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SEKRETÆR

Birgitte Pallesen
Lindevej 2
6100 Haderslev
2338 8166
birgittepallesen1@gmail.com

Søren Tang Sørensen
Jasminparken 19
6760 Ribe
6161 6799
sts.ribe@gmail.com

Lisbeth Wollesen
Høsthåbvej 3
6630 Rødding
7484 6163/2043 4082
hoesthaab@hotmail.com

Inger Storm Kristensen
Hjerting Skovvej 9
6630 Rødding
7484 1596/6160 2507
mail@ingerstorm.dk

Jørgen Skovmand
Hjerting Skovvej 1
6630 Rødding
2067 2460
skovly@bbsyd.dk

Aage G. Gram
Ålykke 2
6630 Rødding
4084 1315
aageggram@gmail.com

Helge Elbæk
Bakkegårdsparken 72
6630 Rødding
2143 4894
helge-elbaek@hotmail.com

Lise Vestergaard Klausen
Tågerupvej 18
6070 Christiansfeld
6168 7180
lisevk@live.dk

Camilla Bahne Jørgensen
Dalgårdsvej 112
6600 Vejen
2042 3444
camillabahne@live.dk

Lørdag den 4. maj

Danmarks
befrielse
Kl. 19 Befrielsesgudstjeneste i Rødding
Frimenighedskirke
v/ frimenighedspræst Mette Geil
Kl. 20 Kaj Munk. Digter præst og urostifter
v/ Per Stig Møller

PRÆST
Mette Geil

BABYSALMESANG
Vi fortsætter meget gerne med et nyt hold. Henvendelse

Kirkebakken 2
6630 Rødding
7484 1117/2684 7461
mail@mettegeil.dk

til organist eller præst.

FORRETNINGSFØRER
Pia Strandridder
2675 0427, roeddingfrimenighed@gmail.com
ORGANIST
Charlotte Støjberg
5152 1398, organist.stojberg@gmail.com
GRAVER/KIRKETJENER
Linda Grunvalde
2427 8586, rfgraver@bbsyd.dk

KIRKEBIL
Til alle gudstjenester i frimenigheden kan der frit
bestilles kirkebil ved henvendelse til Solveigs Taxa
7484 1668. Ring gerne dagen før inden kl. 12.
KOLOFON
Medlemsblad for Rødding Frimenighed
Redaktion: Mette Geil, Louise Oxlund
Forside: Huse af Lene Fogtmann
Layout: Laura Beate Konrad
Tryk: Rødding Bogtrykkeri
Redaktion afsluttet 5.april.
Næste kirkeblad/kort udsendes i august

Per Stig Møller fortæller om Kaj Munks liv og
virke som forfatter, præst og samfundsrevser,
der lagde sig ud med både regeringen og
besættelsesmagten under besættelsen. Dette
forklares ud fra hans kristendomsopfattelse, der
ligger som en bjælke under hele hans virke.
Per Stig Møller er forfatter til flere bøger om Kaj
Munk og tidligere udenrigsminister.
Aftenen rundes af med kaffe, kage og sang
i højskolens spisesal. Og som altid på
befrielsesaftenen er der levende lys i vinduerne.
Entré, kaffe og kage: 75 kr.

Kaj Munk i 30’erne

www.roeddingfrimenighed.dk
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ÅRETS KONFIRMANDER
Følgende 16 konfirmander konfirmeres i frimenighedskirken,
Skærtorsdag den 18. april kl. 10
Johannes Birkmand, Dover
Laurids Møbjerg Hansen, Rødding
Daniel Sønderskov Knudsen, Brørup
Anneline Bahne Riise, Vejen
Kasper Førby, Rødding
Ludvig Askou Tøt Jensen, Brørup
Sebastian Holm Hansen, Brørup
Sarah Svaneby Sørensen, Rødding
Jonas Haahr Holt, Rødding
Astrid Hogue Smith, Rødding
Thorbjørn Hansen, Rødding
Marius Kildahl Conradsen, Lintrup
Simon Gotthardsen, Hjerting
Malthe Dammose Sønnichsen, Jels
Anders Lindberg Madsen, Sommersted
Selma Helbo Mauritsen, Haderslev

Grundlovsdag
med fyraftensgudstjeneste

Grundlovsdag onsdag den 5. juni på Højskoleengen:
Tillykke med konfirmationen og velsignelsen:
Den almægtige Gud, vor Herre Jesu Kristi Fader,
som i dåben har gjort dig til sit barn,
han styrke dig i din tro og give dig håb,
han velsigne dig og bevare dig i sin kærlighed!
Telegrammer m.v. kan Skærtorsdag afleveres
i konfirmandstuen, hvor Pia Strandridder tager
imod. Tak!

