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Nyt fra
Menighedsrådet

Om fødsler og barnekår …
E

t barn er født. Tænk at noget så
lille, kan være så stort. Et lille
bitte barn, som fødes for at give verden hjertebanken – bare et menneskebarn, som så uendelig mange før Ham
og så tosset mange, efter Ham. Det er
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fortællingen om, at noget nyt bliver
sået og sat til at vokse og gro, midt i
en gammel, kendt og slidt verden.
Den julenats fortælling rummer så
megen energi, bekymring og forventning.
Mange af os har båret et nyfødt,
fosterfedtet spædbarn, og vi har kigget ind dets dybe og uudgrundelig blik og fornemmet, at
barnet har blik for noget
andet og noget mere, end
jeg fra min voksenverden
begriber eller vover at se
ind i.
Selma Lagerlöf fortæller
i romanen ”Kejseren af Portugalien” om en mand, som
venter på, at han skal være far.
Det er husmanden Jan, der har
et lille beskedent husmandssted
uden jord til. Jan har mest giftet sig
for ikke at skulle sove i karlekammer
for evigt. Efter nogen tid venter Jans
kone et barn. Han føler sig meget
dårlig forberedt på at skulle være far.
Da barnet melder sin ankomst,
må Jan afsted efter jordemoder og
konehjælp. Derefter bliver han forvist
ud i huggehuset i mange timer. Det
er koldt og vådt derude, hvor Jan sidder og tænker på sit livs elendighed
og de dystre fremtidsudsigter. Med et
barn vil det hele blive endnu sværere.
Hans kone kan ikke længere gå på arbejde, og der vil blive endnu mere
smalhans i hjemmet.
Til sidst bliver Jan hentet ind, netop som han har besluttet sig for at
stikke af fra det hele. Jan træder ind i
stuen, hvor der er varmt og fint. Jordemoderen viser ham barnet. Det
lille rynkede ansigt og de små visne
hænder siger ham ingenting.
Men så lægger jordemoderen den
lille pige i armene på Jan. Pludselig

går der et stød igennem ham. Han får
en hjertebanken, han ikke kan begribe. Hjertet hamrer og banker, selv
om han hverken har løbet eller danset eller klatret i fjeld. Jan bliver bekymret og får jordemoderen til at
mærke, hvordan hans hjerte banker
og banker. Det lykkedes ham endda
at få jordemoderen til - for et øjeblik,
at blive helt urolig, så hun foreslår
ham at give barnet fra sig. Men nej,
han vil blive ved med at holde sit lille
barn.
Med ét forstår jordemoderen, og
hun spørger ham: Har du aldrig
holdt så meget af nogen, så du har
fået hjertebanken for hendes skyld?
Næh, siger han, aldrig.
Det går op for Jan, hvad der har
sat hans hjerte i gang. Og han forstår,
hvordan det har været fat med ham
indtil denne dag. Han tænker for sig
selv, at: »den som aldrig mærker noget til sit hjerte hverken i sorg eller
glæde, han kan vistnok ikke regnes
for et rigtigt menneske«. Så vidt fortællingen om, hvor meget et barn kan
lave en verden om.
Jesus-barnet lægges i alverdens
favn julenat – for at give stød, så hjertet begynder at banke. Verden bliver
bedt om at holde så meget af nogen,
så den får hjertebanken. Med forstanden er det umuligt at forstå, at et
barn kan betyde SÅ meget. Selv med
vores umådelige kløgt og viden, kan
vi - lige så lidt som husmanden Jan tænke os frem til, at Jesus-barnet kan
hjerte-starte vores liv på ny.
Gud lader sig indskrive i verden
som et lille barn. Han fødes sådan,
fordi vi skal fatte, at også vi har barnekår.
Det er en gammelt ord, Barnekår.
Det modstilles af en andet gammelt
ord, nemlig: Trællekår. Sådan kan

man læse dét i Det Nye Testamente:
da tidens fylde kom, sendte Gud sin
søn, født af en kvinde, født under loven, for at han skulle løskøbe dem,
der var under loven, for at vi skulle få
barnekår.
Er det en gave med værdi, når vi
gives barnekår?
I løbet af julemåneden vil mange
sikkert sige, ”jeg ønsker mig ikke noget, jeg har jo alt” – og ja, ”Vi har alt,
men dét er også alt, hvad vi har”. For
alt, hvad du har, opfylder ikke nødvendigvis dit hjertes inderste længsel,
og det kan ikke mure dine bange anelser inde, ikke indgyde dig livsmod, eller tænde en gnist dér, hvor mørket
synes at herske.
Kristendommens stærkeste symbol er ikke hjertet – det ville ellers
være dejligt og passende her op til jul,
hvis det var hjertet – men det ER korset! Jesus fødes ind i en verden af
splittelse, modstand og magtkampe.
Han begynder sit liv som flygtning, i
en verden, som ikke har plads til Ham
– og mere end 2000 år efter, fødes
børn, også nu i dag, til en liv på flugt,
og betaler prisen for voksnes krige og
magtkampe. Dengang som nu ganske
og aldeles meningsløst!
Inde i hvert enkelt menneske
kæmper mørke og lys, had og kærlighed, fortvivlelse og håb om at få overtaget.
Du får barnekår i julegave, dine
trælleår er endt. Du er sat fri. Ordet
Frelse kommer af det gammelt nordiske:
”Fri-halse” – at leve uden halsens lænker - ikke et liv i ydmygelse, underkastelse, bundethed og angst, men et liv
med glæde, omsorg, tillid, håb og forventning!
Der er livs-forventning i at fastholde, at vi alle er givet barnekår – du
er ”nogens”, nemlig Guds, endskønt

du måske har kæmpet så bravt for at
blive dén, du er.
For det er vores historie fortalt
uden for vores eget, selvspejlende
centrum, fordi Guds og menneskers
livsfortællinger skriver sig ind i hinanden julenat.
Det fineste, vi kender, fødes med
Jesus: nænsomheden, tilliden, kærligheden og dens tilgivende kappe,
sårbarheden og dét spirende håb, når
noget nyt plantes blandt noget gammelt. Det gives til os, og som om vi
bar et barn varsomt på armen, må vi
give det alt sammen videre. Vi er fælles om at have fået barnekår i julegave, din nabo har fået det, din svigermor, din kollega, ham eller hende,
som du ikke kan enes med, og ham
eller hende, som du altid er uenig
med og ham eller hende, som har
svigtet allermest.
Den glæde skal gives videre, fordi
en livsforvandlende glæde ikke kan
forblive vores egen private.
Om netop den delte glæde skrev
Århus-teologen K.E. Løgstrup i efteråret. 1938:
Det ejendommelige ved glæden
er, at den kan vi ikke beholde for os
selv. Så kvæles den. Glæden kan kun
leve af at ytre sig. Ligesom kilden kun
kan blive ved med at være kilde ved
stadig at strømme ud. Glæden er altid større end vi selv er. En glæde,
som kunne rummes i os selv, det er
ingen glæde, men tilfredshed, og det
er noget andet. Vi må skelne mellem
tilfredsheden, der er glædens kvalte
kadaver – og så den levende glæde
selv”.
Julenat er glæden jordens gæst,
han kommer med barnekår til dig og
mig. Glædelig jul!

