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Er der mon plads til agurketiden i år?
Sommertiden er kommet og dermed også en
periode, hvor det hele kører på nedsat blus. Sådan plejer det i hvert fald at være. I år ligner det
dog i skrivende stund, at vi skal ud i valgkamp
i stedet. Politikernes ferie bliver udsat og nyhedsmedierne er på overarbejde modsat den
normale tilstand, hvor kreative historier hentes
frem af gemmerne til at udfylde nyhedsspalterne i den såkaldte ’agurketid’.
Jeg havde ellers set frem til agurketid, da der er
nok af ting at forholde sig til, når nyhedsstrømmen bombarderer os i det daglige. For mig er
sommertiden en tid til at trække stikket og fortælle mig selv, at jeg ikke altid behøver at lade
mig rive med. Verden går nok videre alligevel,
selvom jeg ikke lige får tjekket min facebook et
par dage eller læst de nyeste nyheder.
Sommertiden er der, hvor der skal tankes op på
alle mulige andre parametre, som at give sig tid
til at gå en tur, snakke i telefon med dem man
aldrig får snakket med i det daglige eller falde i
søvn på sofaen til en halvkedelig etape i årets

’’
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Tour de France. Der skal sættes tid af til at lave
ingenting og måske endda tid til at kede sig.
Jeg hørte en gang et foredrag med sognepræst
Joachim Stender, som fortalte, at vi alle burde
tage en uge i sommerhus alene en gang om
året. Vi burde sætte os ude i sommerhuset med
slukket telefon og kigge ud ad vinduet på regnvejret og lade kedsomheden komme til os. For
det er i kedsomheden, de nye tanker opstår.
Det er i kedsomheden, at der er plads til fordybelsen. Den fordybelse som vores samfundsindretning ikke overlader meget plads til anno
2019.
Jeg tror, vi alle har brug for en agurketid, hvor
det er okay at trække stikket og give plads til de
små ting. Der skal være plads til kedsomheden
og at sætte sig på en bænk uden andet formål
end at sidde og kigge på græsset der gror, fuglene der synger eller hvad der nu ellers opstår
omkring én.
Rigtig god sommer. 

Vi burde sætte os ude i sommerhuset
med slukket telefon og kigge ud ad
vinduet på regnvejret og lade
kedsomheden komme til os.

Jens B. Videbæk

Fadervor
Johanne Luise Heiberg var en dansk skuespillerinde og forfatter. Hun var af jødisk familie og
levede fra 1812 til 1899. Vi kender hende
blandt andet fra hendes kontakt med H. C. Andersen. Men det er hendes syn på Fadervor jeg
gerne vil fremhæve. Johanne Luise Heiberg har
nemlig fortalt om sit forhold til bønnen Fadervor.
Hun oplever, at denne bøn ændrer betydning
for hende, efterhånden som hun bliver ældre.
Fadervor er naturligvis den samme i den forstand at ordlyden er uændret. Men det er forskelligt, hvad hun hæfter sig ved i bønnen.
Da hun var barn, var det bønnen »Giv os i dag
vort daglige brød«, der talte tydeligst og stærkest til hende. Måske af den enkle grund, at
brødet, maden, ikke var en selvfølge i hendes
barndomshjem. Senere i ungdomsårene hæfter
hun sig ved bønnen »Led os ikke i fristelse«. Det
skyldes at livet forekom hende truende og usikkert, fyldt med farer og faldgruber. Atter senere
i livet, i moden alder, er det bønnen »Forlad os
vores skyld«, som hun føler størst behov for at
bede. På et tidspunkt hvor Johanne Luise Heiberg skriver sine erindringer, er det således
bønnen om tilgivelse, der er blevet den nødvendige.

Fadervor
Fader vor, du, som er i Himlene!
Helliget vorde dit navn; komme dit rige;
ske din vilje som i Himmelen, således også
på jorden;
giv os i dag vort daglige brød; og forlad os
vor skyld, som også vi forlader vore skyldnere; og led os ikke ind i fristelse; men fri
os fra det onde;
for dit er riget og magten og
æren i evighed!
Amen.

