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Kirkekaffe
I mange danske kirker er det en fast tradition, at man efter en gudstjeneste får en
kop kaffe i våbenhuset. I kirken kalder vi
dåb og nadver for sakramenter, og nogle
har lidt humoristisk kaldt kirkekaffen for
”det tredje sakramente”. Selvfølgelig er
kirkekaffen ikke et sakramente, en hellig handling, det er ikke engang en del af
selve gudstjenesten. Men alligevel er kirkekaffen en naturlig forlængelse af gudstjenesten. I gudstjenesten har vi sunget
salmer, bedt bønner, hørt en prædiken,
spist nadver og er til sidst i gudstjenesten
blevet sendt ud med Guds velsignelse. På
vej videre ud af kirken kan man så vælge
at stoppe op i våbenhuset og få en kop
kaffe eller te, og en småkage eller hvad
der nu lige serveres.
Er kirkekaffe bare endnu en undskyldning for os danskere til at spise småkager og drikke kaffe?

Tjo, det er det jo nok også. Men det er
også en mulighed for at vi kan mærke
og opleve os som en del af det kristne
fællesskab. De folk, som man netop har
sunget og spist nadver med, har man
nu mulighed for at møde og måske få
en snak med. Ligesom man kan snakke
med præsten, organisten, kirketjeneren
og kirkesangeren.
Man behøver ikke sige så meget, når
man har en kop kaffe i hånden og en
småkage i munden. Alligevel er det godt
engang i mellem at se hinanden i øjnene
og give et smil med på vejen. For et blik
og et smil, kan nogle gange sige mere
end mange ord.
Hvis der endelig skal siges noget, så
kan man jo altid snakke lidt om vejret
og ønske hinanden en god søndag osv.
Og så der er også mulighed for at hilse
på én, som man ikke har snakket med
før.
Man må også gerne snakke med hinanden om dagens bibeltekster, om
prædikenen, eller de salmer der er
sunget – hvis der nu er noget, som har
gjort et særligt indtryk. Og spørg endelig gerne præsten, hvis der er noget
som undrer dig – det kunne jo være at
både du selv og præsten kunne blive
lidt klogere.
I Vejerslev og Thorsø kirke er der kirkekaffe efter gudstjenesterne kl. 10.30.
Mens der i Aidt kirke er kirkekaffe efter gudstjenesterne kl. 9.00.
Alle er velkomne – også selvom man ikke
drikker kaffe 
God sommer
Mange hilsner
Sognepræst Jakob Fink
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Aidt sogn

Nyt fra Aidt
Sikken et flot forår vi har haft. Alt har
blomstret og bøgen står flot lysegrøn.
Vi har kunnet side ude og nyde solen og
fået mere mod på tilværelsen. Kirkegården står også flot. Der er blevet nedlagt
nogle grave, så vi skal se, om der skal
laves lidt om.
Efter knap 27 år som kirkesanger har
Arne Doktor valgt at opsige sin stilling. Vi
holdt et lille arrangement efter gudstjenesten den 31. marts, hvor vi fik sagt tak
for alle de år, han har sunget i Aidt kirke.
Den 14. april kunne vi så sige velkommen til kirkesanger Charlotte Bang, som
har sagt ja til også at synge i Aidt kirke.
Det er vi meget glade for. Charlotte

Bang synger i forvejen i Vejerslev Kirke.
Vores nye organist startede den 1.
maj, så vi siger hjertelig velkommen til
Asbjørn Rosendal.
Igen i år er der sommerkoncert i Vejerslev Kirke – Kom og hør det afvekslende
program den 20. juni.
Til august starter vi igen med babysalmesang i Aidt kirke, både for babyer og
børn fra dagplejen.
Men først skal vi have sommer, lad os
håbe den bliver god.
Så alle ønskes en rigtig god sommer af
Aidt Menighedsråd
Agnete Ring Sørensen
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Thorsø sogn

