SCT. JOHANNES SOGN

Aktivitetskalender
Vinter/forår 2021
• Præstens klumme
• Medita v a enkirke
• Særlige gudstjenester
• Soﬁegården
• Fortolkningsværksted
• Koncerter
• Nyt menighedsråd
• Sognee ermiddage
• Mandagscafé
• Krolf, spilleklub og dart
• Kirkefrokost /kirkekaﬀe
• Prak ske oplysninger
• Menighedsrådsmøder
• Ungdomspræst
• Unge mødre/Sorggruppe for unge,
Den lave Højskole
• Adresseliste
• Gudstjenester
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Præstens klumme
En ny tid
Det nye kirkeår bringer mange nye ting med sig. Både glædelige og svære. Glædeligt er det, at kunne byde velkommen til
seks nye medlemmer af menighedsrådet, to nye suppleanter
samt to gengangere. Til det første konstituerende møde i rådet
blev Henning Lauridsen valgt som ny formand. Samtidig skal
der lyde en stor tak til de afgående menighedsrådsmedlemmer,
som har lagt mange års arbejde i sognet - ikke mindst til vores
hidtidige formand Birgit Flindt, som har været med i 28 år.
Ud over de nye menighedsrådsmedlemmer vil du i det nye år
også møde et par nye ansigter i kirken. En vikar for undertegnede, der går på barsel til
marts, samt en vikar, for Lisbeth Frøkjær Smed, der har fået bevilget 3 måneders studieorlov til næste efterår.Vi håber, I vil tage godt imod dem.
Blandt de sværere ting hører corona-pandemien, som godt nok ikke længere er så ny. Til
gengæld er det forholdsvis nyt, at vi nu må forsøge at vænne os til, at corona-restriktioner
og usikkerheder, mundbind og stramninger af forsamlingsforbud efterhånden er hverdag.
Det er en ny virkelighed, som vi nok ikke slipper af med lige foreløbig. Og det kan være
særligt udfordrende her i vintermånederne, hvor mørket rykker tættere på, og vi ikke har
samme muligheder for at mødes i solens varmende stråler, som vi kunne i foråret 2020.
Nu er det særligt vigtigt at hjælpe hinanden med at holde modet oppe og huske på, at selv
i mørket brænder et lys. Som de Vise Mænd fulgte Betlehemsstjernen, der gav dem tro og
håb, sådan må også vi gøre. Vi må finde lyset og lade det lede os på vej gennem de mange
udfordringer, der fylder vores nye hverdag. Og også i år skal det trods alt blive jul, selvom
den nok bliver anderledes, end vi er vant til. Men julen er ikke aflyst, som så mange medier
ellers har det med at annoncere, hver gang et julearrangement må se sig slået af corona.
Højtiden skal nok komme uanset – juleevangeliets glædelige budskab vil stadig lyde over
hele verden, når tiden er inde, og minde os om, at julenat fødes lyset og håbet. Som det
lyder i sidste vers af Lars Busk Sørensens salme fra 100 salmer:
Vi øjner det nu i det fjerne:
Guds under med os finder sted,
en krybbe, en stald og en stjerne
og engle der synger om fred:
at Gud alle dage vil bo hos de svage
- og alting er nyt under solen.
Med ønsket om en glædelig jul og et lyst forår, hvor håbet og livet igen vil pible frem.
Sognepræst, Sarah Dedieu
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Salmesang
på plænen
Onsdag den 9. december
kl. 16.00-16.30
samt
onsdag den 16. december
kl. 16.00-16.30
Kom og syng
Vi trykker sangark og har en forsanger med.
½ time vil vi synge ved det tændte juletræ på plænen, og vi tager
selvfølgelig hensyn til gældende
forsamlingsregler.

MEDITATIV AFTENKIRKE
v/sognepræst Sarah Kragh Dedieu
Tirsdag den 1. december kl. 19.30
Tirsdag den 5. januar kl. 19.30
Tirsdag den 2. februar kl. 19.30
Tirsdag den 2. marts kl. 19.30

