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Nye salmer
Vi har en levende og rig salmeskat i
Danmark. Og det er en tradition, der
stadig bæres videre af nye salmedigtere. Men hvorfor skal der i det hele
taget skrives nyt? Det skal der naturligvis, fordi troens sprog skal holdes
levende, og fordi både melodibillede og
sprogdragt ændrer sig med tiden, og
der derfor er brug for nye salmer til
nye tider. Nye salmer skal nyskabe troens sprog, gøre den kristne forkyndelse nærværende og åbne betydningshorisonten for os kirkegængere.
Nu hører jeg selv til den type mennesker, der elsker det gamle. Og derfor
sætter jeg pris på både det alvorstunge
i mange ældre salmemelodier og det
særlige sprog som findes i mange ældre
salmetekster, hvor man kan blive skænket et helt særligt sprog til forkyndelsens rum.
Her vil jeg dog gerne sige et par ord
om nogle af de nye salmedigtere, som
jeg sætter særlig højt. Det drejer sig
om den moderne grundtvigianer Jens
Rosendal, der har to salmer i den
nuværende salmebog, og den mere
avantgardistiske Simon Grotrian, der
endnu ikke har fået optaget salmer i
salmebogen.
Jens Rosendal har skrevet salme nr. 28
og nr. 330. Særligt Nr. 330 er jeg blevet
glad for, og vi har også sunget den nogle gange i valgmenigheden. Salmen er
placeret under afsnittet ’Gudstjenesten’ i salmebogen, men handler foruden dette om skabelse.
Først og fremmest er den en god salme, fordi den forkynder sand og klar
kristendom; den har simpelthen et kri2

stent eller bibelsk grundspor. Dernæst
rummer den en poesi, der er tydelig i
sit billedsprog, men som samtidig åbner
nye betydninger og udvider ens forståelse. Salmen skaber simpelthen nogle nye billeder af, hvad troens indhold
er, hvilket faktisk også er salmens
grundpointe: at det er Gud, der skaber
det ord, hvormed vi forstår kristendommens indhold.
Særligt et linjepar som ”Korsets Himmel-træ nu gror/ i det lave, hvor vi
bor” er et smukt og enkelt billede på
den sammenhæng, der er mellem korsets træ på Golgata og livets træ fra
Skabelsesberetningen: Korset bliver et
livgivende himmelsk træ, fordi det er
igennem Jesu død og opstandelse, at
mennesket får del i Guds evige liv. Korset er den kile der hamres ind i verden,
for at synden og døden kan blive overvundet, og livet igen kan gro frit. Eller
som det samme vers indledes: ”Du
som satte kærligheden/ over al vor
skyld og død,/ åbned atter evigheden/
for hver slægt i hårdest nød”; det er
Gud som den store himmelske nøddeknækker.
Derudover er beskrivelsen af kirken,
altså menighedens syngende fællesskab, som ”et skaberglimt nedrykket/ i
vort lavlands tågedis” et fint billede på
forholdet mellem Guds Ord og menneskets verden – endda pakket ind i en
meget hjemlig forestilling om et tågefyldt lavland. På den måde får Jens
Rosendal flyttet troen fra et israelsk
ørkenland til mere nordiske himmelstrøg. Læg i øvrigt mærke til, at Gud i
salmen både er den, der i begyndelsen
”ud af intet skabte” (vers 1) og han, der

stadig ”ud af intet skaber” – nemlig ved
at skænke tro, håb og kærlighed (vers
5) ud af ”ordets blomsterbed”(!)
Simon Grotrian kom desværre ikke
med i den nye salmebog fra 2003. Hans
salmedigtning er på nogle punkter også
ret avantgarde, og derfor kan han forekomme en smule utilgængelig. Alligevel
findes der nogle sande perler i hans
salmedigtning. Det er poesi af en anden
verden, og det skal salmer nemlig også
kunne: række ud mod ’en anden verden’. Nogle salmer skal være umiddelbart forståelige og lette at tage i munden for den almindelige kirkegænger.
Men andre salmer skal også rumme
noget gådefuldt, for de skal forsøge at
række hen imod det under, at Gud er
kommet sit menneske nær i Jesus Kristus, og at han igennem ham har frelst
os fra alt det, der binder. Derfor skal
salmer også turde være af en sådan
karakter, at man ikke bliver færdige
med dem første gang man læser eller
synger dem; det gør man f.eks. heller
ikke med mange af Grundtvigs salmer.
Jeg er stødt på en fantastisk og vild salme af Grotrian. Salmen er på fire vers
(der er kun plads til at gengive de
første tre), der hver beskriver et kerneelement i kristendommens gudsforståelse: Guds nåde, Guds rige, Guds øje
og Guds kærlighed. I hvert vers sættes

