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Påskeblomst! en dråbe stærk
drak jeg af dit gyldne bæger,
og som ved et underværk
den mig hæver, vederkvæger:
Hanegal og morgensang,
synes mig af den udsprang;
vågnende jeg ser de døde
i en påske-morgenrøde.
Grundtvig
Parti fra Skyttehuset i Vejle
Foto: Kresten Christensen
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KIRKELIG VEJVISER

Hvor henvender man sig?

Sognepræst - vacant
Henvendelse til Ole Engberg
Bredstrup, 7000 Fredericia
Tlf: 7595 4024 – oen@km.dk

Fødsel: Anmeldelse til præsten senest 14 dage
efter barnets fødsel. Fødselsanmeldelse, dåbsattester og evt. fælles ”omsorgs- og ansvarserklæring”
medbringes.

Graver Hans Kr. Esbensen (pt. sygemeldt)
Nøddevænget 9
7000 Fredericia
Tlf. 7595 7232 – egeskovkirke@mail.dk

Dåb: Træf aftale med præsten om dåbssøndag
og tidspunkt for samtale. Forældrenes dåbsattester
samt evt. vielsesattest medbringes.

Graver-vikar Niels-Erhard Sørensen
Tlf. 23 44 38 53

Bryllup: Henvendelse på borgerservice for udstedelse
af prøvelsesattest, medbring dåbsattester. Prøvelsesattesten og dåbsattester afleveres hos præsten, med
hvem dato for brylluppet, m.v. aftales.

Sognemedhjælper Kirsten Bach-Kristensen
Rørkærsvej 125, 8722 Hedensted
Tlf. 2330 7233 - kaab@hafnet.dk
Organist Svitlana Leonchuk
Prinsessegade 39, 2. Sal, lejl. 9
7000 Fredericia
Tlf. 7593 5617 – svitlana@mail.dk
Kirkesanger Elisabeth Damkjær
Rødtjørnevej 2, 7000 Fredericia
Tlf: 7593 2927 / mobil 20772837

Begravelse: Man aftaler tidspunk m.v. for begravelsen med præsten. Bedemanden kan evt. sørge for
de nødvendige papirer. Derefter henvender man sig
til graveren angående gravsted.
Kirkebil
Både til gudstjenester og møder!
Man bestiller kørsel ved at ringe til:
Vognmand Skov Larsen tlf. 7595 7007 senest dagen
før.

Menighedsrådsformand Finn Lundy
Koglevænget 11, 7000 Fredericia
Tlf. 7595 7729 – finn@lundy.dk

Vejlby Sogns kirkeblad
Udgives af menighedsrådet og redigeres af
sognepræsten

Kirkeværge Michael Bo Larsen
Luthersvej 11, 7000 Fredericia
Tlf. 7595 1864

Layout og tryk:
Vester Kopi.
Stof til næste nummer skal være
redaktionen i hænde senest 26. juni.

Kasserer Hanne Ladegaard Jensen
Trelde Næsvej 178, 7000 Fredericia
Tlf. 7595 7033

Bladet uddeles af et uddelerlaug.
Hjemmeside: www.egeskovkirke.dk
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Det er Påske med lys – liv og glæde !
Tre Kvinder!
De kom med deres blomster. De kom
med kostbar olie for at salve den døde.
De kom for at sige et sidste farvel! Men
graven var tom. De så kun en skikkelse
derinde i gravmørket. Og ordene lød:
”Vær ikke forfærdede! I søger efter
Jesus fra Nazaret, den korsfæstede.
Han er opstået, han er ikke her.” Kvinderne var rystede. De var ude af sig
selv. Det kom bag på dem. De fattede
ikke hvad der var sket.
Hvad tænker vi?
Vi har hørt påskeevangeliet mange
gange, så det kommer ikke bag på os.
Men hver eneste gang er det lige overvældende stort for mig. Det kalder så
mange erindringer frem af mindernes
dyb. – En glæde så ubeskrivelig stor,
at det ikke kan forklares. Men jeg tror
alle kender til hvordan det kan ske, at
et digt i få ord, udtrykker en oplevelse
eller en stemning, som det ellers ville
være umulig at beskrive.
Jeg drømmer tit!
Der er et digt, jeg ofte vender tilbage
til; når jeg gribes af opstandelsens under.
Det er et digt af nordmanden Ragnvald Vaage: ”Eg drøymer tidt”
”Jeg drømmer tit.”
Digtets fortæller er på rejse. Han
kommer til en fattig kone, hvor han får
husly for natten, men da der er småt
med pladsen, må han dele seng med
sønnen i huset, i sønnens lille kammer.
Om morgenen vågner han ved at ko-