Hold stadig vågent øje med hjemmesiden og husk mundbind/visir i kirke
og sognegård.
Coronaen er desværre stadig et vilkår, vi må
leve med. Alle arrangementer, som omtales i
dette blad, kan derfor risikere at blive underlagt begrænsninger i deltagerantal og blive
ændret, flyttet eller aflyst, så hold godt øje
med hjemmesiden www.risskovkirke.dk og
undgå at gå forgæves.
Folkekirken er nu også underlagt krav om
mundbind, så husk mundbind eller visir, når
du besøger kirke eller sognegård. Det er tilladt at tage mundbind/visir af, når man sidder. Desuden er begravelser og bisættelser nu
underlagt et udendørs forsamlingsforbud på
50 personer – følget udendørs må derfor
❚
højst være på 50 personer.

Tak til menighedsrådsmedlemmer
Menighedsrådet for den kommende periode
2020-2024 er nu valgt, og når dette blad udkommer har de 10 medlemmer holdt det
første konstituerende møde. Anne-Grete
Holm Jensen, Luis Perillio og Susanne Rysgaard har valgt ikke at genopstille og træde ud
af rådet og stor tak skal lyde til jer for jeres tid
og engagement i menighedsrådet og i forbindelse med gudstjenester og arrangementer.
Tak til Anne-Grete, der har været med i menighedsrådsarbejdet i 24 år og som gennem
årene har taget en stor tørn som både formand, kontaktperson og kasserer igennem
årene. Anne-Grete har også i flere år været
tovholder for og aktiv oplæser i gudstjenestegruppen, ligesom hun har arrangeret Tænkepauser indtil sidste år. Tak til Luis for også at
være en del af gudstjenestegruppen og tak til
Susanne for at have taget initiativ til og være
turleder og tovholder på den årlige sognetur.
Heldigvis har alle 3 lovet, at de fortsat vil
være med til at løfte disse opgaver. Også tak
for det.
Mød det nye råd på side 5.
Rie Vestergaard ❚

Susanne Kramer Madsen ❚
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Det nye menighedsråd
4 nyvalgte
medlemmer:
Jeg er opvokset på en gård i Erritsø ved
Fredericia. Flyttede til Risskov i 1995
som uddannet organist fra Løgumkloster
Kirkemusikskole. Har fungeret som organist i en årrække i forskellige kirker,
senest Hjortshøj. Er nu ansat i Omstillingen som telefonist på Aarhus Universitetshospital Skejby. Er gift og har tre
børn, der går på Strandskolen.
Anne Corydon Kragh ❚
Jeg har sagt ja til at gøre et stykke arbejde
i Risskov kirkes menighedsråd. Det har
jeg, fordi kirken er en spændende institution, som vi alle kan være med til at
præge. Jeg har bl.a. mit interessefelt indenfor musikken. Kirken som musikformidler i en tid hvor alle i mere eller mindre grad har en interesse for og en holdning til musikken. Musikken kan noget.
Både med og uden ord.
Jeg glæder mig til en spændende
periode i samarbejde med de øvrige
menighedsrådsmedlemmer og kirkens
personale.
Hanne Teglhus ❚
Jeg har boet i Risskov i 12 år med min
mand og vores to børn, og er meget glad
for vores lokale samfund og for vores
kirke. Jeg er nysgerrig efter at lære menigheden og menighedsrådet bedre at
kende. Og jeg håber at kunne bidrage til
en åben og rummelig kirke, med plads og
tilbud til alle.
Marit Otto ❚
Mine tanker om det at arbejde i menighedsrådet er afstedkommet af den løbende
debat om, hvad vores Folkekirke kan tilbyde. For at bevare vores Folkekirke, mener jeg, at vi skal yde en aktiv indsats.
Jeg vil gerne være med til at arbejde
for, at Risskov kirke fortsat er et åbent
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samlingspunkt for alle, og at alle føler sig
velkomne. Det kan være til regelrette kirkelige handlinger, men også koncerter,
foredrag, udflugter og lignende. Der er
mange traditioner forbundet med kirken, og jeg tror, det er vigtigt at have traditionerne med i overvejelserne, når vi
tænker fornyelse.
Jeg er gift, har 3 børn, og vi har i
snart 30 år boet i Risskov. Jeg er 58 år,
uddannet som sygeplejerske og har en
bachelor i jura. Til daglig arbejder jeg i et
internationalt firma som projektleder
med planlægning og udførelse af kliniske
afprøvninger af medicin.
Jeg glæder mig til at være en del af
det lokale fællesskab i og omkring Risskov kirke, som for min familie igennem
mange år har været en naturlig del af det
lokale kulturliv.
Mette von Arenstorff Vilstrup ❚

