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KIRKEBLAD

Hove - Hygum - Tørring

Konkurrence: 
Tæl hvor mange julehjerter der er
i kirkebladet og send det rigtige
svar ind til sognepræst Iben Tolstrup senest den 1.
december og vær med i lodtrækningen om en dejlig
julekurv til værdi af 1000,- kr. Du kan enten lægge
dit svar i præstegår dens postkasse på Præstevej 4
eller sende det pr. mail til ITO@km.dk. Vinderen
får direkte besked, så husk at skrive navn og adres-
se, evt. telefonnummer og e-mail på din besvarelse.

Med ønsket om en glædelig jul og et godt nyt år
Sognepræst Iben Tolstrup

Juletræer sælges
Fra FDF huset i Klinkby

Lørdag d. 28. nov. kl 11-15
Søndag d. 29. nov. Kl 15-17
Lørdag d. 19. dec. kl 11-15

Thyborønvej 18.

Evt. henv. – 27526636 
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Kirkelige handlinger

Nyt fra menighedsrådet

Dåb

Sebastian Stensgård Wilholm
Døbt den 26. september i Houe Kirke
af sognepræst Iben Tolstrup

Line Lange Skadberg
Døbt den 10. oktober i Tørring kirke
af præst Ulrik Jensen

Mathilde Holst Urup
Døbt den 25. oktober 2015 i Houe Kirke
af sognepræst Iben Tolstrup

Vielser & Velsignelser

Dorthe Lange Bjerg & Mathis Rasmus
Klarskov Skadberg
Viet den 10. oktober 2015 i Tørring Kirke
af præst Ulrik Jensen

Døde & begravede

Ketty Østergård Agerskov, Klinkbyvænget
Død den 14. august 2015
Bisat den 22. august 
fra Houe Kirke og Kirkegård
af sognepræst Bettina Reese Tonnesen

Knud Brun Madsen, Klinkbyvænget
Død den 7. september 2015
Bisat den 12. september 
fra Bur Kirke og Kirkegård
af sognepræst Søren Wogensen

Niels Hermann Valdemar Berthelsen,
Lemvig
Død den 11. september 2015
Bisat den 18.september 
fra Tørring kirke 
af sognepræst Birgitte Krøyer
Urne nedsat på Auning Kirkegård

Doris Henriksen, Klinkbyvænget
Død 13. september 2015
Bisat den 17. september 
fra Dybe kirke og Kirkegård
af sognepræst Henning Bjerg Mikkelsen

Træffes på hverdage i tidsrummet 8-14, tlf.
2041 6294.

Graver

På tur …
Den 23. september var kirken på udflugt nor-
denfjords med naturbussen. Det var en dejlig
dag og udvalget havde tilrettelagt dagen på
smukkeste vis. Der var plads til 40 personer
og allerede tidligt i forløbet kunne man melde
om udsolgt. Straks efter hjemkomsten gik
udvalget, som består af Alice Lorentsen, Lise
Thomsen og Ejvind Nielsen, i gang med at
planlægge en ny tur i sensommeren 2016.

Iben

Stor tak!
Ved de tre meget forskellige høstgudstjenester
i henholdsvis Tørring, Houe og Hygum kirker
den 27. september samt 4. og 11. oktober blev
der indsamlet 9.155,00 kr. Beløbet blev efter-
følgende fordelt blandt forskellige diakonale
tiltag i Danmark, som f.eks. Kirkens Korshær,
Børn i Sorg og Aktivitetshuset i Lemvig. Der
skal også lyde en stor tak til de mange frivilli-
ge (konfirmanderne, Hygum bondeorkester,
støtte-vennekredse, korsangere og de der pyn-
tede Hygum Kirke) som var med til at gøre
høstgudstjenesterne til helt særlige og festlige
oplevelser.

Iben
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Hvad sker der...

Hvert år inden udløbet af den 1-årige funk -
tionsperiode – det vil sige inden 1. søndag i
advent – vælger menighedsrådets valgte med-
lemmer ved hemmelig afstemning formand
og næstformand for det kommende år. Der
skal også hvert år være valg til enkelt-
mandsposterne, som er kirkeværge, kasserer,
sekretær, kontaktperson, bygningssagkyndig
og underskriftsberettiget. 

