
Nr. 1 – 2023
marts - april 

maj - juni
45. årgang

ADRESSER OG TRÆFFETIDER 
Kirkekontor (Attester o.l.) 
Kordegn Marianne Schønwaldt
Kirkevej 20, Tyrsted, 8700 Horsens
Tlf. 4012 5009– tyrsted.sogn@km.dk
Træffes tirs.-fre. 9-12
eller efter aftale 

Uth Kirke
Uthvej 48, 8700 Horsens

Sognepræst kbf. Jens Peder Baggesgaard
Tyrstedlund 9, Tyrsted, 8700 Horsens
Tlf. 5123 8279 – jpb@km.dk
Træffes ikke mandag

Sognepræst Bettina Erbs Hillers
Søndermarksvej 2, Sejet, 8700 Horsens
Tlf. 7568 2448 – beeh@km.dk
Træffes ikke fredag

Sognepræst Karen Holdt Madsen
Tønballevej 5, Snaptun, 7130 Juelsminde
Tlf. 3051 1084 – khm@km.dk
Træffes ikke mandag

Sognepræst Jesper Hyldahl
Elmevangen 11, Eltang, 6000 Kolding
Tlf. 2127 1772 – jhy@km.dk
Træffes ikke mandag

Daglig leder og kirke-kulturmedarbejder
Jeanette Blicher Rumph 
Tlf. 5123 8212 mail: jru@km.dk 
Træffes man-tors 8-16 eller fre 8-13 

Kirkegården 
Tlf. 5123 8340 – ilpe@km.dk

Kirketjener
Tlf. 2160 1050 – tyrstedkirketjener@gmail.com
Træffes tirs.-fre.

Organist og Korleder Britta Sauermilch
Tlf. 2325 2611 - 2xgoddi@gmail.com

Organist Jonathan Ingemann Jensen

Organistassistent Tove Fredsted Ravn
Tlf. 2118 0934 – tovefredstedravn@gmail.com

Sangere 
Vivian Hermansen, Sine Baggesen 

Formand for Pastoratrådet 
Jann Besenbacher
Tlf. 2330 7438 – jann@besenbacher.com

Sognets hjemmeside: www.tyrsted-uth.dk

FACEBOOK
Følg venligst Tyrsted-Uth Kirker på Facebook, hvor der 
løbende bliver orienteret om kommende arrangementer, 
gudstjenester eller anden information. Ligeledes vil vi ori-
entere, hvis der er pludselige aflysninger i forbindelse med 
sygdom eller anden form for force majeure.

GUDSTJENESTELISTE 
MARTS, APRIL, MAJ, JUNI 2023 Tempelrensningen

Alle 4 evangelier har fortællingen om tempelrensningen med. Altså der hvor Jesus i påsken, 
da han når til templets forgård, i stor vrede smadrer alle boderne, hvor man kan veksle 
mønster eller købe offerdyr. Handlingen ledsages af hans ord om at templet er et bedested 
og ikke en købmandsgård. 

Det er en fortælling som i første omgang, som altid når vi læser evangelierne, siger noget om en 
konkret situation for 2000 år siden. For vi har ikke boder ved indgangen, vi skal ikke ofre noget i 
kirken. Vi ber en gang imellem om en skærv til godgørende formål, men det er lidt noget andet. 

Så hvad kan vi bruge denne fortælling til nu. Jesus siger til alle dér, at de skal forholde sig 
til det vigtige, sørge for at have fokus det rette sted i deres liv. 

Vi har gennem historien haft et billede af verden, hvor der var en Gud, der var mennesker og 
der var natur. Hvis naturen gav modstand, skyldtes det menneskers synd, og ved at påkalde 
gud, kunne man opretholde et håb om han ville lade naturen tjene os igen. Ofte ved at vi 
ofrede noget til guden. 

Vi er blevet klogere, vi har naturvidenskaben til at fortælle os hvordan alting hænge sammen. 
Vi ved godt, at vi ikke kan afvende klimakrisen ved at bede vores guder rundt i verden om 
at gribe ind. Vi har skabt krisen, og der er kun os til at løse problemet. 

