Bering Valgmenighed
Aarhusegnens Grundtvigske Valgmenighed

Kirkebladet
Der gøres klar til pudsning - Foto: Ann Padkær

2 - 2021

Maj - juni - juli - august - september

Mod lysere tider
hed bliver udført af frivillige. Det
gælder både i forbindelse med
gudstjenester, hvor vi har solid stab
der bl.a. sikrer at de levende lys bliver tændt og klokkerne ringer, men
frivillige sikrer også den løbende
vedligeholdelse af bygninger, grønne arealer samt det papirarbejde og
den administration som følger med.
Hovedrengøring i kirke og forsamlingshus ikke at forglemme. Ingen
nævnt ingen glemt, men valgmenigheden skylder alle dem der bidrager
en stor tak.

I mere end et år har vi nu levet med
Corona. Vores dagligdag har været
anderledes med forsamlingsforbud,
afstand til andre mennesker, mundbind og mange andre begrænsninger. Også kirkerne og dermed vores valgmenighed har været påvirket. Værst var det sidste forår og
igen ugerne omkring jul, hvor alt
var lukket. De seneste måneder
har gudstjenesterne været anderledes. Jeg syntes vi i Bering Kirke
har haft en helstøbt gudstjeneste
hvor manglende salmesang blev
kompenseret med oplæsning af
udvalgte salmer og en smuk musikoplevelse, fint sammensat af vores
præst Janne Sneistrup Thomsen og
organist Niels Jacob Filt. En trofast
flok fra menigheden har haft stor
glæde af det samarbejde og skylder
dem tak.
Mange opgaver i Bering Valgmenig-

Arbejdet på kirkegården ligger i
hænderne på Anders Bauman. Anders har været hos os i et år og selv
om Bering Kirke har ry for en pæn
kirkegård så har rigtig mange rost
Anders` arbejde – gravsteder og
gangarealer – det ser altid godt ud.
Så også en tak til Anders.

2

Det er forår og vi håber Coronaen er
ved at slippe sit greb.
Mange ting åbnes og vores normale
hverdag kommer forhåbentlig snart
igen. I kirken betyder det, at gudstjenesterne igen kan afvikles på normal
vis, og valgmenighedens fællesskab
omkring foredrag og sangaftener
igen kan ske.
Selv om dagene nu i flere måneder er
blevet længere synes jeg dog godt vi
i denne sammenhæng kan bruge udtrykket:
”Det går mod lysere tider”.
Thomas Bent Andersen

Gudstjenester de kommende måneder
Samarbejdet med Odder Valgmenighed omkring vores præst Janne Sneistrup Thomsen holder, som tidligere
skrevet, til sommer. Janne har den
sidste gudstjeneste i Bering Kirke
den 4. juli. Herefter er der sommerferie og den næste gudstjeneste er den
8. august.
Indtil der er ansat en ny præst trækker vi på hjælp fra forskellig side.
Ikke alle aftaler er på plads, men i
oversigten på kirkebladets midtersider er datoer angivet. Ligeledes vil
der i nyhedsbreve til menighedens
medlemmer forud være en bekræf-

telse på gudstjenester med tidspunkter og med angivelse af hvem der er
præst.
Henvendelser omkring kirkelige
handlinger kan ske til valgmenighedens formand Thomas Bent Andersen på mail thomas@skovlide.com
eller mobil 5150 4710.
Bestyrelsen håber på forståelse for
situationen. Vi bestræber os på, at
gudstjenester og andre kirkelige
handlinger kan afvikles på tilfredsstillende vis.
Thomas Bent Andersen
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Min oldefars vovestykke
Legenden fortæller, at det var Ærkebiskop Andreas Sunesen (1167-1228)
der, under slaget ved Lyndanisse i
Estland 15. juni 1219, knælede og
rakte sine arme mod himlen i bøn og
modtog det fra himlen faldende Dannebrog.
Andreas Sunesen var Danmarks eneste store middelalderlige teolog, og
han skrev Hexaëmeron; et latinsk læredigt på 8040 verselinjer om skabelsens seks dage.