Guds tilstedeværelse op over for menneskets skrøbelighed og usikkerhed.
Salmen kan i øvrigt synges på melodien
til Vor Gud han er så fast en borg:

Guds nåde er en vintergæk
den er din fostergave
og er du ved at dø af skræk
så plant den i din have
med fastetidens bøn
blir jorden atter grøn
i angst og overflod
besejres du af mod
og ene er vi flere.
Guds rige er en ammesø
der spejler himlens fugle
Guds rige er en englekø
om denne skøre kugle
og flere end du selv
har grædt i dette skælv
så sluk din nattesorg
i hytte og i borg
lad håbene massere.
Guds øje er en tordensol
der skinner for at gavne
Guds øje er en samlepol
for døbefontens navne
med smertens briller ser
du englene, der ler
så tænd dit morgensmil
og glem den skarpe pil
der mangler noget mere.

Døbte:

Viede:

20/3 Anna Dølrath Lundgaard Madsen

14/5 Charlotte og Carsten Kvist
Rydahl
4/6 Anette Kaasgaard Pedersen og
Dan Juul Christiansen

Døde:
26/5 Anne Johanne Sørensen
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Gudstjenester i Johanneskirken
AUGUST
7. 11. s. e. Trinitatis
14. 12. s. e. Trinitatis
21. 13. s. e. Trinitatis
28. 14. s. e. Trinitatis

Kl. 10.00
Kl. 10.00
Kl. 10.00
Kl. 12.30

SEPTEMBER
4. 15. s. e. Trinitatis
11. 16. s. e. Trinitatis
18. 17. s. e. Trinitatis
25. 18. s. e. Trinitatis

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

Konfirmandopstart
Marianne Gyldenkærne i Bøvling
Høstgudstjeneste. Kirkekaffe
Efterårsmøde for De Midt- og Vestjyske
Valgmenigheder
Se omtale i bladet

Kl. 10.00
Kl. 19.00

Kirkekaffe
Månedsmøde v. Kurt V. Andersen
Se omtale i bladet

OKTOBER
2. 19. s. e. Trinitatis
11. 20. s. e. Trinitatis
(tirsdag)
16. 21. s. e. Trinitatis
23. 22 s. e. Trinitatis
30. 23. s. e. Trinitatis
NOVEMBER
6. Allehelgen
14. 25. s. e. Trinitatis
(mandag)
20. 26. s. e. Trinitatis
27. 1. s. i Advent

Kl. 10.00
Kl. 10.00
Kl. 10.00

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

Marianne Gyldenkærne i Lemvig
Efterfølgende udflugt til Jenle
Se omtale i bladet

Marianne Gyldenkærne i Bøvling

Kirkekaffe
Månedsmøde v. Hans Nørkjær
Se omtale i bladet
Marianne Gyldenkærne i Bøvling

Ferie og fridage: Ferie: 8.-14. august, Fridage: 10.-11. september,
22.-23. oktober, 19.-20. november

Kirkebil: Der er kirkebil til alle arrangementer og gudstjenester – også
når gudstjenesten er i Bøvling. Ordningen gælder inden for Lemvig Kommune.
Kontakt til City Taxi: tlf. 9782 1415

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. 21 74 50 23.
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Arrangementer
MENIGHEDSUDFLUGT – SØNDAG DEN 28. AUGUST
EFTER GUDSTJENESTEN
Vores udflugt vil i år gå til Nanna og Jeppe Aakjærs Kunstnerhjem i Jenle. Vi
begynder med en kort gudstjeneste kl.
12.30 og omtrent kl. 13.15 holder bussen klar ved kirken til at tage os med til
Jenle – kunstnerhjemmet for Jeppe
Aakjær, der i år har 150 års jubilæum.
I bussen vil præsten fortælle lidt om
hovedpersonen, og vi vil på hele turen
synge nogle af Jeppe Aakjærs elskede
sange.
Ved ankomsten vil der blive serveret kaffe og kage, og derefter er der rundvisning
på museet.
Vi forventer at være tilbage på Kirkevej i Lemvig igen omtrent kl. 18.15.
Prisen er 130 kr. for voksne. Børn og børnebørn er gratis (ifølge med en voksen).
Tilmelding til Hans Nørkjær senest torsdag den 18. august på telefon 9782 0052
eller på mail: praest@lemvigvalgmenighed.dk

GRUNDTVIGS FØDSELSDAG – TORSDAG DEN 8. SEPTEMBER
KL. 17.00 I RÅSTED KIRKE OG PÅ SKÆRUM MØLLE
Grundtvigs fødselsdag fejres med gudstjeneste i Råsted kirke, hvor valgmenighedspræst Marianne Gyldenkærne prædiker. Derefter er der spisning, festtale og højskolesang på Folkeuniversitetscentret Skærum Mølle. Årets taler er forstander på
Testrup Højskole, Jørgen Carlsen. Alle er velkomne!