nen stille lister ind i det mørke værelse.
Hun lægger sin hånd på hans pande og
hvisker ”Søn, stå op, nu er det dag.”
Hun opdager sin fejltagelse, får sønnen vækket og lister ud. Men digtets fortæller siger : Aldrig glemmer
jeg hånden på min pande og ordene:
”Søn, stå op, nu er det dag.” – Det er
dejlige ord at blive kaldt op til en ny
dag med.
Og det, som ændrer det hele, kan som
her være en varm hånd, der stryger
over panden, og nogle få kærlige ord.
”Søn, stå op, nu er det dag.” Så lidt og
så enkelt, og dog af så uendelig stor
betydning.
”Det var kærligheden, som lå bag.”

Påske
Det er kærlighedens sejr over ligegyldigheden - det er den enestående begivenhed, hvor Guds kærlighed til sin
skabning kommer os helt tæt ind på
livet.
Jesu opstandelse fortæller at det ikke
kun er pæne trøstende ord, som skal
gøre livet mere tåleligt, og holde angsten for døden på afstand.
Var Jesus blevet i graven, så havde der
ingen kirke været – ingen dåb – ingen
nadver – ingen Kristendom.
Opstandelsen er den tap, det hele

drejer om.
Men det kan ofte være svært at holde
fast ved. Så umuligt at tro på.
Påskeglæden!
”Den sidste fjende er døden”, siger
Paulus.
Javel, men Påskeglæden jubler ud i
verden, at Gud får det sidste ord:
”Kristus er opstanden”.
Og vi skal opstå med Ham.
Ragnvald Vaage slutter digtet med at
fortælle, hvordan han ofte drømmer,
at når han vågner af den sidste søvn,
stryger varme hænder, som sol mod
hans kinder. Og en mild stemme hvisker:
”Søn, stå op, nu er det dag.”
Det er kun et digt, men alligevel giver
det en stærk følelse af, at her er skildret i et bevægende billede, hvor stor
Jesu kærlighed og magt er.
Der er ting som ikke kan forklares, og
som heller ikke skal forklares. Men jeg
tør tro, at på akkurat samme måde,
som jeg gang på gang oplever her i
livet, at Jesus er nær, og på en helt
uforklarlig og uventet måde stryger
alt det grå, - alt det triste, - alt det
trivielle bort; så livet pludselig ligger
gennemstrålet af lys.
På samme måde kan Han stryge mørket og døden bort;
kalde os frem på opstandelsens lyse
morgen med sit:
”Søn, datter, stå op, nu er det dag.”
derfor
Glædelig Påske
Kresten Christensen
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St. Bededag den 4.maj konfirmeres i Egeskov
Kl. 09.00
Emil Hvidberg Andreasen, Skovbrynet 4, Bøgeskov
Victoria Olivia Tougaard Bro, Stenten 22, Bøgeskov
Frederik Dau-Rasmussen, Forsythiavej 17, Egeskov
Casper Herskind Gormsen, Syrenvej 15, Egeskov
Andreas Hänel, Strandgårdsvej 3, Trelde
Ditte Margrethe D. Ladegaard Jensen, Trelde Næsvej 178, Trelde
Johanne Gudrun D. Ladegaard Jensen, Trelde Næsvej 178, Trelde
Peter Skjøtt Knudsen, Trelde Næsvej 2, Trelde
Isabella Bækgård Kristiansen, Trelde Næsvej 27 C, Trelde
Frederik Munch-Laursen, Stenten 115 B, Bøgeskov
Sarah Lyndrup, Forsythiavej 24, Egeskov
Mads Ravnholt Marhauer, Højtoften 12, Bøgeskov
Max Frost Møller, Skullebjerg Allé 6, Østerby
Viktor Qualmann, Trelde Møllevej 13, Trelde
Cecilie Qvist, Blonds Allé 12, 1. t.h, Fredericia

Konfirmationer i
Egeskov Kirke
År 2013: Den 9. maj
År 2014: Den 4. maj
År 2015: Den 1. maj

