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PRÆSTENS HJØRNE

GODE TRADITIONER

GØR JULEN MENINGSFULD
TRADITIONER GØR
FESTER FESTLIGERE
Andreas
Østerlund
Nielsen

Den kristne jul går ud på at
fejre, at Jesus blev født. Det
bliver vi ved med, fordi Jesus
stadig lever og gerne vil komme, når vi holder fest for ham!
Vi bliver også ved med at fejre
ham, for da Jesus blev undfanget og senere født, da var
det faktisk Gud, der blev menneske. I julen fejrer vi altså
intet mindre end, at Gud blev
menneske! Og der er al mulig
grund til hvert år at holde fest i
den anledning. Gud blev nemlig menneske for at redde os
fra den spiral af ondskab og
nød, som vi er havnet i, og for
at genoprette hele universet,
så alt en dag kan blive lige så
fuldkommen godt igen, som
det var, da Gud skabte det.
I julen fejrer vi
altså intet mindre
end, at Gud blev
menneske!

Når vi skal holde fest, så hjælper det at have nogle traditioner at trække på (eller at afvige fra!). Hvad skal vi have at
spise, hvordan skal vi sidde,
hvem skal med, hvad skal der
ske? Nye og gamle traditioner
er med til at gøre festen til en
rigere og mere meningsfuld
oplevelse for både vært og
gæster.
Noget af det, jeg med tiden er
kommet til at sætte pris på ved
fester, er, at jeg lærer den, der
bliver fejret, bedre at kende.
Når jeg hører andre gæsters
taler og oplever deres indslag,
så opdager jeg nye sider hos
den, som jeg er til fest hos.
Og selvom nogle måske ikke
bryder sig så meget om det,
så er det også vigtigt, at den,
som er festens hovedperson,
også er festens midtpunkt. Festen skal fokusere på hende
eller ham og ikke på kokken
eller på en højlydt morsom
gæst, som stjæler opmærksomheden. Altså netop stjæler
opmærksomheden, fordi den
ikke tilhører dem. Opmærksomheden tilhører den, som
vi er samlet for at fejre.

JULETRADITIONER
RETTER OPMÆRKSOMHEDEN PÅ
JESUS
Hvilke juletraditioner har I
i din familie? Måske var det
værd at genoptage, forny eller
tilføje nogle juletraditioner?
Traditioner, som kan være
med til at gøre julen mere
meningsfuld, som retter vores
opmærksomhed på festens
hovedperson, Jesus, og hjælper os til at lære ham endnu
bedre at kende.

FORSLAG TIL 		
JULETRADITIONER
1 Inviter en, der er alene,
eller en vanskeligt stillet
familie med til jeres juleaften. Hvad I gør mod én
af dem, der har det svært,
har I gjort mod mig, siger
Jesus.

2 Tænd lys i adventskransen
hver af de fire adventssøndage og syng en sang,
der handler om Jesus,
f.eks. »Nu tænder vi det
første lys«.

3 Se »Jul i ulvetimen« på
YouTube hver dag sammen med børnene. Det er
en julekalender, der fortæller om Jesus.

MIN YNDLINGSSALME

4 Pynt op med dannebrogsflag, fordi
korset i flaget minder os om, hvorfor
Gud blev menneske, og fordi det
snart er Jesu
fødselsdag.

5 Deltag i »De 9 læsninger« i en lokal
kirke, med oplæsning af profetier
om Jesus.

6 Hør kristen julemusik til en julekoncert og derhjemme;
f.eks. Händels
»Messias«, der hylder Jesus.

7 Bag et særligt brød
hvert år til jul, f.eks.
med form som et
hjerte. Jesus kaldte
sig selv for »livets
brød, der er kommet ned fra himmelen«.