Tredelingen mellem Gud, mennesker og natur må vi gøre op med. Den geologiske tidsalder vi 
lever i, hedder den antropocæne alder. Altså hvor mennesker har større indflydelse på klodens 
udvikling end naturen har. Firkantet sagt, så ødelægger vi mere end naturen kan nå at kurere. 
Samtidig så må vi også erkende at vi selv er natur. At vi er helt afhængige af naturen, for at vi 
kan overleve. Så mennesker står ikke over naturen, men vi har også naturen i os. 

Vi er vi vej til at gøre os til Gud i vores eget liv. Vores Babelstårn er udødelighed at have magt 
over alle sygdomme, og i sidste ende en tro på at vi kan løse alle problemer. Der er ikke 
nogen huller vi har brug for Gud til at opfylde, for vi ved og forstår alt. Og tror vi kan blive 
ved med at vækste og blive rigere over hele jorden. For vi er jo så kloge.

Tempelrensningen for os må være at forstå at vi har vores blik det forkerte sted. Vi tror at 
alting løser sig, uden at vi kommer til at miste noget. Vi tror at nogen kan finde ud af at give 
os en fremtid der fortsætter det vi kender. Så vi bruger uanede kræfter på at diskutere om 
bededag skal være en helligdag eller ej. Når nu vi ved at det er noget andet vi skal have 
fokus på. Men når vi nu så længe har set mennesket som magtfuldkomment, så er det 
svært at se afmagten i øjnene. Jesus gjorde det langfredag. Indså at vi som mennesker 
ikke har magten, og når vi tror vi har den, så går det ud over uskyldige. Over dem der ber 
os om at åbne øjnene og se på os selv med et nøgternt blik. Vi må sammen finde en vej til 
erkendelse af at vi, mennesker, ikke er almægtige, men afmægtige, specielt over for natu-
ren, både den i os og den uden for os.

Jens Peder Baggesgaard
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PRAKTISKE
OPLYSNINGER
Fødsel:
Ugifte forældre henvises til 
www.borger.dk, hvor der 
skal udfyldes en omsorgs- 
og ansvarserklæring senest 
14 dage efter fødslen. 
For gifte forældre sker 
faderskabsregistreringen 
automatisk.

Dåb:
Aftales med kirkekontoret.

Vielse:
Aftales med kirkekontoret.

Dødsfald:
Anmeldes til kirkekontoret 
i det sogn, hvor afdøde 
havde bopæl.

Begravelse/bisættelse:
Aftales med den præst, 
man ønsker, skal forrette 
handlingen. Tidspunktet og 
sted aftales med kirke-
kontoret, som også kan 
henvise til, hvilken præst 
der har vagt.

Gravsted:
Udtagelse af gravsted 
aftales med kirkegårdsper-
sonalet.

Kirkefolderen:
Udkommer 3 gange om 
året. Primo marts, juli  
og november.

Ønskes stof optaget i 
folderen, indsendes dette 
til ansvarshavende redaktør 
pr. mail som word- 
dokument. Billeder sendes 
som pdf eller jpg.

Deadline for det næste blad 
er 1. juni.

Redaktionen garanterer 
ikke for optagelse, ligesom 
den forbeholder sig ret 
til forkortelse af indsendt 
materiale.

Kirkefolderen udgives af 
menighedsrådet.

Layout/tryk: Grafisk Forum

TYRSTED UTH
  2. april 9.00 JPB 10.30 JPB Palmesøndag

  6. april 18.00 BEH Skærtorsdag dåbsfri/aften#

  7. april 10.30 KHM Langfredag (dåbsfri)

  8. april 9.30 KHM Dåbsgudstjeneste

  9. april 10.30  KHM 9.00 KHM Påskedag (dåbsfri)

10. april 10.30 JPB 2. påskedag

13. april 17.00 JH Familiegudstjeneste#

15. april 9.00 & 11.00 KHM Konfirmation Dagnæs

16. april 9.00 JH 10.30 JH 1.s.e. påske

18. april 14.00 Hverdagsgudstjeneste

22. april 9.30 KHM Dåbsgudstjeneste

23. april 10.30 JPB 2.s.e. påske (dåbsfri)

29. april 10.00 & 12.00 JPB Konfirmation - Bakager

30. april 9.00 KHM 10.30 KHM 3.s.e. påske

  5. maj 9.30 & 11.30 JH Bededag - Konf. - Højvang

  6. maj 10.00 BEH Konfirmation - Højvang

  7. maj 10.30 JH 4.s.e. påske

13. maj 10.00 JPB Konfirmation - Center

14. maj Menighedsudflugt til Århus Domkirke 5.s.e.p.#

18. maj 9.30 BEH Kristi Himmelfart Dåbsgudst.

