Adresser og træffetider
Sognepræst kbf. Jens Peder Baggesgaard,
Sportsvænget 9, Dagnæs, 8700 Horsens
Tlf. 7564 4919 - jpb@km.dk
Træffes bedst: tirsd. 17-18, onsdag til fredag 12-13

TYRSTED &
UTH SOGNE

Sognepræst Bettina Buelund,
Søndermarksvej 2, Sejet, 8700 Horsens
Tlf. 7568 2448 - beeh@km.dk
Træffes ikke fredag
Sognepræst Karen Holdt Madsen,
Søndrevej 13, Tyrsted, 8700 Horsens
Tlf. 7564 4979 - khm@km.dk
Træffes bedst tirsd., onsd., fred.11.30-12.30
samt torsd. 17-18

Kordegn Maren Andersen,
Tlf. 7564 3233 - msa@km.dk
Træffes mandag til fredag 9.00-12.00
samt torsdag 17.00-19.00
Kirkegårdsleder Oluf Bang
Tlf. 5123 8340/7566 6941,
privat 7565 3352 - olb@km.dk
Gravermedhjælp Ilse Pedersen
Kirketjener Mia Zacho Hjortshøj
Mobil 2160 1050
Træffes bedst tirsdag til fredag 12.00-13.00
Organist Grethe Bach Köster
Husoddevej 58, Horsens,
Tlf. 2325 2611 - gbk@km.dk
Sognemedhjælper Mette Karkov
Tlf. 5192 2454 - mettekarkov@tyrsted-uth.dk
2. organist Bjørn Alexandersson, tlf. 7567 1306
Sangere Karl Kristian Thomsen
og Vivian Hermansen
Kirkeværge Tyrsted og Uth
Olaf Ring Jensen, tlf. 7564 2422
Formand for Pastoratrådet
Søren Peter Buhl
Tlf. 7564 1978/ 6016 7911 - famibuhl@os.dk
Sognets hjemmeside: www.tyrsted-uth.dk
Tilmeld nyhedsbrevet på hjemmesiden eller til
mettemarkov@tyrsted-uth.dk

DÅB:
Aftales med kirkekontoret, som
henviser til den præst, der skal
foretage dåben.
VIELSE:
Aftales med kirkekontoret.
Prøvelsesattest fremskaffes fra
borgmesterkontoret.
DØDSFALD:
Anmeldes til kirkekontoret i
det sogn, hvor afdøde havde
bopæl.
BEGRAVELSE / BISÆTTELSE:
Aftales med den præst, man
ønsker skal forrette handlingen. Tidspunkt og sted aftales
med kirkekontoret, som også
kan anvise, hvilken præst, der
har vagt.
Kirkebladet udkommer primo
december, april og august.
Ønskes stof optaget i bladet,
indsendes dette til den ansvarshavende redaktør gerne pr.
mail i worddokument.
Billeder sendes i pdf eller jpg.
Deadline for december-nr.
1. november,
for april-nr. 1. marts og for
august-nr. 1. juni.
Redaktionen garanterer ikke for
optagelse, ligesom den forbeholder sig ret til evt. forkortelse
af indsendt materiale.
Kirkebladet udgives af menighedsrådene.
Redaktion: Søren Peter Buhl,
Leo Hansen,
Karen Holdt Madsen (ansvarshavende) khm@km.dk
Layout/tryk: Grafisk Horsens A/S

Tyrsted
10.30 JPB
10.30 KHM
9.00 BB
17.00
9.00 og 10.30 JPB

Uth

10.30 BB

10.30 JH
10.30 ¤ KHM
9.00 JH
9.00 og 10.30 BB
16.30 JH, KHM
10.30 JPB

10.30 JH
10.30 KHM
10.30 JPB *

9.00 og 10.30 KHM
9.00 JPB
10.30 BB
17.00 KHM

10.30 JPB

10.30 JH
10.30 ¤ JH
13.30 JH, KHM
9.00 og 10.30 KHM
17.00
10.30 JH
17.00 BB
10.30 BB
9.00 JH
16.00 JH

10.30 JH, JPB, KHM

10.30 JPB
16.30 JPB gospel

10.30 JH

10.s. e. trinitatis
11.s. e. trinitatis
12.s. e. trinitatis
Børnegudstjeneste
13.s. e. trinitatis
Dåbsgudstjeneste
14.s. e. trinitatis
15.s. e. trinitatis
16.s. e. trinitatis
Høstgudstjeneste
Dåbsgudstjeneste
18.s. e. trinitatis
19.s. e. trinitatis
20.s. e. trinitatis
21.s. e. trinitatis
Stillegudstjeneste
Dåbsgudstjeneste
22.s.e. trinitatis
alle helgens dag
24.s.e. trinitatis
Børnegudstjeneste
25.s.e. trinitatis
Sidste s. i kirkeåret
Stillegudstjeneste
Dåbsgudstjeneste
1.s. i advent
Mod på livet gudstjeneste

