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Gudstjenester
DECEMBER
04.12.2022
11.12.2022
18.12.2022

2. s. i Advent
3. s. i Advent
4. s. i Advent

23.12.2022
24.12.2022

Lillejuleaften
Juleaften

25.12.2022 K
26.12.2022
JANUAR
01.01.2023
08.01.2023

Juledag
2. Juledag

15.01.2023
22.01.2023 F
29.01.2023 K
FEBRUAR
05.02.2023

2. s. e. Hellig 3 Konger
3. s. e. Hellig 3 Konger
Sidste s. e. Hellig 3 Konger

12.02.2023
19.02.2023

Seksagesima
Fastelavn

Nytårsdag
1. s. e. Hellig 3 Konger

Septuagesima

kl. 10.30 Dorte Volck Paulsen
kl. 10.30 Lisbeth Frøkjær Smed. Lysgudstjeneste
kl. 10.30 Sarah Kragh Dedieu
kl. 16.00 Sarah Kragh Dedieu. De 9 Læsninger
kl. 16.00 Dorte Volck Paulsen
kl. 14.30 Lisbeth Frøkjær Smed
kl. 16.00 Lisbeth Frøkjær Smed
kl. 10.30 Sarah Kragh Dedieu
kl. 10.30 Lisbeth Frøkjær Smed
kl. 16.00 Sarah Kragh Dedieu
kl. 14.00 Lisbeth Frøkjær Smed.
Efterfølgende kaffebord
kl. 10.30 Dorte Volck Paulsen
kl. 10.30 Lisbeth Frøkjær Smed
kl. 10.30 Dorte Volck Paulsen

SCT. JOHANNES SOGN

Aktivitetskalender
Vinter/forår 2023
•

Præstens klumme

•

Meditativ aftenkirke

•

Morgenstund

•

Besøgsven

•

Særlige gudstjenester

•

Sofiegården

26.02.2023 K
MARTS
05.03.2022 F
12.03.2023
19.03.2023
26.03.2023 K
APRIL
02.04.2023
06.04.2023

1. s. i Fasten

kl. 10.30 Dorte Volck Paulsen
kl. 19.00 Dorte Volck Paulsen. Aftengudstjeneste
kl. 10.30 Anders Michael Grønfeldt
kl. 10.30 Lisbeth Frøkjær Smed. Familiegudstjeneste
Efterfølgende tøndeslagning og fastelavnsboller
kl. 10.30 Sarah Kragh Dedieu

2. s. i Fasten
3. s. i Fasten
Midfaste
Maria Bebudelsesdag

kl. 10.30 Dorte Volck Paulsen
kl. 10.30 Lisbeth Frøkjær Smed
kl. 10.30 Lisbeth Frøkjær Smed
kl. 10.30 Sarah Kragh Dedieu

•

Babysalmesang

•

Krea-aftener

•

Koncerter

Palmesøndag
Skærtorsdag

•

Sogneeftermiddage/aftner

•

Mandagscafé

07.04.2023
09.04.2023
10.04.2023
16.04.2023
23.04.2023
30.04.2023 K
MAJ
05.05.2023
07.05.2023
14.05.2023
18.05.2023 F
21.05.2023
28.05.2023
29.05.2023

Langfredag
Påskedag
2. Påskedag
1. s. e. Påske
2. s. e. Påske
3. s. e. Påske

kl. 10.30 Dorte Volck Paulsen
kl. 17.00 Lisbeth Frøkjær Smed.
Efterfølgende fællesspisning
kl. 10.30 Lisbeth Frøkjær Smed. Liturgisk gudstjeneste
kl. 10.30 Sarah Kragh Dedieu
kl. 10.30 Dorte Volck Paulsen
kl. 10.30 Konfirmation
kl. 10.30 Ulrik Overgaard
kl. 10.30 Lisbeth Frøkjær Smed

•

Krolf og dart

•

Kirkefrokost /kirkekaffe

•

Praktiske oplysninger

•

Menighedsrådsmøder

Bededag
4. s. e. Påske
5. s. e. Påske
Kristi Himmelfartsdag
6. s. e. Påske
Pinsedag
2. Pinsedag

kl. 10.30 Lisbeth Frøkjær Smed
kl. 10.30 Lisbeth Frøkjær Smed
kl. 10.30 Dorte Volck Paulsen
kl. 10.30 Sarah Kragh Dedieu
kl. 10.30 Dorte Volck Paulsen
kl. 10.30 Lisbeth Frøkjær Smed
kl. 14.00 Gudstjeneste i Skyttehushaven

