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Fra Menighedsrådet
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Menighedsrådet er ved at have landet alle de projekter, der har fyldt på vores 
møder og i vores tid. Vi skal nok puste lidt, før vi kaster os ud i nye opgaver som 
for eksempel at få lavet en ny, handicapvenlig adgang til kirken fra parkerings-
pladsen.
Til gengæld er der masser af gamle opgaver, som vi kunne tage op, og nogle af 
dem handler om kirkernes  egen historie.
I Glumsø kirkes våbenhus hænger for eksempel et billede af nedenstående 
runesten, og som det fremgår af teksten opbevares stenen på Nationalmuseet. 
Direktør for nationalmuseet Rane Willerslev har tidligere sagt, at han vil arbej-
de for at levere nogle af museets effekter tilbage til deres oprindelsessted. Det 
kunne være spændende at undersøge, om menighedsrådet har mulighed for at 
få stenen tilbage til Glumsø.

I juli måned kom en svensk herre forbi 
Næsby kirke. Han var en fjern slægtning 
til Rigsadmiral Henrik Bjelke, der sammen 
med sin hustru og søn er gravlagt i Næsby 
kirkes kapel. Svenskerens besøg under-
stregede, at historien lever omkring os.
Kisterne og den silkefane, der engang 
hang over rigsadmiralens jordiske rester, 
er temmelig forfaldne. 
Menighedsrådet har på baggrund af histo-
risk interesse fra menighedsråd, præst og 
provst tidligere haft besøg af konservato-
rer, som har undersøgt kisterne og anslået 
en pris for konservering af kisterne.  Tilbud-
det lød på cirka 1,5 mill. kr. og er ikke umid-
delbart en opgave for et menighedsråd. 
Hvor kunne jeg ønske mig, at der er en 
mulighed for at bevare de historiske 
klenodier, som findes i en landsbykirke. 
Hvordan mon sådanne effekter vurderes i 
en stor bykirke.  

Anni Olsen
Menighedsrådsformand

Engang i fortiden blev denne 
runesten slået i stykker og 
brugt som byggemateriale. Et 
eller andet sted findes måske 
stadig resten af stenen. Det er 
nok værd at kigge efter den 
i gærder, på gårde og andre 
steder i Glumsø og omegn.

Den ene af de tre kister, 
der opbevares i kapellet 

i Næsby kirke.

Fra ”Danske Runeindskrifter”: 
Glumsøstenen er en runesten fra ca. 
970-1020. Stenen blev fundet som 
brudstykke i en have i Åsø i 1910. 
Ejeren havde nedtaget det fra går-
den, hvor det først havde tjent som 
trappesten, senere som fundament 
for skorstenen; det var i sin tid ved en 
reparation af Glumsø Kirke udtaget 
af kirkemuren. Ejeren havde tænkt 
at anvende det som gravsten for sig 
selv, men afhændede det til museets 
2. Afd. Brudstykket er opbevaret på 
Nationalmuseet. Den består af granit 
og er 52 cm høj, 83 cm bred og 18 cm 
dyb.
Inskriptionen, der er skrevet på 
olddansk og med runer fra vikingetid, 
lyder: ”... at ... Næfa ...”.
Oversat lyder indskriften: ”... til minde 
om ... Næve ...

Uddrag fra ”Danske Kirker”

I Kapellet er endvidere opstillet tre Ligkister, som blev istandsatte 1895. 
1)  Henrik Bjelkes Hustru, Edele Ulfeld, død 1676. Kisten har skraanende 

Sider og fladbuet Laag, med Læderbetræk og Messingbeslag, drevne i 
fyldigt Akantusværk ...

2)  Rigsadmiral Henrik Bjelke, død 1683. Kisten har lodrette Sider og tresi-
det Laag med Svinelæders Betræk, store Jernbærehanke og messing-
drevne eller støbte, forsølvede Beslag, hvis Ornamentik er tidselagtig 
Akantus, Guirlander og lignende ...

