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Præstens side

Påsketid – men, hvor er han henne?
Hollænderen Hans Memling malede i 1475 en slags
”all inclusive billede” af den kristne påske. Billedet
på forsiden hedder ”Kristi lidelseshistorie” og det er
genialt. Det er nemlig lidt som børnebøgerne ”Find
Holger”, for man kan sidde og bruge lang tid på at
finde Jesus i alle mulige situationer, der tilsammen
danner hele påskeforløbet. Nogle vil have en kopi af
billedet fra en af sidste års påsketjenester i Randbøl,
men for dem, der ikke lige har det, er der 24 steder
på billedet her, hvor Jesus er afbilledet! Så det er med
at komme i gang. Hvor er Jesus? Hvor blev han af?
Og det var præcis, hvad kvinderne spurgte sig selv
om, da de kom ud til den tomme grav påskedag.
Hvor er Jesus? De sagde det ikke højt, men englen
som mødte dem sagde, at han vidste, at de søgte Jesus. Kvinderne spekulerede på, hvem der kunne have
åbnet graven? Hvem kunne have taget Jesu døde krop
med sig? De skulle jo lige til at vise ham den sidste ære
ved at smøre hans lig ind i vellugtende salver, som var
skik, når nogen døde.
Der står i bibelen, at kvinderne blev forfærdede, da
de stod overfor den tomme grav, og det kan man godt
forstå. De havde fulgt Jesus fra han prædikede og de

seneste dage havde de fulgt hans langtrukne rettergang fra Herodes til Pilatus. Nu, hvor man skulle
mene, at han ikke ville blive sendt flere steder hen,
og at hans sag var afgjort én gang for alle, var hans lig
så forsvundet.
Det var folkets råb, der afgjorde Jesu skæbne. På baggrund af folkets råb: ”korsfæst ham, korsfæst ham”
blev han dømt til korsfæstelse, den mest fornedrende
måde man kunne dø på dengang. Han døde på grund
af sin kærlighed til os, en kærlighed som vi ikke formåede at tage imod, og her kunne det hele være endt,
men det gjorde det heldigvis ikke, for Jesus opstod
nemlig af samme grund som han døde - af kærlighed
til os. Han efterlod graven tom. Vendte bogstaveligt
talt graven ryggen og gav dermed alle, som tror et håb
om opstandelse – altså et håb om, at vi skal opstå, ligesom han opstod. Og det håb lever endnu, så svaret,
som englen gav kvinderne den morgen de kom ud til
den tomme grav - og dét vi stadig hører, når vi står
ved vores kæres grave er opstandelsehåbets stærke ord:
Han er ikke her. Han er opstået!
Rigtig god påske!
Sognepræst Christina Munk Storm

Nyt fra menighedsrådet
Som man har kunnet læse i sidste nummer af kirkebladet, har vi sat gang i strikning af dåbsklude. Det
har været en dejlig succes med mere end 10 strikkende damer begge gange, vi har mødtes. Kludene er taget brug ved de barnedåb, der har været efter nytår og
lagret af nye klude, er ved at blive fyldt til kommende
dåb.
Har man lagt vejen forbi præstegården i Randbøl, vil
man sikkert have bemærket, at der et blevet ryddet
kraftigt op i området heromkring. Der er fældet og

tyndet ud i træerne, og hækken ud mod Hærvejen er
blevet beskåret. Det vil helt sikkert give mere lys og
luft samtidig med, at udsynet fra udkørslen er forbedret.
I menighedsrådets regi har vi i januar fejret, at Egon
Munk-Andersen har haft 25 års jubilæum som menighedsrådsmedlem. Vi takker for indsatsen og ønsker ham tillykke med jubilæet.
Menighedsrådsformand Karen Bang

Stedmoderblomster og musemenuer på kirkegården i Randbøl
Kirkegården er med sine stendiger, hække, gravhøj og
nærhed til skov et godt levested for mange mus - både
de almindelige skov- og markmus - men sikkert også
nogle af de mere sjældne arter. Der er året rundt gode
gemmesteder, og fødemulighederne er rimelige.
Vinteren er hård at komme igennem, når man er en
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mus. Kulde og fødemangel tærer på kræfterne. Når
fødedepoter og muligheder er ved at være brugt op,
sker der heldigvis noget på kirkegården. Gran og vinterdækning fjernes, og der plantes stedmoderblomster
på gravstederne. Det er guf for sultne mus. Dejlige
blomster og lækre knopper med masser af næring og

