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ET NYT ÅR

Hilsen fra sognepræsterne:
Hverdag og fest i kirken
Godt nytår! Et nyt år og et nyt
årti. Det har en friskhed over
sig og som en af konfirmanderne så fint sagde: 2020 - det er
altså også et ret flot tal!
Året 2020 bringer mange fejringer med sig.
Der er selve årets gang og rytme, som i sine gentagelser bringer tradition
og moderne nutid sammen. Hver søndag
fejrer vi ved gudstjenesten, at vi lever livet
sammen, og at vi i denne bundenhed til hinanden samtidig kan udfolde os frit. Til hinandens bedste. Evangeliet skal tale ind i vores
tid og slå fodslag med os, så vi kan genkende os selv og erfare, at der tales til os. Her og
nu. Højmessens gudstjenesteform har en fast
form. Fortrolighed med formen giver frihed
til at fokusere på det væsentlige: Det levende
ord, sangen og fællesskabets større rum under Guds himmelsejl. Højmessen kan give ro
og fordybelse i en travl hverdag, så vi kan gå
styrket og opløftet hjem. Højmessens form er
genkendelig, således at vi lige meget hvor vi
befinder os i Danmark, kan gå ind i en folkekirke og genkende gudstjenestens rum.
Derudover er der alle vore fælles højtider til
påske, pinse og jul – samt de private højtider
som dåb, vielser, velsignelser, konfirmation
og guldkonfirmation, hvor den personlige
fest også udfoldes i fællesskabets ramme.
At den danske folkekirke er folkelig, viser sig
også i kirkens forbundenhed med det danske
samfund. Det er naturligt for folkekirken, at
være med til at fejre større folkelige markeringer. I 2020 er der særligt to historiske begivenheder: 75-års fejringen af Danmarks befrielse
og fejringen af 100-året for Genforeningen.
Landets kirkeklokker vil kime både 4./5. maj
og 15. juni. Derudover arrangeres der lokalt
mange arrangementer i folkekirkeligt regi.
Et samarbejde mellem de fem nordalsiske
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sogne har gjort en fælles markering af Genforeningen mulig, hvor vi får besøg af den
eminent gode formidler teolog, kirkehistoriker og professor emeritus Martin Schwarz
Lausten. Genforeningens store
betydning for særlig vores egn
er uomtvistelig. I vore samtaler med især den
ældre generation på Als, er det tydeligt hvor
prægende Genforeningen har været for opvækst og identitet. Mange har levende personlige minder om Genforeningen fortalt af
forældre eller bedsteforældre.
Vi ser frem til at fejre det hele sammen med
jer – både de mere private og personlige fejringer og også de større fejringer, som er med
til at definere, hvem vi er til hverdag og fest.
Godt nytår! God nyt årti!
Jeres sognepræster

Nyt liv pibler frem
både i haven og andre steder
Jeg har nu været præst i Nordborg-Oksbøl Pastorat i 1½ år og både jeg og min
familie føler, vi er faldet godt til. Så
godt, faktisk, at vi glæder os til at byde
en lillebror eller -søster velkommen i
familien til juni. Jeg går fra d. 6. maj,
hvor min vikar samtidig vil træde til, og
glæder mig både til barslen, ligesom jeg
glæder mig til at vende tilbage til mit
dejlige job med jer.
Jeg er sikker på, I i
mellemtiden vil tage
godt imod min vikar.
Gode hilsener
sognepræst SophieLønne Hundebøll

Kvinde-højskole i Nordborg!

DET SKER

NYT
Som noget nyt har kirkens aktivitetsudvalg besluttet i foråret at arrangere »Kvinde-Højskole« på onsdage fra kl. 14.00 i Sognegården. Første gang 18. marts, vises filmen »På
Høgens Vinger« – om Elisabeth Bergstrand-Poulsens liv og værk.
Om filmen: Billeder af hendes malerier, tekster fra hendes bøger og breve, fotografier og aktuelle optagelser fra
huset i Charlottenlund komponeredes til en vandring,
dels meditativ dels dramatisk, gennem hendes liv og
tankeverden. Vi kan finde ro i hendes poetiske tekster
og følger med i store og små hændelser.«
Bag filmen står et filmteam: Niels Elley, Sylvia Edwinsson og Melsene Laux og på dagen indleder Melsene
Laux, som fortæller om filmens tilblivelse og sin relation til kunstneren.
Der er yderligere planlagt Kvinde-Højskole onsdag
den 15. april kl. 14.00 og onsdag den 20. maj kl. 14.00.
Elisabeth Bergstrand-Poulsen
Se mere om programmet på opslag i sognegården og på
skærmen i Kvickly forud for arrangementerne. Hver gang i Sognegården. Og kaffen koster som altid 25 kr. Tag godt imod dette, så kom og vær med!
Lisbeth Simonsen og Annette Lorenzen