Gudstjenester på Præsthøjgård og Slotsgården
1. august
15. august
5. september
19. september
3. oktober
17. oktober
7. november
21. november

Præsthøjgård 14.00 JPB; Slotsgården 13.15 JPB
Præsthøjgård 14.00 JH
Præsthøjgård 14.00 KHM; Slotsgården 13.15 KHM
Præsthøjgård 14.00 BB
Præsthøjgård 14.00 JH; Slotsgården 13.15 JH
Præsthøjgård 14.00 KHM
Præsthøjgård 14.00 BB; Slotsgården 13.15 BB
Præsthøjgård 14.00 JPB

KUNSTUDSTILLING I SOGNEHUSET

I efteråret udstiller Anita Knudsen i Sognehuset. Der er fernisering d. 1. september kl. 11.30 efter gudstjenesten i Tyrsted
Kirke.
INDSAMLING
Der er indsamlet 451,50 til Folkekirkens Nødhjælp.
Pengene indgår i årets sogneindsamling, hvor der
blev samlet 24.598,- ind i Tyrsted og Uth Sogne.
Indsamlingsudvalget takker alle, der deltog på
dagen: indsamlere, optællere, suppekogere og
naturligvis bidragydere. Vi håber på en lige så
vellykket dag til næste år. Så sæt allerede nu kryds
i kalendere ved søndag d. 9. marts

Kirkefrokost
Der er kirkefrokost d. 1. september og d. 27.
oktober efter gudstjenesten i Tyrsted Kirke. Frokost
30,- drikkevarer 10,-

SIGNATURFORKLARING
uden dåb med efterflg. kirkekaffe i kirken
¤: uden dåb med efterflg. kirkefrokost

TIL BRUGERE AF KIRKEBILEN
Gratis taxakørsel til gudstjenester og eftermiddagsmøder bestilles på 75 62 61 00 senest
kl. 20.00 aftenen forinden.
Skal der bruges en bil hjem, så kontakt kirketjenerne, så ringer de og bestiller.

:

JPB: Jens Peder Baggesgaard - BB: Bettina Buelund
KHM: Karen Holdt Madsen - JH: Jesper Hyldahl

MENIGHEDSRÅDSMØDER
14. august, 16. september, 22. oktober samt 21.
november afholdes der menighedsrådsmøder
i Sognehuset. Møderne er offentlige, så alle er
velkomne til at overvære dem. Møderne begynder
kl. 18.30

