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PRÆSTENS SPALTE

Vore hænders værk
I salme 90 i Det gamle Testamentes salmebog 
står der: Styrk vore hænders værk for os, ja, 
styrk vore hænders værk! 

Den verdensberømte maler Albrecht Dürer var 
barn i det 15. århundrede i Tyskland, og han 
var ud af en stor søskendeflok. Han og hans 
bror Albert ville gerne på kunstakademiet og 
studere kunst, men familien var ikke velha-
vende, så derfor kunne de ikke begge komme 
på kunstakademiet i Nürnberg. 

De to sønner diskuterede det ofte og længe. 
Hvordan skulle det kunne lykkes for dem at 
komme af sted? Efter mange overvejelser 
indgik de en pagt. De ville slå plat og krone. 
Taberen skulle arbejde i minerne og på den 
måde støtte den anden til at gå på akademiet. 
Når den bror, der havde vundet, var færdig 
med sine studier efter fire år, skulle de bytte, 
sådan at den anden bror også kunne komme 
på akademiet. Det blev Albrecht, der vandt, 
og Albert, der måtte tage til minerne og ar-
bejde. Albrecht blev faktisk meget kendt, al-
lerede medens han læste. Da han var færdig 
med studierne, vendte han tilbage, og fami-
lien holdt en fest for ham. Det skulle fejres, 
at kunstneren var kommet hjem. Humøret er 
højt, og på et tidspunkt rejser Albrecht sig op, 
slår på glasset, beder de andre om at rejse 

sig, kigger på sin bror og siger: ”Albert, min el-
skede bror. Tak. Uden dig havde jeg ikke kun-
net få opfyldt min drøm, men nu er det din tur 
til at tage til Nürnberg og læse og studere, og 
så skal jeg nok betale for dine studier.” Alle 
i selskabet vender sig selvfølgelig hen imod 
Albert. Men han siger ikke ét ord, og ned ad 
hans kinder strømmer tårerne. Han løfter sine 
hænder, medens han siger: ”Se på mine hæn-
der. Se, hvad fire års arbejde i minerne har 
gjort. Hver en knogle er blevet brækket i mine 
hænder og i mine fingre. Og de er så fulde af 
slidgigt, at jeg ikke engang kan tage om det 
glas, du giver mig, for at gengælde din skål. 
Derfor er det for sent for mig.”

Albrecht Dürer har lavet mange berømmede 
kunstværker, men det billede, som han ma-
lede af sin brors ødelagte hænder, med hånd-
fladerne samlede og fingrene strakt – er det 
mest berømte af dem. Han kaldte det helt 
enkelt for: ”Hænder” – men meget hurtigt fik 
det titlen: ”Bedende hænder”. Når vi ser på 
det billede, så kan det minde os om, at ingen 
kan klare sig alene. Om historien er sand, ved 
jeg faktisk ikke. Men det er også ligegyldigt, 
for den fortæller os noget meget sandt, nem-
lig at vi er afhængige af andres hænder. Vi 
er også afhængige af det, vore egne hænder 
kan udrette. 

Da jeg begyndte som efterskolelærer for 37 år 
siden, arbejdede jeg sammen med en livsklog 
kollega, der hver gang, han havde morgen-
andagten, bad om, at Gud må vise os, at det 
daglige arbejde har betydning for Ham. Det 
er en god bøn. Martin Luther skrev i en kirke-
postil: ”Intet menneske dør af arbejde, men 
ved at gå ledig og uvirksom mister folk både 
liv og helse. For mennesket er født til arbejde 
ligesom fuglen til at flyve” Hvis man kunne 
arbejde, så skulle man arbejde! Sådan lød det 
fra de lutherske reformatorer.

Arbejdstiden er blevet sat ned flere gange 
bare indenfor de sidste 50 år. Det er godt for 
meget, men jeg tror ikke på, at det er godt 
for os at nå dertil, at vi nærmest ikke skal ar-
bejde. 