Babysalmesang
Babysalmesang er et tilbud til babyer (0-12 mdr.) og deres forældre om at deltage i babyrytmik, mens vi synger salmer og sange.
Aktiviteten forløber over 6 onsdage i Nordborg Kirke.
Efter vi har sunget og leget i kirken, går vi over i sognegården og hygger, hvor der er mulighed for at pusle m.m., og der er kaffe/te og rundstykker til de voksne.
Tilbuddet er gratis, men tilmelding er påkrævet.
Vi starter op onsdag d. 18.
marts kl. 9.30.
Tilmelding sker ved henvendelse til kirkens organist: Stine Möglich, på tlf. 21 72 21
24 eller mail: stinemoglich@
hotmail.com
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KIRKEGANG

Så gør vi sådan,
når til kirke vi gå
Ja, sådan lød engang en børnesang. Det var i
de tider, da alle mand gik til kirke hver søndag. Hvordan er det med kirkegangen i dag?
Det har vi valgt at sætte fokus på i dette kirkeblad. Anledningen er et lille brev, som kom til
redaktionen. Det var fra Hermann og Solvejg
Andersen, og det lød:
Hjertelig tak til alle, som på den ene eller anden
måde er med til at gøre et besøg i Nordborg Kirke til en smuk oplevelse. – Nordborg Kirkeblad
Herman Meier Andersen er uddannet
lærer og har undervist i Nordborg skole mange år. Han har også undervist på
New Zealand i tre år og har i øvrigt fartet
rundt med Flensted Jensens elitegymnastikhold. Da han rejste til New Zealand
med båd, stod han for passagerernes
morgengymnastik.
Solvejg Andersen er uddannet pædagog
og kom til Nordborg, da man skulle starte
børnehaveklasse. Hun har været på Askov
Højskole og var med i menighedsrådet i
Nordborg i 16 år, 9 år som formand.
Hermann og Solvejg har 3 børn, 10 børnebørn og 1 oldebarn. De fleste bor på
Sjælland, men Herman og Solvejg hænger fast i Nordborg.

Henrik Rasmussen, Nordborg, går ikke
i kirke. Han er døbt, konfirmeret og medlem
af folkekirken. Som medlem af mandskoret
kender han kirken, men han
har ikke været der »frivilligt«
siden konfirmationen.
»Den tro, der prædikes i kirken, passer ikke til min overbevisning«, siger Henrik.
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har fået en nydelig ansigtsløftning. – To dygtige
præster, Heidi og Sophie, varetager de kirkelige
handlinger. – Og Stine klarer musikken samt
korarbejdet for både voksne og børn på fornemste vis. Især er gospelkoret en særlig oplevelse.
Vi har besøgt Hermann og Solvejg og spurgt,
hvad der gør et besøg i Nordborg kirke til en
smuk oplevelse. »Det er et godt sted at komme, med alle de søde mennesker, man møder
i kirken«, siger Hermann. Musikken og sangen betyder også meget, er de enige om. Stines efterspil er små kunstværker. Men de kan
bedst lide de gamle salmer. »Også nye salmer,
men nogen af dem er der ikke så meget stof i«,
mener Solvejg. Det går fint med at høre, når
bare lydanlægget er i orden. Det har også betydet meget for dem, at præsten har støttet
under alvorlig sygdom.
Hans Pors Simonsen

Hanne Petersen, kommer i Oksbøl kir-

ke: »At gå i kirke giver mig en god start på søndagen. Jeg nyder musikken, og så kommer jeg
ned i gear og får vendt nogle
ting. Der er en stor glæde ved
at komme i en kirke, hvor jeg
synes, jeg hører til, og der er
nogle præster, jeg er glad for.«

