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VED SIDEN AF SIT VIRKE SOM 
SELVSTÆNDIG GARTNER MED 
EGET FIRMA OG TI ANSATTE
HAR LEIF JUHL GJORT DET TIL 
SIT LIVSMÅL AT GØRE EN FOR-
SKEL I LOKALSAMFUNDET. 

For nogle mennesker er det 
pengene, titlerne eller størrel-
sen på kontoret, der tæller. An-
dre er lykkeligst ved konstant 
at være på farten, at opsøge 
eksotiske kulturer og leve et liv 
med ukendte oplevelser rundt 
om hvert eneste verdenshjørne. 
Og så er der dem, for hvem livet 
ikke ville være det samme, hvis 
ikke de gjorde en forskel, og 
hvor omdrejningspunktet for 
alt, hvad de gør, synes at kunne 
opsummeres til ’at ville det godt 
for andre’. 

En af dem, der lever efter denne 
devise, er gartner Leif Juhl.

NÅR INDSATSEN GØR 
EN FORSKEL
En insisterende vind blæser fra 
nord, og solen har for længst 
opgivet kampen mod et massivt 
betongråt skydække, da Leif Juhl 
byder velkommen på kirkegår-
den ved Jorløse Kirke. At dette 

interview ligger en kold lørdag 
generer tilsyneladende ikke, for 
Leif Juhl siger ’dav med et imø-
dekommende smil.

”Jeg havde en urnenedsættelse 
i dag klokken 11. Det passede 
den afdødes familie godt, og jeg 
arbejder alligevel ofte i weeken-
den. Lørdag er lidt en hyggedag, 
hvor jeg kan arbejde samtidigt 
med, at jeg får snakket med en 
masse mennesker.”, siger Leif 
Juhl, og fortæller ”bare for god 
orden skyld”, at han i øvrigt har 
vagten som nødbehandler i den-
ne uge og derfor kan risikere at 
blive ’bibbet’. 

”Når folk ringer 112, kan tiden, 
indtil ambulancen når frem, ofte 
være lang. Derfor har man indsat 
nødbehandlingsenheder, for det 
er minutterne, der tæller i for-
hold til, hvor store skader man 
får ved for eksempel en hjerne-
blødning. Jeg kan til gengæld 
være fremme inden for fem mi-
nutter.”, siger Leif Juhl, der med 
nødbehandlingsbilen dækker 
hele kommunen. 

I denne uge har alarmen allerede 
bibbet to gange. 

”Jeg har været med til at redde 
flere mennesker, og det er en 
fantastisk oplevelse. Det er vær-
re, når døden vinder. Som nød-
behandler kan du kun forsøge at 
redde, men ikke alle kan reddes, 
og sådan er det jo desværre.”, 
siger Leif Juhl.

”Som det første forsøger jeg at 
stabilisere den tilskadekomne og 
så ellers berolige dem, der har til-
kaldt hjælp. At skabe ro er nogen 
gange det vigtigste.”
At Leif Juhl arbejder som nødbe-
handler i lokalområdet betyder, 
at han også bliver kaldt ud til 
akutsituationer, hvor han kender 
den nødstedte. 

”Jeg har haft en oplevelse med 
en 45-årig cykelmotionist, der 
blev ramt af to blodpropper i 
hjertet. Jeg var først på stedet, 
og det lykkedes mig heldigvis at 
stabilisere manden. Vi bor måske 
100 meter fra hinanden.”, siger 
Leif Juhl og fortsætter lidt efter: 
”Dét skal man også lige vænne 
sig til, at det jo ofte er folk, man 
kender…. eller pårørende, som 
man også kender. ”

Men hvor kommer samaritterge-
net fra? Leif Juhl mener, at lysten 

I DENNE ARTIKELSERIE GÅR VI TÆT PÅ DE MENNESKER, DER HAR DERES DAGLIGE FÆRDEN I OG 
OMKRING PASTORATETS KIRKER. 

LÆS HER OM LEIF JUHL, MANDEN BAG GARTNERFIRMAET ’PLANT & PLEJE’, SOM SØRGER FOR, 
AT KIRKEGÅRDEN VED JORLØSE KIRKE ALTID STÅR SMUK OG VELHOLDT.
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til at hjælpe andre altid har ligget 
dybt i ham. At han bare godt kan 
lide at gøre godt. Eller at det må-
ske er, fordi han er halv sønder-
jyde.

LANDLIVET I BLODET
Det var imidlertid ikke i det søn-
derjyske, at Leif Juhl voksede op. 
Han boede som barn med sine 
tvillingesøstre og forældre på en 
gård i Risbjerg ved Ruds Vedby. 
Til gården hørte både marker og 
skov, hvilket gav rig mulighed for 
at nyde naturen, blandt andet 
når han var med faderen på jagt. 
I 1971 skete det ulykkelige, at Leif 
Juhls far blev bidt i hånden af en 
gris. Biddet viste sig så alvorligt, 
at han kort tid efter døde og ef-
terlod familien med gård og dyr. 
Således lærte den lille Leif en al-
der af blot ni år, hvor vigtigt det 
er at træde til og hjælpe.

”Vi stod tilbage med 24 malke-
køer og en hel masse andet ung-
dyr. Så jeg blev derhjemme og 
passede landbruget.”, fortæller 
Leif Juhl og tilføjer efter en kort 
pause med et stort smil, ”så det 
er ikke skoletiden, jeg har spildt 
tiden på.”

Selvom tiden ikke blev anvendt 
hundrede procent i Reerslev 
skole, så tilegnede Leif Juhl sig 
megen anden viden, og kunne 
derfor i 1985, blot 23 år og ud-
dannet landmand, købe gården 
af sin mor.
”At blive landmand som min far 
havde altid været min drøm. Som 
landmand har du friheden til selv 
at bestemme. Desværre kom fri-
heden ikke helt, da det viste sig, 
at jeg ikke kunne leve af landbru-
get.”

Det var her gartnerfaget kom 
ind i billedet, for Leif Juhl fandt 

hurtigt et job på en kirkegård i 
Hvalsø ved Roskilde. Her arbej-
dede han i 10 år og uddannede 
sig i mellemtiden til gartner.

BRANDMÆND PASSER 
PÅ HINANDEN
Arbejdet på kirkegården i Hvalsø 
blev afløst af andre job stadig 
som medarbejder i Folkekirken. 
I alt blev det til 24 år, inden Leif 
Juhl fik lyst til at prøve kræfter 
som fuldtidsansat ved brandvæ-
senet. Inden da havde han været 
deltidsbrandmand i 17 år, så skif-
tet var velovervejet.

