ADRESSER OG TRÆFFETIDER
Sognepræst kbf. Jens Peder Baggesgaard
Sportsvænget 9, Dagnæs, 8700 Horsens
Tlf. 5123 8279 – jpb@km.dk
Træffes ikke mandag

TYRSTED &
UTH SOGNE

TYRSTED

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

Uth Kirke
Uthvej 48, 8700 Horsens
Kirkegården
Tlf. 5123 8340
Kirketjenere: Mia Zacho Hjortshøj og
Ute von Wildenradt
Tlf. 2160 1050 – tyrstedkirketjener@gmail.com
Træffes tirs.-fre.
Organist Grethe Bach Köster
Tlf. 2325 2611 – gbk@km.dk
Organistassistent: Tove Fredsted Ravn
Tlf. 2118 0934 – tovefredstedravn@gmail.com
Kirke- og kulturmedarbejder Mette Bugge
Tlf. 5172 0254 – mbg@km.dk
Sangere Karl Kristian Thomsen
og Vivian Hermansen
Kirkeværge Tyrsted og Uth
Olaf Ring Jensen, tlf. 7564 2422
Formand for Pastoratrådet
Søren Peter Buhl
Tlf. 6016 7911 – famibuhl@os.dk
Sognets hjemmeside: www.tyrsted-uth.dk
Tilmeld nyhedsbrevet til mbg@km.dk

8. s.e. trinitatis

10. august

13.30 JPB#

Minikonfirmandafslutning

13. august

10.30 JH

20. august

9.00 JH

9. s.e. trinitatis

27. august

FØDSEL:
Anmeldelse til kirkekontoret
i det sogn, hvor moderen har
bopæl senest 14 dage efter
fødslen. Personlige attester
medbringes eller vedlægges.
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.
Redigeret af Mette Bugge
Metteg80@hotmail.com
Layout/tryk: Grafisk Horsens A/S

10. s.e. trinitatis

10.30 BEH

Dåbsgudstjeneste

12. s.e. trinitatis

10.30 JPB

10. september

9.00 + 10.30 KHM

17. september

9.00 JH

24. september

10.30 JPB

15. s.e. trinitatis

28. september

17.00 JH#

Børnehøstgudstjeneste

30. september

10.30 KHM

Dåbsgudstjeneste

8. oktober

14. s.e. trinitatis

17. s.e. trinitatis

9.00 + 10.30 BEH
9.00 JH

22. oktober

9.00 + 10.30 KHM

25. oktober

19.00#

18. s.e. trinitatis

10.30 JH

19. s.e. trinitatis
Unge-gudstjeneste

28. oktober

Dåbsgudstjeneste

10.30 JPB

20. s.e. trinitatis

10.30 JPB¤

24. august
7. september
21. september
5. oktober
19. oktober

Slotsgården 13.15, Præsthøjgården 14.00 JH
Præsthøjgården 14.00 BEH
Slotsgården 13.15, Præsthøjgården 14.00 KHM
Præsthøjgården 14.00 JPB
Slotsgården 13.15, Præsthøjgården 14.00 JH
Præsthøjgården 14.00 KHM

Menighedsrådsmøder
Menighedsrådsmøder er offentlige, så du er velkommen til at overvære dem.
Møderne begynder kl. 18.30.
Kommende møder: 15. august, 13. september og 12. oktober.

SIGNATURFORKLARING
: Uden dåb efterflg. kirkekaffe i kirken
¤: Uden dåb med efterflg. kirkefrokost
#: se omtale i bladet
JPB: Jens Peders Baggesgaard
KHM: Karen Holdt Madsen
BEH: Bettina Erbs Hillers
JH: Jesper Hyldahl

Og netop Luther tog med sin veludviklede sans for sang og musik sagen i egen hånd og udgav meget
tidligt salmer på tysk, så folk kunne synge med på deres eget sprog. Og i glæde over det genopdagede
evangelium – at Guds nåde gives os kvit og frit, frem for at vi skal fortjene os til det gennem fromme
gerninger – så bliver sangen en selvfølgelig glædesreaktion på det, vi har fået fra Gud. Alle stemmer i
med den stemme, de nu engang er velsignet med. Og trods det at vi selv tror, at det ikke lyder godt nok
til et hit i radioen, og det sikkert heller ikke er noget
vi ligefrem kan vinde X-faktor med, så er det i Guds
ører smukt og den tak han modtager.