Nyt fra Thorsø
Thorsø kirke
Vi rækker vore hænder frem!
Sådan begynder en af de nyere salmer i
Salmebogen. Jeg holder meget af denne
salme, den siger så meget om det menneskeliv, der er blevet mit, og de vilkår
vi alle har som mennesker. Vi må modtage for at kunne give. I os selv kan det
klinge så hult.
Vi rækker vore hænder frem
Som tomme skåle.
Kom til os, Gud, og giv os liv
Fra kilder uden for os selv!
Salmebogen 367
Årets første måneder har været
med fart på
Der har været mange spændende opgaver ved kirken i årets første måneder.
Bl.a. ansættelse af ny organist og udvælgelse af ny gravermedhjælp, blandt
90 ansøgere.
Det var også en god oplevelse en våd
marts dag at være med på konfirmandtur

på Sletten ved Ry. Her oplevede årets
konfirmander en dag i naturen med opgaver og udfordringer.
Tillykke til årets konfirmander med
konfirmationen. Vi håber perioden med
indføring i de kristne grundværdier får
livsbetydning for jer.
Kirkegården ændrer sig
Den ændrede begravelsestradition med
urnenedsættelse frem for kistebegravelser gør at kirkegården over tid ændrer udseende. Et gravsted med urne,
kræver jo mindre jordareal. Vi forsøger
over tid at tilpasse de ledige gravpladser med beplantning og omlægning, så
kirkegården til stadighed er pæn og et
rart sted for pårørende og gæster at
færdes.
På kirkegårdens sydlige del ved de
store træer er der indrettet et område,
hvor pårørende ikke har et område med
pasning ved mindestedet. Der kan sættes en sten og plads til en buket eller
krans, men der er ikke jord der skal holdes eller beplantning.
DNA mærkning
De løse effekter i Thorsø kirke er nu DNA
mærket, så de kan spores ved et tyveri.
Vi håber selvfølgelig ikke der bliver behov for at gøre brug af denne mulighed.
Men vi forsøger at gøre det besværligt at
være tyv ved Thorsø kirke.
Rigtig god pinse og sommer
Thorsø menighedsråd
Erik Bertelsen
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Vejerslev sogn

Nyt fra Vejerslev
Vejerslev Kirke var endnu en gang rammen om en stor og flot konfirmationsdag. Byen var pyntet med flag, og kirkens
flag vejede højest af dem alle. Det var et
flot syn. Vi ønsker alle konfirmander og
deres familier til lykke med dagen.
På kirkegården har det nye graverteam
taget effektivt over, og omgivelserne
står toptrimmede. Der kan nu løbende
lægges planer for den kommende omlægning af kirkegården, hvor der fremover vil blive større arealer med græs og
færre arealer med grus. Dette vil give
kirkegården et grønnere udseende. Arbejdet påbegyndes i efteråret.
Den 20. juni kl. 19.30 holder de tre
sogne igen en meget smuk sommerkoncert i Vejerslev Kirke med musikere
fra bl.a. Tvilum og Skorup Kirker. Der vil

blive sunget sommersange og uddrag
af musicals, opera og operetter. Jeg
vil opfordre til at man kommer, og får
denne helt fantastiske musikoplevelse.
Billetter á kr. 75,- kan købes hos Meny i
Thorsø og ved indgangen.
Det store teaterprojekt ”Spådommen
om Høje Stene”, som foregår i præsteskoven fra 25. maj til 16. juni, og som
Favrskov Kommune er arrangør af, har
givet stor aktivitet og fokus på vores
område. Også kirken får mange besøg,
når der kommer gæster til teaterforestillingen, og vi er glade for den store
interesse, der bliver vist vores lille by.
Rigtig god sommer
Inge Bugge Christiansen
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Aktivitetskalender

