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PRÆSTENS SPALTE

Når høst er vel tilende, skriver Henrik Pontoppi-
dan i novellen Idyl, og sommerens fugle draget 
bort og sæden ligger godt gemt i stakke og 
lader, kan det undertiden hænde, at folk, bedst 
som de går omkring og har travlt med at for-
berede sig på vinteren, overraskes af en række 
festligt skinnende solskinsdage. Der kommer 
en grøde i luften, så bonden ganske ængste-
ligt skotter til sin nye rug, der skyder i vejret 
som på en forårsdag. Spirer og spildte korn, der 
for længst har trykket sig ned under mulde og 
givet sig vinteren i vold, farer på én gang op 
i lange strå og ser sig som i glad forundring 
omkring fra grøftekanter og stubmarker. Sko-
vene svulmer i broget fylde, og hist og her i 
bondens haver begynder frugttræerne at skyde 
nye blomsterknopper.

Det er det, som vi nu om dage kalder for Indian 
summer, som er en kortvarig opblomstring. 
Den varer ikke ved, som Henrik Pontoppidan 
også skriver det: Men pludselig en nat farer der 
en frostkold vind henover landet; og folk, der 
om morgenen kigger gennem vinduet ud til 
deres blomsterbede, ser træerne hænge med 
bladene, – festglansen er som blæst bort. En-
gene falmer; rugmarken sygner hen. I tunge 
oktobertåger ruller vinteren langsomt frem 
over rustbrune og ræverøde skove.

Alt, hvad der spirer, vokser op og gror, skal 
også dø, det er, hvad Pontoppidan minder os 
om. Er det da hele meningen, også med os: At 
vi skal vokse op, blomstre kort, og så ellers blot 
visne for at dø? Nej, vi skal mere end det.

At flyve som et forårsfrø skriver Alex Garff i sin 
dejlige sensommersang: Septembers himmel 
er så blå, hvor vi også synger om en søndags-
stille ro, stubbede marker og røde æbler:

At flyve som et forårsfrø
for sommerblomst at blive
er kun at visne for at dø,
kan ingen frugt du give.
Hvis modenhedens milde magt
af livet selv du lærte,
da slår bag falmet rosendragt
dit røde hybenhjerte.

At vort røde hybenhjerte slår og banker for no-
get og nogen, selvom det er bag nok så falmet 
en rosendragt, det er, hvad der virkelig betyder 
noget. Vi skal sætte frugt som alt andet leven-
de. Det kan som noget meget væsentligt ske 
gennem det, vi siger: Gennem ordene! 

I Markusevangeliet fortælles der, at Jesus hel-
bredte en døvstum mand ved at løse det bånd, 
som bandt hans tunge. Den døvstumme mand 
er mere end et konkret menneske. Vi er ble-
vet mere eller mindre døvstumme overfor det 
sprog, som de gamle poetisk kaldte for hjer-
tesproget. Det vil sige et sprog, som består af 
ord, som kommer fra hjertet og går til hjertet. 
Vi er ikke alene døvstumme for hjertesproget, 
vi er også bange for at bruge det. Angsten for 
at tale dybt og meningsfuldt forsøger mange 
at dulme ved at fylde sig med den overfladiske 
snak, som vi til eksempel hører og ser igennem 
underholdningsindustrien. Udsendelserne har 

forskellige navne, men de er fælles om at lade 
handlingen udspille sig på overfladen. Trangen 
efter det dybe og meningsfulde, som er en del 
af ethvert menneske, bliver overdøvet af over-
flade og smarte formuleringer.

Det er vigtigt, at vi genfinder det mod, der skal 
til for at tale ærligt og kærligt med hinanden. 
Vi skal tale fra hjerte til hjerte, fordi det er gro-
bunden for, at det sandt menneskelige holdes 
levende og frugtbart i os. Så vi får styrke til 
at gå efterårets, modenhedens og høstens tid 
i møde med frimodighed, fordi den del hører 
med som meningen med det hele.