I september måned fejrer vi høstgudstjeneste. 
Som afsluttende takkebøn for alteret plejer jeg 
at bruge en bøn, som Holger Lissner har skre-
vet. I den bøn lyder det: ”Gud vi bringer dig 
vor tak for, at du også i år har været god imod 
os og ladet vort arbejde bære frugt.” Det, vi 
takker for i den bøn, er egentligt, at Gud har 
styrket vore hænders værk. Vi takker Gud 
for, at han har vist os, at det daglige arbejde 
har betydning for Ham ved at velsigne det.  
                                             Leo Toftgaard
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NYT FRA MENIGHEDSRÅDET

Forbedret lyd i kirken

Der har i længere tid været problemer med 
lydanlægget i kirken med forvrængninger 
eller for lav lydstyrke. Derfor har vi i menig-
hedsrådet troet, at der skulle et nyt anlæg til, 
da det nuværende er 20 år gammelt, men 
som mange nok har opdaget, er der sket en 
mærkbar forbedring på det seneste. Det kan 
vi takke vores lokale lydtekniker Peter Chap-
man for! Han har været på besøg i kirken og 
justeret anlægget, og samtidig har vi fået en 
ny mikrofon til Leo, som sidder meget bedre. 

Opsigelse fra vores regnskabsfører

Mia Mikkelsen, Lemvig kirkegårdskontor har i 
det seneste år arbejdet som vores regnskabs-
fører. Desværre har opgavens omfang været 
mere end Mia havde forventet, og derfor har 
hun meddelt, at hun ønsker at stoppe med 
arbejdet i løbet af efteråret. Det er vi i menig-
hedsrådet utrolig kede af, da vi i den forløbne 
periode har haft et rigtig godt samarbejde om 
økonomien med Mia, som har gjort en stor 
indsats på alle områder. Vi er derfor så småt 
begyndt at undersøge andre muligheder.

Sognesamarbejdet

Som vi tidligere har fortalt, er det blevet ned-
sat et fællesudvalg mellem Gudum, Fabjerg 
og Nørre Nissum menighedsråd, og det har 
påbegyndt sit arbejde med at lave fællesar-
rangementer for sognene. Det første bliver en 
pilgrimsvandring 3. september, som man kan 
læse om andetsteds i bladet. 

Nørlem menighedsråd inviterede i maj måned 
de 4 menighedsråd i østområdet til et ”kaffe-
møde” for at drøfte fælles emner, og som re-
sultat af dette møde er Nørlem nu også trådt 
ind i fællesudvalget. Det mener vi i Nørre Nis-
sum er en god ting, da vi på den måde får 
endnu bedre muligheder for at lave gode ar-
rangementer. 

                                         Bjarne Knudsen

Ny børnekorleder i Lemvig Provsti

Cathrine Støvring Preussler er pr. 1.8. 2019 
ansat som korleder i Lemvig Provsti. Hun skal 
afholde børnekor på Fjaltring Friskole, Bøv-
ling Friskole, Ramme skole og Alt i et-Skolen, 
Klinkby. Udover dette bliver der arrangeret en 
kordag for alle skoler i provstiet.

Cathrine er 28 år og uddannet klassisk sanger 
fra Syddansk Musikkonservatorium. Når hun 
ikke beskæftiger sig med musik, er Cathrine 
spejder og har herfra en masse erfaring med 
børn og unge, som hun også trækker på, når 
hun underviser og leder kor. Cathrine er for-
mand for De grønne Pigespejdere.

                                            Leo Toftgaard

 
Mobilepay

Nu skulle det være ganske vist – nemlig at vi 
har fået mulighed for at benytte mobilepay ved 
kollekter mv. i kirken. Vores nummer er 729148. 
Senere vil vi oprette et andet nummer, som kan 
bruges til betaling mv. i kirkehuset.

Fra arbejdet med kirkegårdsprojektet
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SOGNEAFTNER

Vi går fra Gudum kirke, op igennem Trælborgdalen ad den nye Kløver-
sti, og tilbage til Gudum kirke igen. Ruten er 6-7 km.

Tema for vandringen er De fire Elementer: Vand, luft, jord og ild.

Undervejs på vandringen vil der være poster med refleksioner og 
sang. Vandringen afsluttes med andagt i kirken. Derefter serveres 
hotdogs.

Vandringen er for børn, unge og voksne!

