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Rhododendrongudstjeneste
Årets konfirmander
Pinse i Anlægget 2. pinsedag

Side 2

Vejviser
Betty Grønne Ahrenfeldt, provst
Bilstrupparken 3, 7800 Skive
Tlf. 30 53 76 67 / bgah@km.dk
Træffes efter aftale. Mandag fri.

Kirkekontoret,
Reberbanen 19, Skive. Tlf. 97 52 01 46
Mandag - onsdag samt fredag 9 - 13.
Torsdag 13-17. skive.sogn@km.dk

Birgitte Refshauge Kjær, sognepræst, kbf
Egeris Sognehus, Kirke Allé 111A, 7800
Skive. Tlf. 21 24 36 02 /bkrk@km.dk
Træffes efter aftale. Mandag fri.

Kirkegårdskontoret,
Kirkegårdsleder Jens Holger Borgbjerg
Reberbanen 19, Skive. Tlf. 97 52 06 44
Mandag - fredag 9 - 13 og torsdag tillige 1618

Anita Engberg sognepræst
Flyndersøvej 17A, 7800 Skive
Tlf. 40 37 34 28/ael@km.dk
Træffes efter aftale. Mandag fri.
Heidi Reigstad Rasmussen, kirke–
og kulturmedarbejder (webmaster)
Egeris Sognehus, Kirke Allé 111B,
7800 Skive. Tlf. 21 28 36 50
sognehuset@egeriskirke.dk
Kristian Bundgaard, kirketjener
Møllevej 6, Trevad, 7800 Skive
Kirkens tlf. 21 24 36 05
Mona Bruun-Sørensen, kirketjener
Kirkens tlf. 21 24 36 05
Tove Kjær, organist,
Tlf. 21 48 36 34
kjaer.tove@gmail.com

Menighedsrådets formand
Kirsten Yde
Ahornvænget 102, Skive.
Tlf. 97 52 82 82
yde@fiberpost.dk
Menighedsrådets kasserer
Niels Ole Jørgensen
Pilevænget 3, 7800 Skive
Tlf. 97 52 39 39
Kirkebladets redaktion
Else Marie Kirk, Estrid Læssøe,
Birgitte Kjær (Ansvarshavende redaktør),
Heidi R. Rasmussen
Kirkens Telefon: 21 24 36 05
Mail: egeriskirke@gmail.com

Kirkens hjemmeside www.egeriskirke.dk
Facebook: https://www.facebook.com/
Egeris-Kirke-Skive-283517661748085/
Kirketaxa. Bestilling på
97 52 47 00 eller 70 25 25 25
Kan efter eget valg bestilles til 2
gudstjenester pr. måned.
Der er menighedsrådsmøde tirsdag
den 20/6, og 29/8 kl. 16.30 i Egeris
Sognehus.

Sognets Dagligstue
Brårupvej 126, 7800 Skive
Åbningstider: Mandag og onsdag 14-16.30
Tlf. 29 79 68 05
Deadline for
næste kirkeblad
er tirsdag den 1/8-2017
Forsidebilledet: Rhododendrongudstjeneste