MÅNEDENS SALME

Gudstjenester på Præsthøjgården og Slotsgården
3. august

Jeg tror, noget af det, man vil se tilbage på ved dette års
reformationsfejring, er sangen og dens betydning. På det
punkt sker der noget. Det skrives sange og salmer i stor
stil, og nye bøger udkommer, fx ”100 salmer” og ”Kirkesangbogen”, alt sammen for at vi skal holde fællessangen
ved lige med nye vedkommende sange, der imødekommer vor tids sans for tone og sprog. Uth Kirke vil i september danne ramme om Den danske Salmeduos fortolkning
af Luthersalmer, ligesom et Luther&Lagkage foredrag i
Tamdrup Kirke omhandler Luthers salmer. Sådan er reformationsfejringens slutspurt sat ind.

16. s.e. trinitatis

10.30 KHM*

15. oktober

29. oktober

13. s.e. trinitatis
10.30 JH

1. oktober

Når vi er glade, kommer det næsten af sig selv. Vi ved det
virker, når vores små børn skal falde til ro. Til fodboldkamp
bestyrker vi hinanden i uovervindelighed og rejser kampgejst. Højskolerne har lært os, at det er vigtigt, og hvad det
betyder for fællesskabet. Omvendt ved vi, at det ikke er
muligt sammen med folk, man virkelig ikke bryder sig om,
ligesom det også er vanskeligt, når tårerne triller i sorg. Ja,
det handler om sangen og dens underværker.

11. s.e. trinitatis

10.30 BEH¤

3. september

PRAKTISKE
OPLYSNINGER

10.30 JH

TIL BRUGERE AF KIRKEBILEN
Gratis taxakørsel til gudstjenester og eftermiddagsmøder bestilles på 75 50 30 00 senest
kl. 20.00 aftenen forinden.
Skal der bruges en bil hjem, så kontakt kirketjenerne, så ringer de og bestiller.

Og netop det er helt forskelligt fra den kirke, Luther
gjorde op med. Her turde ingen almindelige kirkegængere synge, for kun det ypperste var godt nok
for den ophøjede majestæt. Og hvem turde med
sin falske pivstemme gøre Gud endnu mere vred
og utilnærmelig, end han var i forvejen? Nej så
hellere tie og overlade salmesangen til de professionelle, til kanniker, munke og gregorianske kirkesangere. Så kunne de synge smukt og engleligt på
et uforståeligt sprog.
Men opdagelsen af den nådefulde Gud ændrer alt
dette. Vi skal ikke anstrenge os og gøre en vred Gud
tilpas gennem sang som en betingelse blandt mange
på, at han vil se bort fra sin vrede og gøre os tilpas.
Sådan fungerer det ikke i vore kirker. Gud har allerede
vist os, at han vil os det godt, også selv om vi egentlig
ikke har fortjent det, og med den glæde kan man
ikke andet en bryde ud i sang. Og det skulle vi gerne
blive ved med, og ikke søge tilbage til kirken før Luther og bare overlade sangen til professionelle, der er
så dygtige og veluddannede, at vi bliver bange for, at
vores bidrag vil ødelægge helheden. Nej, lad enhver
synge med sin stemme til en fælles, glad symfoni, for
”Gud har gjort vores hjerte og sind så muntert, at vi
må synge” (Martin Luther).
Jesper Hyldahl, sognepræst

Menighedsrådet har besluttet at arbejde for at bringe de nytilkomne
salmer og nogle af de gamle, der
er i fare for at blive glemt, frem i
lyset. Det gør vi bl.a. ved at vælge
en ’månedens salme’, som vil blive
sunget ved hver gudstjeneste og
ved hvert arrangement i sognehuset, hvad enten det er babysalmesang eller højskoleformiddag. På
den måde håber vi, at de salmer,
der bliver valgt, vil blive kendt og
værdsat. Månedens salme bliver
offentliggjort på vores hjemmeside
og på vores facebookside.