 ”Dét, der fascinerer mig ved 
brandvæsenet, er sammenhol-
det. Vi har et super sammenhold, 
både kammeratligt og arbejds-
mæssigt.”, siger Leif Juhl.

Hvert år gennemgår brandmæn-
dene en test af deres fysiske 
form, og for netop at holde for-
men, spiller han sammen med 
en gruppe kolleger fra brandsta-
tionen badminton hver lørdag i 
Gørlevhallen.

”Udover motionen så dyrker vi 
også det sociale aspekt. Vi får 
snakket en hel del sammen. Om 
alt mellem himmel og jord, men 
det har vi måske også behov for, 
for vi ved, at vi altid skal kunne 
stole på hinanden.”

Kammeratskabet og ønsket om 
stadig at kunne hjælpe betød, 
at Leif Juhl fortsatte som frivil-

”MAN KAN IKKE LEVE ET HELT LIV UDEN FEJL, MEN 
DET LIGGER DYBT I MIG, AT JEG VIL ANDRE DET GODT.”

Leif Juhl har det bedst, når han selv 
er med i marken. 
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lig brandmænd, selvom han i 
2012 startede op som selvstæn-
dig med virksomheden ’Plant & 
Pleje’. 

SOCIAL ANSVARLIGHED 
ER OBLIGATORISK
Leif Juhl mener, at selvstændigt 
erhvervsdrivende har et fælles 
ansvar for, at alle mennesker 
under uddannelse kan få en elev-
plads. Derfor har han i øjeblikket 
både en voksenelev og en ung 
elev ansat i virksomheden ’Plant 
& Pleje’ 
”Det er en del af vores ansvar. 
Jeg synes grundlæggende, at alle 
mennesker her i livet skal have 
en chance. Måske kan jeg ikke 
redde hele verden, men jeg vil 

MERE OM HISTORIEN BAG HVIDEBÆK PASTORATS BOMÆRKE 

SOM OMTALT I ET TIDLIGERE 
NR. AF KIRKEBLADET TOG VI 
SIDST I 2013 VORES NYE BO-
MÆRKE I BRUG.

Bomærket tager 
udgangspunkt 
i våbenskjoldet 
for den gamle 
Hvidebæk kom-
mune. De 6 nag-

ler i borten repræsenterer de 6 
sogne i pastoratet, hvilket de 
også gjorde i kommunens bo-
mærke. I midten af skjoldet er 
Tissø-ringen, som var på kom-
munens bomærke, erstattet af 
korset i Folkekirkens nye logo. 

Det var kongelig våbenmester 
Aage Wulff, København, som i 
sin tid tegnede Hvidebæk kom-
munes våben. Det har en bort af 
sølv med seks røde nagler. I rødt 
en halsring i guld fra det 10. år-
hundrede snoet af fire 2-snoede 

stænger, der er sværest i midten 
og som foroven er samlet med 
en ornamenteret muffe.

Da man i sin tid udformede kom-
munevåbenet, lånte man træk 
fra Navl-slægtens våbenskjold, 
et våbenskjold med rødder helt 
tilbage i middelalderen. Det før-
ste kendte medlem af denne 
lavadelige slægt, Hans Navl fra 
Marup ved Tølløse, overtog Ve-
sterbygård i Jorløse sogn i året 
1480. Han blev begravet i Sorø 
Klosterkirke i 1489. Hans Navls 
søn og efterfølger på hoved-
gården, tidligere kaptajn Jørgen 
Navl, blev begravet i Jorløse Kir-
ke i 1506. Hans gravsten af granit 
er indmuret i kirkens kor og viser 
nederst til venstre et skjold med 
de seks nagler, der fastgjorde 
remmene på skjoldet. 

Søren Pedersen Abildgaard 
(1718-91) besøgte Jorløse kirke i 

1759 og lavede en aftegning af 
Jørgen Navls gravsten. Søren 
Abildgaard – min 5 x tipoldefar 
på mormors side – var arkivteg-
nemester ved Rigsarkivet. 3 år 
tidligere var Abildgaard i Sorø 
Kirke, hvor han tegnede Hans 
Navls gravsten. 

Jørgen Navl var gift med Anne, 
datter af adelsmanden Herman 
Flemming til Knudstrup og Ba-
velse, hvis farfar af samme navn 
i sin tid var ridder og lensmand 
på Kalundborg Slot. Før Hans 
Navl overtog Vesterbygård, var 
han først husfoged på slottet, 
men blev siden forfremmet til 
lensmand. 

Han har antagelig 
stået i et tjeneste- 
eller vassalforhold 
til den højadelige 
Flemming-slægt, 

og har efterlignet deres våben-

Vidste du det?

• Nødbehandleruddannelsen er siden 2008 blevet udbudt for-
skellige steder i landet og erstattede den tidligere samaritter. 

• En nødbehandler er en person, der som en af de første på et 
ulykkessted er i stand til at yde hjælp, der i sidste ende kan 
gøre forskellen på liv eller død.

• En nødbehandler kan checke puls og blodtryk samt måle 
hjerterytme og blodsukker og dermed vurdere den tilska-
dekomnes tilstand, så en efterfølgende læge straks kan give 
den korrekte behandling.

Ved Peter Michaelsen

helst hjælpe så mange som mu-
ligt lidt på vej.”, siger Leif Juhl, og 
tilføjer efter en kort tænkepause: 
”Det er ønsket om at hjælpe, der 
driver mig. Om det er som brand-

mand, nødbehandler eller når jeg 
udfører et arbejde på kirkegår-
den, så prøver jeg bare at gøre 
det så godt, jeg kan.”
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skjold, som dog var forsynet 
med otte nagler (3+3+2). 

N a v l - s l æ g t e n s 
skjold er som Flem-
m i n g - s l æ g t e n s 
tværdelt fem gan-
ge af gult og rødt. 
I hvert rødt felt er 

der to gule kugler/nagler.

Jørgen Navl havde en søn af 
samme navn, som ligeledes blev 
kronens lensmand. Han ejede 
udover Vesterbygård også Bir-
kendegård i en årrække frem til 
1565. Slægtens mandslinje ud-
døde med Bendix Navl i 1720. 