Tirsdag den 17. november konstituere det sid-
dende menighedsråd sig for sidste gang inden
menighedsrådsvalget i 2016. Mødedatoer for
det kommende års ordinære menighedsråds-
møder offentligøres herefter på hjemmesiden
www.hht.nu og i næste kirkeblad samt ved
gudstjenesterne.
Menighedsrådet mødes ca. 6 aftener om året.
Alle dage kl.19.00 i menighedslokalet i Alt-i-
et. Punkter til dagsordenen skal være formand
Anders Mejdahl i hænde senest to uger før
afholdelse af menighedsrådsmødet. Dags -
orden og referat kan hentes på hjemmesiden
www.hht.nu

Præsten er født medlem af menighedsrådet, i
øvrigt består menighedsrådet af 15 medlem-
mer – 5 fra henholdsvis Houe, Hygum og
Tørring sogne. 
For tiden er Anders Mejdahl formand, Ejvind
Nielsen er næstformand, Johannes Vigh er
kirkeværge for Houe Kirke, Gurli Gravesen er
kirkeværge for Hygum Kirke, Jens Husted er
kirkeværge for Tørring kirke, Karsten
Sørensen er kasserer for kirkekassen, Ulla
Düring er sekretær, Poul Simonsen er kon-
taktperson, Bent K. Nilesen (ej medlem af
menighedsrådet) er bygningskyndig og under-
skriftberettiget er Ejvind Nielsen. Det vides
endnu ikke om der bliver nogle ændringer i
fordelingen af ovenstående poster i det sidste
år af det siddende menighedsråds valgperio-
de, da menighedsrådet først konstituere sig
den 17. november – hvilket er dagen før kir-
kebladet udkommer.

Der er også mange andre opgaver, som bliver
løst af forskellige udvalg. De fleste af udval-
gene er nedsat for 4 år ad gangen mens andre

er nedsat indtil opgave er løst. Alle 15 menig-
hedsråds-medlemmer har mindst et ansvars-
område. Valgbestyrelsen (Svend Snejbjerg,
Jens Husted og Anders Mejdahl)
Præstegårdsudvalget (Jens Husted, Christian
Mollerup og Gurli Gravesen), kirke- og kir-
kegårdsudvalg ( Svend Snejbjerg, Lise
Thomsen og Karsten Sørensen), aktivitetsud-
valg (Arne Jeppesen, Inge Marie Andersen,
Jens Hyldgård, Ulla Düring og præsten) blad-
udvalg (Lise Thomsen, Bente Haagensen,
Ejvind Nielsen og præsten), høstofferudvalg
(Arne Jeppesen, Ejvind Nielsen, Bente
Haagensen og præsten) Forum for Unge og
Kirke i Lemvig Provsti (Jens Husted,
Christian Mollerup og Anders Mejdahl samt
ungdomspræsten) bestyrelsespost i FDf-
Klinkby (Ejvind Nielsen), udvalg vedr.
gamle gravsten på Hygum kirkegård
(menighedsrådsmedlemmer fra Hygum sogn
Thorkild Houe Andersen  og Lise Thomsen
samt kirkeværge i Hygum Gurli Gravesen)
udvalg vedr. fælles graverfaciliteter ved
Houe Kirke (Jens Husted og Christian
Mollerup) udvalg vedr. orglet i Tørring
kirke (organist, præst, kirkeværg i Tørring og
menighedsrådsmedlem fra Tørring sogn: Poul
Simonsen), udvalg vedr. ’På tur med
Kirken’ (Lise Thomsen, Ejvind Nielsen og
Alice Lorentsen)

Vil du vide mere – så tag
en snak med et
menighedsrådsmedlem ☺

Sognepræst Iben Tolstrup, 
Præstevej 4, Houe, 7620 Lemvig 
Tlf. 9783 6129 (bedst i dagtimerne)
e-mail. ito@km.dk

Træffes ikke mandage samt:
Den 4. 12. og 15 samt 26.-31. december
2015
Den 5.-31. januar 2016

Der henvises i ovennævnte perioder til 
sognepræst Bettina R. Tonnesen, 
Kabbelvej 5a, Nørlem, 7620 Lemvig 
Tlf. 9782 3590 – e-mail. BRTO@km.dk