8 Giv en gave til nogen af dem, der
trænger mest. Guds
julegave til os hedder Jesus.
Med ønsket om en
glædelig og meningsfuld
fødselsdagsfejring!
Andreas Østerlund
Nielsen (præstevikar i
Hinge-Vinderslev julinovember 2019)

SAND NÆSTEKÆRLIGHED
Jeg holder meget af »Du gav os efter dit behag«, nr. 27 i Den Danske Salmebog. Salmen taler stærkt og direkte om, at det var
Guds behag at give os livet. Vi har ikke fået
livet ved en tilfældighed. Gud har heller ikke
bare skabt os, fordi han ikke lige havde andet at give sig til. Nej, det var hans behag.
Han blev glad, da han skabte os og gav os
livet. Og han gav os en opgave: »at leve til vor næstes gavn«.
Og så kunne man godt forestille sig, at salmen ville fortsætte
med en masse fine ord om næstekærlighed. At vi skal være
gode mod hinanden. Passe på hinanden. Elske hinanden. Ikke
misbruge hinanden. Den vælger dog en anden vej. Den konstaterer, at vi faktisk ikke lykkes med det der næstekærlighed.
»Vi søgte kun vort eget vel;
vor næste blev vor lykkes træl«.
Hvis der skal komme noget sand næstekærlighed ud af vores
liv, og hvis vi skal gøre os håb om et evigt liv, så var Gud nødt
til at gribe ind. Så var han nødt til at sende sin søn til vores jord
som en næste, et medmenneske, for os. Vores eneste håb er
derfor Jesus Kristus,
»Alene han
af gravens hul os hente kan«.
Gravens hul er ikke et rart sted. Vi er triste, når vi begraver et
menneske, vi holder af. Nogle af os har måske endda mareridt
om grave og kister. Men gravens hul er det sted, hvor Jesus kan
og vil hente os op fra en dag. Det er ikke kun et vagt og løst håb.
Det er et stærkt håb.
»han aldrig hjem til Himlen gik,
hvis ikke os han med sig fik«

(fortsættes næste side)
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MIN YNDLINGSSALME

Salmens melodi er dramatisk og smuk. Jeg synes, den passer perfekt til salmens indhold, og
jeg bliver ofte rørt over at synge salmen til gudstjenester.
Salmen giver mig trøst og tro og giver mig samtidig en udfordring. Der er en, som har givet mig
et liv at leve. Der er en, som har givet sit liv for
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mig og vil give mig evigt liv en dag. Nu er det
op til mig at se min næste. At vise kærlighed og
barmhjertighed til mit medmenneske. Kristus er
mit forbillede i det, han er min og vores alles
kærlige næste.
Mikael Holst Kongensholm
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PRÆSENTATION 			
AF BITTEN

NADVER FOR 			
GANGBESVÆREDE

Til en almindelig gudstjeneste kl. 10.30 er der
nadver. Alle er velkomne til at deltage. Hvis man
er gangbesværet og har svært ved at komme
helt op til alterskranken, kommer præsten og kirkesangeren meget gerne ned i kirken med vin og
brød. Måske kan man tænke, at man da ikke vil
være til besvær. Eller at det er for meget at gøre
ud af en enkelt person. Men jeg vil gerne opfordre til, at man frimodigt henvender sig til præst
eller kirkesanger, hvis man har lyst til at være
med til nadver, selvom man ikke har mulighed
for at tage turen op til alterskranken. Nadveren
er for alle, der ønsker at deltage.

Vi har fået ny graver ved Vinderslev Kirke pr. 1.
juni 2019. Hun hedder Bitten Møller Hansen og
præsenterer her sig selv:
Jeg er 45 år og bor i Bording med mine 2 børn, Carl
Emil på 11 år og Anna Sophia på 9 år. Jeg er landet på rette hylde i graverjobbet. Elsker de afvekslende dage med opgaver både ude og inde. Nyder
at passe kirkegården og de smukke planter. Især er
jeg pjattet med at klippe hæk, det er der jo heldigvis
en del af. Det er næsten som at komme hjem, da jeg
er opvokset på Fredensgade i Kjellerup. Jeg glæder
mig til at tage fat på alle de spændende opgaver ved
Vinderslev Kirke. Skønt med den gode modtagelse
fra både menighedsrådet og alle mine kollegaer.

Hvis man har problemer med knæene eller bentøjet og derfor har svært ved at knæle ved alterskranken, er man også velkommen til modtage
nadveren stående ved alterskranken. Ligeledes
kan kørestolsbrugere modtage nadver fra deres
kørestol enten ved alterskranken eller nede i kirken.
Mikael Holst Kongensholm

TAK TIL ANDREAS
Andreas Østerlund Nielsen har været vikar for
Mikael Holst Kongensholm i Hinge og Vinderslev sogne fra d. 28. juli og indtil begyndelsen
af november. Menighedsrådene i Hinge og Vinderslev vil gerne sige en stor tak til Andreas for
et godt og solidt stykke arbejde og ønske ham
alt godt og Guds velsignelse fremover!
Hinge og Vinderslev Menighedsråd