Digtet giver en fremstilling af middelalderens troslære, og det er vældig interessant, men det interesserer
mig mere, at en lokalhistoriker fra
Roskilde (Arthur Fang) hævder, at
oversættelsen er udgivet ”efter alle
kunstens regler og kamufleret bag
fiktioner og pseudonymer”. Den
egentlige oversætter er min oldefar:
Kaj Marcussen (1880-1947)
I bogens fortale kan man læse, at
oversættelsen er fundet på noget
skrivepapir i en latinsk bog tilhørende en patient fra Aarhus dåre anstalt,
der, efter at have studeret filologi i
flere år med uforstandig og overdreven flid, til sidst blev afsindig. Man
kan læse, at de latinske vers er
”affattet på et fælt munkelatin”, skrevet på pergamentblade, og at denne
dåre havde en særpræget retskrivning;
HanSkrevMedStortBegyndelsesbogstavOgUdenMellemrum
FordiDetSkrevneSprogDervedVilleKommeNærmereDetTalte.
Denne fortale er fiktion fra min oldefars hånd, og selvom jeg aldrig har
kendt ham, er den genkendelig; finurlig og pertentlig.
Desværre levede bogen ikke op til

Jeg har fundet en oversættelse fra
1927: En Gengivelse paa Dansk af de
950 første Vers af Anders Sunesøns latinske Læredigt Hexaëmeron ved Henrik
Spreckelsen.
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hans egne forventninger, og Kai
Marcussen levede falleret og syg sine
sidste år på Skt. Jørgensbjerg Alderdomshjem i Roskilde; ”Som en anden Machiavelli i landflygtighed sad
Marcussen i sin ‘Lemmestiftelse’ –
som han kaldte det – med sine latinske autores, altid stram og velpudset;
han nedværdigede sig aldrig til morgensko” (A. Fang).
Jeg vender de slidte sider i bogen
med ærefrygt, læser Ærkebiskop Sunesens skabelsesdigt, oversat og fortolket med min oldefars ord og
sprog.
Jeg glæder mig over valget af ordet
‘kjødvordelse’, og jeg bliver forbavset over Andreas Sunesens teologi:
Englene fylder meget i skabelsens
orden, men de følte skam ved at anse
mennesker blandt deres fæller, indtil
Kristus, ved selv at blive menneske,
borttog denne skamfølelse, så englene, af kærlighed til ham, kan glæde
sig over enhver retfærdig, der slutter
sig til deres samfund.
Kan man føle skam, hvis man ikke
har sin livshistorie udspændt mellem
liv og død?
Jeg lukker bogen, der vel nærmere er
et lille hæfte; købt på antikvariat.net
for 75,- kroner, men den får mig til at

tænke, at bag hvert eneste lille vovestykke, ligger et liv, fuld af fejltrin og
skuffelser, men også eventyr, sejre og
triumfer.
Noget er legender og andet fiktion,
men på Valdemarsdag hejser vi Dannebrog, for hvis vi ikke værner om
vores fælles historie og deler vores
egne små skøre og skæve fortolkninger med hinanden, mens tid er – så
bliver de glemt, og så får vores store
ord og små skuffelser ikke mulighed
for at begejstre vores efterkommere
om hundrede år.
JST
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Dåben er guds gave
Livet er en gåde - det er her, helt
uden fornemmelse for dengang, da
det ikke var der, men nu er det her,
og gør sin indflydelse gældende; liv
begærer mere liv. Livet folder sig ud
igen og igen, som arvemateriale med
nye former og mod nye arter; en naturlig udvælgelse, der bliver til en
oprindelse, fordi den foregår over så
ufattelig lang tid, og en oprindelse,
der bliver til en udvælgelse, hvis livet slutter med døden.

hvisker forundret: ”Hvem er du? og
hvor kom du fra?” Spædbarnet svarer ikke, for det er jo bare det sidst
ankomne ud af syv og en halv milliard. Det er helt, og det er aldeles
afhængig af at blive taget i favn og
kaldt ved navn, men det gør ikke
kærligheden mindre; hjertet fyldes til
bristepunktet, og vægten af tre kilo
menneskebarn er alt for tung ved
tanken om, at det kun er den stærkeste, der overlever.
Dåben er den største gave - en modsætning til alt ondt, og en modsigelse
af et liv, der slutter med døden. Dåben, som den største gave, sætter livet, som den første gave, ind i Guds
fortælling. I den fortælling gives barnet tilbage til Gud, han ser det med
sit kærlige blik, sætter sit mærke på
barnets pande og bryst og lader det
blive genfødt til et liv, der ikke er en
udvælgelse til døden, men et liv med
den Kristne tro; en optagelse som
barn i Guds favn. Gud er en kraft,
der virker overalt og til alle tider,
men Guds fortællingen kender vi fra
Biblen og fra trosbekendelsen, der
oprindelig var en dåbsformel. I dåben får vi at vide, at Kristus er med
os alle dage indtil verdens ende (Mt
28,18-20).