Hjertelig velkommen!

                           Fabjerg, Gudum og Nørre Nissum menighedsråd

Kirkens Korshær - 100 års socialt arbejde for samfundets mest udsatte 
borgere. V. korshærspræst Morten Aagaard
Morten Aagaard fortæller om kirkens sociale ansvar for samfundets mest 
udsatte medmennesker, om Kirkens Korshærs arbejde og om, hvordan vi 
som kirke og privatpersoner bedst muligt hjælper.

Morten Aagaard er tidligere generalsekretær i Det danske Bibelselskab, 
direktør i LEGO fondene og nu leder af og præst i Kirkens Korshær i Aar-
hus. Han udtrykker det selv sådan: 10 år for de hellige, 10 år for de rige 
og 10 år for de fattige.

Armenien og Georgien - to små kristne lande, hvert på størrelse med 
Danmark - var selvstændige kongeriger tusind år før Danmark og Rus-
land blev til selvstændige stater. De ligger på sydsiden af Kaukasus i 
bjergrige områder. De har hver deres eget sprog og alfabet, som ikke 
deles med andre. Armenien er det første land i verden, der antog 
kristendommen i 301, og Georgien fulgte hurtigt efter i 327. 

Armenien har været helt slettet fra landkortet, og armenierne er ble-
vet spredt ud over hele verden lige som jøderne. I 1915 begik tyr-
kerne folkemord på 1,5 millioner armeniere.  

Begge lande er faktisk i krig, og de må kæmpe hårdt for deres eksi-
stens. Georgien fik frataget en femtedel af landet i 2008, da Putin slog 
til i en lynkrig. 

Georgien har derfor vendt sig mod vesten og trygler om at komme 
med i NATO og EU. Armenien har kastet sig i armene på Rusland for 
at få hjælp til at forsvare sig mod det muslimske land Azerbejdzan, 
der støttes af Tyrkiet.

Arrangementet er vist efterhånden blevet en tradition! Vi inviterer 
derfor igen i år til en hyggelig sangaften, hvor højskolelærer Martin 
Ravn ved klaveret vil omgive os med ord og toner fra Højskolesang-
bogen. Undervejs vil der blive serveret tapas og rødvin med god tid 
til hygge og samvær. 

Vel mødt til alle.

Tirsdag 3. september, kl. 18.30 

Onsdag 25. september, kl. 19.30

Onsdag 23. oktober, kl. 19.30

Pilgrimsvandring i Trælborgdalen!

Kirkens Korshær - 100 år

Om Armenien og Georgien v. præst Ivar Brændgaard

Tapas og højskolesang v. højskolelærer Martin Ravn

20. november, kl. 19.30. 
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Himmelske Dage i Herning

Der var masser at arrangementer at deltage i og virkelig mange kendte mennesker fra nær og 
fjern, som vi fik hilst på og snakket med. Det sidste er jo ikke uvæsentligt for en god oplevelse 
– og en god oplevelse var det i høj grad.

På spillestedet ”Fermaten” var der en skøn intimkoncert med Janne Mark, nyere salmedigter 
og musiker med eget jazzorkester. Det var helt fantastisk. Hendes tekster rammer noget i ti-
den, som jeg synes, vi i kirken kun kan sige tusind tak til. Dertil har hun en dejlig nordisk tone 
i sine melodier, som jeg er vild med. 

Ud over musik og gudstjenester var der foredrag, udstillinger og workshops alle vegne i byen 
– over 400 arrangementer af alle mulige slags! Kunstneren Simon Aaen havde en flot udstilling 
med hans billeder og et godt foredrag om nutidig kirkekunst, som vi også lige nåede lidt af.

En anden dag deltog vi i Møltrup Optagelseshjems ”mørkemiddag”. Vi blev gelejdet ind på en 
plads ved et spisebord, hvor vi skulle vi spise i totalt mørke. Maden var frembragt på Møltrups 
eget landbrug.  Ind i mellem blev vi afbrudt af små levende fortællinger fra de mænd, som 
bor på Møltrup. Fortællinger om deres liv og hvad Møltrup betyder for at de kan komme på 
benene igen i deres liv som alkoholikere. 