PRÆSTEBOLIG I HINGE

Opgaven med at bygge den nye præstebolig i
Hinge har været i licitation her i sensommeren
2019. Der er fundet et firma til at bygge boligen,
og byggeriet går efter planen i gang til marts
2020. Det forventes at være færdigt til oktober
2020, hvorefter præstefamilien flytter ind.
Hinge og Vinderslev Menighedsråd
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FAMILIEGUDSTJENESTER
Børn er meget velkomne til alle gudstjenester i kirkerne. I Hinge Kirke er der rygsække med bøger,
legetøj mm., som de kan tage med ind i kirken. Det samme er der i Vinderslev Kirke, hvor der også er
et område bagerst i kirken, hvor børn stille kan lege og læse under gudstjenesten.
8-10 gange om året har vi familiegudstjenester, som på en særlig måde foregår på børnenes vilkår.
Her er der blandt andet børnesange med bevægelse og fagter, bibelfortælling helt i børnehøjde, og der
sker tit et eller andet uventet. Der er ofte fællesspisning efter gudstjenesten.
Denne vinter har vi familiegudstjenester på følgende dage:

Søndag d. 8. december kl. 16.00
i Vinderslev Kirke:
Luciagudstjeneste
Familiegudstjeneste med
børnesange, børnefortælling og det stemningsfulde
Lucia-optog.
Efter gudstjenesten er der
fællesspisning i sognehuset.

Søndag d. 24. december
kl. 11.00 i
Vinderslev Kirke:
Julegudstjeneste
Familiejulegudstjeneste
med børnejulesange og julesalmer, julefortælling
for børn og kort
prædiken for de
voksne.

Søndag d. 23. februar kl. 14.00 i Vinderslev Kirke: Fastelavnsgudstjeneste
Velkommen til en festlig fastelavnsgudstjeneste.
Kom gerne udklædt og vær med i kirken til børnesange,
børnefortælling, bevægelse og fagter.
Efter gudstjenesten er der tøndeslagning i skolegården
og fastelavnsboller mm. i sognehuset.

Familiegudstjenesterne i Hinge Kirke holder vinterferie, men vender tilbage til foråret.

MINIKONFIRMANDER I VINDERSLEV
Så er det igen tid til minikonfirmandundervisning. Det er et tilbud til alle børn
i 3. klasse. Vi starter op onsdag d. 22. januar 2019 kl. 14.15 og mødes så
hver onsdag kl. 14.15-16.00 i Vinderslev Sognehus indtil påske, bortset fra uge
7, hvor vi holder vinterferie. Der er afslutning på minikonfirmandforløbet torsdag d. 2. april kl. 17.30 i Vinderslev Kirke til en festlig familiegudstjeneste,
hvor minikonfirmanderne medvirker og viser noget af alt det, de har lært. Har
du spørgsmål til forløbet, så kontakt sognepræsten.

KORT NYT

VINDERSLEV SOGN
SOGNEAFTENER

Julekoncert med Grundfos-koret
Torsdag d. 28. november kl. 19.00		
i Vinderslev Kirke
I år er det Grundfos-korets tur til at bringe os i
advents- og julestemning. Grundfos-koret er et
rytmisk kor med 27 medlemmer og et meget
alsidigt repertoire. De blev dannet i 1992 og har
base på Grundfos i Bjerringbro. Glæd dig til at
høre et dygtigt og velsyngende kor! Efter koncerten er der kaffe i sognehuset.
Koncert, kaffe og kage er gratis.

Familien på farten - Nordkap
Onsdag d. 29. januar kl. 19:30

BØRNEHJØRNET
Hver tirsdag kl. 16.15 - 17.30
i Vinderslev Sognehus.
For alle børn fra tre år og opefter. Forældre
er altid velkomne til at være med. Vi begynder med lidt frugt og saft. Vi hører små fortællinger fra Bibelen, synger, maler og leger.
Børnehjørnet er lukket i skolernes ferier.
Leder: Anne Marie Najbjerg: 61 77 74 54