du skal passe din have
Af sognepræst Karen Holdt Madsen
Min Bedste boede på aftægt hos sin søn, smeden i Flejsborg. Der sørgede hun for hus og
have. Og haven var et lille paradis på jord. Den var inddelt i tre afsnit; den fine have, hvor
flagstangen stod i den grønneste plæne, som var omkranset af stauder i alverdens farver,
som igen var omkranset af et lavt, hvidmalet stakit. Så var der frugthaven, hvor æbletræer,
blommetræer og pæretræer stod krone ved krone. Denne have var adskilt fra den sidste
have, nyttehaven, af et lille drivhus og af en lang række frugtbuske.
Nyttehaven blev ikke vist frem, når der kom gæster, men for os børn var det det bedste
sted af alle. Her blev vi sendt ud for at trække rabarber, plukke (og spise) jordbær, ærter og
senere bønner og gulerødder. Et af mine første minder er, at min søster og jeg sidder på
køkkentrappen og bælger ærter sammen med vores Bedste. De fleste af dem, vi to piger får
i hænderne, er spist, inden de når middagsbordet.
Køkkenhaven var nok et lykkeland for børn, men dens formål var at gøre husholdningen
selvforsynende med alt grønt. Det opfyldte den, og takket være omhyggelig planlægning og
omsorgsfuld pasning forblev jorden og afgrøderne sunde og frugtbare trods den intensive
dyrkning.
Snart synger vi høstsalmer som ”Nu falmer skoven trindt om land”, ”Vi pløjed og vi så’de”
og ”Du gav mig, o Herre, en lod af din jord”. Salmer, der hver især giver udtryk for den menneskelige ydmyghed over for Gud, der lader alting vokse, imens vi bare sover.
Men I skulle have set min Bedstes have, hvis hun havde overladt den til Vor Herre at passe
selv. Så var det ikke blevet meget andet end skvalderkål og kvikgræs. Så stor tillid havde
hun ligegodt ikke til Ham, at hun turde overlade den i Hans varetægt. At det voksede, mens
hun sov, skyldte hun måske nok Ham tak for, men uden hendes indsats ville det have været
den rene elendighed.
Der er ikke mange af os, der er selvforsynende i dag; der er ikke mange af os, der henter
det daglige brød ind fra køkkenhaven eller marken eller stalden. Men det daglige brød er
uendelig meget mere end det, vi putter i munden. Det er alt, hvad der er livsnødvendigt for
os: vores elskede, vores børn, et hjem, gode naboer, gode venner, indtægt, et godt samfund, der hjælper os, når vi har behov for det, et værdigt liv, en levedygtig klode.
Vi får lagt det alt sammen ned i vores fremstrakte, åbne hænder kvit og frit – skænket os af
den Gud, der er ’så mild, så rig, så rund’.
Men lukker vi ikke hænderne skærmende omkring det, så taber vi det, og det går itu.
Hvad enten det er forholdet til vores kæreste eller det er vores forbrug af brændstof, hvis
ikke vi tager ansvar for den videre pleje og omsorg af de betroede gaver, så går de til. De
visner og dør som den plante, der ikke bliver gødet og luget om.
Gud kan ikke magte opgaven selv. Så vi må hjælpe Ham alt det bedste, vi kan. I tanke, ord
og handling skal vi arbejde på at sikre det daglige brød. For uden os så ender det hele i
kvikgræs og skvalderkål.

KIRKEBLADET

Kirkekontor (attester o.l.)
Kirkevej 20, Tyrsted, 8700 Horsens

FØDSEL:
Anmeldelse til kirkekontoret
i det sogn, hvor moderen har
bopæl senest 14 dage efter
fødslen. Personlige attester
medbringes eller vedlægges.

4. august
11. august
18. august
22. august
25. august
31. august
1. sept.
8. sept.
15. sept.
22. sept.
28. sept.
29. sept.
6. oktober
13. oktober
20. oktober
24. oktober
26. oktober
27. oktober
3. nov.
10. nov.
14. nov.
17. nov.
24. nov.
28. nov.
30. nov.
1. dec.
3. dec.

TYRSTED & UTH SOGNE

Sognepræst Jesper Hyldahl
Præstegårdsvej 1, Eltang, 6000 Kolding,
Tlf. 2127 1772 - jhy@km.dk

PRAKTISKE
OPLYSNINGER
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august-november
35. årgang

ARRANGEMENTER

BABYSALMESANG

TYRSTED & UTH SOGNE
SYNG-SAMMEN

MINDEGUDSTJENESTE

Vi arrangerer en række aftner, hvor højskolesangbogen
bliver udgangspunkt for fællessang. Hver gang vil ”et
kendt ansigt” fra sognet vælge en række sange og fortælle, hvorfor vi skal synge netop dem.
d. 10. september kl. 19.00 er det Bent Nielsen, som til
daglig er skoleleder på Bankagerskolen, der kommer. Udover Bents valg vil ’hatten gå rundt’ med forslag fra salen.
Grethe Bach Köster sidder ved flyglet.
Kaffen koster 25,-

Alle helgens dag, søndag d. 3. november er der mindegudstjeneste i begge kirker. Selv om man måske hver
eneste dag tænker på de mennesker, man gennem tiden
har mistet, så er det godt at samles i et rum, hvor taknemmelighed, fortrydelse, sorg, glæde, tilgivelse og håb
får ord, tone og retning. Navnene på de mennesker, der
i løbet af året er døde i sognet, vil blive læst højt under
gudstjenesten. For gudstjenesten står sognepræsterne
Jesper Hyldahl og Karen Holdt Madsen

GRØN KIRKE
”Skaberen af Himlen og Jorden”