Kl. 11.00
Marcus Rahbek, Trelde Møllevej 15, Trelde
Victoria Juhl Ramstedt, Egeskov Bygade 43, Egeskov
Rikki Kristiansen Raahauge, Skullebjergvej 32, Trelde
Sarah Kristiansen Raahauge, Skullebjergvej 32, Trelde
Søren Prangsgaard Sell, Egeskov Skovvej 10, Egeskov
Josephine Gry Simonsen, Treldevej 211, Trelde
Kasper Hjort Skelskov, Snebærvænget 6, Egeskov
Frederik Eberhardt Skov, Hvidtjørnevej 21, Egeskov
Magnus Fevejle Stegemejer, Højtoften 4, Bøgeskov
Nicolai Miklos Sørensen, Stenten 31, Bøgeskov
Line Grauslund Thomsen, Strandgårdsvænget 5, Trelde
Joakim Hessellund Vestergaard, Trelde Næsvej 61, Trelde
Cecilie Schmidt Vølund, Skullebjerg Allé 47, Østerby
Mellanie Wettendorff, Egeskov Skovvej 14, Ege
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Kære konfirmander
Big Brother is watching you!
Jeg ved, nogle af jer følger med i realityprogrammet Big Brother. Her
har man placeret en række deltagere inde i et hus fyldt med kameraer. I sæsonen 2012 er der indlagt
forskellige temaer, benspænd og
diverse hemmeligheder og overraskelser. Nogle bliver sure, andre
bliver kede af det. Nogle rotter
sig sammen mod andre. Alle går
i bad, spiser mad og fester, og det
hele bliver fanget af husets mange kameraer. Der er ikke noget
sted i huset, hvor deltagerne kan
flygte bort fra seernes blik. Man
kan endda sidde derhjemme og
følge kameraerne live hele tiden,
hvis man har tid og lyst til det.
Det er imidlertid ikke kun i tvprogrammet, at vi bliver overvåget. På en måde er vi alle sammen
med i et stort Big Brother show.
Der er en, som sidder og følger
med i alt, hvad vi foretager os.
Det er Gud. For i vores liv følger
Guds øje os. Det følger os alle de
steder, vi er, og det ser os, som vi
er. Det går endda endnu tættere
på end kameraerne i Big Brother,
for Gud ser helt ind i os og ser,
hvordan vi har det indeni. Guds
øje er der alle de dage, vi er triste,
og alle de dage, vi er glade. Der er
faktisk ingen steder, vi kan flygte
hen, hvor hans øje ikke ser os.

Gud ser os gennem hele vores liv.
Han ser ned på os fra himlen med
sine kærlige, faderlige øjne. Han
følger os hele vejen. Ikke for at
hæve øjenbrynene og slå ned på
hver enkelt lille synd vi begår, men
fordi han elsker os så ufattelig højt.
Vi skal altså ikke være bange for

hans blik eller begynde at leve forkrampet. Nej, vi skal leve vores liv
af den kærlighed, Gud giver os.
Jakob
Jakob Damm Knudsen, Erritsø, har
under vakancen haft konfirmandundervisningen.
Jeg ved, du ser på mig
med milde øjne.
Du ser mit sande jeg og
mine løgne.
Du tyder mine drømme,
når jeg sover.
Du lærer mig at se,
mit liv er til at le
og græde over.
Hans Anker Jørgensen

Thorvaldsens Kristusfigur
over alteret i Københavns
Domkirke.
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Ny præst

Graver-vikar

Som følge af Susannes afsked,
skal der ansættes en ny præst.
Det er Stiftet, der opslår stillingen. Stillingen er opslået i perioden 21.02. – 13.03. Der skal være
prøveprædikener og ansættelsessamtaler og udvælgelsen vil ske i
uge 17, med ansættelse omkring
15. juni eller 1. juli. Derfor er gudstjenestelisten her i kirkebladet på
bagsiden ikke komplet, idet vi ikke
ved, hvad der sker efter 10. juni.
Men en ting er helt sikkert, vi glæder os, til at kunne modtage den
nye præst.
Menighedsrådet
Finn Lundy