»Familien på farten«, som består af Anne Grethe, Helge og deres børn, har i mange år været på opdagelse i verden. Når de er hjemme,
er det på Give-egnen. De besøgte os i oktober
2018, hvor de på spændende vis fortalte os om
deres tur til Afrika. Denne gang er fokus på Helges gåtur på 3700 km fra Nordkap til Give. Undervejs ventede Anne Grethe for ca. hver 50 km
med opmuntring, aftensmad og natteherberg
efter dagens gåtur på 10-12 timer.
Foredrag, kaffe og kage: 25 kr.
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HINGE SOGN
SYNG JULEN IND
I HINGE KIRKE
Der er så mange skønne advents- og julesalmer,
at vi sjældent når at synge dem alle.
Derfor holder vi »Syng julen ind« i Hinge Kirke
søndag d. 8. december kl. 19.00 og synger
en hel bunke.
Når stemmebåndet er blevet træt og halsen tør,
er der kaffe og æbleskiver i K-Huset.

ASKEONSDAGSGUDSTJENESTE
Askeonsdag er onsdag efter fastelavn og indledningen til fastetiden, hvor vi ser frem mod
påsken. Velkommen i Hinge Kirke onsdag d.
26. februar kl. 17.00 til en anderledes gudstjeneste fælles for begge sogne med god tid til
stilhed, eftertanke, bøn og lystænding.
Til denne gudstjeneste er der gammel tradition for at få tegnet et askekors i panden som en
påmindelse om, at vi er dødelige og kun har begrænset tid at leve i.
Efter gudstjenesten er der fællesspisning i
K-Huset.

INDSAMLING I KIRKERNE
Juledag d. 25. december: 		

Kirkens Korshær

Nytårsdag d. 1. januar kl. 16.00 i Hinge:

Det Danske Bibelselskab

Fastelavnssøndag d. 23. februar: 		

Danmarks Folkekirkelige Søndagsskoler

KORT NYT

NYT FRA I HINGE
Voksenprogram KFUM og KFUK i Hinge Et væld af spændende og gode tilbud:
www.facebook.com/kfumogkfukihinge ... kan ses af alle!

ONSDAGSAKTIVITETER
Det sker hver onsdag (dog ikke i ferier) i K-Huset og stalden, Tingskrivervej 28:

17-18: Bedegruppe.
19-21: Aktiviteter i Stald og Café (Film og litteraturaftner: se i program).
21.00: Fælles aftenafslutning.

PROGRAM

November
Torsdag d. 28. Adventsfest v. Andreas Østerlund Nielsen, teolog og tidligere vikar for sognepræst i Kjellerup og kommende vikar i Hinge-Vinderslev i
efteråret: FN´s klimamål, hvordan forholder i os som kristne til dem, - nærmer vi os de
sidste tider? K-huset kl. 19.30.
December
Fredag d. 13. Julefrokost kl. 18.00 i K-Huset.

Januar
Tirsdag d. 7. Vi starter året sammen med folk i hele verden ved at samles til International
Bede- og Fællesskabsuge. Hinge kirke kl. 19.00 og derefter kaffe med medbragte julekagerester i K-Huset.
Onsdag d. 29. Filmaften kl. 19.00 i K-Huset
Torsdag d. 30. Distriktsvoksenaften: Inge Mader Jensen, præst i Sjørslev, Almind og Lysgård: »Gudsbilleder og tro«. Hvilke gudsbilleder finder vi i Bibelens fortællinger, og hvad betyder de for vores tro? Er de statiske, eller forandrer billederne af Gud sig? Hvor stammer
vores gudsbilleder fra? KFUM og KFUK i Viborg, Rughavevej 4, 8800 Viborg kl. 19.00. Pris
50 kr.
Aktiviteter/møder foregår i K-Huset, Tingskrivervej 28, Hinge, hvis der ikke står andet.
Hvis du har lyst til at vide mere om foreningen og aktiviteterne, kan du kontakte: 			
formand Dorte Hougaard Madsen på mail: dhm@kfum-kfuk.dk eller tlf. 60 21 44 08.