3)  C. F. Bjelke, død 1709. Kisten, der har karnissvungne Sider og hviler paa 
blystøbte Løver, er helt klædt med Kobber og prydet med forsølvede 
Metalbeslag i Louis XIV-Barok ...
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Høstgudstjeneste
September og oktober er de måneder, hvor naturen overøser os med den sidste 
rest af sommer. Kornet er allerede høstet, men kål, kartofler og gulerødder skal 
i hus. Æbler og blommer modnes og er lige til at spise – hvis de da ikke skal 
gemmes hen som syltetøj og kompot. Mens lyset aftager, glæder vi os stadig over 
smagen af sommer.
Hvert år i september holder vi en gudstjeneste, der fokuserer på vores taknem-
melighed over alle disse gode gaver. Begge vores kor medvirker, og det plejer at 
være en festlig dag, hvor sangen hæver sig og fyld er kirkehvælvingerne med tak.
18. september kl. 10.30 i Glumsø kirke

Forklaringsgudstjeneste
Som ny kirkegænger kan det være svært at finde ud af, hvad man gør og hvornår 
under gudstjenesten. Som led i undervisningen af konfirmanderne holder vi en 
gudstjeneste, hvor vi undervejs fortæller, hvad der skal ske - og hvorfor. 
Det bliver en gudstjeneste med bønner og salmer, læsning af dagens tekst og en 
prædiken. Der er også altergang, hvor vinen er skiftet ud med saft.
Alle er velkomne – uanset om man er ung eller gammel. 
Søndag 2. oktober kl. 12.30 i Glumsø kirke

For Søvangs beboere og andre seniorer
Den første torsdag i hver måned er der et arrangement med altergang, som 
præsterne i Glumsø og Tyvelse deles om. Nogle gange holder vi gudstjeneste i en 
af de lokale kirker. Andre gange har vi salmesang og altergang på Søvang.  Det er 
altid kl. 14, og vi slutter altid af med at drikke kaffe. 
Alle er velkomne, og der er ikke krav om tilmelding for at deltage.
Torsdag  1. september  kl. 14 i Tybjerg kirke ved Pia Abery Jacobsen
Torsdag  6. oktober  kl. 14 - sted oplyses på kirkens hjemmeside
Torsdag  3. november  kl. 14 - sted oplyses på kirkens hjemmeside       
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Allehelgensgudstjeneste
Vi savner og sørger, når vi mister én, vi 
holder af. Savnet forsvinder ikke med tiden, 
som man tidligere sagde. Det ændrer, så vi 
kan leve med det, men vi tænker ofte på 
vores døde. 
På Allehelgensdag er der masser af levende 
lys i kirken, og i stedet for altergang invite-
rer vi kirkegængerne til at tænde et lys og 
på den måde give plads i tankerne til dem, 
der er udenfor vores rækkevidde.
Vi oplæser ikke navnene på de døde.
6. november kl. 16 i Glumsø kirke

Månedens salme
Der er så mange gode salmer, og nogle af dem er skrevet helt tilbage i den tid-
lige middelalder. Alligevel er det vigtigt, at vi også synger nye salmer. Dels har vi 
brug for et tonesprog og nogle tanker om Gud, der afspejler det særpræg, som 
vi mennesker i det 21. århundrede har. Dels har vi brug for hele tiden at udfor-
dre vores ideer om Gud, så troen ikke bliver et statisk bagtæppe for os men et 
levende bidrag i vores tilværelse.
For at lære nogle af de nye salmer, så vi kan bruge dem i gudstjenesten, har vi en 
’månedens salme’, som optræder ved (næsten) alle månedens gudstjenester.

September  nr. 873 ”Usynlige, som ingen kan beskrive” af Hans Anker Jørgensen
Oktober nr. 847 ”Kalken med ordet” af Simon Grotrian
November nr. 812 ”November går tungt gennem byen” 
  af Lisbeth Smedegaard Andersen
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Susaa Kirkekor 
I vores kirke er vi så heldige at have et kirkekor, der beriger vores gudstjenester 
adskillige gange om året.  De synger salmer og korstykker, men de synger også 
finurlige eller poetiske sange. Når koret medvirker for eksempel ved høstguds-
tjenesten eller ved vores allehelgensgudstjeneste, kan man ikke kun glæde sig 
over en fin, musikalsk oplevelse. Man mærker også, at kormedlemmerne trives 
med hinanden og har det hyggeligt sammen i pauserne.

Koret består af både mænd og kvinder, og der er både yngre og mere modne del-
tagere. Der er ikke optagelsesprøve, og koret står åbent for alle, der har lyst til at 
prøve kræfter med en opløftende fritidsinteresse. Henvendelse kan ske til korets 
leder Santa Reinbergs på tlf. 51 39 41 73.