Livet er en gave - det sker, at enhver
tanke om arternes oprindelse og tilfældig udvælgelse går i stå, når man
som far eller mor, står med et nyfødt
barn i sine arme. Så skuer man universets visdom i de dybblå øjne, og
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Det løfte kan han give, fordi han blev
menneske; levede, døde og opstod
fra døden. Gennem ham vandt Gud
over død og ondskab - ikke fordi han
var den stærkeste, men fordi han var
villig til at komme til verden, som et
skrøbeligt lille spædbarn, og dø, som
en uskyldig dømt forbryder. Det er
gennem Kristus vi kan lære Guds
væsen at kende og bevare håbet levende, selvom vi dør (1Pet1,3). Det
betyder ikke, at Gud ikke er med de
børn, der ikke er døbte (Mark10,1316), men det er svært at tro på, hvis
ingen fortæller dem det?
JST

Valgmenigheden søger ny præst
Bering Valgmenighed vil søge ny
præst, når Janne Sneistrup Thomsen
stopper til sommer. Bestyrelsen har
diskuteret mulighederne fremover,
og er enig om, at vi søger en ny
præst på halv tid. Beslutningen skal
også ses som en forlængelse af de
tilkendegivelser der kom frem på
generalforsamlingen i august sidste
år, hvor fremtiden for valgmenigheden blev vendt.
Ansøgningsfristen er den 17. maj og
således efter redaktionens slutning,
så der kan ikke siges noget om ansøgerfeltet. Men i bestyrelsen er vi me-

get spændt.
Bestyrelsen har nedsat et ansættelsesudvalg som vil afholde samtaler.
Efterfølgende vil der sandsynligvis
være ”prøveprædikener”. Valgmenighedens medlemmer vil blive inviteret og vi forventer det vil ske sidst i
maj/først i juni. Det er generalforsamlingen som beslutter, hvem vores
nye præst skal være. Det kan måske
passende falde sammen med den
generalforsamling, som vi endnu ikke har kunnet afholde på grund af
det hidtidige forsamlingsforbud.
Thomas Bent Andersen
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Det sker i Bering Valgmenighed

Maj
Søndag 23.
Pinsedag

kl. 10.00

Højmesse JST

Lørdag 29.

kl. 10.00

Åbning af markedsdagen.
Se mere side 12

Mandag 7.

kl. 19.00

Aftensgudstjeneste JTS
Generalforsamling bagefter

Mandag 7.

kl. 20.00

Generalforsamling
Dagsorden iflg. vedtægterne.

Søndag 20.
3.e.trinitatis

kl. 10.00

Højmesse JTS
Kirkekaffe bagefter

Onsdag 23.
Sankt Hans

kl. 20.00

Bålet tændes. Årets båltaler: Janne Sneistrup Thomsen. Se mere side 13

Søndag 4.
5.e.trinitatis

kl. 10.00

Højmesse JST - Konfirmation

Søndag 4.

Efter gudstjenesten markerer vi afslutningen på
Jannes virke som stedfortrædende præst i Bering

Juni

Juli

JST: Janne Sneistrup Thomsen
88

Det sker i Bering Valgmenighed
August
Søndag 8.
10.e.trinitatis

kl. 10.00

Højmesse (Præst - Under planlægning)
Kirkekaffe bagefter.

Søndag 22.
12.e.trinitatis

kl. 10.00

Højmesse (Præst - Under planlægning)

Søndag 29.
13.e.trinitatis

Sommermøde i Balle Valgmenighed.
Se mere side 15.

September
Søndag 5.
14.e.trinitatis

kl. 10.00

Søndag 5.

Vi håber at kunne afholde indsættelsesgudstjeneste. Bnp?
Efterfølgende markering i forsamlingshuset.

Torsdag 9.

kl. 19.30

Sangaften og foredrag. Mette Sanggaard
Schultz. Se mere side 13.

Søndag 19.
16.e.trinitatis

kl. 10.00

Højmesse Bnp?
Høstgudstjeneste med kirkekaffe.

Søndag 10.
19.e.trinitatis

kl. 10.00

Højmesse Bnp?