VI SES!
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INDRE MISSION

VINDERSLEV
& MAUSING

Indre Missions aktiviteter består af møder i Vinderslev Missionshus, Promissio-kredsen og 		
samtalemøder i private hjem. Enhver er velkommen til at være med. Hvor ikke andet er nævnt,
foregår møderne i Vinderslev Missionshus. Mere info kan fås ved kontakt til Ruth Borg på tlf.		
86 88 85 18 eller rhborg1976@gmail.com. Du kan få nedenstående kalender på din mobil ved kontakt til
Steen: famlange@live.dk
Tirsdag d. 3. december kl. 19.30:
Soldatervennefest ved tidligere soldaterhjemsleder i Irak Hanna Najbjerg, Aarhus.
Mandag d. 9. december kl. 14.30:
Eftermiddagsmøde hos Hanna Bjerre,
Liljevej 11.
Torsdag. d. 5. december kl. 19.30:
Samtalemøde hos Tove og Johannes Lauritsen,
Tulipanvej 7.
Tirsdag d. 17. december kl. 19.30:
Pynte juletræ og hygge.
Søndag d. 29. december kl. 19.00:
Juletræsfest ved Anne Marie Najbjerg,
Vinderslev.
Evangelisk Alliance bedeuge
- alle aftener kl. 19.30
Mandag d. 6. i Missionshuset.
Tirsdag d. 7. i Missionshuset 		
ved Finn Najbjerg.
Onsdag d. 8. i Missionshuset + hos 		
Kirsten & Knud 		
Kristensen,
Pederstrupvej 32.
Torsdag d. 9. i Missionshuset.
Tirsdag. d. 14. januar kl. 19.30:
Samtalemøde hos Anna Grethe & Jens Larsen,
Mausing Skolevej 13.

Tirsdag d. 21. januar kl. 19.30:
Generalforsamling.
Mandag d. 27. januar kl. 19.30:
Promissio-møde hos Anne Marie & 		
Finn Najbjerg, Krokusvej 15.
Tirsdag d. 4. februar kl. 19.30:
Møde ved ungdomskonsulent Jim P. Pfrogner,
Viborg.
Torsdag d. 6. februar kl. 14.30:
Eftermiddagsmøde ved Søren Skovenborg,
Ans.
Torsdag d. 20. februar
Kredsstævne i Kjellerup Missionshus.
Kl. 14.00: Møde ved pastor emeritus 		
Esper Thidemann, Århus. 		
Emne: Jakobs brev.
Kaffe
Kl. 15.30: Fortsat fra 1. afdeling.
Kl. 19.30: Møde ved sognepræst 		
Leif Nielsen, Horsens.
Mandag d. 24. februar kl. 19.30:
Promissio-møde hos Elsebeth & Per Hauge,
Liljevej 13.
Tirsdag d. 25. februar kl. 19.30:
Møde ved missionær Jørgen Bloch, Randers.

INFO

SIDEN SIDST

KONTAKT

BEGRAVEDE/BISATTE

Sognepræst Mikael Holst Kongensholm
tlf. 86 88 60 05 / 21 60 60 05 · mik@km.dk
Mandag er fridag.

VINDERSLEV
12.07 Vagn Christensen
Bisat fra Vinderslev Kirke
22.08 Gitte Nordstrøm Nielsen, Bording
Bisat fra Vinderslev Kirke
HINGE
24.07 Leo Hjorth, Frausing
Bisat fra Hinge Kirke

Kordegn Jonna Schmidt Jensen tlf. 24 88 53 52
jsj@km.dk · Træffes på kirkekontoret, 			
Kirkebakken 8, Kjellerup
HINGE SOGN (sogn.dk/hinge)
Menighedsrådsformand
Svend Erik Laursen tlf. 27 29 24 59
svende-laursen@hotmail.com
Kasserer Gerda Hjorth
tlf. 86 88 66 33 · hinge2019@gmail.com

DÅB
VINDERSLEV
04.08 Peter Emil Tøndborg, Tøndborg
18.08 Mynte Signora Damgaard Fruerlund,
Kjellerup
01.09 Elmer Borg Konnerup, Kjellerup
15.09 Thea Thorup Norden, Oustrup
HINGE
11.08
20.10
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Tristan Ekberg-Bjerre, Frausing
Oliver Diget, Vinderslev

Kirkeværge Bjarne Jacobsen
tlf. 30 27 63 31 · l-b@fibermail.dk
Graver Morten Laier Bitsch
tlf. 64 63 29 22 · graverhinge@gmail.com
Kirkesanger Knud Erik Nebel
tlf. 86 88 61 98 · nebel@energimail.dk
Organist Marianne Skrydstrup
tlf. 24 92 18 92 · msj1011@live.com

VIELSE

VINDERSLEV SOGN (www.vinderslevsogn.dk)