DET SKER

Mandeklubben i Nordborg
Forårets møder 2020
Mandeklubben mødes anden onsdag i måneden:
Onsdag 11. marts kl. 10.00
Robert Ryholt, sognepræst i Havnbjerg:
»Feltpræst i Afghanistan«
Onsdag 8. april kl. 10.00
Børge Movild: »Lægemissionær i Nigeria«.
Onsdag 13. maj kl. 10.00
Stine Möglich, organist i Nordborg/Oksbøl, tager os under kærlig behandling!
Onsdag 10. juni kl. 10.00
Vi mødes på Jollmans gård i Holm til kaffe, fortælling om stedet samt rundvisning.
Alle mænd er velkomne. Kaffen koster 25 kr. Tilmelding ikke nødvendig. Hvor ikke andet
er nævnt mødes vi i Sognegården, Tontoft 3A. Evt. spørgsmål: kontakt gerne 52 24 16 72.

Kommende
menighedsrådsmøder
Onsdag den 18. marts – Onsdag den 15. april –
Onsdag den 20. maj – Onsdag den 17. juni.

Og dansen den går...
Der inviteres igen til meditativ dans til smuk musik, der giver rum for refleksion
torsdag den 19. marts kl. 19.00. Det foregår i Nordborg Sognegård under ledelse af
Melsene Laux. Alle kan deltage. Tag gerne bekvemt fortøj med.
Og lørdag 18. april danser vi med en gruppe fra menigheden i Langenæskirken i
Aarhus. De har haft gang i dansen i længere tid og kan sikkert inspirere os i Nordborg.
Melsene tager fortsat hånd om dagens program. Det foregår i Nordborg Sognegård fra
kl. 13 til 17, startende med lidt fælles frokost, så medbring 40 kr. og bekvemt fodtøj.
Afslutningen på forårets danseforløbet afvikles torsdag den 14. maj i sognegården
under instruktion af Melsene Laux kl. 19. Også her er både mænd og kvinder velkomne. 
Lisbeth Simonsen
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LOKALLIV

Det skønne Nordals
Ofte hører man negative bemærkninger om Nordals området. Måske er det mest de
»indfødte«, der mindes fordums storhed og derfor mener, at det står skidt til nu.
Men os tilflyttere forstår det
ikke rigtigt. Vi synes Nordals
er et dejligt sted. Her er masser af uspoleret natur, her er
historiske minder, her er gode
indkøbsmuligheder og her er
god plads på vejene.
Og så har jeg slet ikke nævnt det utal af foreninger, klubber og kirker, som tilbyder fællesskab og deltagelse i masser af festlige aktiviteter. Der er mulighed for idræt, svømning,
sang, foredrag, kirkegang, roning, sejlsport,
cykelture, løb og meget mere.
Undertegnede har i et par år udlejet to lejligheder i Skomagergade. Der har været over
hundrede turister og de er rigtig glade for eg-

nen. Så glade, at de kommer
igen. De lejer cykler og oplever en masse.
Så jeg synes vi skal være lidt
varsomme med at tale negativt om vor egn. Det kan blive til en nedadgående spiral.
Tværtimod skal vi rose og
støtte de lokale initiativer.
Her er jo alle muligheder for
et godt og indholdsrigt liv.
Og det kan blive endnu bedre! Blot vi bliver bedre til at
bruge de lokale foreninger, butikker og håndværkere. Før man kører til Sønderborg eller
handler på nettet, kan man lige se efter, om
man ikke kan få sine varer i de gode lokale
butikker. Der er mere end du tror.
Hvis alle brugte lokalområdet, ville vi se en
opblomstring af livet i Nordborg til gavn for
os alle.
Hans Pors Simonsen

Konfirmation i Nordborg Kirke
Søndag den 19. april kl. 10.00
Vi fejrer vore konfirmander og glæder os over deres konfirmation i Nordborg Kirke.
Det er muligt at komme forbi våbenhuset på konfirmationsdagen kl. 9.00-11.00 og aflevere et telegram, en blomst eller lille gave. To frivillige vil tage imod og holde opsyn.
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Finurligheder i kunsten
I påsken kan man i Sognegården, Tontoft
3A møde kunstneren Jan Esmann Spliid,
der viser nogle af sine værker.
Spliid har i 20 år arbejdet med ægte bladsølv, der bliver indfarvet med forskellige
kulører. At arbejde med bladsølv med en
tykkelse på under 1/1000 mm er en vanskelig proces og kræver stor forsigtighed
og tålmodighed.
Fuglelivet
inspirerer
Spliid

Spliid arbejder gerne med religiøse motiver, men også motiver fra naturen, hvor
han bliver inspireret af fuglelivet eller andre geometriske finurligheder, som kan
blive et nyt motiv.