Hvidebæk pastorats bomærke 

har rødder langt tilbage i histo-
rien, men den symbolik, det rum-
mer, er stadig aktuel. De seks 
nagler i skjoldet, som holder det 
hele sammen, er de seks sogne, 
og ingen af dem kan undværes. 
Hvis bare en enkelt 
af naglerne løsnes, 
bliver hele skjoldet 
skrøbeligt og mister 
sin værdi.

Illustrationer fra 
Poul Grinder-Han-
sen: Søren Abild-
gaard. Fortiden på 
tegnebrættet, s.275, 
internet-artiklen 
”For tro og villig 
tjeneste” (www.

denstoredanske.dk/Danmarks-
historien/), www.danbbs.dk 
(Flemming – adelsslægten), 
www.roskildehistorie.dk (Slæg-
ten Navl) samt hvidebaek-arkiv.dk

DET SKAL RÅBES

DETTE ÅRS FORÅRSNUMMER 
AF KIRKEBLADET FOR DRON-
NINGBORG-GIMMING PASTO-
RAT VED RANDERS RUMMER 
EN BOGANMELDELSE, SOM JEG 
TÆNKTE VILLE INTERESSERE 
LÆSERNE AF DETTE KIRKEBLAD. 
DEN ER SKREVET AF DEN LO-
KALE BIBLIOTEKAR AASE KLITH. 
AASE KLITH SKRIVER FØLGENDE 
I SIN ARTIKEL, SOM JEG HER 
BRINGER MED FORFATTERENS 
TILLADELSE:

”I 1994 var der 3 kandidater til bi-
spesædet i Aarhus. Jan Lindhardt 
var den ene af dem. Han lod sig 
opstille til embedet, fordi han 
havde beskæftiget sig indgående 
med teologi, retorik og mediestu-
dier, og han brændte efter at få 
lov til at afprøve nogle af de teo-
retiske erfaringer i praksis. ”Man 
må kunne lære at sige noget på 
28 sekunder. Man kan ikke altid 
starte med modifikationerne og 
hele det kirkelige fuglesprog”, 
som han sagde med baggrund 
i sin viden om kommunikation. 
Jan Lindhardt døde i november 
2014.

I 1997 blev Jan Lindhardt imidler-
tid valgt til biskop i Roskilde Stift, 
og han var i embedet indtil 2008, 
hvor han blev 70 år. Samme år 
udkom bogen med hans erindrin-
ger, fortalt til journalisten Else 
Marie Nygaard, hvor han med 
veloplagte tanker om og kom-

mentarer til mangt og meget 
gør status og fortæller om ”… 
opvæksten i professorhjemmet 
i Århus, om ungdommens drøm-
me og om skiftet fra akademiker 
til mediemenneske. Og om driv-
kraften bag det hele: Troen på, at 
Gud vil os det godt”, som der står 
på bogens bagside.

Troen på, at Gud vil os det godt

”I skolen stammede Jan Lind-
hardt så meget, at han ikke kun-
ne sige sit eget navn. Som voksen 
blev han landets mest ekspo-
nerede biskop. Fra første dag i 
embedet gav han folkekirken en 
helt ny stemme, og siden har han 
ment noget om alt mellem him-
mel og jord. Lindhardt forvandle-
de bisperollen til at være en cen-
tral del af mediebilledet”. Et par 
år efter sin tiltrædelse, var han 
den næstmest citerede kirkelige 
kilde i landet, efter Søren Krarup. 
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DAGE MED FRANS AF ASSISI

2 NYE KIRKESANGERE

TIDLIGERE SOGNEPRÆST I FUG-
LEDE PASTORAT ELSE MARIE 
DYBDAL HAR I FORÅRET FÅET 
UDGIVET SIN BOG OM DEN HEL-
LIGE FRANS AF ASSISI ”DAGE 
MED FRANS AF ASSISI - EN VAN-
DRING”. BOGEN KAN KØBES 
VED AT KONTAKTE ELSE MARIE 
PÅ ELSE.MARIE@JHLDATA.DK. 

Om bogen skriver Else Marie:
Min bog er ikke en bog om Frans’ 
liv. Det er en meditativ vandring 
sammen med ham. En spirituel 
vandring, som jeg foretog mig 
i Assisis gader og kirker. En van-

dring, der også går til bjerget La 
Verna.

Det var en pilgrimsvej, som førte 
mig til roen. Til glæden. Til troen. 
Og det bedste: Vejen gav mig tro 
på, at kærligheden er i mig, og at 
jeg kan give den til andre.
Hvis du, min læser, har vandret i 
Assisi, vil du uden tvivl bare følge 
med mig. Men hvis du ikke har 
været i denne skønne by i 
Italien – og hvis du end ikke har 
hørt om Frans endnu –, ja, så vil 
du inde i bogen finde en fortæl-
ling om Frans af Assisi. Ganske 

vist i kort form, men dog nok til, 
at du kan lære denne helgen at 
kende – og byen, han fødtes i.

Kom, og lad os følges ad!
Pax et bene (fred og alt godt)!

Else Marie Dybdal

Jan Lindhardt var også en dygtig 
skribent, og han har skrevet man-
ge bøger, såvel debatskabende 
som videnskabelige.

”Ingen biskop har som Jan Lind-
hardt kunnet dele vandene, og 
ingen har som han givet kirken et 
ansigt udadtil”, oplyser bogens 
bagsidetekst. Jan Lindhardt har 
været en ægte optimist på kir-
kens vegne, og han vidste, at ”… 
når du vælges til et hverv som 
biskop, så får du en sjælden mu-
lighed foræret til at påvirke folks 

holdninger, tanker og meninger”. 
Kommer folk ikke i kirken, så må 
kirken være der, hvor folk er. Det 
har han været med lune, humor, 
nærvær, visdom, livsklogskab og 
idérigdom. For ham er vi intet i os 
selv, men kun i vores samspil med 
andre i fællesskab. Bredden og 
rummeligheden i folkekirken var 
for ham helt centrale. Folkekir-
ken har for ham været en kulturel 
og national sammenhængskraft, 
som den nuværende folkekirke-
ordning skal værne om.
”Det skal råbes” er underholden-

de, begavet, tænksom og lige til 
at gå til. Bogen rummer erindrin-
ger om en mand, der elskede fol-
kekirken. Som biskop satte han 
alt ind på at få andre til at også 
at elske den. Jan Lindhardt satte 
sig selv på spil. Der er en tid til at 
råbe, og der blev i sandhed råbt 
fra Roskilde Stift, mens Jan Lind-
hardt sad i bispesædet.

