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SIDEN SIDST
Festlig fejring af Elses
25 års jubilæum i
menighedsrådet
i Nr. Omme.

KONTAKT
Sognepræst
Lykke Kloch Sørensen
Frydendalsvej 2C, Grønbjerg, 6971 Spjald
Tlf. 31 36 12 01, lyks@km.dk

Angående registrering af fødsler og dødsfald, sager
vedrørende navneændringer, udstedelse af nye attester
samt medlemskab af Folkekirken – kontakt Skjern Kirkekontor, tlf. 97 35 26 11, maa@km.dk, www.skjernkirke.dk

www.nr-omme.dk

www.ornhojkirke.dk

Menighedsrådsformand Nr. Omme
Else Katrine Pedersen, tlf. 20 49 89 31
elsekpedersen@hotmail.com

Menighedsrådsformand Ørnhøj
Pia Volsgaard, tlf. 20 41 67 97, pia@volsgaard.eu

Kirkeværge Nr. Omme Kirke
Kresten Vestergaard, tlf. 40 19 65 62
kvg@voldbjerg28.dk
Nr. Omme Kirke
Sønderkjærsvej 8, Grønbjerg, 6971 Spjald
Graver Nr. Omme Kirke
Iver Sørensen, tlf. 21 68 19 65
Organist Nr. Omme Kirke
Dorte Sønderby, tlf. 30 22 62 35
sonderbydorte@gmail.com

Kirkeværge Ørnhøj Kirke
Anders Just, tlf. 61 75 27 51, justal@outlook.dk
Ørnhøj Kirke Hovedgaden 72, 6973 Ørnhøj
Kirkegårdsmedarbejder
Kirsten Kølbæk, træffes på tlf. 22 40 86 82
Tirsdag-torsdag 7.30-15.30, fredag 7.30-15.00
Kirkegårdsleder Torkil Jensen, tlf. 20 68 44 03
Organist Ørnhøj Kirke
Dorte Sønderby, tlf. 30 22 62 35,
sonderbydorte@gmail.com

Der er HÅB i luften
... og der er HÅB imellem os!
af Sognepræst Lykke Kloch Sørensen
I skrivende stund er vi midt i januar. Udenfor står
alting stille, bart og vissent. Mange børn og
voksne er hjemme bag lukkede døre på grund
af smitte, og når jeg lukker mit vindue op på
kontoret, som jeg plejer, er der ikke mange lyde
at spore, hvad angår legende børn i skolegården og på gåture rundt i Grønbjerg. Plejehjemsgudstjenesten i Ørnhøj er lige aflyst ligeledes
på grund af udbredt smitte.
Men! – når dette læses, er vi på vej ind i marts.
Mon ikke de første forårstegn allerede har gjort
sin entré. Fuglene er begyndt at synge og
bygge reder. Forårsblomster pibler frem af jorden, og mon ikke også det begynder at krible i
de grønne fingre rundt omkring i haverne?
Kunstneren, Lisa Aisato, har malet et skønt billede af foråret, som lige under vinterlandskabets overflade endnu sover, men man fornemmer, at nye spirer er i gang, og lige om lidt
vågner det hele: Der er håb i luften.
Men ud over at håbet viser sig i foråret, hvad er
håbet så egentlig for en størrelse, og hvad skal
vi med det? Det er spørgsmål, som selvfølgelig
ikke bare lige lader sig besvare, men jeg kom
til at tænke på det, fordi jeg er blevet spurgt
nogle gange: »Hvorfor skal kirkerne holdes
åbne, når alt andet skal lukke ned«? Hver gang
har jeg svaret, at vi selvfølgelig også skal passe
på hinanden, hvad angår risiko for smitte i kirkerne, men det er vigtigt, at vi kan samles i
kirkerne, fordi vi ikke alt for længe ad gangen
må lukke os selv inde med håbløsheden derhjemme bag vores lukkede døre og nedrullede
gardiner. Vi har brug for hinandens fællesskab
og omsorg, og mange mennesker har brug for
et sted at komme og dele glæder og store
øjeblikke, men også håbløshed, sorger og bekymringer. Vi har brug for et rum og for et fællesskab, som taler håbet frem. Er håbets funktion så, kunne man spørge, bare at fornægte
den smerte eller at se bort fra det mørke, der
på forskellige måder kan ramme ned i vores liv
ved eksempelvis sygdom, skilsmisse, død og i
krisetider, som nogle betegner årene med Co-