Skærtorsdag......12.00-17.00
Kl. 12: Per Østergård åbner udstillingen
og byder på et glas hvidvin.
Langfredag........11.00-17.00
Påskelørdag.......11.00-17.00
Påskedag............11.00-17.00
2. påskedag........11.00-17.00
Udstillingen lukker og slukker.
Herudover kan nævnes at Melsene Laux
udstiller hele maj måned (til den 5. juni),
med fernisering den 3. maj efter gudstjenesten. Titlen på maleriudstillingen er »Et
øjeblik af stilhed«.

»Diamant« af Melsene Laux

Vi spiser sammen skærtorsdag
Efter skærtorsdagsgudstjenesten i Oksbøl kirke d. 9. april kl. 16.00 er der fællesspisning
for alle interesserede i konfirmandstuen. Menuen står på skærtorsdagslam. Prisen for deltagelse er 150 kr., som betales på dagen.
For nærmere info: følg med på hjemmesiden.
Tilmelding kan ske til Anne Marie Hansen på 20 83 38 59.
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Hør om genforeningen
for 100 år siden
De fem nordalsiske sogne inviterer onsdag d. 25. marts
kl. 19.00 - ca. 21.30 i Nordborg kirkes sognegård, Tontoft 3A.
Af aftenens program:
Professor emeritus Martin Schwarz Lausten fortæller om »Den kirkelige genforening«. I 1920 blev de sønderjyske sogne, kirker og præster en del af den danske folkekirke. Foredraget handler om nogle af de menneskelige og administrative problemer,
der kom til at præge kirkelivet i Sønderjylland efterfølgende.
Martin Schwarz Lausten er kendt som en vidende og underholdende foredragsholder.
Sognepræst Kitty Hovgård, Egen kirke har lovet at præsentere sange fra tiden omkring
genforeningen samt sange om sønderjysk identitet, sange der selvfølgelig skal synges
som fællessang. Kitty Hovgård er ligeledes aftenens »toastmaster«
Nordalsiske organisters consortband sørger for musikledsagelse til sangene
Tilmelding og traktement: Deltagelse i genforeningsarrangementet er gratis, der er ikke forhåndstilmelding. Te, kaffe og kage a 25 kr. kan købes. Alle er velkomne.
De fem nordalsiske sognes menighedsråd

Højskoleaftener:

På sporet af de store spørgsmål
Dyk ned i nogle af kristendommens store spørgsmål, når sognepræsterne Heidi Sørensen Freund og Sophie-Lønne Hundebøll i april afholder højskoleaftener i Nordborg
sognegård. Ud fra oplæg ved præsterne vil der være diskussion af emnerne i mindre
grupper og i fællesskab. Der vil være mulighed for køb af kaffe, te, vin og snacks.
Tema: Kristne Gudsbilleder
For at tale om Gud benytter vi os af mange
forskellige billeder. For eksempel Gud som
Fader, Søn & Helligånd. Gud som hyrde.
Gud som skaber. Gud som kærlighed. Gud
som dommer. Gud, der blev menneske eller
Gud som den, der både er ganske anderledes
end os – og som samtidig har skabt os i sit
billede. På denne aften vil vi sammen med
sognepræst Heidi Sørensen Freund tale om
de Gudsbilleder, der står stærkt for os.
Torsdag d. 2. april kl. 19.00.
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Tema: Kristendommen og det onde
Hvis Gud er god og almægtig, hvorfor findes der så ondskab i verden? Er det Guds
vilje, at dårlige ting finder sted? Eller
djævelens? Eller menneskets egen? Disse
spørgsmål har optaget mennesker i årtusinder og på denne højskoleaften vil også
vi i selskab med sognepræst Sophie-Lønne Hundebøll dykke nærmere ned i dem.
Torsdag d. 23. april kl. 19.00.

