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ASTRUP, TULSTRUP OG HVILSTED SOGNE
MED ET FADERVOR I PAGT SKAL DU
ALDRIG GYSE
I skrivende stund, hvor et nyt år er begyndt, ser
mange tilbage på de betydningsfulde begivenheder i det forgangne år. Denne gang kan man
ovenikøbet se tilbage på et helt årti. Og samtidig
vender man blikket mod fremtiden og spørger,
hvad vi kan forvente os af det nye år.
I kirken hørte vi til nytårsdags gudstjeneste, at
”tusind år er i Guds øjne som dagen i går” og at
han ”lader mennesket vende tilbage til støvet”. Vi
bad ham ”lære os at holde tal på vore dage, så vi
får visdom i hjertet” (Salme 90).
I evangelieteksten (Matthæus 6,5-13) hørte vi på
en måde, hvordan vi lærer at få visdom i hjertet.
Her fortæller Jesus nemlig, hvordan vi ikke skal
bede: som storsnakkende hyklere. Nej, vi skal
bede Fadervor! Men hvad vil det egentlig sige
at bede sit Fadervor? Jesus modsiger tilsyneladende sig selv: ”Jeres fader ved, hvad I trænger
til, endnu før I beder ham om det”. Hvis det er
tilfældet, hvorfor så overhovedet bede?
Det spørgsmål kan vi få svar på i Martin Luthers
Lille Katekismus. Om bønnen ”ske din vilje” siger
han fx, at Guds vilje selvfølgelig sker uafhængigt
af vor bøn. Hvad vi beder om, er at Guds vilje
også må ske hos os. Guds vilje er at vi bevarer
troen på, at han gennem sin søn viser os sin
ubetingede kærligheden Med den tro kan vi fortrøstningsfuldt se en usikker frem-tid i møde.
Den mærkeligste bøn i Fadervor er måske ”led os
ikke i fristelse”. Det lyder som om der var fare for,
at Gud ville udsætte os mennesker for fristelse.
Det afviser Luther: ”Gud frister ingen”. Hvad vi
beder om her, er at Gud vil beskytte os mod fristelse i meget omfattende betydning. Han nævner
fristelsen til at opgive sin tro, at fortvivle eller
anfægtes. Vi kan måske sige, at bønnen ifølge
Luther handler om at få styrke til at fastholde
troen på livets betydnings fylde og godheden
Der er god mening i, at vi netop ved det nye års
begyndelse bliver opfordret til at bede Fadervor.
En bøn er ikke en præstation, men en tillidserklæring til den Gud, der vil os mennesker

det godt, også i det nye år. Og hvis vi søger en
nærmere forståelse af, hvad vi beder om i Fadervor, er Luthers forklaring stadigvæk god at få
forstand af. Og man behøver ikke at lede længe
efter hans Lille Katekismus – den står i Salmebogen side 965 til 975. Så:
Med et Fadervor i pagt
skal du aldrig gyse!

Svend Andersen

KIRKENS STUDIEDAGE
FOLKEKIRKEN MELLEM TRADITION OG FORNYELSE

Hvad betyder det egentligt? Der afholdes i folkekirken mange forskellige slags gudstjenester.
Nogle kirkegængere holder mest af den velkendte højmesse, og andre efterspørger andre gudstjenesteformer. Biskopperne har nedsat et udvalg, der har arbejdet med gudstjenestens liturgi
og to udvalg, der har arbejdet med henholdsvis
dåbs- og nadverritualet. Rapporterne, der er
kommet ud af det, drøftes nu bredt i folkekirken.
Med fire spændende studiedage tager vi drøftelsen op – hvad betyder det egentligt med folkekirkens gudstjenester og ritualer?
Kirkens studiedage er et samarbejde mellem
Tranbjerg, Astrup/Tulstrup/Hvilsted, Tiset og Mårslet sogne.