Nyt fra menighedsrådet
vitaminer til de slunkne musemaver redder situationen for mange musefamilier.
Men for gravstedsejerne og andre besøgende på kirkegården er det et trist syn, når man ser resultatet med
afgnavede planter. Nogle har i frustration plantet nye
blomster, men med samme sørgelige resultat. Musene
har fået leveret friske forsyninger af deres livretter og
har igen taget for sig af retterne.
På kirkegården bliver vi tit spurgt, om vi da ikke kan
gøre noget. Vi må i følge reglerne ikke bruge gift, og
det ville også være utilgiveligt, hvis ugler og andre rovfugle fik fat i en forgiftet mus. Men vi har opsat en
rovfuglekasse i kirketårnet i håb om, at en kirkeugle
eller tårnfalkefamilie kunne gøre kål på et antal mus

fra kirkegården. Vi har også forsøgt os med mange
gule blomster, som vist skulle være mindre lækre end
de øvrige farver, men det holder ikke stik i virkeligheden.
Vi har i år som et nyt forsøg købt et antal udefælder,
som kun kan fange mus. Vi håber, at det kan være
med til at begrænse generne, men der kommer hele
tiden nye mus til fra skov og mark. Vi forsøger på
den måde at afprøve forskellige muligheder og håber
en dag at finde en brugbar og virksom løsning, så vi
kan nyde de nyplantede stedmoderblomster i fred og
fuldt flor.
Kirkeværgen

Kommende arrangementer

Sogneaften

Strikkecafé
Planlagte strikkeonsdage kl. 14.30
i Nørup Konfirmandstue: 28/2, 14/3 og 11/4.
Der stadig plads til flere strikkeglade.

Spiritualiteten ud med badevandet?
Sogneaften med Thomas Frovin i Randbøl Sognestue tirsdag den 13. marts kl. 19.00 i samarbejde
med Onsdagsklubben.
Vi fejrede i 2017 500-året for reformationen. Luthers
store opgør med aflad og gerninger og vores fromme
frelsesbestræbelser. Reformationen lærte os, at alt er
nåde, og vi kan ikke redde os selv. Gud har gjort det
hele.
I disse år er pilgrimsvandringer og kristen meditation
og åndelige øvelser på fremmarch i folkekirken. Hvad
er det udtryk for? Smed vi spiritualiteten ud med reformationens badevand? Mistede vi noget under Luthers hovedrengøring? Er de kristne øvelser noget kirken mangler, eller noget den skal gøre op med igen?
Thomas Frovin er projektleder i I Mesterens Lys i organisationen Areopagos, hvor han arbejder med kristen trospraksis, religionsdialog og nyreligiøse strømninger.

Babysalmesang
I foråret er der babysalmesang i Randbøl Kirke hver
tirsdag kl. 10 til og med den 24. april, på nær i skolernes ferie. Efter ca. ½ time i kirken er der kaffe i
Sognestuen ved præstegården.
Der er tilmelding via kirkernes hjemmeside:
www.randboel-noerupkirker.dk/det-sker/babysalmesang, hvor man også kan læse mere om forløb og
indhold.
Randbøl-Nørup Kirker
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Rock Solid – Ny juniorklub