Syng julen ind den 4. december kl. 16.00
i Sct. Johannes Kirke
Vi synger mange kendte og nogle mindre kendte julesange.
Organist Matthias Geiger akkompagnerer på flyglet.
Velkommen til en dejlig julestemning!
Alle er hjertelig velkommen!
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SÆRLIGE GUDSTJENESTER
1. søndag i Advent, den 29. november kl. 16.00
Andagt i kirken og juletræstænding
Indsamling til sognets julehjælp
4. søndag i Advent den 20. december kl. 10.30
Gudstjeneste med De 9 Læsninger
Indsamling til sognets julehjælp
Onsdag den 23. december kl. 16.00
Lillejuleaften familiegudstjeneste
Juleaften den 24. december kl. 10.00
Familiegudstjeneste
Kyndelmisse – Aftengudstjeneste den 7. februar kl. 19.00
Familiegudstjeneste Fastelavnssøndag den 14. februar kl. 10.30
Bagefter er der tøndeslagning og fastelavnsboller til alle i Johanneshuset
Søndag den 7. marts kl. 10.30
Babysalmesangshold medvirker ved gudstjenesten
Skærtorsdag den 1. april kl. 17.00
Gudstjeneste med efterfølgende fællesspisning i Johanneshuset (30 kr)
Torsdag den 15. april kl. 17.00
Familiegudstjeneste med gratis fællesspisning bagefter
(25 kr. per person, gratis under 3 år)
Bededag den 30. april gudstjeneste kl. 10.30
Kaffe og varme hveder i Johanneshuset bagefter
Kristi Himmelfartsdag den 13. maj kl. 19.00
Aftengudstjeneste
Søndag den 27. juni kl. 10.30
Musikgudstjeneste
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Fortolkningsværksted
Tekst og liv

Vi læser den kommende søndags evangelietekst.
Derefter kan alle byde ind med, hvad der taler til den
enkelte eller byder os imod i teksten.
Præsten kan supplere med faktuel viden, men ellers er
tanken, at vi alle er ligeværdige læsere/modtagere af
bibelteksten.
Meningen er at give rum og mulighed for at dele
erfaringer om tro og tvivl, mod og modløshed med andre.
Alle er velkomne, uanset om man er kirkegænger eller ej.
Tilmelding er ikke nødvendig, og man kan deltage så mange eller få gange,
man har mulighed for.
Vi mødes den sidste onsdag i måneden i Johanneshuset, Haraldsgade 10
Kl. 16.00 vil der være kaffe/te med lidt til
Kl. 16.30 – 17.30 arbejder vi med dagens tekst
Onsdag den 27. januar (Matt 20,1-16 til Septuagesima søndag) ved DVP
Onsdag den 24. februar (Matt 15,21-28 til 2. s. i fasten) ved LFS
Onsdag den 24. marts (Matt 21,1-9 til Palmesøndag) ved NN (barselsvikar)
Onsdag den 28. april (Matt 3,1-10 til Bededag) ved LFS
Onsdag den 26. maj (Joh 3,1-15 til Trinitatis søndag) ved DVP

Babysalmesang i Sct. Johannes Kirke
Nyt hold starter
onsdag den 13. januar kl. 10.00

Varighed af 8 gange: 13/1 + 20/1 + 27/1 + 3/2 + 10/2 + 24/2 +
3/3 + afslutningsgudstjeneste søndag den 7/3.
Undervisningen varer 30-45 min. Når vi er færdige med at synge, er der mulighed
for at sludre og nyde lidt godt til ganen.
Helene Eiler Ernst står for undervisningen.
Tilmelding til Helene på kontakt@heleneernst.dk eller tlf.: 27125813

Side 6

SOGNEEFTERMIDDAGE
Onsdag den 10. februar kl. 14-16

Kristendom og kvinder
v/sognepræst Sarah Dedieu
I efteråret 2019 var sognepræst Sarah Dedieu med til at repræsentere KFUM & KFUK i Danmark ved YWCA’s verdensråd i Sydafrika.YWCA (KFUK) er verdens største kvindeorganisation, der kæmper for ligestilling og kvinders rettigheder
verden over. Ved verdensrådet oplevede Sarah bl.a. vigtigheden af en kristendomsforkyndelse for, om og af kvinder.
I dette foredrag vil Sarah fortælle om sine oplevelser ved verdensrådet, samt
lægge op til en snak om, hvorvidt der også i Danmark er behov for et større
fokus på kvinder i kirken og kristendommen.