Kl. 13.00-13.10 Sang og velkomst til Grundlovsmødet
v/ Mads Rykind-Eriksen, forstander på Rødding Højskole
Kl. 13.10-13.40 Trylleri ved Henning Nielsen
Kl. 13.40-13.50 Højskolens kor synger
Kl. 14.00 Gymnastikopvisning ved DGI Motionsmix Sydvest
og DGI Mini-Juniorholdet i Sydvest
Kl. 14.45 Grundlovstale af Ahmed Akkari. Der indledes med en sang
Kl. 15.15-16.15 Grundlovshilsner og Danmarkssange.
Mette Geil introducerer
Kl. 16.15 Grundlovstale ved Mads Rykind-Eriksen

Årsmøde i Foreningen af
Grundtvigske Valg- og Frimenigheder
I år er vi inviteret til årsmøde lørdag den 25. maj i Sdr. Nærå Valgmenighed,
som byder ind med et spændende og righoldigt program, som strækker sig
lige fra morgenstunden til aftenens festmiddag, hvor der mellem hovedret og
dessert er indlagt en koncert med Lunau&Sund, som er folk/singer-songwriter,
og som står på skuldrene af den nordiske vise- og sangskrivningstradition.

Tag familien
og
tæpperne
med!
– der er ho
ppeborg til
børnene

Kl. 16.30 Eftermiddagsjazz ved Big Band Ribe
Kl. 17.15-18.00 Fyraftensgudstjeneste i fællesskab mellem
Rødding Frimenighed og Rødding Sognekirke
med deltagelse af Big Band Ribe og Rødding Højskoles kor
Kl. 18.00-18.15 Fyraftensjazz ved Big Band Ribe

I løbet af dagen mulighed for køb af:
– kager fra Det store sønderjyske
kaffebord, kaffe og te
– toast lavet af økologiske råvarer
ved Landsforeningen BROEN
– samt pølser, øl, sodavand og is

Kl. 18.15 Fællessang og afrunding

Der er gudstjeneste kl. 10 og derefter velkomst i Sdr. Valgmenighedskirke,
frokost i Storstuen og efter denne et spændende foredrag ved Rane Villerslev,
direktør på Nationalmuseet, under overskriften Animismens væsen – kunsten
at forføre en elg. Rane Villerslev er antropolog, og såmænd også eventyrer og
professor.
Der er samkørsel fra Kirkebakken kl. 7.30, og Frimenigheden sørger for
deltagelsen. Tilmelding til Birgitte Pallesen på 2338 8166, senest den 1. maj.
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TRO, HÅB
OG KÆRLIGHED
DANS I FRIMENIGHEDSKIRKEN

I forbindelse med Frimenighedens samarbejde om ugekurset ”Tro, håb og kærlighed” på
Rødding Højskole, ser vi frem til musikalske aftenarrangementer i Frimenighedskirken.
Læs mere om det fulde program på hjemmeside, roedding-hoejskole.dk. Der er kursussærpris for medlemmer af Frimenigheden.

Torsdag den 27. juni kl. 19.30 Grundtvig og kvinderne, danseforestilling v/ Else Mathiassen, Karen
Sørensen og Torben Lassen:
Menneske først, Christen saa – alene som skabt har mennesket allerede en guddommelig status.
Skolen for livet – en fri og levende folkeoplysning.
Det levende ord og den fri samtale – demokratisk hjørnesten.
Grundtvigs betydning for sin egen tid og inspirationen fra hans indsats siden hen kan næppe
overvurderes. Hans liv og tanker blev i høj grad formet af de mennesker, der omgav ham, og her
spillede de mange forskellige kvinder en afgørende rolle.
Forestillingen fokuserer på de kvinder, der prægede Grundtvigs tanker, ideer og digtning: Moderen
Cathrine Marie Bang og tjenestepigen Malene Jensdatter, godsejerfruen på Egeløkke Constance
Steensen de Leth og hans hustru gennem 23 år Lise Blicher, foruden Clara Bolton og hans anden

MIDSOMMERKONCERT I FRIMENIGHEDSKIRKEN

kone Marie Toft samt hans tredje og sidste kone Asta. Denne aften er det livsbekræftende og
poetisk fortælling med musikalitet, krop og ånd – fællessangen og dansen, der etablerer mødet med
Grundtvig og kvinderne i hans liv. Vel mødt!