Præstegården
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Søndag den 22. november 2015 afholdes
det årlige menighedsmøde.
Menighedsmødet er folkekirkens svar på for-
eningernes årlige generalforsamling. Alle
medlemmer af folkekirken i Houe, Hygum og
Tørring sogne samt sognebåndsløsere er vel-
komne. Vi begynder med en kort og festlig
eftermiddagsgudstjeneste i Tørring Kirke
kl.16.00. Her får vi blandt andet besøg af 7
kristne musikere fra Tanzania, som er inviteret
til Danmark af Struer, Holstebro og Lemvig
provstier. De kvitterer for invitationen ved at
synge og spille lidt under gudstjenesten. Efter
gudstjenesten er der fællesspisning kl.17.30
på aktivitetstorvet på Klinkby skole. Det er
gratis at spise med og det er ikke nødvendigt
at melde sig til – bare mød op og tag gerne
hele familien med. Årets konfirmander hjæl-
per med at servere lasagne m. salat og brød.
Efter aftensmaden er der kaffe i menighedslo-
kalet, hvor menighedsrådsformanden af læg -
ger årsberetning kl.18.30. Den vil handle om
stort og småt fra året der er gået, og måske
også lidt om næste års opgaver, f.eks. menig-
hedsrådsvalget. Der vil naturligvis blive lej-
lighed til spørgsmål og debat om menigheds-
rådets prioriteringer. Det kan være helt prakti-
ske emner som f.eks. strukturen omkring det
almindelige vedligehold af kirker og kirkegår-
de, og hvorfor vi ikke er helt i mål med den
endnu. Men vi vil også gerne diskutere
KIRKE. Hvad er vigtigt for os og er der noget
vi mangler? Er der forslag til nye tiltag i kirke
eller menighedslokaler? Hvordan forsætter vi
med at være en aktiv medspiller i lokalsam-
fundet? Der er helt sikkert basis for en god
debat, så kom og deltag i menighedsmødet. Vi
slutter aftenen af med julebanko v. præsten.

På Menighedsrådets vegne
Sognepræst Iben Tolstrup

1.s.i advent – Kom i julehumør sammen med
FDF-Klinkby.

2.s.i advent – ’De 9 læsninger’ er en musik-
gudstjeneste med oplæsning af ni små histori-
er fra Bibelen, om lysets komme i verden.

3.s.i advent – Lys- & Luciagudstjeneste tilret-
telagt af årets konfirmanderne.

18. december – Først fortæller Julemusen
Julle juleevangeliet for de mindste og senere
på dagen fremfører indskolingen årets kryb-
bespil. 

24. december – Juleaftensgudstjenester for
hele familien.

25. december – Kom på barselsbesøg i kirke-
rummet julemorgen.

3. januar – Vi høre historien om dengang de
Hellige 3 Konger fandt Jesus i krybberummet 

7. februar – I dag er det fastelavn og vi slår
på tønde for provstiets børnekor, som medvir-
ker ved indskrivning af årets mini-konfirman-
der.  

Ny sæson på vej!
Har du en baby på under et år – eller har du et
barn mellem 1-3 år. Og kunne du godt tænke
dig at gå til af ’Babysalmesang’ eller ’Salmer
& sanser’. Så hold øje på hjemmesiden hht.nu
eller henvend dig til sognepræst Iben Tolstrup
på e-mail ITO@km.dk. da vi regner med at
tilrettelægge nye forløb allerede i begyndel-
sen af 2016. Alle er velkomne, så er du f.eks.
med i en mødregruppe eller har du en god ven
eller veninde som kommer fra et andet sogn,
så er de og deres børn også meget velkomne.  

Sognenyt – det sker . . .
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Provstinyt – det sker . . .

Billedet er fra Smedsgaard 1958 og er typisk
for den  jul på landet, som mange i min
aldersklasse har oplevet og som Wilhelm
Gregersen beskriver i den gamle salme:

Der er noget i luften,
som gør mig så glad,
som trøster mit hjerte
i ungdommens bad,
der er noget herinde,
et strålende minde
med kærter og sang,
om julen derhjemme, derhjemme
hos moder en gang.

Personerner er fra venstre:
Leo-Henning- Martin Mose – Anne- Egon-
Inga- Esther- Jens Otto og Ejvind.