21. maj 10.30 KHM 6.s.e.p. (dåbsfri)

27. maj 9.30 JH Dåbsgudstjeneste

28. maj 9.00 JH 10.30 JH Pinsedag (dåbsfri)

29. maj Lunden 2. Pinsedag#

  4. juni 10.30 JPB Trinitatis

  8. juni 17.00 KHM Familiegudstjeneste#

10. juni 9.30 KHM Dåbsgudstjeneste

11. juni 10.30 KHM 1.s.e.t. (dåbsfri)

18. juni 10.30 BEH 2.s.e.t. 

24. juni 9.30 JPB Dåbsgudstjeneste

25. juni 10.30 JPB 3.s.e.t. (dåbsfri) - kirkefrokost*

  2. juli 10.30 JPB 4.s.e.t.

SIGNATUR FORKLARING  4. april Præsthøjgården kl. 14.00 KMH

13. april Præsthøjgården kl. 13.15 JPB

18. april Kl. 14.00 i Tyrsted Kirke JH

  2. maj Præsthøjgården 14.00 KMH

  4. maj Slotsgården 13.15 JPB

16. maj Præsthøjgården 14.00 JH

  1. juni Slotsgården 13.15 KMH

  6. juni Præsthøjgården 14.00 JH
20. juni Præsthøjgården 14.00 KMH

  4. juli Præsthøjgården 14.00 BEH

  6. juli Slotsgården 13.15 JPB

18. juli Præsthøjgården 14.00 JH

GUDSTJENESTER PÅ 
PRÆSTHØJGÅRDEN OG 
SLOTSGÅRDEN

//: Uden dåb
#: Se omtale i bladet

*: Kirkefrokost i Sognehuset
+: Våbenhuskaffe

JPB: Jens Peders Baggesgaard
KHM: Karen Holdt Madsen
BEH: Bettina Erbs Hillers

JH: Jesper Hyldahl

mailto:jru@km.dk


ARRANGEMENTER
TYRSTED & UTH SOGNE

VÆR MED!
FOLKEKIRKENS NØDHJÆLPS 
SOGNEINDSAMLING
Vær med, når Folkekirkens Nødhjælps 
Sogneindsamling løber af stablen søndag 
den 12. marts 2023. Sammen gør vi en 
forskel for mennesker i nød. 
Krig i Ukraine, eftervirkningerne fra Corona og 
tydelige konsekvenser af klimaforandringer har kastet verden ud 
i en alvorlig fødevarekrise. 
Lige nu mærker vi alle de stigende priser og den skyhøje inflati-
on, og særligt verdens fattigste lande er hårdt ramt. Lige nu har 
345 millioner mennesker brug for akut fødevarehjælp. Det tal 
var i 2019 på 135 millioner. 
Behovet for hjælp har aldrig været større.  

Gør en verden til forskel – meld dig som indsamler
Søndag den 12. marts 2023 kl. 10-13 kan du være med til at 
gøre en forskel ved at samle ind til konkrete løsninger og akut 
nødhjælp, der redder liv. Det kan være uddeling af kontanter, 
så familier kan købe mad og vand. Det kan være såsæd til nye 
afgrøder, der kan overleve i lange perioder uden vand. Det kan 
være opsamlingssøer og vandingsanlæg, så høsten ikke går tabt. 

Du kan melde dig som indsamler hos din lokale indsam-
lingsleder. Kontakt allerede nu Søren Peter Buhl på tlf. 
6016 7911 eller mail: famibuhl@os.dk for at melde dig som 
indsamler.  Du kan også tilmelde dig på blivindsamler.dk.