geriskirke.dk
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Tanker om tro
Skønhed, skam og Luther
Så er endnu en generation af 13-14 årige i det skønneste skrud blevet velsignede, begavede og set på af mange kærlige blikke og så i øvrigt sendt ud i det cyberspace af en virkelighed, som ingen af os voksne rigtig forstår. Vi vil gerne,
men vi kan det sjældent. For vores opfattelse af, hvad det vil sige at være ung er
mindst 20 eller 30 år gammel. Og som det gamle ord siger, er ungdommen ikke
hvad den har været. Den drikker mindre, er mindre kriminel, mere pligtopfyldende og langt mere optaget af at leve op til samfundets krav end tidligere. Og det
er ved at tage kvælertag på den opvoksende generation! Problemet er ikke, at de
unge ingen skam i livet har, men at deres liv er fuld af skam – sådan som en for
tiden meget populær norsk ungdomsserie med titlen ”Skam” viser det for fuld
udblæsning.
Skam er følelsen af at være grundlæggende forkert. Af ikke at være god nok,
som den jeg er. Skam er endda følelsen af at være forkert, selvom jeg gør alting
rigtigt. Som højskolelærer Christian Hjortkjær, Silkeborg Højskole har skrevet så
præcist om det: ”Det er den følelse af personlig utilstrækkelighed, der er den
dominerende i ungdommen i dag. Derfor inddeler de tiden i klokketimer for at
presse præstationen til det maksimale. De både frygter verdens straf og straffer
sig selv.” Og så konkluderer Hjortkjær – og jeg er desværre enig med ham: ”500
år efter Luther er vi tilbage, hvor han begyndte. I præstationssamfundets og angstens tidsalder.” Vi (og især de unge) kræver det samme af os selv, som munkene gjorde det i middelalderen – bare er det endnu værre, for de havde trods alt
Vorherre at råbe både ak og tak til, og deres askese var for det meste indadvendt. Det moderne menneske har som regel kun spejlbilledet af sig selv at sætte i Guds sted. Og hvilken hård og krævende gud, bygget af vanvittige skønhedsidealer og krav om perfektion, succes og intelligens er det ikke, der stirrer ud på
os?
Jeg gav hver af mine konfirmander et nådebånd på konfirmationsdagen. Ja, du
læste rigtigt: et nådebånd – ikke et målebånd. Det ligner godt nok sådan ét ved
første øjekast. Men så opdager man, at nådebåndet er elastisk og kan trækkes
langt ud og dermed sprænge al vores indbyggede millimeterretfærdighed. Sådan
som Luthers 95 teser mod pavens handel med menneskers sjæle var begyndelsen på en frisættelse af det enkelte menneske til at tænke og tro selv.
På deres store dag skulle konfirmanderne vide, med alle til rådighed stående
midler, at de er elskede som dem, de er. Ikke som dem, de burde være i egnes
og andres øjne – men som dem, de er! At hos Gud kan alt rummes.
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Tanker om tro - fortsat
Gud elsker skæve tæer, krøllede hjerner og unge hjerter, der er fyldt af tro, tvivl,
håb og al for meget sorg, savn og adskillelse. Hvem Gud er, hvad Gud er, og om
Gud er – det er de ikke færdige med at grunde over – ligesom de alle sammen er
piskede til at gå ud og leve i en verden, hvor man kan komme til at sælge sin
sjæl dyrt for at score 12, score den rigtige kæreste og for alt i verden ikke komme til at stå alene. Men det kommer vi jo til, hele tiden. Sådan også i ”Skam”,
hvor de unge fejler, bliver fulde og falder igennem hele tiden. Men hver gang,
hver eneste gang, samler de hinanden op igen.
Dét er kærligheden, det er
Guds nådebånd i brug. Gud
give, at hver eneste af årets
konfirmander – og vi andre vil tage den nåde med ud i
konkurrencestaten og sætte
hinanden fri.
Betty Ahrenfeldt

Nyt fra menighedsrådet
Som I nok allerede har set, er der nu en fin gul bygning til højre for kirkepladsen
på Egeris torv. Det er foreningen KFUM og KFUK i Skive, der har opført en ny
foreningsbygning.
Mens Egeris Kirke renoveres, låner vi huset til at holde gudstjeneste i. Det er
spændende, og det fungerer rigtig fint. Det er selvfølgelig en anden måde at gå i
kirke på. Men det giver også nogle muligheder for anderledes gudstjenester.
Lokalet er mindre, men der kan godt være 100 personer i kirkesalen, lige som
der kan afholdes dåb, vielser og begravelser. Her flages, når der sker noget i
huset, og en mobil kirkeklokke kalder sognebørnene sammen. Der er et orgel i
lokalet, som er møbleret med stole fra kirken, krucifikset og det fine stentøj som
Villy og Lise Gjørtz lavede til en tidligere kirkesal. Der er et meget fint lys derinde.
Det store kors fra kirken er kommet ud på kirkegården. Kunstneren Javier
Panos siger, det er vejrbestandigt, så nu kan det ses lige så snart, man kommer
ud på kirkegården.
Selvom kirken renoveres, afholdes alle vore aktiviteter fortsat. Nogle er i Sognehuset, andre i Kirkesalen. I kan fortsat følge med i kirkebladet, på Facebook og
på hjemmesiden.
Kirsten Yde, Menighedsrådsformand
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Gudstjenestemedhjælpere søges
Vi har allerede samlet en flok, som gerne vil hjælpe med i vores gudstjenester,
men vi kan sagtens være flere.
Opgaverne består blandt andet i at bede ind- og udgangsbøn og dele brød ud
ved nadveren. Vi tilbyder naturligvis grundig introduktion til opgaven.
Er det noget for dig med en opgave engang imellem, så meld dig hos
sognepræst Birgitte Kjær