Aktivitetskalender

Foto fra sidste års pinsegudstjeneste, taget af Leif Horn

Friluftsgudstjeneste 2. Pinsedag
Mandag d. 10. juni kl. 10.30 ved slugten og bækken ved Gammel Tungelundvej
Traditionen tro fejrer vi 2. Pinsedag
gudstjeneste i det fri i Thorsø. Der medvirker trompet. Efterfølgende er der et
par pølser fra grillen og lidt at drikke.
Tag gerne selv noget med at sidde på.
Thorsø menighedsråd
Spændende sommerkoncert
Torsdag d. 20. juni kl. 19.30 i Vejerslev
kirke
Vi følger op på succesen fra sidste år,
hvor de mange fremmødte fik en fanta-
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stisk oplevelse ved at være i selskab med
dygtige unge sangere og musikere.
Sommerkoncerten i Vejerslev kirke er med
et afvekslende program bestående af bl.a.
danske sommer- og aftensange samt musical, operette- og operaarier og duetter.
Sommerkoncerten fremføres af fire
klassiske sangere, som er godt kendte i
nabopastoratet Skorup/Tvilum, hvor de
gennem flere år har kunnet fylde Tvilum
kirke til sommerkoncert, hvilket efterhånden er blevet en tradition.
De to af dem er Tvilums kirkesanger,
sopran Julie Kold Vilstrup, samt kirkens
organist, Niels Jørgen Tranberg, der også
er basbaryton.

Aktivitetskalender

De to øvrige sangere er mezzosopran
Sara G. Tranberg og tenor Daniel Kjær
Holmberg. Daniel er ny på holdet, idet
Tue er flyttet til Spanien. De fire sangere bliver akkompagneret på klaver af
Maren Marie Tange.
Entré: 75 kr.
Billetter kan købes fra d. 1. juni i Meny
i Thorsø.
Evt. resterende billetter sælges ved koncerten.
Medvirkende:
Julie Kold Vilstrup, sopran
Sara G. Tranberg, mezzosopran
Daniel Kjær Holmberg, tenor
Niels Jørgen Tranberg, basbaryton
Maren Marie Tange, klaver

Kirkevandring
Lørdag d. 31. august kl. 9.30 med start
i Vejerslev
Menighedsrådet står igen i år for en
kirkevandring. Den 31. august kl. 9.30
begynder vi med en andagt i Vejerslev
Kirke, derefter kører vi til Kongensbro,
og går trækningen på 8,5 km til Tvilum
Kirke ad den nye træksti. Undervejs indtager vi lidt mad og drikke og ender ved
Tvilum Kirke, hvor vi kan besøge kirken
og landingsbroen ved Gudenå. Herefter
er der fælles transport tilbage til Kongensbro/Vejerslev. Hver deltager vil ved
turens begyndelse få udleveret madpakke og drikkevarer til indtagelse undervejs på ruten.
Vejerslev menighedsråd
Babysalmesang
Til efteråret er der endnu en gang babysalmesang.
Første gang er tirsdag d. 13. august
kl. 9.30 i Aidt kirke og de følgende
tirsdage.
For mere information og tilmelding – se
kirkens hjemmeside.
Aidt menighedsråd

Vejerslev, Aidt og Thorsø menighedsråd
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Kommende arrangementer
(med forbehold for ændringer)
8. sept. Kl. 10.30 Sensommergudstjeneste i parken i Vejerslev.
1. okt.
Kl. 17.00 	Fyraftenstræf i Thorsø Kirke og efterfølgende spisning i
Sognehuset. Pris kr. 50,6. okt. Kl. 10.30 Høstgudstjeneste i Aidt Kirke.
26. okt. Kl. 9.30
Ikonværksted i Sognehuset under ledelse af Helle Noer.
12. nov. Kl. 19.30	Foredrag med Ole Rabjerg i Sognehuset. Emnet er: „Relationer – en af de stærkeste kræfter mellem mennesker“.
1. dec. Kl. 16.00 	Andagt og risengrød i Thorsø kirke og sognehus. 1. søndag i
advent – efter juletræstænding i Thorsø.
8. dec. Kl. 19.30 Adventskoncert i Vejerslev Kirke med Sct. Peder Kirkes Kor.
10. dec. Kl. 14.00 Seniorgudstjeneste i Thorsø Kirke og kagebord på Thorshøj.
15. dec. Kl. 16.00 De 9 læsninger i Aidt Kirke.
2020
19. jan. Kl. 15.00
25. feb. Kl. 19.30
15. mar. Kl. 19.00
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Koncert med fangekoret i Vejerslev Kirke.
Foredrags- og sangaften i Sognehuset med Anette Kjær.
Sangaften i Aidt Kirke.
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Pinsedag

