Eja, søde førstegrøde,
førstegrøde af bliden vår!
Lad det nu fryse, lad mig nu gyse,
lad mig nu gyse. Det snart forgår.
Hans Adolph Brorson
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Torsdag den 7. marts kl. 19.30 i Thyholm kirkecenter.
Professor Ole Jensen. Emne: ”Angst og glæde. Hvad er et menneske”? Om
K.E. Løgstrups tænkning.
Onsdag d.13. marts kl. 19.30 I Thyholm Kirkecenter.
Janni Christensen og Anne Dorthe Nielsen har været tre måneder i Cameroun udsendt af Herning og Ikast-Brande provstier i samarbejde med Mission Afrika til den Lutherske kirke i landet. De er begge rejst af sted med det
formål at gøre en forskel for andre, samt at få en oplevelse for livet ved at
være en del af hverdagen i en anden kultur. I byen Garoua har de arbejdet i
et gadebørns projekt. Det vil de fortælle om i Thyholm kirkecenter.
Velkommen til alle til en spændende aften med de to unge volontører.
Indre Mission, Hvidbjerg.

Påskepassionen i Hvidbjerg kirke.

Fredag d. 22. marts kl. 10.15 ved Trio Fabula.
De mindste klasser fra Thyholm Skole deltager, men det er en enestående
indledning til Påsken for alle aldersklasser hvor alle er velkomne!

Kina kalder

Kina er et utroligt spændende land med en gammel historie og kultur. Men
religionen har også spillet en stor rolle i dette kæmpeland. Religionen er ved
at få en vigtig plads igen i dette fremadbuldrende land med verdens næststørste økonomi. Vi har været tæt på Kina i mere end 25 år. Særligt i de 13 år,
hvor vi boede i Hong Kong med regelmæssige ture ind i Kina. Derfor vil vi
gerne indbyde til en studiekreds om dansk mission i Kina og kirken i Kina.
Samtidig kan vi invitere interesserede med på en tur til Kina, hvor vi bogstaveligt talt går i de danske missionærers fodspor. Vi rejser med Unitas Rejser
den 13.-27. august. Man kan godt deltage i studiekredsen uden at tage med
på turen.
Studiekredsen vil foregå 2 gange kl. 19.30
i præstegården, Kirkebakken 1, Jegindø:
Torsdag den 14. marts om mission og kultur.
Torsdag den 18. april om kirken i Kina.
Lørdag den 15. juni er der forberedelsesdag til Kinaturen.
Sted og tidspunkt vil blive meddelt senere.
Man kan læse mere om Kinaturen på www.unitasrejser.dk eller få tilsendt et
program ved henvendelse til havj@km.dk
Velkommen
Anne Hviid & Hans Vestergaard Jensen

K o n t a k t
Pr æster

Hvidbjerg/ Lyngs
Lars Grønbæk Sandfeld (LS)
Sembvej 3, 7790 Thyholm Tlf:
97 87 11 15
e-mail: LSA@KM.DK
Ugentlig fridag mandag.

2

Jegindø
Hans Vestergaard Jensen (HV),
Kirkebakken 1, 7790 Thyholm
Tlf.: 97 87 90 03
e-mail: HAVJ@KM.DK
Ugentlig fridag mandag.
Søndbjerg/Odby
Nina Dyrhoff Nyegaard, Aggerholmsvej 2, 7790 Thyholm tlf:
97 87 51 36.
e-mail:NDN@KM.DK
Ugentlig fridag mandag.

For m ænd

Hvidbjerg – Lyngs – Jegindø sogne:
Hanne Christensen,
tlf: 40 18 73 04.
Søndbjerg – Odby sogne:
Bent Ingemann Jensen,
tlf: 97 87 50 26.