SØNDAGENS SALMER

Kender man de fleste af salmerne –
og synes om dem – så er glæden stor.
Kender man ingen, kan skuffelsen
være tilsvarende stor. Derfor kan man
nu gå ind på vores facebookside og se
søndagens salmevalg. Har man lyst til
at høre melodien, kan man gå ind på
www.dendanskesalmebogonline.dk
og høre den her.

KIRKEBLADET

Kordegn Marianne Schønwaldt
Tlf. 7564 3233 – Tyrsted.sogn@km.dk
Træffes tirs.-fre. 9-12
eller efter aftale.

10.30 KHM

”GUD HAR GJORT VORES
HJERTE OG SIND SÅ MUNTERT,
AT VI MÅ SYNGE”

TYRSTED & UTH SOGNE

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

UTH

6. august

26. august

Sognepræst Karen Holdt Madsen
Søndrevej 13, Tyrsted, 8700 Horsens
Tlf. 7564 4979 – khm@km.dk
Træffes ikke mandag
Sognepræst Jesper Hyldahl
Præstegårdsvej 1, Eltang, 6000 Kolding
Tlf. 2127 1772 – jhy@km.dk
Træffes ikke mandag

GUDSTJENESTELISTE AUGUST - NOVEMBER 2017

Nr. 3 - 2017
aug-november
39. årgang

ARRANGEMENTER

BØRNEGUDSTJENESTE I TYRSTED KIRKE
Torsdag d. 28. september kl. 17.00
Høstgudstjeneste

TYRSTED & UTH SOGNE
MINIKONFIRMANDUGE I UGE 32
Jul, påske og pinse
Fest 4 dage i træk

Alle kommende 4. klassesbørn fra
Bankagerskolen, Dagnæsskolen og
Højvangskolen inviteres til at deltage i
minikonfirmanduge mandag, tirsdag,
onsdag og torsdag i uge 32 fra kl.
9.00-14.00. Tilbuddet er gratis, tilmelding hurtigst muligt til tlf.: 5172 0254
mbg@km.dk
Som afslutning på dagene vil vi
afholde en afslutningsgudstjeneste om
pinse torsdag d. 10. august kl. 13.30 i
Uth Kirke. Her er alle velkomne!

KUNST I SOGNEHUSET I AUGUST,
SEPTEMBER, OKTOBER
Fernisering den 13. august kl. 11.45

Poul Svendsen har udstillet tidligere, så ham
er der sikkert mange, der kender.
Poul laver tegninger med litografiske blyanter, og han laver også akvareller. Motiverne
er mest fra Horsens-egnen. Det er ikke
mindst kirker fra Horsens, men også kirker
fra andre byer. Af andre motiver er det mest
bygninger fra Horsens-egnen, som folk kan
nikke genkendende til. Poul elsker at tegne
noget ”der er i forfald”.
”Skønhed og forfald” er titlen på mange af
Pouls billeder.
Fotografen Jens Erik Jessen elsker at gå i naturen, hvor han bliver
inspireret af dyr, især fugle.
Han sætter sig i naturen tidligt om morgenen, og pludselig dukker
dyrene op. De dyr han fotograferer er isfugl, ugler, glenter ørne mm.
Jens Erik Jessen vil vise sine fuglebilleder i samtalerummet.

BABYSALMESANG

-Nyt hold starter den 23. august 2017

KONCERT MED LANDSKORET

Uth Kirke søndag den 10. september kl. 14.00

Landskoret består af ca. 30 korsangere i alderen 12-22 år – sangere fra
hele Danmark, udvalgt blandt nogle af de bedste i landets ligestemmige kor. Landskorets ambition er at dyrke og udbrede den ligestemmige korsang på højt niveau i Den Danske Folkekirke og i det øvrige
danske musikliv. Koret arbejder med et bredt repertoire, men med
vægt på såvel ny og eksperimenterende kirkemusik som varetagelse
af den kirkemusikalske kortradition.
Landskoret, som har eksisteret siden 2003, har i dag Sigrid Damsager
som kunstnerisk leder og dirigent. Koret har vundet 5 guldmedaljer
samt et europamesterskab for ”lige stemmer” ved ”The 2. European Choirgames” i Magdeburg i 2015. De har udgivet tre CD’er og
været på turné i bl.a. Island og Tyskland samt givet talrige koncerter
herhjemme.

