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MUSIK
MED
MONA

I forbindelse med høstgudstjenesten
den 13. september byder vi velkommen
til vores nye organist Mona Thorsager.
Vi glæder os over samarbejdet og i det
følgende præsenterer hun sig selv:
Jeg hedder Mona Thorsager og har arbejdet i Folkekirken som organist i 40 år. Der
er gennem tiden spillet mange koncerter
- musikgudstjenester - gudstjenester begravelser og bryllupper.
Mange børn og unge har fået dannelse
og musikkundskab, med på deres livsvej,
i korene.
Jeg er født og opvokset på Stendalsgård
ved Viborg og som sådan af bonde æt.
Min far var som ung på højskole og det
bar vores barndom stærkt præg af. Jeg
tror vi kunne både salmebog og højsko-

lesangbog udenad. Vi sang meget i mit
hjem og fra min mor fik jeg det musiske
gen, hun spillede også.
Mit arbejdsliv har som nævnt været i
kirken, men jeg har også lavet andet. En
årrække var jeg kapelmester på forskellige
musicalscener. Jeg har undervist og lavet
koncerter med forskellige kunstnere. Det
mest atypiske har jeg nok lavet med Jens
Okking. Vi har igennem mange år ”blandet kunstarterne” oplæsning, fortælling,
lyrik og musik.
Jeg ser frem til i glad forventning og
spænding at lære Rødding Frimenighed
at kende. Det er nyt land for mig, men Jeg
har allerede mødt megen imødekommenhed – venlighed og varme. Tak!
Mona Thorsager
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MULIGHEDERNES
LAND 2.0.
Søndag den 15. november sætter vi fokus på
debatten om udkant – med besøg fra Ærø.
Forfatter, fortæller og præst Dorris Ottesen prædiker ved
gudstjenesten kl. 14, Mens Viggo Mortensen efterfølgende taler i konfirmandstuen: Hvordan skaber man en
folkelig bevægelse?
I det følgende skriver han om erfaringer fra arbejdet med
bevægelsen Oprør fra Udkanten.
Den overordnede samfundsudvikling fører til en skævvridning af Danmark. Resultaterne konfronteres vi med
dagligt: Forstoppelse i storbyerne og de deraf følgende
trafikale og sociale problemer. Tømning af landet for
meningsfuld aktivitet og de deraf følgende problemer

med fraflytning og sociale problemer. Som svar på
globaliseringen udvikles en konkurrencestat i hvis navn
der træffes (eller ikke træffes) beslutninger, der fører os i
den nævnte retning. Men der ulmer et oprør - et oprør fra
udkanten. Det var ved seneste valg med til at omforme det politiske landskab og sætte en ny dagsorden:
Dels skal de herskende ubalancer påvises; dels skal
der fortælles nogle andre historier om udkanten, der
viser, at det er mulighedernes land og frihedens sted.
Viggo Mortensen er dr. theol. og har forskningsmæssigt
beskæftiget sig med religiøse forandringsprocesser. Nu,
hvor han bor på Ærø, var han for et år siden medinitiativtager til bevægelsen Oprør fra Udkanten, der sætter den
herskende samfundsudvikling til debat. Han har sammen
med Finn Slumstrup udgivet bogen Oprør fra Udkanten.
De modtog for dette arbejde i 2015 De fynske mediers
Bland-dig-pris.

DANMARKS FØRSTE FRIE
GRUNDTVIGSKE MENIGHED
FEJRER SIN 150 ÅRS DAG
Søndag den 22. november kl. 14.00 i
Nazarethkirken i Ryslinge

CARL NIELSEN 150

Torsdag den 1. oktober kl. 16.30:
Orgelkoncert i Frimenighedskirken,
i fyraftenstimen fra 16.30-17.30. Fri entré.