Rigtig god læselyst!
Aase Klith, Randers Bibliotek Øst i 
Dronningborg

Embla Johanne Hansen
Jeg hedder Embla Johanne 
Hansen, er 18 år og går i 2.G på 
Kalundborg Gymnasium musisk 
linje.  

Det er med stor glæde og dyb 
taknemmelighed, at jeg nu kan 
kalde mig kirkesanger i Hvide-
bæk pastorat. Tak for den gode 
modtagelse fra menighedsrå-
dene og ikke mindst kirkegæn-

gerne. Jeg har modtaget under-
visning i sang gennem 10 år på 
Musisk skole i Kalundborg, hvor 
jeg har sunget alt fra klassiske 
duetter til jazz ballader. Jeg er 
en del af en vokalgruppe, hvor 
vi også blander genrene og bl.a. 
optræder i kirker. I 2012 startede 
jeg på Ollerup musikefterskole, 
som for alvor inspirerede mig til 
at studere den klassiske musik-
verden, samt kirkemusik. 
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SOGNEGÅRDEN I ST. FUGLEDE INDVIET
Lørdag den 16. maj kl.13.00 blev 
Hvidebæk pastorats nye sogne-
gård i St.Fuglede indviet. Ca. 125 
personer var mødt frem til den-
ne begivenhed. Der var taler ved 
Ejvind Petersen, formand for 
byggeudvalget og St. Fuglede 
sogns menighedsråd, og ved pa-
storatets tre præster. Desuden 
var der underholdning ved stand 
up komikeren Jakob Svendsen 
og senere ved tre medlemmer 
af Fuglede-revyen, som præsen-
terede revyens nummer om de 
nævnte præster. Bagefter var 
der pølser og en flot lagkage.

Nu håber vi så, at alle i de 6 sog-
ne vil tage godt imod sognegår-
den og gøre flittig brug af den.

Desuden har Marianne Kistrup 
nu endeligt fået permanent kon-
tor efter 3 år i containeren ved 
Graverhuset.

Udover sang spiller jeg klaver og 
altsaxofon, som derfor indimel-
lem også vil lyde i kirkerne. Men 
mit primære instrument er min 
stemme, derfor ser jeg meget 
frem til mange gode timer i kir-
kerne. 

Peter Kornbech Grell
Jeg hedder Peter Kornbech Grell
 

– er 54 år og bosat i Bjerg-
sted sammen min kone 
Lene (der tidligere har været 
kirkesanger hos jer) og vores til-
sammen 4 børn på hhv. 8, 15, 19 
og 21 år. 

Jeg er født og opvokset i Århus, 
er uddannet lærer fra Århus Se-
minarium i 1986 og var - indtil 1. 
april - ansat som lærer i bl.a. mu-
sik ved Tømmerup Fri- og Efter-
skole. 

Sang og musik har altid været en 
meget væsentlig del af mit liv 
– både som hobby og som levevej. 

Jeg har været ansat som kirke-
sanger i Sct. Lukas kirke i Århus 
– i Kolind Kirke på Djursland og 
i Bregninge, Bjergsted og Alles-
have Kirker. 

Som sanger har jeg været ansat 
i en lang årrække både i Den Jy-
ske Opera – og i Det Kongelige 
Operakor, hvor jeg har deltaget 
i talrige opsætninger – både som 
korist og solist. 

Jeg har som solist deltaget i 
mange kirkekoncerter i bl.a. ora-
torier og i egne koncerter med 
bl.a. danske sange og Lieder på 
programmet – både herhjemme 
og i udlandet. 

Desuden har jeg altid været 
rigtig glad for at arbejde med 
kor - både børne og voksenkor. 
Derfor er jeg rigtig glad for, at 
jeg også har fået lov til at være 
dirigent for Hvidebæk Kirkekor – 
som har en masse glade og dyg-
tige sangere – men både plads 
og hjerterum til mange flere. 

Jeg glæder mig til at være en del 
af ”teamet” omkring arbejdet i de 
mange dejlige kirker i Hvidebæk 
Pastorat – de næste mange år.

Hvidebæk kirkekor 
øver hver tirsdag i 

Ubby Kirke fra 
kl. 16.30-18.45 

– mød endelig op, 
hvis du har lyst til at 

synge – det er gratis at 
deltage



TILLYKKE TIL ÅRETS 

KONFIRMANDER
Her er årets konfirmander, årgang 2015. 
Sidste søndag i april og de to første søn-
dage i maj stod i konfirmationens tegn, for 
her blev årets konfirmander konfirmeret i 
vores kirker. Vi vil gerne ønske alle konfir-
manderne held og lykke fremover.

VÆRSLEV 3. MAJ

LI. FUGLEDE 26. APRIL

UBBY 26. APRIL

ST. FUGLEDE 3. MAJ
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JORLØSE 10. MAJ

RØRBY 10. MAJ KL. 9

UBBY 10. MAJ

RØRBY 10. MAJ KL. 11

INDSKRIVNING TIL 
KONFIRMATIONERNE 2016

Vi modtager fra 1. juli indskriv-
ninger til konfirmandforbe-
redelse for hele Hvidebæk 
Pastorat.

Indskrivningsformularen fin-
des på skolernes intranet, og 
derudover kan den findes på 
pastoratets hjemmeside.
www.hvidebækpastorat.dk

9
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DATO SØNDAG RØRBY VÆRSLEV ST. FUGLEDE LL. FUGLEDE JORLØSE UBBY

Juli	 	 	 	 	 	 	

05/07/15   5. s. e. trin 9.00 - kgh        14.00 - tc 10.30 - kgh  

12/07/15   6. s. e. trin    10.30 - pmi    9.00 - pmi 

19/07/15   7. s. e. trin 10.30 - pmi     9.00 - pmi  

26/07/15   8. s. e. trin  10.30 - maki    9.00 - maki    

August	 	 	 	 	 	 	

02/08/15   9. s. e. trin  14.00 - kgh    10.30 - kgh 
        
09/08/15 10. s. e. trin 10.30 - pmi       14.00 - pmi   
        

16/08/15 11. s. e. trin   9.00 - maki   10.30 - maki    

23/08/15 12. s. e. trin 9.00 - pmi     9.00 - kgh    10.30 - pmi  10.30 - kgh 

30/08/15 13. s. e. trin      Å b e n  h i m m e l  g u d s t j e n e s t e  v e d  F u g l e d e g å r d  –  1 3 . 0 0      

