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Et nyt eventyr begynder
»Vi må da sørge for, at bare én af dine
sønner bliver præst.« Sådan omtrent
faldt ordene en dag i begyndelsen af
dette årtusinde fra den grundtvigske
præst i Aulum-Vinding-Vind Valgmenighed, som var en god ven af familien, og
som ofte drøftede verdenssituationen
med min far. Jeg ved ikke, om det var
meningen at jeg skulle have hørt ordene, men de blev ikke desto mindre
hængende – og jeg husker dem endnu
den dag i dag.
Nu er tiden så endelig inde: Mit første
kald blev til jeres valgmenighed i Lemvig og omegn, som nu også bliver min
menighed. Når der sådan vendes et nyt
blad i ens liv, kommer man let til at fundere over, hvorfor det hele faldt ud,
som det gjorde. Og så opdager man, at
livet kan vise sig som en underlig blanding af rene tilfældigheder på den ene
side og total sammenhæng på den
anden. For hvad der tilsyneladende har
været et mærkværdigt sammenrod af
interesser, hændelser og tilskyndelser,
kan i bakspejlet vise sig at være (til
tider vaklende) skridt på netop dén sti,
der nu har ledt til gerningen som valgmenighedspræst i Lemvig.
Jeg er ikke blevet tvunget til at blive
præst. Overhovedet ikke. Jeg kommer
ikke fra en akademisk familie. Men der
er altid blevet lagt vægt på, at man passer sine ting, hører efter i skolen og i
øvrigt interesserer sig bredt for kulturelle emner. Jeg er opdraget med, at
dannelse ikke er forbeholdt mennesker
med universitetsgrader, måske snarere
tværtimod.
Skæbnen ville det sådan, at jeg skulle
besidde en stor interesse for det bog2

lige, og jeg begyndte tidligt at læse
bøger på egen hånd. Det var ofte drengebøger, Gyldendals klassikere eller
fantasy, der blev foretrukket. De store
eventyr og de mytiske fortællinger har
altid fascineret mig. Og særligt én forfatter står som den store øjenåbner
for mig. Før eller siden vil I som menighed stifte bekendtskab med denne lidt
sære passion, så jeg kan ligeså godt
nævne det med det samme. Det er den
engelske forfatter J.R.R. Tolkien, jeg
taler om. At lige præcis hans fortællinger bliver ved med at fascinere mig, er
der mange grunde til, som jeg ikke skal
trætte jer med (endnu!). Men jeg er
kommet til at tænke på noget her i forbindelse med, at jeg nu skal skifte min
studentertilværelse i Aarhus ud med et
præsteliv i Lemvig.
I fortællingen Hobbitten bliver den
enfoldige og mildt irritable hobbit Bilbo
Sækker en dag overrasket af en samling
vejfarende dværge, der uventet dukker
op til te. Straks må den høflige – men
noget himmelslåede – hobbit traktere
selskabet med alt, han kan finde i spisekamrene (og dem har hobbitter gerne
mange af). For dværgene er både sultne og tørstige.
Hvad Bilbo ikke ved er, at dette optrin
er begyndelsen på en lang og farefuld
rejse for ham, der ellers aldrig havde
ventet, at han skulle opleve store eventyr. Men ligeså uforberedt han er på
rejsen, ligeså uventet er den snarrådighed og det mod, han finder inde i sig
selv i mødet med de fremmede farer.
Ligesom Bilbo Sækker sætter jeg stor
pris på trygge rammer, hvor man ved,
hvad der skal ske. Men jeg holder på

den anden side også meget af selskaber
og festlige sammenkomster samt de
større eller mindre eventyr et menneskeliv kan rumme.
Nok kommer jeg ikke til Lemvig for at
overliste trolde eller for at nedkæmpe

drager, men jeg er alligevel på et udfordrende eventyr, når jeg trækker i
præstekjolen og begynder min nye tilværelse som jeres præst. Jeg kan nok
heller ikke love at have ligeså bugnende
spisekamre, som en hobbit. Men hvad
enten I er vejfarende eller ej, så skal I
altid være velkomne til at banke på min
dør i præsteboligen på Kirkevej 4. Og
jeg kan tilmed love jer, at jeg ikke vil
gemme mig væk i mit »hobbithul«, men
vil springe ud i det nye eventyr, som
præstegerningen er for mig.
Som I har kaldet mig til embedet i
Lemvig og Omegns Valgmenighed, således vil jeg hver dag forsøge at leve op
til den tillid, der er blevet mig vist – og
gå ud i verden og møde udfordringer
og opfordringer, hvor end de måtte
opstå i og omkring menigheden. Jeg
glæder mig.