•

Ungdomspræsteriet

•

Unge mødre/Sorggruppe for unge,
Den lave Højskole

•

Adresseliste

•

Gudstjenester

F= Kirkefrokost

K= Kirkekaffe
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Præstens klumme

Adresser og telefonnumre

v/sognepræst Sarah Kragh Dedieu

Provst Dorte Volck Paulsen
Jellingvej 39, 7100 Vejle
E-mail: dkp@km.dk
Tlf. 29 46 71 01

Jeg fryser i mit verdensskrud
1. Jeg fryser i mit verdensskrud,
o lad mig komme til dig, Gud
de fyrretusind blomster gror
og blir en mund af englekor
2. Jeg isner i min kærlighed
før alle knogler går af led
du kære Far i himlen, ræk
mig varmen fra en vintergæk.

3. Er verden tom for livets brød
og gir det mindste strå et stød
så lad mig tø til næste marts
som is og bjerg og rosenkvarts.
4. Er verden blind for Åndens drag
så pluk mig i min sarkofag
hvor ingen mere ser mig dø
Og plant i græsset dette frø.

Simon Grotrians salme får en meget konkret betydning i år, hvor alle offentlige
institutioner har fået besked på at skrue ned for varmen.
Det gælder også i alle landets kirker og sognehuse. Og mange private hjem skruer ned for
at spare på økonomien. Ja, det er på flere måder en kold tid, vi går i møde, nu hvor
efteråret sænker sit grå mørke over os.
Ikke blot temperaturen i de rum, vi opholder os i, er kolde. Også mange hjerter vil i år
fryse, når mennesker bliver sendt i krig, når nogen mister deres hjem, når el-regningen ikke
kan betales, eller når der må gives afkald på det, man holder af.
Men at holde hjertet varmt og beskyttet mod frost er ikke helt så let som at tage en
ekstra striktrøje på. Der skal mere til, når kulden truer der. Måske en smule
hjertegymnastik med apostlen Paulus kan hjælpe hist og her, hvis vi ifører hjertet lidt
ekstra barmhjertighed, godhed, ydmyghed, mildhed, tålmodighed og overbærenhed.
Vi må sørge for at holde fast i gløden: de ting, vi brænder for, og sætte pris på det, der
virkelig betyder noget. Og når vi ikke selv formår at indstille hjertets termostat og isolere
det godt mod omverdenens kulde, så må vi tro på, at Gud kan række os varmen fra en
vintergæk

Syng julen ind fredag den 2. december kl. 16
i Sct. Johannes Kirke
Organist Matthias Geiger har valgt en række af kendte og et par
mindre kendte julesange, som vi synger omkring flygelet.
Alle er velkomne!

Ungdomspræst for provstiet
Anders Michael Grønfeldt
E-mail: amgr@km.dk
Tlf. 61 20 18 48

Træffes normalt i Johanneshuset

Sognepræst Lisbeth Frøkjær Smed
E-mail: lfs@km.dk tlf. 53 27 23 29

Træffes ikke mandag

Sognepræst Sarah Kragh Dedieu
E-mail: skd@km.dk Tlf. 51 40 16 24
Kirkekontor
Kordegn Camilla Synnøve Lauridsen
E-mail: csh@km.dk
Tlf. 75 82 55 38

Træffes ikke mandag samt hver
anden fredag (ulige uger)

Kontoret er åbent
Mandag, onsdag, torsdag og
fredag kl. 10-12
Tirsdag kl. 13-15

Kirketjener Michael Astner
E-mail: mia@km.dk
Træffes normalt i kirken eller Johanneshuset
Tlf. 21 68 92 25
Træffes ikke mandag
Organist Matthias Geiger
E-mail: mge@km.dk
Tlf. 24 96 33 81

Træffes i kirken eller Johanneshuset
Træffes ikke mandag

Menighedsrådsformand
Henning Lauridsen
Tlf. 53 35 36 48 E-mail: henla@sct-johannes-vejle.dk

Side 3

Side 14

PRAKTISKE OPLYSNINGER
Sådan forholder man sig ved:
Fødsler:
Er barnets forældre ikke gift med hinanden, men ønsker fælles
forældremyndighed, indsendes faderskabserklæring, også
kaldet omsorgs- og ansvarserklæring.
Omsorgs- og ansvarserklæring kan anmeldes ved hjælp af
digital signatur på www.borger.dk
Indsendelse af faderskabserklæring er kun muligt, når moderen
ikke er gift.