Håb er liv
Ved en kirkeåbning for mange år siden var et par
kommunistiske embedsmænd på inspektion forud
for den store dag for at kontrollere om alt nu også
var, som det skulle være. På den bagerste væg i kirken hang der et stort kors. En af inspektørerne foreslog, at de kunne hænge et billede af formand Mao
og en anden kommunistisk leder op på hver side af
korset. Præsten kom i en meget vanskelig situation. Han var nemlig klar over, at det ville vække anstød hos mange kristne i menigheden. Efter at han
i sit hjerte havde bedt Gud om vejledning og visdom, svarede han frimodigt: ’Det vil nu ikke være
særligt pænt at gøre sådan over for afdøde formand Mao og den anden leder. I Bibelen står der
nemlig, at Jesus blev korsfæstet mellem to røvere!’
Forslaget blev droppet. Mao var en mægtig mand,
da han levede. Men der er noget, der er større end
denne verdens magthavere. Og selv i det mindste
kan der være en visdom og magt, som overvinder
frygten.

forskel. Sådan var det for Jesu disciple på Det Nye
Testamentes tid, og sådan er det i dag. Også for en
flodbølgeramt familie. Vores børn omkom i katastrofen, vi ved ikke konkret hvordan. Men også for
dem gælder Jesu ord, og derfor lyser håbet over
den smerte, vi oplever. De er hos Gud. Denne erkendelse giver ikke svar på alle spørgsmålene om,
hvorfor det skulle ske eller hvortil. Den tager heller
ikke sorgen, smerten og gråden bort. Men den
bringer håb ind i smerten. Jesus er opstået, han lever, og vi skal leve. Hos Jesus er der ikke forklaring,
der er forløsning. Han fjerner ikke modgang, lidelse og smerte. Han er hos os i smerten. Ikke blot
som en ven, der går ved siden af. Men som frelseren, der fører os igennem den – hjem til forløsningen, hjem til herlighed. Vort ultimative håb er, at vi
dér skal være sammen med Herren Jesus og med
børnene og alle vore kære, som hørte ham til. Og
da skal også vi lære det ubegrænsede, fuldkomne,
kreative liv at kende, som de allerede har del i.’’

En af mine studiekammerater, Inger Margrethe Kofod-Svendsen, mistede en søn, en svigerdatter og
to børnebørn under tsunamien i julen 2004. I påsken 2005 skrev hun nogle betragtninger om påskens betydning til en række dagblade. Heri skriver
hun bl.a. følgende:

Inger Margrethe har oplevet en stor smerte, men
hun har sat sit håb til Jesu Kristi opstandelse. Opstandelseshåbet fortæller, at døden ikke bare er en
grav. Kristus er opstanden. Han lever og er med os
alle, sådan som han har lovet os det i dåben. Derfor
fejrer vi påske – Kristus er med sin kærlighed og sit
nærvær en virkelighed hos os.
					
Glædelig påske.

’’Påskemorgen forkynder, at der er et endegyldigt
mål for livet, nemlig opstandelsens fællesskab med
Herren Jesus i herlighed. Det ændrer kristnes liv og
hverdag allerede her og nu. Frelsens vished i håbet
om evigt liv hos Gud sammen med de kære gør en

Gr avere

Hvidbjerg
Kirkegårdsleder Per Harkjær.
Kirkegårdskontoret
tlf: 97 87 12 83.
Lyngs
Kirkegårdskontoret
tlf: 97 87 12 83

Jegindø
Ernst M. Lauridsen
tlf.: 97 87 93 23
Søndbjerg
Hanne Kragh Møller
tlf: 61 38 08 87
Odby
Karsten Særkjær Nielsen
tlf.: 27 33 16 76

Hans Vestergaard Jensen

K irker

Hvidbjerg Kirke, Nørregade 16.
Lyngs Kirke, Lyngs Kirkevej 5.
Jegindø Kirke, Kirkebakken 3.
Søndbjerg Kirke, Ballevej 3.
Odby Kirke, Gl. Landevej 6.
Thyholm K irkecenter