Nu tænder vi det første lys
Nu tænder vi det første lys,
det må alene stå.
Vi venter på det lille barn,
som i en krybbe lå.
Nu tænder vi det andet lys,
da kan vi bedre se.
Vi venter på, at Gud, vor Far
sin Søn vil sende ned.
Nu tænder vi det tredje lys,
det er et helligt tal,
Vi venter på en konge, som
skal fødes i en stald.

Nu tænder vi det fjerde lys,
og natten bli´r til dag,
vi venter på en frelsermand
for alle folkeslag.
Af Sigurd Muri
Melodi af Henrik Tofte
el. samme som
”Nu tændes tusind julelys”
(begge findes i ”De små synger salmer”)

Høstoffer:
Kr. 1908,50 deles mellem Børn og unge i sorg i Lemvig og N.F.S. Grundtvigs Fond
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Gudstjenester i johanneskirken
DECEMBER
6.
2.s.i advent
13.
3.s.i advent

Kl. 10.00
Kl. 19.00

20.
24.
25.

Kl. 10.00
Kl. 16.00
Kl. 10.00

4.s.i advent
Juleaften
Juledag

JANUAR
1.
Nytårsdag
Kl. 10.00
4. (mandag) Hellig tre Konger Kl. 19.00

10.
17.
24.

1.s.e.HTK
sidste s.e.HTK
Septuagesima

Kl. 10.00
Kl. 10.00
Kl. 10.00

FEBRUAR
2. (tirsdag) Kyndelmisse

Kl. 17.00

7.
14.
21.
28.

Kl. 10.00
Kl. 10.00
Kl. 10.00
Kl. 10.00

Fastelavn
1.s.i fasten
2.s.i fasten
3.s.i fasten

MARTS
7. (mandag) Midfaste

Kl. 19.00

13.
20.
24.
25.
27.

Kl.10.00
Kl. 10.00
Kl. 19.00
Kl. 10.00
Kl. 10.00

Mariæ Bebudelse
Palmesøndag
Skærtorsdag
Langfredag
Påskedag

Julemusikgudstjeneste m. deltagelse
af »Æ Westerhavskor«
Se nærmere omtale i bladet
Marianne Gyldenkærne i Bøvling

Nytårsmøde m. gudstjeneste og
foredrag v. Gudmund Rask Pedersen
Se nærmere omtale i bladet

Marianne Gyldenkærne i Bøvling

Kyndelmissegudstjeneste med
efterfølgende spisning i salen
Se nærmere omtale i bladet
Kirkekaffe
Marianne Gyldenkærne i Bøvling