Frivillig entré: f.eks. 50 kr

HVORDAN LEVER VI MED AUTORITETER?

19. september kl. 19.00 i Tyrsted Sognehus,
10. oktober kl. 19.00 i Torsted Sognehus
I 1912 udgav Jakob Knudsen romanen ”Angst Mod Martin Luther”.
Bogen kommer i en ny udgivelse i maj måned, og det er den udgave,
der tages udgangspunkt i, når der bliver litteraturkreds i Tyrsted og
Torsted Sognehus. Romanen skildrer drengen Martin og kirkefaderen
Luther, samtidig stilles spørgsmålet:
Hvordan kan man indrette sig i tilværelsen uden autoritet? Og hvordan
kommer man overens med den absolutte autoritet? Det forventes,
at man har læst afsnittet ”Angst” inden mødet i Tyrsted og afsnittet ”Mod” inden mødet i Torsted. Hver gang vil der være et kort,
indledende oplæg. Der serveres ost og forfriskning til 30 kr. Af hensyn
til opdækningen ønskes tilmelding senest 3 dage før. Arrangører: Sognepræst Jesper Hyldahl, Tyrsted-Uth-Endelave Sogne og sognepræst
Anne Bro Assenholt, Torsted Sogn.

KONCERT I UTH KIRKE

Uth Kirke tirsdag den 26. september kl. 19.00

Alle børn medbringer en form for høstudbytte,
som de selv bærer ind i starten af gudstjenesten.
Efter gudstjenesten går vi i Sognehuset, hvor
vi spiser sammen og laver amerikansk lotteri
med det indkomne høstudbytte som gevinster.
Pengene går til FolkeKirkens Nødhjælp, så vi på
den måde deler ud af vores høstoverskud.
Husk derfor småpenge til amerikansk lotteri.
Tilmelding senest 2 dage før:
Tlf. 5172 0254; mbg@km.dk
Oplys venligst antal børn + antal voksne.
Pris for spisning:
1. voksen uden børn 25 kr.
1 voksen + børn 40 kr.
2 voksne + børn 60 kr.
Arrangementet slutter senest kl. 19.00.

GYS OG GRU

Fredag d. 6. oktober kl. 20.00 med overnatning i Sognehuset. Et tilbud
for elever i 6. klasse på Bankagerskolen, Dagnæsskolen og Højvangskolen. Arrangement med tilmelding, max 50 deltagere. Yderligere
information følger. Info og tilmelding til mbg@km.dk; 5172 0354

MUSIKALSK LEGESTUE FOR DE 1-6 ÅRIGE
Tirsdag d. 24. oktober, 31.oktober, 7. november, 14.
november og 21. november i Sognehuset
kl. 16.15-17.00.
Kom sammen med dit/dine børn og syng, dans,
spil og leg til salmer og små sange.
Der er ingen tilmelding og tilbuddet er gratis.
Nærmere oplysninger ved Mette Bugge.
Tlf. 5172 0254; mbg@km.dk

Den Danske Salmeduo: Luthersalmer i moderne melodiudtryk. Opført
i Uth Kirke, den første reformationskirke i Horsens. Duoen fra Århus
består af Christian Vuust, saxofon og klarinet, og Hans Esbjerg, klaver.
Arr. Horsens Provsti og Uth Kirke. Alle er velkomne, fri entré.

