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BRORSTRUP-RAVNKILDE
PASTORAT:

Menighedsrådets officielle mail:
8279@sogn.dk

Skriver man til den, vil den altid  
blive læst af menighedsrådet.

Formand:
Peter Møller Wormslev

Brorstrupvej 14, Brorstrup
tlf. 72 58 12 40

horssiggaard@post.tele.dk

Næstformand:
Hanne Vester Rasmussen

Gl. Roldvej 1, Nysum, tlf. 98 56 95 05
hanne.vester@mail.dk

Kirkeværge:
Kirsten Mortensen

Skårupvej 16, Ravnkilde
tlf. 30 70 92 15

kirstenmdm@gmail.com

Kasserer:
Vagn Wiborg

Fyrkildevej 31, Fyrkilde
tlf. 98 56 91 96

wiborg-juul@mail.dk

Graver ved begge kirker:
Søren Chr. Bentzen
Nørvad 1, Ravnkilde

tlf. 29 43 71 80
soerenbentzen@msn.com

Organist, begge kirker:
Karl Alfred Petersen

Skolegade 2, Ravnkilde
tlf. 98 56 91 28

Kirkesanger Brorstrup:
Jens Erik Jensen

Haverslevvej 66, Årestrup
tlf. 98 37 50 11

Kirkesanger, Ravnkilde:
Søren Kjærgaard

Skørping, tlf. 98 33 85 50

Sognepræst:
Holger Lyngberg

Nørvad 1, Ravnkilde, tlf. 98 56 90 55
e-mail: hly@km.dk

Siden SidSt

RAVNKILDE SOGN:
DØBT:
Nanna Bjørn
   Født 29.08.2012 i Ravnkilde sogn
   Døbt 09.12.2012 i Ravnkilde kirke

Aston Hedegaard Ibsen
   Født 13.08.2012 i Vesterkær sogn
   Døbt 20.01.2013 i Ravnkilde Kirke

Elliot Hedegaard Ibsen
   Født 13.08.2012 i Vesterkær sogn
   Døbt 20.01.2013 i Ravnkilde kirke

Emmeline Pilgaard Nørhave
   Født 04.11.2012 i Suldrup sogn
   Døbt 03.02.2013 i Ravnkilde kirke

Sofia Husum Jørgensen
    Født 26.10.2012 i Binderup sogn
    Døbt 03.02.2013 i Ravnkilde kirke

VIET:
  Ingen

BEGRAVET: 
Leon Børge Jensen
   Født 02.02.1921 i Vebbestrup sogn
   Begravet 07.11.2012 på Ravnkilde 
kirkegård

Jonna Conny Margrethe Christensen
   Født 17.02.1944 i Roskilde Domsogn
   Bisat 16.11.2012 fra  Ravnkilde kirke 

Knud Kristian Wilson Brøgger
   Født 05.09.1924 i Ravnkilde sogn
   Bisat 07.12.2012 fra Arden kirke

Signe Sørensen Christensen
    Født 11.04.1926 i Vebbestrup sogn
     Begravet 01.02.2013 på Vebbestrup 

kirkegård
   

BRORSTRUP SOGN:

DØBT:
Jeppe Holm Sørensen
   Født 18.08.2012 i Haverslev sogn
   Døbt 28.10.2012 i Brorstrup kirke

 VIET:
Ingen

BEGRAVET:
Ingen
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FotoS Fra en dejlig dag

Nanna Bjørn

Aston Hedegaard Ibsen og Elliot Hedegaard IbsenEmmeline Pilgaard Nørhave

Sofia Husum JørgensenJeppe Holm Sørensen

Vi ønSKer jer alle

et hjerteligt

tillyKKe med dagen
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FolKeKirKenS logo

Men nu er det her, og lad os så 
tage vel imod det og bruge det 
med den skønsomhed, som det 
sømmer sig for sådant et.

Faktisk synes jeg, at det er en gan-
ske smuk og sigende udformning, 
man har fundet frem til. Man har 
fra tovholdernes side indkaldt for-
slag fra alle sider af det ” folkekirke-
lige landskab”.

Vores ”gamle” biskop Karsten Nis-
sen har siddet som formand for 
styregruppen, mens den markante 
og dygtige formand for Landsfor-
eningen af menighedsråd Ingelise 
Pedersen også har været med i sty-
regruppen.  