EFTERÅRSMØDE FOR DE MIDT- OG VESTJYSKE VALGMENIGHEDER I LEMVIG SØNDAG DEN 25. SEPTEMBER
FRA KL. 10.00
Vi begynder med gudstjeneste i Lemvig valgmenighedskirke, hvor Hans Nørkjær
har gudstjenesten. Derefter er der middag i kultursalen i Lemvig Idræts- og Kulturcenter. Foredraget er i år ved valgmenighedspræst i Kjellerup, Johan Christian
Nord, der vil tale under titlen: Holger Danske og Fredens Engel – nogle tanker om folkelig hårdhed og kristelig mildhed. Hertil serveres kaffe og kage. Og vi vil slutte af med
en sanghalvtime v. Hans Nørkjær. Pris 225 kr.
Tilmelding senest torsdag den 8. september til Hans Nørkjær på tlf. 9782 0052 eller
mail: praest@lemvigvalgmenighed.dk
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Gudstjenesten:
Til valgmenighedens gudstjeneste synger vi efter trosbekendelsen salmebogens nr.
300 vers 2.

Nyt om månedsmøder
Som noget nyt prøver vi at henlægge vores månedsmøder til den anden mandag i
måneden i stedet for den første. Det skyldes blandt andet, at Bøvling valgmenighed
også holder månedsmøder den første mandag i måneden, og at vi derfor har bedre mulighed for at deltage i hinandens møder. Enkelte gange kan møderne også forlægges til tirsdage.

Månedsmøde tirsdag 11. oktober kl. 19
Vi får besøg af pastor emeritus Kurt V. Andersen, der vil fortælle om 200 års jubilaren Christen Kold og hans skoletanker. Vi begynder med gudstjeneste, hvor Kurt
V. Andersen ligeledes prædiker. Om foredraget:
”Sætter I mærkesedler på jeres sædekorn?” Sådan spurgte skomagersønnen Christen Kold fra Thisted. Han blev det grundtvigske skolesyns originale praktiker og fik
dermed en uvurderlig indflydelse ikke kun på de frie skoler, men også på den offentlige. Aftenen vil være en fortælling om Christen Kolds liv og hans skolesyn.
Arrangementet koster 50 kr.

Kulturnat
Også i år vil Lemvig Valgmenighed deltage i Kulturnatten, der finder sted tirsdag den
18. oktober kl. 18-22. Temaet for årets kulturnat er GENTÆNK. Både forsamlingssalen og kirken vil være åbne med kulturoplevelser af forskellig art. Detaljeret program følger.

Månedsmøde mandag 14. november kl. 19
Hans Nørkjær holder foredraget ”Tragedie eller komedie” om teologen Johannes
Sløk, der i 2016 kunne være fyldt 100 år, og som præsten i foråret var med til at
udgive en bog om. Vi begynder som vanligt med gudstjeneste, som Hans Nørkjær
også forestår.
Arrangementet koster 50 kr.

Kunst i salen
August:
September:
Oktober:
November:

6

Anonym udstiller - maleri
Eli Dahlmann, Egtved - maleri
Julie Mohr Christensen - maleri
Anna Bjerrum, Hjerm - glaskunst
Jane Bach, Struer - maleri

Kirkehøjskole - Lemvig Provsti
Lemvig Provsti arrangerer kirkehøjskole 4 aftener i sæsonen 2016 - 2017
”Rundt om reformationen i anledning af 500-års jubilæet”
Torsdag den 13. oktober 2016, kl. 19.30 i Thyborøn Kirke:
”Reformationen musik og salmer” ved organist Erling Lindgren, Lemvig.
Tirsdag den 15. november 2016, kl. 19.30 i Gudum Kirke:
"Martin Luther. Munk. Oprører. Reformator" ved kirkehistoriker Martin
Schwarz Lausten.
I forbindelse med aftenerne serveres dér en kop kaffe/te.
Aftenerne er gratis og der er ingen tilmelding.
Kirkehøjskolen er et tilbud til alle om undervisning og inspiration.
VELKOMMEN TIL ALLE INTERESSEREDE