Onsdag den 10. marts kl. 14-16

Foredrag om Albert Bertelsen
v/Nina Damsgaard
Albert Bertelsen var stadig aktiv som maler, da han døde
for et år siden – 98 år gammel. Han var vellidt og afholdt i
sin hjemby Vejle, men hans kunst nåede også langt udenfor
fødebyen. Han var først og fremmest landskabs- og figurmaler, men skiftede naturligvis udtryk gennem den mere
end tres år lange karriere. Billedernes lys var den røde
tråd gennem alle årene, og betegnelsen ”Lysets maler”,
var kendetegnende i omtalen af ham.
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SOGNEEFTERMIDDAGE m. m.
Onsdag den 14. april kl. 14-16

Vestbyen
Bare navnet er for mange lig med noget specielt.
Noget…. ja, hvad for noget?
Journalist på Vejle Amts Folkeblad, Jørgen Flindt, er vestbydreng. Født og opvokset i Skolegade tilbage i de fattige og farverige 70’ere. I sit foredrag ”Med Vestbyen i
hjertet” forsøger han at finde ind til den påvirkning
bydelen har givet ham. Og givet så mange andre.
Der er tale om et dialog-foredrag, så publikum bliver inddraget i snakken.

Alsang den 4. maj kl. 19.30 i Sct. Johannes Kirke
Flemming Hundevad Meng, cand.mag i musikvidenskab og fra
1992-2020 chef for Musikskolen i Vejle Kommune.
Desuden lokalhistorisk forfatter med hovedvægt på det lokale
musikliv; han er klassisk sanger (baryton) og har desuden
komponeret en række sange og salmer.

MANDAGSCAFÉ

Mandag den 4. januar
Mandag den 18. januar
Mandag den 1. februar
Mandag den 15. februar
Mandag den 1. marts
Mandag den 15. marts
Mandag den 29. marts
Mandag den 12. april
Mandag den 26. april
Mandag den 10. maj
Mandag den 7. juni udflugt kl. 13

Vi mødes klokken 14 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. 2859 4157
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KONCERTER
Fredag den 4. december: Syng julen ind
Vi synger mange kendte og nogle mindre kendte julesange. Organist Matthias Geiger akkompagnerer på flyglet. Velkommen til en dejlig julestemning!
Søndag den 20. december kl. 10.30 (4. s. i Advent)
De 9 Læsninger - musikgudstjeneste
Søndag den 27. juni kl. 10.30 Musikgudstjeneste
Kirkens kantori og drengekor synger sommersange og andre dejlige sangperler akkompagneret af akkordeon og kontrabas.

FOKUS PÅ SALMESANG
Søndag den 7. februar kl. 18.40 og
Skærtorsdag den 1. april kl. 16.40
Vi samles omkring flygelet 20 min. før gudstjenesten,
hvor vores organist Matthias Geiger vil lære os to af
søndagens salmer.
Nyt menighedsråd i Sct. Johannes Sogn
Der er altid noget særligt over 1. søndag i advent. Det er der,
hvor det nye kirkeår begynder. Advent kommer af det latinske
ord adventus, som betyder ankomst, og er beslægtet med både
event og eventyr. I advent ser vi frem til at fejre Jesu fødsel i julefesten. I år er der dog en særlig begivenhed, som optager folkekirken den første søndag i advent, nemlig ”ankomsten” af de nye
menighedsråd landet over. Der er næsten noget symbolsk over, at det er hér tiltrædelsen foregår. Hvert 4. år tiltræder et nyt menighedsråd i forbindelse med
et nyt kirkeår. I advent. I forventning.
I Sct. Johannes sogn har vi også fået et nyt menighedsråd, som er klar til at arbejde for, at folkekirken fylder sit rum i Vejles Vestby. Et nyt menighedsråd, ja,
men vi overtager arbejdet fra det tidligere menighedsråd, som har gjort en
kæmpe indsats for at Sct. Johannes kirke skal være et godt sted for mennesker i
Vestbyen.Vi glæder os til at fortsætte arbejdet.
Om mig selv kan jeg fortælle, at jeg er uddannet lærer og har arbejdet i 35 år
inden for skoleverdenen bl.a. på Engum Skole, på Midtbyskolen her i Vejle og
senest som skoleleder på Højen Skole.
Nu glæder jeg mig til at bruge nogle år i folkekirkens tjeneste. Det giver mening
at arbejde for at skabe gode fællesskaber for mennesker!
Henning Lauridsen,
Formand for det nye menighedsråd
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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
Holdet er foreløbigt lukket for tilmelding p.gr.a. corona
Derefter, følg med på vores hjemmeside for opstart

KROLF PÅ PLÆNEN
Kom og vær med til krolf
Vi starter torsdag den 15. april med et lille traktement kl. 16.00.
Hvis vejret er til det, spiller vi et par runder bagefter.
Alle er velkomne, og vi vil gerne se nye medlemmer.
Til nye spillere: Køller og kugler kan lånes i klubben.
Kontingent: 100 kr. for hele sæsonen.
Yderligere information fås hos Karen Enemark,
tlf. 22 66 91 97 eller Birthe Enggaard tlf. 28 59 41 57