Torsdag 14.

kl. 19.30

Syng sammen med Marianne og Filt.
Se mere næste kirkeblad.

Oktober

Bnp?: Berings nye præst
9

Ros til de frivillige
For godt et år siden, fik Valgmenigheden en ny graver – nemlig Anders.
Nogen går og nye kommer til og i
den forbindelse, blev Valgmenigheden enige om, at der skulle ske noget
nyt med den gamle rejsestald/depot/
hestestald/ garage mm.

bliver der sagt lidt, en gang imellem
bliver der sagt lidt mere og en gang
imellem bliver der sagt meget. Det
sidste er ikke altid godt, for da kan
uenigheden godt indtræffe. Herefter
bliver der helt stille og så
”fintænkes” der på højt plan og så
kommer det gode resultat. Det gode
resultat kom også denne gang – det
er blevet rigtig godt.

Alle var enige om, at der skulle ryddes op og smides ud, men det stoppede ikke med det. Der blev nedsat
et hurtigt arbejdende udvalg og det
resulterede i, at der blev etableret nyt
flisegulv, nye skillerum, nyt værkstedsbord og nyt kontor/varmestue
til Anders. Det er blevet rigtig godt
og det kan alle være meget tilfredse
med. Og tænk engang. Igen – igen
blev det udført af frivillige hænder –
dog undtaget flisegulvet.
Igen var det Bent Jørgen og Peder
Juul, der stod i spidsen for arbejdet.
Sjovt at overvære – de går næsten
som to røde køer. En gang imellem

En dag blev jeg også ”inviteret”, men
jeg skulle bare have noget værktøj
med, fordi de´ herrer havde fundet
på, at der også skulle laves noget lys
mm. Jeg tog værktøjet under armen,
lavede en æblekage - indeholdende
godt med makroner, som er sukkerholdige (godt mod træthed) og selvfølgelig kogte æbler og en masse flødeskum. Hen på eftermiddagen, da
energien var ved at være brugt op,
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spurgte jeg Bent Jørgen, om der ikke
var mulighed for en kop kaffe. Jo jo
da – helt sikkert. Hvis du laver
kaffen, skal jeg nok skaffe en kage,
hvortil Bent Jørgen stille og roligt
sagde: Du skal da ikke køre efter kage nu – det tager da alt for lang tid –
du er jo først tilbage til aften. Ja ja - få
nu lavet den kaffe, så skal jeg nok

løse min opgave. Peder gik bare hvileløs rundt og var meget spændt på
at se udfaldet. Efter et par minutter
kom kaffen og de var begge spændte
på, om der nu også var en kage.
Simsalabim – Toyotaens bagklap
blev åbnet og ud kom æblekagen. De
blev begge lidt overraskede og Peder
sagde: Der tog han alligevel fusen på
os – det havde jeg
”ligodt” ikke troet.
Bent Jørgen sagde
efter lidt tid: Den er
da ik´ så ”reeeeng”
- den er næsten lige
så god, som den
min mor lavede.
Måske havde han
ret.
En lille fortælling
om en god dag
blandt de ”frivillige
hænder”. Æblekagen blev spist - nej de åd det hele og
skålen blev nærmest
slikket, men det var
velfortjent.
Helt ”reeeeng” var
den åbenbart ikke.

Her ses de frivillige hænder, som nu er
korslagte. Det ses tydeligt, at der ikke
bliver lavet mere denne dag. Trætte
men veltilpas. Foto Torkil Skovgård

Torkil Skovgård
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Markedsdag i Bering - 29. maj klokken 10–16
ster 100 kr. for voksne og er gratis for
børn. Hvis du vil leje bordplads i et
af teltene, så kan du kontakte:
Arne Ryge Petersen på mail:
arneryge@gmail.com eller 60648362.
Arrangørerne bag Markedsdagen er
medlemmer af Bering Gymnastik og
Teater og Bering Valgmenighed. Vi
glæder os til igen at få en dejlig dag i
selskab med de mange mennesker,
der bruger området, forsamlingshuset og kirken i dagligdagen.
Ellen Ryge Matthiesen