Tirsdag den 25. juni kl. 19.30 Vores salmeskat som jazz v/ Schack-Hindø Duo.
Jazzpianisten Martin Schack og kontrabassisten Jesper Hindø har fundet sammen omkring vores
salmeskat og puster med den største respekt nyt liv i arvesølvet. Stilen er nordisk, dvs. melodisk,
skønhedssøgende, nysgerrig og legende, men altid loyal mod sit oplæg. Duoformatet giver musikerne
maksimal mulighed for sublimt sammenspil og publikum en intim og nærværende oplevelse.
Martin Schack tilhører den absolutte elite som pianist, hammondorganist og arrangør og har mange
udgivelser i eget navn. Jesper Hindø er klassisk uddannet kontrabassist og spiller i Sønderjyllands
Symfoniorkester. Han er også aktiv i bandet ”Dreamband”, som er hjemmehørende i Sønderborg, og
han modtog i 2015 Sønderborg Musikråds Musikpris.
Der er her tale om et møde mellem to højtprofilerede musikere, som begge har et ben i hinandens lejr,
og ordet crossover vil i denne forbindelse være oplagt.
Glædelig midsommer!
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ALL YOU NEED IS LOVE I FRIMENIGHEDSKIRKEN
Fredag den 28. juni kl. 20 All you need is love – en collage af sang og oplæsning v/ Beatsalmer.dk.
En salme er en sang om Gud. Gud er kærlighed. Koncerten forsøger at finde klangbund for nye tanker
i en tidsperiodes sange, som er lagret i en fælles bevidsthed i flere generationer. Samtidig er den en
bevidst manipulation, hvor der fokuseres på en utilsigtet, men mulig tvetydighed i sangteksterne –
akkurat som i skønlitteraturen, hvor adskillige emner, motiver og tendenser kan stå i forbindelse med
kristendom og derved kaste nyt lys over kendt bibelstof – og vice versa. Hovedtemaet i koncerten
er Fra ensomhed til kærlighed. Teksterne i første halvdel omhandler ensomhed og er hentet fra Det
Gamle Testamente. Tilsvarende omhandler teksterne i anden halvdel kærlighed og er hentet fra Det
Nye Testamente.
Størst af alt er kærligheden (1. Kor. 13.13)!
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SANG UNDER KIRKETAG

KONCERT MED
KLEZMERDUO

– i fyraftenstimen fra 16.30-17.30
Onsdag den 8. maj: Anja Rykind-Eriksen vælger
og præsenterer forårssange under overskriften
”Kom, maj du søde milde”. Organist Charlotte
Støjberg sidder ved klaveret.
Fredag den 5. juli: Vi synger de bedste af
sommerens sange udvalgt af Charlotte Støjberg,
bl.a ”Hver gang en sommer igen kommer
dragende...” (Piet Hein, HS 329).
Fredag den 2. august: Sangvalget lægger sig ind
under årets tema for Open Night i Rødding. Alle
er velkomne, og vi vil gerne være mange!

Organist Charlotte Støjberg

Sommerkoncert
Onsdag den 3. juli kl. 19.30 i Frimenighedskirken
Koncert med Vingefang–folk, world music and
global roots.
Vingefang har sin egen lyse, let genkendelige,
nordiske klang. Musikerne tager dig med på
en spændende rejse fra nordiske toner over
stemningsfulde franske viser til brasilianske
rytmer. Sangtitler som ’Medmennesket’, ’Njia
Yangu’, ’La valse sans fin’ og ’Girando na Renda’
viser duoens forkærlighed for det multikulturelle,
og brugen af instrumenter afspejler gruppens
opfindsomhed.
En sommeraften med fri entré!
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Tirsdag den 30. juli kl. 19.30 i Frimenighedskirken
Klezmerduo hører til landets førende fortolkere
af den traditionelle jødiske festmusik – klezmer.
Musik der taler til hjertet og insisterer på
at blive hørt. Den har en boblende vitalitet.
Samtidig bærer den smerten og glæden i sig.
Igennem mere end 30 år har duoen fordybet
sig i klezmermusikkens stemningsfulde og
livsbekræftende univers, som de formidler med
humor og smittende spilleglæde. Fængende
musik med rødder i Østeuropa, som rummer
længsel og smerte og samtidig insisterer på
håbet, glæden og festen. Koncerten krydres