Jesper René sidder ved orglet denne dag. Han er pianist
og organist, er født 1974 på Fyn og opvokset på Carl Nielsens barndomsegn i en levende tradition efter Danmarks
store nationalkomponist. I 2014 turnerede han med
Bachs monumentale værk, Das wohltemperierte Clavier
I og II med mere end 50 optrædener, dette musikhistoriens gamle testamente, som også Carl Nielsen studerede
livet igennem. Her i jubilæumsåret opfører han imidlertid
Carl Nielsens samlede værker for første gang, således lige
fra de små folkelige stykker til de stort anlagte klaver og
orgelværker.
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Jesper René spillede i Nr. Lyndelse på fødselsdagen
den 9. juni, og nu i Rødding den 1. oktober – som led i
Kulturugen i Rødding og med orgelrepertoiret:
Festpræludium ved århundredeskiftet (1900)
29 små præludier for orgel eller harmonium op. 51
(1929)
Humoreske-Bagateller op. 11 transskriberet for orgel
(1897)
Søndag den 11. oktober kl. 10:
Vi synger alene melodier af Carl Nielsen, ligesom præ og
postludium ved gustjenesten er af Carl Nielsen.
Velmødt til Carl Nielsen-koncert og -gudstjeneste!

– og vi er inviteret til at deltage i festgudstjenesten ved frimenighedspræst Mikkel
Crone Nielsen og valgmenighedspræst
Malene Rask Aastrup. Efter gudstjenesten
er der sammenkomst i Ryslinge Forsamlingshus.
I efteråret 1865 blev præsten og politikeren Vilhelm Birkedal afsat fra sit embede
som sognepræst i Ryslinge for bl.a. at
have kritiseret konge og regering for den
for ham jammerlige fredsslutning efter
krigen i 1864. Menigheden insisterede for
en stor dels vedkommende på at beholde
ham, og de afholdt den første gudstjeneste den 19. november 1865 i præstegårdens lade.

Som for så mange andre fik Vilhelm
Birkedal også for os i Rødding en særlig
betydning: Det var ham, som Ingeborg
Appel skriver i sine erindringer, der den
30. juli 1874 ordinerede Cornelius Appel
til præstegerningen i Rødding Frimenighed. ”Blandt de mange præster, der var til
stede, blev Vilhelm Birkedal fra Ryslinge
særligt ærbødigt behandlet af de andre.”
Den lille Ingeborg Appel blev senere Cornelius Appels svigerdatter – og ”højskolemor” på Askov.
Vi takker ja til invitationen – og har bestilt
bus til turen sammen med Aagaard,
Bovlund og Skanderup. Sæderne optages
efter ’først til mølle’-princippet. Tilmelding
til Birgitte Pallesen, 2338 8166, afgangstidspunkt oplyses senere.
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MAL
Marie Aagaard Larsen, med kunstnernavnet MAL, er den aktuelle kunstner og
udstiller i konfirmandstuen. Flere af de
farvestrålende billeder kan også ses på
www.veramente.dk Billederne kan ses
i konfirmandstuen et godt stykke ind i
efteråret.

FRA DET SØNDERJYLLAND VI KENDER
– ELLER GØR VI? Tre ”torsdagsmøder”
Tirsdag den 15. september
H. P. Hanssens historiske betydning for
Sønderjylland
Hans Schultz Hansen, områdeleder, adj. professor, dr.
phil. fortæller denne tirsdag om de danske sønderjyders
førstemand i de sidste årtier af det preussiske herredømme; den dansk-tyske grænse af 1920 er først og fremmest hans værk, og efter 1920 stod han i forreste række
i forsvaret for den nye grænse. Det var blandt meget
andet hans fortjeneste, at det slesvigske spørgsmål blev
genrejst på grundlag af folkenes selvbestemmelsesret, så
der blev opnået en retfærdig grænse, som sikrede freden
i det dansk-tyske grænseland.
Hans Schultz Hansen bor i Bolderslev og har aner tilbage
til Sønder Hygum Sogn, idet hans bedstefar er født og
opvokset på en gård i Fæsted.
Torsdag den 8. oktober
Men sko må jeg ha’
I sin, næsten dokumentariske, roman Men sko må jeg ha’
har Linda Lassen, Gråsten, taget en skæbne fra ”den tyske
tid” fra 1864-1920 og skildret hende levende og rørende,
så man forstår de valg, vandrelærerinden Henriette
Gubi tager. Som vandrelærer drager hun fra hjem til
hjem blandt de dansksindede og underviser børnene.
Undervisning på dansk er forbudt, og preusserne forsøger
på alle måder at spænde ben for hendes arbejde. - Opfordringen til at blive vandrelærer fik hun af H. P. Hanssen.
Henriette Gubi fra Bevtoft (1856-1894) opnåede stor anerkendelse for sin opofrende indsats for den danske sag,
men det hun dybest ønskede sig, opnåede hun aldrig.
Når Linda Lassen, der har foretaget et omfattende
research, fortæller om tilblivelsen til sin roman og dens
personer, hører vi den lille historie på baggrund af den
store.
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Torsdag den 22. oktober
Teglværkerne ved Flensborg Fjord
Teglværkerne ved Flensborg Fjord var ind til 1920’erne
Sønderjyllands største industri med en meget lang historie. De yndige kyster langs fjorden dækker over gamle
industrikvarterer, hvor teglværkerne lå side om side,
og teglværksejerne blev en samfundsklasse på niveau
med det store hartkorn, til dels tyskorienterede, da de jo
begik sig internationalt. Arbejderne var dels lokale, dels
vandrearbejdere fra bl.a. Ærø og Tyskland, da behovet for
sæsonarbejdere kunne være svært at opfylde lokalt i en
frugtbar landbrugsegn som Broagerland. Teglindustrien
er et godt eksempel på de komplicerede forhold, der
skabte dansk og tysk orientering blandt folk. Om det
fortæller museumsinspektør Torben A. Vestergaard fra
Museum Sønderjylland Cathrinesminde Teglværk.
Vel mødt! For kaffe og kage betales 25 kr.