En aften var der en kombineret gudstjeneste og koncert midt i gågaden - en såkaldt U2 
gudstjeneste. Vejret var dejligt, og det blev jo endnu bedre, når man stod op udenfor med en 
kold øl og nød sommeren. Bandet ”Die Herren” stod for musikken, og Jens Moesgaard, præst 
i Herning supplerede med rigtig gode og nærværende refleksioner undervejs. Bag scenen 
kunne man se Herning Kirke, som blev belyst med en stor lysinstallation – det virkede utrolig 
godt og spillede sammen med hele oplevelsen.

Vi er ikke i tvivl om at vi skal afsted igen om 3 år, hvor arrangementet afholdes i Roskilde – vi 
er stadig helt høje og berigede af Himmelske Dage på Heden.

 

Onsdag 25. september 2019 kl. 19.30 

Dybe Kirke

Foredrag ved sognepræst Maria Odgaard 
Møller, Bov  

”Er der forkyndelseskrise i Folkekirken? ” 

Onsdag 6. november 2019 kl. 19.30 

Nørre Nissum Kirke

Foredrag ved valgmenighedspræst Hans 
Nørkjær Franch, Lemvig 

”Tidens præstationsræs og evighedens 
evangelium” 

Kirkehøjskole efterår 2019

 Elin Engholm Knudsen

Fredag 13. september

Fredag 11. oktober

Fredag 15. november

Tilmelding til Inga Houkjær på tlf: 3059 1755. 
Prisen er kr. 100,- for middag, kaffe mm.

Fællesspisning kl. 18.00-20.00

5



INDRE MISSION
 

Kontakt: Christian Nielsen, T: 4151 3428 

Tirsdag 10. september kl. 19.30
Bibeltime hos Anna Marie og Erik Høgsgård, 
Høgsgårdsvej 4. Kol. 2.

Tirsdag 17. september kl. 19.30 
Høstfest i Kirkehuset. Tale ved Henrik 
Damgren, leder af landbrugscentret i Lemvig.
Efter kaffen vil Henrik fortælle om familiens 
tur til De Vestindiske Øer

Tirsdag 8. oktober kl. 19.30
Bibeltime hos Bente og Karsten Serup, 
Tvedvej 79. Fabjerg. Kol. 3.

Tirsdag 22. kl. 19.30
Kredsmøde i Harboøre missionshus.

Onsdag 23. kl. 19.30 
Kredsmøde i ”Klippen” i Lemvig.

Torsdag 24. kl. 19.30 
Kredsmøde i Humlum Kirkehus.

Tirsdag 29. kl. 19.30 
Møde i Kirkehuset ved pastor emeritus Poul 
Lilleøre, Lemvig.

Tirsdag 12. november kl. 18.00 
Hyggeaften i Kirkehuset. Vi begynder med 
spisning. Tilmelding til Erna eller Anna en uge 
før. Pernille Nørby, Heldum holder andagt og 
sælger bøger. 
Tirsdag 26. november kl. 19.30 
Generalforsamling. Andagt ved Christian 
Nielsen. Bodil viser billeder fra Nørre Nissum 
og omegn.

SOGNEAFTNER

Tirsdag 3. september kl. 18.30.  
Pilgrimsvandring med start ved Gudum kirke

Onsdag 25. september kl. 19.30 
Kirkens Korshær v. Morten Aagaard

Onsdag 23. oktober, kl. 19.30 
Om Armenien og Georgien v. Ivar Brændgaard

Onsdag 20. november, kl. 19.30 
Tapas og højskolesang v. Martin Ravn

MENIGHEDSRÅDET

Torsdag 29. august kl. 18.30

Torsdag 19. september kl. 18.30

Torsdag 24. oktober kl. 18.30

Torsdag 14. november kl. 18.30

Alle møder holdes i kirkely.