September	 	 	 	 	 	 	
06/09/15 14. s. e. trin 9.00 - maki    10.30 - maki 10.30 - kgh & pmi      
        
13/09/15 15. s. e. trin    9.00 - pmi    9.00 - maki  10.30 - maki 10.30 - pmi 
20/09/15 16. s. e. trin         10.30     
        
27/09/15 17. s. e. trin 10.30 - kgh      19.00 - maki   9.00 - kgh  
        

Oktober	 	 	 	 	 	 	

04/10/15 18. s. e. trin 9.00 - pmi    10.30 - pmi     10.30 - kgh     9.00 - kgh  
11/10/15 19. s. e. trin 10.30 - maki  9.00 - kgh     10.30 - kgh  9.00 - maki 
18/10/15 20. s. e. trin  10.30 - pmi    9.00 - kgh    9.00 - pmi 10.30 - kgh 
        
25/10/15 21. s. e. trin  10.30 - pmi     17.00 - maki   9.00 - pmi
        

29/10/15       Torsdag      17.00 - kgh 
        

November
01/11/15 Alle Helgens Dag 17.00 - pmi      19.00 - pmi    17.00 - kgh  19.00 - kgh

Skovgudstjeneste

Fælles høstgudstjeneste
 & æblefest

GUDSTJENESTER
– i Hvidebæk Pastorat

GUDSTJENESTE PÅ ENGGÅRDEN
14. juli kl. 14.00 - ved  pmi
11. august kl. 14.00 - ved  maki 
8. september kl. 14.00 - ved  kgh 
20. oktober kl. 14.00 - ved  pmi

10
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kgh:  Sognepræst kbf. i Ubby - Kim Gilling Hansen  
maki:  Sognepræst kbf. i Ll.&St. Fuglede & Jorløse - Marianne Kistrup 
pmi:  Sognepræst kbf. i Rørby-Værslev - Peter Michaelsen  
tc:  Præst Tommy Corfixen
Arrangementer er beskrevet yderligere andetsteds.

DATO SØNDAG RØRBY VÆRSLEV ST. FUGLEDE LL. FUGLEDE JORLØSE UBBY

Juli	 	 	 	 	 	 	

05/07/15   5. s. e. trin 9.00 - kgh        14.00 - tc 10.30 - kgh  

12/07/15   6. s. e. trin    10.30 - pmi    9.00 - pmi 

19/07/15   7. s. e. trin 10.30 - pmi     9.00 - pmi  

26/07/15   8. s. e. trin  10.30 - maki    9.00 - maki    

August	 	 	 	 	 	 	

02/08/15   9. s. e. trin  14.00 - kgh    10.30 - kgh 
        
09/08/15 10. s. e. trin 10.30 - pmi       14.00 - pmi   
        

16/08/15 11. s. e. trin   9.00 - maki   10.30 - maki    

23/08/15 12. s. e. trin 9.00 - pmi     9.00 - kgh    10.30 - pmi  10.30 - kgh 

30/08/15 13. s. e. trin      Å b e n  h i m m e l  g u d s t j e n e s t e  v e d  F u g l e d e g å r d  –  1 3 . 0 0      

September	 	 	 	 	 	 	
06/09/15 14. s. e. trin 9.00 - maki    10.30 - maki 10.30 - kgh & pmi      
        
13/09/15 15. s. e. trin    9.00 - pmi    9.00 - maki  10.30 - maki 10.30 - pmi 
20/09/15 16. s. e. trin         10.30     
        
27/09/15 17. s. e. trin 10.30 - kgh      19.00 - maki   9.00 - kgh  
        

Oktober	 	 	 	 	 	 	

04/10/15 18. s. e. trin 9.00 - pmi    10.30 - pmi     10.30 - kgh     9.00 - kgh  
11/10/15 19. s. e. trin 10.30 - maki  9.00 - kgh     10.30 - kgh  9.00 - maki 
18/10/15 20. s. e. trin  10.30 - pmi    9.00 - kgh    9.00 - pmi 10.30 - kgh 
        
25/10/15 21. s. e. trin  10.30 - pmi     17.00 - maki   9.00 - pmi
        

29/10/15       Torsdag      17.00 - kgh 
        

November
01/11/15 Alle Helgens Dag 17.00 - pmi      19.00 - pmi    17.00 - kgh  19.00 - kgh

 Friluftsgudstjeneste

Hvidebækmessen 
i Hvidebækhallen

Spaghettigudstjeneste

Gregoriansk lysmesse

Løvfald

11
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ARRANGEMENTER

SKOVGUDSTJENESTE I VÆRSLEV

SØNDAG DEN 2. AUGUST KL. 14.00
Traditionen tro holder vi skovgudstjeneste i Værslev 
præstegårdsskov tæt ved kirken. Der vil være le-
vende sang og musik, og prædikant 
er Kim Gilling Hansen. Medbring evt. 
tæppe eller klapstol. Der vil efter 
gudstjenesten blive serveret kaffe 
og brød.

Juli: August: 
BOB DYLAN GUDSTJENESTE 
I LILLE FUGLEDE KIRKE
SØNDAG DEN 5. JULI KL. 17.00 

Efter successen i 2014 med Leonard Cohen guds-
tjeneste, kommer Tommy Corfixen atter til Ll. Fug-
lede, denne gang med en musikgudstjeneste rundt 
om Bob Dylan.

”Dylan i kirken” knytter Bob Dylans største sange, 
de bibelske tekster og gudstjenesten sammen, så-
dan at det evangelium, som ligger skjult i sangene 
og teksterne, træder ind i kirkerummet. Blowing in 
the wind, I shall be released, Every grain of sand, 
Forever young og Knocking on heavens door m.fl 
samt bibellæsninger og prædiken over Dylans reli-
giøst inspirerede tekster vil kunne nydes i rammen 
af en højstemt gudstjeneste.

Efter gudstjenesten er der kaffe og kage efterfulgt 
af menighedsmøde for Ll. Fuglede sogn. På mødet 
vil menighedsrådet redegøre for sognets økonomi 
og status på diverse byggeprojekter i og omkring 
kirken.

ÅBEN HIMMEL GUDSTJENESTE VED 
FUGLEDEGÅRD FORMIDLINGS CENTER 
VED TISSØ.
SØNDAG DEN 30. AUGUST KL. 13.00

Hvidebæk pastorat i samarbejde med FDF inviterer 
hermed til en stor festlig Åben Himmel Gudstjene-
ste på Fugledegård.