Marie Aagaard Larsen
LILLE ÅRSMØDE I SKANDERUP
Søndag den 4. oktober er vi inviteret til
det lille årsmøde i Skanderup.
Kl. 10.30: Gudstjeneste ved Axel Jessen
Efter gudstjenesten er der hyggeligt samvær med middag og kaffe på Skanderup
Efterskole. Efter middagen kommer Henning Hansen (Det rullende Teater) med et
festligt indlæg, som hedder:
”HUMOR ER LIVSELEKSIR”
Forlænger en god latter livet?
Om HUMOR på kryds og tværs – om at
være gammel og glad. Om SMIL – LATTER
– KYS – KÆRLIGHED. Indlagt er: MONOLOG fra HUMOR- og LATTERINSTITUTTET.
Dagen er også anledning til at valgmenigheden markerer kirkens fødselsdag
i Skanderup. Det lille årsmøde er en anledning til at de frie menigheder i Skanderup,
Bovlund, Aagaard og Rødding kan mødes.
For deltagelse betales 150,- kr. Tilmelding
på liste i våbenhuset eller til Mette Geil.

Idéen og ønsket om at lave en lille udstilling med Guttorm Pedersen er blevet
rejst. Guttorm Pedersen har lavet korbillederne i Frimenighedskirken – og en
skitseudstilling kunne være anledning til
at høre lidt mere om kunstneren. Skitser/
billeder af kunstneren, som hænger i
hjemmene, korttids-låner vi gerne til en
kommende lille udstilling i konfirmandstuen. Gi’ gerne lyd til Mille Hansen eller
Mette Geil.
LÆSEKREDS PÅ NY
Også i den kommende sæson samles vi
om det lange bord i konfirmandstuen og
deler spørgsmål og tanker om de bøger vi
læser sammen.
Til sæsonen er nedenstående bøger valgt
og bestilt på biblioteket – til afhentning i
konfirmandstuen.
Alle er velkomne, også uden forudgående
tilmelding. Vi mødes som følger:
Onsdag den 30. september: Andvake
(2010) af norske Jon Fosse
Torsdag den 5. november: Oh, Romeo
(2006) af Merete Pryds Helle
Torsdag den 19. november: Nielsine
(2015) af Ina Munch Christensen
Georg Bendix og Mette Geil
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KONFIRMANDER 2015
Forårets konfirmander i
Frimenigheden:
Signe Arndal
Emma Kirstine Berthelsen
Ebbe Dall-Hansen
Elsebet Kjems Gregersen
Julie Hellberg Hansen
Sara Snitkjer Henningsen
Sigrid Smith Hogue
Iben Berg Holst
Frederik Beltofte Hygebjerg
Emil Skjøth Nissen
Julie Solkær
Eskil Rykind-Eriksen
Marie Grundtvig Torpe