Nørregade 17, Hvidbjerg.
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Vore børn i Kenya
I oktober 2012 rejste vi sammen med 2 danske
ægtepar til Nakuru i Kenya. Byen er Kenyas 3. største by med 1 million indbyggere og ligger små 200
km nord for Nairobi.
Hovedformålet var at besøge en skole med ca.
550 elever fra børnehaveklassen til og med 8. klasse. De yngste af børnene er 3-4 år og de ældste 1718 år.
Skolen er bygget omkring Filadelfia Kirken, hvor
pastor Ford leder gudstjenesterne hver søndag.
Der er program fra kl. 9.00 til et pænt stykke over
middag. Vi ankom kl. 10.00 sammen med skolens
lederpar, som er danske. Vi fik anvist kirkens bedste
pladser lige foran talerstolen. Hvilken oplevelse.
Musikken drønede ud fra højttalerne, der blev sunget og bedt stående, der var korsang og forskellige
talere. Tolke oversatte talerne, så alt blev gengivet
på modersmålet swahili og på engelsk.
Kirken anvendes også som klasselokale for flere
klasser. Kirkerummet er udformet som et stort kors
med kor/tribune i det øverste af korset. Der er plads
til ca. 1.000 stole og det er knap nok tilstrækkelig til
at huse skolens elever med familier, når der afholdes afslutningsfest for eleverne. Det nye skoleår
starter i begyndelsen af januar. Af skolens ca. 550
elever bor ca. 80 børn på skolen, da de ikke har familie. Børnehjemsbørnene er hentet på gaden.
Nogle har sovet i blomsterbedene, fået tæsk af politiet, tigget og stjålet for at få mad og tøj. Nogle
har sniffet lim for at glemme sulten og har vandret
beduggede rundt i gaderne.
Skolens lederpar, Susanne og Leif Madsen, solgte
for godt 18 år siden deres ejendom i Blåhøj, opsagde deres job og rejste med deres 5 børn til Kenya.
De ville ud og gøre en forskel for folk i nød. De startede med at dele mad ud til sultne og så den store
nød i befolkningen med en arbejdsløshed på 50 %
og mange forældreløse børn. I Kenya dør 800 mennesker hver dag af AIDS.
Skolen, som er startet af Susanne og Leif, er meget primitiv. Klasselokalerne er meget små og dårlige. Man håber at kunne få bygget en ny skole til
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næste år. Betingelsen for at starte byggeriet er, at
der kan indsamles 1,6 millioner danske kroner. Man
er på nuværende tidspunkt oppe på ca. 1,1 millioner.
På skolen findes en sy-skole med plads til 23 kvinder. Her får de en 3-årig uddannelse som syersker.
Er de dygtige, får de lov at få en symaskine med
hjem, så de ad denne vej kan tjene til det daglige
brød. Skolen har også et smykke- og håndarbejdsværksted, hvor man beskæftiger unge kvinder fra
byen. Krisecentrets 5 kvindelige beboere arbejder
også på værkstedet. Det er kvinder, som har været
offer for seksuel, fysisk og psykisk misbrug. Alle
kvinderne har børn, et eller flere. De er med på
værkstedet og leger med hinanden. Mødrene arbejder og ammer ind i mellem deres babyer.
På byens losseplads bor mange familier i boliger
bygget af sækkelærred/plastic. De samler affald,
måske er der noget spiseligt. Plasticposer vaskes,
klippes i strimler og bliver hæklet til tasker. Andet
flettes til små visittasker. Der fabrikeres perlekæder
af rullet papir, der lakeres. Alt sammen med salg for
øje.
I losseplads-kvarteret er etableret en børnehave
med plads til 60 elever, fordelt i tre klasser efter alder. Hvor fantastisk for os at se børnenes glæde
over at være i skole og deres ihærdighed for at lære
noget. Deres lovsang var som englesang. Vore
medbragte balloner og kuglepenne vakte stor
glæde. NLAI betaler børnenes skolegang, når de
forlader børnehaveklassen og skal i den normale
skole.
Hele projektet hedder NLAI – New Life Africa International (Nyt liv Afrika International). NLAI udbetaler løn til ca. 50 personer, giver over 500 børn
lov at gå i skole, hvor de får undervisning, skoleuniform og mad 2 gange om dagen, er hjem for knap
100 hjemløse børn. Årsbudgettet sidste år var 3,6
millioner danske kroner. Som Leif Madsen udtrykker det: ”Vi rejste ud for at gøre en forskel, og Gud
har sørget for pengene til arbejdet”. Hvert år er Susanne og Leif i Danmark. Meget af tiden bruger de