2. pinsedag

Trinitatis søndag

1. søndag efter Trinitatis

2. søndag efter Trinitatis

9/6

10/6

16/6

23/6

30/6

4. søndag efter Trinitatis

5. søndag efter Trinitatis

6. søndag efter Trinitatis

14/7

21/7

28/7

7. søndag efter Trinitatis

8. søndag efter Trinitatis

9. søndag efter Trinitatis

10. søndag efter Trinitatis

4/8

11/8

18/8

25/8

AUGUST 2019

10.30 JF

3. søndag efter Trinitatis

7/7

10.30 JF

VEJERSLEV

9.00 KBF

VEJERSLEV

9.00 JF

9.00 KBF

VEJERSLEV

JULI 2019

* Friluftsgudstjeneste se side 6

6. søndag efter påske

2/6

JUNI 2019

10.30 AB

AIDT

10.30 JF

AIDT

9.00 THK

10.30 JF

AIDT

GUDSTJENESTELISTE Juni - August 2019

10.30 JF

9.00 KBF

THORSØ

10.30 JF

THORSØ

10.30 JF

10.30 JF*

THORSØ

Tryk: www.skabertrang.dk

AB = Anders Bonde

KBF = Knud Bunde Fries

TKH = Thit Kirkeby-Hinrup

JF = Jakob Fink

For nærmere information
om aktiviteter
– se aktivitetslisten her i
bladet.

Kirkelige handlinger

Dåb

Konfirmationer 2019

Vejerslev:
Alberte Rosgaard Sørensen (10.2.19)
Torvi Melchior Siem Højager Ranum
(13.1.19)

Konfirmeret i Aidt Kirke,
Store Bededag den 17. maj 2019
Casper Daugaard Møller Jensen
Emma Maj Poulsen
Lasse Vestergaard Kristensen
Laura Løgstrup Abrahamsen
Loke Lyngaae Sørensen
Luna Giandrup Nordquist Horn
Nanna Morre Iversen
Sarah Viby Jensen
Sebastian Hartzack Mogensen
Signe Kovdal Pedersen
Sofie Nedergaard Pedersen
Victoria Brandt Haakonsson

Aidt:
Luna Giandrup Nordquist Horn (31.3.19)
Thorsø
Mathilde Celina Kejser Voldbirk (27.1.19)

Emma Margrethe Tannebæk (17.2.19)

Bisatte og
begravede
Erik Nikolajsen
Henry Nielsen Nygård
Niels Henning Olsen
Bent Møller
Niels Christian Jørgensen (Nisse)
Peter Arne Jacobsen
Signe Dorthea Hansen
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Konfirmeret i Vejerslev Kirke,
Store Bededag den 17. maj 2019
Andrea Schormand Kyhl
Benjamin Lohmann Østergaard Sørensen
Benjamin Schormand Kyhl
Carl Gordon Jonsson
Cecilie Andrea Friis Chrøis
Christoffer Tvilhøj Horn
Isabella Normann Rasmussen
Jakob Melin Sørensen
Jeppe Gammelgaard Bachstein
Julie Kragh Soelberg
Kamilla Brink Frederiksen
Lea Rosen Kragh
Line Prang Kjeldgaard Iversen
Mai Grønbech Skjødt Pedersen
Mathias Kousgaard Bjerre Mortensen
Mille Hjelmager Trudslev
Peter Klostergaard
Sandra Snedker Francker
Sascha Marie Nicole Juul Sørensen
Konfirmandbillede af begge hold kommer
i det næste kirkeblad.