• Nyt fra menighedsrådet og lidt om det
kommende menighedsrådsvalg

• Konfirmandtræf i Viborg den 3. februar
• Fastelavn med tøndeslagning den 7.

februar
• Mini-konfirmander mellem fastelavn

og påske
• Kirkehøjskole den 11. februar i Nørlem

og den 15. marts i Bøvling 
• Volontørbesøg den 25. februar
• VerdensMusikMesse og

Sogneindsamling til Folkekirkens
Nødhjælp den 13. marts

Læs i næste nummer

Fredag d. 25. september 2015 var der
officiel åbning af det nye provstikontor.

Se billeder fra åbningen på hjemmesiden
www.lemvigprovsti.dk

Menighedsrådsvalg i 2016

Om et år skal der igen vælges medlemmer til
de lokale menighedsråd. Datoen er endnu
ikke fastlagt, men valget holdes traditionelt i
november.

”Det er vigtigt allerede nu at begynde at se
frem mod valget næste år. De nuværende
medlemmer af menighedsrådene skal overve-
je, hvem der har lyst til at fortsætte med de
ganske spændende opgaver, der er i menig-
hedsrådene, ligesom det er vigtigt at få gjort
andre interesseret i arbejdet. For eksempel
ved at invitere dem med til menighedsråds-
møder, der jo er offentligt tilgængelige”, siger
provst Knud Erik Nissen, Lemvig Provsti. 

Ved seneste menighedsrådsvalg i 2012 var der
forskellige forsøg med valget, hvor blandt
andet seks sogne i Lemvig Provsti afviklede
såkaldte valgforsamlinger, der reelt afgjorde
valget allerede i september måned. 

Det er ikke muligt denne gang, men på bag-
grund af forsøgene opfordrer Lands for -
eningen af Menighedsråd til, at de offentlige
orienteringsmøder i sognene om valget,
menighedsrådets arbejde og opstilling af kan-
didater holdes på én fælles dato i september
2016.  

Lemvig Provsti

Lokalarkivet v. Ib Noe
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”I Luthers Fodspor” 
Viborg Stifts studietur til Tyskland 23. –27.
maj 2016 
Arrangeret af Viborg Stifts udvalg for
Reformationsjubilæet v/ formand for Viborg
Folkeuniversitet, Haakon Brandt. Til mel -
dingsfrist (max. 48 deltagere): senest den 1.
februar 2016, hvor også depositum skal beta-
les. 
Velkommen til en 5 dages studietur ”I
Luthers fodspor” Vi besøger en række byer,
hvor Luther levede og virkede. Wittenberg,
hvor reformationen begyndte, og Torgau, som
i det 16.århundrede havde karakter af kursak-
sisk storby. Mens Wittenberg betegnes som
”Reformationens moder”, kaldte man uden
tvivl med rette Torgau for ”Reformationens
am-me”. Vi besøger Eisleben, hvor Martin
Luther blev født og hvor han også døde. Vi
besøger Erfurt, hvor Luther studerede og sene-
re gik i kloster og vi besøger slottet Wartburg,
hvor Luther oversatte Det Nye Testamente til 
1.dag - mandag den 23. maj Buskørsel med
tilslutningssteder. Se oversigten i det samlede
program på www.viborgstift.dk. Ankomst til
Wittenberg ved 19.30-tiden. 
2.dag - tirsdag den 24.maj Dagens program i
Wittenberg: Vi ser det egetræ, hvor Luther
brændte pavens ”bandbulletrussel”. Guided
rundvisning i Lutherhaus, som i sin tid var
Luthers private bolig, men nu er verdens
største reformationsmuseum. Efter frokost går
vi til slotskirken, hvor vi ser døren med
Luthers 95 teser, og hvor både Luther og
Melanchton er begravet. Mulighed for orgel-
koncert i kirken, og til sidst en guided rundvis-
ning i Stadskirken. 
3.dag - onsdag den 25. maj Bustur mod
Torgau, hvor Luther opholdt sig over 40 gange
for at skrive Torgau-artiklerne som en vigtig
forberedelse af Den Augsburgske Bekendelse.
I Torgau ses Slotskirken, som er den første
kirke, der fra begyndelsen af var protestantisk.
Den blev indviet af Luther i 1544. Derefter
byvandring gennem byen med besøg i Sct.
Maria Kirken, hvor Luthers hustru Katharina
von Bora ligger begravet. Videre til Eisleben
for at besøge Luthers fødehus, der også er et
nyindrettet museum for Luthers liv og virke. 
4.dag - torsdag den 26.maj Rundtur i Erfurt
med besøg i Domkirken og Sct. Severinkirken.