Manglende autorisation til Skat
Der er stadig medlemmer, som ikke har foretaget autorisation hos SKAT. Det kan
dog sagtens nås endnu! Autorisationen betyder, at vi kan opkræve det korrekte
bidrag ud fra den skattepligtige indkomst. Husk, at ALLE i husstanden over 18 år
skal foretage autorisationen. Har man NemID, men har brug for hjælp til at foretage autorisationen, er man velkommen til at kontakte forretningsfører Birgitte
Stensgård på tlf. 6114 0244. Autorisationen skal venligst foretages inden udgangen
af september måned 2016.
NB: Til dem, der ikke kan foretage autorisationen: Man bedes huske at aflevere en
kopi af årsopgørelsen inden udgangen af september måned 2016.

REJSE TIL USA - ”DRØMMEN OM AMERIKA”

25. SEPTEMBER – 6. OKTOBER 2017
Pga. dalende tilslutning til højskoleugen stiller Lemvig
valgmenighed sig i efteråret 2017 i spidsen for:
En anderledes kulturrejse til Midtvesten i USA.
En rejse med historisk og kulturelt indhold samt spektakulære naturoplevelser i hjertet
af USA. Den gennemgående fortælling er drømmen om Amerika, som førte over
300.000 danskere til en ny tilværelse i ’Guds eget land’.
Du kan uforpligtende blive skrevet på en mail-liste ved at henvende dig til:
Hans Nørkjær på tlf.: 97820052 eller mail: praest@lemvigvalgmenighed.dk
Se yderligere information på: www.lemvigvalgmenighed.dk

7

Generalforsamling 2016
Efter formandens og præstens beretninger gennemgik Bjarne Tonsberg regnskabet,
som på grund af istandsættelse af præsteboligen udviste et underskud på 89.673
kroner.
Herefter var der skriftligt valg til bestyrelsen. Bodil Jensen og Bjarne Tonsberg blev
genvalgt. I stedet for Erling Kvist, der ikke ønskede genvalg blev Niels Jørgen Lund
Andersen valgt. Erik Vedstesen og Niels Stokholm blev suppleanter.
55 af Valgmenighedens medlemmer deltog i generalforsamlingen.
Både formandens og præstens beretninger kan læses på Valgmenighedens hjemmeside.
Bestyrelsen

Bestyrelsens konstituering
Formand: Daniel Eiler
Næstformand: Bodil Jensen
Kasserer: Bjarne Tonsberg
Sekretær: Britta Sønderskov
Ane Husted
Bente Skovmose

Nyt bestyrelsesmedlem:
Kirkeværge: Niels Jørgen Lund Andersen
Niels Jørgen Lund Andersen, 64 år
gammel. Bosiddende i Bækmarksbro.
Gift med Inger og har tre voksne børn samt
en håndfuld børnebørn.
Har siden 1982 arbejdet som dyrlæge forskellige steder på Lemvigegnen

Valgmenighedens hjemmeside:
www.lemvigvalgmenighed.dk/
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Rejseberetning
Fra valgmenighedens tur til Himmerland og Nordjylland den 24.-25. maj
2016
Så oprandt dagen for Lemvig Valgmenigheds udflugt. 49 morgenduelige deltagere med højt humør, største antal hidtil,
kørte i bus til første stop i det tæt pakkede program:
Ringborgen Fyrkat ved Hobro. Opført
af vikingekongen Harald Blåtand i år
980. I Danmark findes kun fire af den
slags med ringvold omkring bebyggelsen. Borgen har været godt befæstet, og
det har været muligt at kontrollere trafikken op gennem Jylland ved åen mod
vest.

staten. I forbindelse med fredningen er
der skabt mulighed for naturgenopretning, stianlæg og fugletårne.
Det største af højmosearealerne er
med et tørvelag op til 5 meters tykkelse. Under 2. Verdenskrig produceredes
tørv og senere spagnum ind til 2008.
Der er et rigt dyreliv af vildsvin og
krondyr samt yngleplads for kongeørnen. Senest er det besluttet at udsætte
seks elgkalve. De skal gumle og gnave
knopper, blade, grene og kviste af birketræer og bævreasp i op til 3 meters
højde for at sikre landskabets åbne
karakter.
Nyt stop ved Frejlev Kirke, en middelalderkirke fra 1100-tallet opført i granitkvadre tildannet af lokale marksten.
Indvendig restaureret i 1990’erne af Per
Kirkeby. Malet loft med rød-hvid marmorering som fortæller om Jesu livgivende blod. Kirkebænkene er malet i
gulgylden farve. Knæfaldet er formet
som vintræets gamle knortede grene,
støbt i gyldent bronze og knæfaldet er i