ANNE DORTE MICHELSEN
I UTH KIRKE

Søndag d. 22. september, kl. 16.30
i Tyrsted Kirke. Det landsdækkende
initiativ ”Grøn Kirke” har eksisteret
nogle år, også med Tyrsted-Uth
Kirker som medlem. I stigende takt
med at vi mennesker bliver mere og mere raffinerede i
vores udnyttelse af naturens ressourcer, stilles vi over for
nogle etiske spørgsmål, som vi som kirke i dag ikke kan
negligere. Initiativet har til formål at få kirkerne til også at
prioritere spørgsmål om energi og miljø, og derudover en
gang i september måned at holde gudstjeneste med fokus på temaet Grøn Kirke. I år står Skaberen og skabelsen
i centrum for en speciel og stemningsmættet høstgudstjeneste, hvor kirkens kor medvirker.
Karen Holdt Madsen og Jesper Hyldahl
Samme dag er der også høstgudstjeneste i Uth Kirke
kl.10.30 kun ved KHM

KLAVERKONCERT I SOGNEHUSET

Søndag d. 29. september
kl. 15.00. Mario Ramon
Garcia og seks af hans
elever fra Horsens Musikskole spiller Edvard Grieg.
Koncerten falder i 2 dele:
i første del spilles et bredt
udvalg af Griegs ”Lyriske
stykker”; I anden del Griegs
største solo klaverværk: Ballade i g-mol op. 24.
Fri Entré. Der kan købes forfriskninger i pausen.
Se mere på www.mario-pianist.dk

SPIL DANSK DAGEN 2013

Torsdag den 31. oktober holdes der for 13.
år i træk SpilDanskDag.
dagen I Tyrsted mødes vi til fællessang i sognehu2013 set kl. 19.00.
En eller flere personer fra sognet har forberedt et program af danske sange. Desuden vil der være
musikindslag bl.a. ved kirkens kor, og der vil også være rig
lejlighed til at komme med forslag til fællessange.
Vel mødt til en hyggelig aften! Kaffen koster 25 kr.

Onsdag d. 6. november kl.
19.00. Anne Dorte Michelsen
vil sammen med sit band
fylde Uth kirke med smukke
og indfølende fortolkninger
af danske sange og salmer
og med egne kompositioner.
Billetter á 100 kr. + gebyr kan
købes via billetnet på
www.billetnet.dk eller på posthuse.
Husk der er kun 250 pladser i Uth kirke. Dørene åbnes kl.
18.30. Se mere på www.annedortemichelsen.dk
Sæt også kryds i kalenderen ved den 8. december,
hvor Klosterkirkens Vokalensemble giver julekoncert i
Uth kirke kl. 16.00

FOREDRAG VED EVA JØRGENSEN
I TORSTED SOGNEHUS

Onsdag d. 20. november
kl. 19.30 . Med udgangspunkt
i sine bøger ”Vi ses i morgen” og ”Sorrig og glæde”
fortæller journalist og forfatter
Eva Jørgensen om rollen som
pårørende til et menneske
med dødelig sygdom. Og siden, hvordan hun finder vej
gennem sorgen, om glæden, smerten, skyldfølelser, og
hvordan hun genvinder troen. Foredraget arrangeres i
samarbejde med Torsted Menighedsråd. Kaffe: 30 kr.

GT-LÆSNING

Siden 1992 har vi i gudstjenesten læst fra Det gamle Testamente. Vi er derfor optaget af, hvad disse ældgamle tekster
har at sige os i dag. Kan de gamle fortællinger stadig skaffe
os viden om os selv, og hvem vi er? Vi læser med tanke på
netop dette spørgsmål. Læsninger begyndte i efteråret og
greb tilbage til begyndelsen og indledtes med 1. Mosebog.
Vi fortsætter også i foråret, og nye læsere kan sagtens
være med. Se www.tyrsted-uth.dk for mødetidspunkter.
Alle er hjertelig velkomne.
Jens Peder Baggesgaard og Jesper Hyldahl