Velkommen til en hyggelig Markedsdag for hele familien, hvor vi igen
har fået mulighed for at skabe den
rigtige markedsstemning.
Der bliver boder til køb og salg af
genbrugsguld, musikalsk underholdning på pladsen, udendørs legeaktiviteter for alle aldre, kaffe og kage, øl
og pølser, hyggelig snak med folk fra
nabolaget, en stille stund i kirken og
fællessang på plænen.
Indretning af markedspladsen og
hele arrangementet kommer til at
foregå med respekt for de forholdsregler, som Corona-situationen stadig kræver af os.
Hvis du vil vide mere eller vil tilbyde din hjælp på markedsdagen, kan
du kontakte Ellen Ryge Matthiesen
på: ellenmatthiesen@mail.dk eller tlf.
26815290
Der er mulighed for at leje bordplads
til en bod i kræmmerteltene. Det ko-
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Velkommen til den nye Højskolesangbog

Foredrag og Fællessang
Torsdag, den 9. september kl. 19.30
Forstander Mette Sanggaard Schultz
Med afsæt i den svære balance mellem tradition og fornyelse, vil Mette
fortælle om det tre år lange arbejde
med den nye Højskolesangbog.
Fortællingen ledsages naturligt af

fællessang med særligt fokus på nogle af de mange nye sange, der er
kommet med i bogen.
Der vil desuden være rum til kommentarer og spørgsmål fra forsamlingen.
Mette er forstander på Ollerup Efterskole - Sang & Musik samt medlem
af udvalget bag den 19. udgave af
Højskolesangbogen.
Vi vil benytte lejligheden til at indvie
vores nyerhvervede sæt af den nye
højskolesangbog.
Det foregår 9. september kl. 19.30 i
Bering Forsamlingshus, store sal.
Kaffepause med kaffe, te og kage.
Entre 100 kr.
Ellen Ryge Matthiesen

Sankt Hans i Bering
Hvad ikke var muligt i 2020, er heldigvis en mulighed i 2021, nemlig
afholdelse af Sankt Hans.
Vi er desværre ikke helt ude af Coronaens greb, når vi når til Sankt
Hans, så der vil blive nogle små begrænsninger og tiltag.
Da Bering GT ikke kan nå at få sammenkaldt børne/ungeskuespillerne i
tide til at øve det traditionsrige skuespil, så bliver Sankt Hans bålet des-

værre uden børneteaterforestilling.
Vi starter derfor båltændingen klokken 20.00. Mens flammerne lystigt
fortærer bålet, bliver der afholdt båltale af vores stedfortrædende præst
Janne Sneistrup Thomsen.
Grillpølser og brød kan købes. Vi
håber på at se rigtig mange den 23.
juni, så vi i år både får sendt heksen
til Bloksbjerg, og Corona/COVID-19
ad Hekkenfeldt til.
Henning
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Nye lamper i gymnastiksalen
Loftslamperne i gymnastiksalen har
længe trængt til udskiftning. Jeg tænker her på de gamle neonrør, der nok
har siddet der i 30-40 år. Moderne lys
er såkaldt LED-lys, der bruger væsentlig mindre strøm.

fortsat. De bruges ofte ved fester og
lignende, men hvem ved? Måske kan
vi også en dag finde midler så de kan
udskiftes.
Når vi som forening får midler fra de
to fonde binder vi os til gengæld til,
at oplyse hvor midlerne kommer fra
bl.a. på vores hjemmeside. Så endnu
en gang, - det er midler fra AURA`
Lokalværdipulje samt Koltpuljen under SuperBrugsen i Kolt, der har
støttet os med pengene. Herfra skal
lyde en stor tak for velviljen!

Valgmenigheden har sammen med
Bering GT søgt både AURA` Lokalværdipulje samt Koltpuljen, der hører under Brugsforeningen TRYG
(SuperBrugsen i Kolt). Begge har
doneret store beløb, hvilket har gjort
os i stand til, at få opsat nye LED lys
armaturer. Armaturerne kan dæmpes så der netop kan opnås den lysstyrke der ønskes, uanset om det er
til gymnastik eller et festarrangement.
De røde sænkelamper hænger der