Når festglansen er borte – når tunge oktobertå-
ger ruller vinteren langsomt frem over rustbru-
ne og ræverøde skove, så er det vigtigt, også 
at kunne gå den tid i møde med fortrøstning. 
Måske nok med det vemod, som hører alle blø-
de røde bankende hybenhjerter til, men sande-
lig også med den taknemlighed, som kommer 
af at have fået høsten i hus. At hvor bøvlet det 
så end blev, mit levede liv og måske endda 
også udsigtsløst ind imellem, - så blev det ikke 
frugtesløst. Det er ikke lige meget, om vi har 
været her, for indimellem lykkedes det os at 
finde frem til de rette ord. For det kan vi takke 
Gud, for det er Ham, som har givet os livet og 
ladet det bære frugt.  

Leo Toftgaard
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NYT FRA MENIGHEDSRÅDET

Minikonfirmander 
Minikonfirmandundervisning for 3. klasse 
på Nørre Nissum skole begynder i slutnin-
gen af august. Undervisningen foregår i Kir-
kehuset onsdag eftermiddage. Den første 
gang er onsdag d. 31. august. Søndag d. 20. 
november kl. 10.30 er der afslutningsguds-
tjeneste for minikonfirmanderne. 

Konfirmander
I slutningen af august begyndte konfir-
manderne på deres undervisning. 7.a bli-
ver undervist tirsdag morgen, og holdet fra 
specialklasserne bliver undervist onsdag 
morgen. 

I 2023 er der konfirmation i Nørre Nissum 
kirke lørdag d. 6. maj og søndag d. 7. maj 
2023.

Sognepræsten 
går på pension!
Det er med stor beklagelse, at vi i Menig-
hedsrådet har modtaget Leo Toftgaard`s be-
slutning om at gå på pension med udgan-
gen af oktober i år, men har samtidig også 
fuld forståelse for beslutningen, som Leo 
sammen med sin familie har taget af hel-
bredsmæssige grunde.               

Vi kan så glæde os over, at der heldigvis 
endnu er ”lang tid” til november, hvor Leo 
fortsat vil servicere os alle, - og samtidig gi-
ver det os i Menighedsrådet god tid til at for-
berede det praktiske omkring ansættelse af 
en ny sognepræst ved Nørre Nissum Kirke.

Fortsat rigtig god sommer til alle!

På Menighedsrådets vegne
Jørgen Nørby

Foredrag på Lemvig gymnasium
Grundtvigs betydning for demokrati, skole og kir-
ke i dag - ved Bertel Haarder på Lemvig gymna-
sium søndag 11. september 2022 kl. 19. 30

Grundtvig levede fra 8/9 1783 til 2/9 1872, 
døde altså i år for 150 år siden. I den anledning 
kommer Bertel Haarder og taler om Folkesty-

re, Folkeskole og Folkekirke i dag 150 år efter 
Grundtvig. 

Arrangører: Lemvig Folkeuniversitet, Lemvig 
Gymnasium, Lemvig Provsti, Lemvig Valgme-
nighed. Skoleafdelingen, Lemvig kommune.  
Entré 50,- kr.

Lørdagsdåb
Mange forældre ønsker, - helt forståeligt! - 
at benytte sig af muligheden for en særskilt 
dåbs-gudstjeneste, - og det er glædeligt 
med opbakning og brug af sognets ikoniske 
“klippe”,- vores gamle sognekirke, - når det 
gælder familiemæssige glædelige stunder.

Samtidig må vi i Menighedsrådet også kon-
statere, at det både arbejdsmæssigt og  øko-
nomisk er en belastning uden en begræns-
ning. Menighedsrådet har derfor besluttet, at 
der selvfølgelig også fremadrettet skal være 
mulighed for “lørdagsdåb”, men på allerede 
fastsatte datoer bekendtgjort i Kirkebladet, - 
eller på oplysning fra sognepræsten.

Vi håber på forståelse for beslutningen.

På Menighedsrådets vegne
Jørgen Nørby
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NYT FRA MENIGHEDSRÅDET

Interview med makkerparret, graver Finn Skovbakke og  
gravermedhjælper Mona B. Nielsen
Redaktøren af kirkebladet har sat graverne stævne for en snak om deres 
mål og planer for arbejdet på kirkegården.

Finn svarer promte, at målet er, at kirkegården er i en stand, så de pårø-
rende er tilfredse, og Mona supplerer, at de og andre får lyst til at besøge 
kirkegården og nyde den flotte udsigt over byen og landskabet.

Red. ”hvordan påvirker den vedtagne helhedsplan jeres arbejde på kir-
kegården”?