Nyt hold i babysalmesang starter
28. august. Babysalmesang
er for børn i alderen ca. 0-10
måneder. Det foregår onsdag
kl. 10.00-10.45. Kom og vær
med til en ny og anderledes
måde at bruge kirkerummet
på. Vi vil synge, danse, vugge
gennem kirken og genopfriske
nye og gamle salmer og remser.
Forskellige former for rekvisitter
vil indgå. Forløbet strækker sig
over 5 gange.
Det er gratis at deltage, men da
der er et begrænset antal pladser er tilmelding til undertegnede nødvendig og bindende. Tilmelding og nærmere
oplysning ved organist Grethe Bach Köster, tlf. 23252611
gbk@km.dk

SPIREKOR OG KIRKEKOR

Har du lyst til at synge i kor? Så er der nu mulighed for at
komme med i spirekor eller kirkekor. Spirekor er overvejende for børn fra 0. til 4. klasse. Kirkekoret er for 5. klasse
og opefter. Vi synger både nye og kendte sange. Hygge
er der også tid til, og du kan komme sammen med dine
bedste venner eller finde nye venner i koret. Spirekoret
medvirker ved bl.a. særlige børnegudstjenester og ved
Luciaoptog. Kirkekoret medvirker desuden ved ca. 12
gudstjenester i løbet af året og får en mindre løn for at
medvirke. Vi øver hver torsdag eftermiddag i Tyrsted Sognehus. Ring for nærmere oplysning eller mød op torsdag
den 29. august kl. 15.00 til en prøvetime. Organist og
korleder Grethe Bach Köster tlf. 23252611 gbk@km.dk

FÆLLESSPISNING

En aften om måneden i tidsrummet fra kl. 18.00 - 20.00 er vi
ca. 15 mennesker, der mødes og nyder et måltid mad sammen. Nogle er faste deltagere, mens andre kommer engang
imellem eller bare én gang for at se, hvad det er. Pointen er,
at alle er hjerteligt velkomne☺
Vi bruger tid på at hyggesnakke, og der gives mulighed for at
fortælle de andre, hvad man går og sysler med.
Pris pr. person 45 kr., øl/vand kan købes.
Tilmelding til sognemedhjælper Mette Karkov 5192 2454,
mettekarkov@tyrsted-uth.dk senest to dage før hvert arrangement. Vi ses!
Kommende datoer for fællesspisning:
Torsdag d. 24. oktober kl. 18.00
Torsdag d. 28. november kl. 18.00

STILLEGUDSTJENESTE

Torsdag d. 24. oktober kl. 17.00 og torsdag d. 28. november kl. 17.00 er der stillegudstjeneste i Tyrsted Kirke.
Gudstjenesten er, som navnet antyder, anderledes end
højmessen, hvor kirken er fyldt med lyd hele tiden. Stillegudstjenesten er en enkel nadvergudstjeneste uden en
decideret prædiken men med tekst og bøn og med pause
til at være stille sammen.
”Man kan opleve, at stilheden er så god, at man kun
ønsker, den skal vare lidt længere endnu. Man får lov til at
være for Guds ansigt uden ord, men fyldt af glæde og tak.
I sådanne øjeblikke erfarer vi, hvad nåde er. Den kan ikke
tiltvinges, men kun gives”. (Gerhard Pedersen)

MOD PÅ LIVET

Hver anden tirsdag kl. 14.30
er vi ca. 16 personer, der mødes til Mod-På-Livet i Tyrsted
Sognehus. Det er både mænd
og kvinder, der kommer her.
Nogle har været her mange
gange, mens andre er kommet få gange. Mod-På-Livet er
for de, der har oplevet at miste en nærtstående elsket. Her
har du mulighed for at møde andre i samme situation som
dig, folk som har mærket på egen krop, hvad det vil sige at
miste. Tag gerne en ven eller et familiemedlem med første
gang. Kommende datoer: 6. august, 20. august, 3. september, 17. september, 1. oktober, 22. oktober, 5. november, 19.
november. 20. november er der foredrag med journalist Eva
Jørgensen i Torsted Sognehus. Nærmere info følger. Kærlig
hilsen medarbejderne i Mod-På-Livet gruppenLeo Hansen,
Hanne Westergaard, Joan Nyman, Mette Karkov og
Jesper Hyldahl.