DAMESALON 
1. marts: Birgit Martinsen er forfatter 
og leder af kursusvirksomheden ’Wri-
ters Walk’, hvor deltagerne bliver guidet 
og inspireret til selv at skrive. 
3. maj: Lissi Rasmussen, formand for 
Diabetesforeningens regionsudvalg, vil 
fortælle ud fra overskriften ’Find de posi-

tive sider ved livet – at takle modgang og bevare troen på, at det 
lysner’.
Der er højst plads til 50 deltagere. Er pladserne fyldt op til en 
salon, kan man blive skrevet på listen til den følgende. Hvor 
andet ikke er anført begynder arrangementerne kl.10.30 og 
slutter ca. 12.30

VIGTIGT: Husk tilmelding til Joan joan@nymand.net tlf. 
22330042 senest kl.12.00 fredagen før arrangementet. 
Damesalonens formål er at samle kvinder på tværs af alder 
og tilgang til kirken til hyggeligt samvær. Salonen er et tilbud 
primært til kvinder fra Tyrsted-Uth Sogn. Pris: 35,-
Joan Nymand og Karen Holdt Madsen

MANDEKLUB
Vi mødes igen onsdag d. 8. marts, d. 12. april samt d. 10. 
maj fra 10.30 til 12.30 i Sognehuset. Vi starter med kaffe og 
slutter med frokost.
D. 10. maj tager vi dog ud af huset. Vi mødes kl. 10.30 og kører 
sammen derhen hvor vi skal fornøje os et par timer sammen.

Hvis du har noget at fortælle, erindringer, om en hobby, noget du 
har nørdet med, ja alt du tænker sådan nogen mænd godt kunne 
tænke sig at høre om, så sig det til en af os tre der står for det.
Alle er hjerteligt velkomne til et par timers hyggeligt samvær. Og 
husk at tage din nabo eller ven med. Prisen er 30 kr.
Ole, Leo og Jens Peder

KONCERT I 
TYRSTED-UTH SOGNEHUS 

Onsdag, d. 8. marts 2023 
kl. 19.00
Duo Meineche og Nørager, 
som består af to erfarne 
klassiske pianister levere 
et festligt og afvekslende 
program med nogle af de 4 
- hændige klaverlitteraturs 
mest elskede værker.
De fortæller levende om 
musikken og dens kompo-

nister undervejs og måske også lidt om de udfordringer der 
kan dukke op, når to solomusikere skal deles om et sæt 
tangenter!

MENIGHEDSRÅDSMØDER
Menighedsrådsmøderne er offentlige, så du er velkommen til at 
overvære dem. Møderne er kl. 17.00 og afholdes i Sognehuset.
Kommende møder:
tirsdag 14. marts - onsdag 19. april - torsdag 11. maj - tirsdag 
13. juni

SKÆRSTORSDAGMIDDAG
6. april kl. 18.00 i Tyrsted Kirke
Traditionen tro inviterer menighedsrådet til middag i Sognehuset 
skærtorsdag aften efter gudstjenesten.
Pris. 75 kr. for voksne og 25 kr. for børn ekskl. drikkevarer.
Tilmelding senest d. 31. marts til kirkekontor 4012 5009 eller 
mail tyrsted.sogn.km.dk

NØRKLEKLUB
Nørkleklubben har pt. 16 medlemmer og vi 
ser meget gerne nye. 
Hvis man ikke lige strikker/hækler, har vi brug 
for hjælp til at ordne og sortere garn m.m. Vi 
tilbyder et socialt fællesskab, hvor vi snakker, 
drikker kaffe og hygger os. Det er gratis at 
deltage, men kaffen koster 5 kr. og vi skiftes 
til at bage.

Vi har i januar 2023 indgået samarbejde med Røde Kors Horsens 
til fordel for Ukraine. Dec. 2022 blev der som vanligt leveret en 
sæk med sokker, huer og halstørklæder til Kirkens Korshær til 
julegaver for brugerne af varmestuen. 
Datoer for resten af denne sæson er 7/3, 4/4, 2/5, som altid i 
sognehuset kl. 10- 12  
Gunhild Bennetzen tlf. 60883064.

DROP IN DÅB OG -VIELSER
Den 23.03.23 inviterer Folke-
kirkerne i Horsens igen til Drop 
in-dåb, men denne gang udvider 
vi, så man nu også kan blive Drop 
in-viet. Det hele foregår i den 
smukke Vor Frelsers Kirke midt 
i Horsens, hvor byens præster 
står klar til at vie og døbe jer, der 
ønsker det. Efterfølgende er der 
mulighed for en lille fejring med 
kransekage og bobler i kirkens 

tilstødende lokaler. Vi byder alle velkommen og minder om, at 
ved vielse skal I medbringe gyldig prøvelsesattest. 
Læs mere på  Mulighed for Drop in- Dåb og vielser i Frelser 
Kirke - Tyrsted Uth Sogne (tyrsted-uth.dk)