Finn: Der skete jo et stort skridt med den nye gangsti, og andet sker i små 
skridt og har været i gang i flere år og vil foregå over en lang årrække. 
Helhedsplanen betyder, at der kommer flere og flere områder med græs. 
Sigtet er, at kirken over tid kommer til at ligge på en græsklædt høj. 

Og Mona istemmer, at når der er sløjfet gravsteder, således at der er et 
samlet areal af en vis størrelse, så vil det blive sået græs i arealet, og 
indtil da vil vi forsøge at holde de sløjfede gravsteder tilplantet med for-
skellige stauder, således at de ikke vil fremstå ens.

Red. ”Hvad så med gravstederne, der fortsat er i brug”?

Finn: Vi vil holde de aktive gravsteder på samme måde som hidtil i al den 
tid, som de pårørende ønsker det.

Red. ”Når turen går ad Hovedgaden forbi kirken ses, at græsset foran di-
get og op ad skråningen mod parkeringspladsen gror vildt. Hvorfor det”?

Finn: Vi vil gerne have mere biodiversitet på kirkegården, derfor vil besø-
gende opleve, at der vil blive efterladt kvasbunker udvalgte steder på kir-
kegården, og der vil være områder, hvor vilde planter og blomster (nogle 
kalder det ukrudt) får lov til at gro. 

Finn fortsætter: Vi tænker også, at vi skal se på den grønne omstilling, 
hvilket på sigt vil betyde, at vi og brugerne kommer til at sortere affald 
mere end nu, ligesom det vil påvirke vore fremtidige arbejdsmetoder på 
kirkegården. 

Mona afslutter vor snak med en invitation til alle sognets beboere til at 
besøge kirkegården, der rummer mange spændende historier, og der 
er fine muligheder for at sidde og nyde den flotte udsigt på en af vores 
bænke. 



 

 

 

 

FÆLLESSPISNING
18. august starter vi igen fællesspisning i Kirkehuset

Et arrangement som alle voksne i sognet er inviteret til. Vi mødes 
hver gang kl. 18, spiser middagsmad fra Borgen, hygger, synger, 
snakker og slutter ca. kl. 20. 

Der er plads til flere, så meld jer bare til. Man melder bare til en af-
ten ad gangen, så man er ikke bundet til mere.

Tilmelding til Inga Houkjær senest mandag i samme uge, 30591755

Næste spisninger: 18. august, 22. september, 13. oktober og 24. 
november

SOGNEAFTNER

Onsdag 14. september 2022 kl. 19.30

Når man skal være præst blandt samfundets udsatte 
En aften i samtale med Anette Ejsing 
Både udsatte og indsatte er kendt med ensomhed, længsel efter 
kærlighed, misbrug, udstødelse fra fællesskaber, digital fremmed-
gørelse og trangen til at blive hørt. Hvad gør vi andre ved det, og 
hvad kan vi overhovedet gøre? Er det nok at lindre, eller skal vi også 
stræbe efter at forandre? Det er nogle af spørgsmålene denne aften, 
hvor vi går efter at få en dybere forståelse af forholdet mellem men-
neske og medmenneske. Vi, som alle har det til fælles med både ud-
satte og indsatte, at vi ikke kan leve uden andres overskud til at vise 
omsorg og medfølelse. 

Anette Ejsing er sogne-, korshærs- og arresthuspræst i Holstebro. 
Hun har boet 10 år på Sjælland, og 12 år i USA, hvor hun skrev en 
Ph.d. og underviste 7 år på college. Hun har udgivet ”The Power of 
One”, en bog om ensomhed, og håber at kristendommen snart får 
en renæssance i Vesten. 

FÆLLES FOREDRAG 
Torsdag 29. september 2022  
kl. 10.30 i Østområdet 

Fortællinger fra en havvendt kyst  
- ved biskop emeritus Henning Toft Bro i Nørlem sognegård

Det fælles aktivitetsudvalg for Fabjerg, Gudum, Nørlem og Nørre Nis-
sum sogne indbyder til en aften med forhenværende biskop Henning 
Toft Bro, som tager os med på en musikalsk vandretur i de lige lan-
devejes land mellem Vesterhav og Limfjord.

Undervejs kommer vi til at møde skæve eksistenser og lokale origi-
naler, som bliver taget under kærlig behandling gennem musik, sang 
og fortælling på både rigsdansk og vestjysk dialekt. Der bliver rig lej-
lighed til fællessang. 