DET SKER

Valg til menighedsrådet
12. maj kl. 19.00 vil der i anledning af menighedsrådsvalget den 15. september 2020
blive afholdt offentlig orienteringsmøde i Sognegården om valg i sognet. På orienteringsmødet vil menighedsrådet bl.a. fortælle om arbejdet i den forløbne funktionsperiode, kommende opgaver, datoer og regler for valgforsamlingen og antallet af kandidater der skal vælges til menighedsrådet.
Mød talstærkt op og hør om
det spændende arbejde i menighedsrådet, der er kaffe på
kanden og hjemmebag.
Med venlig hilsen
Per Østergaard,
formand for valgbestyrelsen

En forårsdag i Nordborg Kirke
og Sognegård
Søndag den 17. maj er det igen lykkedes at få Biskop Marianne Christiansen, Haderslev,
til at komme besøg, og ikke bare et lille besøg, nej næsten en hel dag.
Kl. 11.00 Højmesse i kirken ved Biskop Marianne Christiansen.
Kl. 12.30 Middag i Sognegården.
Kl. 14.00 Koncert i kirken med organist og kirkekor.
Kl. 15.00 K
 affe og hjemmebag i Sognegården, hvortil Marianne Christiansen med mund og
krop vil fortælle nogle af H.C. Andersens
bedste historier.
Kl. 16.00 E
 n dejlig dag sluttes med fadervor og en
salme.
Tilmeldingen til Inger Andersen 51 54 11 72 eller Per
Østergaard 29 92 64 30 bedst mellem 17.00 og 19.00.
Prisen pr. deltager er 150 kr., som omfatter spisning
m. øl eller vin plus eftermiddagskaffe m. hjemmebag.
Med venlig hilsen Per Østergaard

Biskop Marianne Christensen
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KALENDER

Kalender
DATO

TIDSPUNKT

ARRANGEMENT

11. marts

kl. 10.00

Mandeklubben i Sognegården

18. marts

kl. 14.00

Kvindehøjskole i Sognegården

19. marts

kl. 19.00

Meditativ dans i Sognegården

25. marts

kl. 19.00-21.30

Genforeningsfest i Sognegården
De 5 nordalsiske sogne

5. april

kl. 19.00

Højskoleaften i Sognegården

8. april

kl. 10.00

Mandeklubben i Sognegården

9. april

kl. 12.00-17.00

Fernisering i Sognegården

10.-13. april

kl. 10.00-17.00

Kunstudstilling i Sognegården

15. april

kl. 14.00

Kvindehøjskole i Sognegården

18. april

kl. 19.00

Meditativ dans i Sognegården

23. april

kl. 19.00

Højskoleaften i Sognegården

12. maj

kl. 19.00

Menighedsmøde i Sognegården

13. maj

kl. 10.00

Mandeklubben i Sognegården

14. maj

kl. 19.00

Meditativ dans i Sognegården

17. maj

kl. 11.00

Sognedag begynder i kirken

20. maj

kl. 14.00

Kvindehøjskole i Sognegården

10. juni

kl. 10.00

Mandeklubben på Jolmanns Gård

Lion-Strik
Forår 2020. Sognehuset, Skolevej, Havnbjerg kl. 14.00 – ca. 16.15
Vi strikker til fordel for Lions Club – Nordborg, der sender
det videre til børnehjem og nødlidende i Rumænien.
Vi er stadig glade for at modtage garn. Vi strikker:
• Mandag den 2. marts (tag brød med)
• Mandag den 6. april (tag brød med)
• Mandag den 4. maj (vi planlægger en lille udflugt)
Ønsker du hjælp til kørsel: Elly Hansen 61 67 09 81 eller Inge Kjærsgaard Jensen 24 65 82 14

10

Heidi Sørensen Freund
Kirkebogfører/begravelsesmyndighed
Præstegården · Tontoft 3 · 6430 Nordborg
tlf. 20 49 66 79 · hfr@km.dk
Mandag er fridag.
Sophie-Lønne Reil Hundebøll
Præstegårdsvej 1 · Oksbøl · 6430 Nordborg
tlf. 23 36 06 17 · sophu@km.dk
Mandag er fridag.

Organist

Stine Möglich Mathiasen
tlf. 21 72 21 24 · stinemoglich@hotmail.com

Mandeklubben

Børge Movild · tlf. 52 24 16 72

KONTAKT

Sognepræster

Lionsstrik

Inge Kjærsgaard Jensen · tlf. 24 65 82 14.