rona. Nej, håbet er ikke en falsk trøst, og håbet,
tror jeg ikke kun er til for, som den tyske filosof
Nietzsche skrev, at holde os for nar og forlænge
pinen ved at være i live, fordi håbet kan vildlede
os eller stå i vejen for, at vi handler i stedet for
blot at håbe på bedre vejr.
Selvfølgelig skal vi handle, men nogle gange er
det at handle også »bare« at turde være til
stede med hinanden midt i mørket og bekymringerne uden nødvendigvis at kunne løse hinandens problemer, for det kan vi ikke altid. Men
vi kan være der for hinanden i kirken og alle
mulige andre steder, og håbet bliver her noget,
vi giver til hinanden i form af nærvær, omsorg
og fællesskab. Håbet er noget der sker midt
imellem os, og bliver måske det, der gør, at vi
kan rulle gardinerne fra og slå dørene op igen.
Om lidt er det påske, og påsken er om noget en
tid, der indikerer håb. Håbet er der, selvom vi på
nogle tidspunkter ikke kan se det eller mærke
det. Efter Langfredags mørke og håbløshed kom
opstandelsen Påskedag, hvor solen stod op
igen, og kærligheden og det gode gav ikke op.
Håbet er, kan man måske sige, at håbe på det
godes mulighed. Håbet er ikke noget, vi nødvendigvis selv kan fremskaffe, men det er derimod
noget, der sker imellem os og kommer til os som
en livgivende og fortrøstningsfuld gave fra Gud.
Glædelig påske – lad os bære og dele håbet for
og med hinanden.

SIDEN SIDST

Nr. Omme minikonfirmander
på tur til Ribe Domkirke og
Ribe Vikingecenter

DET SKAL VI MED TIL ...

Påskerejsen i kirkerne
Kryds sognegrænserne og tag med på rejsen
Påsken er en af de store kristne højtider og
en grundfortælling i vores kultur. Den handler om livets store spørgsmål og om nære
menneskelige erfaringer – håb, forsoning,
tilgivelse, fællesskab, fællesspisning, tro på
livet og på kærligheden, men også uvenskab, svigt, frygt, mørke, ensomhed, lidelse
og død. Denne grundfortælling går gennem påskens gudstjenester med hver deres
indhold, stemning og form.
Palmesøndag
Palmesøndag
er første akt i
påskefortællingen. Ved den
ne festlige fa
mil ieg ud st je 
nes
te tager vi
de første skridt
ud i påskens
store begivenheder. Præsten og kirkeæslet,
Ælisabeth, vil fortælle om dengang Jesus
red ind i Jerusalem, hvor folkeskaren jublede og stod med palmegrene.
Kom og vær med til en gudstjeneste for
både store og små. FDF Ørnhøj deltager, og
måske har præsten og Ælisabeth en lille
godte til børnene!
Velkommen i Ørnhøj Kirke kl. 10.30
Skærtorsdag & Getsemane Have
Dette var dagen, hvor Jesus indstiftede
nadveren, som vi vil fejre og ihukomme ved
denne gudstjeneste. Inden nadveren vaskede Jesus disciplenes fødder, og deraf kommer ordet skær, som betyder ren.
En ofte overset del af Skærtorsdag er Jesu
vandring i Getsemane Have efter måltidet.
Mens Jesus vandrede i haven, bad han om
at måtte undgå sin skæbne, en hane galer,
Peter græder – spændende fortællinger,