Egeris Nye Kirke

Lige før påske blev vor gamle kirke næsten fjernet, så vi kan få opført den kirke, vi gerne vil have. Vi havde planlagt at bevare noget af facademuren. Men
det at bygge nyt og gammelt sammen er ikke godt. Ved også at få facademuren
udskiftet, kan vi opfylde de nye isoleringskrav. Vi vil gerne være med til at spare
på energien, nu havde vi chancen. Merprisen for den ny facademur er ikke større end at den let kan financieres af det, vi sparer på varmeregningen fremover.
Jeg forventer inden sommerferien, at vi igen kan begynde at se kirken. Den
bliver 2 meter højere end den gamle kirke. Med de byggematerialer der anvendes i dag, vil Egeris kirke også stå der om 100 år. Vi kan også glæde os til det
nye klokketårn, der bliver 12 meter højt. Vi får en ny kirkeklokke, der kommer
til at ringe sammen med vor gamle klokke. På den gamle klokke står der ordene: Klokke, kim for land og by, meld om nåde stor og ny. På den nye klokke, der
bliver støbt i Holland, kommer der til at stå: Klokke, ring i alle sind, liv og lys og
glæde ind. Men frem til pinsen 2018 må vi nøjes med en erstatningskirkeklokke, der desværre ikke kan høres af alle i sognet.
Jens Pedersen, formand for byggeudvalget
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Ulvetime - familiehygge med fællesspisning
Forårets sidste ulvetime er torsdag den 1/6 kl. 17-19:
Vi laver skøre, sjove aktiviteter og spiser god bålmad
bagefter!
Tilmelding til kirke– og kulturmedarbejder
Heidi R. Rasmussen
Pris for spisning: Voksne 25,- Børn gratis.
Se vores opslag på Facebook og hjemmesiden.
Ulvetimen arrangeres i samarbejde med Skive KFUM og
KFUK

Højskoleformiddage
Vi har højskoleformiddag den første fredag i måneden kl. 10.00-11.30 i
Sognehuset. Der er kaffe og lidt til ”de små grå”. Vi begynder med kaffe og rundstykker. Det koster 20,- . Herefter er det oplægsholderens tur.
Forårets sidste højskole
Fredag den 2. juni
Knud Kramshøjs digte i "Levedage" og "Elementarier" handler om det at være
nærværende, at være til stede i den virkelighed, der er netop nu, med den alder
man har, og i den tid, man lever. Det bliver hans vinkel denne formiddag.

Sommerseminar - voksenkonfirmand for en dag
Torsdag d. 15. juni kl. 09.00 - 13.00 i Kirkeladen i Estvad
Gennem samtaler og øvelser inspireret af de metoder og materialer, jeg bruger i
konfirmandforberedelsen, bruger vi en formiddag på at undersøge, hvad det vil
sige at leve som kristen i Danmark i vor tid. Det handler ikke om at være lærd
men om at være med, og alle er velkomne, uanset om man har holdt sin børnelærdom ved lige, eller om den er lidt rusten.
Tilmelding til sognepræst Anita Engberg senest d. 13. juni af hensyn til den afsluttende frokost.
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Gudstjeneste er også...
Pinsedag—alt ånder himmelsk! Søndag den 4/6
Vi fejrer pinsens sprudlende budskab med kransekage og bobler efter
guds-tjenesten. Velkommen!
Rhododendrongudstjeneste torsdag den 8/6 kl. 19.00
Igen i år inviterer vi til gudstjeneste imellem blomstrende rhododendron og grønne grene på kirke-gården. Vi kan glæde os til, at sangen akkompag-neres af klaver og trompet, spillet af Tove Kjær og Lars Mullesgaard Pedersen.
Vel mødt til alle interesserede.
Efter gudstjenesten vil der blive serveret et let
traktement med ost og kiks, ude eller inde,
alt efter vejret.
På menighedsrådets vegne, Birgitte Kjær

Natkirke
Åbent hus med dæmpet lys, stille musik og ingen fast dagsorden. Kom og gå,
som du vil i aftenens løb. Kl. 22.30 er der brød, vin og bønner til alle. Der er en
præst til stede og til rådighed for samtale hele aftenen.
Der er natkirke ca. 1 gang om måneden på skift i Estvad kirke og kirkesalen i
Egeris.