på at informere om deres skoleprojekt. Desuden har NLAI en stor kreds
af venner i Danmark, Norge, Færøerne, Tyskland, Skotland, som hjælper med at skaffe penge til projektet. Ingen af disse mennesker er
lønnede.
Mange af børnene har en sponsor,
som betaler for barnets skolegang.
Før vi rejste til Kenya havde vi besluttet at være sponsor for et barn.
Skolens lederpar har udarbejdet en
mappe med beskrivelse og foto af de børn, som
ikke har en sponsor. Vort valg faldt på en 13-årig
dreng, som havde mistet sin mor for 6 år siden. Faderen vidste man ikke noget om. Drengen hedder
Anthony går i 4. klasse og bor hos sin moster, som
er alene med 4 børn udover Anthony. En dreng på
16-17 år som i december har afsluttet sin 8. klasse.
Han håber karaktererne rækker til, at han kan komme på high scool og få en studentereksamen. Er
han ikke egnet til at fortsætte i skolen bliver han
hjulpet til at få en håndværkeruddannelse. En lillebror på ca. 11 år går i 3. klasse. Hjemme er en dreng
og en pige på henholdsvis 6 og 4 år. De håber, de
også kan komme i skole. Moderen forsøger at tjene lidt penge ved at gå ud og vaske for folk. Der er
ikke mad i huset hver dag. I den lille lerklinede hytte, hvor de bor, står 2 senge. Hytten ligger i slumkvarteret, hvor familien har boet i et par år. Forinden har den opholdt sig 3 år i en flygtningelejr.
Dette er én historie. Der en mange tilsvarende.
Det var svært at sige farvel til børnene på skolen,
med en dreng på hver side knugende sig mod ens
tårevædede kinder lød det ”God bless you” (Gud
velsigne dig).
Det var en anderledes ferie. De 14 dage i Kenya
har sat sig dybe spor i sjælen.
I efteråret 2013 vil der blive afsendt en container
fra Danmark til skolen med tøj, sko, sengetøj, håndklæder, skoleinventar og skolerekvisitter. Så lad
være at smide noget sådant i skraldespanden, det

kan helt sikkert bruges. Vi afhenter gerne.
Kjeld og Kirsten Graversgård, Jegindø.

*Fra vugge til grav†
Hvidbjerg Kirke

Dåb:
20. januar: Isabella Drewsen Pedersen
27. januar: Lærke Nørskov Jensen
og Liam Vangsgaard Madsen
Bisættelse:
22. januar: Niels Peder Kristian Pedersen

Jegindø Kirke

Bisættelse
21. december (fra Struer kapel):
		 Robert Overgaard Frederiksen
6. januar: 		 Nancy Zefting Nygaard

Søndbjerg Kirke

Dåb:
27. januar: 		 Troels Nørgaard

Odby Kirke

Bisættelse:
15. januar (fra Struer kapel):
		 Otto Johannes Rokkjær
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Hvidbjerg

www.hvidbjerg-kirke.dk
Menighedsr ådsmøde
Onsdag d. 6. marts kl. 19.30 i konfirmandstuen i Hvidbjerg Præstegård.
sogneindsamling
Efter gudstjenesten søndag d. 10. marts kl. 9.00 i Hvidbjerg kirke er der sogneindsamling til Folkekirkens
Nødhjælp. Meld dig som indsamler til sognepræst
Lars Sandfeld tlf. 97 87 11 15 eller mail: LSA@KM.DK
Solvang
Tirsdag d. 12.marts kl. 15.00: Altergangsgudstjeneste.
Tirsdag d. 26. marts kl. 15.00: Andagt.
Cafeefter middage
Onsdag den 13. marts kl. 14.30 i Kirkecentret: Niels
Odgaard, Odby. ”Det er livet for kort til”.
Onsdag den 27.marts kl. 14.30 i Kirkecentret: Hans Børge Henriksen. Hvidbjerg: ”Thyholm i Billeder”.
Indre Mission
Tirsdag den 12.marts kl. 19.30: Kredsrepræsentantskabsmøde i Vestervig Missionshus
Onsdag den 13.marts kl. 19,30 i Thyholm Kirkecenter:
Provstivolontørerne Janni Bjerregaard Christensen og
Anne Dorthe Vester Nielsen fortæller om deres ophold i Cameroun. (Se omtale under fælles)
Onsdag d. 20. marts og torsdag d. 21. marts kl. 19,30:
Bibelkursus i henholdsvis Jegindø og Heltborg missionshuse. Underviser missionær Hans Jørgen Hedegaard, Blåhøj. (Obs. To forskellige bibelforedrag under
emnet: Guds mand, Samuel)
Grundtvigsk Forum
Torsdag den 14. marts kl. 19,30 i Thyholm Kirkecenter.
Fællesmøde for Grundtvigsk Forum i Holstebro,
Skærum Mølleudvalget og Thyholm/Jegindø. Foredrag og debatoplæg ved akademileder og redaktør
Birgitte Stoklund Larsen.
Alle Hjem
Mandag den 25.marts kl. 19.30: Bibeltime hos Else
og Svend Erik Toftdal, Fasanvej 25.
Unge Hjem
Mandag den 11. marts kl. 19.30: Bibeltime hos
Lene og Kjeld Thing, Skolegade 6.
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Mosaik
Fredag den 22. marts: Påskefejring.
Se: www.mosaik-thyholm.dk
KFUM og KFUK
Mokklub for 4. til 6. klasse. Hver onsdag fra kl. 19.00 til
20.30.
Kontaktperson Brian Lauritsen 22 30 66 53.
Ungdomsklub for 7. klasse og opefter:
Hver tirsdag fra kl.19.00 til 21.00.
Kontaktperson Lasse Kamstrup 21 25 28 72.
Familieklub: Én fredag i måneden.
Kontaktperson Flemming Leegaard 97 87 23 23.
Se vores hjemmeside: http:kfum-kfuk.dk/
Thyholm FDF
Patruljemøder:
Puslinge:
Tirsdage kl. 17.30-19.00
1.Tumlinge:
Tirsdage kl. 17.30-19.00
2.Tumlinge:
Tirsdage kl. 17.30-19.00
1. Pilte:
Tirsdage kl. 17.30-19.00
2. Pilte:
Tirsdage kl. 19.00-20.30
Væbnerelever:
Mandage kl. 19.00-20.30
1. væbnere og 2. væbnere:
		