Da graver Hans Kristian Esbensen
har fået en rygoperation og derfor
er uarbejdsdygtig i en periode, har
menighedsrådet ansat Niels-Erhard Sørensen, som graver-vikar
fra 1. marts til 31. august.
Niels-Erhard bor i Røjle ved Middelfart og er uddannet landmand.
Har derefter arbejdet 9 år som
kirkegårdsgartner ved Christianskirken i Fredericia og i nogle år
som gartner/vicevært ved et par
boligselskaber. I 2009 – 2010 var
Niels-Erhard og hans kone, Lene,
bestyrerpar på soldaterhjemmet i
Kosovo. Dette medførte, at han
også var ringer/kirketjener og kordegn ved den lille kirke i lejren.
Vi byder Niels-Erhard velkommen
til arbejdet ved Egeskov Kirke.
Jørgen Aamand

Menighedsplejen
Vi har siden 2006 haft en menighedspleje, der kunne støtte sognets beboere, som var i nød, med
julehjælp. Vi har gennem årene
ikke haft nogen ansøgere og har
derfor doneret beløb til Varmestuen, Kirkens korshær, Fredericia. Således også i år. I december
2011 ”slagtede” vi indsamlingsbøssen i konfirmandstuen og Varmestuen modtog beløbet. Indholdet
var indsamlet gennem 2010 – 11
og udgjorde kr. 2.512.
Finn Lundy

Ændringer på
kirkegården
Den gamle del af kirkegården skal
reguleres så der bliver bredere
gangstier og urnegravsteder.
Ændringerne går i korte træk ud på,
at hvor der i dag støder to gravsteder
op mod hinanden, vil det ene gravsted fremover blive et urnegravsted
og det andet bibeholdes som kistegravsted, hermed bliver det muligt
at skabe bredere gangstier.

I dag er findes der kun urnegravsteder på den nye del af kirkegården, og tid til anden bliver der
efterlyst urnegravsteder på den
gamle del af kirkegården. Da der
samtidig er er tilstrækkeligt med
frie kistegravpladser, kan ændringerne relativt nemt gennemføres.
De bredere stier gavner både kirkegårdens besøgende, specielt
rollator- og kørestolsbrugere, men
også kirkegårdens personale får
bedre arbejdsvilkår.
Ændringerne gennemføres løbende over de kommende år.
Michael Bo Larsen, kirkeværge.

Korsang for voksne
Kom og syng med i voksenkor!
Voksenkoret er for alle, som kan
lide at synge.
Der er ingen optagelsesprøve eller
særlige forventninger om sangniveau.
Koret ledes af organist Svitlana
Leonchuk og mødes i Egeskov
Kirke
hver anden tirsdag, i lige uger kl.
16.30 – 17.30.

Spirekoret
Kom og syng dig glad med andre
sangglade børn!
Spirekoret øver hver torsdag på
Bøgeskov skole kl. 14.00 - 14.45.
Undervisningen er gratis og kræ-
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ver kun, at du er glad for at synge
og kommer til korprøverne.
Kontakt organist / korleder Svitlana på tlf. 2275 56 17 eller mail
svitlana@mail.dk

Vejkirke-Åben kirke
Vagtfordeling for sommeren 2012.
Menighedsrådet har igen i år besluttet at vores kirke skal være
Vejkirke-Åben kirke, og dermed
også med i den nye Vejkirkebrochure for 2012.
Det er besluttet at kirken, ud over
at være åben i arbejdstiden tirsdag
til fredag, også er åben lørdag/
søndag fra kl.11.00 til 17.00.
Vi har et rigtigt godt hold kirkevagter, der i flere år har taget sig
af at åbne og lukke kirken lørdag
og søndag. Men vi kan godt være
flere til at løse opgaven, så alle er
velkommen til at deltage i mødet:
Tirsdag d.8.maj kl.14.00 i konfirmandstuen, hvor vi over en kop
kaffe fordeler vagterne for den
kommende sommer.
Vi skal også se på hvor sommerens udflugt, for kirkevagter og
bladuddelere, skal gå hen, så her
er gode forslag velkomne.
Er der spørgsmål til Vejkirkeordningen er man velkommen til at
ringe til enten Else eller Bent.
Else Askholm Madsen, 75957456
Bent Oxbøl, 75957219

Kirkelige handlinger i Egeskov kirke
Døbte:
8. januar 2012

Mads Hyldahl Jørgensen

Begravede og bisatte fra Egeskov kirke:
2011:
19. november
Peter Oluf Christensen
26. november
Niels Arne Dahl Hansen
16. december
Inge Juhl
25. december
Erlind Rouen Andersen