Forårsmøde i Lemvig fælles med
Bøvling
Marianne Gyldenkærne i Bøvling
Kirkekaffe

Ferie og fridage:
19.-20. december, 23.-24. januar, 27.-28. februar, og 12.-13. marts.
I disse perioder passes embedet af valgmenighedspræst Marianne Gyldenkærne i
Bøvling.
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Møder og arrangementer:
Julemusikgudstjeneste – søndag den 13. december kl. 19.00
Medvirkende »Æ Westerhavskor« under ledelse af organist Jytte Toft. Hans Nørkjær er liturg ved gudstjenesten.
Gudstjenesten er en vekselvirkning mellem læsninger, menighedssang og korsang.
Som en anderledes julegudstjeneste er der fokus på musikken og korets sange, som
er en palet af elskede julesange og –salmer.
Efterfølgende synger koret en lille koncert i Forsamlingssalen. Arrangementet er
gratis.
Nytårsmøde – mandag den 4. januar kl. 19.00
Sognepræst Gudmund Rask Pedersen holder foredraget Ugudelige svenskeres guddommelige værker. Før foredraget forestår han gudstjenesten i kirken kl. 19.00.
Om foredraget: Flere store svenske forfattere fra det 20. århundrede har biografisk set stillet sig særdeles kritiske til kirke og kristentro, men ikke desto mindre er
der i deres forfatterskaber formidlet forunderlige indsigter og billeder, som på forskellig vis bringer kristendommen i spil. Foredraget vil forløbe som en litterær
lystrejse på sporet af Gud og menneskeliv med neddykning i romaner af svenske
forfattere som P.O. Enquist, Torgny Lindgren, Göran Tunström, Kerstin Ekman, Sven
Delblanc, Astrid Lindgren, Fredrick Backman.
Gudmund Rask Pedersen er sognepræst i Vær og Nebel sogne ved Horsens og har udgivet en række bøger i krydsfeltet mellem litteratur og kristendom, senest bøgerne ”Jeg har
ladet mig fortælle” (2011); ”Noget om nåde” (2014) og ”Lad os tale om det” (2015)
Litteraturkreds – tre onsdage: 27. januar, 3. februar, 10. februar
Kl. 19 i Forsamlingssalen
Denne vinter læser vi Tage Skou-Hansens
debutroman De nøgne træer fra 1957. Handlingen udspiller sig blandt nogle unge modstandsfolk under Besættelsen. Det er en bog
om lidenskab, opofrelse og kærlighed og rummer skildringer af både sabotagehandlingernes
brutale gru og den unge kærligheds spontane
glød. Litteraturkredsen vil være en blanding af
mundtlige oplæg fra min side og åben samtale
om bogens handling og temaer. Vel mødt.
Hans Nørkjær
Læseplan:
Første gang: Kapitel 1-4
Anden gang: Kapitel 5-8
Tredje gang: Kapitel 9-12
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Kyndelmissegudstjeneste tirsdag den 7. februar med spisning kl. 17
Vi fejrer som vanligt kyndelmissegudstjeneste som en familiegudstjeneste. Kirken
vil være fuld af levende lys og konfirmanderne vil medvirke i liturgien.
Efter gudstjenesten er der fællesspisning i menighedssalen. Måltidet er gratis.
Tilmelding til Hans Nørkjær senest mandag den 1. februar.
Forårsmøde i Lemvig og Omegns valgmenighed sammen med Bøvling
– mandag den 7. marts kl. 19.00
Biskop emeritus Elisabeth Dons Christensen holder foredraget Hold af, hold ud, hold
fast. Før foredraget forestår hun gudstjenesten i kirken kl. 19.00
Om foredraget: De romantiske bryllupper boomer og skilsmissetallene med. Men
hvorfor er samlivet mellem to der elsker hinanden blevet så sårbart? Og hvad kan
vi gøre for at hindre, at sårbarheden bliver til skilsmisse og ulivssår i stedet for til
godhed og glæde? Det vil blive en aften med både humor og alvor, for det handler
jo om os mennesker som de underlige og forunderlige skabninger, vi nu engang er.
Højskoleuge i 2016
Højskoleugen i 2016 for De Midt- og Vestjyske Valgmenigheder arrangeres i år af
Aulum-Vinding-Vind Valgmenighed og finder sted på Vestjyllands Højskole fra den
25. juni til den 1. juli. Temaet bliver ”Vækst”.