TISET SOGNEHUS
LØRDAG DEN 1. FEBRUAR

Peter Lodberg, professor, dr. theol., Aarhus Universitet
Hvorfor spiser vi sammen i kirken - om nadveren
og dens teologi
(se omtale kirkebladet s. 5)
MÅRSLET SOGNEHUS
LØRDAG DEN 29. FEBRUAR

Tine Lindhardt, biskop Fyns Stift
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DÅBEN TIL DEBAT
Skal vi have et nyt dåbsritual? Skal vi bevare det,
vi har? Skal vi have flere forskellige dåbsritualer,
som man kan vælge imellem? Hvad betyder det
for et menneske at være døbt, - ja, hvad sker
der i dåben, og giver det mening for mennesker i dag? Og hvad med dropindåb og særlige
dåbsgudstjenester om lørdagen?
Tine Lindhardt har været formand for det udvalg,
der har arbejdet med dåb og dåbsritual. Med
udgangspunkt i det arbejde og de mange spørgsmål udvalget har været omkring, vil Tine Lindhardt fortælle om, hvad der er på færde i dåben,
og hvorfor hun synes det giver mening at være
døbt også for mennesker i dag.
TRANBJERG SOGNEGÅRD
LØRDAG DEN 21. MARTS

Anders Klostergaard Petersen, professor i religionsvidenskab, Aarhus Universitet
Folkekirken og gudstjeneste mellem tradition og
fornyelse.

Ved evt. spørgsmål kan kirkesanger Atitaya kontaktes på tlf.nr.:29422640
eller mail:atitayasangklang@gmail.com

”DE SMÅ SYNGER”
’De Små Synger’ i Astrup Kirke er for børn i alderen 1-5 år i følgeskab med én eller flere forældre
eller bedsteforældre. Vi synger, spiller, leger,
lytter og danser os gennem forskellige sange,
salmer og bibelfortællinger.
Vi mødes om onsdagen i Astrup Kirke. Kirken er
åben fra kl. 16, hvor der serveres en lille snack i
våbenhuset, og musik og sang starter kl. 16.15
og varer ca. 40 minutter.
Hold øje med kirkens Facebookside ”Astrup Tulstrup Hvilsted Menighedsråd”, hvor der løbende
opdateres om evt. programændringer eller aflysninger.

(omtale i næste kirkeblad)

Tilmelding er ikke nødvendig, men ved evt.
spørgsmål kan kirkesanger Atitaya kontaktes på
tlf.nr.: 29422640

BABYSALMESANG

MUSIKALSK LEGESTUE

Babysalmesang er for forældre og babyer (alder
0-1 år). Til babysalmesang i Astrup Kirke synger,
sanser og danser vi os gennem forskellige salmer og sange, og der gives inspiration til musisk
leg i hverdagen.

Der er musikalsk legestue i sognegården for
dagplejebørn, onsdag 5/2 og onsdag 19/2 kl.
9-9.45. Her synger vi, fortæller historier og hygger os med musik og sæbebobler – alt sammen
under ledelse af Astrup kirkes organist, Søren
Jensen

Vi mødes om onsdagen i Astrup kirke kl. 10.30
og synger og leger med babyerne i ca. 40 min,
hvorefter vi drikker kaffe sammen i sognegården.
Hold øje med kirkens Facebookside ”Astrup Tulstrup Hvilsted Menighedsråd”, hvor der løbende
opdateres om evt. programændringer eller aflysninger.
Tilmelding er ikke nødvendig.

FREDAGSSANG
FREDAG 28/2 KL. 10 er der fredagssang i sog-

negården. Vi synger fra højskolesangbogen og
snakker om sangene, teksterne, og hvad der
ellers ligger os på sinde. Arrangementet ledes af
kirkens organist, Søren Jensen. Der vil undervejs
være kaffe og kage.
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SANGAFTEN

PRAKTISKE OPLYSNINGER

TORSDAG 6/2 inviterer vi til aftensang i sognegår-

den. Det er kl. 19.30, og vi vil synge en masse
sange, ikke kun højskolesange, men et broget
udvalg af sange fra fx revy, film, pop etc. Sange,
mange kender, men måske aldrig har prøvet som
fællessang. Der vil også være mulighed for at
ønske sange, hvis man i god tid mailer til JUKEBOX413@HOTMAIL.COM. Aftenen ledes af kirkens
organist, Søren Jensen, og der vil blive serveret
kaffe og hjemmebagt kage. Der er gratis adgang.