Dåb:
Henvendelse til kirkekontoret og derefter
til den præst, der skal foretage dåben.

Vielse:

Ved kirkelig vielse henvender man sig til
kirkekontoret i det sogn, hvor man ønsker vielse,
evt. direkte til den præst, man ønsker skal foretage vielsen.

MEDITATIV AFTENKIRKE
v/sognepræst Sarah Kragh Dedieu

Tirsdag den 3. januar kl. 19.30
Tirsdag den 7. februar kl. 19.30

Begravelse:

Anmodning om begravelse fremsættes af
de pårørende personligt til kirkekontoret
eller til den præst, man ønsker skal medvirke
ved begravelsen/bisættelsen.

Har du brug for en fortrolig samtale med fuld tavshedspligt - eller
kender du nogen, der har brug for en samtale - er du meget
velkommen til at kontakte en af præsterne

Sct. Johannes Kirke - hjerte i Vestbyen
Menighedsrådet har fået udarbejdet et nyt logo for Sct. Johannes Kirke. I respekt for det
gamle logo, er der taget udgangspunkt i dette, men skabt et nyt mere moderne udtryk.
Samtidig har det været vigtigt at udtrykke tilhørsforholdet til Vestbyen og at der findes
hjertevarme, støtte, ritualer og fællesskaber, som alle trygt kan søge
til, når behovet er der.
I logoet findes et hjerte, et kors og et anker (J'et), der er symbolerne
for tro, håb og kærlighed. Med hjertets røde, fremtrædende farve,
fremhæves kærlighedens betydning, som i det kendte brev til Korintherne "...men størst af dem er kærligheden".
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SÆRLIGE GUDSTJENESTER
1. søndag i advent den 27. november kl. 10.30
Festgudstjeneste
3. søndag i advent den 11. december kl. 10.30
Konfirmander bærer lys ind i kirken
4. søndag i advent den 18. december kl. 16.00
De 9 Læsninger med lægmandslæsninger
Søndag den 5. februar kl. 19.00
Aftengudstjeneste
Søndag den 19. februar kl. 10.30 Fastelavn
Familiegudstjeneste med efterfølgende tøndeslagning og fastelavnsboller
Skærtorsdag den 6. april kl. 17.00
Gudstjeneste med efterfølgende fællesspisning i Johanneshuset
Langfredag den 7. april kl. 10.30
Liturgisk gudstjeneste
2. Pinsedag den 29. maj kl. 14.00
Gudstjeneste i Skyttehushaven

SOFIEGÅRDEN
Den første torsdag i hver måned i Multisalen bag ved Café Olga
Fællessang og musik – Torsdag den 1. december kl. 10
Julegudstjeneste– OBS – Torsdag den 22. december kl. 10
Fællessang og musik – Torsdag den 5. januar kl. 10
Gudstjeneste – Torsdag den 2. februar kl. 10
Fællessang og musik – Torsdag den 2. marts kl. 10
Påskegudstjeneste – OBS – Tirsdag den 4. april kl. 10
Fællessang og musik – Torsdag den 4. maj kl. 10
Gudstjeneste – Torsdag den 1. juni kl. 10
Fællessang og musik – Torsdag den 6. juli kl. 10

Ved præsten Lisbeth og organist Matthias fra Sct. Johannes, den lokale
folkekirke. Der er fælles kaffebord (gratis) hver gang.
VEL MØDT TIL ENHVER!

NYT FRA UNGDOMSPRÆSTERIET
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NYT FRA UNGDOMSPRÆSTERIET
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TID TIL FORDYBELSE
Læse- og studiekreds
Et udvalg af Søren Kierkegaards Opbyggelige Taler
(fra 1843/44) læses sammen med Troens perspektiv
(fra forlaget Eksistensen 2021).
Fortsat fra efteråret: 26. januar– 23. februar
Enhver er velkommen!
Der kræves ingen særlige forkundskaber, kun tid, tålmodighed og lyst til at fordybe sig!

