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Under arbejdet med at udforske sognehistorien (se s. 7) er der også dukket enkelte
konfirmandfotos op. Her er det holdet fra 1942. Skulle nogen ligge inde med gamle
billeder, som kan være med til at belyse de sidste 100 års historie i sognene, vil
arbejdsgruppen meget gerne låne dem til affotografering.

Siden sidst
Døbte

Begravede

1. december i Rødding kirke:
Anna Maria dela Cruz Middelhede,
Lønningen 10, Venø.

21. november i Løvel kirke:
Petrine Christensen, Anemonevej 9,
Møldrup.

15. december i Rødding kirke:
Laura Schoubye Møller,
Enghavevej 38, Rødding.

27. november i Rødding kirke:
Alma Justesen, Tjele Møllevej 10,
Vammen.

12. januar i Rødding kirke:
Laura Bugge Dalgaard,
Tinghøjvej 7, Vammen.
19. januar i Løvel kirke:
Mikkel Egelund Ejlersen,
Rørbækvej 3, Løvel.
2. februar i Løvel kirke:
Marie Jensen Märcher,
Ålborgvej 147, Løvel.
9. februar i Løvel kirke:
Jacob Vilfred Reus
Ryvej 36L, Århus.
9. februar i Løvel kirke:
Sebastian Malmdorf Munk Jensen
Nørresøbakken 175, Viborg
9. februar i Løvel kirke:
Mikke Bruun Laursen,
Ålborgvej 170, Løvel.
SOGNET redigeres af: Inge Hansen,
Lisbeth Pedersen, Connie Kvorning, Tina
Hvid, Helle Martensen, Jan van Ewijk,
Niels Peter Jacobsen.
Dead-line for næste udgave: 1/5 2003.

28. november i Rødding kirke:
Ester Sørine Thorgaard, Arrildsvej 33,
Viborg.
14. december i Løvel kirke:
Niels Peter Thorhauge Stensvig,
Engvej 16, Løvel.
28. december i Løvel kirke:
Aksel Richard Lindgaard,
Vestervænget 13, Kolding.
4. januar i Løvel kirke:
Asmus Mathias Vesterby, Møllegade 1,
Viborg.
15. janaur i Løvel kirke:
Oda Agnete Jensen, Gl. Ålborgvej 16,
Løvel.
17. januar i Rødding kirke:
Evald Lauritsen, Vansøgårdvej 3,
Rødding.
4. februar i Pederstrup kirke:
Inga Brøndum Andersen,
Pederstrupvej 18, Løvel.
8. februar i Løvel kirke:
Anna Lise Hjøllund Corlin,
Tinggade 2B, Løvel.

Forårets konfirmander
Rødding 27. april
Christina Gildsig Andersen, Meldgårdsvej 75 * Lars Martin Dahl, Korsbakken 4 * Stine Dalsgård, Meldgårdsvej 73 * Andreas Rydbjerg Dyring,
Meldgårdsvej 99 * Kasper Møller Faarvang, Lyngbakkevej 6, Holme * Jes
Christian Hansen, Korsbakken 38 *
Maria Ørris Hansen, Sødalvej 33 *
Sofie Heidelbach, Ingstrupvej 5 * Kristian Mark Jacobsen, Kirkegade 14 *
Mikkel Vindelev Jensen, Havrebakken
6 * Kim Trangbæk Jønsson, Ingstrup
Møllevej 11 * Rebekka Smaakjær Jørgensen, Ingstrup Møllevej 8 * Simon
Kallestrup, Stigsbækvej 6 * Rikke
Karlsson, Korsbakken 12 * Jonas Lindgaard Kristensen, Ingstrupvej 41 *
Maiken Boel Mortensen, Krogen 4a *
Carina Nørskov, Meldgårdsvej 63 *
Mads Kærslund Pedersen, Kokholmvej
41 * Camilla Louise Skov Petersen,
Soltoften 2 * Christina Yngva Cecilie
Petersen, Vansøgårdsvej 7 * Andreas
Pilgaard, Meldgårdsvej 85 * Simone
Larsen Poulsen, Ingstrupvej 27B *
Brian Berg Rasmussen,
Nørreåvej 31 * Anders
Rosenkrands, Kokholmvej 49 *

Konfirmanderne på tur
til Viborg domkirke den
23. januar 2003. >>

Gave til konfirmanderne
Mange konfirmander får en salmebog i konfirmationsgave. Lige
nu går vi og venter på den nye udgave, som udkommer til pinse. Så
vent lidt med at købe salmebogen.
I stedet har boghandleren et flot
gavekort, som kan ligge på gavebordet og senere byttes til en
splinterny salmebog.