Tak for et dejligt forløb!
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GÅ DA FRIT ENHVER TIL SIT
Uddrag af prædiken til 1. søndag efter trinitatis (Luk. 16, 19-31 – Lignelsen om den rige mand og Lazarus) ved årsmødet i de frie grundtvigske menigheder den 7. juni 2015 i Rødding:
Vi kalder det indimellem – frisk og frimodigt – grundtvigsk fætter- og kusinefest, når vi samles til årsmøde.
Men evangeliet som samler os i dag er alt andet end
festligt. Kirkeårets fester har vi fejret – jul, påske og
pinse har vi bag os. Det er med trinitatis blevet hverdag
og vi må finde glæde i selv det ufestlige.
Det ufestlige evangelium hører vi midt i eksamenstiden,
mens studenterne forsømmer foråret og repeterer
lektien - og mens højskoleleverne gør status på foråret
og vurderer, hvad som vejer tungest af det de ta’r med
fra Rødding. Måske er der en pointe i, at det netop er
på festernes bagkant, i eksamenstiden og umiddelbart
inden bagagen skal pakkes, at vi hos Lukas skal høre om
den rige mand og Lazarus.
Det handler også om at kunne vente – det kunne de,
de der var her før os. I mere end 50 år ventede de på, at
det gamle land her, igen måtte blive dansk. Og mens
de ventede byggede de bl.a Frimenighedskirken, hvor
vi nu samles , synger, hører Ordet, deler brødet, smager
på vinen og beder til, at forandringerne i vores liv, tid og
sted må være gennemlyst af Guds nåde.
Til det at vente hører også at vente på at vide, hvordan
der er på den anden side - dér, hvor vi hører Lazarus og
den rige mand kom hen efter døden. Ingen har nogen
sinde sendt et postkort derfra – eller fortalt os noget
derfra. Vi kan heller ikke se derind, men vi har de ord,
som Kristus fortæller os for at sprede mørket omkring os
her i livet og helt ind i døden. Og dermed må evangeliet
til i dag også være et indlæg i en svær samtale om både
aktiv dødshjælp og selvmord, mens vi venter .
Tidligt om morgenen kom kvinderne ud til graven, hører
vi i påskeevangeliet. Sådan er det også her i disse dage
– for de kan ikke vente længere. Natsygeplejerskerne
stopper på bagkanten af deres vagt deres kommunale
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biler og har sat hinanden stævne på kirkegården. De
vil, som kolleger til afdødes mor, se de endnu lidt friske
blomster, de vil stå lidt sammen ved graven og de vil
endnu engang udveksle det fortvivlede Hvorfor? – i fald,
der nu skulle være svar. Men det er der ikke. Flere af
vores store tænkere gør i deres tænkning faktisk mere ud
af det vi ikke kan forstå, end det vi kan forstå. Og poesien
siger det samme: Mine ord vil ikke meget sige.. Vi forstår
det ikke, når et ungt menneske – godt på vej og netop
med godt-godt-godt som det gentagede tillægsord, når
vi igen og igen taler det liv igennem. Så har vi kun ét
at gøre og det er at være solidariske med dén som ikke
kunne mere og som derfor må ha’ valgt at gøre en ende
på det hele. I solidariteten med den ene må vi samtidig
minde hinanden om, at det er en vej vi ikke må gå. Og
sammen advare hinanden om selvmordets måske største
fare, nemlig smittefaren.
Livets vej er og bli’r vores – om end den også kan være
overordentlig besværlig at gå. På den livsvandring er vi
på vej hjem. Som vi snart vil synge herinde, inden vi sammen går videre: Så rejse vi til vort fædreland – altså hjem
– og så frydelig dér til evig tid med venner i lys vi tale..
Det er et lyst og smukt billede Grundtvig dér gi’r os – om
hjertevarm og hjemlig modtagelse, når lyset slukkes for
os her – og med mere lys og lyst på den anden side: med
venner i lys vi tale. I det lys er der nu fred til den unge
pige, der som det sidste skrev Til I mine kære.. Altid og
til det sidste i relation - til Gud, til den anden og til mig
selv – de tre livgivende relationer vi har fået lov at leve
og være i.
Livet foregår også i vore menigheder og på alle vores
fest- og hverdage mellem mennesker – når vi er til
glæde, forstyrrelse, modsigelse og opmuntring af hinanden. Livet er der, hvor vi møder barmhjertighed, hvor
nogen vil godtage os som vi er, holde om os, holde
af os - holde os ud og holde ud med os. Det er vigtigt