Og 6 medlemmer,
der også var med i
sidste valgperiode:
Det lokale engagement er krumtappen
for det gode liv her i Risskov, hvor det lokale engagement vitaliserer mfolkeskolen
via klasseråd og skolebestyrelse mog hvor
frivillige skaber liv og rammer i sportsklubberne mi og omkring VRI. Risskov
Kirke er vort områdes mkulturelle centrum, og jeg ser det som min fornemste
mopgave at bakke op om denne indsats
og ved mit engagement i Menighedsrådet, at påvirke mudviklingen og retningen for alt det gode arbejde der foregår i
Risskov Kirke og Sognegård.
Bjarne Haubo Christensen ❚
Folkekirken er en afgørende og usædvanlig institutioni samfundet, - både i det
store og i det lokale.
I og omkring folkekirken mødes

mennesker som ligeværdige og som forskellige, - med en fælles rettethed mod
den kristne forkyndelse til tro, håb og
kærlighed. Her sættes der ord og perspektiv på livets store begivenheder fra
fødsel til død, på glæde og sorg, tro og
tvivl, frimodighed og trøst. Dette er bestemmende for mit engagement i Risskov
Kirkes menighedsråd. Vi skal arbejde for
en rummelig og mangfoldig kirke med
en vifte af tilbud for at styrke fællesskab
og civilsamfund i lokalområdet.
Som kontaktperson arbejder jeg for,
at kirkens kompetente medarbejdere trives på en god og attraktiv arbejdsplads
med et trygt arbejdsmiljø og fagligt fællesskab.
Som initiativtager til Risskov Samtalesalon har vi fået et åbent mødested: her
mødes mennesker fra lokalområdet en
gang om måneden, hvor vi øver os i at
deltage i den gode og undersøgende samtale. op imod samtidens hastighed, omskiftelighed og individualisering hjælper
vi hinanden til at komme på sporet af
nogle grundlæggende, fællesmenneskelige vilkår og erfaringer i tilværelsen.
Vi kalder det eksistens-samtaler om
det, som rækker ud over tid og sted.
Knud Moos ❚
Den danske Folkekirke er en vigtig historisk og kulturel institution i vores samfund. Den er for mange mennesker et
samlende sted ved de store begivenheder
i livet - både de glædelige og de triste begivenheder.
Men Risskov Kirke er også et lokalt
samlingspunkt i hverdagen. Her kommer
mange forskellige mennesker i mange
forskellige anledninger. Netop denne
fortsatte mangfoldighed vil jeg gerne arbejde for i Menighedsrådet. Tænkepauser i vinterhalvåret varetager jeg kontaktarbejdet omkring. Risskov Kirke skal
vedblive at være et sted for mange(artede) arrangementer og til glæde for
mange mennesker.
Anni Severinsen ❚

Kirken står og kirken er. Og døren står
åben for enhver, der vil. I en digital og
flygtig tidsalder med snap-chats og selfies, der forsvinder lige så hurtigt, som de
er delt, giver det mening at formidle det
budskab. Kirken ER her og kirken ER en
mulighed.
En helt særlig institution, der kan
samle os i tro, håb og kærlighed. I glæde
og sorg og i et mellemmenneskeligt fællesskab på tværs.
Kirken ledes af et frivilligt og folkevalgt menighedsråd og en stor del af kirkens aktiviteter bæres af frivillige, men
kirken er også en arbejdsplads, der skal
fungere. Trivsel, samarbejde og kommunikation på kryds og tværs mellem
mange mennesker med mange forskellige forudsætninger og dagsordner er
derfor altafgørende for, hvordan kirken
fungerer indadtil og dermed også for
hvordan den opleves udadtil.
Det er et vigtigt og spændende
aspekt af menighedsrådsarbejdet.
Rie Vestergaard ❚
Et samlingssted med en flok dygtige og
engagerede medarbejdere – ansatte som
frivillige. Det gør Risskov Kirke spændende, at man kan og tør tænke i nye baner og samtidig har respekt for traditioner og den religion og kultur, vores kirke
står får.
Ole Bjerre Horsholt ❚
Dette mærkelige, lidt tossede og ikke
særligt smukke hus, der ikke er bygget til
sit nuværende formål, er vi af sognets
menighed valgt til at bestyre.
Huset er ikke synderligt funktionelt
efter nutidens målestok med sine trapper, døre, etager og kroge. Det slår mig
alligevel, når jeg står i kirkedøren, at huset i kirkelig forstand er funktionelt,
fordi kirkerummet ligger midt i huset.
Rummet hvor alting mødes og samles, og
hvorfra det allervigtigste skal udgå, ligger
i centrum.
Henrik Falkenskov ❚

KONCERTER
Risskov kirke d. 6. december kl. 19.30

Julekoncert med vokalensemblet GAIA
Vokalensemblet GAIA dirigeret af Søren Kinch Hansen synger advents- og
❚
julemusik med udgangspunkt i nordisk og engelsk tradition.

Risskov kirke d. 7. december kl. 20.00

Händels Messias
Ensemble Orion byder indenfor til en Händels fantastiske oratorium Messias.
Med kun syv instrumentalister og otte sangere, under musikalsk ledelse af
violinist Jens Astrup, præsenteres publikum for en unik udgave af Händels
Messias, som formidler en intens, nærværende og enestående koncertoplevelse.
Og som ydermere vil stå i stor kontrast til de traditionelle opsætninger, med
stort kor og orkester.
Entré: 150 kr. Studerende/u. 25: 75 kr. - Billetkøb se www.risskovkirke.dk ❚

Risskov kirke d. 13. december kl. 16.00

Julekoncert med kirkens eget kantori
Koncerten vil bl.a. byde på noget af John Rutters smukke julemusik, skrevet
for kor og orkester. Koncerten vil sprede den gode julestemning med sang,
korsang, strygerensemble og orgelspil. Det hele under ledelse af kirkens to
❚
organister Miki Hildebrandt og Jonas Hellesøe.

Risskov kirke d. 20. december kl. 16.00

Festlig orgelkoncert med julemusik,
❚

spillet på kirkens skønne orgel af organist Jonas Hellesøe.

Gospelkoret Great Joy
Desværre må Great Joy aflyse den planlagte julekoncert d. 7. december
grundet corona, men koret holder fast i at synge og mødes igen efter jul
d. 11. januar kl. 19.30 i sognegården og der er plads til nye medlemmer.
Hvis du har lyst til at være med til at være med, kan du møde op i sognegården eller kontakte koret eller korlederen for flere oplysninger på
www.facebook.com/GreatJoy/Risskov eller Korleder Jakob Backer Schmidt
gospelkoretgreatjoy@gmail.com
❚
Tage Svendsen
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Gudstjenester
Specialgudstjenester

Børnejul onsdag den 23. december
kl. 10.00 & kl. 11.30

I år holder vi familiegudstjenester for store & små på
Lillejuleaften – se bagsiden.