Flere forældre og børn har efter minikonfirmandforløbet spurgt til, om der mon var mere a la minikonfirmand. Det er der nu. Den 22. marts starter en ny
juniorklub op i Randbøl Sognestue.
Rock Solid er en juniorklub for børn i 3. til 5. klasse.
Rock Solid bliver en klub med masser af sjove indslag,
fede aktiviteter, gakkede lege, godt fællesskab og seriøse livsværdier. Ud over godt fællesskab og sjov håber
vi med Rock Solid at kunne pege på Gud som en
kilde til håb og kristentroen som et godt og solidt
ståsted i livet.
Til de fleste klubeftermiddage er der et tema som behandles gennem forskellige mere eller mindre skøre
aktiviteter. Børnene og de voksne deler meninger og
erfaringer og vi ser, om Bibelen mon har noget at sige
om det pågældende tema. Temaet kan f.eks. være:
”Du er enestående”, ”Friends forever” eller ”Hvordan
man opdrager sine forældre”.
Der bliver serveret lidt eftermiddagsmad når børnene
kommer, og der er tid til at hænge ud den sidste del
af eftermiddagen. Lederflokken er en god blanding af
voksne og teenagere.
Rock Solid starter op 22. marts og kører frem til 14.
juni kl. 16.15-18.00 i lige uger.
Har man brug for transport fra Vandel, kan man tage
bus 336 fra skolen og stå af ved Sognestuen i Randbøl,
Hærvejen 47. Mangler man en busbillet, så kontakt
Anne-Dorthe, sognemedhjælperen. Kommer man fra
Nørup, så er der mulighed for fælleskørsel i private
biler fra skolen i Nørup kl. 16 og derefter fra Nørup
Kirke. Alle chauffører er der indhentet børneattest
på. Skal dit barn køre med, så skal du have udfyldt
en indmeldingsblanket og give kørselstilladelse. Når
klubben slutter kl. 18, må børnene selv komme hjem.
Se vores program og hent indmeldingsblanketten på
kirkernes hjemmeside.
Det koster 75 kr. om året at være med i Rock Solid,
men man kan prøve tre gange gratis. Medlemskabet
gælder både til vores lokale klub, men også til Rock
Solid på landsplan, hvor man bl.a. kan få tilskud til
deres landslejr og blive inviteret til større events.
Spørgsmål kan rettes til Anders tlf. 29712832 eller
Anne-Dorthe tlf. 23293313.
Anders Obel og Anne-Dorthe Moesgaard-Christensen
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Påskens tjenester
Igen i år vil man kunne opleve forskellige typer
gudstjenester i påsketiden. Nogle vil være en almindelig højmesse og nogle vil være anderledes
med fokus på fortællingen og måltidsfællesskab,
så der bliver noget at smage på for øre og mund,
for sind og hjerte.
Palmesøndag fejres kl. 10.30 i begge kirker
– på denne dag mindes vi, at Jesus red til Jerusalem for at mindes jødernes befrielse fra Ægypten,
men det endte med at han gav sit liv for at befri
os fra døden.
Skærtorsdag fejres ved en højmesse i Nørup kirke kl. 10.30, mens vi vil mindes den sidste
aften Jesus var i live ved at fejre måltidsfællesskab i
Randbøl kirke til gudstjenesten kl. 19.00.
Langfredag fejres ved en højmesse i Randbøl kirke kl. 10.30, mens man kan deltage i en
liturgisk gudstjeneste i Nørup kirke kl. 15.00.
Denne tjeneste vil bestå af salmer og læsninger fra
Herrens lidelseshistorie, som står bagerst i salmebogen. Tjenesten ligner julens ni læsninger, men
her er det påskens fortælling vi hører.
Påskedag fejrer vi, at Jesus stod op fra de døde
med højmesse kl. 10.30 i begge kirker.
2. påskedag fortsætter vi fejringen af at Jesus
opstod fra de døde med en højmesse i Nørup kl.
10.30, mens der kl. 14.00 vil være gudstjeneste i
Randbøl kirke, hvor minikonfirmanderne opfører
påskefortællingen for os, og efterfølgende mødes i
sognestuen hvor de vil få et minikonfirmandbevis.

Sang under kirketag
Nørup Kirke 12. april
Vi har nu haft sang under kirketag én gang. Dette
foregik i Randbøl Kirke og mange var mødt op for at
synge sammen. Vi sang sange fra Højskolesangbogen
med temaer der spændte vidt.
Den 12. april kl. 19.00 har vi så igen sang under kirketag. Denne gang bliver det i Nørup Kirke, og her
vil vi som sidst synge fællessange fra Højskolesangbogen. Men vi får også besøg. Billund Kirkes rytmiske
kor under ledelse af organistassistent Kristjan Piirimets kommer nemlig og synger for os i noget af tiden

Kommende arrangementer
– så kom og vær med til sang under kirketag!
Har du lyst til at være med til at udvælge sangene til
sang under kirketag – eller drømmer du om at fortælle lidt om disse sange, så henvend dig til Henriette
Støvlbek fra menighedsrådet.
Vel mødt til sang under kirketag!

Storehvededagsaften
Traditionen tro holder vi salmesangsgudstjeneste i
Nørup Kirke aftenen inden Store Bededag. Det er i
år torsdag den 26. april kl. 19.00.
Vi vil høre om reformationen i Danmark, og synge
nogle af de salmer der hører den tid til.
Efter andagten i kirken er der kaffe og varme hveder i
Konfirmandstuen. Pris for kaffe og hveder pr. person
kr. 25,-.