Spilleklub
Mandage kl. 13.00-15.30
Pris 5,- kr. pr. gang
Her kan du komme og spille yatzy,
kort -og brætspil.
Alle er velkomne, og tilmelding er ikke nødvendig.
Der serveres kaffe, te og småkager
Der spilles IKKE om penge – men
Holdet er foreløbigt lukket for tilmeldinger
kun for sjov og hyggeligt samvær
p.gr.a. corona
Derefter, følg med på vores hjemmeside for
opstart
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KIRKEFROKOST
Alle er velkomne og maden koster
kun et beskedent beløb – kr. 30.00
(husk kontanter)
– så det er lige dagen til at invitere
en anden med ud at spise.
Vi mødes i Johanneshuset efter
gudstjenesten
ca. kl. 11.45
Søndag den 13.
december
Søndag den 31. januar
Søndag den 7. marts
Torsdag den 1. april
Søndag den 16. maj
Søndag den 20. juni

Sogneudflugt
Onsdag d. 2. juni
Turen går til
Blicher Museet, Grønhøj Kro
og Pejsegården
Afgang fra Johanneshuset kl. 9.30 –
hjemkomst kl. 17.30
Fra 15. maj, kan billetter købes i
Johanneshuset mellem kl. 10.00 – 12.00
Pris 200,00 kr.

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

Søndag den 3. januar
Søndag den 14. februar
Søndag den 28. marts
Søndag den 30. april
Søndag den 30. maj
Søndag den 27. juni

SOFIEGÅRDEN
GUDSTJENESTE
I Multisalen ved Café Olga
sidste torsdag i måneden

kl. 14.30
Enhver er velkommen til en
kort gudstjeneste og fælles
kaffebord bagefter

Grundet de nuværende
coronarestriktioner er
julegudstjenesten på Sofiegården
desværre aflyst i år.
Vi håber at komme i gang igen
i det nye år.
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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:
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.

MENIGHEDSRÅDSMØDER
Datoerne vil fremgå på vores hjemmeside.
Mødernes afholdes i Johanneshuset og er offentlige.
Referatet hænger i Johanneshuset og våbenhuset og
kan ses på hjemmesiden.

Coronatiden
Det er en uvant, uvirkelig og for mange en skræmmende situation
vi befinder os i.
Har du brug for at tale med en præst, står præsterne i Sct. Johannes Kirke til
rådighed på telefon eller E-mail.
* Lisbeth Frøkjær Smed 53 27 23 29 E-mail: lfs@km.dk
* Sarah Kragh Dedieu 51 40 16 24 E-mail: skd@km.dk
* Dorte Volck Paulsen 29 46 71 01 E-mail: dkp@km.dk
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NYT FRA UNGDOMSPRÆSTERIET

Side 13

NYT FRA UNGDOMSPRÆSTERIET
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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.

Begravelse:

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

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
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Adresser og telefonnumre
Provst Dorte Volck Paulsen
Jellingvej 39, 7100 Vejle
E-mail: dkp@km.dk
Tlf. 75 82 31 39 / 29 46 71 01
Træffes ikke fredag
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
Bedst efter aftale - træffes ikke mandag
Sognepræst Sarah Kragh Dedieu
E-mail: skd@km.dk
Tlf. 51 40 16 24
Træffes ikke mandag
Kirkekontor
Kordegn Ida G. Pedersen
E-mail: igp@km.dk
Tlf. 75 82 55 38

Kontoret er åbent
Mandag - fredag kl. 10-12

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

Træffes i kirken eller Johanneshuset
Træffes ikke onsdag

Aktivitetsmedarbejder Lone Petersen
E-mail: lope@sct-johannes-vejle.dk
Tlf. 24 84 06 97
Træffes bedst efter aftale
Menighedsrådsformand
Henning Lauridsen
Tlf. 53 35 36 48 Mail: henla138@gmail.com
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Gudstjenester
F= Kirkefrokost
NOVEMBER
29.
1. s. i Advent
DECEMBER
01.
06.
2. s. i Advent
13.
3. s. i Advent
20.
23.
24.