MUSIKGUDSTJENESTE
Mariæ bebudelsesdag 26. 
marts kl. 10.30 i Tyrsted 
Kirke
I København er der netop nu en 
ophedet debat om, hvorvidt der 
skal opstilles en skulptur af en 
gravid kvinde foran domkirken. 
Den skal iflg. kunstneren hylde 

og ære kvinder – men hun kalder sin skulptur ’Vor Frue’. Og ’Vor 
Frue’ det er ingen anden end Maria, Jesu mor. Det er hende, der 
hyldes gennem skulpturen. Eller måske er der noget på færde i 
hendes graviditet, som rækker ud over Maria selv – noget, der 
når os alle: mænd, kvinder (mødre som ikke mødre), børn, gamle.
Ved musikgudstjenesten medvirker cellist Maren Frost Nielsen, 
organist Britta Sauermilch samt sognepræst Karen Holdt Madsen.
vignet: ukendt kunstner

BRYLLUPSSANG 
Onsdag d. 26. april 16.30-18.00 
i Sognehuset
Efter flere års pause genoptager vi nu det 
populære arrangement ’Bryllupssang’. 
Så skal I giftes i år og savner inspiration 
til, hvilke salmer der skal synges ved jeres 
bryllup, så er her en mulighed. I er velkom-
ne uanset, om I skal giftes i Tyrsted, Uth 
eller en anden kirke.
Britta Sauermilch, organist og Karen Holdt Madsen, præst vil 
præsentere en række      velegnede sange og salmer. Tilmelding 
til khm@km.dk senest 21. april.
Servering: 20,-

MENIGHEDSUDFLUGT
Søndag d. 14. maj kl. 8.45
Vi mødes ved sognehuset og kører i bus 
til Århus Domkirke, hvor vi deltager i 
gudstjenesten kl. 10.00
Efter gudstjenesten kører vi ’et sted hen’, 
hvor vi kan spise vores medbragte mad 
enten i det fri eller i ’madpakkehus’. Efter frokosten er der mulig-
hed for at gå en tur.
Menighedsrådet indkøber sandwichs, som man kan bestille ved 
tilmelding. Pris 50,- inc. øl/vand
Tilmelding til kirkekontoret senest 10. maj  tyrsted.sogn@km.dk 
eller 4012 5009 i åbningstiden.

KOR
Spirekor
Har du lyst til at synge i kor, og går du i 
slut 2.-3. klasse, så synger vi i Tyrsted 
Sognehus onsdage kl. 15.30-17.00. Spirekoret øver man sig på 
at synge i kor, arbejder med stemmetræning, lærer om rytmer 
og om noder, synger en masse gode salmer og sange medvirker 
ved børnegudstjenester.
Kirkekor:
Er for lidt større børn og unge. Aldersgruppe fra ca. 4. klasse. 
I kirkekoret arbejdes med sang, gudstjenestelære og hørelære 
medhenblik på at deltage i gudstjenester, koncerter og lign. Kir-
kekoret øver i Tyrsted sognehus torsdage kl. 16.00-17.30. Der 
øves ikke i skolernes ferie.
For nærmere oplysning kontakt Organist og korleder Britta Sau-
ermilch mail: 2xgoddi@gmail.com

TIRSDAGSMØDER
28.02.23 Hospitalsklovnen Gummitud. 
 Hun fortæller om at gøre en 
 forskel for børn og voksne på 
 sygehuse og rollen, som omsorgsklovn i kommunerne. 
 v/Susanne Huuse.
28.03.23 Underholdning v/Nørrevangs Mandskor.
25.04.23 Barndomserindringer fra min opvækst mellem 
 Heden og Karup Å.  v/ Ruth Dein.
30.05.23 Udflugt:  Vi skal nyde kaffen på Hotel Varde, derefter 
 kører vi til det nye FLUGT-Museum i 
 Oksbøl. Udflugten skal prisen være kr. 250. 
 Tilmelding til udflugten skal ske til Tirsdagsmødet
 28.03.23. eller 25.04.23.
Om møderne: 
De afholdes i Tyrsted-Uth Sognehus og begynder kl. 14.00
Forløb for møderne: Sang; foredrag, kaffepause og foredrag.
Pris for kaffe og brød: 25 kr. 