• Vi vil starte med en festlig gudstjeneste under 
Åben Himmel med udsigt over Tissø, hvor også 
årets konfirmandhold bydes velkommen!

• Herefter vil vi invitere til grill og spisning i det fri– 
under Åben Himmel - hvor FDF’erne sørger for 
at have noget lækkert på grillen serveret med 
menighedsrådenes udvalgte salat & tilbehør!

EN ANDERLEDES 
GUDSTJENESTE

EN ANDERLEDES 
GUDSTJENESTE
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ARRANGEMENTER

September 

TUR TIL ANDELSLANDSBYEN NYVANG

SOGNEUDFLUGT TORSDAG DEN 3. SEPTEMBER

Bussen afgår kl. 10.45 fra Enggården og kl. 11.00 fra 
præstegården i Ubby.

Besøget indledes med at vi spiser frokost (3 stk. 
smørrebrød) i cafeteriet ”Madam Blå”.

Kl. 13.00 er der rundvisning, som varer ca. 2½ time.
Kl. 16.00 lukker Andelslandsbyen, og vi kører hjem. 
Forventet hjemkomst kl. ca. 17.

Pris pr. deltager 50,- kr., som betales i bussen. 
Øl/vand, kaffe/the kan købes i cafeteriet.

I forbindelse med rundvisningen kan det være be-
lastende for gangbesværede, da vi skal ud på en 
længere spadseretur. Det er derfor frivilligt, om 
man vil deltage i rundvisningen eller gå rundt på 
egen hånd.

Deltagerantallet er begrænset til max. 50 personer, 
så tilmelding sker efter ”først til mølle-princippet”.

Tilmelding inden den 10. august 2015 til: Gunver 
Nielsen på tlf. 2579 5392, eller Grete Løn 
på tlf. 3023 2848.

EN ANDERLEDES 
GUDSTJENESTE

• Årets konfirmander bedes møde op kl. 11.00 til 
info og endelig holdfordeling.

Vi glæder os til at se jer!

- NB medbring gerne havestol(e), hvis du vil være 
sikker på at kunne sidde ned under gudstjenesten.

FIND VEJ:
Formidlingscenter Fugledegård ligger på vest- 
siden af Tissø, og du kan komme hertil i bil, på cykel,
eller med bus 232 og 390 

ADRESSE: 
Formidlingscenter Fugledegård
Bakkendrupvej 28
4480 Store Fuglede.
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HANS EGEDE
GRØNLAND OG DANMARK

TORSDAG DEN 10. 
SEPTEMBER 
KL. 14.30 
SOGNEGÅRDEN I 
ST. FUGLEDE FÅR VI 
BESØG AF PASTOR 
EMERITUS STEPHEN 
EGEDE GLAHN

Hans Egede og Gertrud Rasch er Stephen Egede 
Glahns tip,tip,tip,tipoldeforældre. Hans Egede er 
kendt som Grønlands apostel, og Gertrud Rasch 
omtales således i P.G.Lindhardts 8 binds Kirke-
historie: ”Hun vil for eftertiden stå som en af de 
tapreste og mest uselviske kvindeskikkelser i 
dansk-norsk historie”

Hvem var de to mennesker egentlig, og hvordan 
var forholdene i Grønland, da de i 1721, efter en 
dramatisk sejlads, ankom til Håbets Ø ved mundin-
gen af Godthåbsfjorden?

Hvad nåede Hans Egede og Gertrud Rasch og de-
res to sønner, Poul Egede og Niels Egede, at udret-
te i deres tid i Grønland, og hvordan har eftertiden 
set på resultaterne af Hans Egedes virke?

Desuden vil det blive belyst, hvad Grønland har be-
tydet for Danmarks forhold til Norge og USA gen-
nem de sidste 200 år.

14

KONCERT MED AERA
– TORSDAG DEN 3. SEPTEMBER 
KL. 19.00 I LL. FUGLEDE KIRKE

 
Aera spiller den danske salmeskat på en ny måde.
Vi forandrer ikke noget eller svejser nyt på, men 
pudser den blot af med en lille nutidig ”poplyd”.
 
Forsanger er Rebekka Mathew, som nok er bedst 
kendt som den ene halvdel af pigepopgruppen 
Creamy med sangen ”Æblemand”.

Torsdag 
d. 3. september

kl. 19.00

KIRKEN PÅ HVIDEBÆKMESSEN

SØNDAG DEN 6. SEPTEMBER KL. 10.00-16.00 
–  GUDSTJENESTE KL. 10.30!

Alle foreninger og erhvervsdrivende fra den gl. 
Hvidebæk kommune er igen i år indbudt til er-
hvervs- og foreningsmesse i Hvidebæk hallen 
søndag d. 6. september. Så her vil du selvfølgelig 
også kunne finde egnens kirker – repræsenteret 
ved en stand for Hvidebæk pastorat.

Vi vil også holde en gudstjeneste på messen og 
i øvrigt præsentere kirkens arbejde og arrange-
menter – og så vil der selvfølgelig blive rig lejlig-
hed til at få en snak med både præster og repræ-
sentanter fra menighedsrådene!

EN ANDERLEDES 
GUDSTJENESTE
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HØSTGUDSTJENESTE & ÆBLEFEST 

SØNDAG DEN 20. SEPTEMBER 
KL. 10.30  – I VÆRSLEV KIRKE

Som tak for årets høst og sommer inviterer vi fra 
Hvidebæk pastorat til en stor fælles høstgudstjene-
ste og æblefest, som i år afholdes i og ved Værslev 
kirke, hvor vi i fællesskab vil fejre og takke for både 
høst og sommer! Musikken under og efter gudstje-
nesten vil blive leveret af de sprudlende unge folke-
musikere Frey Klarskov og Anna Aagaard, som har 
udgivet flere plader med moderne fortolkninger af 
gammel folkemusik. Som duo koncentrerer de sig 
især om deres egne kompositioner, der er inspire-
ret af forskellige folkemusiktraditioner, men med en 
umiskendelig nordisk tone. 

Efter gudstjenesten inviterer vi til en æble-tak-
nemlighedsfest på det grønne område lige overfor 
Værslev kirke – Vi møder med hver vores fad mad, 
drikkelse eller dessert lavet med æbler som en af in-
gredienserne til et stort fælles ’sammenskudsgilde’.