med fortællinger. Kombineret med en fornem
teknik og et sjælfuldt, sanseligt udtryk formår
Klezmerduo at skabe intense, uforglemmelige
oplevelser, der taler til hjertet. Duoen spiller over
100 koncerter om året herhjemme og i udlandet,
hvor de har optrådt i de fleste europæiske
lande samt i Israel, USA, Argentina og i Cuba.
Klezmerduo har vundet en førstepris på
Verdensmusikfestivalen samt udgivet fire CD’er,
der har fået flere Folk Award-nomineringer.
Entré denne aften: 100,- kr.
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ØS NU OP...
– BRYLLUPPET I KANA
Uddrag af prædiken til søndag den 20. januar 2019, 2. søndag efter Hellig 3 konger (Joh. 2, 1-11):
Det handlede om tegn, og der blev tegnet til... tak for tegning!

I de fleste år, de fleste tider, og de fleste liv er der
brug for tegn, tror jeg...
En blyant kan gøre tegn, fordi den kan tegne.
Og jeg husker, at min far altid gik med en
tegneblyant over højre øre, som vi andre i dag
har mobiltelefonen indenfor rækkevidde, så et
livstegn snart kan kommunikeres, når tid og sted
ikke tillader det kærtegn vi allermest trænger til.
Netop blyanten er trods sin lidenhed og helt
enkle teknik – et stort muligheds-instrument.
Det afhænger af fingrene og hænderne
den kommer i, hvilke tegn og tegninger,
muligheder og mirakler den kan frembringe.
Fra de mest naive børnetegninger, over trivielle
huskelister, kærlighedsdigte eller sarkastiske
karikaturtegninger.
Og nu er der til børnene en blyant eller en
med farver heroppe til at tegne med... Det
handler om tegn i dag og så er det en go’ idé at
tegne. Tegner I et hjerte er det tegn på kys og
kærlighed, en sol er tegn på sommer, et flag er
tegn på fødselsdag, dåbsdag eller at vi samles
i kirken søndag formiddag. Og et hus er tegn på
kærlighed og fællesskab i familien.
Dette gjorde Jesus… som begyndelsen på sine
tegn, hører vi i dag. Som et for-tegn. Noget

at venner nu deler billeder af de første erantis
– som det første lille tegn på forår i vente. På
vej mod forår, venter vi i tavs tålmodighed
på sommer og salighed. På flere tegn. Og
det nådige er, at tegnene ofte viser sig, når vi
trænger mest til dem. I sorg og savn, nød og
mangel. Så er der tegn til tro og spor at følge,
som viser sig at være uventet vej. Måske først
stykkevist og delt – som i et spejl, i en gåde, men
dog spor og tegn, forandring og forvandling.
Miraklet med vinen var kickstarteren til en fest,
som også vi er inviteret med til. Som Jesus
forvandler vand til vin, kan vi også opleve at sorg
over tid kan forvandles til nye livsmuligheder.
Jesu tegn viser os også, at selvom alting kan
slippe op for os: vin, glæde, tid og liv, så slipper
det aldrig op for Gud. Gud har nok af det hele –
og kan blive ved med at forvandle sorg, surhed
og død. Alt det herlige, som vi kun oplever i glimt,
al den overskud, som vi inderst inde godt ved, vi
lever af, alt det er i endeløse mængder hos Gud.
Og som Guds børn er også vi blevet givet evnen
til at forvandle og skabe – i liv og gudstjeneste.
Her i kirken og ved denne gudstjeneste hjælper
Gud og vi hinanden med at forvandle. Og vi
mærker og forstår efter denne time med både
dåb og nadver lidt bedre, at nyt kan også blive til
imellem hænderne på os.

godt er på vej, i sin vorden og i vente. Jeg ser,
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DØBTE
Mathilde Korsgaard, den 9. september
datter af Louise og Jakob Korsgaard, Esbjerg
Hannah Roos Christensen, den 9. september
datter af Heidi Roos Christensen og Morten Christensen,
Hygum