De ny lamper er placeret lidt anderledes end de gamle, så det har været
nødvendigt at plette med lidt ny maling. Endnu en gang tak til Bent Jørgen for indsatsen.
Thomas Bent Andersen
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Grundtvigsk Forum
Bering Valgmenighed er medlem af
Grundtvigsk Forum og modtager
som sådan et månedligt nyhedsbrev,
hvor en række møder og kulturelle
arrangementer omtales.
Man kan læse mere om Grundtvigsk
Forum og evt. tilmelde sig nyhedsbrevet på www.grundtvig.dk
Status vedr. Årsmøder i Grundtvigsk Forum
Årsmødet 2020 blev udskudt pga.
Corona-situationen. Dette møde er
nu planlagt til fredag den 20. august
kl. 15.00-19.00 på Rødding Højskole.
Mødet bliver et endagsarrangement,
hvor dagsorden ifølge vedtægterne
bliver omdrejningspunktet for da-

gen. Vi har modtaget indkaldelse til
dette møde, og interesserede kan tilmelde sig til Grundtvigsk Forum,
aak@vartorv.dk eller telefon 2446
2089. Her kan man også få dagsorden, beretning mv.
Årsmødet for 2021 er indstillet til at
blive afholdt 29.-30. oktober 2021 i
Vartov, hvor der planlægges et program for deltagerne med udflugter,
taler, spisning, med mere.
Indbydelse med program udsendes
senere til medlemmerne i Bering
Valgmenighed.
Der kommer nærmere information i
næste kirkeblad.
Ellen Ryge Matthiesen

Østjyske Valgmenigheders sommermøde
Invitation til Østjyske Valgmenigheders sommermøde i Balle søndag
29. august 2021
Dagens program bliver sådan:
Kl. 10 Ankomst og stå-kaffe
Kl. 10.30 Gudstj. v/Anders Kingo.
Kl. 12 Frokost.
Kl. 13 Kort information fra hver valgmenighed ved formænd/ præster.
Kl. 14 foredrag om den nye højskolesangbog og dens tilblivelse ved forstander på Ollerup efterskole Mette
Sanggaard Schultz, som har siddet i

højskolesangbogsudvalget.
Kl. 15 kaffebord med spørgerunde.
Mødet afsluttes ca. kl. 16.
Pris for deltagelse 200 kr. unge under 18 år 100 kr.
Tilmelding inden 22.august til formand Else Sandahl tlf. 61 54 71 24
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Formand:
Thomas Bent Andersen
Brydehøjvej 25 - 8362 Hørning
Telefon: 51 50 47 10
thomas@skovlide.com

Præst:
Janne Sneistrup Thomsen
Aakjærvej 89 - 8300 Odder
Telefon: 23 35 17 66
praest@ogv.dk

Næstformand:
Ellen Ryge Matthiesen
Blegindvej 85 - 8362 Hørning
Telefon: 26 81 52 90
ellenmatthiesen@mail.dk

Hjælpepræst:
Kjeld Holm. Biskop emeritus
Marselis Boulevard 32, II t.v.
8000 Aarhus C
Telefon 40 18 11 13 - kjh@km.dk

Kasserer: Else Marie Pedersen
Ustrupvej 18 - 8660 Skanderborg
Telefon: 31 22 13 15
beringkasserer@gmail.com

Graver:
Anders Baumann
Uraniavej 4 , 8260 Viby
Telefon: 29 89 23 54
brevpost@protonmail.com

Sekretær: Sara Holm
Råhøjvej 70 - 8260 Viby
Telefon: 28 71 07 08
saraholm@hotmail.dk
Medlemsansvarlig: Dorthe Madsen
Pilegårdsvej 35 - 8361 Hasselager
Telefon: 20 67 47 36
demads@youmail.dk
Øvrige bestyrelsesmedlemmer:
Peder Juul
Birkevænget 17 - 8362 Hørning
Telefon: 25 70 97 36
pederhorning@gmail.com
Lilan M. Sørensen
Trondvad 26 - 8362 Hørning
Telefon: 23 47 39 70
per-lilan@mail.dk
Bent-Jørgen Sørensen
Voldgårdsvej 17 - 8270 Højbjerg
Telefon: 21 63 39 72
bjvi@mail.dk

Organist:
Niels Jakob Filt
Telefon: 26 50 48 44
filt@kristensen.mail.dk
Forsamlingshuset:
Forpagter: Marianne Ankersen
Torshøjvænget 176 - 8361 Hasselager
25 52 32 81
marianne.ankersen@jubii.dk
Kirkebladet:
Ansvarshavende redaktør:
Thomas Bent Andersen
Redaktionen: Ellen Ryge Matthiesen
og Henning Madsen.
Næste nummer udkommer sep. 2021
Deadline for indlæg 31. 08. 2021
Ved adresseændring giv os venligst
besked, enten på telefon 20 67 47 36
eller på mail: demads@youmail.dk.
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