Mandage kl. 19.00-21.00
Se mere på vores hjemmeside www.fdfthyholm.dk
Lyngs

Menighedsr ådsmøde
Onsdag d. 6. marts kl. 19.30 i konfirmandstuen i Hvidbjerg Præstegård.
Bibelkredsen
Torsdag d. 7. marts kl. 19.30 hos Addy og Kaj Graversen, Hovedvejen 142.
Jegindø

Læs mere på www.jegindoe-kirke.dk
Kirken
Onsdag den 20. marts kl. 17.00: Spaghettigudstjeneste ved Hans Vestergaard Jensen
Temaet er påsken. Påsken er en af kirkens tre store
højtider. I påsken mindes vi Jesu lidelse og død. Men
endnu vigtigere er påskemorgen med Jesu opstandelse. Påsken er glædens budskab om kærlighedens

sejr over ondskab og død. Det vil vi høre om, synge
om og snakke sammen om. Mange børnefamilier
med en travl hverdag synes, at gudstjeneste og fællesspisning i FDF huset er en god kombination. Det
kan passe bedre at gå i kirke med børnene på en
hverdag end søndag formiddag. Især når man ikke
skal hjem og lave aftensmad bagefter. Velkommen,
det er gratis.
Søndag den 31. marts, Påskedag: Indsamling til KFUM
og KFUK Danmark.

SOGNEMØDE
Tirsdag d. 5. marts kl. 17.00-20.00 på Stationen.
Her vil det nye menighedsråd fortælle om, hvad der
er sket i vore sogne siden sidste sognemøde samt
fremlægge planer og ideer for det kommende år. Rådet vil også meget gerne høre dine meninger og tanker om, hvad vore kirker og sogne skal arbejde med i
fremtiden.
Menighedsrådet er vært ved smørrebrød samt øl og
vand.

Menighedsr ådsmøde
Onsdag d. 6. marts kl. 19.30 i konfirmandstuen i
Hvidbjerg Præstegård.

Påskem åltid og gudstjeneste:
Skærtorsdag d. 28. marts afholder vi aftengudstjeneste i Søndbjerg Kirke kl. 20. Vi indleder med fælles påskemåltid (lam) i konfirmandstuen kl. 18.
Pris for middagen 50 kr. Tilmelding til sognepræst
Nina Dyrhoff Nyegaard – tlf. 97 87 51 36 – mail: ndn@
km.dk senest d. 25. marts.