BABYSALMESANG
Hold 1: 1/3-8/3-15/3-22/3-29/3
Hold 2: 12/4-19/4-26/4-3/5-10/5
Babysalmesang er for børn i alderen 1-10 måneder. Vi vil synge, 
danse og vugge gennem kirken. Alle sanser bliver stimuleret. 
Rekvisitter vil indgå.
Undervisning foregår i Tyrsted kirke 5 onsdage kl. 10.00-10.45, 
efter undervisning er der tid til hygge og lidt til ganen. Det er 
gratis at deltage, men pga. et begrænset antal pladser er der 
tilmelding til underviser Britta Sauermilch på mail. 
2xgoddi@gmail.com eller på tlf. 2325 2611.

2. PINSEDAG I LUNDEN
Traditionen tro er der denne helligdag fælles gudstjeneste for 
hele Provstiet i Lunden ved kunstmuseet mandag, d. 29. maj kl. 
10.00. Vi har bestilt godt vejr. 😊

KOLLEKT/MENIGHEDSPLEJEN
Den lokale menighedspleje er en hjælpefond, hvor der bl.a. udde-
les penge til dem, der har svært ved kunne have råd til kon-
firmation, julehjælp m.m. det foregår ved indsamling i kirker og 
desuden bliver den frivillige entré ved koncerter og foredrag og 
Menighedsplejen til del. Vi prioriterer familier/enlige med børn.
Ansøgning skriftligt eller telefonisk til sognepræst Jens Peder 
Baggesgaard. Mail:  jpb@km.dk eller tlf. 5123 8279

FAMILIEGUDSTJENESTER 
OG FÆLLESSPISNING
I gode hyggelige rammer for 
familier med børn, holder vi en 
kort gudstjeneste i børnehøjde og 
efterfølgende spisning og hygge/
krea i Sognehuset.  Arrangemen-
tet sig både til børn og forældre/
bedsteforældre.
Torsdag, d. 13. april kl. 17-19 – Påskegudstjeneste
Efter gudstjenesten spiser vi sammen og maler papirs påskeæg 
og laver papirklip. Mon påskeharen har været forbi?
Torsdag, d. 8. juni kl. 17-19 – Pinsegudstjeneste
Vi fejrer pinsen i kirken og efterfølgende spiser vi pølser og 
laver snobrød over bål ved Sognehuset. Vi håber på det varme 
vejr ellers finder vi på noget alternativt.
Tilmelding senest 2 dage før på tlf. 5123 8212 eller på 
mail jru@km.dk
Oplys venligst antal børn + antal voksne.
Pris for spisning: 
1 voksen + børn 40 kr. - 2 voksne + børn 60 kr.

KAFFESTOP
Et tilbud for tidligere medlemmer af ”Mod-På-Livet” og 
”Kun for mænd”
Så er der igen tid til en hyggelig sludder, og vi har varm kaffe på 
kanden og ordet er frit.
Kom et smut forbi sognehuset og få vendt verdenssituationen 
med nye såvel som kendte ansigter.
Datoerne aftales løbene. Kontakt sognepræst Bettina Erbs Hillers 
på tlf. 7568 2448 for nærmere orientering
Ingen tilmelding og kaffen er gratis!

MINI KONFIRMANDUNDERVISNING
Undervisning foregår i 2023 tirsdag til og med fredag i uge 32. 
Nærmere information følger, og kan ses på Tyrsted-Uth hjem-
meside og på Facebook. Ligeledes vil det blive informeret ud til 
sognets 3 skoler. 

KIRKEBILEN
Gratis taxakørsel til gudstjenester og eftermiddagsmøder bestilles 
på 7550 3000 senest kl. 20.00 aftenen før.
Skal der bruges bil hjem, så kontakt kirketjenerne ved ankomst, så 
ringer de og bestiller hjemturen.

AFFALDSSORTERING
Alle virksomheder er pålagt 
affaldssortering fra 2023. 
Det betyder at vi som kirke pr. 
1. februar skal affaldssortere. 

Vi har indkøbt diverse affaldsbeholdere og vi vil bede alle som 
kommer i sognehuset mm. om at hjælpe os med denne opgave. 
Vigtigt er at fortælle at de regler vi som virksomhed er under-
lagte, ikke er det man skal som private, før vi når til september 
2023.
Affaldssortering falder i god tråd med at vi er Grøn kirke og 
vores motto er ”Den enes skrald er den andens guld”. Er der 
spørgsmål så henvend jer til personalet.
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