Ekstraordinær generalforsamling
Søndag den 25. oktober afholdt Lemvig og Omegns Valgmenighed ekstraordinær
generalforsamling med det ene punkt, at vi skulle have ansat en ny præst, da Signe
Paludan fik embede på Fyn.
I flg. § 10 i vores vedtægter skal en nyansættelse af præst godkendes af menigheden.
Bestyrelsen indstillede enstemmigt Hans Nørkjær til stillingen.
Formanden berettede om Hans Nørkjær ud fra dennes skriftlige ansøgning, og på
spørgsmålet om en uddybning af Hans Nørkjærs teologiske ståsted, gjorde Kurt V.
Andersen (vores præst i vakance perioden) på udmærket vis rede for dette.
Der var to ansøgere til stillingen, hvoraf bestyrelsen valgte at indstille Hans Nørkjær.
Derefter var der skriftlig afstemning, og ud af en forsamling på 50 stemmeberettigede, var der 50 ja-stemmer. Et flot resultat, der vidner om opbakning til den nye
præst.
Efter generalforsamlingen fik Hans Nørkjær en halv time til at præsentere sig selv
og sin baggrund.
Det var en god dag for Lemvig og Omegns Valgmenighed.
Daniel Eiler
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Afskedstale for Signe
”Alting har sin tid”!! Siger man.
-Din tid i Lemvig blev så 10 år.
-På et tidspunkt – for nogle år siden –
sagde du, at du jo nok ikke blev her i
Lemvig, indtil du skulle pensioneres. Ja,
ja, tænker man, der går jo nok nogle år
så. Og det gjorde der så!! Og så kommer det alligevel bag på én, da du ringede og sagde, at du havde fået et nyt
job og derfor rejste fra valgmenigheden. Sådan må det nu være, og det er jo
ikke ualmindeligt at flytte efter nye
udfordringer. Jeg kikkede en dag på
præstebilleder ovre i kirken, og af dem
er der kun to, som er blevet pensioneret fra stillingen som præst i Lemvig
Valgmenighed. Så du er ikke den første,
der har gjort op med sig selv, at man
nok skulle prøve noget andet.
- For ti år siden kom du tilbage til den
egn, hvor du var født, men det meste af
din opvækst og ungdom fik du på Fyn,
og vi håber for dig, at der er en del
bekendte at komme tilbage til, så du
kan danne dig et nyt netværk på den ø,
som vi andre bruger, når vi skal til Sjælland.
- Du kom til en valgmenighed, som har
noget af en udfordring i, at det ikke er
en sognemenighed, hvor kirken ligger
midt i et afgrænset område og måske
med en skole inden for sognegrænsen.
Det har givet nogle udfordringer, specielt omkring konfirmander. Jeg kan fornemme, at det har været en udfordring
for dig. Jeg synes, du har gjort meget
med kontakt til familierne osv., og somme tider har det været op ad bakke, og
somme tider er det lykkedes. Min fornemmelse er, at du har haft det godt
med konfirmanderne, når der var et
hold, og ingen kan klandre dig for, at
holdene til tider var små.

- Du har været meget samvittighedsfuld omkring de kirkelige handlinger, og
du har altid været meget velforberedt.
Og på én af vores samtaler kunne jeg
nok forstå, at det tog lang tid for dig at
forberede både prædikener og
begravelsestaler og hvad der ellers
hører til af forberedelser, så det har
ikke været dit kendemærke, at du blot
rystede ordene ud af ærmet. Rent personligt har jeg været meget glad for
dine prædikener, selv om man somme
tider kunne tænke, at hvad vil hun dog
få ud af sådan en umulig tekst, så har du
alligevel kunnet vride mange nutidige
og især vedkommende ord ud af det.
Det skal du have en stor tak for!
- Og så har du været nem at samarbejde med. Det skal ikke være nogen
hemmelighed, at vi har snakket en del i
telefon. Du har altid været parat til at
lytte, og du har aldrig været fastlåst på
noget bestemt på forhånd. Tak for det.
Så, tak for dine 10 år!!! Vi håber for dig
og dine to børn, at I vil falde godt til på
Fyn.
Daniel Eiler

Døde:
15/8

Ellen Margrethe Skafsgaard,
Ramme
3/10 Ellen Møller, Lemvig
22/10 Harry Kristensen, Lemvig
07/11 Solveig Paakjær, Lemvig
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Himmerland og Nordjylland
Disse 2 ”lande” kan forvente vores
besøg d. 24. og 25. maj 2016, hvis tilslutningen er på mindst 30 personer.
Vi starter som sædvanlig fra REMA
1000 kl. 07.00. Buskaffe og rundstykke
får vi på et passende sted, når vi er
kommet et stykke østpå.

Første stop bliver ringborgen FYRKAT,
hvor jeg vil fortælle om ringborgene i
Danmark.

På vej til LILLE VILDMOSECENTRET
kører vi forbi ”den hvide hest”. Vi får
en rundvisning i Vildmosecentret, og
det er også her, vi spiser den personligt
medbragte frokost. Vi krydser noget af
Himmerland for at havne i Frejlev Kirke, som er farvesat og udsmykket af
Per Kirkeby.
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Derefter krydser vi Limfjorden (over
eller under) og lander ved Lindholm
Høje. Her er et forholdsvist nyt museum, hvor vi efter en kort introduktion
selv kan finde rundt i museet, dels
under jorden dels op til alle stenskibene på bakken lige ved siden af. Herfra
går turen lige til Dronninglund Hotel,
hvor vi spiser middag og overnatter.

De har et lokale, hvor vi kan være om
aftenen og hyggesnakke over en øl
eller vand. Hvis det er fint vejr kan man
jo også gå en tur i ”byen”.