FILMEFTERMIDDAG:

SØNDAG DEN 16. FEBRUAR KL. 14.00 vil Anette

Samsø, stud.theol. og kirketjener ved Astrup
Kirke, præsentere og vise filmen ’Drengene fra
Skt. Judes’ i Astrup Sognegård.’Drengene fra Skt.
Judes er en dramatisk og bevægende autentisk
historie, som har en forstemmende aktualitet i en
tid, hvor flere og flere medlemmer eller tidligere
medlemmer af den katolske kirke står frem med
beretninger om voldelige og seksuelle overgreb.
Aidan Quinn leverer intet mindre end sit livs
præstation som William Franklin, der kæmper
imod et foruroligende styre og uskyldige drenges
fremtid. Filmen er vist på et utal af filmfestivaler
og har vundet flere priser, bl.a. Den Gyldne svane
på Copenhagens International Film Festival. Der
vil blive serveret kaffe og kage efterfølgende.
Menighedsrådet ‘

KIRKELIGE HANDLINGER
DØBT I ASTRUP KIRKE

August Stender,
Møddebro Parkvej 159, Solbjerg
Ellie Bech Stender,
Møddebro Parkvej 69, Solbjerg
Alfred Juul Nysom Bertelsen,
Lystenlund 81, Solbjerg
BISAT I ASTRUP KIRKE OG BEGRAVET PÅ ASTRUP
KIRKEGÅRD

Svend Aage Jegstrup Jensen,
Solbjerg hovedgade 48 B, Solbjerg

ASTRUP, TULSTRUP OG HVILSSTED SOGNE.

ASTRUP-KIRKE.DK
TULSTRUP-KIRKE.DK
HVILSTED-KIRKE.DK
SOGNEPRÆST
Anne Vejbæk, Astrup præstegård
Østergårdsvej 223, Solbjerg
Tlf. 86 92 74 54
ANIC@KM.DK
(mandag er fridag)
ULØNNET HJÆLPEPRÆST
professor. dr.theol. Svend Andersen, Astrup præstegård
Østergårdsvej 223, Solbjerg
Tlf. 86 92 74 54
SA@TEO.AU.DK
KORDEGNEKONTOR
Grøfthøjparken 1, 8260 Viby j Tlf. 86 28 11 88
ORGANIST
Søren Jerne Jensen
Tlf. 26 13 63 80
JUKEBOKS413@OUTLOOK.DK
KIRKESANGER
Atitaya Sangklang Nielsen
Tlf. 29 42 26 40
ATITAYASANGKLANG@GMAIL.COM
KIRKETJENERE
Liljan Mortensen
Tlf.31 66 85 99
LILJANMORTENSEN@GMAIL.COM
Anette Samsø SAMSANETT@GMAIL.COM
Doris Schramm tlf. 29 42 55 21
DORIS.E.SCHRAMM@GMAIL.COM
GRAVER
Ricko Møller. Graverkontoret
Østergårdsvej 221a, Solbjerg
Tlf. 21 40 50 14
ASTRUPGRAVER@GMAIL.COM
SOGNEGÅRDSVÆRT
Ulla Pedersen
Tlf. 50 95 03 01
ULLA.PETER@HOTMAIL.DK
MENIGHEDSRÅDSFORMAND
Inge Kruhøffer
Tlf. 21 48 56 34
INGEKRUHOFFER@GMAIL.COM
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TISET SOGN
NYKALKET KIRKE
FRA DEN 13. JANUAR og seks uger frem vil Tiset

Kirke være lukket, da kirken skal kalkes indvendigt.

Det er omkring 30 år siden, kirken sidst blev
kalket indvendigt, og nu har tidens tand med
blandt andet støv og sod sat sit aftryk og gjort
en kalkning tiltrængt. Konsulenter fra Nationalmuseet har været på besøg for at besigtige
kirken, og al inventar afdækkes efter forskrifter. Lysekronerne bliver taget ned og sendt til
en gørtler, som sætter dem i stand. Erfarne
fagfolk fra Dansk Kirkekalk sørger for at løs
kalk og puds fjernes før kirken kalkes af flere
omgange. Det er en lang proces – det har det
også været at få alle aftaler og tilladelser på
plads forud for kalkningen.
FRA DEN 1. MARTS forventer vi at kunne tage

vores smukke kirkerum i brug igen.
I den periode, hvor Tiset Kirke er lukket, holder vi gudstjenester i enten Hvilsted Kirke
eller Mårslet Kirke. Eventuelle kirkelige handlinger vil også foregå fra andre kirker.
Af gudstjenestelisten fremgår det i hvilken
kirke, vi holder gudstjeneste.
Til alle gudstjenester, som holdes i andre kirker, kan man bestille kørsel. Hvis du ønsker
kørsel, skal du ringe til sognepræst Jette Christiansen senest fredag kl. 11 før søndagen,
hvor du ønsker kørsel – tlf.nr. 86 92 73 30
Tiset menighedsråd