LUTHER OG LAGKAGE

En foredragsrække om Martin Luther arrangeret af kirkerne i
Horsens kommune i anledning af reformationsjubilæet.
13. september kl. 19.00 Luther og Salmerne i Tamdrup Kirke ved
Jørgen Kjærgaard.
3. oktober kl. 19.00 Luther og Kunsten i Hatting Kirke ved Carsten
Bach-Nielsen

SYNG I KOR

LITTERATURKREDS

Mødedatoerne for den kommende sæson i
litteraturkredsen er:
tirsdag d. 5. september, onsdag d. 4. oktober
og tirsdag d. 7. november.
De forfattere, vi planlægger at læse, er Jón
Kalman Steffánson, Linn Ullmann, Ferdinand
von Schirach og Elena Ferrante. Det er ikke
altid, vi kan skaffe tilstrækkelig mange eksemplarer af de enkelte titler, derfor har vi en
ekstra på listen.
Litteraturkredsmøderne foregår i en afslappet
atmosfære. Vi er der for at dele vores læseoplevelse med hinanden,
blive udfordret af andres læsning og måske blive klogere på det,
vi har læst. Nye deltagere er velkomne, kontakt enten Jens Peder
Baggesgaard (7564 4919) eller Karen Holdt Madsen (7564 4979).
Møderne begynder kl. 19.00 og kaffen koster 5,-

NØRKLEKLUBBEN

Vi mødes den 1. tirsdag hver
måned i Sognehuset kl. 10-12.
Tirsdag d. 5. september er første mødedag i den nye sæson.
Vi strikker/hækler tøj samt
tæpper og bidrager hermed til
arbejdet i foreningen ”Donation
Denmark- Romania”, hvor igennem vores strikarbejder formidles til hjælpearbejde i Rumænien.
En god sag! Vi glæder os til at se nye såvel som kendte ansigter.

TIRSDAGSMØDER

Møderne afholdes i Sognehuset og begynder
kl. 14.00. Vi indleder møderne med sang,
kaffe og brød, hvorefter dagens programpunkt
begynder. Pris for kaffe og brød: 25 kr.
29.08.17. Flemming Skipper cykler til Paris
med ”SUND VILJE”

UNGE-GUDSTJENESE I TYRSTED KIRKE
25. oktober kl. 19.00

En helt almindelig søndagsgudstjeneste kan virke tung
og kedelig for mange unge
(hvis man synes, det er
drønspændende, så skilter
man ikke med det). Derfor
vil der to gange om året
være et tilbud om en anderledes gudstjeneste lavet af
og til unge. Den ene finder
sted d. 25. oktober, den anden til Kyndelmisse.
Konfirmanderne fra Dagnæsskolen og Bankagerskolen arrangerer den
første gudstjeneste. Tekst, musik, udformning, gennemførelse – konfirmanderne har ansvar for det hele, og sognepræsterne Jens Peder
Baggesgaard og Karen Holdt Madsen er kun tovholdere. Kirkegængerne behøver ikke tilhøre målgruppen, alle er velkomne.

KIRKEFROKOST 29. OKTOBER
Babysalmesang er for børn i alderen ca. 1 – 10 måneder. Forskellige
former for rekvisitter vil indgå: vifte, tørklæder, sæbebobler m.m. Alle
sanser bliver stimuleret.
Undervisningen foregår 5 onsdage kl. 10.00 -10.45.
Efterfølgende er der god tid til hygge/kaffe/te. Det er gratis at
deltage, men da der er et begrænset antal pladser er tilmelding til
undertegnede nødvendig og bindende.
Organist Grethe Bach Köster. tlf. 2325 2611 gbk@km.dk

JUBILÆUMSGUDSTJENESTE

Tirsdag d. 31. oktober, kl. 19.30 i Klosterkirken
På selve 500-års dagen for Luthers 95 teser! Alle sognekirker i
Horsens går sammen om en stor,
fælles fejring af reformationen.
• Der læses og forkyndes på
dansk, så alle kan forstå det.
• Der lyttes til musik, for musik
rummer stor glæde.
• Og menigheden synger salmer,
for gudstjenesten er menighedens og et folkeligt anliggende.
• Der prædikes, for prædiken er
gudstjenestens kerne og forkyndelse til tro.
• Og der uddeles nadver i begge skikkelser, som brød og
vin, for dér er Kristus til stede.
Alle sejl sættes for at skabe en rigtig luthersk gudstjeneste, hvor Gud
gennem ord og musik tjener mennesket og gør retfærdig af tro, og
hvor menigheden kan ”springe højt af glæde” og med sang udtrykke
sin tak. Præsterne skiller sig ikke ud for andet end de er: almindelige
mennesker som alle andre. For der er kun én der kan hjælpe os nær
Gud, og det er Kristus, Guds ord.
Efter gudstjenesten byder vi på brød, ølpølser og reformationsøl.