Dåbsgudstjenester

December

Onsdag d. 23. december

Søndag d. 3. januar

Søndag d. 31. januar

Søndag d. 28. februar

Helligtrekongers søndag Matt. 2,1-12

Septuagesima Matt.20,1-16

2. søndag i fasten Matt.15,21-28

Søndag d. 6. december

Udendørs børnejul for små & store
Kl. 10 Susanne Kramer Madsen
Kl. 11.30 Susanne Kramer Madsen

Kl. 10 Gudstjeneste
v. Susanne Kramer Madsen

Kl. 10 Gudstjeneste
v. Nina Bjarup Vetter

Kl. 10 Gudstjeneste
v. Susanne Kramer Madsen

Torsdag d. 24. december

Søndag d. 10. januar

Juleaften Luk.2,1-14 eller Matt.1,18-25

1. søndag efter Helligtrekonger,
Luk.2,41-52 eller Mark.10,13-16

December

2. søndag i advent Luk. 21,25-39

Kl. 10 Gudstjeneste
v. Hanne Marie Houkjær
Kl. 16.00 Gudstjeneste
v. Hanne Marie Houkjær

Tirsdag d. 8. december
Kl.11.30 Gudstjeneste på Jasminvej
Kl. 19 Adventsgudstjeneste i
Risskov Kirke
v. Hanne Marie Houkjær

Onsdag d. 9. december
Kl. 10 For de yngste børn
Kl. 11 For de lidt større børn
v. Susanne Kramer Madsen

Søndag d. 13. december
3. søndag i advent Matt. 11,2-10

Kl. 10 Gudstjeneste
v. Esben Thusgård

Fredag d. 18. december
Skoleafslutninger
Kl. 17.00 Pilgrimsgudstjeneste
v. Elisabeth Lidell

Kl. 10 Gudstjeneste
v. Susanne Kramer Madsen

Kl. 10 Susanne Kramer Madsen
Kl. 14.45 Hanne Marie Houkjær
Kl. 16.30 Hanne Marie Houkjær

Marts

Søndag d. 7. februar

Lørdag d. 6. marts

Seksagesima Mark. 4,1-20

Kl. 11 Lørdagsdåb
v. Nina Bjarup Vetter

Fredag d. 25. december

Lørdag d. 16. januar

Juledag Luk.2,1-14 eller Matt. 1,18-25

Kl. 11 Dåbsgudstjeneste
v. Susanne Kramer Madsen

Lørdag d. 13. februar

3. søndag i fasten Luk. 11,14-28

Søndag d. 17. januar

Kl. 11 Fastelavns-og
dåbsgudstjeneste. Spejderne sørger
for tøndeslagning og fastelavnsboller
v. Nina Bjarup Vetter

Kl. 10 Gudstjeneste
v. Hanne Marie Houkjær

Kl. 10 Gudstjeneste v. Esben Thusgård
kl 16.00 Gudstjeneste
v. Esben Thusgård

2. søndag efter Helligtrekonger, Joh.2,1-11

Lørdag d. 26. december
2. juledag Matt. 23,34-39

Kl. 10 Gudstjeneste
v. Hanne Marie Houkjær
kl. 16.00 Gudstjeneste
v. Hanne Marie Houkjær

Kl. 10 Gudstjeneste
v. Susanne Kramer Madsen

Søndag d. 14. februar
Torsdag d. 21. januar

Fastelavn Matt. 3,13-17

Kl. 17. Himmellyd & Ganefryd
v. Susanne Kramer Madsen

Kl. 10 Gudstjeneste
v. Esben Thusgård

Søndag d. 24. januar

Søndag d. 21. februar

Julesøndag Luk.2,25-40

Sidste søndag efter Helligtrekonger,
Matt.17,1-9

1. søndag i fasten Matt.4,1-11

Kl. 10 Gudstjeneste
v. Nina Bjarup Vetter
kl. 16.00 Gudstjenste
v. Nina Bjarup Vetter

Kl. 10 Gudstjeneste
v. Hanne Marie Houkjær

Januar
Januar

Fredag d. 1. januar

Kl. 10 Gudstjeneste
v. Hanne Marie Houkjær

Tirsdag d. 23. februar
Tirsdag d. 26. januar
kl. 14 Gudstjeneste på Hørgården
afdeling 15
v. Susanne Kramer Madsen

Kl. 11 Fastelavns-og dåbsgudstjeneste
Spejderne sørger for tøndeslagning og faste-lavnsboller
v. Nina Bjarup Vetter

Lørdag d. 6. marts
Kl. 11 Lørdagsdåb
v. Nina Bjarup Vetter

Søndag d. 7. marts

Søndag d. 27. december

Kl. 16 Gudstjeneste
v. Nina Bjarup Vetter
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Kl. 10 Gudstjeneste
v. Hanne Marie Houkjær

Februar

Kl. 10 Gudstjeneste
v. Susanne Kramer Madsen

Nytårsdag Luk. 2,21
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Kl. 11 Dåbsgudstjeneste
v. Susanne Kramer Madsen

Lørdag d. 13. februar

Søndag d. 20. december
4. søndag i advent Joh. 1,19-28

Lørdag d. 16. januar

kl. 14 Gudstjeneste på Hørgården afd. 15
v. Nina Bjarup Vetter

Torsdag d. 25. februar
Kl. 17 Himmellyd & Ganefryd
v. Susanne Kramer Madsen

Søndag d. 7. marts
Kl. 16 Musikgudstjeneste
v. Hanne Marie Houkjær

Søndag d. 14. marts
Midfaste Joh. 6,1-15

Kl. 10 Gudstjeneste
v. Esben Thusgård

Kirkebil:
Til gudstjenester og arrangementer, som Menighedsrådet står for, kan man blive befordret til og
fra kirke.
Bestilling på alle hverdage til kirkekontoret.
Tlf. 86 17 99 33.
På lørdage eller tidlig søndag morgen kan bestilling ske til Aarhus Taxa, Tlf. 89 48 48 48.