Koret øver i Glumsø kirke hver torsdag kl. 19-20.45. Det er gratis.

Første gang efter sommerferien er 25. august

Musik skal der til
Café-koncert med Martin Valsted
Martin Valsted er en alsidig musiker med lokale rødder. Han behersker mange 
genrer og har nu sagt ja til at spille ved en cafe-koncert i Glumsø kirke.
Denne mere afslappede form for koncert og kirke på én gang bidrager til hygge 
og velvære, ro og refleksion. Alle er velkomne, der er gratis adgang.
26. august kl. 18.30 i Glumsø kirke

Jazz i kirken
Helle Danum er kendt for sin lækre, swingende lyd og 
den bløde, forførende stemme. Nu kommer hun til 
Glumsø med sin Jazzkvartet for at spille for os. 
Det sker i Glumsø kirke, hvor lyden er god, men hvor 
der er begrænset antal pladser. Kom derfor i god tid.
Arrangementet er gratis og kræver ikke tilmelding.
Onsdag 21. september kl. 19 i Glumsø kirke

Kom og syng sammen!
Har du en lærke eller en krage i struben? 
Uanset hvad, er du velkommen ved en sangaften  i Længen. Kirkens faste kor, Susaa 
Kirkekor, vil hjælpe os med at få det til at lyde af noget, når vi istemmer nogle af 
vores skønne efterårssange. Vi har selv planlagt et par stykker, men der er også 
mulighed for, at deltagerne kan ønske.
Undervejs bliver der serveret en forfriskning til deltagerne.
Torsdag 13. oktober  kl. 19 i Længen

Syng julen ind
Sæt allerede nu kryds ved årets hyggelige tradition 
med at synge julen ind i Glumsø kirke. Det foregår 
torsdag 1. december kl. 18.30, og det er gratis.
Nærmere omtale kommer i næste kirkeblad
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  Glumsø Bavelse Næsby

28. august 11. s. e. Trinitatis  10.30

4. september 12. s. e. Trinitatis 10.30

11. september 13. s. e. Trinitatis   10.30

18. september Høstgudstjeneste 10.30 SK+SP

25. september 15. s. e. Trinitatis  10.30 KK

2. oktober 16. s. e. Trinitatis 10.30

2. oktober Forklaringsgudstj. 12.30

9. oktober 17. s. e. Trinitatis   10.30

16. oktober 18. s. e. Trinitatis 10.30

23. oktober 19. s. e. Trinitatis 10.30 KK

30. oktober 20. s. e. Trinitatis  10.30

6. november Allehelgensdag 16.00 KK

13. november 22. s. e. Trinitatis   10.30 KK

20. november Sidste s. i kirkeåret 10.30

27. november 1. s. i Advent  10.30

4. december 2. s. i Advent 10.30 KK

 Familiegudstjeneste

 

 

GUDSTJENESTELISTE AKTIVITETSKALENDER

Hvis andet ikke er anført, er det Annette Kruhøffer, 
der forestår gudstjenesterne

AK = Annette Kruhøffer  NN = Endnu ukendt præst
PIAJ = Pia Abery Jacobsen SP - Susaa Pigekor
RMN = Rikke Milan Nielsen SK - Susaa Kirkekor
LATM = Lasse Thorman Madsen KK - Kirkekaffe

Hvornår Hvor Hvad
26. august 
kl.  18.30

Glumsø kirke Café-koncert
med Martin Valsted

31. august 
kl. 10.30-12

Længen Livserindringer:
”Sommerferie”

7. september 
kl. 16-17.30

Længen Litteraturgruppen

14. september 
kl. 10.30-12

Længen Formiddagsmøde: 
Christoffer 2 - den første gang

21. september 
kl. 19

Glumsø kirke Jazz koncert: 
Helle Danum Band

28. september 
kl. 10.30-12

Længen Liverindringer:
”Fødsel”

5. oktober 
kl. 16-17.30

Længen Litteraturgruppen

12. oktober 
kl. 10.30-12

Længen Formiddagsmøde:  
Valdemar 3. og Christoffer 2. 

for anden gang

13. oktober 
kl. 19

Længen ”Syng sammen” + SK

26. oktober 
kl. 10.30-12

Længen Livserindringer: 
”Død”