Løvel 5. maj
Nikolai Bo Andersen, Møllevej 32 *
Maria Gregersen Bach, Tinggade 44 *
Mia Bisgaard, Gl. Ålborgvej 19 * Lars
Daniel Skov Christensen, Mosevænget
15 * Nanna Thurø Macon Greve,
Kærvangen 5 * Peter Sejr Kruse, Stien
5 * Simon Morgen Kusk, Gl. Ålborgvej
22 * Kenneth Bruno Markvart Lassen,
Gillebakken 2 * Michael Brøchner
Laugesen, Vråvej 20 * Rehné Frimand
Noesgaard, Sødalvej 5 * Jens-Christian
Barrett Rasmussen, Tinggade 34 *
Kristian Yding Rasmussen, Stabilvej 1.

Tanker ved Kyldelmisse 2003
Af Jens Christensen, organist ved Løvel og Pederstrup kirker.
St. St. Blicher siger Kyndelmisse i sit
digt fra „Trækfuglene“ (1838) og
Jeppe Aakjær siger Kjørmes-Knud i
sangen „Sneflokke kommer vrimlende“
(1916). Det er dog i begge tilfælde den
2. februar, der menes. I skrivende stund
„slår Kyndelmisse sin knude overmåde
hvas og hård“ - og mine tanker går
umiddelbart tilbage til 1. februar for 25
år siden, for da blev jeg ansat ved
Løvel Kirke og Pederstrup Kirke som
organist. Jeg tænkte dengang (naturligvis) ikke på, hvor længe, jeg skulle
beklæde embederne, men nu er det
altså blevet til 25 år.

Jeg havde dog forinden haft flere år
med musik og sang i kirker, idet jeg
havde været 9 år i Domkirkens kor - så
jeg må jo nu konstatere, at der er gået
34 år med gudstjeneste, bryllupper og
begravelser. Nuvel - det har ubetinget
være nogle dejlige år ved de to kirker. I
Løvel fik vi for 20 år siden et nyt orgel
- det var i øvrigt det sidste orgel, som
fhv. domorganist Richard Sennels i sin
egenskab af orgelkonsulent skulle disponere. Resultatet blev et særdeles dejligt instrument, idet registreringen gør
det muligt (og tillokkende) at variere
spillet meget, såvel i klang som i styr-

25 års Jubilæum
For 25 år siden, nærmere betegnet 1. februar 1978 blev Jens E. Christensen
ansat som organist ved Løvel og Pederstrup kirker. De to menighedsråd
markerede jubilæet i Løvel kirke søndag 2. februar 2003. Efter gudstjenesten
holdt de to menighedsrådsformænd, Connie Kvorning og Anne Berg Olsen en
tale for jubilaren, som derefter blev begavet med diplom, blomster og gratiale.
Talen, som var på vers og forfattet af Anne Berg Olsen, bringes herunder:
Kære Jens, 25 år er gået
med musik og salmesang
i de år har du formået
at gi‘ orglet mere klang.

Dit spil i vores sogne
er af højeste rang
Du har sat dit præg og tempo
på vores salmesang.

Da du started‘, var der nok dem,
der mente, at du var vel ung.
Men med dig ved orglet
bliver gudstjenesten aldrig meget tung.

Du tør lade tangenterne hvile,
mens vi synger nok et vers.
Og lade alle orgelpiber spille
med fuld musik og bas.

Du har kirkelivet fulgt
i Løvel og i Pederstrup
Dåb, bryllup og begravelse
har du givet din back-up.

Fra sognebørn det lyder:
TAK for de første 25 år.
Din musik og personlighed vi nyder
og takker med en kaffetår.