På den videre færd gjorde bussen
ophold ved Visborggaard, Hobro, ved
mindestenen for den hvide hest, som
Kong Christian X red på over grænsen
ved genforeningen med Sønderjylland.
Hestens hove blev konserveret og den
hov, der først trådte over grænsen, blev
forgyldt og foræret til kongen.
Myten om, at hesten var kalket hvid, kan
aflives; i stedet var den blevet striglet
med pibeler.
Over middag ankom vi til Lille Vildmosecentret. En sød guide fortalte om stedet. Lille Vildmose er et fredet habitat
og fuglenaturbeskyttelsesområde på
7.800 ha; ejet af Åge V. Jensens fond og
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lyst læder. Nyt alterbord ligeledes i
bronze og ovenover det gamle Krucifiks.
Næste stop: Lindholm Høje beliggende
på en 42 meter høj bakke ved Nørresundby. Det er en gravplads fra yngre
jernalder og var i brug fra år 400 e.Kr.
til år 1000. Limfjorden var smallest dette sted og fungerede som overfartsted.
På højen findes over 700 grave. I slutningen af vikingetiden blev området
dækket af flyvesand op til 4 meter. En
amatørarkæolog frk. Zangenberg opdagede dette fortidsminde i slutningen af
1800-tallet. Gravpladsen blev helt udgravet i 1958 og fredet i 1960. Ålborg
Portland donerede penge til opførelse
af et museum og de mange fund af dagligdags- og mere sjældne genstande
udstilles i museumsbygningen.
Overnatning på Dronninglund Hotel.
Efter middagen læste Hans en novelle af
Johannes V. Jensen fra bogen Himmerlandshistorier. God, men barsk og uhyggelig, uhhh!!
Ankomst til Voergaard Slot næste dag.
Slottets ældste del er fra 1481. I 1955
købte den dansk-franske greve Ejner
Oberbech-Clausen slottet. Han var søn
af en isenkræmmer fra Fyn og handelsuddannet. Han renoverede slottet fra
kælder til kvist. Overbech-Clausen havde arvet en formue efter sin franske
kone. Hun havde været gift med en
fransk greve og begge hendes børn med
ham var døde. Ved hendes bortgang
arvede Oberbech-Clausen hendes vinslotte ved Bordeaux og palæer i Paris.
Efter endt renovering af Voergaard fyldte han slottet op med kunstgenstande,
malerier og møbler fra besiddelserne i
Frankrig. Indboet ankom i 18 godsvogne.
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På Oceanariet i Hirtshals er der stimevis af Nordsøens havfisk og skaldyr. Det
er Nordeuropas største akvarium. Vi
fulgte dykkerens håndfodring af fisk i
akvariet.
Herregården Odden i Vendsyssel er
Danmarks nordligste. I dag rummer den
Victor Petersen og hustrus samling af
J.F. Willumsens studier til malerier, skitser, tegninger, grafik, skulpturer og keramik. I alt 1400 genstande. Den fredede
bygning blev restaureret i 2009 ved
hjælp af fondsmidler. Dejligt sted.

Sidste punkt på programmet var besøg
på Hjørring Kaserne. Laila Westergård
har udført en stenskulptur i granit til
kasernen, hugget ud af en blok på 12
tons. Det tog hende halvandet år. Hun
fik ideen til at lave en granatlignende
stenskulptur i ananasmønster. Ikke for
at lovprise krigen, så derfor ligner stenen en granat forneden og foroven
åbner den sig som en krukke. Hun har
inddelt stenen i 200 felter. I hvert felt
har Laila Westergård skildret billeder af
soldatens liv i krig og fred. Meget
bevægende er billedet af farvelkysset til
kæresten og i feltet underneden to
børn. Smukt kunstværk.
Alle 49 var enige om at Bodil og Daniel havde arrangeret en flot tur med
mange fine oplevelser.
Bodil og Daniel: Tak for turen!
Jytte Madsen

Årets konfirmander

Fra venstre: Olga Kallesøe, Marcus Stokholm og Karoline Stensgård

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
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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. 21 74 50 23
E-mail: bodil_jensen@hotmail.com
Kasserer Bjarne Tonsberg, tlf. 40 21 04 84
E-mail: bjarne@tonsbergbyg.dk
Kirkeværge Niels Jørgen Lund Andersen,
tlf. 97 88 17 32. E-mail: lundandersen@mail.dk
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
Praktisk: Susanne Olesen: guttesus@outlook.dk

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 1. november 2016.