MENNESKER
OG MENIGHED
- kirkespejl

Felix Olsen, den 16. september
søn af Ninna Javadzadeh Olhsen og Christian Ploug Ohlsen
Mads Andersen Gath, den 16. september
søn af Astrid Højlund Gath og Morten Andersen, Hygum
DØDE
Laura Juhl Nielsen, den 20. januar
datter af Signe og Henrik Juhl Nielsen, Skodborg

Agnete Andersson, Rødding, bisat den 22. august
NYE MEDLEMMER

Esther Sofie Gehlert Nielsen, den 10. februar
datter af Jane Gehlert Nielsen og Dann Gehlert Jensen

Knud Erik Schmidt, Rødding, bisat den 3. oktober
Jørgen Jørgensen Krab, Rødding, bisat den 1. november

Anna Wittendorff Bossen, den 23. februar

Rikke Sørensen, Rødding
med børnene Sarah Emilie (13), Julie Olivia (10),
Tobias (9) og Line (7)

datter af Ditte Bossen og Torben Wittendorff Andersen

Bendt Laursen, Rødding, bisat den 27. november

Nor Hundevad Rostgaard, 23. februar
Søn af Simone Hundevad Andersen og Jørgen Rostgaard

Jens Christian Jensen, Rødding, bisat den 5. december

Line Sønnichsen, Jels
med sønnen Malthe (13)

Ingrid de la Motte Hinrichs, Rødding,
bisat den 12. december

Peter Steensig Hansen, København
med sønnen Karl Johan (1)

Jenny Kirstine Erbou, Herning, bisat den 12. januar

Thorbjørn Hansen, Rødding

Maren Hansen, Rødding, begravet den 19. januar

Astrid Højlund Gath og Morten Andersen, Rødding
med børnene Signe (7), Mikkel (3) og Mads (0)

Milas Freudendal Skou Mattrup, den 3. marts
Søn af Jeanett og Nicolai Freudendal Skou Mattrup
VIEDE
Tine Gubi Elbæk og Frederik Jensen, Esbjerg,
viet den 11. august

Eskild Knud Wind, Rødding, bisat den 23. februar
Maja Marie Havshøi, Rødding

Rikke Puggaard Dyhr Wind Lorenzen og Daniel Sage
Monrad, Skodborg, viet den 26. august

Jens Larsen, Jels, begravet den 5. marts
Anita og Niels Peter Sølbeck Skov, Brændstrup
Marie Bendtsen, Rødding, bisat den 19. marts

Anna Garde og Jeppe Tobiasen, Ribe,
viet den 8. september
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Herluf Jensen, Rødding, begravet den 29. marts

Irene og André Lorenzen
med børnene Sille (11) og Oliver (8)
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Forår og sommer

I RØDDING FRIMENIGHED
PÅSKEN
Palmesøndag den 14. april kl. 10
Efterfølgende orienteringsmøde for konfirmander og
forældre i konfirmandstuen
Skærtorsdag den 18. april kl. 10
Konfirmationsgudstjeneste med 16 konfirmander,
se navnelisten
Langfredag den 19. april kl. 10
Gudstjeneste med prædiken og altergang
Påskedag den 21. april kl. 10
Påskegudstjeneste med opstandelsesbud og påskens
bedste salmer...

Onsdag den 8. maj kl. 19.30
Egnskorets forårskoncert på højskolen

sidste salme gående ud af kirken – og under alle
omstændigheder er der en forfriskning i kirkedøren

Søndag 12. maj kl. 10

Søndag den 16. juni kl. 14 med markering af
Dannebrogs 800 år, Valdemarsdag, 15. juni

Charlotte Støjberg
Søndag den 7. juli kl. 10
Michael Nielsen, Ryslinge, prædiker
Søndag den 28. juli kl. 10

Bededags aften, torsdag den 16. maj kl. 19
Forårsaften i Frimenighedskirken, aftenvandring
på kirkegården. Varme hveder i konfirmandstuen.
Orientering om oplæg til helhedsplan for kirkegården
og orientering om gravstedspriser, til dels udsat fra
generalforsamlingen

Skt. Hans-aften, søndag den 23. juni kl. 19.30
Aftengudstjeneste i midsommerens og Johannes
Døberens tegn. Vi går syngende ud af kirken. Derefter
tændes Skt. Hans-bålet på Højskoleengen, hvor vi
synger flere af midsommersangene