Himmellyd & Ganefryd
Familiegudstjeneste og fællesspisning

Torsdag d. 21. januar
Torsdag d. 25. februar
Vi begynder kl. 17 i kirken med en kort gudstjeneste,
hvor børnene kan følge med i fortællingen, og både
voksne og børn får en stund sammen sidst på eftermiddagen.
Når gudstjenesten er færdig, er der mad til alle i
sognegården, lige ved siden af kirken. Man skal ikke tilmelde sig, mød blot op.
Susanne Kramer Madsen ❚

Pilgrimsgudstjeneste
Fredag den 18. december kl. 17 samles vi udenfor sognegården, tænder faklerne og vandrer rundt på kirkegården, mens vi får et ord med på vejen. Herefter samles vi i kirken og forbereder os på julens mysterium, inden vi spiser middag sammen. Tilmelding hertil senest
den 10.12. til elisabeth@lidell.dk Samtidig med tilmeldingen betales 100 kr. til middagen på mobile pay:
22 37 19 50. Efter spisningen er der generalforsamling i
Østjysk Pilgrimsforening.
Elisabeth Lidell ❚
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For mange er det en tradition at mindes
deres kære til gudstjenesten allehelgensdag, som er første søndag i november. I år
har der været begrænsninger i kirkerne på
grund af corona, og en del pårørende har
ikke kunnet mindes på den måde. I samtalen med Per Lykke Jacobsen om digtsamlingen, der udkom i september, fortæller
han om, hvad det har betydet for ham at
skrive om hans hustrus sygdomsforløb og
sorgen over hendes død. Det har været en
måde at mindes og bearbejde tabet på.
Noget af det, der har været fantastisk
ved at skrive, er, at det fremmaner nærhed.
En god nærhed med hende, - i erindringen
om hende.
En poetisk fortælling står der på bagsiden af digtsamlingen " Du gik før mig",
som udkom i september i år. Fortællingen
indledes med digtet:

du gik før mig
du gik før mig
en sensommermorgen
tågen drev ind over landet
ingen vind rørte sig
jeg så dig da du drejede til venstre ved stranden
en flig af din lyserøde morgenkåbe
jeg så dig da du gik ud på broen
morgenkåben havde fået et skær
af noget blåt over sig
håndklædet hang over skulderen og var hvidt
i tågen var der kun dig og badebroen
alt andet gik i ét
så tyst der var
selv vandet gav ingen lyd fra sig
kun lyden fra stalddørsgrebet
da du åbnede badehusets dør
måske var det den lyd
der gjorde mig varm
måske var det noget andet
da jeg kom ud på broen
havde du taget morgenkåben af
der var ikke andre end dig og mig
Digtet er skrevet af Per Lykke Jacobsen, efter
hans kone Asta døde af kræft for tre år siden. Ordene kom til ham som digte. Da han
begyndte at skrive, var han ikke klar over, at
der kunne komme en poetisk fortælling ud
af det, men det viste sig lidt efter lidt.

8
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Det kom fuldstændig bag på ham, at
han var i stand til at skrive digte, som var
nedslag i bestemte rum – venteværelset,
ved sygesengen eller hjemme ved køkkenbordet.
Per Lykke Jacobsen fortæller. ”Da jeg
skrev digtet ”du gik før mig”, tænkte jeg
ikke på døden. Min kone gik ofte før mig,
når vi gik ned for at bade. Bagefter kan jeg
godt se, at det har en dybere mening. Selv
om det er en kliche at sige, at et digt kommer af sig selv, så oplevede jeg det sådan.
Det er mærkeligt. Nogle gange kan det
være ud fra en sætning eller en ide.
Ved oplæsning af digtet får jeg mange
reaktioner, som f.eks.: ”jeg kan høre den
lyd, der ikke er der, - jeg kan høre vandet eller jeg kan høre lyden af hængslet fra badehusets dør”. ” Det viser, at vi danner forskellige billeder, når vi hører eller læser digte”.
Hvilken betydning har oplevelsen af nærhed
og samtale i et sygdomsforløb, når man ved,
at det slutter med adskillelse?

Nærhed
”Nærheden kommer nok af sig selv i sygdomsforløbet afhængig af, om man tør
være sammen med den syge og se realiteterne i øjnene.
Asta fik fjernet den første knude i januar 2012 og derefter fulgte fem år med
op og nedture, angst og håb, hvor vi hele
tiden håbede på, at hun kunne helbredes.
Men der var tilbagefald igen og igen. Brysterne blev fjernet over flere omgange. Det
var en ulykkelig tid. Men vi kunne snakke
om det, og det bandt os sammen. Vi var
fælles om sorgen. Vi er to om det her,
sagde jeg ofte til hende. Den åbenhed, vi
havde om sygdommen og døden, gjorde,

M I G

at vi ikke faldt ned i et dybt hul, men var i
stand til at udnytte den sidste tid til noget
godt. Vi fik en nærhed, som var anderledes, dybere end ellers. Dagligdagen blev
mere intens.
Vi besluttede også at gøre nogle af de
ting, vi tidligere blot havde drømt om.
Bl.a. vi tog til Grønland, noget vi havde
drømt om i flere år. Og vi tog på en sidste
skitur og boede på den Fjeldstue langt
oppe i Norges fjelde, som vi i mange år var
kommet forbi, når vi stod på ski, og som
vi havde drømt om at bo på. Begge gange
holdt Asta en ”kemopause”.

Samtale
”Det var en stor befrielse, at vi kunne
snakke om, at hun skulle dø, og det er en
stor befrielse her bagefter. Jeg føler ikke, der
er noget, jeg mangler at få sagt til hende.
De sidste dage fik jeg hende til at fortælle sin livshistorie. Desværre kom vi i
gang alt for sent. Kun få dage før hun kom
på hospice. Men det var nogle minderige
stunder, når hun sad der med sengen vippet op og fortalte om sin barndomsliv i
Viborg. Hun livede op, Det var, som blev
hun ung igen. Jeg sad med computeren og
skrev ned. Børnene sendte vi ud, så vi var
alene.
Jeg tror generelt, at det er en god ting
at få den døende til at fortælle om sit liv.
At give plads til det, der var engang. Det
giver mening”.
Digtsamlingen viser, at døden kan være berigende og livgivende samt svær og smertefuld. Hvordan forenes det modsætningsfyldte i lys og mørke?
”Husk at lys og mørke er venner”, sådan
har jeg skrevet i den digtsamling, mine
børnebørn skal arve, når de bliver større.
Det er sådan, jeg ser det. Lys og mørke
er modsætninger, men en del af samme
helhed. Intet lys uden mørke. Begge sider
kan rumme det gode og det dårlige
(onde). Lyset kan være for skarpt, så man
intet kan se, måske endda skære sig på det.
Mørket kan være blødt som fløjl og et
sted, hvor kan man gemme sig og være lidt
alene, få de indre tanker frem. Forholdet
mellem livet og døden er lidt det samme.
Intet liv uden døden og ingen død uden

livet. Der er dog en afgørende forskel,
nemlig, at vi ikke ved noget om døden.
Men det er min erfaring, at være tæt på døden kan give livet større glæde og fylde. Er
vi bevidste om, at livet kun er til låns, kan
det være, at vi vil værne lidt mere om det.
At skrive om sygdomsforløbet og sorgen har betydet meget for mig. Det har
været en måde at bearbejde tabet på. Når
jeg skrev, genoplevede jeg mit samvær med
Asta, mærkede hende igen som nærværende, samtidig med at jeg fik hende
på afstand, fik sorgen ud af kroppen og ned
på et stykke papir. En modsatrettet proces”.