som vi må have med! Efter gudstjenesten vil
der derfor være mulighed for at høre disse
fortællinger på plænen ved kirkegården oplæst af lokale, og menighedsrådet vil være
vært med en lille Skærtorsdags snack.
Vel mødt i Nr. Omme Kirke kl. 10.30
Langfredag
Langfredag er dagen, hvor Jesus bliver taget til fange og dømmes til døden. Det er
denne dag, han må bære korset op ad Via
Dolorosa, smertens vej til stedet, hvor han
skal dø. Med lidelseshistorien er vi inde ved
kernen af kristendommen, hvilket denne
gudstjeneste afspejler i både ord og salmer.
Det sker i Ørnhøj Kirke kl. 9.00.
Påskedag
Påskedag fejrer vi, at Jesus opstod fra graven. Det er en af kirkens største festdage,
hvor kirkerne er flot pyntede; og vi synger de
skønne påskesalmer. Højdepunktet i gudstjenesten er læsningen af påskeevangeliet.
Det fortæller, hvordan kvinderne, som fulgte
Jesus, fandt hans grav tom.
Nr. Omme koret bidrager til den festlige
stemning både ved gudstjenesten i Nr.
Omme kl. 9.00 og i Ørnhøj kl. 10.30.
Menighedsrådene er værter med kirkekaffe
efter begge tjenester.
2. påskedag
Anden påskedag fortsætter fejringen af
Jesus’ opstandelse. Her fokuserer vi især
på, at Jesus som den opstandne igen mødte sine disciple og fulgte dem i livet.
Det fejrer vi i Ørnhøj Kirke kl. 10.30
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Vi hilser
foråret og lyset
velkommen tilbage
Ved gudstjenesterne den 20. marts vil vi
fejre lysets tilbagevenden. Så kom og vær
med til en stemningsfyldt gudstjeneste,
hvor lejlighedskoret vil synge smukke forårssalmer og sange for og med os.
Nr. Omme Kirke kl. 9.00
Ørnhøj Kirke kl. 10.30,
hvor vi også fejrer dåb.

Minikonfirmander i
Ørnhøj – 3. klasse
Vi indbyder i slutningen af maj til et minikonfirmandforløb i Ørnhøj Kirke for de
børn, som går i 3. klasse.
Vi skal være kreative, synge og gå på opdagelse i kirken, tårnet og på kirkegården. Minikonfirmanderne får direkte besked om forløbet.

Kimning på højtider
ved Ørnhøj Kirke
Kirkeklokkerne er med til at markere højtid og kirkelige festdage. Kimning er ringning med hurtige klemt og bruges i dag
som en glædesytring, ex. ved vielser, hvor
kimningen starter, når bruden viser sig.
Fremover har menighedsrådet besluttet,
at der kimes ved de tre højhelligdage påskedag, pinsedag og juledag samt på Kristi Himmelfartsdag. Der kimes mellem de
2 sidste sædvanlige ringninger, når der
kaldes til gudstjeneste.

Sjælesorg podcast
Sjælesorg.nu er folkekirkens tilbud om en
fortrolig og anonym chatsamtale med en
præst på nettet. Sjælesorgssamtalerne
er gratis, og du kan logge ind på sjælesorg.nu i åbningstiden og få en samtale
om det, som du har på hjerte.
www.sjaelesorg.nu

Hygge og kreativitet
Den første torsdag formiddag i hver måned i Ørnhøj Sognehus kl. 9.30-11.30.
Der er god tid til snak, kaffe og evt. et
spil. Hver gang er der et kreativt projekt,
hvis man har lyst. Det koster kr. 40,- pr.
gang inkl. kaffe og materialer.
3. mar.	Vi bager småkager. Medbring en
lille kagedåse.
7. apr. Påskepynt.
5. maj	Blomster til dig selv eller
evt. til kirkegården
Der er plads til alle – tag bare
naboen under armen.
Arr. Ørnhøj Sognehus
– kontakt Lisbeth
tlf. 61 75 44 00.

Musik for de mindste
i Grønbjerg
Nr. Omme Kirke tilbyder igen musik for
de mindste (0-3 år m. forældre/pædagoger) i konfirmandstuen. Vi tager udgangspunkt i de børn, som tilmelder sig,
og forsøger at tilpasse programmet derefter. Vi synger, danser, spiller, lytter, griner og fjoller.
Det hele foregår tirsdag d. 8., 15. og 22.
marts kl. 9.30. Tilmelding til Dorte på
sonderbydorte@gmail.com

Tak til minikonfirmanderne
i Nr. Omme.