Der bliver også musikalsk underholdning og fælles-
sang og små events, der giver os rig mulighed for at 
takke Gud for det som vi hver især har høstet i år. 
Alle er hjerteligt velkomne.

Ligesom de sidste par år får vi stillet en æblepresse 
op, så der vil blive rig mulighed for at presse de æb-
ler, man medbringer, og dem vi ellers i fællesskab 
har fået samlet sammen, og få et glas/dunk/tønde 
- frisk og lækker most med hjem igen, hvis du hu-
sker at medbringe flasker/beholdere (f.eks. gl. soda-
vandsflasker el. lign.).

CARL NIELSENS UNGDOM 

LØRDAG DEN 26. SEPTEMBER KL. 14.00
– I RØRBY PRÆSTEGÅRD.

Organist og musikpædagog 
Kirsten Falther fortæller om 
den unge Carl Nielsen og 
hans uddannelse på musik-
konservatoriet i det gamle 
København. Om hans rejser 
og mødet med billedhugge-
ren Anne-Marie Brodersen 
og deres ægteskab – og 

hendes kunst. Om Carl Nielsens medvirken til Høj-
skolesangbogens udgivelse. Musikalsk indgår bl.a. 
Irmelin Rose – Lille suite for strygere og ” en Fan-
tasirejse til Færøerne” med diverse skønne dias og 
malerier af bl.a. William Heinesen.

KIRKEAFTENER I JORLØSE

MANDAG DEN 28. 
SEPTEMBER KL. 19.30

Taizé-aftenerne i Jorløse kirke starter op igen til 
en ny sæson. Den sidste mandag i måneden, til og 
med april. 

Vi mødes til uformelle aftener i kirken med korte 
oplæg fra præsten og terapeuten og samtale med 
udgangspunkt i aftenens oplæg. Alt sammen leder 
frem til at vi tænder lys, synger de enkle sange fra 
Taizé og lader roen og stilheden indfinde sig.

Aftenerne ledes af sognepræst Kim Gilling Hansen 
og terapeut Pia Riddertoft.

Der serveres kaffe, te og kage undervejs.

EN ANDERLEDES 
GUDSTJENESTE

15



1616

CAMINO DEL NORTE
TORSDAG DEN 8. OKTOBER KL. 14.30
– I SOGNEGÅRDEN I ST FUGLEDE

Her kommer Ole Hahn Petersen og fortæller om 
sin ca. 850 km lange tur langs den Spanske Nord-
kyst - Camino del Norte. Kom til et spændende 
foredrag. 

LØVFALDSTUR UD I DET BLÅ
TORSDAG DEN 22. OKTOBER FRA KL. 13.00

Denne dag finder den årlige sogneudflugt arrange-
ret af Rørby og Værslev menighedsråd sted. Bus-
sen afgår fra Rørby Kirkes parkeringsplads kl. 13.00 
med opsamling ved Værslev Kirke kl. 13.15.

Destinationen er en overraskelse.

Tilmeldingsfristen er 8. oktober til Kathrine Møller
på tlf. 5950 4120.

MAGNA FRA FOLEHAVEN
SOGNEEFTERMIDDAG
TORSDAG DEN 22. OKTOBER, KL. 14.00
 I TÅRNRUMMET I UBBY KIRKE.

Magna Håkansson fortæller historier fra sit spæn-
dende liv, om sit 
engagement i fag-
bevægelsen og ti-
den i Københavns 
Sporveje, hvor hun 
var den første spor-
vognskonduktrice, 
der blev ansat.

Oktober 

KRISTUSKRANSEN 
–	EN	PILGRIMSKONCERT

TORSDAG DEN 1. OKTOBER KL. 19.00 
– I LL. FUGLEDE KIRKE

Omkring den svenske biskop Martin Lönnebos 
kristuskrans har Margrete Grarup og Mads Vin-
ding sammensat en koncert med udgangspunkt i 
spirituals, jazz og salmer, hvor kontrabas og vokal 
skaber et både skrøbeligt, stærkt og intimt lydbil-
lede som varierer mellem et både meditativt indad-
vendt udtryk og et meget udadvendt udtryk.

Der serveres kaffe, te og kage undervejs.
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SPAGHETTI-GUDSTJENESTE	
FOR HELE FAMILIEN

FESTLYSVESPER

TORSDAG DEN 29. OKTOBER 
KL. 17.00 I UBBY KIRKE.

- Glem alt om opvask og mad-
lavning og få en hyggelig aften 
i kirken med Gud og Spaghetti - 
serveret i børnehøjde!!

- Vi sørger for maden, drikkelse, 
opvasken, den gode historie, 
sangen og musikken, lidt leg og 
aktivitet. Og det er helt gratis!

- Du sørger for det gode selskab! 
Ta’ venner og familie med!

Vi ses i Ubby kirke!

SØNDAG DEN 25. OKTOBER KL. 
17.00 I LL. FUGLEDE KIRKE

Gregorianerkoret Schola Can-
torum Ringstadiensis kommer 
denne dag og holder en festlys-
vesper.

Det er kirkens gamle aftenguds-
tjeneste, som var den vigtigste 
efter højmessen. En vesper fej-
res dagligt ved solnedgang eller 
kl. 17. Den har rødder i den jødi-
ske tempeltjenestes aftenoffer, 
der på Jesu tid blev holdt kl. 15. 
Da kirken overtog tjenesten, til-
føjede man kristne elementer: 
Lovprisningen af Fader, Søn og 
Helligånd – den treenige Gud – 
ved De bibelske Psalmer samt 
Marias Lovsang. Det er den store 
af de såkaldte tidebønner, hvoraf 
to, Morgensang og Aftensang, 
holdes i kirken. De blev bibeholdt 
ved reformationen som en del af 

latinskoledrengenes 
kirkesangspligt i køb-
stæderne, men blev 
officielt afskaffet i 
1770. Som en rest af 
dette har vi stadig 
morgen- og aften-
ringningen.