Lutheråret går på hæld; og vi har tænkt os at følge det på vej ved at
lave en 2-rettersmenu, som er inspireret af opskrifter fra Luthers samtid. Menighedsrådet, og hvem vi ellers kan få til at hjælpe, vil forsøge
at ramme smagen fra dengang.
Da det nok er lidt mere omstændeligt end til en almindelig frokost,
vil vi gerne have tilmelding, inden vi skal spise, så vi ved hvor mange
portioner, vi skal have lavet.
Tilmelding til Marianne på kordegnekontoret på mail, tlf. eller stik
hovedet indenfor senest d. 20. oktober.

Spirekor
Spirekoret er for børn i alderen ca. 5-8 år.
I spirekoret får man trænet sin stemme og lært noget om musik og
om kirken på en sjov og legende måde. Ved hjælp af billeder og
fagter lærer vi sange og salmevers udenad. Vi har det hyggeligt, så
prøv at komme og være med et par gange og se om det er noget for
dig. Tag gerne far eller mor med.
Vi mødes i Sognehuset hver onsdag kl. 14.30-15.45.
Spirekoret medvirker bl.a. ved Luciaoptog og nogle
børnegudstjenester i kirken.
For nærmere oplysning kontakt
Grethe Bach Köster: gbk@km.dk ; 2325 2611
Kirkekor
Kirkekoret er for børn og unge, som enten har deltaget i spirekoret
eller på anden vis har fået lyst til at synge i kor.
Der optages løbende nye sangere i kirkekoret. Også sangere som
tidligere har sunget i koret er meget velkomne, hvis de igen har fået
tid og lyst til at være med.
I kirkekoret arbejdes der med sang, gudstjenestelære og hørelære
med henblik på at medvirke ved gudstjenester, koncerter o.l. Der
udbetales løn for hver medvirken.
Koret øver i Sognehuset torsdage kl. 16.00-17.30.
For nærmere oplysning kontakt
Grethe Bach Köster: gbk@km.dk ; 2325 2611

26.09.17. Livet på godt og ondt: Fortæller fra novellesamlinger
”STOP VED BLINK”. 15 foruroligende og humoristiske historier om
livet, som det former sig på godt og ondt, novellerne handler om
mennesker, som får deres hverdag forstyrret af tilfældige eller
uforudsete begivenheder. Ofte på en måde, så de tvinges til at
skifte kurs v/ forfatter og journalist Claus Schjødt, Hansted.
31.10.17. TRIO-Juelsminde v/Annelise, Jette og Erik. HøjskolesangFællessang og Kirkesang.

MANDEKLUBBEN

Mandeklubben, som er for alle mænd, mødes igen efter ferien
onsdag d. 13. september kl. 10.30-12.30, hvor Kurt kommer
forbi, og fortæller nogle af sine historier fra sin tid på TV2.
Vi mødes også onsdag d. 11. oktober, som altid kl. 10.30 – 12.30,
afsluttende med frokost.
Tag din ven og din nabo med; der er plads til flere!

MOD-PÅ-LIVET

For dig der har mistet din kære – måske er det tid til at tage det
første skridt efter tabet af din ægtefælle? Vi vil
gerne invitere dig til at deltage i Tyrsted-Uth
Sognes ”Mod-På-Livet”- gruppe, hvor du vil møde
andre, der også har mistet en kær.
Møderne foregår på tirsdage kl. 14.00-15.30 med
mindre andet er anført.
Ved hvert møde vil der være en præst og flere af
kirkens medarbejdere til stede. Datoer for kommende møder:
22. august, 5. september, 19.september, 3. oktober, 24. oktober
Kontakt Jesper Hyldahl mob.2127 1772/jhy@km.dk