Dernæst rundvisning i Augustiner Klostret,
hvor Luther levede som munk. Desuden en ori-
entering om den nuværende svære situation for
de lutherske kirker i det tidligere DDR. Videre
til byen Eisenach, hvor borgen Wartburg er
beliggende. Her opholdt Luther sig som fred-
løs i knapt et år som ”Junker Jørg”, mens han
oversatte Det Nye Testamente til tysk. 
5.dag fredag den 27. maj Hjemrejsedag. Se
tidsplanen i programmet på
www.viborgstift.dk

Vi skal bo 2 nætter på et 4-stjernet centralt
beliggende hotel i Wittenberg og 2 nætter på et
3-stjernet, centralt beliggende hotel i Erfurt.
Den samlede pris pr. deltager i dobbeltværelse
er 4.425 kr. Tillæg for enkeltværelse for alle 4
nætter er 600 kr. Afbestillingsforsikring koster
6 % af rejsens pris. Prisen for studieturen er
inkl. dansk og tysk moms, hotelophold med
halvpension på begge hoteller, som er af høj
standard. Ved middagsspisningen serveres der
altid kaffe/the efter middagsspisningen. Alle
rejsens udflugter og entre til de museer, vi skal
se, er med i prisen. Der er kaffe på kanden og
lækre småkager under hele turen. Der vil i god
tid før rejsen blive udsendt et fyldigt informa-
tionsmateriale om de steder, vi skal besøge. Alt
informationsmateriale er på dansk, ligesom
den sagkyndige guide sørger for, at alt bliver
oversat til dansk ved de forskellige rundvisnin-
ger. Praktisk rejseleder er fhv. amtsdirektør
Haakon Brandt, Viborg, og som sagkyndig rej-
seleder i ”Luthers liv og lære” deltager sogne-
præst Torkil Jensen, Vester Aaby på Sydfyn. 

For Yderligere oplysning se det samlede pro-
gram for turen på www.viborgstift.dk 

Kirkebladet

Kirkebladet redigeres af sognepræsten i
samarbejde med bladudvalget, som består
af Bente Haagensen (Houe), Lise Thomsen
(Hygum) og Ejvind D. Nielsen (Tørring).
Næste kirkeblad udkommer i uge 4 i 2016
og dækker frem til og med uge 12
Deadline: tirsdag den 1. december 2015
Indlæg (på max. 800 anslag = ½ spalte) er
velkomne.
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Klinkby FDF – 2014
v. Ellen Mejdahl tlf. 2752 6636

Indre Mission

Fredag den 27.november kl.19.30
Adventsfest i Houe Missionshus
Taler: Missionær Henrik H.Dideriksen, Skive
Sang/harmonikaspil v. Henrik

Fredag den 22. januar 2016 kl.19.30
Familiemøde i Houe Missionshus
Taler: Forkynder Vagn Andersen, Holstebro

Onsdag d. 10. feb. kl. 19-20.30
Mandag d. 15. feb.:

Fredagssjov i Hallen med FDF

Senior væbner (7.kl.-8. kl.)
Onsdag d. 18. nov. kl. 19.00-20.30:

Kredsaften, vi julepynter VLTJ og
Kirkeblad uddeles

Onsdag d. 25. nov. kl. 19.00-20.30
Søndag d. 29. nov.  Kl. 14.00 

Gudstjeneste i Houe Kirke, juletræssalg
og –hygge i FDFhuset

Dec. 2015: Tilmelding åben til landslejr

Onsdag d. 13. jan. kl. 19-20.30
Onsdag d. 20. jan. kl. 19-20.30
Onsdag d. 27. jan. kl. 19-20.30
Onsdag d. 3. feb. kl. 19-20.30
Onsdag d. 10. feb. kl. 19-20.30
Mandag d. 15. feb.:

Fredagssjov i Hallen med FDF

Datoer kan ændres for senior væbnere, følg med
på vores facebook side: 
FDF Klinkby – kendt for gode oplevelser 
eller på vores hjemmeside:
www. FDF.dk/klinkby

Ledere:
Onsdag d. 6. jan. kl. 19.30: 

Ledermøde
Fredag d. 29. jan.-søndag d. 31. jan.2016: 