Anne Berg Olsen overrækker
Jens Christensen buketten og
gratulerer med 25 års
jubilæet.

ke. Og jeg har gennem årene
haft rig mulighed for at sammenlige orgler i andre kirker
med det i Løvel Kirke, idet jeg
har haft den glæde at være blevet brugt som vikar i rigtig mange
kirker. Jo, vi har et godt instrument i
Løvel Kirke. I Pederstrup Kirke har vi
noget ganske andet, nemlig et lille
ældre orgel (som dog holdes godt vedlige) - og det har sin helt specielle
klangfarve og charme. I de senere år
har der som bekendt kun været 1
månedlig gudstjeneste dér. Men så kan
man til gengæld glæde sig så meget
desto mere over den store kirkegang.
Det har altid givet mig en dejlig ro i
sindet at være i kirke. Og kan man så
som orgelspiller være med til at højtideligholde den kirkelige handling, er
det bare godt! Man møder unægteligt
store kontraster - stille og „blødt“ spil
ved begravelser og mere „festbetonet“
spil ved bryllupper. Det var i øvrigt
Richard Sennels, som jeg (bl.a.) lærte
dette af: altid salmebogen opslået ved
siden af koralbogen! Jo, for da kan man
altid følge med i versene og (i det
mindste) forsøge at indrette sit spil efter indholdet i de forskellige vers - altså
kan man bruge forskellig registrering
og forskellig styrke. For versene i én og

samme salme kan udmærket være endog meget forskellige. Nogle udtrykker
måske ydmyghed, andre måske pompøsitet og fest. I tempo kan der også
være forskelle, idet nogle salmetekster/
melodier lægger op til noget lettere og
hurtigere spil, andre til langsomt spil,
hvis man vil forsøge at understrege
storheden i en tekst og komposition.
Jeg vil ikke undlade at sige tak for alle
de positive tilkendegivelser, jeg gennem årene har fået af faste (og måske
også mindre faste) kirkegængere. Det
har været medvirkende til at give fornyet lyst. Nuvel - man kan selvsagt
ikke tilfredsstille alle - så realistisk set
er der nok også nogle, som hellere vil
have lidt mere „traditionelle for- og
efterspil“ til salmerne. Det er blevet til
mange tusinde salmer gennem årene,
men jeg tør vist godt sige, at næppe to
for- og efterspil har været helt ens.
Jeg har altid forsøgt at efterkomme
ønsker fra brudepar ved bryllupper og
(Fortsættes på næste side >>)

pårørende ved begravelser m.h.t. valg
af musik. Det manglede også bare.
Derfor kan der også meget vel være
blevet spillet musik, som man næsten
pr. definition ville fravælge i andre
kirker. Den „almindelige“ kirkegænger
til disse kirkelige handlinger kan blot
ikke vide, at jeg er blevet bedt om at
opfylde nogle musikønsker. Og har jeg
selv vurderet musikstykket som
værende lødigt (og det er svært at
definere) - så er det blevet spillet.
Ved en gudstjeneste (i Pederstrup) for
mange år siden var et par stykker eller
flere i menigheden dog ikke enig med
mig om den valgte melodi til „Blomstre som en rosengård“. Jeg havde
valgt Thomas Laubs melodi, som er let
og yndefuld, og som oftest bruges i
korsammenhæng (jeg bruger den også
selv som korleder for Viborg Koret).
Dog er den som menighedssang ikke
så kendt som Hartmanns melodi. Jeg
spillede altså førstnævnte melodi i
kirken - også fordi jeg mente, at det
kunne være godt med lidt fornyelse.
Men efter 3. vers i salmen, lød det
pludseligt højt og viljefast fra en i
menigheden: Må vi så få en anden
melodi! Jeg blev nærmest lamslået
over denne reaktion - men hurtigt fattede jeg dog viljestyrken bag ordene,
skyndte mig at improvisere en modulation over til den ønskede - og kendte melodi, og så sang vi resten af den
dejlige salme på Hartmanns! Jo, det
var en hændelse, som jeg har husket.
Man skal jo ikke „komme og lave
alting om.“
Det blev til samarbejde med 3 præster

og mange menighedsråd. Jeg har aldrig
oplevet det mindste tilløb til “knuder” og hvor har jeg været glad for det. Kun
positivitet har jeg mødt. Tak til alle for
det! Det blev til 13 år med Carsten
Jervad og ca. lige så lang tid med Niels
Peter Jacobsen. Tak for godt og behageligt samarbejde! Også tak til graverne
ved kirkerne. Det har altid været rart
lige at få en sludder om dette og hint såvel inden den kirkelige handling som
efter. En særlig tak til kirkesanger Niels
Møller ved Løvel Kirke. Jeg havde den
glæde at samarbejde med ham gennem
23 år. I de første mange år var jeg glad
for, at jeg aldrig var i tvivl om, hvilken
melodi der skulle bruges til en given
salme. I Domkirken var jeg ofte vant til
andre melodier - men “her i kirken
bruger vi nu den!” Omend det blev sagt
stille og roligt, gav selve tonefaldet ikke
plads til nogen misforståelse. Joh, det
gav sikkerhed. Tak for det!