4. maj gudstjeneste
Igen i år markerer vi i Randbøl Kirke befrielsen efter
den tyske besættelse fra 1940 til 1945.
Arrangementet indledes med, at træningsfly fra Flyvevåbnets flyveskole i Karup kl. 19:00 i formation
hilser de allierede flyvere, der hviler på kirkegården.
Derefter fejrer vi befrielsen med en gudstjeneste i kirken.
Efterfølgende vil der traditionen tro være kransenedlæggelse på gravstedet for de allierede flyvere og ved
Buchs grav.
Arrangementet afsluttes med kaffebord på Vandel
Efterskole, hvor oberstløjtnant Hans Teglers fra Telegrafregimentet i Fredericia vil tale.

Konfirmander 2018
Konfirmander i Randbøl Kirke
fredag den 27. april 2018 ved to gudstjenester
Lukas Gerner Thomsen
Rasmus Andreasen
Esben Myllerup Wolff Panduro
Sebastian Tranholm Nielsen
Lasse Klindt Anthonsen
Daniel Kristian Østergaard
Peter Seidelin Lyngholm
Marcus Kvolsbæk Fryland
Mads Skovgaard Mortensen
Rasmus Gammelgaard Christensen
Jakob Alexander Nissen
Thea Trannebæk Rask Nielsen
Maja Kaag Godtfredsen
Laura Ankjær Terp
Salli Algren Jensen
Karen Hulda Gunnarsdöttir
Sara Kristin Gunnarsdöttir
Konfirmander Nørup Kirke
søndag den 29. april 2018 kl. 10.30
Peter Skov Algren
Signe Rubow Anthonisen
Julius Skibbild Bengtsen
Laura Juhler Grønvall
Julie Ellegaard Hansen
Jasmin Schall Holberg
Martin Reibke Holm Jeppesen
Sebastian Lyngbye Kristensen
Michelle Frederikke Kristiansen
Kathrine Høstgaard Møller
Sofia Juul Nielsen
Mathilde Josefine Bjørning Nilsson
Karina Petersen
Mikkel Lillelund Tinnesen

Fredagscafé
i Randbøl den 25. maj. Denne fredag dykker
vi sammen ned i den nys overståede pinse.
Hvad går den egentlig ud på? Hvorfor fejre den?
Hvad betyder det for os - ud over en ekstra fridag?
Kom til endnu en hyggelig afslutning på ugen i Randbøl Sognestue. Der er drop in for store og små, kaffe
på kanden, LEGO og avis i hjørnet og brætspil på
bordene fra kl. 15.
Dagens tema og aktiviteter præsenteres ca. kl. 15.45.
Der er mulighed for fælles pizzaspisning kl. 18, vi bestiller på dagen, når vi er gået i gang. Pizza koster kr.
40 for voksne og børn spiser gratis.

OBS!
Sæt allerede nu kryds
i kalenderen ved den 7. juni 2018
Det bliver dagen for årets sogneudflugt, som i år
går til Silkeborgområdet.
Programmet bliver annonceret på hjemmesiden
og i dagspressen, ligesom der vil komme nærmere
om tilmelding mm.

Randbøl-Nørup Kirker
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Kommende begivenheder

vandel missionshus
grindstedvej 33, vandel
Onsdag d. 7. marts kl. 19.30:
Kredsmøde v/ rektor Karsten Hauge Mortensen,
Ringkøbing. Lillekor fra Det kristne Gymnasium
medvirker.
Tirsdag d. 20. marts kl. 19.30:
Bibeltime hos Poul Balsgaard.
Onsdag d. 28. marts kl. 19.30:
Fødselsdagsfest v/ fritidsforkynder Henri Jensen,
Silkeborg.
Tirsdag d. 3. april kl. 19.30:
Mission Afrika møde hos Kristian Iversen.
Tirsdag d. 17. april kl. 19.30:
Bibeltime hos Villy Skovholm.
Onsdag d. 25. april kl. 19.30:
Møde v/ fritidsforkynder Thue Thomsen, Hvide
Sande.
Tirsdag d. 8. maj kl. 19.30:
Bibeltime hos Bennedikta og Aksel Obel.
Ons.g d. 23. maj kl. 19.30:
”Judasbrevet” v/ tidl. sognepræst Jørgen Bækgaard
Thomsen, Beder.
For yderligere oplysninger kontakt
Hanne Klausen 2966 6508