SOGNEAFTNER

Onsdag 26. oktober 2022 kl. 19.30 

Et liv i øst og vest – ved sognepræst Heidi Røn, Vandborg. 
Heidi Røn er vendt hjem – og er nu bosat vest for verdens ende. Den-
ne aften vil hun fortælle om tiden som præst i København, om ud-
længsel og hjemlængsel, om et kompas der gik i stykker og om teo-
logiske såvel som diakonale kæpheste. 

TAPAS OG SANG 
Onsdag 23. november 2022 kl. 19.30 
ved forhenværende seminarielektor Jesper Kallesøe  

Jesper Kallesøe har i over 30 år undervist i religion og filosofi på Nør-
re Nissum Seminarium. Desuden har han skrevet mange sange - de 
fleste med melodi af Erik Sommer. Jesper tager os med igennem 
egne og andres sange fra Højskolebogen. Vi skal synge og lytte til 
Jespers fortælling om de valgte sange

ARRANGEMENTER
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         INDRE MISSION

Kontakt: Christian Nielsen. T. 4151 3428

Tirsdag den 13. september kl. 19.30
Bibeltime i kirkehuset. Judas brev.

Tirsdag den 27. september kl. 19.30
Høstfest i kirkehuset ved pastor Simon Bakbo 
Bækmarksbro

Tirsdag den 11. oktober kl. 19.30
Bibeltime i kirkehuset. Johannes 5. 1 - 11

Tirsdag den 25. oktober kl. 19.30
Møde i kirkehuset ved missionær Heri Eltør 
Aulum.

Tirsdag den 8. november kl. 18.00
Hyggeaften i kirkehuset med spisning. 
Tilmeld. til Erna og Anna senest 4. november
Pernille Nørby holder andagt og sælger 
bøger.

Tirsdag den 29. november kl. 19.30
Generalforsamling i kirkehuset. Tale ved Bodil 
Nielsen.SENIORKREDSEN

 
Kontakt: Else og Gunnar Kloster 61358232
-forklaringer til Markusevangeliet:
”Møder med Jesus”

6. september: 
Afsnit 2, side 17

4. oktober
Film: ”Så som i Himlen”

1. november
Afsnit 3, side 27

              

KFUM OG KFUK

FREDAGSFAMILIEN 
Arrangementer for hele familien fredag aften i 
Østhallens cafeteria.

Kontakt: Anne Østergaard Mosekjær 
T: 2040 9295 E: oek@nissum.dk

VOKSENAFTNER 
Kontakt: Elin Knudsen T: 3029 5372

Tirsdag 20. september kl. 18.30 
Vandretur i dalen hos Damgren og Kristiansen. 
Vi mødes hos Lisbeth og Henrik, Byskovvej 11, 
Nørre Nissum. 

Onsdag 2. november kl. 19.30
Tanker om tro hos Ellen og Anders Mejdahl, 
Agerskovvej 6, Hygum

Søndag 20. november kl. 13.00
Museet for religiøs kunst. Udstilling af Esben 
Hanefeldt. Vi mødes kl. 13.00 v. museet. Ved 
mere end 10 pers. er der rabat.

KFUM-SPEJDERNE

Kontakt: Maria D. Bjerg, T: 2876 4647

Bævere og ulve: Torsdag kl. 18.00 - 19.30 
Kontakt: Ole Vinther, T: 4041 0008

Spejdere: Torsdag kl. 18.00 - 20.00: 
Frederik Andersen, T: 6174 9715

AKTIVITETSKALENDER

Lørdagsdåb

I september, oktober og november 
2022 er lørdagsdåb i Nørre Nis-
sum kirke muligt den første lørdag i 
måneden. 

Konfirmationen 2023

Konfirmationen i Nørre Nissum kirke i 
2023 bliver lørdag 6. maj eller søndag 
7. maj. Forældrene kan selv vælge 
hvilken dag, de ønsker konfirmationen.  

Nørre Nissum menighedsråd
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Sognepræst 
Leo Toftgaard 
Ringvej 79, Nørre Nissum 
T: 9789 1201 
E: lto@km.dk

Sognepræsten har fri om man-
dagen. Præstens telefonsvarer vil 
henvise til vagthavende præst i 
provstiet.