NØRKLEKLUB

Nørkleklubben starter efter sommerpausen på 3. sæson tirsdag
d. 3. sept. 2013 kl 10.00 - 12.00
i sognehuset.
På gensyn til gamle deltagere
og velkommen til nye.
Mødedagene fremover er fortsat
1. tirsdag i måneden. Garnlagre/rester modtages fortsat
med stor tak. Gunhild Bennetzen

KONFIRMATION I 2015
12. april Dagnæsskolen
26. april Bankagerskolen
1. maj Højvangskolens A og B-klasse
3. maj Højvangskolens C-klasse
10. maj Centerklassen

GOSPELDAG MED AFSLUTTENDE GUDSTJENESTE

Hvorfor ikke indlede advent og juletiden med at synge
gospel sammen med andre sangglade mennesker? Du inviteres hermed til gospeldag i Tyrsted Sognehus søndag d. 24.
november. Vi mødes søndag kl.9 i Tyrsted Sognehus. Dagen
bruger vi på at synge gospel og hygge os. Gospeldagen afsluttes med en gospelgudstjeneste i Uth Kirke, hvor koret
deltager. Koret ledes af sognemedhjælper Mette Karkov, som
har undervist i gospel i kirkesammenhæng og gennem Aftenskolen. Det eneste kriterium for at være med er, at du kan
li´ at synge og har lyst til at være med. Det er ikke nødven-

digt med nodekendskab
osv. Arrangementet er
gratis – dog koster det
50 kr. for morgenmad,
frokost og kaffe søndag.
Tilmeld dig inden
d. 17. november til
Mette Karkov
tlf. nr.: 51922454
email: mettekarkov@tyrsted-uth.dk Glæd dig!

BØRNEGUDSTJENESTE
MED SPISNING

Vi har de sidste gange mødtes ca. 40 stk. til en livlig børnegudstjeneste i kirken med
dukketeater, sang og spil. Gik
du glip af det, så fortvivl ikke.
Torsdag d. 22. august kl. 17.00
og torsdag d. 14. november
kl. 17.00 er der igen børnegudstjeneste i Tyrsted Kirke.
Efter gudstjenesten samles vi
i sognehuset, hvor vi spiser et måltid mad sammen.
I sognehuset er der sørget for aktiviteter til børn og
barnlige sjæle. Arrangementet slutter ca. kl. 19.
Har du/I lyst til at deltage, så tilmeld jer på vores
hjemmeside eller kontakt sognemedhjælper Mette
Karkov senest to dage før. Vi glæder os til at fejre
børnegudstjeneste med jer! Pris: kr. 30,- for 1 voksen
+ børn og kr. 50,- for 2 voksne + børn. Mette Karkov
tlf. 51922454, mettekarkov@tyrsted-uth.dk

MUSIKALSK BABYKLUB

Hver tirsdag kl.
10.00-11.30 er der
Musikalsk Babyklub i
Sognehuset. Babyklubben er åben for
alle, der har lyst til at
give sig selv og sin
baby en musikalsk
og hyggelig oplevelse. I skal ikke tilmelde jer – I
kommer bare, hvis I har tid og lyst! Vi bruger tid på
at synge, lave bevægelser, rytmer, hygge og drikke
kaffe. Arrangementet er gratis, dog koster kaffe og
brød kr. 10,-. Tag gerne ældre søskende med. Vi ses!
Sognemedhjælper Mette Karkov,
mettekarkov@tyrsted-uth.dk
www.tyrsted-uth.dk for kontaktinfo og oversigt over
arrangementer for børnefamilier.
NB: Babyklubben holder ferie i skolernes ferie.

TIRSDAGSMØDE

Møderne afholdes i Sognehuset kl.14.30
27.august. ”Min mors vej fra russisk adel til sønderjysk præstekone v/Ebba Mikkelsen, Hovedgård.
24.september. Koret ”Unoderne” underholder
samt fællessang.
29.oktober. ”Et positivt syn på livet” v/blindekonsulent Connie Ohrt Andersen, som er født med kun
5% syn.
26.november. Adventsmøde: Vi begynder i Kirken,
derefter kaffe og æbleskiver i Sognehuset, samt
amerikansk lotteri (pengene i år går til ”Broen”,
Horsens, en støtteforening for udsatte børn og unge).
Derefter sang og musik v/Mia, Karl Kristian og Grethe.

LITTERATURKREDS

Litteraturkredsen byder nye deltagere velkommen.
Vi mødes flg. datoer: tirsdag 20. august, onsdag
18. september, torsdag 10. oktober, tirsdag 12.
november. Information og tilmelding: Jens Peder
Baggesgaard 7564 4919 eller Karen Holdt Madsen
7564 4979