i dag tabte jeg bægeret
i dag er det din fødselsdag
i dag er det den 14. juni
i dag kunne du være blevet 68
i dag vågnede jeg med en klump i halsen
i dag mærker jeg dig indeni
i dag glemte jeg at tage avisen ind
i dag brændte det ristede brød på
i dag blev ægget hårdkogt
i dag tabte jeg bægeret du gav mig
i dag er det 451 dage siden
i dag er det lang tid siden
i dag er det ingen tid siden
i går var det
dit hjerte holdt op med at slå
i dag slår mit hjerte alt for hurtigt
der er så meget
der ligger mig på sinde
i dag
så meget at fortælle
du skal vide
du er her
”Efter hendes død har jeg været bevidst
om ikke at lukke af for sorgen, ikke at
glemme. At være i sorgen eller i erindringen om Asta, har været godt for mig.
Ofte når jeg skriver, er det som om,
Asta er til stede et sted inden i mig. Ikke
som en spirituel forestilling. Blot en fornemmelse. Det kan også ske i andre situationer. F.eks. en aften da jeg stod og
børstede tænder, er hun lige bagved og siger til mig, at jeg bruger den forkerte
tandbørste. Da jeg kiggede i spejlet, var
hun der selvfølgelig ikke. Et par andre
gange har jeg haft det som om, jorden forsvandt, og jeg faldt dybt ned i en afgrund.
Det var meget ubehageligt. - Asta er død,
hvad så med mig. En fornemmelse af at
meningen med livet var forsvundet”.

jeg skriver
jeg skriver for at komme dig nær
jeg skriver for at holde dig på afstand
jeg skriver for at give dig form
jeg skriver for ikke at miste dig
jeg skriver fordi du var her
Hvad betyder naturen, når du skriver, og
hvad betyder naturen for dig i det daglige liv?
”Naturens betydning har nærmest været
en åbenbaring for mig. Den har fået en ny
plads i mig, efter jeg er begyndt at skrive
digte. Flere af digtene er kommet til mig,
mens jeg har gået tur i naturen. Bl.a. digtene ”en skovmyre må kravle på mit ben”
og ”ført af vinden”, som begge på en måde
handler om min egen død, hvor jeg forenes med den natur, jeg kommer af.
Jeg føler en større nærvær, fællesskab
om du vil med naturen, end jeg har gjort
tidligere. Vi mennesker er jo en del af naturen. Måske på en anden måde end dyrene og planterne, men det ændrer ikke
ved, at vi indgår i samme fællesskab og er
afhængig af hinanden.
Når man er sammen med en døende,
kommer ens egen død også tæt på. Og
spørgsmålet om, hvad der er efter døden,
bliver vigtig. Hvor kommer man hen? Vi
er ikke i stand til at forestille os intet. Altså
må der være noget.
Her kommer religionen ind. Den forsøger at give os et svar og måske ligefrem
et håb om et andet liv. Jeg er ikke kristen
og tror ikke på nogen Gud. Allerede da jeg
skulle konfirmeres, havde jeg problemer
med dette. Præsten spurgte: hvad tror du
så på? Jeg tror på mennesket, sagde jeg. Og
den ”tro” har jeg på en måde stadig. En tro
på, at der er noget godt i alle mennesket.
At det gode er dominerede, fordi vi har
brug for hinanden. Brug for at støtte hinanden, hvis vi skal overleve. Både som enkelt individ og som menneskehed.
I dag tænker jeg naturen ind i det billede. At vi også har et fællesskab med naturen. At vi selv er natur. Det giver mening
for mig, at vi indgår i et naturligt fællesskab og dermed i naturens cyklus. At vi
skal beskytte naturen, ligesom vi skal beskytte os selv.
Når jeg tænker på min egen død, forestiller jeg mig, at går jeg ud i skoven, sætter
mig ved et træ i en lysning, og venter på, at
døden skal komme. Her ved dette træ er
jeg fri, fri for alle sociale og kulturelle relationer, blot mig selv. En del af naturen. På
den måde er døden ”blot” en transforma-

tion fra en naturform til en anden. Jeg
tænker det lidt som de gamle indianere,
der gik ud for at dø, når tiden var inde. Jeg
kommer sikkert ikke til at dø sådan, men
det giver mig en ro at tænke på den måde”.
Har reaktioner på digtsamlingen og dine foredrag vist, hvordan vi har det med døden?
Er vi bange for døden? Bange for at tale om
den?
”Jeg får mange reaktioner fra både kvinder
og mænd. Det har overrasket mig, at mange
mænd også bliver påvirket af digtene.
Måske er det, fordi jeg selv er en mand.
Når kvinder skriver om store følelser, er vi
tilbøjelig til at tænke, at det er en kvindeting, som vi ikke er en del af.
Mange mænd fortæller om de følelser,
der opstår i dem, når de læser digtsamlingen. At de oplever et nærvær og en intensitet, som åbner op for deres egne oplevelser eller følelser. Det overrasker mig og gør
mig glad, fordi det viser, at digtsamlingen
betyder noget.
En fyr skrev til mig: ”Når man kan
blive rørt af et digt, er det vellykket”. Det
er nok den bedste ros, jeg kan få. Jeg håber
også, at digtsamlingen kan være med til at
åbne op for at snakke om døden og give
en forståelse af, at det ”at se døden i
øjnene” kan være med til at berige livet”.

i lyset af døden
når jeg slår øjnene op
ved jeg at jeg lever
lykkelig for det liv
der kun har mening
i lyset af døden
”Alt for mange af os lever, som om døden
ikke eksisterer, som om vi lever evigt. Når
døden så alligevel viser sit ansigt, bliver vi
skrækslagen og hårdt ramt. Forsøger
måske at benægte eller fortrænge den. En
frygt for, at den bliver en realitet ved at
blive benævnt. Også selvom vi er ramt af
en uhelbredelig sygdom. Jeg husker tydelige mine ambivalente følelser, da de første
blomsterbuketter dukkede op. Varmen
ved, at så mange tænkte på Asta, men
samtidig smertefuldt at se virkeligheden
manifesteret”.
Per Lykke Jacobsen, Risskov
Anne-Marie Frederiksen. ❚
”du gik før mig” Digte af Per Lykke Jacobsen.
2020 Forlaget Amanda Books
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er blevet til en meget ærlig fortælling om et demensforløb.
Bogen “Drengen, der blev væk”
handler om moderen Doris og
hendes demenssygdom og beskriver perioden fra sygdommens begyndelse i 2013 og frem
til moderens død i 2016.
❚