FOR BØRN
HISTORIE, SANG OG FÆLLESSPISNING
TORSDAG DEN 6. FEBRUAR KL. 17.00

i Tiset Sognehus.
Da kirken skal kalkes indvendigt og derfor
er lukket i februar, holder vi i stedet for børnegudstjenesten i kirken et arrangement i
sognehuset. Vi hører og oplever en fortælling,
synger, lytter til musik og beder Fadervor.

Vi markerer også den gamle fest ”Kyndelmisse”
med lys og pandekager.
Menuen er pasta og kødsovs – og pandekager til
dessert!
Arrangementet slutter senest kl. 19.00.
Tilmelding til spisning på JRC@KM.DK inden den
4. februar. Pris for maden: voksne 25 kr., børn
gratis
Kom og vær med – vi glæder os til at se jer!

KIRKENS STUDIEDAGE
FOLKEKIRKEN MELLEM TRADITION OG FORNYELSE.

Med studiedagene tager vi drøftelsen op – hvad
betyder det egentligt med folkekirkens gudstjenester og ritualer?
Kirkens studiedage er et samarbejde mellem
Tranbjerg, Astrup/Tulstrup/Hvilsted, Tiset og
Mårslet sogne.
FOREDRAGENE ER LØRDAGE KL. 9.30-12.00

Pris for deltagelse er 25,- pr. foredrag. I prisen er
inkluderet formiddagskaffe og brød.Tilmelding og
betaling sker ved fremmøde.
TISET SOGNEHUS Gammel Horsensvej 77
LØRDAG DEN 1. FEBRUAR KL. 9.30- 12.00

Peter Lodberg, professor, dr.theol., Aarhus Universitet
”Hvorfor spiser vi sammen i kirken – om nadveren og dens teologi”
Måltidet indtager en central placering i kirkens
teologi og historie. De allerførste kristne mødtes
for at spise sammen, og i Det Ny Testamente
læser vi om nadverens indstiftelse i forbindelse
med beretningerne om lidelse, død og opstandelse: ”Tag det, spis det: det er mit legeme, det
er mit blod.” I dag ved vi at den kristne nadverfejring hænger tæt sammen med det kulturelle
og religiøse miljø, som de første kristne levede
i. Derfor blev det også diskuteret indgående,
hvad de skulle spise og drikke. Var det kun brød
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eller vin, eller kunne det også være ost, fisk og
grøntsager? Og hvad med vinen? Kunne den
være både hvid og rød? Vi skal begynde med at
anlægge et kulinarisk perspektiv på nadverens
udvikling for at drøfte nadverens betydning, og
hvordan vi kan forstå den som et måltid med
gyldighed for os i dag.
MÅRSLET SOGNEHUS, Obstrupvej 4, Mårslet
LØRDAG DEN 29. FEBRUAR KL. 9.30 – 12.00

Trine Lindhardt, biskop i Fyns Stift
Dåben til debat
Skal vi have et nyt dåbsritual? Skal vi bevare det
vi har? Skal vi have flere forskellige dåbsritualer
som man kan vælge imellem? Hvad betyder det
for et menneske at være døbt, - ja, hvad sker der
i dåben og giver det mening for mennesker i dag?
Og hvad er det med drop-in dåb og særlige dåbsgudstjenester om lørdagen?
Tine Lindhardt har været formand for det udvalg,
der har arbejdet med dåb og dåbsritual. Med udgangspunkt i det arbejde og de mange spørgsmål
udvalget har været omkring, vil Tine Lindhardt
fortælle om, hvad der er på færde i dåben og
hvorfor hun synes det giver mening at være døbt
også for mennesker i dag.
TRANBJERG SOGNEGÅRD, Kirketorvet 2, Tranbjerg
LØRDAG DEN 21. MARTS KL. 9.30-12.00

Anders Klostergaard Petersen, professor, Aarhus
Universitet

SOGNEINDSAMLING
SØNDAG DEN 8. MARTS
Folkekirkens Nødhjælp - Vi tror på et
liv før døden