VejerslevIndlæg
sogn

Vilje til nytænkning løste
organist mangel
Til tider kan det være udfordrende at få
de rette kvalificerede ansøgere til deltids stillinger ved Folkekirken. Sådan
har det også været med stillingen som
organist ved Vejerslev, Aidt og Thorsø
kirker.
Efter stillingsopslag først på året var
der ikke den rette kandidat til stillingen.
Menighedsrådene fik kontakt til en
mulig interesseret. Men udfordringen
var timetallet, da stillingen er på betydelig færre timer end vedkommende
ønskede. Nytænkning og fokus på nye
muligheder har bevirket at kirkerne nu

har fundet den kommende organist. Asbjørn Rosendal tiltrådte stillingen som
organist ved de tre kirker fra maj måned. Han overtager også ansvaret for
såvel børnekoret og voksenkoret.
Utraditionel baggrund
Den nye organist er akademiker med
uddannelser indenfor medicin og folkesundhed fra Syddansk Universitet.
Asbjørn Rosendal er i fuld gang med
organistuddannelse og har spillet som
vikar ved flere kirker.
Han siger om sig selv: ”Jeg er fra Vestjylland. I min fritid fotograferer jeg, og
jeg spiller og uddanner mig indenfor
klassisk musik på klaver og orgel. Jeg er
typen der selv maler kaffebønnerne, og
helst selv reparerer mine biler mm”.
Ansættelsesproces ikke efter bogen
Den nye stilling er sammensat af mange spændende elementer. Organist og
korleder ved Vejerslev, Aidt og Thorsø
kirker. Hverdagstjenester mm ved Hvorslev, Gerning og Vellev kirker.
Herudover ugentlig 10 timer som konsulent ved Favrskov provsti, med HR- og
strategiske opgaver.
Stillingen blev ledig da den tidligere
organist fik en fuldtids organist stilling
i Vestjylland.
Vejerslev, Aidt og Thorsø menighedsråd
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Indlæg

Ny gravermedhjælp
I forbindelse med at Thorsø menighedsråd fra 1. januar, har overtaget opgaverne med kirketjeneste og kirkegårdsdrift ved alle tre kirker, har vi udvidet
medarbejderstaben. Det var jo efter at
graverstillingen i Vejerslev i efteråret
blev ledig, at det nye samarbejde blev
etableret.
Fra marts er Dorthe Bonde ansat som
gravermedhjælp, med opgaver ved alle
tre kirker. Dorthe har tidligere arbejdet
på kirkegårde og har også arbejdet inden for sundhedsvæsnet. Dorthe er friluftsmenneske og frisk på opgaver, der
også kræver en fysisk indsats. Vi glæder
os til samarbejdet og byder Dorthe velkommen her ved vore kirker.
Så ud over Dorthe kan du også fremover på de tre kirkegårde møde; ledende
graver Jan U. Pedersen, gravermedhjælper
Inge Andersen og Else Marie Jørgensen.

Brug MobilePay
– nutidens
kirkebøsse
Thorsø kirke har fået MobilePay, som
kan bruges, når der skal overføres
penge til kirkekassen. F.eks. hvor der
er deltagerbetaling, eller når der er en
indsamling.
Nummeret er 58152
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Vejerslev
Indlæg /sogn
Kor

Efterlysning
Vi bringer her en efterlysning af en
”God grå skindjakke”, som er blevet væk
efter Fyraftenstræf med foredrag om
Etiopien, den 12. marts 2019 i Thorsø
Sognehus.
Til gengæld har vi en grønlig jakke (se
billedet) af mærket BUSH hængende
ude i gangen uden ejer.
Vi håber du vil ”tjekke dit klædeskab”,
så vi kan få opklaring på mysteriet.
Henvendelse på ovenstående efterlysning kan ske til kirkens tlf. 86871414

eller til Jakob Fink på tlf. 30 70 78 15 eller
Erik Bertelsen, tlf. 71 75 23 33.

Børnekoret ”Solsortene”
& voksenkoret ”Harmoni”
Vi har nu ansat vores nye organist Asbjørn Rosendal, som også fremover skal
lede kirkens to kor. Begge kor starter
efter sommerferien, og mødes hver
onsdag. Korene følger skolernes ferier.
Børnekoret Solsortene mødes i Thorsø
Sognehus onsdage kl. 15.45 – 16.45,
og mødes første gang onsdag den 21.
august.
Voksenkoret Harmoni mødes i Thorsø
Sognehus onsdage kl. 18.30 – 20.30 og
har første gang onsdag d. 21. august.
Hvis man har interesse for at synge med

i korene, er man mere end velkommen –
ingen erfaring eller nodefærdigheder er
nødvendige! Man må også meget gerne
komme med på prøve, så man kan fornemme, hvad det er.
Børnekoret Solsortene optager korsangere fra og med 2. klassetrin.
Ved spørgsmål og/eller interesse for,
kontakt da Asbjørn for yderligere information.
Asbjørn Rosendal:
Tlf. 29 77 82 34 – mail: asros@km.dk

www.vejerslev-aidt-thorso.dk
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Sognene i øvrigt