Lørdag den 25. maj

Tirsdag den 25. juni kl. 19.30 Midsommerkoncert med

Fredag den 2. august kl. 16.30-17.30
Sang under kirketag – sangvalget lægger sig op af årets

Årsmøde i Foreningen af Grundtvigske Valg- og
Frimenigheder i Sdr. Nærå, se omtale

Schack-Hindø Duo, se omtale

tema for Open Night i Rødding

Torsdag den 27. juni kl. 19.30 Grundtvig og kvinderne,
danseforestilling v/ Else Mathiassen, Karen Sørensen og
Torben Lassen

Søndag den 4. august kl. 10 Efter gudstjenesten
præsenteres sæsonplanen i konfirmandstuen. Meget at
glæde sig til!

Fredag den 28. juni kl. 20 All You Need Is Love - en
collage af sang og oplæsning v/ Beatsalmer.dk, se
omtale

Søndag den 11. august kl. 10 Elevmøde på Rødding
Højskole: Georg Bendix prædiker. Efterfølgende
fernisering i konfirmandstuen af Lene Fogtmanns, tidl.
Rødding, keramikudstilling af Huse

Kristi Himmelfartsdag, torsdag den 30. maj kl. 10
MAJ

Tirsdag den 30. juli kl. 19.30 Koncert med Klezmerduo,
se omtale
AUGUST

JUNI
Lørdag den 4. maj kl. 19
Befrielsesaften i Frimenighedskirken og på højskolen m.
Per Stig Møller, se omtale
Søndag den 5. maj kl. 19.30
Aftengudstjeneste med altergang, som led i
pilgrimskursus på højskolen. Vi går syngende ud af
kirken og fortsætter vandringen i aftenlyset fra vest

Mandag den 3. juni
Sommerudflugt i samarbejde med Sognekirken, se
senere omtale

JULI
Grundlovsdag, den 5. juni
Grundlovsfest på Højskoleengen, se omtale
Kl. 17.15 Fælles fyraftensgudstjeneste med deltagelse
af Big Band Ribe og Rødding Højskoles kor

Onsdag den 3. juli kl. 19.30 Sommerkoncert med
Vingefang – folk, world music and global roots, se
omtale

Søndag den 18. august kl. 14
Børne- og skolestartsgudstjeneste – børn medvirker
med bl.a musik og læsning i gudstjenesten som
vi kender og kan li’ den. Børnene serverer også
forfriskninger

Onsdag den 8. maj kl. 16.30
Sang under kirketag, Anja Rykind-Eriksen vælger og
præsenterer forårssange under overskriften: ”Kom, maj du

Pinsedag den 9. juni kl. 10
Pinsegudstjeneste med barnedåb, I al sin glans nu

Fredag den 5. juli kl. 16.30-17.30 Sang under kirketag
med sommersange: ”Hver gang en sommer igen

På søndage hvor intet er nævnt, er der ingen

søde milde”. Organist Charlotte Støjberg sidder ved klaveret

stråler solen...Hvis himlen er høj og blå, synger vi

kommer dragende...” (Piet Hein, HS 329), ved organist

gudstjeneste i Frimenighedskirken

Afsender: Rødding Frimenighed · Kirkebakken 2 · 6630 Rødding

Lene Fogtmann

– nu med Huse!

Fernisering søndag den 11. august efter gudstjenesten kl. 10,
hvor Georg Bendix prædiker
Lene Fogtmann introducerer keramik-udstillingen med huse
således:
Da jeg sidste gang udstillede i konfirmandstuen ved Rødding
Frimenighedskirke var det BÅDE – nu bliver det HUSE. Endnu en
gang en URTING.
Jeg bliver aldrig træt af at kigge på huse: små huse, store huse,
grimme huse, smukke huse, gamle huse, nye huse, lave huse,
høje huse, mange huse, få huse osv.
Inspirationen er overalt. Avisbilleder af beskydninger af højhuse
i Aleppo, vaklende huse i enorme vandmasser andre steder i
verden og jordskælvsramte, forladte ejendomme på udsatte
steder.
Måske minder mine huse dig blot om en ferietur til Cuba,
Marokko eller Grækenland – eller noget fra en Orla Frøsnapperhistorie…