Følgeskab
for børn, og det er et behov, vi aldrig vokser fra. Det er
velsignelsen, som vi fik i dåbsgave og som vi får lov at
smage på ved Herrens eget bord. Det er den velsignelse
som samler os også som frie grundtvigske menigheder –
i vores tid, på vore steder og med de forandringer vi står
midt i – menneskeligt og kirkeligt, samfundsmæssigt og
politisk.
Det var også velsignelsens ord, der fik os til at rejse vores
blik ved graven forleden – forsikringen om, at både hun
og vi alle var og er signet vel – også efter det skete. Nok
er vi skyldige over for hinanden – i hvad vi gør, og hvad vi
siger, af godt og ondt, og hvad vi skylder hinanden – lys
og glæde, tak og altid mere tak. Men intet menneske kan
bære skylden for at et menneske til sidst ser mere mørke
end lys og vælger døden fremfor livet.

Både den rige og den fattige står overfor døden og
omsorgen for den døende kalder vi palliation – og det
palliative team kører også på vores strøg. Det kommer
af det latinske ord pallium, der betyder tæppe, kappe
eller kåbe. Det er alt det vi har at brede ud om og over
hinanden, mens vi er i live. Aktiv livshjælp kunne vi kalde
det. Hjælp til at være med og midt i livet, og turde tro,
midt også i lidelsen og smerten, at det er Guds nåde vi
har i vente.
Gå da frit enhver til sit .. sang vi derude forleden.. Gå da
frit enhver til sit og stole på Guds nåde.. Ja, det er Guds
nåde og kraft, som overvinder enhver kløft i liv og død –
og gi’r os fornyet lyst og mod, også når der tidligt siges
tak og vi vil gå vore egne veje.
For det siger vi Gud tak – og Amen.
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MENNESKER
OG MENIGHED

- Kirkespejl fra marts 2015

DØBTE

NYE MEDLEMMER

Zacharias Hauch Svendsen, den 12. juni
søn af Lone Hauch og Henrik Svendsen,
Brem

Lene Thymann Christensen og Mogens
Sundorf Christensen, Øster Lindet med
pigerne Astrid (15) og Louise (19)

VIEDE

Louise Sundorf Betina Brændshøj Søgaard, Nustrup med drengene Kunuk
Lukas (12) og Minik Jonas (9)

Mette Damiri Nielsen og Nikolai F.
Seidelin Banke, Rødding, den 4. april
Caroline von Domarus og Jeppe Krogh,
Brønshøj, den 4. april
Britta Otting Lassen Sørensen og Peter
Otting Sørensen, Sdr. Hygum, den 15.
maj
DØDE
Ellen Juel Jensen, begravet den 5. juni
Henny Hansen, begravet den 27. juni
Anton Boisen Christensen, begravet den
10. juli

Rudolf Steen Christensen, Ribe
Annemette Askou Tøt Jensen, Brørup
Henrik Svendsen, Brem
Thomas Gredal Hofmand Kristensen,
Rødding
Birgit Elmose, Kolding
Merete Hellberg Hansen, Fæsted med
børnene Julie (13), Mikas (15) og Simon
(19)

Årsmødet i Foreningen af Grundtvigske Valg- og Frimenigheder, Rødding, den 7. juni. Tak for deltagelse og
mange frivilliges hjælp til en stor festdag.
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GUDSTJENESTER M.V. I RØDDING FRIMENIGHED
SEPTEMBER
Søndag den 6. september kl. 10.30
– bemærk tidspunkt!
Efter gudstjenesten og en kop kirkekaffe i våbenhuset
er der fælles busafgang fra Kirkebakken mod Esbjerg.
Vi spiser fælles medbragt smørrebrød i SE-bygningen,
hvor vi også får rundvisning og eftermiddagskaffe. I
Esbjerg ser og hører vi også om Erik Hagens 140 m2 store
vægmaleri, der fortolker Bibelen i billeder og tekst i et
moderne sprog. Straks-tilmelding til Jens B. Jørgensen
7484 2171 eller Mette Geil 7484 1117. Bus, besøg, frokost
og kaffe: 100,- kr.
Søndag den 13. september kl. 14
Høstgudstjeneste – med kormedvirken
Efterfølgende byder vi i konfirmandstuen velkommen til
Mona som ny organist, se omtale – og til Benita som ny
kirketjener, tidligere omtalt. Menighedens saftpresser
står fremme, så medbring gerne æbler til saft.
Tirsdag den 15. september kl. 14.30
’Torsdags’-møde, se omtale
Søndag den 27. september kl. 19
Aftengudstjeneste – efterfølgende orienteringsmøde i
konfirmandstuen for konfirmander og forældre
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Tirsdag den 29. september kl. 19
Vi tager tråden op fra sidste sæsons kreative aftener på
højskolen. Konfirmandstuen er åben, kaffen står klar og
enhver er velkommen med strikketøj eller med lyst til at
lære at strikke, eller andet kreativt. Carl Nielsen strikkede
også..
Onsdag den 30. september kl. 16
Læsekredsen indleder sæsonen – øvrige datoer er 5. og
19. november, se omtale
OKTOBER
Torsdag den 1. oktober kl. 16.30-17.30
Carl Nielsen-fyraftenskoncert i Frimenighedskirken – i
150-året for Carl Nielsen og i forbindelse med Kulturugen
i Rødding i uge 40, se omtale
Søndag den 4. oktober kl. 10.30
Lille årsmøde i Skanderup Valgmenighed, se omtale.
Derfor ingen gudstjeneste i Frimenighedskirken denne
søndag
Torsdag den 8. oktober kl. 14.30
Torsdagsmøde, se omtale
Søndag den 11. oktober kl. 10
Vi synger alene Carl Nielsen-melodier denne søndag,
ligesom præ- og postludium også er af Carl Nielsen,
i anledning af hans 150 år i år