2012:
15. januar
27. januar
29. januar

Johanne Jørgine Poulsen
Aage Højberg Nielsen
Anni Klüver

FDF info sæsonen 2012/13
Kredshus:
Kredsleder:
Formand:

”Skovhytten” Bøgeskovvej 37d, 7000 Fredericia
Michael Bo Larsen, Luthersvej 11, 7000 Fredericia
75911864 mbl@FDF.dk
Kim Sørensen, Stenten 31, 7000 Fredericia 75934396

Mødetider:
puslinge og tumlinge (0.- 2. kl)
mandag kl. 16.30-18.00
pilte (3-4. kl)
væbnere (5-6. kl)

onsdag kl. 16.30-18.00
mandag kl. 18.30-20.45

seniorvæbnere (7-8. kl)
seniorer (9. kl - )

søndage kl. 19.00-21.00

Man er velkommen til at være med på prøve ved 4-5 møder og få mulighed
for at opleve hvad FDF kan tilbyde.
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Afsked med vores sognepræst Susanne Rysgaard
Susanne tiltrådte her i januar
1996. Eller rettere, vi fik et præstepar her til sognet, idet både
Susanne og Thorsten har præget
sognets udvikling igennem årene.
Der er blevet igangsat et godt
børne- og ungdomsarbejde, hvilket også medførte ansættelse af
en sognemedhjælper. Også sam-

Der var
mange takketaler – her er
det provstens
tur.

Susanne
takker for de
mange hilsener og gaver.

arbejdet med FDF har nydt godt
af Susannes indsats. Vores sognemøder, udflugter har fået et stort
løft gennem årene og der er blevet
oprettet en litteraturkreds. Vores
gudstjenester har også udviklet
sig med mange familiegudstjenester, deltagelse i ”Sommersjov” og
høstgudstjenester m.m. Samar-

Susanne
og Preben
Andersen,
som har malet
billedet, der
blev givet af
menighedsrådet.

bejdet i menighedsrådet har været inspirerende og fordrageligt.
Susanne havde sin afskedsprædiken d. 5. februar med efterfølgende middag. Her deltog ca. 100
personer.
Her skal lyde en stor tak for indsatsen gennem de 16 år.
Menighedsrådet
Finn Lundy
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Tid at sige farvel – tak for 16 rige år
En smuk sensommerdag i 1995
besøgte jeg første gang Vejlby
Sogn og Egeskov Kirke. Jeg mødtes med daværende formand for
menighedsrådet, Inga Nielsen,
som viste mig kirken og fortalte
om sognet. – Efter samtalen kørte jeg lidt omkring her på egnen.
Bl.a. husker jeg, hvilket betagende indtryk naturen på Trelde Næs
gjorde på mig.
Nogle måneder senere (sidst i
december) flyttede min familie
og jeg ind i præstegården i forrygende snevejr. Den følgende
søndag skulle jeg indsættes som
præst i Egeskov Kirke. Det blev
en god dag i en fyldt kirke og med
en efterfølgende varm velkomst i
forsamlingshuset, hvor mange fra
sognet deltog.
Nu er det tid at sige farvel – og
tak for 16 rige år ved Egeskov Kirke. Tak for den tillid, I som sogn
og menighed har vist mig og min
familie. Tak fordi I fra begyndelsen bakkede op omkring gudstjenesterne. – Jeg er taknemlig for,

at vi aldrig har haft messefald,
hverken når jeg selv eller andre
havde gudstjenesten. Tak fordi
vi – ikke så få gange – har kunnet
fylde Egeskov Kirke med sang.
Menighedssang. Det er livgivende, og det løfter og bærer både
søndagene og hverdagene for os.
Jeg vil gerne sige tak til både tidligere og til det nuværende menighedsråd for godt samarbejde
gennem årene, for idérigdom, for
vilje til at prøve nyt og for solidt og
sejt træk.
Tak også til FDF for et inspirerende fællesskab, når vi sammen har arrangeret familiegudstjenester, hvor I er mødt
op med engagerede ledere og
en flok dejlige børn og unge.
Det blev til 13 års fælles virke for
Thorsten og mig ved Egeskov Kirke. År, som vi begge var glade for.
Derfor vil jeg gerne benytte lejligheden til også at sige tak for den
omsorg og medleven, vi mødte,
da Thorsten blev syg – og for den
medfølelse, I siden viste mig, da