Højskoledag
Lørdag d. 5. marts kl. 9.30-15.00
i Ørnhøj Kirkecenter
Igen i år arrangerer Ørnhøj Kirke en højskoledag med to interessante, men meget forskellige foredragsholdere.
Vi starter med kaffe kl. 9.30. Om formiddagen får vi fornøjelsen af at lytte til Søren Larsen, Hvide Sande, som vil fortælle om redningsarbejde på og livet ved
Vesterhavet.
Efter en let frokost står eftermiddagen i
musikkens tegn.
Den unge komponist Marianne Søgård,
født og opvokset i Spjald, vil fortælle os
om tilblivelsen af hendes sange i den seneste Højskolesangbog, hjælpe os med
at lære dem at kende og sikkert flere andre gode sange. Til slut ønskekoncert!
Priser: for hele dagen inkl. forplejning kr.
170,-, kun formiddag + frokost kr. 100,- og
kun eftermiddag + frokost kr. 100,-. Betaling på dagen.
Tilmelding til Lone Sundgaard tlf. 40 95
96 64 eller Lis Madsen tlf. 30 49 85 33 gerne inden d. 1. marts.

Folkekirkens
Nødhjælps
100-års jubilæum
Denne
organisation
har i 100 år givet håb til
verdens fattigste ved
sammen med kirker
og lokale samarbejdspartnere at yde humanitært arbejde og international diakoni.
Midlerne til dette arbejde rejses bl.a. ved
den årlige landsindsamling, som i år finder sted søndag d. 13. marts kl. 10.0013.00. Vi starter ved gudstjenesten i
Ørnhøj kl. 9, hvorefter der er rundstykker
til alle.
Vil du give 3 timer til at samle ind i Ørnhøj
eller Grønbjerg til støtte for verdens fattigste, som bliver hårdest ramt af klimakrisen?
Meld dig som indsamler til Lis Madsen tlf.
30 49 85 33 (Ørnhøj) eller Else Pedersen
tlf. 20 49 89 31 (Grønbjerg).
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Babysalmesang
i Ørnhøj
Så byder Ørnhøj Kirke igen til musikalsk
samvær for babyer ca. 0-9 måneder og
deres forældre. Fokus ligger på musik,
nærvær og hygge, og det hele foregår
selvfølgelig på babys præmisser.
Vi mødes torsdag d. 3., 10. og 24. marts
kl. 9.30 i kirkecenteret. Tilmelding til Dorte på sonderbydorte@gmail.com

Højskolesang
i Ørnhøj Kirkecenter
Torsdag d. 24. marts kl. 19.30
er der igen sang fra den nye Højskolesangbog. Vi skal både synge de gode
kendte sange og lære nogle nye.
Aftenen henvender sig både til unge og
ældre – I er nemlig selv med til at præge
repertoiret. Jeg glæder mig.
Arr. Dorte – organist v. Ørnhøj Kirke

Kirkegårdsvandring
på Ørnhøj Kirkegård
Tirsdag d. 24. maj kl. 18.30
Der kan fortælles mange historier om livet
og borgerne i Ørnhøj gennem mange år
ved at gå tur på kirkegården. De mange
gravsten fortæller hver deres historie.
Vi har fået nogen af dem, som har boet i
Ørnhøj i det meste af deres liv og kender
de fleste af historierne, til at gå med.
Efter kirkegårdsvandringen kan snakken
fortsætte i kirkecentret over en kop kaffe
m.m. Vi glæder os til at vise vores velholdte kirkegård frem. Alle er velkomne.

Forårskoncert
i Ørnhøj Kirke
Torsdag d. 7. april kl. 19.00 med
Michael Christensen og Frode Andersen
Sange du troede, du kendte…
Med udgangspunkt i den danske romance og sangtradition fra Højskolesangbogen har de to sat et program sammen
primært med danske melodier og tekster, men med deres egne nye arrangementer og med vægt på foredrag og
dramatik. Af komponister kan bl.a. nævnes Carl Nielsen, Benny Andersen, Kathrine Muff, Kim Larsen, Alberte og Kai
Normann Andersen.
Der serveres en forfriskning i pausen.
Deltagelse er gratis. Alle er velkomne.

Brunch & banko
Lørdag d. 9. april kl. 10 til ca. 12.30
i Ørnhøj Sognehus
Vi starter med en lækker brunch. Pris o.
12 år 75,- kr. Derefter købes bankoplader
og spilles bankospil med gode gevinster.
Der er brunch & banko for børn til 40 kr.
inkl. 1 plade
Vi glæder os til en
hyggelig formiddag –
alle er velkomne.
Arr. Ørnhøj Sognehus

Danmark
spiser sammen
– også i Ørnhøj
Tirsdag d. 26. april
kl. 17.30 – ca. 20.00 i Ørnhøj Sognehus
Alle er velkomne til en hyggelig aften med
god mad og snak samt fællessang sammen med Lone og Bent.
Menuen denne gang er hamburgerryg
med tilbehør samt tærte til kaffen. Pris kr.
60,- pr. deltager o. 12 år. Børn 3-11 år kr. 25,Tilmelding senest d. 22/4 til Lisbeth på tlf.
61 75 44 00.