Indre Mission
Onsdag den 6. marts: Generalforsamling i Missionshuset. Kaffebord.
Tirsdag den 12. marts: Kredsrepræsentantskabsmøde
i Vestervig Missionshus kl. 19.30.
Onsdag d.20. og torsdag d. 21. marts kl. 19.30: Bibelkursus i Jegindø og Heltborg ved missionær Hans Jørgen Hedegaard, Blåhøj. ”Guds mand Samuel”. (2 forskellige bibelforedrag.)
Alle er velkomne også fra nabosognene.
Ønskes kørelejlighed kontakt tlf. 97 87 92 18.
FDF
Lørdag den 2. marts: Landsdelsledermøde på Hardsyssel kl. 9.00.
Fredag d. 8. og lørdag d. 9. marts: Kredsweekendtur
for hele kredsen til Brødtrang v/Vilhelmsborg.
Klassemøder for alle hver mandag fra kl. 18.30 –
20.00
Søndbjerg/Odby

Læs mere på www.sondbjerg-odby.dk
Menighedsr ådsmøde
Tirsdag d. 12. marts kl. 19.00 i konfirmandstuen ved
Søndbjerg Præstegård.
Uglev Ældrecenter
Torsdag d. 21. marts kl. 15.15. Altergangsgudstjeneste.

Sogneindsamling:
Efter gudstjenesten i Søndbjerg Kirke søndag d. 10.
marts kl. 10.30 foretages sogneindsamling til fordel
for Folkekirkens Nødhjælps kampagne mod sult.
Meld dig som indsamler til sognepræst Nina Dyrhoff
Nyegaard – tlf. 97 87 51 36 – mail: ndn@km.dk
Indre Mission
Tirsdag d. 12. marts kl. 19.30 i Vestervig Missionshus.
Kredsrepræsentantskabsmøde.
Onsdag d. 20. og torsdag d. 21. marts kl. 19.30 i henholdsvis Jegindø og Heltborg Missionshus. Bibelkursus. (To forskellige bibelforedrag).. Underviser: Missionær Hans Jørgen Hedegaard, Blåhøj.
Bibelkredsen
Mandag d. 4. marts kl. 19.00 hos Betty Lauritsen og
Bent Ingemann, Saturnvej 8.
Tekst: Johs. 6,1-15.
Juniorklub - God’s not still dead.
Juniorklub for børn og unge fra 4. klasse og opefter
på Thyholm Friskole torsdagene d. 7., 14. og 21. marts
kl. 19.00-20.45.
Henvendelse Margit Donslund tlf. 97 87 57 37 eller
Nina Dyrhoff Nyegaard tlf. 97 87 51 36
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3.
10.
17.
24.
28.
29.
31.
1/4.

3.s.i fasten
kl. 10.30
Nina D. Nyegaard
Midfaste
kl. 9.00
Kirkekaffe
Mariæ bebudelse kl. 10.30		Konfirmandgudstjeneste
Palmesøndag
kl. 10.30
Familiegudstjeneste
Skærtorsdag
kl. 9.00
Nina D. Nyegaard
Langfredag
kl. 9.00
Påskedag
kl. 10.30
Børnekirke
2.påskedag
kl. 10.30

3.
10.
17.
24.
28.
29.
31.
1/4.

3.s.i fasten
INGEN		
Midfaste
kl. 10.30
Mariæ bebudelse INGEN
Palmesøndag
kl. 9.00
Skærtorsdag
INGEN
Langfredag
kl. 10.30
Påskedag
kl. 9.00
2.påskedag
INGEN

3.
10.
17.
24.
28.
29.
31.
1/4.

3.s.i fasten
kl. 9.00
Midfaste
kl. 9.00
Mariæ bebudelse INGEN
Palmesøndag
kl. 10.30
Skærtorsdag
kl. 19.00
Langfredag
kl. 10.30
Påskedag
kl. 10.30
2.påskedag
kl. 9.00

3.
10.
17.
24.
28.
29.
31.
1/4.

3.s.i fasten
INGEN
Midfaste
kl. 10.30
Mariæ bebudelse INGEN
Palmesøndag
kl. 9.00
Skærtorsdag
kl. 20.00
Langfredag
kl. 10.30
Påskedag
kl. 9.00
2.påskedag
kl. 9.00

3.
10.
17.
24.
28.
29.
31.
1/4.

3.s.i fasten
kl. 9.00
Midfaste
INGEN
Mariæ bebudelse kl. 9.00
Palmesøndag
INGEN
Skærtorsdag
INGEN
Langfredag
kl. 9.00
Påskedag
kl. 10.30
2.påskedag
INGEN

Kirkekaffe
Nina D.N. Kirkekaffe
Jan Bjerglund
Kirkekaffe

Jan Bjerglund

Lars Sandfeld
Kirkekaffe
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