Vil du være med til Folkekirkens Nødhjælps indsamling søndag den 8. marts? Mød op på dagen,
eller tilmeld dig her: https://blivindsamler.noedhjaelp.dk/ Indsamlere starter ved FDF Solbjerg
Kærgårdsvej 55 kl. 11. Her får du udleveret rute
og indsamlingsbøtte. Når du er færdig eller senest kl. 13, mødes vi her igen til lidt frokost.
Hvorfor? Det gør vi for at hjælpe mennesker i
nød. Som skuespiller Bodil Jørgensen siger: ’

For mig er det indbegrebet af næstekærlighed.
Og det er jo nemt at gå en tur. Jeg går med. Gør
du?’
Hvert skridt tæller.
Overordnet mål for Folkekirkens Nødhjælps internationale arbejde er at
•
•
•

redde liv
opbygge robuste lokalsamfund
bekæmpe ekstrem ulighed

Hvad går pengene især til i år?
Pengene fra årets indsamling går til klimahjælp
til verdens fattigste.
Ses vi søndag den 8. marts? Det er jo nemt at gå
en tur, men hvert et skridt tæller!
Indsamlingsansvarlig Astrup -Tulstrup - Hvilsted Tiset Sogne – Tina Stoltenborg
Støt via sms Send STØT til 1911 så støtter du
mennesker i nød med 150 kr.

KONCERT MED
ANNE DORTE MICHELSEN
ONSDAG DEN 25. MARTS KL. 19.30 I Tiset Kirke.

I mere end 30 år har Anne Dorte Michelsen
fanget livet og tiden ind i sine sange. I denne
koncert, hvor hun spiller sammen med en duo,
kommer publikum med hele vejen rundt fra Michelsens egne evergreens til nyere sange om det
modne liv. Alt sammen bundet sammen og sat i
relief af danske salmer og klassiske sange, der
føjer sig til Michelsens eget materiale og tilsammen udgør en ny og overraskende helhed. Billetpris kr. 110.
KØB AF BILLETTER

Billetter til koncerten kan købes via hjemme-
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siden billetto.dk eller bestilles telefonisk hos
kirkens organist Jan Ole Christiansen.
KØB VIA BILLETTO.DK:

Gå ind på hjemmesiden billetto.dk, find koncerten med Anne Dorte Michelsen i Tiset Kirke og
køb det ønskede antal billetter.
Billetterne kan modtages i en e-mail, eller de kan
modtages og fremvises direkte på din telefon,
hvis du i forvejen har downloadet billettos gratis
app.
Billetter kan bestilles via billetto.dk fra mandag
den 10. februar 2020.

KØREPLAN FOR KIRKEBILEN

I perioden den 13/1 – 28/2 2020 er Tiset Kirke
lukket på grund af indvendig kalkning.
Vi holder gudstjenester i Hvilsted Kirke eller Mårslet Kirke, som det fremgår af gudstjenestelisten.
Ønsker du kørsel til gudstjenesterne så ring
venligst senest fredag kl. 11 for kørsel til om
søndagen til sognepræst Jette Christiansen på
tlf. 86 92 73 30.

PRAKTISKE OPLYSNINGER

Der kan endvidere bestilles billetter ved at ringe
til kirkens organist Jan Ole Christiansen på tlf. nr.
25 53 27 31 i følgende tidsrum:

TISETKIRKE.DK

Torsdage kl. 14 - 17 og fredage kl. 12 - 14.

KIRKELIGE HANDLINGER

Jette Rosenberg Christiansen
Tiset præstegård,
Gl. Horsensvej 77, Solbjerg.
tlf: 86 92 73 30
E-mail: JRC@KM.DK
(mandag er fridag)

DØBT I TISET KIRKE:

ORGANIST

Holger Richard Lyngbye Svendsen
Vestre Tingskovvej 24, Tranbjerg

Jan Ole Christiansen, Hampehøjvej 22,
8270 Højbjerg tlf: 86 27 27 31

Der kan bestilles billetter over telefon fra fredag
den 7. februar 2020.