Nyt fra organisten
LEJLIGHEDSKORET
Søndag d. 20/3 medvirker lejlighedskoret v. gudstjenesterne i Ørnhøj og Nr.
Omme kirker. Vi skal synge smukke forårssalmer og -sange, og enhver, der har
lyst til at synge med, er meget velkommen. Der er altid plads til nye medlemmer i korfamilien. Korprøverne ligger:
onsdag d. 2/3, onsdag d. 9/3 og torsdag
d. 17/3 kl. 19.00 i Kirkecenteret.
NR. OMMEKORET
Nr. Ommekoret øver hver tirsdag kl. 19.00 i
konfirmandstuen. Lysten til at synge er
eneste krav for deltagelse, og nye medlemmer er altid hjertelig velkommen. Vi
synger både salmer og sange – og det en
skøn blanding af rytmisk og klassisk musik.
Er du nysgerrig på at høre mere om korene og finde ud af, om det er noget for
dig, så mød enten op og prøv en aften
ganske uforpligtende, eller ring og få en
snak med mig.
Hilsen Dorte – tlf. 30 22 62 35

Lørdagsdåb
Der fastsættes 2 datoer for lørdagsdåb i
hvert kvartal – en i Nr. Omme Kirke og en
i Ørnhøj Kirke. Man vil kunne planlægge
en af disse datoer indtil 4 uger før dagen
– efter aftale med præsten.
På disse dåbslørdage laver vi en gudstjeneste, hvor dåben vil være i fokus. Vi fejrer dåben i fællesskab med andre familier. Der kan være 2-3 dåbsfamilier pr. gang.
Gudstjenesten varer ca. 45 minutter og in
deholder bønner, dåbsprædiken og flere
gode og kendte salmer.
Lørdagsdåb kl. 9.30:
21. maj
Ørnhøj
18. juni
Nr. Omme
3. sept. Ørnhøj
8. okt.
Nr. Omme
12. nov.
Ørnhøj

Søndagstræf
Hvis du har lyst, vil vi gerne se dig til søndagstræf i Ørnhøj Kirkecenter. Vi mødes
til sammenkomst med kaffebord, sange,
fortællinger eller andet den sidste søndag
i hver måned kl. 14.30-16.30.
Prisen for deltagelse er 20 kr.
Har du spørgsmål eller brug for transport,
kan du kontakte:
Betty Villadsen på tlf. nr. 29 28 69 85.
Venlig hilsen udvalget

Ørnhøj Friplejehjem
Der vil være gudstjeneste flg. torsdage
kl. 10: d. 31. marts, 21. april og 19. maj.
Dorte holder morgensang flg. torsdage
kl. 10: d. 17. marts, 7. april og 5. maj.

SIDEN SIDST

Vuggestue og børnehaver i Ørnhøj og
Grønbjerg til julegudstjenester, hvor
de hørte om Jesusbarnet, og kirkenissen firede sig i
Ørnhøj ned fra kirketårnet. I Nr. Omme
kom den ned ved
siden af orglet.

Udendørs julegudstjeneste
2021 ved Nr. Omme Kirke

Konfirmander 2022
NØRRE OMME KIRKE – STORE BEDEDAG D. 13. MAJ KL. 10.00
• A
 dam Lund Schlesiger.................................. Vads Dal 14, Ørnhøj
• B
 enjamin Bak Bondesgaard........................ Grønbjergvej 24, Spjald
• B
 jørn Thyregod Andsbjerg.......................... Langgade, 79, Sørvad
• C
 elina Morthensen........................................ Fresiavej 24, Tim
• J asper Sandberg Frost................................. Mosevænget 18, Ørnhøj
• J onas Hajslund Juelsgaard.......................... Mosevænget 19, Ørnhøj
• J ulie Sinkjær Larsen...................................... Holstebrovej 8, Spjald
• K
 aroline Bundgaard Fredensdal................. Algade 52, Spjald
• L
 eon Lauth Frederiksen................................ Frydendalsvej 11, Spjald
• L
 ucas Grydgaard Uhd Jakobsen................. Hovedgaden 49, Spjald
• M
 ikkel Østergaard Krog.............................. Algade 65, Spjald
• S
 milla Brinch Johansen................................. Grønbjergvej 43, Spjald
• V
 iktoria Tang Højer....................................... Kilevej 18, Spjald