Johanne Luise Heiberg (1812-1890)
Fadervor er en bøn, som alle kristne kender og
beder. Det er givetvis sådan, at nogle beder Fadervor tiere end andre og vi beder den altid når
vi har gudstjeneste. Men der findes næppe nogen kristen, som aldrig har bedt denne bøn.
Og jo oftere man beder »Fadervor« jo mere bliver
bønnen en helhed. En helhed som giver os fornemmelsen af, at vi er Gud nær på en bestemt
måde, som minder om den måde man er nær
sine forældre.
Fadervor er helhed.
Alligevel er det sandt, at man, som Johanne
Luise Heiberg fortæller det, i perioder ligger mere vægt på bestemte dele af bønnen al den
stund at Fadervor er dagligdagens bøn. Derfor
er det også sådan, at lige så naturligt det er, at
starte dagen med en vægtlægning af bønnen
»Giv os i dag vort daglige brød«, lige så naturligt
vil det være, at slutte dagen med bønnen »forlad os vor skyld«. 
Jørgen Tjelle Holm
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Vi er ét fællesskab
Vore fem landsbykirker ligger spredt i naturen
omkring bunden af Hjarbæk Fjord. Disse og Sognegården i Løgstup udgør aksen i Vorde-Fiskbæk-Romlund-Taarup-Kvols Pastorat, og det er
de to menighedsråds stærke ønske, at samarbejdet skal udvikles til et egentligt fællesskab.
Hver kirke har sit eget særpræg, som skal bevares, men som ikke må være stopklods for koordinering af forskellige funktioner og processer.
Vi har fokus på udvikling og samarbejde uden at
glemme historie og tradition i de to sogne.

Knudby Præstegård, men med 25% arbejdstid
som sygehuspræst ved Viborg Sygehus. De to
sognepræster vil være ligeværdige i pastoratet
og have alle fem kirker som deres arbejdsområde. En spændende tid står foran os; vi har p.t.
ingen tidshorisont, og udspillet kommer fra biskoppen. Vi synes selv at stillingen som sognepræst i V-F-R-T-K Pastorat er det bedste job i
Folkekirken; uheldigvis er også andre menighedsråd af samme opfattelse, så kampen om
den bedste bliver hård.

Herfra velkommen til Jeanette Gordon Kjeldsen,
vores nye sognesekretær/blæksprutte i Sognegården. Jeanette holder Sognegården åben tre
dage om ugen til en begyndelse. Vi kan ønske
os flere timer, men der skal være både arbejdsopgaver og økonomi, før vi kan udvide Jeanettes træffetid. På sigt ønsker menighedsrådene
en åben Sognegård og gerne med besøgende,
som bliver lidt længere end deres ærinde kræver. Det skal være naturligt og selvfølgeligt at
drikke sin formiddagskaffe i Sognegården.

Sognegården i Løgstrup vil være det naturlige
omdrejningspunkt for pastoratet. Sognepræsterne har fælles kontor i sognegården; sognesekretæren har kontor, og al konfirmandundervisning foregår her. Samtidig ønsker vi også liv og
aktiviteter. Sognegården udvikles til at indeholde mange flere funktioner og aktiviteter, end den
er bygget til og kan rumme. Derfor indgår en
udbygning af sognegården som et af menighedsrådenes fokuspunkter for fremtiden. Middelalderkirkerne kan hverken flyttes eller ombygges
til tidssvarende mødelokaler, men vi kan skabe
rammerne for et fremtidssikret samarbejde med
udgangspunkt i sognegården i Løgstrup.

Sognepræst Jørgen Tjelle Holm er ansat i vikariat. Den model holder ikke i længden, og de to
menighedsråd står foran opgaven med at udvælge og ansætte sognepræsten, som skal supplere Jens Videbæk. Stillingen bliver en 100%
stilling, lokalfinansieret med tjenestebolig i
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Mogens og Mogens
Vorde-Fiskbæk-Romlund Menighedsråd
Taarup-Kvols Menighedsråd

Den Thaarupgaardske Stiftelse
Den Thaarupgaardske Stiftelse oprettedes af
Tønne Juul (1620-1684) og hustru Anne Cathrine Friis (1630-1698) i henhold til testamente af
24. august 1681 og ved fundats af 21. januar
1698 med Tårupgård i Fjends Herred, Viborg
Amt. Gården blev solgt i 1807, og en ny fundats
af 21. marts 1815 blev etableret med henblik på
»6 frøkener i 1. klasse, 6 i 2. og 12. i 3.« Frøkenerne nyder hver renten af henholdsvis 8.000, 6.000
og 4.000 kr. Døtre af danske adelige eller af
mænd i de fire første rangklasser kan indskrives
i stiftelsen, hvis kapital i 1925 var ca. 368.000 kr.