Støtterne/Vågekoner 		
på Nordals

Anna Elisabeth Aagaard · tlf. 26 17 35 03

Hjælpende Hænder

udfører opgaver i hjemmet, som du eller din
ægtefælle selv tidligere kunne klare.
Arne Pedersen, tlf. 26 16 64 64
mandag eller onsdag mellem kl. 10 og 12.

Kirkesanger
Annette Lorenzen

Kend dit kvarter

Kirkekontor

Her er et tilbud til kirkebladets læsere:
Bliv frivillig omdeler af kirkebladet i
din gade eller din bydel.

Tontoft 3A, 6430 Nordborg

Kirketjener

Hanne Dahl Christensen
tlf. 21 38 97 17 · h6200@hotmail.com

Kirkegården

Kirkegårdsleder Finn Nicolaisen Ernst
Kirkegade 20 · 6430 Nordborg
tlf. 74 45 37 29 / 23 61 37 29
nordborgkirke@hotmail.com

På grund af de stigende udgifter til omdeling har menighedsrådet besluttet, at
kirkebladet skal omdeles manuelt 1-2
gange om året. Bladet før jul blev omdelt af kirkens ansatte + en håndfuld
frivillige. Men vi kunne godt bruge lidt
flere, så har du lyst til at medvirke første
uge i juni, så send en mail til hanspsimonsen@gmail.com.
Med venlig hilsen fra redaktøren

Menighedsrådet
Formand: Per Østergaard · tlf. 29 92 64 30
formand@nordborgkirke.dk
Næstformand: Lisbeth Simonsen
tlf. 50 62 43 20 · lisbethdyvig@gmail.com
Kirkeværge: Inger Andersen
tlf. 74 45 11 72 / 51 54 11 72
ipa@andersen.mail.dk
Kasserer og kontaktperson: Lis Dybsø
tlf. 31 39 99 59 · dybsoe@yahoo.dk
Øvrige medlemmer: se hjemmesiden

Kirkebladet er udgivet af
Nordborg Sogns Menighedsråd.
Ansvarshavende redaktør:
Hans Pors Simonsen. Indlæg sendes til:
hanspsimonsen@gmail.com
senest den 13. april 2020
for perioden juni, juli og august 2020.
Flere oplysninger findes på Nordborg
Kirkes hjemmeside: nordborgkirke.dk
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KIRKEÅRET

NORDBORG

OKSBØL

15.

09.30 HSF
11.00 Cornelia Simon Gudstjeneste på tysk

11.00 HSF

22.

11.00 SLRH - Mandskor medv.

09.30 SLRH

29.

09.30 SLRH Kirkekaffe i sognegården

11.00 SLRH - Kirkekaffe

11.00 HSF

09.30 HSF

APRIL

5.
9.

Skærtorsdag

11.00 HSF

16.00 HSF - Lammespisning

10.

Langfredag

09.30 HSF

11.00 HSF

12.

Påskedag

11.00 SLRH

09.30 SLRH

13.

2. påskedag

11.00 SLRH - Gospelkor medv.

19.

10.00 SLRH - Konfirmation

14.00 HSF

26.

09.30 HSF Kirkekaffe i sognegården

11.00 HSF - Kirkekaffe

11.00 SLRH

09.30 SLRH - Guldkonfirmation

3.

MAJ

8.

Store bededag

10.

09.30 NN

11.00 NN

17.

11.00 Biskop Marianne
Christiansen
- Se omtale af sognedag

11.00 Cornelia Simon Gudstjeneste på tysk

11.00 NN

10.00 HSF - Konfirmation

09.30 HSF

11.00 HSF

Pinsedag

11.00 NN

09.30 NN

2. pinsedag

14.00 Fælles gudstj. i Nørreskoven for de fem nordalsiske sogne

21.

Kristi himmelfart

24.
31.

JUNI

11.00 Robert Ryholt

1.
7.

09.30 HSF

11.00 HSF

14.

11.00 NN

09.30 NN

Til gudstjenesterne kl. 11.00 er det muligt at møde ind et kvarter før
for sammen at øve månedens salme.

Videbæk Bogtrykkeri A·S

MARTS

DAG

HSF = Heidi Sørensen Freund • SLRH = Sophie-Lønne Reil Hundebøll • NN = Barselsvikar
Hvis du mangler kørsel til kirken, så ring på tlf. 52 24 16 72 eller tlf. 51 54 11 72

GUDSTJENESTER