Dåbsjubilæum
Er dit barn døbt i 2011?
6-års dåbsjubilæum lørdag d. 17. juni kl. 10.00 – 11.00.
Vi vil gerne invitere til en time i kirkesalen med sang, leg
og fortælling for alle, der er døbt i Egeris Kirke i 2011.
Spørgsmål og tilmelding til kirke– og kulturmedarbejder
Heidi R. Rasmussen
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Tove Kjær spiller soiré på virginal
Torsdag den 24. august kl. 17.00
Kom og hør en halv times aftenmusik fra 1500–1600 tallet på et meget særligt
instrument. Virginalet er et gammelt strengeinstrument. Dette eksemplar er
håndbygget i 1984 af cembalobygger Per Koblegaard efter model af et instrument fra den italienske senrenaissance. Derfor vil musikken til denne lille soiré
hovedsageligt være af Girolamo Frescobaldi (1583-1643). Frescobaldi har skrevet både kirkelig og verdslig (folkelig) musik og var
ansat i Peterskirken i Rom som organist i over 30 år.
Virginalet er et husinstrument, som nu er erstattet af
klaveret. Det noget større cembalo bliver ofte brugt i
kirker og koncertsale. Derfor passer dette fine intime
instrument godt til vores nuværende kirkesal i Khuset.
Der er fri entré, og alle er velkomne.

Seniorudflugt fra Egeris Kirke
Tirsdag den 13. juni er der udflugt for alle interesserede.
Turen går til Himmerland.
I lighed med sidste år vil der være tilmelding og betaling inden udflugten. Derved
sikrer vi os, at der er plads til alle i busserne.
Udflugten koster 120,- (i tilfælde af sygdom tilbagebetales pengene).
Betalingen kan ske hos kirke– og kulturmedarbejder Heidi Rasmussen i Egeris
Sognehus. Tilmelding SENEST fredag den 2. juni.
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Ny sæson i Egeris Kirkekor onsdag den 16. august
Alle fra 2. klasse, der har lyst til at synge sammen med andre, kan være med,
når vi starter på en ny sæson i Egeris Kirkekor. Vi er 24 piger i koret. Der er ingen optagelsesprøve, og det er ganske gratis at være med. Korleder er organist
Tove Kjær. Som noget nyt åbner vi op for, at børn fra 2. klasse også kan starte i
koret. Vi øver hver onsdag eftermiddag efter følgende plan:
Kl. 14.30 – 15.00: 2.-3. klasse
Kl. 15.15 – 15.45: 2.-7. klasse
Kl. 16.00 – 16.30: 4.-7. klasse
De yngste får pause kl. 15, og de ældre kl. 15.45. I pausen får vi brød med pålægschokolade og saft. Vi er så heldige at have fire kor-tanter, som sørger for at
stille parat og rydde væk. De hjælper også, hvis der er en, der har brug for en
voksen undervejs.
Vi synger et par gange om måneden til gudstjenester eller andre arrangementer
og tager hvert efterår på korstævne i Viborg Domkirke. Det arrangeres af Folkekirkens Ungdomskor (FUK), som koret er medlem af.
I er velkomne til at kontakte til Tove Kjær, hvis I har spørgsmål.

Kirkekaffe for alle
I sommerens løb har vi, som altid, en kop kaffe/the eller saftevand parat efter
gudstjenesten. I godt vejr indtager vi den udenfor og ellers i den fine foyer i kirkesalen. Skulle du have lyst til at gå til hånde med at hælde op i kopperne, er
du meget velkommen. Spørg kirketjeneren, der vil vide, om der er brug for
hjælp. Men først og fremmest vil vi allerhelst have din hjælp til at drikke kaffen.
Kirkekaffen finder sted til alle gudstjenester i juni, juli og august måned.
På menighedsrådets vegne
Betty Grønne Ahrenfeldt