jeg mistede Thorsten. Uden jer
som menighed havde jeg ikke kunnet fortsætte i endnu tre år som
præst. Det er jeg taknemlig for.
Sluttelig vil jeg gerne rette en
stor tak til menighedsrådet for
det flotte afskedsarrangement i
forlængelse af min afskedsgudstjeneste den 5. februar. Det var
meget overvældende. Tak for de
mange gode ord og for det fine
billede, som Preben har malet
med den smukke udsigt fra kirken
over Rands Fjord. Tak også for de
to sten, som Hans og Jonna har
fundet på hhv. den gamle og den
ny kirkegård, og som Hans har
forarbejdet så smukt som et fuglebad og en lille glat sten. Ord, billede og sten vil for altid minde mig
om gode og rige år ved Egeskov
Kirke.
Fred og alt godt – og Guds velsignelse, når I nu også fremover
– sammen med en ny præst – skal
virke og være kirke i Vejlby Sogn.
Susanne Rysgaard

Efter gudstjenesten i en fyldt kirke, var vi over 100 samlet til afskedsfest for Susanne Rysgaard.

Egeskov Kirke

GUDSTJENESTER
MARTS
18. marts
25. marts

kl. 10.00
kl. 10.00

Midfaste
Maria Bebudelse

Johs. 6,24-37
Luk. 1,46-55

Børge Munk Povlsen
Eva Jerg

1. april

kl. 10.00

Christina Ebbesen

5. april
6. april
8. april

kl. 10.00
kl. 10.00
kl. 10.00

Palmesøndag
Johs. 12,1-16
Børne/familiegudstjeneste
Skærtorsdag
Matt. 26,17-30
Langfredag
Liturgisk gudstjeneste
Påskedag
Matt. 28,1-8
2. Påskedag
1.s.e. Påske
2.s.e. Påske
3.s.e. Påske

Ole Engberg
Børge Munk Povlsen
Bjarne Hvid
Kresten Christensen

APRIL
Lars Seeberg
Kresten Christensen
Peter Jacobsen

Indsamling til KFUM og KFUK

9. april
15. april
22. april
29. april

kl. 10.00
kl. 10.00
kl. 10.00
kl. 10.00

Johs. 20,1-18
Johs. 21,15-19
Johs. 10,22-30
Johs. 14,1-11

4. maj
6. maj
13. maj
17. maj
20. maj
27. maj

kl. 09.00 og 11.00 St. Bededag
Konfirmation
kl. 10.00
4.s.e.Påske
Johs. 8,28-36
kl. 10.00
5.s.e.Påske
Johs.17,1-11
kl. 10.00
Kr. Himmelfartsdag Luk. 24,46-53
kl. 10.00
6.s.e.Påske
Johs. 17,20-26
kl. 10.00
Pinsedag
Johs. 14,15-21

MAJ
Jakob Damm Knudsen
Kresten Christensen
Loa Christensen
Kresten Christensen
Kresten Christensen
Eva Jerg

Indsamling til Folkekirkens Nødhjælp

28. maj

kl. 10.30

2. Pinsedag

friluftsgudstjeneste, ved Kastellet i Fredericia,
fælles for provstiets kirker

3. juni
10. juni
17. juni

kl. 10.00
kl. 10.00
kl. 10.00

Trinitatis søndag
1.s.e.Trinitatis
2.s.e.Trinitatis

Matt. 28,16-20
Luk. 12,13-21
Luk. 14,25-35

3.s.e.Trinitatis

Luk. 15,11-32

JUNI
Peter Jacobsen
Anne Marie B. Steensig

Indsamling til FDF´s missionsarbejde

24. juni

kl. 10.00

JULI
1. juli
8. juli
15. juli
22. juli
29. juli

kl. 10.00
kl. 10.00
kl. 10.00
kl. 10.00
kl. 10.00

4.s.e.Trinitatis
5.s.e.Trinitatis
6.s.e.Trinitatis
7.s.e.Trinitatis
8.s.e.Trinitatis

5. august
12. august

kl. 10.00
kl. 10.00

9.s.e.Trinitatis
10.s.e.Trinitatis

Matt. 5,43-48
Matt. 16,13-26
Matt. 19,16-26
Matt. 10,24-31
Matt. 7,22-29
Luk.12,32-48
Matt.11,16-24

www.vesterkopi.dk

AUGUST