Efterskrift:
Lige hjemkommet efter gudstjeneste i
Løvel her på Kjørmes-Knud: „Tak til
alle, som mødte frem og var med til
arrangementet efter gudstjenesten. Man
kunne ikke tillade sig at regne med, at
der på denne vintermorgen med sne og
glat føre ville komme så mange til kirke
-men det gjorde der. Tak til menighedsrådene ved begge kirker - og for gaver
samt tale, som på fornem vis (den var
nemlig fremsagt på rim) blev fremført
af formændene Anne Berg Olsen og
Connie Kvorning. Også en tak til
sognepræst Niels Peter Jacobsen for de
smukke ord fra prædikestolen.
Jens E. Christensen

Menighedsrådenes 100 års fødselsdag 2003
Af Connie Kvorning, formand for den sognehistoriske gruppe
Som tidligere omtalt i SOGNET er det i
år hundredåret for indførelsen af
menighedsrådene. Denne kendsgerning
har flere sognehistoriske personer valgt
at fordybe sig i ved at kigge nærmere
på, hvad der er sket i og omkring
kirken de sidste 100 år.
Aktuelt arbejdes der lokalt i vores 3
sogne med kirkernes historie med det
mål for øje, at udgive oplevelser, hændelser og historier gennem de sidste
100 år i et jubilæumsskrift. Og der er

allerede produceret flere artikler og
beretninger.
Deadline for stof til jubilæumsskriftet
er 11. marts 2003, så hvis har du en
historie at fortælle, er du velkommen til
at fremkomme med den.
I skrivende stund er det endnu ikke
besluttet, hvordan 100 års jubilæet skal
markeres i sognene. Derfor kommer
der nærmere opslag i kirker og lokalt i
byen senere.

Menighedsrådene fra Rødding, Løvel og Pederstrup på jagt efter ny præst i
1947. Det var den tur, som resulterede i at Henry Hanning Andersen året
efter blev sognenes præst.
Flere sognehistoriske billeder kan ses på kirkens hjemmeside:
www.roddingkirke.dk

Under lup
I anledning af den forestående påske
sætte Tina Hviid denne gang påskens
dage under lup.

Påskens dage
Påsken er en stor begivenhed i kirken. Faktisk den største. I påsken fejrer
vi Jesu opstandelse. Troen på Jesu død på korset ses som indstiftelsen og
stadsfæstelsen af den nye pagt med Gud.

Palmesøndag

Skærtorsdag

Søndag før påske. Her fejres Jesu
indtog i Jerusalem. Jesus forbereder sig
til påskens begivenheder. Han prøver at
gøre det klart for folket, hvem han er.
Jesus rider ind i Jerusalem på et æsel,
for dermed at opfylde de gamle profetier og vise, at han var den Messias,
folket ventede på.

Torsdag før påske og indledningen til
påskedagene. Er siden 300-tallet
mindedagen for nadverens indstiftelse.
Jesus ved, at han snart skal dø og
holder påskemåltidet sammen med sine
disciple. Ved måltidet velsigner Jesus
et brød, og giver det til sine disciple
som et minde om ham (Jesu legeme).
På samme måde tager han et bæger vin,
velsigner det og giver det til disciplene
som et minde om ham (Jesu blod).

Langfredag
Mindedagen for Kristi korsfæstelse.
Jesus døde for vores skyld. Da Jesus
døde på korset, gav Gud os et løfte om
tilgivelse for vore synder.

Påskedag

Marc Chagall:
Den hvide korsfæstelse

Jesus opstår fra de døde. Her ses det
største budskab i hele bibelhistorien:
Gud viser sin storhed og sin magt.
Ingen opgave er for stor eller umulig
for ham. Der er også en stor trøst at
hente i budskabet, nemlig at som Jesus
genopstod fra de døde, skal vi som
kristne også genopstå fra døden.