Taarup Kirke er per 1. juli 2018 sammen med
Kvols Kirke slået sammen med Vorde, Fiskbæk
og Romlund kirker i et nyt femkirke-pastorat
med to præster, der har kontor i Løgstrup Sognegård. Den Thaarupgaardske Stiftelse, som er
indskrænket til 8.651,80 kr., er blevet pålagt så
store gebyrer fra bankside, at menighedsrådet
besluttede, at den nu lukkes, og beløbet udgives
til Naturbørnehaven Knuden som modtager
2.500,00 kr., Kirkens Korshærs varmestue som
modtager 3651,80 kr. og Viborg Krisecenter som
modtager 2.500,00 kr.

Naturbørnehaven Knuden ved leder Inge Henneberg og formand Mathias Holm

Viborg Krisecenter ved leder
Jane Lindhardt Madsen

Kirkens Korshærs varmestue
ved leder Mads Bæk
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Pinsedag

2. pinsedag

Trinitatis søndag

1. s. e. trinitatis

2. s. e. trinitatis

Søndag den 9. juni

Mandag den 10. juni

Søndag den 16. juni

Søndag den 23. juni

Søndag den 30. juni

5. s. e. trinitatis

6. s. e. trinitatis

Søndag den 21. juli

Søndag den 28. juli

Onsdag den 7. august

Søndag den 4. august

7. s. e. trinitatis

4. s. e. trinitatis

Søndag den 14. juli

August

3. s. e. trinitatis

Søndag den 7. juli

Juli

6. s. e. påske

Kirkeåret

Søndag den 2. juni

Juni

Dato

Vorde kl. 19.00

Romlund kl. 11.00

Fiskbæk kl. 9.30
Tårup kl. 17.00

Vorde kl. 9.30
Kvols kl. 11.00

Tårup kl. 9.30
Fiskbæk kl. 11.00

Romlund kl. 11.00

Vorde kl. 9.30
Tårup kl. 17.00

Kvols kl. 9.30
Fiskbæk kl. 11.00

Løgstrup kl. 10.00
Festteltet

Romlund kl. 11.00

Vorde kl. 9.30
Tårup kl. 11.00

Fiskbæk kl. 11.00 - JTH

Tid og sted

Sommersangaften

Byfest-gudstjeneste

Efterfølgende kaffe

Konfirmander

Andet

FÆLLES SOGNEKALENDER
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11. s. e. trinitatis

Vorde kl. 11.00

Sommersangaften

Efterfølgende kaffe

Sommersangaften

Friluftsgudstjeneste v. Kvols Havnefest

Vorde - Fiskbæk - Romlund
Hvis kirkebilen ikke kører,
er det muligt at ringe efter en
taxa og efterfølgende få
regningen refunderet.

Kirkebil

JBV = Jens Birkedal Videbæk
JTH = Jørgen Tjelle Holm

Tårup - Kvols
Kirkebilen kører til alle gudstjenester.
Hvis man ønsker at blive hentet og bragt mellem
hjem og kirke, ringer man til Torben Laier på
tlf. 24 63 76 53 senest kl. 8 søndag morgen.

Med forbehold for akutte ændringer i gudstjenestelisten – hold jer orienteret på vores hjemmesider:
www.løgstrupskirker.dk og www.sogn.dk

Søndag den 1. september

September

Fiskbæk kl. 9.30
Tårup kl. 17.00

Søndag den 25. august

10. s. e. trinitatis

Fiskbæk kl. 19.00

Onsdag den 21. august

Romlund kl. 9.30
Tårup kl. 11.00

Søndag den 18. august

9. s. e. trinitatis

Romlund kl. 19.00

Onsdag den 14. august

Vorde kl. 11.00

Søndag den 11. august

8. s. e. trinitatis

Kvols Havn kl. 12.00

Lørdag den 10. august

Fyraftensmøde i Taarup præstegård
En stille mandag var præstegården i Knudby
igen fuld af liv og aktivitet. Taarup Kvols Menighedsråd havde valgt den tomme præstebolig
som ramme for menighedsmøde med orientering og diskussion og fremmødet var dejligt
stort fra begge sogne.

kun kræver plads til 10-12 mennesker. Menighedsrådet vil senere orientere om vilkår for
brug og hvordan den praktiske adgang kan
foregår.