2. november 
kl. 16-17.30

Længen Litteraturgruppen

9. november 
kl. 10.30-12

Længen Formiddagsmøde:
Valdemar Atterdag

30. november 
kl. 10.30-12

Længen Livserindringer:
 ”Kærlighed”

1. december 
kl. 18.30

Glumsø kirke ”Syng julen ind” + SK + SP

Bemærk! Når kalenderen tillader det, har vi en fast rytme mellem de forskellige kirker: 
Gudstjenesten er i Næsby den 2. søndag i måneden, Bavelse den sidste søndag i 
måneden og i Glumsø de øvrige søndage. 
Ved særlige lejligheder er der afvigelser fra denne plan.
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Gode tilbud!
Livserindringer
En gang om måneden mødes en halv 
snes vidt forskellige mennesker over 
en kop kaffe og deler minder og op-
levelser. Vi bliver kloge på livet - og 
vi kommer til at huske mange ting, 
der ellers var gået i glemmebogen. 
Emnerne har været vidt forskellige 
og har spændt fra ”Konfirmation” 
over ”Venner” til ”Besættelse og 
Befrielse”. 
Man kan bidrage eller blot lytte. Efter hvert møde laver vi en lille pjece, som vi 
kan tage med hjem til vores familie eller forære til andre
Det foregår den sidste onsdag i måneden kl. 10.30-12 i Længen, og det er gratis 
at deltage.  Kommende emner er:
31. august: ”Sommerferie”
28. september: ”Fødsel”
26. oktober: ”Død”
30. november: ”Kærlighed”

Litteraturgruppen
Kan du lide at læse bøger? Og mangler du nogen at tale 
med om det, du læser?
Måske har du lyst til at læse sammen med os.
Vi er en gruppe, der læser bøger sammen, på den 
måde, at vi læser hjemmefra og mødes for at tale om, 
hvad vi har læst. Vi læser ikke hurtigt, og vi  aftaler fra 
gang til gang, hvad vi vil tale om ved næste møde.
I september starter vi på en ny bog. Vi har i fællesskab 
valgt ”Løgneren” af Martin A. Hansen.
Bogen kan lånes på biblioteket eller købes—eventuelt 
antikvarisk, da den er ret gammel.
Vi mødes den første onsdag i måneden i Længen 
kl. 16-17.30. Alle er velkomne, og det er gratis.
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Formiddagsmøder
En gang om måneden har vi de danske konger på 
dagsordenen. Hver konge har sin egen historie, og 
den bliver fortalt af sognepræst Annette Kruhøffer. 
Man behøver ikke at have været med tidligere, 
da hver konges historie fortælles som en afsluttet 
æra.
Vi når dog også at synge, drikke kaffe og tale sam-
men, før vi slutter formiddagen af med et fadervor.
Det er gratis at deltage og kræver ingen tilmelding.
Møderne finder sted i Længen den anden onsdag i 
måneden kl. 10.30-12.
Emnerne i det kommende efterår er: 
Onsdag 14. september: ”Christoffer 2. - den første gang”
Onsdag 12. oktober: ”Valdemar 3. og Christoffer 2. for anden gang”
Onsdag 9. november: ”Valdemar Atterdag”

Frivillige
De frivillige i kirken udfører et uvurderligt arbejde. Det spænder lige fra de stør-
ste til de mindste opgaver. 

Der er frivillige, der strikker dåbsservietter 
og syr dåbsæbler til byens småfolk. Andre 
frivillige sørger for kirkekaffe eller serverer 
forfriskninger til os, når vi har arrangementer 
i kirken.
Nogen følger Søvangs beboere i kirke, mens 
andre følger med konfirmanderne på udflugt, 
så præsten ikke er alene om at passe på de 
unge mennesker.
Man kan selv bestemme, hvor lidt eller me-
get man har lyst og kræfter til. 
Hvis du har lyst til at være med i et stærkt 
sammenhold af mennesker med energi og 
humør, kan du høre mere  hos 
Marianne Larsen på mailadressen mest.
larsen@gmail.com eller på tlf. 24 24 45 57.