Nærmere info og tilmelding til sognepræst Lisbeth Frøkjær Smed LFS@KM.DK Tlf. 53 27 23 29

Babysalmesang i Sct. Johannes Kirke
Hold oprettes løbende!
Mødetid:
Tirsdage kl. 11.00 - 11.45
Opstart 24. januar 2023
Bagefter er der mulighed for at hygge sig sammen i Johanneshuset
med brød og kaffe/te.

NB: Babysalmesang er gratis, men tilmelding skal ske til kirkekontoret,

mandag, onsdag torsdag og fredag ml. 10-12 og tirsdag ml. 13-15
på telefon 75 82 55 38 eller via kirkekontorets mail: csh@km.dk eller via hjemmesiden
sct-johannes-vejle.dk
Hold øje med vores hjemmeside omkring opstart

Velkommen til Krea-aften

Vi er en gruppe kvinder som mødes i Johanneshuset til
Krea aftener.Vi strikker, hækler eller sysler med andet
håndarbejde, mens vi snakker og får en kop kaffe/te og måske lidt sødt.
Vi mødes kl. 19.00 og et par timer frem. Opstart den 5. januar og derefter
2. februar - 2. marts - 13. april - 11. maj og 8. juni
Hvis du har lyst til at deltage, kan du blot møde op den pågældende dag.
Hvis du vil vide mere eller have nogen at følges med, så skriv eller ring til:
Paulina Lindholm på tlf. 51 80 76 33
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SOGNEEFTERMIDDAGE/AFTNER
Fri entre - kaffe og kage 25,- kr.

Onsdag den 7. december kl. 14 - 16
Julehygge - julefortællinger - julesange
Medlemmer af menighedsrådet læser julefortællinger,
og vi synger julesange

Onsdag den 18. januar kl. 14 - 16

Historien om Lille Bent, der blev stor
Bent Rasmussen fortæller sin livshistorie fra fødslen i 1941 til i dag,
hvor han er aktiv pensionist i Bredballe. Dagligliv, familieliv og arbejdsliv
fortælles med lune og kærlighed. Bent Rasmussen har blandt andet
været landmand, lærer, skolebibliotekar og pæd./adm. konsulent i Vejle
Kommune

Onsdag den 15. februar kl. 14 - 16

Kunsten at fange en solstråle.
Skagensmaleren Anna Anchers
liv og værk.
Kunst-foredrag ved cand teol og BA i kunsthistorie,
Agnes Petersen, Århus
Skagensmaleren Anna Ancher (1859 – 1935) er en af
Danmarks mest kendte og elskede kunstnere.
Hun er blandt de meget få, der overvandt de vanskeligheder, som kvinder i hendes generation mødte, når de
ønskede uddannelse og en selvstændig karriere.
Anna Ancher blev fra starten anerkendt, fordi hun kunne
noget særligt med farverne og lyset. Hun var og er lysets maler - og blev hyldet som den
første i dansk kunst, der ret forstod at fange en solstråle.
Billedet: Solskin i den blå stue. 1891. Skagens Museum

Sogneudflugt til Ribe
Lørdag den 3. juni 2023 kl. 08.30 - 18.00
For sognets beboere

Sogneudflugten går til Ribe, Danmarks ældste by, og vi skal naturligvis
besøge byens imponerende femskibede domkirke, der også er landets
ældste domkirke. Her havde salmedigteren Brorson sit virke i 1700-tallet.
I dag er er Ribe Domkirke især kendt for sine farvestrålende malerier
og mosaikarbejder af Carl Henning Pedersen (udført 1982 – 87).Ved siden
af ligger Kannikegården, hvor der er en udstilling om de første danske kristne.
I Ribe ligger også Jacob A. Riis Museum, der i billeder fortæller den spændende historie
om en Ribe-drengs udvandring til Amerika, hvor han som journalist og fotograf blev kendt
og berømmet for sin afdækning af de fattige indvandreres hårde livsvilkår
(sogneeftermiddag i april).
Sidst men ikke mindst skal vi gæste Vadehavscenteret, som er et nyt museum (bygget af
tagrør!) med en fantastisk varieret udstilling om Vadehavets natur, diger og mennesker – liv
og død – himmel og hav.
Turen starter fra Johanneshuset kl. 8.30. Der vil være kaffe og rundstykker undervejs.
Vi byder desuden på middagsmad i Ribe og kaffe og kage på hjemvejen.
Hjemkomst forventes kl. 18.
For detaljeret program: se opslag i kirken og Johanneshuset i løbet af foråret.
Tilmelding og betaling senest 22. maj til kordegnekontoret (mand. til fred. kl. 10 -12).
Deltagerbetaling: 250 kr. Der er plads til 56 personer i bussen!
Vi håber, rigtig mange har lyst til at tage med på denne spændende tur!