Dele af præstegårdsjorden har fra årsskiftet fået ny forpagter,og samtidig er der skabt fri adMenighedsrådet inviterede til åbent hus fra
gang til Præstebakkerne fra Virksundvej langs
’kælder til kvist’, en fyraftens-sandwich og oripræstegårdshaven og Fjordvej til toppen af
entering om menighedsrådets arbejde til nu og
Bakkerne. Den nye sti fra Virksundvej møder
i fremtiden. Metrampestien
re end 50 inte’Spor i Landresserede sogskabet’ på bednebørn mødte
ste vis frem til
op og benyttede
toppen af Præmuligheden for
stebakken. På
at se præstegårmødet var der
den efter i sømforslag om opmene. Ja ikke
sætning af ’Stop
mange var klar
op’ bænke straover, at præstetegiske steder
gården, bygget i
på ruten. Bæn50’erne,
både
kene skal på en
havde gruekeog samme tid
del og ringkompasse i landfur i kælderen Fyraftensmødet havde mere end 50 deltagere.
skabet,
være
og samtidig var
vedligeholdelmoderne, velindrettet bolig med plads til en
sesfrie og af en kvalitet, som holder langt ud i
stor familie. Alle var enige om, at præsteboligen
fremtiden. Naturen foran Taarup præstegård er
snarest igen skulle bebos af en præstefamilie.
uovertruffen, og det er med stor tilfredshed, at
menighedsrådet også i fremtiden kan disponere
Præsteboligen vil også i fremtiden være bolig
over arealerne, sikre adgang til Præstebakkerfor en kommende sognepræst. Det har taget
ne og fortsætte samarbejdet med gruppen bag
lidt tid at komme frem til den afgørelse, for den
’Huset på Knuden’.
kommende sognepræst er lokalfinansieret,
overenskomstansat sognepræst, og sædvanligPå den korte bane er samarbejdet med Vorvis opslås disse stillinger uden bopælspligt,
de-Fiskbæk-Romlund Menighedsråd i cenmen ved hjælp fra Provstiudvalg, Stift og Minitrum, og det er menighedsrådets højeste prioristerie er det besluttet, at der tilknyttes bopælstet, at det nye 5-sogns-pastorat får de bedste
pligt til den kommende stilling. Præstegården
vilkår. Omdrejningspunktet vil naturligt være
vil kun være bolig for sognepræsten, officielt
Sognegården i Løgstrup, og det er særligt glækontor og konfirmandlokaler nedlægges og disdeligt, at sognekontoret igen er bemandet tre
se funktioner flyttes til Sognegården i Løgstrup.
dage om ugen.
Konfirmandlokalet istandsættes og ommøbleres og vil derefter kunne benyttes vederlagsfrit
til mindre møder, studiekredse og andet, som
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Mogens Jakobsen
Taaarup-Kvols Menighedsråd

Præsentation af ny sognesekretær
Mit navn er Jeanette
Gordon Kjeldsen, jeg er
at finde i sognegården
tirsdag, onsdag og torsdag kl. 9-13.
Jeg er 35 år, bor i Stoholm med min mand Anders og vores tre børn,
som alle går en del op i
diverse sportsaktiviteter
især fodbold – af samme
grund bruger vi mange timer på fodboldbaner og
i sportshaller. Selv griber jeg mere til badminton-

eller tennisketsjeren eller tager på cykeltur – også
gerne med familien.
Jeg har en baggrund som lægesekretær og blev
sidste år udlært møbelpolstrer. Jeg er nu så heldig, at jeg kan kombinere de to ting – så når jeg
ikke er at finde i sognegården, arbejder jeg hjemme i min lille møbelpolstrervirksomhed.
Siden jeg startede d. 26. marts har jeg blandt
mange andre administrative opgaver brugt tiden
på at opdatere hjemmesiden, så I kan følge med i
kirkernes aktiviteter.
Jeg håber at se jer i Sognegården!
Jeanette Gordon Kjeldsen