VINDERSLEV
Ingen

Menighedsrådsformand Birgit Thomsen
tlf. 61 38 33 60 · migogbirgit@hotmail.com

HINGE
17.08. Gitte Bjerre og 				
Andreas Ryom Ekberg

Kasserer Jens Benner Larsen
tlf. 40 94 07 33 · mausingskolevej13@gmail.com
Kirkeværge Søren Vindum Holm
tlf. 86 88 82 24 · ielh@dlgpost.dk
Graver og kirketjener Bitten Møller Hansen
tlf. 86888191/29408191 · vinderslevkirke@mail.dk

KOMMENDE KIRKEBLAD
Næste kirkeblad udkommer omkring d. 1. marts.
Deadline på materiale til det er mandag d. 6.
januar, og det kan sendes til Mikael Holst Kongensholm på mik@km.dk

Gravermedhjælper, kirketjener, 		
kirkesanger m.m. Uffe Hansen
tlf. 20 63 89 38 · vinderslevkirke@gmail.com
Kirkesanger Finn Najbjerg
tlf. 27 47 34 98 · finn.najbjerg@indremission.dk
Afløser: Nis Petersen
Organist Marianne Skrydstrup
tlf. 24 92 18 92 · msj1011@live.com

ID-nr.: 46879
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GUDSTJENESTER

Dato

Kirkeåret

Hinge

Vinderslev

1. dec.

1. s. i advent

Fælles med Vinderslev

8. dec.

2. s. i advent

19.00 Syng julen ind + kaffe.
Se side 8

15. dec.

3. s. i advent

9.00 v. Erik Bjørn m. nadver

22. dec.

4. s. i advent

Fælles med Vinderslev

10.30

24. dec.

Juleaftensdag

16.00

11.00 Familiejulegudstjeneste
14.30 Alm. julegudstjeneste

25. dec.

Juledag

10.30

26. dec.

2. juledag

29. dec.

Julesøndag

Fælles med Vinderslev

1. jan.

Nytårsdag

16.00 v. Jørgen Løvstad + kransekage - Fælles med Hinge

5. jan.

Helligtrekonger

9.00
16.00 Luciafamiliegudstjeneste +
fællesspisning
Fælles med Hinge

9.00 m. nadver

9.00 m. nadver

9.00

Fælles med Hinge
10.30
10.30 (skriftemål kl. 10.15)

12. jan.

1. s. e. H3K

Fælles med Vinderslev

9.00 m. nadver (+ kirkekaffe)

19. jan.

2. s. e. H3K

10.30

26. jan.

3. s. e. H3K

2. feb.

S. s. e. H3K

10.30 (+ kirkefrokost)

9. feb.

Septuagesima

Fælles med Vinderslev

16. feb.

Seksagesima

23. feb.

Fastelavn

10.30

14.00 Familiefastelavnsgudstj. m.
tøndeslagning mm. bagefter

26. feb.

Askeonsdag

17.00 (+ fællesspisning) se side 8

Fælles med Hinge

9.00

9.00 v. Frede Møller m. nadver

9.00 v. Erik Bjørn m. nadver

10.30 Degnegudstj. v. Finn Najbjerg
9.00
10.30 (+ kirkefrokost)
Fælles med Hinge

Hvor intet andet er nævnt, er gudstjenesten ved sognepræst Mikael Holst Kongensholm.

AFLØSER FOR
SOGNEPRÆSTEN
(ANDREAS/MIKAEL)
12.-15. december: Erik Bjørn
erbj@km.dk · 30 82 80 59
20.-26. januar: Jørgen Løvstad
joelo@km.dk · 53 29 69 35
10.-16. februar:
Erik Bjørn
erbj@km.dk · 30 82 80 59

GUDSTJENESTER PÅ MALMHØJ
Gudstjenesterne på Malmhøj er også for andre fra lokalområdet, som har lyst til at være med. Efter gudstjenesten er
der kaffe, kage og fællessang. Kørsel for beboere i Vinderslev
kan arrangeres ved henvendelse til Emma Sørensen på tlf. 86
88 84 36.
Tirsdag d. 3. december kl. 14.30 v. MHK
Tirsdag d. 17. december kl. 14.30 v. MHK
(julegudstjeneste)
Tirsdag d. 7. januar kl. 14.30 v. MHK
Tirsdag d. 4. februar kl. 14.30 v. Kristoffer Garne