BABYSALMESANG
– I LÆNGEN

Nyt hold starter 1. september
Babysalmesang er for babyer fra 0-12 måneder og enten mor, far eller en bedste-
forælder. Det handler om glæde og nærvær.  Med sang og enkle rekvisitter skaber 
vi sammen en musikalsk stund, hvor samværet mellem barnet og dets omverden 
bringes i spil. Vi dykker ned i vores danske salmeskat, men vi synger også sange og 
remser med bevægelser, fagter og rytme. Og så lytter vi til forskellige instrumenter, 
bl.a. triangel og klaver.
Længens hyggelige rum danner rammen om en tryg og rolig oplevelse, hvor glæ-
den og nærværet er i centrum. Sommetider vil vi også være ovre i kirken.
Efter babysalmesangen bydes der på en kop kaffe og brød, og de voksne hygger, 
mens børnene slapper af. 
Forløbet strækker sig over 10 torsdage og er gratis.
Et nyt hold begynder torsdag den 1. september 2022 kl. 12 i Længen, men du kan 
godt tilmelde dig allerede nu, så du er sikker på at få en plads.
Babysalmesangen ledes af organist og korleder Santa Reinbergs og kirkesanger og 
pædagogisk assistent Linn Lenna. Tilmelding skal ske på sms til Santa Reinbergs på 
5139 4173 eller Linn Lenna på 2993 6111.
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Minikonfirmander
Børn i 3. klasse kan gå til minikonfir-
mand. Vi starter først til oktober, men 
man kan tilmelde sig allerede nu.
Vi er kreative, synger og leger. Vi får 
også en forfriskning - somme tider 
med en historie. Vi fortæller nogle 
bibelhistorier og taler om nogen af 
livets store spørgsmål, mens vi arbej-
der på vores projekter. Man behøver 
ikke at være døbt for at gå til mini-
konfirmand.
Det foregår onsdag eftermiddag      
kl. 14-15.30.
Kontakt kirkesanger Lin Lenna på mail: linnlenna@icloud.com, hvis du har spørgs-
mål til undervisningen eller har et barn, der gerne vil være med.

Æblehøst
Når børn bliver døbt i en af vores kirker, får de et filtæble forærende, hvor en 
af kirkens frivillige har broderet barnets navn, dåbsdatoen og kirke. Æblet er 
imidlertid ikke modent—det kommer op at hænge på vores æbletræ ½-1 år. Her-
efter kan æblet høstes, og barnet får sammen med familien en invitation til en 
æblehøstgudstjeneste, hvor vi hører en bibelhistorie, synger nogle børnevenlige 
salmer og udleverer æblerne. Bagefter spiser vi sandwich og drikker æblemost.
Næste æblehøst er til foråret 2023.
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Suså pigekor
Er du pige og går i 1.-6. Klasse, så kom til  
pigekor i Glumsø kirke! 
Vi synger primært en blanding af børne- og 
ungdomssange, der handler om naturen, engle, 
skabelsen, venskaber og livet i børnehøjde. 
Koret mødes og øver hver torsdag. Men vi 
optræder også med vores sang i kirken.
Hver korsæson har vi to arrangementer:       
Til jul holder vi julehygge med mad og lege. 
Og ved sommerafslutningen tager vi på en 
udflugt og slutter dagen med at tage ud og 
spise.
Vi mødes hver torsdag kl 15-16.30. Nyt hold starter 25. august
Tilmelding skal ske til Santa Reinbergs på mail, santareinbergs@gmail.com. Hvis 
du ønsker mere information, kan du ligeledes ringe 5139 4173 eller skrive til Santa.

Den 2. september er det 150 år siden, at Grundtvig døde. Billedet på forsiden 
af dette kirkeblad er taget bare seks dage før, og vi ser en gammel og skrøbelig 
mand med et gennemborende blik, som om han ser direkte ind i hjertet på os.

På mange måder var han gammeldags, og han kunne også være stridbar. Men 
han har haft en betydning for folkekirken, som næsten ikke kan overvurderes.  
Det er kun de færreste, der læser hans tekster i dag, for de har så lange og snørk-
lede sætninger, at læsningen er svær. Men hans salmer – de glimrer ved, at han 
med få ord og et blomstrende billedsprog kan sige noget om Gud og os, der ram-
mer rigtig mange. Når han lovpriser Gud, får man lyst til at synge med – som her:

Lovsynger Herren, min mund og mit indre!
Sjungende, hjerte, tag Ånden i favn! 