Chefdesigner på projektet har væ-
ret: Timothy Jacob Jensen fra fir-
maet Jacob Jensen Design.

Da logoet var klar til brug, ud-
sendtes en pressemeddelelse, 
og fra den har jeg hentet livsstil-
sekperten Christine Feldthaus’ 
bemærkninger (hun, som er 
kendt fra udsendelsen Kender 
du typen):
”Det nye logo er særdeles vellykket, 
meget moderne, og alligevel med 
dybe rødder i traditioner og symbo-
ler. Det er i mine øjne rigtigt godt, og 
det appellerer til min fantasi. Det lev-
ner plads til, at jeg selv kan fabulere.”

Forsiden af dette kirkeblad er prydet 
med det, som hedder folkekirkens logo

Gennem årene har stadig flere efterlyst et logo for folkekirken, idet 
folkekirkens jo fra mange sider udfordres og derfor kunne behøve et 
tydeligt tegn, som folk med årene ville forbinde med folkekirken og 
det, som folkekirken står for.

Det har ikke været en let og ubesværet proces, og der rejste sig man-
ge, relevante spørgsmål, idet folkekirken jo er en lidt spøjs størrelse:

-  Hvem ville få lov til at bruge dette nye logo? Alle, som er døbt, 
er jo en del af folkekirken og har lige stor ret til folkekirken 
som alle andre døbte.

-  Ville et sådan logo betyde, at nogen fremover vil kunne ” ud-
tale sig på folkekirkens vegne”? 

-  Folkekirken har jo ikke i den forstand et overhoved, der kan 
tale på alles vegne. Som en markant kirkeminister en gang 
sagde: 10 grønthandlere, som er medlemmer af folkekirken, 
kan med lige så god ret udtale sig om folkekirkelige sager 
som 10 biskopper kan. Lidt skarpt stillet op, men der er jo 
sandhed i ordene.

-  Vil et sådant logo medføre en topstyring og trimning af folke-
kirken? Vil det strømline folkekirken lidt a la de store selskaber 
som McDonald’s, Mærsk osv.…

-  Er der en risiko for, at logoet kan blive ”misbrugt” til at fremme 
bestemte opfattelser og meninger ved at få dem til at fremstå 
som hele folkekirkens opfattelser og meninger.

Som I kan se, er der fremkommet mange indsigelser, blevet 
overvejet mange muligheder og ” tænkt store tanker ”

Kirke&SognSide 4
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KORSET
er kristendommens centrale symbol.

HJERTET
skal pege hen på Guds kærlighed til mennesket 
og på næstekærligheden.

KIRKEN
er indsat som symbol på de konkrete og lokale 
kristne fællesskaber

DUEN 
skal pege hen på Helligånden og er kendt som et 
symbol på fredag

ENGLEN
er symbol på Guds ledsagere og budbringere

DAGMARKORSET
er indsat som symbol for dåben, og det har jo i 
Danmark en historisk værdi. (Mange piger får jo 
i dåbsgave netop et dagmarkors)

ANKERET er det kendte symbol for håb

SKIBET
er kendt som symbolet på den kristne kirke og 
menighed(f. udtrykket (” kirkeskibet”)

FISKEN
er det ældste symbol for Jesus Kristus, Guds Søn 
og vores frelser. 
(Grunden til, at man brugte fisken og ikke korset 
i de første århundrede som symbol på Kristus, er 
de forfølgelser de første kristne var udsat for. Der-
for var korset et farligt symbol at bruge, og man 
måtte finde på et logo at bruge indbyrdes. Valget 
faldt på fisken, og forklaringen herpå er lidt om-
stændelig: På græsk hedder fisk ICHTYS, og en el-
ler anden fandt så på følgende: I står for Jesus, CH 
for Christus T for Guds Y står for Søn og S står for 
Frelser, altså kunne man med sindsro bruge fisken 
som logo for Kristus, for ingen udenforstående 
ville sandsynligvis gætte, hvad der er gemte sig 
bag dette logo).