Som regel indledes 
korets vesper af 
lystændingsbønnen, som er det 
gamle Lucernarium. Kirken over-
tog det fra det jødiske sabbats-
måltid og brugte det ved agape-
måltidet i Oldkirken. Herfra gik 
det i Østkirken ind i den daglige 
aftenbøn, idet det understreger 
Kristus som verdens lys og lysets 
ophav. Det synes ikke at have 
fået samme position i vesten, 
hvor man op imod år 600 anta-
gelig kun brugte det ved fester, 
hvorefter det gled ud – men det 
er i de senere år igen dukket op 

i den vestlige kirke. Den version, 
koret bruger, er taget fra ”Cele-
brating Common Prayer 
– a Version of the Daily Office 
SSF” (Mowbray 1992) – dansk: 
KT 1999. Dansk udgave udsendt 
af selskabet Dansk Tidegærd i 
2002.

EN ANDERLEDES 
GUDSTJENESTE

EN ANDERLEDES 
GUDSTJENESTE
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HVIDEBÆKAFTEN 
–	RUSLAND	OG	UKRAINE
TIRSDAG DEN 3. NOVEMBER 
KL. 19.00 – i Ubby Forsamlingshus, Hovedgaden 19, 
4490 Jerslev Sjælland 

Journalist og forfatter Leif Davidsen der igennem 
en årrække har arbejdet i Sovjetunionen som kor-
respondent for Danmarks radio/fjernsyn, vil holde 
et foredrag om ”RUSLAND og UKRAINE – broder-
folk i konflikt ”. 

Foredraget tager udgangspunkt i den geopolitiske 
situation, der er opstået efter Ruslands annekte-
ring af halvøen Krim, borgerkrigen i Ukraine og 
fortsatte forsøg på at destabilisere situationen i 

det sydøstlige Ukraine. Hvad er præsident Vladimir 
Putins planer, og hvordan ser et nu styret Rusland 
sin rolle i Europa og Verden?  Udgør Rusland en ny 
trussel mod NATO og Europa, og hvordan bør vi 
forholde os til den store mod øst, hvor Danmark og 
det øvrige Europa har store økonomiske interes-
ser.  Sanktionerne gør ondt, men vognborgmen-
taliteten i Rusland er med til at styrke præsident 
Putins popularitet. Verden forandrede sig endegyl-
digt, da Sovjetunionen ophørte med at eksistere 
i julen 1991, og Vesten vandt Den Kolde Krig. Vi 
glemte måske i vores sejrsrus at forstå, hvordan 
Rusland efterfølgende opfattede de sidste 25 års 
udvikling. Putin mener, at Sovjetunionens opløs-
ning var en geopolitisk tragedie, men han har også 
sagt, at ”den, der ikke begræder Sovjetunionens 
opløsning, har intet hjerte, men den, der ønsker 
Sovjetunionen tilbage, har ingen hjerne.”

November

Tirsdag 
d. 3. november

kl. 19.00
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ONSDAG DEN 4. NOVEMBER 
KL. 14.00 – I RØRBY PRÆSTE-
GÅRD

Foredrag ved Palle Bruun Olsen, 
Kalundborg, som fortæller føl-
gende om sit foredrag: ”Vi ved 
ikke med sikkerhed, hvornår de 
første møller blev opført på Møl-
lebakken, men i den lokalhistori-
ske litteratur er der tidligere ble-
vet gættet på årene 1250-1300. 

I dag er det stort set kun navne-
ne Møllebakken, Møllestræde, 
Møllevej og Møllehaven, der 
vidner om fortidens mølleri i Ka-
lundborg. Og kun det trænede 
øje kan stadig se spor i Mølle-
bakkens landskab, som fortæller 
hvor nogle af møllerne engang 
stod.

Vi har i dag svært ved at forestille 
os Møllebakken uden træer, men 
frem til midten af 1800-tallet var 
Rugbanken eller Rugbjerget en 
nøgen og forblæst bakke, der 
var som skabt til vindmøller. Og 
da mølleriet var på sit højeste, 
stod der hele 7 møller på stedet.

Foredraget er et forsøg på at 
grave et spadestik dybere i Ka-
lundborgs møllehistorie, som 
ikke tidligere har været beskre-
vet særskilt.

MØLLER OG MØLLERE PÅ MØLLEBAKKEN 
–	I	KALUNDBORG



PRAKTISKE 
OPLYSNINGER
PASTORATETS PRÆSTER
MARIANNE KISTRUP
Sønderborgvej 3 
4200 Slagelse 

Træffes pr. telefon 6030 8005 eller 5959 
8008 bedst om dagen og i øvrigt efter aftale. 

Email: maki@km.dk 

Mandag er præstens fridag 

Marianne Kistrup har kirkekontor i:
Sognegården
Fugledevej 37 
4480 St. Fuglede 

KIM GILLING HANSEN
Becksvej 5 
4490 Jerslev 

Træffes pr. telefon 5959 5110 eller 2129 5996 
bedst om dagen og i øvrigt efter aftale. 

Email: kgh@km.dk 

Fredag er præstens fridag 

PETER MICHAELSEN
Møllevangen 1B, Rørby
4400 Kalundborg

Træffes pr. telefon 5950 4055  eller på
5115 8849 bedst om dagen og i øvrigt  
efter aftale.

Email: pmi@km.dk

Mandag er præstens fridag

FÆLLES KIRKEBIL TIL 
PASTORATETS GUDSTJENESTER 
& ARRANGEMENTER
- for dig som har brug for hjælp til transporten

Ring senest kl. 12.00 dagen før gudstjenesten 
på telefon 5959 8240 og bed om en kirkebil.

HENVISNING TIL HJEMMESIDE
Følg også med i hvad der sker i pastoratet 
på hjemmesiden:  
www.hvidebækpastorat.dk
eller på facebook: 
www.facebook.com/HvidebaekPastorat 

HENVENDELSER VEDRØRENDE 
KIRKEGÅRDE RETTES TIL:
For Ubby, Ll. Fuglede og 
Værslev kirker:
Sct. Olai, Kalundborg  
Klosterparkvej 16 
4400 Kalundborg  
Email: kontor@kalundborgkirkegaard.dk  
Tlf. 5951 2785 
Fax: 5951 2786 
Kontortid: 10-14 hverdage

For St. Fuglede kirke: 
Graver Kirsten Marstrand
Tlf: 5959 8108 og 2013 6908
Email: graverstfuglede@mail.dk

For Rørby kirke: 
Graver Helge Stavnskær Pedersen 
Tlf. 2532 5226 
(mandag er graverens fridag).

For Jorløse Kirke:
LJ – Plant og Pleje ved Leif Juhl
Tlf. 4231 7071
Email: Juhl-lt@gafnet.dk

Deadline for næste kirkeblad: 1. september 2015