PRAKTISKE OPLYSNINGER

Følg med på Sct. Johannes Sogns hjemmeside: www.sct-johannes-vejle.dk
Ønsker du at få tilsendt ”Nyhedsbrev” omkring specielle arrangementer kan du sende
en mail til:
Webmaster Ib Allan Holck: iah@sct-johannes-vejle.dk
Sct. Johannes Sogn kan også findes på Facebook

Kirkebil for sognets beboere
Bor du i sognet og har svært ved selv at
komme frem, er det muligt at bestille kirkebil til
den sidste gudstjeneste i hver måned og til de søndage, hvor der er kirkefrokost.
Du bestiller kirkebilen ved at ringe til Vejle Taxa tlf. 70 20 12 22 og sige at du gerne vil
bestille KIRKEBIL og så fortælle hvorfra og hvortil.
Det koster 20,- kr. (pr. vej) og du betaler til kirketjeneren.
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KIRKEFROKOST
Alle er velkomne og maden koster kun et
beskedent beløb – kr. 30.00 (kontanter
eller MobilePay)– så det er lige dagen til
at invitere en anden med ud at spise.
Vi mødes i Johanneshuset efter

Søndag den 22. januar
Søndag den 5. marts
Torsdag den 6. april
Søndag den 18. maj

KIRKEKAFFE
Der er dækket op til en lille kop kaffe og hyggelig snak i våbenhuset efter gudstjenesten.

Søndag den 27. november
Søndag den 25. december
Søndag den 29. januar
Søndag den 26. februar
Søndag den 26. marts
Søndag den 30. april
Søndag den 29. maj

MENIGHEDSRÅDSMØDER
Mødernes afholdes i Johanneshuset og er offentlige.
Referatet hænger i Johanneshuset og våbenhuset og kan ses på hjemmesiden.
Onsdag den 11. januar kl. 17.00
Tirsdag den 7. februar kl. 16.00
Torsdag den 9. marts kl. 16.00
Onsdag den 19. april kl. 17.00
Tirsdag den 16. maj kl. 16.00
Torsdag den 15. juni kl. 16.00
På børnehjem i Tanzania
Lærke Holst Rechnagel har været udsendt som stiftsvolontør
til et børnehjem i Tanzania. Tirsdag d. 7. marts kl. 8.10 - 9.40
fortæller hun om det til konfirmanderne.
Alle er velkomne til dette arrangement.

SOGNEEFTERMIDDAGE/AFTNER
Fri entre - kaffe og kage 25,- kr.

Tirsdag den 14. marts kl. 19.30 - 21.30

De sidste timer
Forfatter og stud.theol, Kevin H.V. Larsen, Egtved.
Fra 1943-45 blev 112 danske frihedskæmpere henrettet af
nazisterne.
De Sidste Timer, er en biografi over de dræbte og en samling af
deres afskedsbreve til familien.
Af kendte frihedskæmpere kan nævnes, Kim Malthe-Bruun og
kromand Marius Fiil, Hvidsten, og 110 andre, der i denne bog, får
dels en biografi og trykt de afskedsbreve, der under krigen blev
distribueret i de illegale blade.
Størsteparten af de henrettede var unge mennesker helt ned til 17-18 år. Men fælles for
dem alle var, at de gik i døden med oprejst pande, uden klynkeri. Og sidst, men især ikke
mindst, i troen på deres frelser, Jesus Kristus.
Det er en oplæsningsaften og eventuel debat.

Tirsdag den 18. april kl. 19. 30 - 21.30

Journalist og fotograf Jacob A. Riis
Poul Marcus, tidligere fotograf og nuværende foredragsholder
fortæller om Jacob A. Riis som skrev om og fotograferede de
uværdige levevilkår i New Yorks slum i slutningen af 1800 tallet.
Dokumentationen var med til at forbedre levevilkårene for
millioner af fattige immigranter i New York.
Jacob A. Riis Museum ligger i Ribe, som er målet for årets
sogneudflugt.