Man kan læse meget mere om det nye logo på den-
ne hjemmeside: www.folkekirken.dk

Om selve logoet og dets symbo-
ler skriver styregruppen i pres-
semeddelelsen:
Logoet er opbygget af et kors i en cir-
kel fyldt med små symboler. Korset 
tager udgangspunkt i det historiske 
dagmarkors, og cirkelformen er in-
spireret af døbefonten, fordi det er 
dåben, som gør den enkelte til en del 
af det kristne fællesskab. De mange 
små kristne symboler afspejler, at i 
folkekirken er troen et personligt og 
direkte forhold til Gud- og at troen 
kan have mange former. Samlet set 
understreger logoet, at folkekirken 
giver plads til en stor forskellighed og 
høj grad af individualitet inden for en 
klar fælles ramme.

Biskop Karsten Nissen siger selv:
Det har været en klar forudsætning 
i projektet, at det nye logo og fælles 
visuelle identitet skal kunne bruges 
i sammenhæng med de enkelte kir-
kers egne udtryk. Det hele skal ikke 
blive ens, men vi har manglet et tegn, 
som tydeligt viser, at den enkelte kirke 
er en del af et større fælleskab. Det er 
helt op til den enkelte sognekirke, om 
de vil bruge folkekirkens fælles visuelle 
identitet.
Behovet for et fælles logo udspringer 
ikke mindst af danskernes voksende 
mobilitet. I gamle dage boede man 
gerne hele livet i det samme sogn, 
hvor folkekirken var den lokale sog-
nekirke. I dag flytter man mange 
gange, og de fleste kommer til at bo i 
en lang række forskellige sogne. Så er 
det vigtigt at kunne se sammenhæn-
gen f. eks. fra kirken, hvor man fik sit 
barn døbt, til kirken i det sogn, hvor 
man bor, mens barnet vokser op.”

Side 5Kirke&Sogn
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nyt Fra menighedSrådet

KONSTITUERING
Det nye menighedsråd har konstitueret sig og 
fordelt de forskellige poster på følgende måde:

FORMAND: 
Peter Møller, Brorstrupvej 14, Brorstrup

NÆSTFORMAND:
Hanne Vester Rasmussen, Gl. Roldvej 1, Nysum

KASSERER:
Vagn Wiborg, Fyrkildevej 31, Fyrkilde

KONTAKTPERSON:
Hanne Vester Rasmussen

KIRKEVÆRGE:
Kirsten Mortensen, Skårupvej 16, Ravnkilde

KIRKEGÅRDSUDVALG:
Krista Henriksen, Bydamsvej 5, Ravnkilde
Jesper Heskjær, Solsiden 13, Mejlby

PRÆSTEGÅRDSUDVALGET:
Krista Henriksen (formand) 
Vagn Wiborg og Peter Møller

SEKRETÆR:
Sognepræsten

Det nye menighedsråd er trukket i 
arbejdstøjet og er kommet godt i gang
med de mange gøremål.

PERSONALESITUATION På KIRKEGåRDENE
Menighedsrådet har indgået en aftale med Henny 
Christensen om fratrædelse fra stillingen som graver 
ved Ravnkilde kirke med udgangen af februar. Me-
nighedsrådet ønsker at takke Henny for de år, hun 
har arbejdet på kirkegården, samt ønske hende al 
mulig held og lykke fremover.

Fra 1. april og frem til årets udgang vil der være føl-
gende personale på kirkegårdene:

1 fuldtidsansat graver med det overordnede ansvar 
for begge kirkegårde: Søren Chr. Bentzen, som hidtil 
har været deltidsansat graver ved kirkerne/kirkegår-
dene.

1 fuldtidsansat gravermedhjælper i perioden 1. april 
til 31. december. I skrivende stund er ansættelsen af 
denne gravermedhjælper i gang.

1 deltidsansat gravermedhjælper med et timetal på 
710 timer om året og ansat hele året: Karsten Frand-
sen, Rørbæk.

Hen imod slutningen af året vil denne bemandings-
form blive taget op til drøftelse med henblik på, hvor-
dan bemandingen skal være på længere sigt.