Lederskole på Hardsyssel efterskole

Tumlinge møder (0.kl., 1. kl. og 2. kl.) 
Onsdag d. 18. nov. kl. 17.00-18.30: 

Kredsaften, vi julepynter VLTJ
Onsdag d. 25. nov. kl. 17.00-18.30
Søndag d. 29. nov. Kl. 14.00: 

Gudstjeneste i Houe Kirke, juletræssalg
og –hygge i FDFhuset

Onsdag d. 13. jan. kl. 17.00-18.30
Onsdag d. 20. jan. kl. 17.00-18.30
Onsdag d. 27. jan. kl. 17.00-18.30
Mandag d. 1. feb.: 

Forhåndstilmelding til fælles sommerlejr
for tumlinge

Onsdag d. 3. feb. kl. 17.00-18.30
Onsdag d. 10. feb. kl. 17.00-18.30
Mandag d. 15. feb.:

Fredagssjov i Hallen med FDF

Pilte (3.kl. - 4. kl.) og Væbner (5. kl.– 6. kl.)
Onsdag d. 18. nov. kl. 17.00-20.30:

Kredsaften, vi julepynter VLTJ og
Kirkeblad uddeles

Onsdag d. 25. nov. kl. 19.00-20.30
Søndag d. 29. nov. Kl. 14.00:  

Gudstjeneste i Houe Kirke, juletræssalg
og –hygge i FDFhuset

Dec. 2015: Tilmelding åben til landslejr

Onsdag d. 13. jan. kl. 19-20.30
Onsdag d. 20. jan. kl. 19-20.30
Onsdag d. 27. jan. kl. 19-20.30
Onsdag d. 3. feb. kl. 19-20.30

Klinkby bo- og dagcenter

Den 9.december er der adventshygge i daglig-
stuen kl.14.00-16.00. Her vil sognepræsterne
Margrethe Bendtsen og Iben Tolstrup samt den
nye valgmenighedspræst for Lemvig og omegns
valgmenighed lægge op til en hyggelig efter-
middag med julens salmer, julefortællinger og
evangelium.

Der afholdes plejehjemsgudstjeneste med
altergang i dagligstuen 

– onsdag den 25. november kl.14.30
– onsdag 27. januar kl.14.30

Alle gudstjenesten er tilrettelagt med særligt
henblik på plejehjemmets beboere og dagcen -
terets brugere. 
Venner og familie er altid meget velkomne til at
deltage sammen med plejehjemmets beboere og
dagcentrets brugere.



Gudstjenester

Søndag - 22.november
S.s.i kirkeåret

Søndag - 29.november
1.s.i advent

Søndag - 6.december
2.s.i advent

Søndag - 13.december
3.s.i advent / Luciadag

Fredag - 18.december

Søndag - 20.december
4.s.i advent

Torsdag - 24.december
Juleaften

Fredag - 25.december
Juledag

Lørdag - 26.december
2. juledag

Søndag - 27.december
Julesøndag

Fredag - 1.januar 2016
Nytårsdag

Søndag - 3.januar 2016
Hellig 3 Konger

Søndag - 10.januar 2016
1.s.e.H3K

Søndag - 17.januar 2016
S.s.e.H3K

Søndag - 24.januar 2016
Septuagesima

Søndag - 31.januar 2016
Seksagesima

Søndag - 7.februar 2016
Fastelavn

Hove Kirke Hygum Kirke Tørring kirke

*Gudstjeneste med altergang ved Bettina Tonnesen

OBS!  Gudstjenestetiderne findes også i Lokalavisen og på hjemmesiden www.hht.nu

Kirkebil bestilles senest én time før gudstjenesten hos en af følgende vognmænd: 
City Taxi 9782 1415 - Lemvig Taxi 9782 2424 - Jørgens Taxi 2040 5588.

14.00
m. FDF

10.30

10.30 m. julemusen Julle

12.30 m. krybbespil

9.00

15.00
Juleaften

8.00
Fra mørket til lyset

10.30*

9.00

10.30*

14.00
m. Provstiets børnekor

16.00
Juleaften

10.30*

10.30*

10.30*

14.00
Juleaften

10.30

14.00
Nytår

10.30*

10.30

16.00
Musik fra Tanzania

10.30

16.00
Lys- og Lucia

GRAFISK TRYK

9.00

10.30

16.00
De 9 læsninger