Organist 
Inge Bendixen Andersen
T: 4143 0518
M: ingeagger@hotmail.com

Kirkegårdens personale  
T: 9789 1738 - 2361 9338  
E: kirkenoggraveren@pc.dk

Kirkesangere 
Birgit Hanghøj 
T: 6179 1889 
E: birgit.hanghoej@gmail.com

Doris Paluchowski
T: 5134 4124
E: doris.paluchowski@gmail.com

Graver 
Finn Skovbakke

Gravermedhjælper  
Mona B. Nielsen

Menighedsrådets formand 
Jørgen Nørby  
M: jorgen.andreas.norby@gmail.com
T: 29455261 
 
 

Menighedsrådets kasserer 
Henrik Damgren 
Byskovvej 11 
T: 2046 5928
Fakturaer kan sendes til
E: henrik.damgren@mail.dk

Kirkeværge 
Hans Knutsson 
Pilgårdvej 32 
T: 2949 6981 
M: hans.knutsson@post.tele.dk

Kirkebladets redaktion 
Henrik Breinholt Damgren (ansv.), 
Hans Knutsson, Leo Toftgaard 
Design: Complot 
Foto: Complot, Per Harslund,  
Henrik Damgren

Stof til næste nummer bedes  
indleveret senest mandag 24. okto-
ber til Henrik Breinholt Damgren,  
henrik.damgren@mail.dk

Kirkebladet udgives af Nørre  
Nissum Menighedsråd 4 gange 
årligt: 01.03, 01.06, 01.09 og 01.12.

Kirkens hjemmeside 
www.noerrenissumkirke.dk

Facebook og YouTube 
Nørre Nissum kirke
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Dåb

05.06.2022 Svenne Agerbo Rask, Viborg

Vielse

25.06.2022 Mette Paarup Bendtsen og  
 Niels Paarup Bendtsen, Nørre Nissum

Døde og begravede

18.04.2022 Kirsten Nielsen, Nørre Nissum  
21.04.2022 Inga Maria Karlsen, Nørre Nissum 

28.04.2022 Ulla Mathiasen, Nørre Nissum  

09.05.2022 Heinrich Holgaard Hansson, Nørre Nissum 
14.05.2022 Metha Kristine Byskov Jensen, Nørre Nissum 

07.06.2022 Jens Bak Hansen, Nørre Nissum

FE
R
IE

Fra mandag 17. oktober til søndag 23. oktober holder sog-
nepræsten ferie. I denne uge er Ole Vinther, tlf. 97863008, 
OV@KM.DK fungerende sognepræst i Nørre Nissum sogn 

Sognepræstens ferie

Kirkegængere, som 
ikke selv kan eller har 
mulighed for at trans-
portere sig til kirke, 
kan rekvirere taxa fra 
Bæks Busser, tele-
fon 9789 5300. Man 
skal senest lørdag kl. 
18 have tilmeldt sig 
til kørsel. Taxaen af-
henter 20-30 min. før 
gudstjenestens start. 
Man skal være klar 
på dette tidspunkt, 
idet flere måske skal 
med samme taxa.

Bestil kirkebil HVAD GØR MAN VED

Fødsel? Forældre skal kun anmelde fødsel, 
hvis der ikke har medvirket en jordemoder ved 
fødslen. I det tilfælde skal anmeldelsen af- 
leveres eller sendes til Lemvig kirkekontor, så den 
er fremme senest 14 dage efter fødslen.

Dåb? Dåb anmeldes til sognepræsten helst 14 
dage før den ønskede dåbsdag. Ved anmeldelse af 
dåb aftales tid for en samtale om dåben.

Vielse? Vielse anmeldes til sognepræsten i god tid. 
I den kommune, hvor man bor, henvender man sig 
højst 4 måneder før vielsen på borgmesterkontoret 
og anmoder om en prøvelsesattest. Denne samt 
dåbsattester medbringes til præsten til bryllups-
samtalen.

Dødsfald? Man henvender sig til sognepræsten, 
der skal foretage begravelsen og aftaler begravel-
sestidspunktet samt tidspunkt for en samtale forud 
for begravelsen.

Ønske om samtale med præsten? Enhver kan 
henvende sig til sognepræsten og anmode om en 
samtale. Præsten modtager også gerne henven-
delse om besøg i hjemmet eller på sygehuset og 
angående hjemmealtergang, hvis man er ude af 
stand til at komme i kirke. Præsten har tavsheds-
pligt.