Kirke&SognSide 6
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Bag overskriften – Danske kirke-
dage – gemmer der sig et fælles-
kirkeligt (økumenisk) arrangement. 
Fælleskirkeligt vil sige, at alle kirke-
samfund er indbudt til at deltage 
i begivenheden, Normalt plejer 
cirka 50 forskellige kirkesamfund, 
organisationer m.m. at deltage, så 
det er det største arrangement i 
Danmark på tværs af alle kirkelige 
skel og grænser.
Kirkedagene har været afholdt 
hvert 3. år siden 1971 – dog med 
noget skiftende opbakning gen-
nem årene - I år 2013 er det så Aal-
borg Stifts tur til at være vært for 
begivenheden.
Mange har lagt store kræfter i for-
beredelsen, og når man kigger 
programmet igennem, så er der 
virkelig noget for enhver smag, 
også selv man måske ikke betrag-

ter sig selv som særligt kirkeligt 
engageret.
Her i kirkebladet vil jeg godt gøre 
opmærksom på det store og veltil-
rettelagte arrangement og vise lidt 
af det man kan opleve og deltage i 
og særligt vil jeg nævne:

åBNINGSGUDSTJENESTEN 
Den finder sted Kristi Himmelfarts-
dag kl. 15.30 i Gigantium i Aalborg.

AFSLUTNINGSGUDSTJENESTEN
Søndag den 12. maj kl. 10 i Aalborg 
Kongres- og kulturcenter.

Jeg tror, at det kan blive en stor 
oplevelse at deltage i de to guds-
tjenester.

Læs heLe programmet på:
www.brorstrup-ravnkilde-kirke.dk 

Sådan kåres vinderen 
Fotograf Casper Tybjerg udvælger 10 finalister, som læserne 
kan stemme på online. Læserne har 1 stemme og dommerne 
hver 1 stemme. Den endelige vinder kåres den 18. marts.

Dommere 
Henning Toft Bro biskop i Aalborg Stift, Inge Lise Pedersen 
formand for Landsforeningen af Menighedsråd, Svend Løbner 
direktør i Kirkeligt Medieakademi og Lea Schøler Christensen 
redaktør på Kristendom.dk

Præmier
1. præmie: iPad med 32gb og wifi, værdi: 4.699,-
2. præmie: iPad Mini med 32gb og wifi, værdi: 3.299,- 
3. præmie: Fotobogen af Casper Tybjerg, værdi: 299,-

Troen i hverdagen

Konkurrencen
Hvor ser man danskernes tro udfoldet i dagliglivet? Hvor ser 
man kristendommen uden for kirken, og hvad sker der i kirken i 
hverdagen? Det sætter vi fokus på med fotokonkurrencen ”Troen i 
hverdagen”.

Den 9. til 12. maj samles 5000 personer i Aalborg til Danske 
Kirkedage under temaet ”Menneske, hvor er du?” Dette er Guds 
spørgsmål til Adam, da han og Eva skjuler sig i Edens Have efter 
at have spist af den forbudte frugt. Men det er også det spørgsmål, 
vi gerne vil have dit fotografiske bud på. Hvilke ritualer har vi i hver-
dagen og hvad tror vi i det hele taget på - sport, Gud eller os selv?

Deadline 
Indsend dit foto senest den 4. marts kl. 12.

Vind 
iPad

Læs mere på 
www.kirkedage.dk

Fotokonkurrence:

Foto
KoNKUrreNCe

viNd
eN ipad
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opSlagStaVlen

påSKen i 
KirKerne
LIDT OM LANGFREDAG
Som I kan læse i gudstjene-
stelisten er der – naturligt nok 
- mange gudstjenester i på-
skedagene fra palmesøndag til  
2. påskedag, de fleste af dagene 
i begge kirker.

Dog holdes der langfredag en 
fælles gudstjeneste for begge 
sogne i Ravnkilde kirke, hvor 
denne særlige dag højtidelig-
holdes med en særlig langfre-
dagsgudstjeneste.

Det kunne være smukt, om det 
fremover kunne blive en tra-
dition, at langfredagsgudstje-
nesten går på skift mellem de 
to kirker, og at man fra begge 
sogne bakker op om denne 
gudstjeneste.

Langfredag er en særlig dag, 
på den ene side smertefuld og 
knugende, på den anden side 
så fuld af håb og trøst.

Gudstjenesten finder sted
kl. 19.30 i Ravnkilde kirke

SangaFtener
 
Lokalhistorisk Forening i Ravnkilde, Ravnkilde Borgerfor-
ening og menighedsrådet er gået sammen i et forsøg på 
at genoplive sangaftenerne.

Flere gange kan man høre sige, at det er nu så dejligt at 
synge sammen, og det er en skam, at der ikke er mulighed 
for det.
Et sådant ønske vil vi gerne komme i møde, så derfor for-
søges der i første omgang med 2 sangaftener her i første 
halvår. Derefter vil vi vurdere, hvordan sangaftenerne 
fremover skal forløbe, ja om der er opbakning til dem.