Næste dag kører vi efter morgenmaden til Voergaard, hvor vi ”bag den brede voldgrav og de metertykke mure
finder Danmarks smukkeste renæssanceslot med de uhyggelige spøgelseshistorier og den fineste private kunstsamling!”. Her bliver vi vist rundt af en
ansat guide.
Vi kører derefter til Nordeuropas
største akvarium: ”Nordsøen Oceanarium” i Hirtshals. Ud over at se på livet
i havet, spiser vi et par frokost-sandwich´es, som vi har med fra hotellet.

Odden Herregård ligger i nærheden,
og den har en rigtig fin maleri- og skitsesamling af J. F. Willumsen. Her skal vi
også nyde en kop kaffe og et stykke
kringle, som serveres i hestestalden. På
vej hjemad stopper vi ved Hjørring Ka-

serne, som har opstillet en meget
stor stenskulptur,
som Laila Westergaard har forarbejdet. Stenskulpturen
kan godt minde om
en ananas-håndgranat. Vi må se, om vi
kan få lov at komme
ind. Ellers ta’r vi den
fra lågen.
På vej hjem spiser vi kalvesteg på Fjerritslev Kro.
Vi kommer hjem hen på aftenen!!!!!!!!!
Ved 30 deltagere (som er minimum)
koster turen 1.825,- kr. Ved 40 deltagere bliver turen ca. 120,- kr. billigere. Tillæg for enkeltværelse: 200,- kr.
Prisen inkl.
- Kørsel i 4-stjernet bus
- Buskaffe og rundstykke
- Lovpligtige skatter og afgifter
- Entré og rundvisning, Lille Vildmose
- Entre, Lindholm Høje
- Hotel med aftensmad og morgenmad
- Entré og rundvisning, Voergård
- Entré, Oceanariet
- 2 frokost-sandwichs
- Entré og kaffe, Odden Herregård
- Middag på Fjerritslev Kro
Jeg håber, at denne appetitvækker er
nok til, at vi kan komme afsted igen.
TILMELDINGSFRIST ER D. 15. MARTS
2016.
Der er længe til, men vil I være med, så
send tilmeldingen i god tid til: Daniel
Eiler, Østerbrogade 33, 7620 Lemvig.
E-mailadr.: bodil-daniel@gmail.com.
Tlf.: 9788 9788 eller 6084 1220.
Daniel Eiler
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I domkirken
Forestil dig, at du befinder dig i Viborg
Domkirke med dens farverige udsmykninger af Joakim Skovgaard. Hovedskibets stolesæder er fyldt op. Orglet sætter i. Ind kommer i procession mere
end 60 præster i deres sorte kjoler;
forrest biskoppen omgivet af tre ordinander i hvidt.
Dette var, hvad en flok fra Valgmenigheden oplevede, da vi d.30. okt. var
taget til Viborg for at deltage i ordinationen af Hans Nørkjær. Ordinanderne
bar ud over præstekjolen en hvid
lærredskjortel som tegn på, at de endnu ikke var ordinerede/viede til præst.
Ud over gudstjenestens velkendte elementer som tekstlæsning, fællessang,
bøn og nadver indgik en række ting
specielt for ordinationen. Biskoppen
holdt tale for ordinanderne, hvori han
bl.a. mindede dem om ikke at have
fokus på sig selv og egne præstationer,
men fokus på fællesskabet og menighe-

Fra Hans' ordination i Viborg Domkirke

Fra Hans' ordination i Viborg Domkirke

den. Ordinanderne aflagde præsteløftet, hvorved de lover at gøre deres
bedste for at udfylde en præsts opgaver - at forkynde, vejlede, trøste og
studere ”efter den nåde, som Gud mig
dertil vil give”. Endelig lagde biskoppen,
de øvrige præster og repræsentanter
for de nye præsters menigheder hånd
på disses hoveder og bad Gud om at
antage dem som sine tjenere. Herefter
kunne de ny præster, netop fordi de nu
var præsteviede, uddele brød og vin
ved nadveren.
Gudstjenesten afsluttedes med, at
præsterne – denne gang alle i sorte
kjoler – gik ud af kirken i procession.
Efterfølgende var der et traktement i
bispegården for de nye præster og
deres familier, menighedsråds-/bestyrelsesmedlemmer fra de berørte
menigheder og øvrige præster.Vi andre
gik på café og hyggede os med hinanden over kaffe og kage.
Ingeborg Refstrup