Torsdag 14. novemberKFUM-SPEJDERNE

Kontakt: Majbrit Bertelsen, T: 2752 6123

Bævere og ulve: Torsdag kl. 18.00 - 19.30 
Kontakt: Morten Josefsen T: 5193 1613

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

AKTIVITETSKALENDER

M: mette.dalgaard7@skolekom.dkSENIORKREDSEN

Kontakt: Anne og Per Harslund, 9789 1492

Tirsdag 3. september
Film: ”Kapernaum”
Se evt. https://filmogtro.dk/anmeldelse/
kapernaum

Tirsdag 1. Oktober
Galaterbrevet 4: ”Barn eller træl”

Tirsdag 5. november
Galaterbrevet 5: ”Frihed i praksis”

KFUM OG KFUK

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

FREDAGSFAMILIEN 
Arrangementer for hele familien fredag aften 
i Østhallens cafeteria. 
Kontakt: Anne Østergaard Mosekjær 

VOKSENAFTNER 
Kontakt: Elin Knudsen, T: 3029 5372

Onsdag 18. september, kl. 19.30 hos Lisbeth 
Breinholt og Henrik Damgren, Byskovvej 11

Torsdag 10. oktober, kl. 19.30 hos Jette og 
Poul Trelborg, Seminarievej 88

Mandag 11. november, kl. 19.30 hos Anette 
og Jens Aksel Hansen, Grummesgårdparken 9

       Se også app’en ”Min landsby”
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Minikonfirmandundervisning for 3. klasse på Nørre Nissum skole 
begynder i september. Undervisningen foregår i Kirkehuset torsdag 
eftermiddage. Den første gang er torsdag 5. september. 

Der er tale om i alt 11 undervisningsgange. Søndag 24. november 
kl. 10.30 er der afslutningsgudstjeneste for minikonfirmanderne. 

I slutningen af august begyndte konfirmanderne på deres under-
visning. Der er et hold konfirmander fra specialklasserne, som bli-
ver undervist tirsdag morgen. 7.a bliver undervist onsdag morgen. 

I 2020 er der konfirmation i Nørre Nissum kirke lørdag 2. maj og 
søndag 3. maj.

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 
Britta Kristensen 
T: 9786 5263 
E: britta-kristensen@live.dk

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

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

Ellen Skytte Lund 
T: 3058 3452 
E: nr.hede@mail.dk

Graver og kirketjener 
Yvonne Toxvig Jensen

Gravermedhjælper 
Mona B. Nielsen

Menighedsrådets formand 
Bjarne Knudsen 
Sejbjerg 37, 
T: 2033 1110 
E: elin-bjarne@altiboxmail.dk

Menighedsrådets kasserer 
Sigismund Schulin-Zeuthen 
Remmerstrandvej 40, 
T: 9789 1807 
E: sschulin@outlook.dk

Regnskabsfører  
Mia Mikkelsen  
Fakturaer kan sendes til 
E: nr.nissum.mr@outlook.dk

Kirkeværge 
Anne Hennig-Olsen 
Portvænget 10 
T: 2484 2692 
E: annehennigolsen@gmail.com

Kirkebladets redaktion 
Bjarne Knudsen (ansv.) 
Alice Kirkeby, Leo Toftgaard 
Design: Complot 
Foto: Bjarne Knudsen, Per Harslund,  
Alice Kirkeby og Henrik Vinther Krogh

Stof til næste nummer bedes  
indleveret senest 21. oktober 
til Bjarne Knudsen, T: 2033 1110,  
E: elin-bjarne@altiboxmail.dk

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

Kirkens hjemmeside 
www.noerrenissumkirke.dk

Facebook 
Nørre Nissum kirke

K
O

N
TA

K
T

FE
R
IE

Fra mandag 7. oktober til fredag 11. oktober er sognepræsten 
på kursus, og holder ferie lørdag 12. oktober til fredag 18. 
oktober I de to uger er det Ole Vinther, tlf. 9786 3008, der er 
fungerende sognepræst i Nørre Nissum sogn.