HVOR?
På Ravnkilde Skole

HVORNåR?
Torsdag den 14. marts 
Torsdag den 18. april
Begge aftenener
kl. 19.30-22.00 (senest )

KAFFE OG BRØD?
I skal selv have kaffe, brød, kop osv.

På skift vil vi så udvælge sange til aftenen, ligesom 
der bliver mulighed for en lille ”ønskekoncert” til sidst.

åretS KonFirmationer
BRORSTRUP KIRKE DEN 28. APRIL KL. 10.00
RAVNKILDE KIRKE DEN 5. MAJ KL. 10.00

Da der ikke er så mange konfirmander, kan der sagtens 
blive plads til nogle af jer fra sognene. 
Det er jo sådan et par rigtige festdage, og selv om vi sidder 
lidt tæt – som juleaften – så forhøjer det jo bare glæden 
ved at være med.

Til lykke til de unge, når dagen oprinder!

Kirke&SognSide 8
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Sommermødet

Det får er lidt anderledes forløb end ellers:
Gudstjenesten flyttes fra kirken til teltet!!

Til at spille til gudstjenesten og til at optræde bagef-
ter har vi hyret de tre kvikke piger: ZENOBIA.

De var ganske vist på besøg i Brorstrup kirke den 
9. december, hvor de gav os tilhørere en musikalsk 
oplevelse lidt ud over det sædvanlige. Sikken dog 
en musikalitet og glæde ved og til musikken. Der er 
længe imellem, at man kan opleve en så smittende 
glæde.

Dog rasede der en snestorm den aften, og selv om 
mange trodsede vejret og mødte frem, var der alli-
gevel mange, der senere har sagt, at de gerne ville 
have hørt dem, men ikke vovede at køre ud.

Så nu kommer de igen… til sommer, når skoven er 
blevet rigtig grønt, så kun syndflod kan forhindre os 
i at nyde deres musik, deres livsglæde og smittende 
humør.

ZENOBIAKOmmER
IGEN!

DAGEN FåR FØLGENDE FORLØB:

Kl. 13.30: Gudstjeneste i teltet
Kl. 14.30:  Kaffebord. 

Tag selv kaffen med, brød 
sørger menighedsrådet for

Kl. 15.30: ZENOBIA optræder.

årets sommermøde er fastsat til

SØNDAG DEN 2. JUNI 2013

Side 9Kirke&Sogn
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lidt Fra adVentStiden

1. SØNDAG I ADVENT
Denne søndag begyndte i Brorstrup kirke, og det 
blev en god stund i kirken med gudstjeneste og lidt 
mundgodt bagefter.
Fem børn har i flere år trofast båret små lysdekora-
tioner ind i kirken. Deres trofasthed er beundrings-
værdig!
På billedet nederst på siden  kan man se de hygger sig 
med sodavand og kage på trappetrinet til koret. Bør-
nene er: Julie, Jonas Fredrik, Valdemar og Sofia-Amalie.

Dagen fortsatte med eftermiddagsgudstjeneste i 
Ravnkilde kirke, hvorefter den stod på gløgg og æb-
leskiver i forsamlingshuset.
Da mørkningen kom, tændtes faklerne, og vi gik i et 
stemningsfuldt fakkeloptog gennem sneen først til 
Agnethes have, hvor træerne tændtes. Derefter ned 
til Sparekassen, hvor træerne på Mejeritorvet blev 
tændt og eftermiddagen sluttede med, at alle sang 
Dejlig er Jorden…
Samuel Frederiksen fra Hvalpsund krydrede dagen 
med sit spil på kornet.
Det var en betagende eftermiddag med en før-
julestemning, som man næsten kun kan læse om i 
bøgerne
I JULELAMPENS SKÆR. Desværre har jeg ingen bil-
leder fra den eftermiddag.