Højskoleeftermiddage
Højskoleforedragene foregår i
sognegården og er gratis, men
husk en 20’er til kaffe og kage.
Højskoleudvalget ved Karen Lund,
❚
Lene Hübertz, Ulla Scäfer

Tirsdag d. 5. januar kl. 14.30

Den Danske
Salmeduo

Christian Vuust (f. 1964) er saxofonist, klarinettist og komponist.
Docent ved Det Jyske Musikkonservatorium.
Hans Esbjerg (f. 1967) er pianist og organist ved Christianskirken i Fredericia.
Den Danske Salmeduo Hans Esbjerg på klaver og Christian Vuust
på saxofon og klarinet giver et
bud på, hvordan de livskraftige
salmer, som den danske musiktradition er beriget med kan spilles - med respekt for det musikalske udgangspunkt og fornemmelse for den tekstlige baggrund.
En koncert med Den Danske
Salmeduo er en rejse gennem
århundreders kirkemusik. Således
også denne eftermiddag i Risskov
Sognegård, hvor Duoen laver nyfortolkninger af danske salmer i et
frugtbart møde mellem den nordiske folketones enkelhed, den klassiske musiktraditions nænsomhed og den amerikanske jazztraditions legende improvisationer. ❚

Tirsdag d. 2. februar kl. 14.30

En anden hånd
Den kristne synsvinkel i
Peter Seebergs Hyrder
Anders Thyrring Andersen mag.art.
i litteraturhistorie, sognepræst ved
Vor Frue Kirke, Aarhus.
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Peter Seebergs særegne roman
Hyrder (1970) skildrer den moderne verdens sekulariserede
hverdagsvirkelighed, men modernitetens rum viser sig at være et
religiøst rum, afgørende præget
af evangeliske problemstillinger,
idet en anden hånd griber styrende ind i romanfigurernes liv.
I Hyrder formuleres en tro på,
at alt, også det tilsyneladende
betydningsløse og lidelsen, har
en mening, selv om man ikke altid med sin begrænsede synsvinkel kan få øje på den. Romanen
er en fortælling om, at identiteten og virkeligheden er et mellemværende med ens næste og
med Gud.
❚

Tirsdag d. 2. marts kl. 14.30

Demens tæt på

Ina Kjøgx Pedersen, forfatter,
journalist og antropolog
Når der tales og skrives om demenssygdomme, sker det ofte
med dystre og mørke ord, og der
er ingen tvivl om, at demens
rammer meget hårdt.
Men virkeligheden er nuanceret, og forfatter Ina Kjøgx Pedersen udfordrer det udprægede
sortsyn, der knytter sig til demens.
Ina Kjøgx Pedersen fik en ide'
til at følge sin mors demenssygdom på nærmeste hold, og det

Buddha

Præster

Tænkepauser
Onsdag d. 20. januar kl. 19-21

Fantasi

Andreas Lieberoth er adjunkt,
ph.d. i psykologi og cand. mag i
religionsvidenskab, Aarhus Universitet.
Fantasi er ikke kun skæg og ballade. Uden en vis forestillingsevne kunne vi ikke lave aftensmad, og vi havde nok aldrig fundet på at forlade Afrika og befolke kloden. Fantasi er nemlig
både drivkraft i vores evolution og
et produkt af den. Netop derfor er
den måske så svær at lokalisere i
vores hoveder. Fantasi opstår
kun, når alle hjernens systemer
sammen skaber et unikt mentalt
laboratorium, hvor vi kan tænke
nyt, se frem i tiden eller bare fortabe os i dumme dagdrømme.
Mange forskellige videnskaber har givet deres bud på hvad
fantasi er - og hvordan vi skal
forstå dens rolle i menneskers liv.
Med udgangspunkt i sin tænkepause om Fantasi prøver Andreas
Lieberoth at samle nogle af disse
tråde fra forskellige vinkler - fra
hjerneforskning til hvordan folk
mere eller mindre frit former fantasifuldt Lego byggeri og fantastiske fremtidsplaner.

KONTAKT

Onsdag d. 24. februar kl. 19-21

Jørn Borup er lektor i religionsvidenskab, Institut for Kultur og
Samfund, Religionsvidenskab,
Aarhus Universitet.
Buddha var en prins og asket, der
levede i Indien for knap 2500 år
siden. Med sine belæringer satte
han gang i en religiøs bevægelse,
der i dag er spredt ud over det
meste af Asien med klostre,
templer og praktiserende buddhister. Buddhismen er også
kommet til Vesten, og Buddha er
blevet et brand for autentisk spiritualitet og popkulturel coolness. Men hvem var egentlig den
indiske Buddha, og hvad går hans
lære ud på? Hvorfor er der mange
Buddha’er, og hvorfor appellerer
buddhismen til Vesten? Foredraget vil komme omkring personen
Buddha, hans mange væsener og
betydninger, herunder relationen
til kristendommen.
❚

Kirkebogsførende
sognepræst
Hanne Marie Houkjær
Gyldenrisvej 7
8240 Risskov
Tlf. 23 11 50 49
e-mail: hmho@km.dk

Sognepræst
Susanne Kramer Madsen
Ådalsvej 6 C
8240 Risskov
Tlf. 60 45 96 08
e-mail: skm@km.dk

Sognepræst
Nina Vetter Bjarup
Tlf: se www.risskovkirke.dk
e-mail: NBV@km.dk

Sognepræst
Esben Thusgaard
Tlf: 51 14 73 87
e-mail: etk@km.dkk

Babysalmesang
På grund af coronarestriktionerne er det i øjeblikket kun
muligt at tilbyde Salmeleg
for dig og mig 0-1 år for de
mindste babyer. Nye hold
starter mandag d.11. januar
2021 og der åbnes for tilmelding mandag d. 4. januar
Tilmelding skal ske via
hjemmesiden, der også
løbende opdateres, hvis der
sker ændringer grundet coronasituationen.
❚