ØRNHØJ KIRKE – SØNDAG D. 15. MAJ KL. 10.00
• A
 ndreas Troldtoft Brun................................ Trehøjevej 88, Ørnhøj
• B
 ertram Erik Bjerg Kristensen.................... Halkjærvej 17, Ørnhøj
• C
 alle Mølgaard Krabbe................................ Skovbrynet 11, Ørnhøj
• C
 aroline Holm Boutrup................................ Raunsbjergvej 13, Ørnhøj
• C
 elina Nørgård Gilberg................................ Nørhedevej 7, Ørnhøj
• E
 mil Schmücker Galsgaard.......................... Vestervænget 2, Ørnhøj
• Ida Østergaard Mikkelsen........................... Mosevænget, 24a, Ørnhøj
• J im Bang.......................................................... Baunsgårdvej 7, Ørnhøj
• L
 innea Nørgård Gilberg............................... Nørhedevej 7, Ørnhøj
• L
 ærke Badeby Thomsen............................... Kjærs vej 16, Ørnhøj
• L
 ærke Ramskov Højer................................... Mosevænget 28, Ørnhøj
• M
 ikkel Kristiansen......................................... Askovvej 31, Ørnhøj
• N
 icolaj Holm Boutrup................................... Raunsbjergvej 13, Ørnhøj
• O
 livia Petrauskaite Tjener Mikkelsen........ Trehøjevej 81, Ørnhøj
• S
 idse Marie Vibe Nielsen............................. Skråstrupvej 8, Ørnhøj
• S
 une Bredtoft Lauersen............................... Hovedgaden 15, Ørnhøj
• V
 aldemar Frederiksen.................................. Raunsbjergvej 6, Ørnhøj
• W
 illem De Hoon............................................. Banevænget 19, Ørnhøj

GUDSTJENESTER
DATO
6. marts

NR. OMME

ØRNHØJ

KIRKEÅRET

9.00 LKS

10.30 LKS

1. søndag i fasten

9.00 LKS

2. søndag i fasten

13. marts
20. marts

9.00 LKS Kor medvirker

27. marts
3. april

9.00 AH

17. april

10.30 LKS
9.00 LKS Kor medvirker

24. april

10.30 LKS

1. maj

9.00 AH

8. maj

10.30 LKS

22. maj

10.30 LKS Kor medvirker

Påskedag

10.30 LKS

2. påskedag

9.00 LKS

1. søndag efter påske
2. søndag efter påske

9.00 LKS

3. søndag efter påske
Bededag

10.00 LKS Konfirmation
10.30 LKS

26. maj
29. maj

Langfredag

10.00 LKS Konfirmation

15. maj

19.30 AH

Palmesøndag
Skærtorsdag

9.00 AH

18. april

13. maj

Mariæ bebudelses dag
10.30 LKS FDF medvirker

15. april

3. søndag i fasten
Midfaste søndag

10.30 LKS

10. april
14. april

10.30 LKS Kor medvirker

4. søndag efter påske

9.00 LKS

5. søndag efter påske

10.30 LKS

Kristi himmelfartsdag
6. søndag efter påske

Tak til Lejlighedskoret, som sang ved gudstjenesten i Ørnhøj 3. søndag i advent

I N F O R M AT I O N

Kirkebladet udgives af menighedsrådene.
FOTOS: Kresten Vestergaard og Pia Volsgaard

KIRKEBIL: Kirkebilen er for alle, der ikke selv
har kørelejlighed til kirken.
Begge kirker: Ring senest kl. 18.00 aftenen før
til: Videbæk Taxi, Bent Steffensen, tlf. 97 17 12 60.

97 17 11 22

Indlevering af stof til dette blad senest
13. april til Pia Volsgaard
på mail: pia@volsgaard.eu

REDAKTION:
Lykke K. Sørensen, Pia Volsgaard, Lis Madsen,
Else Pedersen og Grethe Lorentzen.

Videbæk Bogtrykkeri A·S

Næste nummer af Kirkebladet
juni, juli og august