Indsamling til verdens fattige
Også i Rødding, Løvel og Pederstrup samles der søndag den 9.
marts 2003 ind til fordel for Folkekirkens Nødhjælps arbejde i verdens fattigste lande.
Ligesom mange andre sogne over hele
landet har vi valgt at deltage i Folkekirkens Nødhjælps Sogneindsamling
2003, søndag den 9. marts. Målet er, at
alle i sognene den dag får besøg af en
indsamler.
Folkekirkens Nødhjælp har brug for
pengene til sit arbejde for at hjælpe
verdens fattigste. Ved sogneindsamlingen sidste år lykkedes det 15.000
frivillige at få i alt 11 millioner kroner i
raslebøsserne.
I 2003 sætter sogneindsamlingen fokus
på aids, der i ulandene har betydet en
voldsom stigning i antallet af forældreløse børn. Epidemien rammer hårdt i
den generation, der normalt ville tjene
pengene hjem til
familierne. Bag
sig efterlader de
børn og gamle
mennesker, som
kastes ud i hårdt
arbejde for at
overleve. Alene i
det sydlige Afrika har syv mill.
børn mistet den
ene eller begge
forældre p.gr.a.
William og Frank
- to af de mange
forældreløse
børn i Afrika.

aids. Disse børn vokser op med konstante tab; tab af kærlighed og omsorg,
og tab af muligheden for at gå i skole
og få ordentlig ernæring. Aids er ikke
kun en dødelig sygdom. Aids er i
ulandene et andet navn for fattigdom.
Dette har Folkekirkens Nødhjælp sat
sig for at bekæmpe. Folkekirkens Nødhjælp arbejder for at forbedre mulighederne for disse børn, således at de får
mulighed for at skabe sig en indtægt
eller et værdigt liv.
Kontaktpersoner:
Pederstrup: Anne Berg Olsen
Løvel: Villy Bach
Rødding: Niels Peter Jacobsen

15/5

Fredebo ved læge Lone Andersen, Skejby sygehus og sygeplejerske Tove Dalgård, intensivafdelingen Herning sygehus.
Løvspringstur med børnene.

Bibelkredsen
5/3
2/4
7/5
4/6

Lørdagsklubben
8/3
22/3

5/4
26/4

3/5

Jesus hjælper mennesker.
Teater og drama.
Jesus får uvenner. "Det store
maleri". Husk malertøj.
Forældrekaffe kl. 11.30.
Jesus dør. Vi laver kors.
Jesus bliver levende igen.
Beplantning og maling af
blomsterpotter. Husk malertøj.
Kl. 10 - 12.30: Udflugt til
Verdenskortet. Husk madpakke
og drikkelse.

SUSSSL
KFUM & KFUK' s børneklub

14/3
4/4
25/4
9/5

Bowling.
Afg. fra Fredebo kl.18.00.
Bandeord - inde eller yt.
A-mok disco kl.19-22 i Hørup
Kirkecenter i Kjellerup.
Løb.

EBSUS
KFUM & KFUK' s voksenarbejde

11/3
8/4

Pilgrimsrejse til Mariager kirke
Temaaften om organdonation i

Gerda Vestergaard, Krogen 3a.
Gerda og Ole Pedersen.
Fædalhøjvej 6.
Ragna og Bent Jørgensen,
Ingstrup Møllevej 8.
Anna og Sten Vestergaard,
Fædalhøjvej 5.

Fredebo
21/3
8/5
23/5

Forsmag på påsken ved Lisbeth
Andersen, Asmild-Tapdrup.
Fælles samfundsmøde i Vejrum
ved Johs. Kloster, Hodsager.
Sangaften med Maarten ved
klaveret og med diverse sangog salmebøger.

Viborgkredsens
Indre Mission
24/4
13/5

Afskedsfest for missionærparret
Gerda og Arne Nørgaard.
Forårsmøde i Søndermarkskirken.

Menighedsrådsmøder
12. marts kl.19.00: Offentligt budgetmøde for alle tre sogne i konfirmandstuen i Rødding.
Rødding: 14/5 kl.19 i konfirmandstuen.
Løvel: 6/5 kl.16.30 på Løvel skole.
Pederstrup: 4/3 kl.19.30 hos Klemming
Fyllgraf, Ålborgvej 214.