Sognepræstens ferie

Nørre Nissum

K
IR

K
EB

O
G

EN Døbte: 
30.06. 2019 Agnes Margrethe Rosenkrantz Povlsgaard,  

Døde og begravede: 
06.06. 2019 Maja Anette Larsen, Nørre Nissum

09.07. 2019 Knud Erik Morsing, Nørre Nissum

MinikonfirmanderKonfirmander
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SEPTEMBER
Søndag 1. september 11. s.e.trin.
Kl. 10.30 Leo Toftgaard. Luk. 18, 9 – 14

Søndag 8. september 12.s.e.trin.
Kl. 9.00 Ole Vinther. Mark. 7, 31– 37 

Søndag 15. september 13. s.e.trin.
Kl. 10.30 Leo Toftgaard. Luk. 10, 23 – 37 
Høstgudstjeneste med kirkefrokost
Kirkekoret medvirker

Søndag 22. september 14.s.e.trin
Kl. 10.30 Leo Toftgaard. Luk. 17, 11 – 19        
                                                            
Torsdag 26. september 
Kl. 17.30 Leo Toftgaard.
Spaghettigudstjeneste

Søndag 29. september 15. s. e. trin.
Kl. 10.30 Leo Toftgaard Matt. 6, 24   – 34      
                                                                      

OKTOBER
Søndag 6. oktober 16. s. e. trin.
Kl. 10.30 Leo Toftgaard. Luk. 7, 11  – 17 
Kirkekoret medvirker     
                                  
Søndag 13. oktober 17. s. e. trin.
Kl. 9.00 Ole Vinther. Luk 14, 1 – 11              
                                      
Søndag 20. oktober 18. s. e. trin.
Kl. 10.30 Leo Toftgaard. Matt. 22, 34 – 46    
Kirkekaffe
                                                              
Søndag 27. oktober - 19. s. e. trin.
Kl. 10.30 Leo Toftgaard. Mark. 2, 1 – 12
Buskgudstjeneste

NOVEMBER
Søndag 3. november - Alle helgens dag
Kl. 10.30 Leo Toftgaard. Matt. 5,1-12 
Kirkekoret medvirker   
Kollekt: KFUM’s Soldatermission                                                    

Torsdag 7. november
Kl. 17.30 Leo Toftgaard.
Spaghettigudstjeneste

Søndag 10. november - 21. s. e. trin.
Kl. 9.00 Ole Vinther. Joh. 4, 46 – 53

Søndag 17. november - 22. s. e. trin.
Kl. 10.30 Leo Toftgaard. Matt. 18, 21 – 35

Søndag 24. november - Sidste s. i kirkeåret
Kl. 10.30 Leo Toftgaard. Matt. 25, 31 – 46
Afslutning med minikonfirmander
kirkefrokost

DECEMBER
Søndag 1. december - 1.s. i advent
Kl. 10.30 Leo Toftgaard. Luk. 4, 16 – 30             
                                             
Onsdag 4. december
Kl. 19.30 Julekoncert

GUDSTJENESTER – SEPTEMBER - OKTOBER - NOVEMBER 2019

C
O

M
P
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28
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16

8

Høstgudstjeneste
Søndag 15. 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 med-
bringe frugter, grøntsager og lignende. Børnene 
samles forud for gudstjenesten i våbenhuset og 
går ind i kirken i procession med noget af årets 
høst. Efter gudstjenesten afholdes der auktion 
over de frugter mv., som børnene har båret ind. 
De indkomne penge bliver lagt til høstofret.

Høstofret fordeles ligeligt mellem følgende 
formål: KFUM´s sociale arbejde, KFUK´s sociale 
arbejde, Optagelseshjemmet Møltrup, Kirkens 
Korshær i Danmark, Børn og Unge i sorg, og 
Danmarks Kristelige Gymnasiastbevægelse.

Efter gudstjenesten indbydes der til en let 
frokost i Kirkehuset.

BUSK 2019
Buskgudstjenesten er en landsdækkende 
gudstjeneste, hvor Børn, Unge, Sogn og Kirke er 
i centrum. Denne gudstjeneste ligger fast sidste 
søndag i oktober, som i år er søndag 
27. oktober kl. 10.30.   

Ved gudstjenesten medvirker minikonfirman-
derne og konfirmanderne. Velkommen til en 
noget anderledes gudstjeneste.

ØSTCENTRET

Gudstjenester på Østcentret kl. 10.00

Torsdag 12. september ved Leo Toftgaard 

Torsdag 3. oktober ved Leo Toftgaard

Torsdag 12. november ved Leo Toftgaard