Høstgudstjeneste og menighedsmøde
Søndag den 3. september
Vi lader taknemmeligheden over Guds gaver til os fylde denne søndag, og bagefter vil vi samles til det årlige menighedsmøde med frokost, denne gang i sognehuset.
Alle er velkomne. Tilmelding er ikke nødvendig.
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Babysalmesang
Onsdag den 30. august kl. 10.00 begynder et nyt
hold baby-salmesang.
Babysalmesang er for babyer i alderen 0-12 måneder.
Vi synger salmer og sange, danser og laver nogle
helt enkle ”forældre/barn-sanglege”.
Tilmelding og spørgsmål til kirke– og
kulturmedarbejder Heidi R. Rasmussen

Mændenes Mødested i Egeris Sognehus
Tirsdag d. 6. juni kl. 12.00 - 13.30.
Sommerafslutning med let frokost og besøg af byarkivar Niels Mortensen, som
viser filmen om det gamle Skive. Hold øje med www.egeriskirke.dk for datoer fra
august og fremefter.

Mændenes mødested er en åben invitation til alle mænd, der er fyldt 65 år, og
som har lyst til et sted, hvor mænd kan mødes og være sammen om noget, de
synes er sjovt og spændende. Det er tirsdage i ulige uger kl. 9.30-11.30.

Pinse i Anlægget i Skive 2017
2. pinsedag, 5. juni kl. 11.00.
”Du skaber liv”. Pinse i Skive Anlæg






Brevduer letter til friheden.
Mange gymnaster i flotte dragter med farvestrålende flag.
Skuespil om liv, død, lys og mørke.
Orkester med svingende musik og flotte stemmer.
Nadver og kaffebord i det fri.
Endnu er gang er scenen sat til en højtidelig og festlig pinsegudstjeneste for
hele kommunen i Skive Anlæg 2. pinsedag, 5. juni.
”Du Skaber Liv” er temaet. Jørgen Lorentzen leder orkesteret, som vil spille deres jazzinspirerede arrangementer - og i år også latinamerikanske rytmer.
Krejberg pargymnastik under ledelse af Mette Bach Stisen vil danne en flot ramme omkring årets pinsegudstjeneste, og Jebjerg og Skive brevdueforeninger står
klar til at sende deres duer ud. Frivillige og ansatte ved kirkerne samt hundredevis af deltagere vil gøre deres til at skabe en uforglemmelig fejring i det smukke
anlæg. Alle er velkomne til festgudstjenesten.
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Nye gudstjenestetider
Foreløbig i en prøveperiode fra midt i august til midt i oktober vil vi prøve at lade
gudstjenesterne begynde 10.15 i stedet for som nu 10.00.
Det sker af hensyn til de ansatte, som skal forrette mere end én gudstjeneste
om søndagen.
Vi vil gerne bedre kunne afslutte den første gudstjeneste kl. 9.00 og ikke komme
hovedkulds ind i den næste.

Samtalegruppe for skilsmissebørn
Nuværende hold er begyndt onsdag d. 17. maj kl.
15.30 – 16.30. Det er for de 7-9 årige, og der er
plads til flere. Vi mødes i Sognehuset ved Egeris Kirke
hver anden uge ca. 6 gange.
Henvendelse til sognepræst Birgitte Kjær

Årets konfirmander
Lørdag den 6. maj
Andreas Lynnerup
Frederikke Hougaard Nielsen
Hans Christian Bjerggaard
Mikkelsen
Hjalte Hauge Husted
Jakob Arnfred Nielsen
Jens Emil Vendelbo Østergaard
Marie Hallum Andreasen
Nanna Hyldgård Brydsø
Nicoline Kirkegaard Hørning

Hold 1, Brårup Skole

Fotograf: Søen Bloch Kirkegaard
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Årets konfirmander
Lørdag den 6. maj
Amanda Pedersen
Jonas Pedersen
Lena Villadsen
Lærke Fruergaard
Nikolaj Larsen
Selma Hosseini

Hold S, Brårup Skole

Fotograf: Søen Bloch Kirkegaard

7. C, Brårup Skole

Foto: Poul Hansen

7. D, Brårup Skole

Hold 2, Brårup Skole
Lørdag den 6. maj
Frederikke Lind-Holm
Jeannie Skipper
Line Husted
Magne Kæseler
Magnus Brask

Fotograf: Søen Bloch Kirkegaard
Marco Mossing
Marcus Laustsen
Mikkel Smedley
Sara Madsen
Signe Søndergaard