4. s. i Advent
Lillejuleaften
Juleaften

25.
Juledag
26.
2. juledag
27.
Julesøndag
JANUAR
01.
Nytårsdag
03.
Helligtrekonger
05.
10.
1. s. e. H3K
17.
2. s. e. H3K
24.
Sidste s. e. H3K
31.
Septuagesima
FEBRUAR
02.
07.
Seksagesima
14.
Fastelavn
21.
1. s. i Fasten
28.
2. s. i Fasten
MARTS
02.
07.
3. s. i Fasten
14.
Midfaste
21.
Mariæ Bebudelse
28.
Palmesøndag
APRIL
01.
Skærtorsdag
02.
Langfredag
04.
Påskedag
05.
2. Påskedag
11.
1. s. e. Påske
15.
18.
2. s. e. Påske
25.
3. s. e. Påske
30.
Bededag
MAJ
02.
4. s. e. Påske
09.
5. s. e. Påske
13.
Kristi Himmelfart
16.
6. s. e. Påske
23.
Pinsedag
24.
2. Pinsedag
30.
Trinitatis søndag
JUNI
06.
1. s. e. Trinitatis
13.
2. s. e. Trinitatis
20.
3. s. e. Trinitatis
27.
4. s. e. Trinitatis

K= Kirkekaffe

kl. 10.30 K
kl. 16.00

Lisbeth Frøkjær Smed
Lisbeth Frøkjær Smed. Andagt og juletræstænding

kl. 19.30
kl. 10.30
kl. 10.30 F
kl. 10.30
kl. 16.00
kl. 10.00
kl. 12.00
kl. 14.00
kl. 16.00
kl. 10.30
kl. 10.30
kl. 10.30

Meditativ aftenkirke v/Sarah Kragh Dedieu
Sarah Kragh Dedieu
Lisbeth Frøkjær Smed
Konfirmander bærer lys ind
Dorte Volck Paulsen. De 9 læsninger. Musikgudstjeneste
Sarah Kragh Dedieu. Familiegudstjeneste
Sarah Kragh Dedieu. Familiegudstjeneste
Sarah Kragh Dedieu
Lisbeth Frøkjær Smed
Lisbeth Frøkjær Smed
Dorte Volck Paulsen
Lisbeth Frøkjær Smed
Anders Michael Grønfeldt

kl. 16.00
kl. 10.30 K
kl. 19.30
kl. 10.30
kl. 10.30
kl. 10,30
kl. 10,30 F

Dorte Volck Paulsen
Dorte Volck Paulsen
Meditativ aftenkirke v/Sarah Kragh Dedieu
Lisbeth Frøkjær Smed
Sarah Kragh Dedieu
Lisbeth Frøkjær Smed
Lisbeth Frøkjær Smed

kl. 19.30
kl. 10.30
kl. 19.00
kl. 10.30 K
kl. 10.30
kl. 10.30

Meditativ aftenkirke v/Sarah Kragh Dedieu
Dorte Volck Paulsen
DVP Kyndelmisse Aftengudstjeneste
Sarah Kragh Dedieu. Familiegudstjeneste
Lisbeth Frøkjær Smed
Lisbeth Frøkjær Smed

kl. 19.30
kl. 10.30 F
kl. 10.30
kl. 10.30
kl. 10.30 K

Meditativ aftenkirke v/Sarah Kragh Dedieu
Sarah Kragh Dedieu. Babysalmesang medvirker
Lisbeth Frøkjær Smed
Lisbeth Frøkjær Smed
Camilla Synnøve Lauridsen

kl. 17.00 F
kl. 10.30
kl. 10.30
kl. 10.30
kl. 10.30
kl. 17.00
kl. 10.30
kl. 10.30
kl. 10.30 K

Lisbeth Frøkjær Smed. m/fællesspisning bagefter
Lisbeth Frøkjær Smed
Dorte Volck Paulsen
Camilla Synnøve Lauridsen
Lisbeth Frøkjær Smed. Konfirmation
Camilla Synnøve Lauridsen
Dorte Volck Paulsen
Camilla Synnøve Lauridsen
Lisbeth Frøkjær Smed. Varme hveder bagefter

kl. 10.30
kl. 10.30
kl. 19.00
kl. 10.30 F
kl. 10.30
kl. 14.00
kl. 10.30 K

Lisbeth Frøkjær Smed
Anders Michael Grønfeldt
Dorte Volck Paulsen. Aftensgudstjeneste
Camilla Synnøve Lauridsen
Lisbeth Frøkjær Smed
Fælles i Skyttehushaven
Dorte Volck Paulsen

kl. 10.30
kl. 10.30
kl. 10.30 F
kl. 10.30 K

Lisbeth Frøkjær Smed
Camilla Synnøve Lauridsen
Dorte Volck Paulsen
Lisbeth Frøkjær Smed. Musikgudstjeneste