Kontaktperson : Erik Bertelsen
Thorsølundvej 23, 8881 Thorsø, tlf. 71 75 23 33

Juni
Mandag den 3. og tirsdag den 4.
Udflugt til Thyholm med overnatning.
Særskilt program
Onsdag den 12. kl. 19,30
Bibeltime hos Ove Mortensen,
Søndermarkstoften 32, Ans Markus 2. 1 -12
”Trussel mod Guds enemærker ”.
Onsdag den 19. juni kl. 18,00
Midsommerfest Kjelsø lejren, Bøgedal 4 Ans.
Anders Bo Engrob Jørgensen, Kjellerup taler
Grill, tale, bål mm.

Juli og August ferie

Dansk Røde Kors
Thorsø-Ulstrup

Thorsø KFUM

Gruppeleder : Alice R. Christensen

Tlf. 40 42 98 53
Bævere : Alice R. Christensen
Tlf. 40 42 98 53
Ulve : Marianne F. Sørensen
Tlf. 86 96 61 37

Nørkler
Vil du være med til at strikke eller sy til gavn for
fattige, så kontakt: Annegrethe Biller, 2180 6087
Besøgstjeneste
Er du ensom eller har du lyst til at besøge et
ensomt menneske, kan du kontakte: Merete
Lou, 8668 3630 eller meretelou@fiberpost.dk
Vågetjenesten
Vågetjenestens frivillige skaber ro og tryghed
ved at være til stede og støtte den døende i
livets sidste timer.
Kontakt Elsebeth Kristensen, 2759 2603, som
også kan fortælle om muligheden for at blive
aktiv i vågetjenesten.

Forside, bagside billeder og sommer billeder er taget den 25. april 2019 i
lokalområdet af Jakob Fink.
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Kontakt

Sognepræst
Jakob Fink
Træffes på kirkekontoret,
Kirkegade 23, 8881 Thorsø
eller på tlf. 86 87 14 14, mobil
30 70 78 15, mail: jfi@km.dk
Mandag er fridag

Sognepræst
Thit Kirkeby-Hinrup
Tlf. 86 46 35 53
Mobil: 24 23 10 26
thk@km.dk

Præstesekretær
Jette Klostergaard Sørensen
Træffes tirsdag og torsdag
9 – 12 på Kirkegade 23 eller
på telefon 86 87 14 14,
mail: jks@km.dk

Graver og Kirketjener
Jan U. Petersen
Tlf. 71 78 33 15
mail: graver.vat@gmail.com

Organist og korleder
Asbjørn Rosendal
Tlf. 29 77 82 34
mail: asros@km.dk

Vejerslev

Aidt

Thorsø

Menighedsrådsformand
Inge Bugge
Christiansen
Tlf. 22 84 93 05

Menighedsrådsformand
Agnete Ring
Sørensen
Tlf. 20 10 24 61

Menighedsrådsformand
Erik Bertelsen
Tlf. 71 75 23 33

Kirkeværge
Aase Lejsgaard
Tlf. 22 39 63 25

Kirkeværge
Ellen Priess
Tlf. 86 96 68 70

Kirkeværge
Hanne Pedersen
Tlf. 30 53 34 65

Kirkesanger
Charlotte Bang

Kirkesanger
Charlotte Bang

Kirkesanger
Trine Sognstrup

Kirkernes hjemmeside
www.vejerslev-aidt-thorso.dk
Redaktion og deadline
Indlæg til næste kirkeblad modtages meget gerne og skal være redaktionen i hænde senest uge 32.
Indlæg sendes til sognepræst Jakob Fink, jfi@km.dk (Ansvarshavende redaktør).
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