Mobilepay
151830 (kollekt)
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Søndag 4. september 12. s.e. trin.
kl. 10.30 Leo Toftgaard
Matt. 12, 31-42

Søndag 11. september 13. s.e. trin.
kl. 10.30 Leo Toftgaard
Matt. 20,20-28
Høstgudstjeneste. Kirkefrokost

Søndag 18. september 14. s.e. trin.
Kl. 9.00 Ole Vinther
Joh. 5, 1 - 15

Søndag 25. september 15.s.e. trin.
Kl. 10.30 Leo Toftgaard
Luk. 10, 38 – 42
Kirkekaffe med menighedsmøde

Torsdag 29. september 
Kl. 17.30 Leo Toftgaard
Spaghettigudstjeneste

Søndag 2. oktober 16. s.e. trin.
Kl. 10.30 Leo Toftgaard
Joh. 11, 19 – 45

Søndag 9. oktober 17.s.e. trin
Kl. 10.30 Leo Toftgaard
Markus 2, 14 - 22
                                                                            
Søndag 16. oktober 18. s.e. trin.
Kl. 10.30 Leo Toftgaard
Joh. 15, 1 - 11 
Kirkekaffe
                                                                                
Søndag 23. oktober 19. s. e. trin.
Kl. 9.00 Ole Vinther
Joh. 1. 35 - 51 

Søndag 30. oktober 20. s. e. trin.
Kl. 10.30 Leo Toftgaard
Matt. 21, 28 - 44   
BUSK-gudstjeneste 

Torsdag 3.november
kl. 17.30
Spaghettigudstjeneste
                                              
Søndag 6. november Alle helgens dag
Kl. 10.30
Matt. 5,13-16 el. Matt. 5,1-12 
Kollekt: KFUM’s soldatermission

Søndag 13. november 22. s. e. trin.
Kl. 9.00 Ole Vinther
Matt. 18, 1 - 14

Søndag 20. november Sidste søndag i 
kirkeåret
Kl. 10.30
Matt. 11, 25 - 30
Afslutning med minikonfirmander

Søndag 27. november 1. s. i advent
Kl. 10.30
Matt. 21,1-9 

Søndag 4. december 2.s. i advent
Kl. 9.00
Luk. 21, 25-36

GUDSTJENESTER I SEPTEMBER, OKTOBER OG NOVEMBER
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HØSTGUDSTJENESTE
Søndag den 11. september kl. 10.30 holder 
vi høstgudstjeneste tilrettelagt både for børn og 
voksne. Der er en særlig stemning i kirken den dag, 
hvor der er smukt pyntet med korn og efterårets 
blomster, og der opfordres til at medbringe frugter 
og grøntsager og lignende. Børnene samles forud 
for gudstjenesten i våbenhuset og går ind i kirken i 
procession med noget af årets høst. Frugterne bliver 
lagt i en kurv, og efter gudstjenesten afholdes der 
auktion over de frugter mv., som børnene har båret 
ind. De indkomne penge bliver lagt til høstofret.

Menighedsrådet har besluttet, at høstofret i år skal 
fordeles ligeligt mellem følgende formål: KFUM´s 
sociale arbejde, KFUK´s sociale arbejde, Optagelses-
hjemmet Møltrup, Kirkens Korshær i Danmark, Børn 
og Unge i sorg, og Danmarks Kristelige Gymna-
siastbevægelse. Efter gudstjenesten indbydes der 
til en let frokost i Kirkehuset.

BUSK 2022
Buskgudstjenesten er en landsdækkende gudstje-
neste, hvor Børn, Unge, Sogn og Kirke er i centrum. 
Denne gudstjeneste ligger fast sidste søndag i ok-
tober, som i år er 20. søndag efter trinitatis, søndag 
30. oktober kl. 10.30.  
 
Ved gudstjenesten medvirker minikonfirmanderne 
og konfirmanderne. Velkommen til en noget ander-
ledes gudstjeneste.

GUDSTJENESTER PÅ ØSTCENTRET KL. 10.00:
Torsdag 8. september ved Leo Toftgaard
Torsdag 13. oktober ved Leo Toftgaard
Torsdag 10. november 