SKIFTEDAG OG ET LILLE JUBILÆUM
1.søndag i advent
Første søndag i advent er traditionelt skiftedag 
for menighedsrådene. Det gamle råd træder 
tilbage, og det nye træder i funktion.
Således naturligvis også her i sognene. Hanne 
Bregendahl gav stafetten videre til den nye for-
mand Peter Møller. Hun havde selv modtaget 
den af ham 1 søndag i advent 2003, så i 9 år 
havde Hanne forvaltet hvervet som formand 
for Brorstrup menighedsråd, siden hen for det 
fælles Brorstrup- Ravnkilde menighedsråd.
Hanne fortjener stor tak for sin indsat i alle 
årene, præget som den har været af Hannes 
varme, medmenneskelighed og lyse sind.
Ringen er nu på en måde sluttet, nu hvor Peter 
igen tager formandsstafetten i sin hånd.
På billedet står den ”gamle” og den ”nye” for-
mand og imellem dem står kirkesanger Jens 
Erik Jensen, ikke som en lus mellem to negle…
det tror jeg aldrig han har følt sig som, men 
som en glad og tilfreds mand, fordi han netop 
1. søndag i advent kunne fejre ” kobberbryllup 
med Brorstrup kirke og sogn. Siden 1. juni 2000 
har han trofast og med stor indføling passet 
kirkesangerembedet ved kirken. Til megen stor 
glæde for menigheden, og for ham selv, tror jeg 
også.

Til lykke til dem alle tre!
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DAGPLEJENS OG BØRNEHAVENS JULESANG I RAVNKILDE KIRKE
Den 6. december havde menighedsrådet inviteret daglejen og børnehaven til julesang i Ravnkilde kirke.
Hvor var det dog en god oplevelse- i hvert fald set med mine øjne! 
Et par billeder fortæller deres egen historie om den dag. Jeg vil sent glemme, da børnene og jeg ” befolkede og 
pyntede ” den julekrybbe, som Henning Thorup i Haverslev snedkererede til kirken for nogle år siden.
Efter julesangen gik børnehavebørnene hjem til Kløvermarken, mens dagplejebørnene og forældre og bedste-
forældre gik i forsamlingshuset, hvor vi fik lidt godt at spise, inden der blev danset om juletræ. Som afslutning 
kom julemanden forbi, som han altid plejer. Selv om nogle af de små nu er lidt betuttede ved synet af denne 
besynderlige mand, så vakte han alligevel glæde og jubel.

Side 11Kirke&Sogn
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DATO SØNDAGENS NAVN BRORSTRUP RAVNKILDE

10. marts Midfastesøndag INGEN INGEN

17. marts Mariæ Bebudelsesdag 10.15 9.00

24. marts Palmesøndag 9.00 10.15

28. marts Skærtorsdag 19.30 10.15

29. marts Langfredag INGEN 19.30

31. marts Påskedag 10.15 9.00

1. april 2. påskedag INGEN 10.15

7. april 1. søndag efter påske INGEN INGEN

14. april 2. søndag efter påske 10.15 9.00

21. april 3. søndag efter påske 9.00 10.15

26. april Bededag 10.15 19.30

28. april 4. søndag efter påske 10.00 Konfirmation INGEN

5. maj 5. søndag efter påske INGEN 10.00  Konfirmation

9. maj Kristi Himmelfartsdag 10.15 INGEN

12. maj 6. søndag efter påske INGEN INGEN

19. maj Pinsedag 9.00 10.15

20. maj 2. pinsedag 10.15 9.00

26. maj Trinitatis søndag 9.00 10.15

2. juni 1. søndag efter trinitatis Sommermøde 
Se omtale i bladet

Sommermøde 
Se omtale i bladet

9. juni 2. søndag efter trinitatis 10.15 9.00

GUDSTJENESTE:
Fremover er det sådan, at sogne-
præsten holder prædikenfri søndag 
en gang om måneden, og at der 
derfor vil være en månedlig søndag, 
hvor der ikke holdes gudstjeneste i 
nogen af kirkerne. På årsplan bety-
der det, at der vil være 8-10 færre 
gudstjenester i pastoratet.

NæSTE KIRKEBLAD UDKOMMER:
ca. uge 24 - 2013

ANSVARSHAVENDE REDAKTØR:
Holger Lyngberg

ARRANGEMENTER:
Angående den 2. juni:
Se omtalen inde i bladet.

Angående den 9. og den 12. maj:
Se inde i bladet om gudstjene-
sterne i Aalborg, henholdsvis Gi-
gantium og Aalborg Kongres- og 
Kulturcenter i forbindelse med 
Danske Kirkedage 2013.01.24

FERIE:
Sognepræsten holder ferie
den 7. - 12. marts 2013.
Telefonsvareren henviser til vikar.
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