Sommerferie 2019
Sidste års varme sommer inspirerer til flere ture ud i den danske natur, ligegyldigt hvilken
transportform der benyttes er der god mulighed for at slå vejen forbi kirkerne.
Flere af jer har sikkert været forbi nogle af de
mere kendte kirker i udlandet, eller har været i
en kirke i forbindelse med dåb, konfirmation,
vielse eller begravelse. Men har I prøvet at træde ind i en mennesketom kirke, nyde roen og gå
lidt mere i detaljer med de forskelligt udseende
malerier, udskæringer, udsmykninger og indretninger som findes i landets mange kirker.
For børn er der også noget at komme efter i
kirkerne. De som ikke kan læse kan skabe deres egne historier ved blot at betragte kirkens
udsmykning eller iagttage de gamle middelalderkirkers kalkmalerier. For de lidt større børn
er der mulighed for at downloade »øret til væggen« app, som er en lydguide til nogle af de bedste kalkmalerier i danske kirker.
I alt er 431 kirker repræsenteret som vejkirker.
Der er netop udkommet vejkirkebrochurer for
2019, disse kan hentes i deltagende kirker, på
biblioteker, turistbureauer, campingpladser,
vandrerhjem, motorvejsstationer, udvalgte mu-

seer mv. og ved henvendelse
til Kirkefondet. Brochuren
kan også downloades på
kirkefondet.dk/vejkirker eller på løgstrupkirker.dk
Er det f.eks. hærvejen, der
lokker dig på tur til sommer, ligger Vorde, Fiskbæk, Romlund, Tårup og
Kvols Kirke på denne rute.
For de som ikke har set
kirkerne indefra er her
muligheden for at se dem
i et andet lys og med en
anden fortælling.
Har du i øvrigt lyst til at lære mere om kirkerne
kan folderen »nøgle til kirken« anbefales. Det er
en guide til kirkerummet som på levende og let
vis bl.a. fortæller om historie, indretning og
symboler og gør besøget i kirken mere forståelig
og interessant for hele familien. Du kan være
heldig at finde den i nogle af kirkerne, ellers
koster den 10 kr. og kan købes hos kirkefondet.
God sommer!
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Sogneliv
Byfestgudstjeneste
Søndag 16. juni kl. 10.00 i Løgstrup
Kirkerne holder gudstjeneste i festteltet
med deltagelse af saxofonist Niels Vincentz
samt organist og børnekor.
Niels Vincentz er uddannet fra Det Rytmiske Musikkonservatorium i København og bor på Djursland. Han har studeret
tre år i New York og er
kendt for sit internationale samarbejde med flere musikere fra New York. Herhjemme har
han spillet med fremtrædende jazzmusikere som Hugo Rasmussen, Kresten Osgood, Caroline Henderson og Hanne Boel.

Er du interesseret i at være
en del af kirkekoret?
Så kontakt organist Henriette
Hald på tlf. 20 40 00 28 eller
mail: tenorgaard@besked.com
– eller se mere på hjemmesiden.

Kammermusikfestival ved
Hjarbæk Fjord
I uge 31 er kirkerne i de smukke omgivelser omkring Hjarbæk Fjord vært for en serie af Kammermusikkoncerter. Kirkerne i
Taarup, Kvols, Rødding, Ørslev Kloster,
Lynderup og Lundø er nogle af festivalens
spillesteder. Musikerne kommer fra Danmarks Radios Symfoniorkester og det Kongelige Kapel. På programmet er J.S. Bach
Brandenburg Koncerter 3, 4, 5 og 6 samt
Bachs Klaverkoncert i g-mol. Vaughn Williams: Fantasi over tema af Tallis. Sibelius:
Impromptu. Beethoven Kvartet nr. 7. Ravel: Kvartet. J.S. Bach: Solosonater og Partita for violin. J.S. Bach: Solosuiter for cello. J.S. Bach: Sonater for guitar. F. Schubert: Trio. W.A. Mozart: Kvartet Jagd.
Følg i øvrigt med på vores hjemmeside
www.kammermusikvedfjorden.com og på
Pindle Viborg for endeligt program.

Alberte Winding i Vorde Kirke
Torsdag 1. august kl. 19.30
For tredje år i træk arrangerer kunstudvalget i Hjarbæk koncert
i Vorde Kirke. Koncerten er et led i »Alverdens Kunst i Hjarbæk«,
som finder sted fra 20. juli til 4. august. Dette år er koncerten
med Alberte Winding & Andreas Fuglebæk.
Billetter kan købes i Butik Remme for 225 kr.
Alberte Winding (sang) og Andreas Fuglebæk (guitar og kor) evner at spille sig ind på den del af livet, der er poetisk, og man går
aldrig fra en intim koncert med det musikalske makkerpar, uden at mærke hjertet banke på ny. Med
sange om barndom, ungdom og det voksne hjertets vildveje, bundet sammen med en hel del sjove
anekdoter, er en duo-koncert med Winding og Fuglebæk proppet med varme og genkendelig erfaring
med livets ned- og især opture. 
Arrangør: Kunstudvalget, Hjarbæk borgerforening
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NAVNE & NUMRE
Vorde-Fiskbæk-RomlundTårup-Kvols Pastorat
Sognepræst Kbf.
Jens Birkedal Videbæk
Tlf. 23 99 88 31 · jbv@km.dk
Sognepræst
Jørgen Tjelle Holm
Tlf. 24 94 13 61 · jho@km.dk