Emil Juul Mølgaard
Svanefjord 7, Hørning
Karl Astrup Søndergaard
Hasselvangen 58, Solbjerg
DØDE FRA TISET SOGN, BEGRAVET PÅ TISET
KIRKEGÅRD ELLER BISAT FRA TISET KIRKE:

Elsabeth Johanne Larsen
Elmevangsvej 2, Solbjerg
Dorthe Voss
Egevangen 18, Solbjerg
Svend Aage Jegstrup Jensen
Solbjerg Hovedgade 48B, Solbjerg
OFFENTLIGT MENIGHEDSRÅDSMØDE
ONSDAG DEN 19. FEBRUAR KL. 19.00 afholdes der

offentligt menighedsrådsmøde i Tiset sognehus.
Dagsorden og referat kan ses på kirkens hjemmeside.

SOGNEPRÆST

GRAVER, KIRKETJENER OG RINGER
Anders Nyløkke Jørgensen
Graverkontoret
Ravnholtvej 2, 8355 Solbjerg
tlf: 86 92 74 41
MENIGHEDSRÅDSFORMAND
Freddy Alberg
Fastrupvej 35, 8355 Solbjerg
tlf: 40 25 40 80
KIRKEKASSERER
Karen Astrup
Gammel Horsensvej 68, 8355 Solbjerg
tlf. 86 92 79 40
KIRKEVÆRGE
Thorkild Boier Pedersen
Tisetvej 29 8355, Solbjerg,
tlf. 40 63 02 60

K I R K E LISTE
B L A
GUDSTJENESTE
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SØNDAG DEN 2. FEBRUAR: SIDSTE SØNDAG EFTER H3K

Tiset/ holdes i Hvilsted Kirke kl. 10.00 (se omtale s.7)			
Jette R. Christiansen
Tulstrup kl. 09.00							Jette Christiansen
Vitved kl. 09.30							Inge-Gerd Terpager StaalFruering kl.16.00
Kyndelm. Damekor og konfirmander medvirker
Inge-Gerd Terpager Staal
LØRDAG DEN 8. FEBRUAR:

Astrup kl. 10.00
Astrup kl. 11.00

Dåbsgudstjeneste				Anne Vejbæk
Dåbsgudstjeneste				Anne Vejbæk

SØNDAG DEN 9. FEBRUAR: SEPTUAGESIMA

Tiset: holdes i Mårslet Kirke kl. 10.00 (se omtale s. 7)
		
Jette R. Christiansen
Astrup kl. 10.30							Anne Vejbæk
SØNDAG DEN 16. FEBRUAR: SEKSAGESIMA

Tiset: Der henvises til gudstjenesten i nabokirkerne
Astrup kl. 10.30
Kirkebil						Anne Vejbæk
Vitved kl. 11.00							Anja Rokkjær
LØRDAG DEN 22. FEBRUAR

Astrup kl. 11.00

Dåbsgudstjeneste				Anne Vejbæk

SØNDAG DEN 23. FEBRUAR: FASTELAVN

Tiset: holdes i Hvilsted Kirke kl. 10.00 (se omtale s. 7)
Jette R. Christiansen
Astrup kl.12.00		Dåbsgudstjeneste				Anne Vejbæk
Hvilsted kl. 10.00
(Tiset låner kirken)				
Jette Christiansen
Fruering kl. 14.00
Familiegudstjeneste, Tøndeslagning mv.		
Inge-Gerd Terpager Staal
SØNDAG DEN 1. MARTS: 1. SØNDAG I FASTEN

Tiset
kl. 10.00
Kirkebil, kirkekaffe, kor medvirker
		
Jette R. Christiansen
Tulstrup kl. 10.30							Anne Vejbæk
Vitved kl. 09.30							Inge-Gerd Terpager Staal
SØNDAG DEN 8. MARTS: 2. SØNDAG I FASTEN

Tiset
kl. 09.00
		
Anne Vejbæk
Hvilsted kl. 10.30							Anne Vejbæk
Fruering kl. 16.00
Gospelgudstjeneste, konfirmander medvirker
Inge-Gerd Terpager Staal
GUDSTJENESTER I PLEJEBOLIGERNE PÅ LOKALCENTER SOLBJERG:

Torsdag den 6. februar kl. 10.30
Torsdag den 27. februar kl. 10.30

		
		

Anne Vejbæk
Jette R. Christiansen

Gratis kirkebil kan bestilles til alle gudstjenester og sangarrangementer i Fruering og Vitved kirker ved
henvendelse til Dantaxi, Skanderborg på tlf. 86 51 00 00.