85 konfirmander på weekend-lejr
Den 7.- 9. marts drager alle konfirmander på
lejr på Skrødstrup efterskole. Igen i år arrangeres lejren i samarbejde med konfirmanderne fra Ørum, Vejrum og Viskum. Så der
bliver ca. 85 unge og en halv snes ledere.
Temaet på lejren er 'pilgrimsvandring'. Derfor er lørdagen afsat til en vandretur. Konfirmanderne deler sig i mindre grupper og arbejder med forskellige opgaver undervejs:
Sang, musik, maleri, foto, spejdersport, m.m.

Billedet: Niels Chr. Mæng, Ørum i aktivitet i
storkøkkenet. Også i år har Niels Chr. lovet
at have overblik over forplejningen.

Sognepræst: Niels Peter Jacobsen, Kirkegade 14, Rødding, tlf.86651011, nplj@km.dk
Sognemedhjælper: Anne Kirstine Laugesen, tlf. 86602872, annekirstinel@ugesen.dk
Kasserer: Sonja Tougaard, Løvelbrovej 3, tlf. 86 69 93 68, soto4971@hotmail.com

Rødding sogn:
Kirkesanger: Karin Antonsen, Sødalvej 37, Rødding, tlf. 86 65 10 14.
Organist: Kirstine Sørensen, Engvej 4, Tapdrup, tlf. 86 60 02 05.
Graver: Anton Lauritsen, Meldgårdsvej 25, Rødding, tlf. 86 65 10 89.
Formand: Egon Noe, Sødalvej 20, Rødding, tlf. 86 65 14 64.
Kirkeværge: Esther Døssing, Korsbakken 38, Rødding, tlf. 86 65 13 06.

Løvel sogn:
Kirkesanger: Hanne Hornum, Vildsvinehøjen 4. Viborg, tlf. 86 67 22 25.
Kirkesanger ved begravelser: Rigmor Rasmussen, Lokesvej 5, tlf. 86 62 21 20.
Organist: Jens Christensen, Vildsvinehøjen 4, Viborg, tlf. 86 67 22 25.
Graver: Kai Jensen, Gillebakken 33, Løvel, tlf. 86 69 93 47.
Formand: Connie Kvorning, Møllevej 9, Løvel, tlf. 86 69 91 76.
Kirkeværge: Karsten Yding Rasmussen, Sødalvej 6, Løvel, 86 69 93 10.

Pederstrup sogn:
Kirkesanger: Hanne Hornum, Vildsvinehøjen 4, Viborg, tlf. 86 67 22 25
Organist: Jens Christensen, Vildsvinehøjen 4, Viborg, tlf. 86 67 22 25
Graver: Laila Sørensen, Højtoften 11, Tapdrup, tlf. 86 60 01 04.
Formand: Anne Berg Olsen, Vråvej 9, Vrå, tlf. 86 69 94 97.
Kirkeværge: Jens Steffensen, Vråvej 30, Pederstrup, tlf. 86 69 90 78.

Gudstjenester
Rødding

Løvel

Pederstrup

ingen
10.30 FH
9.30
10.30
ingen

14.00
9.30 FH
10.30
ingen
ingen

ingen
ingen
ingen
ingen
10.30

2/3
9/3
16/3
23/3
30/3

Fastelavn
1.s.i fasten
2.s. i fasten
3.s. i fasten
Midfaste

6/4
13/4
17/4
18/4
20/4
21/4
27/4

Mariæ bebudelse
ingen
Palmesøndag
10.30
Skærtorsdag
ingen
Langfredag
10.30
Påskedag
ingen
2. påskedag
9.30
1.s.e.påske
9.30 + 10.45 konf.

14.00 JH
9.30
10.30
ingen
9.30
10.30
ingen

ingen
ingen
19.30
ingen
10.30
ingen
ingen

4/5
11/5
16/5
18/5
25/5
29/5

2.s.e.påske
3.s.e.påske
Bededag
4.s.e.påske
5.s.e.påske
Kristi himmelfart

ingen
10.30
14.00
9.30
ingen
ingen

10.00 konf.
9.30
ingen
10.30
14.00 JH
ingen

ingen
ingen
ingen
ingen
ingen
10.30

1/6
5/6

6.s.e.påske
Grundlovsdag

10.30
13.00

9.30
ingen

ingen
ingen

FH = Frede Haubro

Konf. = Konfirmation

JH = Jesper Hornstrup