Sognekontoret
Borgergade 10c · Løgstrup
Tlf. 20 29 68 93 · vorde.sogn@km.dk
Åbningstider tirsdag, onsdag, torsdag kl.
9-13
Sognesekretær Jeanette Gordon Kjeldsen
Tlf. 20 29 68 93 · jegk@km.dk

Løgstrup Sognegård
Vorde-Fiskbæk-Romlund Sogn
Organist Henriette Hald · Tlf. 20 40 00 28

Borgergade 10c · 8831 Løgstrup ·
Vicevært: Morten Olesen · Tlf. 40 81 31 06
Koordinator/udlån:
Kirsten Gaardsdal · Tlf. 91 52 20 53

Kirkesanger Poul Svendsen · Tlf. 26 53 08 47
Gravere
- Vorde: Anna Mette Ravnmose ·
Tlf. 40 40 06 62 · vordekirke@gmail.com
- Fiskbæk: Hanne Borch-Jensen ·
Tlf. 23 35 34 61 · fiskbaekkirke@gmail.com
- Romlund: Anni Eriksen ·
Tlf. 20 43 47 71 · romlundkirke@gmail.com
Vorde-Fiskbæk-Romlund Menighedsråd
Officiel mail: 8563@sogn.dk
Formand:
Mogens Vestergaard · Tlf. 23 86 60 10
Næstformand:
Birgit Bach Christensen · Tlf. 60 66 23 82
Kasserer:
Kristina Nørremark · Tlf. 28 29 95 38
Kontaktperson:
Poul Hoffmann Sørensen · Tlf. 26 31 07 00
Kirkeværge Vorde:
Finn Jensen · Tlf. 21 27 48 43
Kirkeværge Fiskbæk:
Hans Dalsgård · Tlf. 61 46 82 07
Menigt medlem:
Uffe Overgaard · Tlf. 31 41 66 09
Menigt medlem:
Anna Jensen · Tlf. 86 64 73 41

Tårup-Kvols Sogn
Kirketjener Torben Laier · Tlf. 24 63 76 53
Graver Viborg Kirkegård · Tlf. 86 62 02 68
viborg_kirkegaard@mail.dk
Organist Torben Laier · Tlf. 24 63 76 53
Kirkesangere
Dorthe Linde Jørgensen · Tlf. 21 66 78 66
Janni Laier · Tlf. 61 28 34 64
Tårup-Kvols Menighedsråd
Formand:
Mogens Jakobsen · Tlf. 86 64 29 49
Næstformand:
Henning Elving · Tlf. 86 64 35 75
Kirkeværge:
Preben Aaskov · Tlf. 21 42 76 77
Kontaktperson:
Majbrith Annesen · Tlf. 61 74 24 94
Kasserer:
Malene Eigenbroth · Tlf. 86 64 40 58

www.løgstrupskirker.dk

Taarup Borgerforening www.taarupsogn.dk
Formand: Birthe Phillips · Tlf. 25 14 50 97
Næstfmd.: Eva Wanzenried · Tlf. 30 29 88 31

Løgstrup Borgerforening
www.8831borger.dk · info@8831borger.dk

Kvols Foredragsforening
Kim Buus · Tlf. 86 64 26 37
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Kirkebladet
Kirkebladet udgives af menighedsrådet og omdeles til alle husstande i sognet.
Hvis man har idéer, kommentarer eller oplysninger til kirkebladet, så kontakt:
Ansvarshavende Jeanette G. Kjeldsen · Tlf. 20 29 68 93 · jegk@km.dk
Redaktion: Menighedsrådet og sognepræsterne.
Opsætning og tryk: Videbæk Bogtrykkeri A/S · Tlf. 97 17 11 22

Deadline 19. juli
for næste blad, der
gælder for septembernovember 2019.