Grundtvig havde ikke altid et let liv. Han  måtte opgive livet i hovedstaden for at 
rejse hjem for at hjælpe sine forældre. På vejen hjem fik han et angstanfald, og 
mens han rugede i mørket med sine indre dæmoner, så han op og så lyset – det 
blev til salmen ”Dejlig er den himmelblå”. 

Og døden var en følgesvend i hans liv. Han lagde to hustruer i graven, og man 
mærker den smertelige blanding af livslyst og dødsangst i ordene fra DDS 538:

At sige verden ret farvel
i livets gry og livets kvæld
er lige tungt at nemme; 

Han skrev salmen i 1843 en menneskealder, før han døde, men salmen udtrykker 
hans livsfilosofi.

Før døden med sin istap-hånd
gør skel imellem støv og ånd,

bortvifter hjertets varme,
indslumre skal jeg da med lyst,

som barnet ved sin moders bryst,
i dine frelserarme. 

Annette Kruhøffer
Sognepræst 

Præsten har ordet

Konfirmation

Går du i 7. klasse i skoleåret 2022-23, kan du gå til konfirmand-
undervisning og blive konfirmeret i foråret 2023. 

Undervisningen ligger som hovedregel tirsdage kl. 14-15.30 

Konfirmationsdagene er i 2023: 
30. april og 5. maj i Glumsø kirke
7. maj i Bavelse og Næsby kirker

Du bestemmer selv sammen med dine forældre, hvilken dag du vil konfir-
meres på. Tidspunktet får du først senere, når vi ved, hvor mange tilmeldte 
der er på de forskellige dage. Tilmelding er åbnet. Gå ind på Folkekirken.dk 

og skriv konfirmandtilmelding i søgefeltet. Følg herefter anvisningerne.

Første mødedag for konfirmanderne er 
tirsdag 6. september kl. 14 i Glumsø kirke.



Kirkelig vejviser
Kirkekontor
Præstesekretær Bente Jensen
Træffes på tlf. 57 64 61 21
Tirsdage kl. 10-12 eller mail: bkj@km.dk
 
Sognepræst Annette Kruhøffer
Tlf. 20 84 67 38 
Mail: amak@km.dk.
Træffes efter aftale. Mandag er fridag.
 
Organist Santa Reinbergs
Tlf. 51 39 41 73 
Mail: santareinbergs@gmail.com
Mandag og fredag er fridage.
 
Kirkesanger Linn Lenna
Tlf. 29 93 61 11 
Mail: linnlenna@icloud.com
Mandag og fredag er fridage.
 
Gravere 
Sct. Olai Kirkegårdsforvaltning
Tlf. 59 51 27 85
Mail: kontor@sctolai.dk
Kontortid mandag – torsdag kl. 10-14
 
Formand for menighedsrådet:
Anni Olsen
Tlf. 28 72 39 47
Mail: ao@turbopost.dk
 
Næstformand for menighedsrådet
Dorthe Mortensen
Tlf. 23 32 21 19 
Mail: donimo@hotmail.dk
 
Webmaster for kirkernes hjemmeside
Anni Olsen: ao@turbopost.dk
 
Kirkeværge for Glumsø
Lars Naalund, tlf. 20 45 10 97
 
Kirkeværge for Bavelse og Næsby
Arne Skagge Pedersen, tlf. 57 64 70 92
 

Kirkernes hjemmeside
www.glumsoe-bavelse-naesby.dk
 
Anmeldelse af fødsel
Fødsler indberettes normalt af 
jordemoderen til sognepræsten.
 
Omsorgs- og ansvarserklæring samt 
navngivning, navneændringer og 
dødsanmeldelser 
Anmeldes digitalt via www.borger.dk
 
Kirkelige handlinger
Ved dåb, vielse, kirkelig velsignelse og 
bisættelse/begravelse henvender man 
sig til sognepræsten for nærmere aftale.
Lørdagsdåb finder så vidt muligt sted 
den første lørdag i måneden.  
 
Kirkebil
Der kan bestilles kirkebil med Flextrafik, 
tlf. 70 26 27 27, hvis man er visiteret til 
handicapkørsel.  Er man ikke visiteret 
til Flextrafik, kan kørsel bestilles hos 
Næstved Taxa, tlf. 55 77 72 72. 
Bestil venligst dagen før
 
Gudstjenester
Se kalenderen på dette blads 
midtersider.

Forsiden
N.F.S. Grundtvig fotograferet af 
A. Lønborg i 1872.