Vi minder om, at Randbøl-Nørup kirker
er på facebook! Se billeder, få nyheder og
bliv mindet om særlige aktiviteter på
www.facebook.com/randboelnoerupkirker

Bliv spejder
I Randbøl og Nørup kan du også være spejder.
Spejderhuset ligger på Hærvejen 45 i Randbøl.
Kontakt grupperådsformand
Inger Barfoed tlf. 7588 4477 eller
gruppeleder Tina Jensen tlf. 2878 4831
for at høre mere – eller se på
www.spejderrandbol.dk

6

Randbøl-Nørup Kirker

Onsdagsklubben
i Randbøl Sognestue
Hærvejen 47 - Randbøl
Tirsdag d. 13. marts kl. 19.00
Sogneaften i Randbøl Sognestue
ved projektleder i I Mesterens Lys Thomas Frovin, Vejle i samarbejde med Onsdagsklubben.
Se omtale i kirkebladet.
Onsdag d. 21. marts kl. 13.30
Syng med Kvintetten
Birte Bertelsen m.fl. fra Egtved kommer og synger for og med os.
Onsdag d. 18. april kl. 13.30
Foredrag ved Kirsten Kirkegaard, Gørding
om hendes arbejde på Anker Fjord Hospice i
Hvide Sande: ”De fleste har i TV set dokumentarudsendelserne ”Indefra” om Anders Agger.
Jeg har arbejdet som sygeplejerske i 41 år. De
sidste 8 år på hospice. Jeg vil fortælle om Anker
Fjords historie og det at arbejde på et hospice
samt lidt om at være patient her. Det vil blive
flettet små historier fra hverdagen ind.
Onsdag d. 16. maj kl. 13.30
Sangeftermiddag ved Anny Jespersen, Vejle på
klaver og Peter Allerød Trandbohus, Billund
synger for.
Der vil her være lagt op til en hyggelig sangeftermiddag med Kai Normann Andersens melodier
i Onsdagsklubben. Der bliver rig mulighed for
at synge, nynne eller lytte med på nogle af de
meget kendte sange og viser fra film, revyer og
skuespil.
Onsdagsklubben
er for pensionister, efterlønnere og ældre, modne
mennesker. Vi mødes en eftermiddag om måneden til foredrag, sang, underholdning og ikke
mindst til socialt samvær.
Er du ensom, er det måske lige noget for dig.
Alle er velkomne.

Kirke & Sogn

Randbøl
Kirke
Døbte:
19.11.2017 Oscar Valdemar Hubertus
Kirkegård Jensen
Døde og begravede:
08.10 2017 Bent Baunbæk Pedersen
18.10.2017 Eva Pedersen
10.11 2017 Sigrid Johansen
01.12.2017 Svend Erik Nielsen
06.12.2017 Erna Knudsen Madsen
17.01.2018 Jonna Lis Vogensen
19.01.2018 Ellen Jørgensen
20.01.2018 Rasmus Tranholm

Nørup
Kirke
Døbte:
12.11.2017 Sofie Dupont Arentoft Olesen
14.01.2018 Hector Ringsted Møller Mulbjerg
28.01.2018 Alfred Egon Bredal Hansen
28.01.2018 Hollie Nørgaard Bertelsen
Døde og begravede:
04.11.2017 Dorthe Lykke Christensen
16.12.2017 Kjeld Erik Enevoldsen
27.12.2017 Gerda Johanne Stephansen
20.01.2018 Ove Kolind
26.01.2018 Lise-Lotte Topholm Andersen
14.02.2018 Karin Nørgaard Nielsen
22.02.2018 Lilian Bisgaard Pedersen

Sognepræster:
Christina Munk Storm, Hærvejen 47, Randbøl,
Tlf. 7588 3313 & 2253 7183
Mail: cmr@km.dk
Heinrich W. Pedersen, Præstens Ager 2, Nørup,
Tlf. 7588 3012. Mail: hwpe@km.dk
Mandag er præsternes ugentlige fridag.