Kunst i salen
December: Bente Holm - billedvævning
Januar:
Lene Skovmose - maleri
Februar:
Henning Ahle Fjord - maleri, skulptur m.m.
Marts:
Christian Carolus m. familie - maleri
Alle udstillere kommer og fortæller om deres arbejder i forbindelse med kirkekaffe eller andre arrangementer i salen.
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Kirkelige handlinger
Dåb:
Anmeldes til valgmenighedspræsten i god tid, inden dåben skal finde sted. Barnets
fødselsanmeldelse, forældrenes dåbsattester samt evt. vielsesattest afleveres til sognepræsten i forældrenes bopælssogn med anmodning om videre tilrettelæggelse af
valgmenighedspræsten.
Vielse:
Aftales med valgmenighedspræsten i god tid, inden vielsen skal finde sted. Parternes dåbsattester og en prøvelsesattest, som udstedes af borgmesterkontoret i én
af parternes bopælskommuner, afleveres til sognepræsten i det sogn, hvor én af parterne bor, med anmodning om videre tilrettelæggelse af valgmenighedspræsten.
Begravelse/bisættelse:
Dato og tidspunkt aftales med valgmenighedspræsten. Dødsfaldet anmeldes til
begravelsesmyndigheden(sognepræsten).
Besøg i hjem og på sygehus:
Alle er meget velkommen til at ringe på egne eller andres vegne, hvis der ønskes
besøg af præsten til samtale og/eller hjemmealtergang. Jeg får ikke besked om indlæggelser på sygehus, så I må sende bud, hvis nogen har brug for mig.
Hans Nørkjær

Kirkehøjskolen – Lemvig Provsti
Salmerne og de kirkelige handlinger.
Torsdag den 11. februar 2016, kl. 19.30 i Nørlem Kirke
»Det er så yndigt... og mange andre« – om vielsen og dens
salmerved sognepræst Bettina ReeseTonnesen, Nørlem
Tirsdag den 15. marts 2016, kl. 19.30 i Bøvling Kirke
»Den gode begravelse« – salmernes betydning som hjælp til
tro, trøst og håb. ved provst Knud Erik Nissen, Bøvling

Forsamlings-salen udlejes
til medlemmer til brug ved mindesammenkomster, bryllupper, fødselsdage, konfirmationsfester og lignende begivenheder. Pris 600,- kr.
Nærmere aftales med bestyrelsen v/ Bodil Jensen, tlf. 97 88 91 23.

Valgmenighedens hjemmeside:
www.lemvigvalgmenighed.dk/
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Afs.: Ballegårdvænget 32, 7620 Lemvig

Hvem hvad hvor
Valgmenighedspræst Hans Nørkjær,
Kirkevej 4, tlf. 97 82 00 52
E-mail: praest@lemvigvalgmenighed.dk
Valgmenighedens bestyrelse:
Formand Daniel Eiler
Østerbrogade 33, tlf. 97 88 97 88.
E-mail: bodilogdaniel@gmail.com
Næstformand Bodil Jensen, tlf. 97 88 91 23
E-mail: bodil_jensen@hotmail.com
Kasserer Bjarne Tonsberg, tlf. 40 21 04 84
E-mail: bjarne@tonsbergbyg.dk
Kirkeværge Erling Kvist, tlf. 61 74 18 83
E-mail: Jagtfalkevej4@gmail.com
Sekretær Britta Sønderskov, tlf. 40 14 85 89
E-mail: britta.soenderskov@skolekom.dk
Bente Skovmose, tlf. 97 83 62 59
E-mail: kogb.skovmose@gmail.com
Ane Husted, tlf. 97 89 32 17
E-mail: anehusted4@gmail.com
Forretningsfører Birgitte Stensgård,
tlf. 61 14 02 44
E-mail: post@lemvigvalgmenighed.dk
Organist Sidse Burchardt, tlf. 97 81 10 80
Organist Jytte Toft, tlf. 29 40 27 58
Kirkesanger Daniel Eiler, tlf. 97 88 97 88
Kirketjener: Bestyrelsen

Præsten træffes
Præsten har ingen speciel træffetid – mandag
dog kun efter aftale.

Kirkebladet
Udkommer 1. april, 1. august og 1. december.
Redaktion: Hans Nørkjær, Ingeborg Refstrup, Ane
Husted, Kirsten Mohr Christensen
Indlæg til bladet modtages gerne og skal
afleveres senest den 15. februar 2016.