Torsdag den 22. oktober kl. 14.30
Torsdagsmøde, se omtale
Søndag den 25. oktober kl. 10
Torsdag den 29. oktober kl. 19
Alle-helgens-film på storskærm i konfirmandstuen:
Stille hjerte – Bille Augusts nye film om en families dilemmaer og svære overvejelser i forbindelse med morens
ønske om at dø – med Ghita Nørby og Morten Grunwald
i hovedrollerne.
Fri entré, m. kaffe på kanden og efterfølgende samtale
om filmen.
NOVEMBER
Søndag den 1. november kl. 10
Allehelgen gudstjeneste, hvor vi nævner navnene på de
døde i menigheden i årets løb. Særlig invitation udsendes
til de efterladte. Efterfølgende kaffe i konfirmandstuen.
Søndag den 8. november kl. 10
Onsdag den 11.11. kl. 11
Højtideligholdelse af fredsslutningen efter 1. verdenskrig,
ved Niels Hansen Jacobsen-stenen på Sdr. Tingvej-kirkegården.

Søndag den 15. november
Udkants-dag, i kirke og konfi, med besøg fra Ærø
Kl. 14: Gudstjeneste ved Dorrit Ottesen, forfatter,
fortæller og præst
Kl 14.45: Oprør fra Udkanten ved Viggo Mortensen,
dr. teol, initiativtaget til oprøret
Søndag den 22. november kl. 14
I Nazarethkirken i Ryslinge fejres 150 året for oprettelsen
af Danmarks første frie grundtvigske menighed – med
busafgang fra Rødding, se omtale
Søndag den 29. november kl. 10
Adventsgudstjeneste, 1.søndag i advent
DECEMBER
Torsdag den 3. december kl. 14.30
Torsdagsmøde
Søndag den 6. december kl. 10
Søndag den 13. december
Ingen gudstjeneste
Onsdag den 16. december kl. 19.30
Egnskorets traditionsrige julekoncert m. efterfølgende
gløgg, æbleskiver og fællessang på højskolen
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Sara, Julie og Julie. Skærtorsdag 2015

VELKOMMEN TIL KONFIRMATIONSFORLØBET 2015-16
Søndag den 27. september kl. 19
’Derfor gør vi som vi gør’-gudstjeneste

Søndag den 11. oktober kl. 10
Carl Nielsen-gudstjeneste, se omtale

Efterfølgende orienteringsmøde for alle
konfirmander og forældre i konfirmandstuen

Onsdag den 21. oktober kl. 8.10
Vi indleder den ugentlige konfirmationsforberedelse

Fredag-lørdag den 2.-3.oktober
Konfirmandlejr til Sydslesvig sammen med
konfirmander og præster fra de frie menigheder i Aagaard, Bovlund og Skanderup.
Konfirmanderne fritages for skole i forbindelse med lejren.

Send gerne nu din tilmelding til Mette,
mail@mettegeil.dk
– eller ring på 7484 1117
Konfirmationsgudstjenesten i 2016 er
Skærtorsdag den 24. marts kl. 10