Sognemedhjælper:
Anne-Dorthe Moesgaard-Christensen
Tlf. 2329 3313
Mail: smh@randboel-noerupkirker.dk

Gravere:
Kent Nielsen. Tlf. 29663460.
Fremover vil graveren i Randbøl telefonisk kun
være at træffe via mobiltelefon.
Mail: randboelkirke@mail.dk – Træffes på Randbøl
Kirkegårds-kontor man.-fre. kl. 9.30-10.00
Bettina Neve Kristiansen. Tlf. 2021 8718
Mail: noerupkirke@mail.dk

KirkeværgeR:
Randbøl Kirke:
Egon Munk-Andersen. Tlf. 7588 1988
Mail: egon.munk-andersen@skolekom.dk
Nørup Kirke:
Knud Lind. Tlf. 2142 4288,
Mail: knudlind7@gmail.com

Kirketjenere:
Rikke Steen Jørgensen. Tlf. 21537183
Mail: rikke@randboel-noerupkirker.dk
Lise Hauge. Tlf. 2120 3686
Mail: lise@randboel-noerupkirker.dk

SOGNEPRÆST Christina Munk storm
Fri: Den 16. - 23. april og den 17. maj.

menighedsrådsformand:
Karen Bang. Tlf. 7588 3747, mobil 2891 7512
Mail: karenbang@outlook.com

SOGNEPRÆST Heinrich Pedersen
Ferie: Den 14. - 18. marts og den 18. - 23. april.
Anden tjeneste: Den 12. - 16. april.

Udgivet af menighedsrådet i Nørup Sogn og Randbøl Sogn.
Redaktionsudvalg: Heinrich W. Pedersen (ansv.), Christina Munk Storm,
Henriette Støvlbek, Edith Petersen og Anne-Dorthe Moesgaard-Christensen.

Layout og tryk:
www.prinfovejle.dk
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Gudstjenester i Randbøl-Nørup kirker · Marts - maj 2018

Dato		
Randbøl 	Nørup	dag i kirkeåret	Andet
Søndag 4/3
10.30 (HWP)		
3. s. i fasten
Søndag 11/3
10.30 (HWP) Midfaste
Søndag 18/3
10.30 (CMS)		
Mariæ bebudelses dag
Søndag 25/3
10.30 (CMS)
10.30 (HWP) Palmesøndag		
Torsdag 29/3		
10.30 (HWP) Skærtorsdag		
		
19.00 (CMS)			
Påskemåltid1)
Fredag 30/3
10.30 (CMS)
			
15.00 (HWP)	Langfredag 	Liturgisk gudstjeneste1)
Søndag 1/4
10.30 (CMS)
10.30 (HWP) Påskedag		
Mandag 2/4		
10.30 (CMS)
Anden påskedag
		
14.00 (CMS) 			
Minikonf. afsl. i Randbøl1)
Søndag 8/4 		
10.30 (HWP) 1.s.e. påske
Søndag 15/4
10.30 (CMS)		
2.s.e. påske
Søndag 22/4 		
09.00 (JL)
3.s.e. påske		
Torsdag 26/4 		
19.00 (HWP) Aften før Bededag
Store Hvededagsaften1)
Fredag 27/4
09.30 (CMS)		
Bededag
Konfirmation i Randbøl
		
11.00 (CMS)
Søndag 29/4
10.30 (CMS)
10.30 (HWP) 4.s.e. påske
Konfirmation i Nørup
Fredag
Søndag
Torsdag
Søndag
Søndag
Mandag
Fredag
Søndag
Søndag
1)

4/5
19.00 (CMS)			
4. maj mindegudstjeneste1)
6/5		
10.30 (HWP) 5.s.e. påske
Kirkekaffe
10/5		
10.30 (HWP) Kristi himmelfarts dag
13/5
10.30 (CMS)		
6. søndag efter påske
20/5
10.30 (CMS)
10.30 (HWP) Pinsedag			
21/5
14.00 (CMS)(HWP)
Anden pinsedag
Randbøl præstegårdshave1)
25/5
15.00 (CMS)			
Fredagscafé1)
27/5		
10.30 (HWP)	Trinitatis søndag
3/6

10.30 (CMS)		

1. søndag efter trinitatis

Se nærmere omtale inde i bladet.

Christina Munk Storm (CMS) – Heinrich Wichmann Pedersen (HWP) – Jakob Legarth (JL)
Kørsel til gudstjenester og arrangementer
Ring i god tid til Grethe B. Nielsen, 7588 5048. Mail: grethe_bn@yahoo.dk

Næste nummer udkommer i uge 22.
Deadline den 1. maj 2018.