ALSANG
Torsdag den 4. maj kl. 19.00
Vejles tidligere borgmester Flemming Christensen vælger
endnu engang sangene til Alsang i Johannes kirken.
Vi samles til Alsang i kirken og synger sammen en times tid.
Alsang eller fællessang om man vil, er en tradition der opstod i krigsårene 1940-45.
Vi glæder os til at synge sammen og se hvilke sange, der er udvalgt.
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MUSIK OG KONCERTER
Festgudstjeneste
Søndag den 27. november kl. 10.30
I anledning af Haderslev Stifts 100- års jubilæum fremfører
Kantoriet og juniorkoret en nyskrevet festkantate Træd ind med lys og herlighed. Den er
skrevet af komponisten Povl Chr. Balslev, teksten er af Niels Brunse.
Syng julen ind
Fredag den 2. december kl. 16. 00
Vi synger både gamle og til dels også nyere advents- og julesange omkring flygelet med
organist Matthias Geiger.
De 9 læsninger
Søndag den 18. december kl. 16. 00
Kirkens Kantori og juniorkor synger forskellige arrangementer af kendte og mindre kendte julesange. Pianisten Bjørn Elkjær akkompagnerer.
Carl Nielsen - Musikalsk temaaften
Tirsdag den 28. februar kl. 19. 00
Denne aften kommer til at handle om Carl Nielsen, Danmarks største komponist. Han
komponerede store og verdenskendte symfonier, men også over 350 sange. Kantoriet og
juniorkoret synger ved denne lejlighed forskellige arrangementer af Carl Nielsens sange.
Desuden fortæller organist Matthias Geiger om Nielsens liv. Selvfølgelig vil vi også synge
en del fællessange.

Ve s t bye n s D a r t
Johanneshuset, Haraldsgade 10
Tirsdage kl 14.00-15.00
Alle kan være med, uanset bopæl, alder, trosretning,
køn eller andet
man skal dog kunne gå op og ned af trapper
Kontaktperson: Inge Kristiansen tlf. 23 62 66 14

KROLF PÅ PLÆNEN
Kom og vær med til krolf
Vi spiller hver torsdag kl. 16.00 på plænen ved Sct. Johannes Kirke.
Vi starter op torsdag den 20. april

Alle er velkomne, og vi ser gerne nye medlemmer.
Kontingent: 50,- kr. for hele sæsonen.
Til nye spillere: Køller og kugler kan lånes i klubben.
Yderlige oplysninger fås hos Birthe Enggaard tlf. 28594157
eller Inge Kristiansen tlf. 23626614
Hvis det regner ½ time før spilletid – intet spil…

Sommerkoncert
Søndag den 18. juni kl. 19.00
Kantoriet og juniorkoret synger sommersange og andre skønne sange, arrangeret af
organist Matthias Geiger.Ved koncerten medvirker der også 3 musikere.

Personer med lyst til blomster søges!
Vi søger nogen der kunne have lyst at hjælpe med at lave buketter/dekorationer og andet
pynt til de forskellige årstider/højtider til kirken.
Ring til undertegnede og få en snak om, hvad du kunne have lyst til at byde ind med af tid
og ideer.
Venlige hilsener
Inge Kristiansen
Mobil: 23626614
Mail: Ingemerete1952@gmail,com

MANDAGSCAFÉ
Mandag den 5. december
Mandag den 19. december
Mandag den 16. januar
Mandag den 30. januar
Mandag den 13. februar
Mandag den 27. februar
Mandag den 13. marts
Mandag den 27. marts
Mandag den 24. april
Mandag den 8. maj
Mandag den 22. maj

Vi mødes klokken 14.00 i Johanneshuset og
tilbringer et par hyggelige timer sammen,
krydret med sang og måske en historie.
Hvis man har lyst, kan man strikke/hækle
f.eks. tæpper og babytøj til Rumænien eller
andre spændende ting til at sælge.
Mandagscaféen er åben for alle, der har lyst
- også kvinder med anden etnisk baggrund
end dansk er velkomne. Kaffe m.m. 5 kr.

Mød bare op!
- eller kontakt tovholder
Birthe Enggaard Jensen
på tlf. 28 59 41 57