Simon Kjær
Sofie Harring
Thea Rossen
Thilde Laursen
Tone Nielsen

Foto: Poul Hansen
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Årets konfirmander
Søndag den 7. maj
Anna Bak Jørgensen
Christina Maria Jensen
Frederik Sønderup Christensen
Ida Holk Eigaard
Johanne Aggerholm Neumann

Lasse Mølgaard Hansen
Lærke Pedersen
Mathilde Damkjær Kristiansen
Mikkel Weedfald Hansen
Niklas Krogh Poulsen

Hold 3, Brårup Skole

Nikolaj Maagaard Dolberg
Oliver Wittendorff Bækby
Oliver Rothmann Rasmussen
Simon Haagen Jakobsen
Victor Mortensen

Fotograf: Søen Bloch Kirkegaard

Søndag den 7. maj
Amalie Mossing
Anders Burchardt
Cecilie Jensen
Emma Jakobsen
Freja Gehlert
Isabella Christensen
Kristoffer Ebbesen
Laura Holm
Markus Falkenberg
Naja Tillemann
Nicoline Handberg
Niklas Jensen
Noel Kronby
Odin Røn
Oliver Forsberg
Rasmus Bødker
Hold 4, Brårup Skole

Fotograf: Søen Bloch Kirkegaard
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Kirkelige handlinger

Begravede/bisatte
11.02.2017
24.02.2017
25.02.2017
03.03.2017
16.03.2017
22.03.2017
22.03.2017
30.03.2017
31.03.2017
07.04.2017
12.04.2017
22.04.2017
04.05.2017

Anna Marie Dam
Thomas Harder Klausen
Sigrid thor Straten
Katrine Rasmine Christensen
Jytte Gabriella Pedersen
Maren Bjørslev Jeppesen
Karen Marie Tougaard
Knud Rogild-Hansen
Bodil Petrea Skou
Povl Svejgaard
Andreas Holmgaard
Lars Kjær Hansen
Grethe Marie Vognsen

Viede/kirkeligt velsignede
15.04.2017
Iben Astrup Kristensen og
Peter Riis Kristensen

Sæt X i kalenderen
Torsdag den 21/9: Sogneaften med Jeppe Søe ”Det levende ord har hjertestop”.

Onsdag den 25/10: Sangaften med Erling Lindgren.

Gudstjenestekalender
Fredag d. 2. juni Natkirke Egeris
20 – 23 Anita Engberg

Fredag d. 28. juli Natkirke Estvad
20 – 23 Anita Engberg

Søndag d. 4. juni Pinsedag
10.00 Birgitte Kjær

Søndag d. 30. juli 7. s. efter trinitatis
10.00 Birgitte Kjær

Mandag d. 5. juni 2. pinsedag
11.00 Pinse i Anlægget

Søndag d. 6. august 8. s. efter trinitatis
10.00 Birgitte Kjær

Torsdag d. 8. juni
Rhododendrongudstjeneste
på kirkegården i Egeris
19.00 Birgitte Kjær

Søndag d. 13. august 9. s. efter trinitatis
10.00 Birgitte Kjær

Søndag d. 11. juni Trinitatis søndag
10.00 Betty Ahrenfeldt

Søndag d. 20. august 10. s. efter trinitatis
10.15 Betty Ahrenfeldt

Søndag d. 18. juni 1. s. efter trinitatis
10.00 Anita Engberg

Fredag d. 25. august Natkirke Egeris
20-23 Anita Engberg

Søndag d. 25. juni 2. s. efter trinitatis
10.00 Betty Ahrenfeldt

Søndag d. 27. august 11. s. efter trinitatis
10.15 Anita Engberg

Søndag d. 2. juli 3. s. efter trinitatis
9.00 Birgitte Kjær

Onsdag d. 30. august Musikgudstjeneste
17.00 Betty Ahrenfeldt

Søndag d. 9. juli 4. s. efter trinitatis
10.00 Betty Ahrenfeldt

Søndag d. 3. september 12. s. efter trinitatis
Høstgudstjeneste og menighedsmøde
10.15 Birgitte Kjær *

Søndag d. 16. juli 5. s. efter trinitatis
10.00 Betty Ahrenfeldt
Søndag d. 23. juli 6. s. efter trinitatis
10.00 Betty Ahrenfeldt

OBS! Nye gudstjenestetider

* Indsamling til Folkekirkens Nødhjælp og
KFUM Soldaterhjem