Pilgrimspræst
i Aarhus Stift
Elisabeth Lidell
Tlf. 22 37 19 50
e-mail: elisabeth@lidell.dk
www.elisabethlidell.dk
www.pilgrimsvandring.dk

Kirkekontor
Kordegn Lars Behrmann
Solbakken 2, 8240 Risskov
tlf. 86 17 99 33.
E-mail: risskov.sogn@km.dk
Åbningstid: mandag-fredag
kl. 9.30–12.30
Kirkegårdskontor
Kirkegårdsleder Bjørn Hessellund
Dinesen, Solbakken 2, 8240 Risskov,
tlf. 86 17 99 34.
E-mail: bd@risskovkirke.dk
Åbningstid: mandag-torsdag
kl. 12.30–13.30,
fredag kl. 11.30–12.30.
Kirkegårdslederen træffes i øvrigt
på kirkegården mandag–torsdag
kl. 7–15, fredag kl. 7–12.30
Organist
Jonas Hellesøe
Tlf. 86 17 99 37.
E-mail: organist@risskovkirke.dk
Korleder
Miki HIldebrandt
tlf.: se kirkens hjemmeside
E-mail: korleder@risskovkirke.dk
Kirketjener
Jan Kvistgaard, tlf. kirken: 86 17 19 86.
E-mail: kirketjener@risskovkirke.dk
Lisa Kock Nielsen, tlf. kirken 86 17 19 86
E-mail: kirketjener@risskovkirke.dk
Menighedsrådets formand
Rie Vestergaard,
Casper Møllers Vej 21,
8240 Risskov,
tlf. 21 63 53 83.
E-mail: risskovmr@gmail.com

Århus Y’s Men’s Club „Nordstjernen“
Marinus Hansen, Krathusvej 18,
8240 Risskov, tlf. 86 17 85 08
De grønne pigespejdere
www.pigespejder.dk/risskov,
Gruppeleder: Desirée Nyborg,
tlf. 86 26 29 02, mobil: 24 44 54 02.
E-mail: desireenyborg@gmail.com
Ellevang-Risskov FDF
www.fdfellevang.dk,
Kredsleder: Margrete Aakjær Christiansen,
tlf. 30 28 82 40, E-mail: aakjaer.c@gmail.com
Besøgstjenesten
Kontaktperson: Ellen Michelsen,
tlf. 86 17 79 43 / 40 19 75 28
Babysalmesang
Tilmelding på kirkens hjemmeside: www.risskovkirke.dk
Sorggruppe for børn
Sorggruppen for børn mellem 7–11 år
Rie Vestergaard:
E-mail: rievester@gmail.com, tlf. 21 63 53 83.
Gospelkor
www.facebook.com/GreatJoy/Risskov
Korleder Jakob Backer Schmidt
E-mail: gospelkoretgreatjoy@gmail.com
Basarkredsen
Else Pedersen, tlf. 86 21 36 52
Forum for singler:
Jytte Feddema, tlf. 86 17 42 78
Nyhedsbrev
Tilmeld dig vores månedlige nyhedsbrev om
kommende arrangementer og gudstjenester på
www.risskovkirke.dk

Næste blad
Deadline for stof til bladet: 11. januar 2021
Sendes til Rie Vestergaard: villakirken@gmail.com
Ansvarshavende:
Anne-Marie Frederiksen og Rie Vestergaard

www.risskovkirke.dk

Layout: Søren Kirkemann
Tryk: Videbæk Bogtrykkeri A·S
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Julen i Risskov Kirke – også på tv
Følg med på kirkens hjemmeside som
løbende opdateres. Det er således ikke
på nuværende tidspunkt muligt at
sige, hvor mange der kan være i kirken til jul.

Juleafslutninger for Risskov
Skole og Strandskolen.
Fredag den 18. december

Kl. 10 Gudstjeneste
v. Susanne Kramer Madsen

Kl. 10 Gudstjeneste.
v. Susanne Kramer Madsen
Kl. 14.45 Gudstjeneste.
Gudstjenesten transmitteres direkte i
fjernsynet på Danmarks Radio
v. Hanne Marie Houkjær
Kl. 16.30 Gudstjeneste
v. Hanne Marie Houkjær

Børnejul
Onsdag d. 23. december

Juledag.
Fredag d. 25. december

Kl. 10.00 & kl. 11.30

Kl. 10 Gudstjeneste – Gudstjenesten
kan ses kl. 14.00 i fjernsynet på Danmarks Radio - v. Esben Thusgård
Kl. 16 Gudstjeneste

v. Susanne Kramer Madsen og Hanne
Marie Houkjær

4. søndag i advent.
Søndag d. 20. december

Årets julegudstjeneste på

Juleaften.
Torsdag d. 24. december

DR sendes i år fra Risskov
Kirke. Det betyder, at der
er fjernsynstransmission
fra Risskov Kirke juleaften
og juledag. Gudstjenesten
d. 24. december kl. 14.45
sendes direkte på DR og
gudstjenesten d. 25. december kl. 10.00 sendes
på DR kl. 14.00 samme
dag. Begge gudstjenester
kan naturligvis også
streames på dr.dk., så det
også er muligt at se gudstjenesterne på andre tidspunkter.

Som noget nyt holdes der 2 børne
og familie-julegudstjenester
den 23. december.
Vi holder familiegudstjenester for
store & små på Lillejuleaften. Det betyder, at der i år ikke er en egentlig
børnegudstjeneste d. 24. december.
Hvis vejret tillader det, bliver børnegudstjenesterne udendørs-gudstjenester, så tag godt med tøj på og kom
i din barnevogn, ladcykel, anhænger,
løbehjul eller på dine ben, og så samles vi udenfor ved kirken til gudstjeneste. Hold også her øje med kirkens
hjemmeside, hvor vi giver besked om,
hvad der kan lade sig gøre.
v. Susanne Kramer Madsen

2. juledag.
Lørdag d. 26. december
Kl. 10 Gudstjeneste
v. Hanne Marie Houkjær
Kl. 16 Gudstjeneste

Julesøndag.
Søndag d. 27. december
Kl. 10 Gudstjeneste
v. Nina Bjarup Vetter
Kl. 16 Gudstjeneste

Nytårsdag.
Fredag d. 1. januar
Kl.16 Gudstjeneste
v. Nina Bjarup Vetter
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