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Leder

Præstens klumme

I september blev konfirmanderne endeligt konfirmeret. Det havde de ventet
længe på – og de nåede lige at blive det
i den korte periode, hvor Danmark for en
stund var åbnet op uden forsamlingsforbud osv. Billederne af konfirmanderne
kan ses inde i bladet.
Folkekirken er selvfølgelig som resten
af samfundet påvirket af coronaepidemien. Men siden august har kirkerne og
sognehuset været åben for gudstjenester og aktiviteter. Og som det ser ud,
så bliver det ved med at være sådan
(selvfølgelig med alle mulige forbehold).
Kirken og dens budskab er for mange
danskere en vigtig livsnerve der markerer livets glæder og sorger. I kirken får
livet og tilværelsen et ekstra krydderi.
For her fornemmer man måske at alt
ikke kun er som det umiddelbart ser ud,
for livet og verden er større end det vi
kan se og forstå. I kirken fortælles der
om menneskets værdi, Guds store kærlighed, om tilgivelse og håb.
Folkekirken er som så mange andre
steder i samfundet underlagt restriktioner og sikkerhedsforanstaltninger, som
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gør at man trygt kan komme der. Det
betyder at kirkerne ikke må fyldes helt
op med mennesker, der er begrænsning
på hvor mange der må være der og der
skal være afstand mellem folk når man
sidder på bænkene: én meter hvis der
ikke synges og to meter, når vi synger,
men nær familie må gerne sidde tættere
sammen. I kirkerne og i sognehuset skal
man bære mundbind, når man bevæger
sig rundt i mellem andre. Og så er der
selvfølgelig håndsprit til rådighed alle
stederne.
Folkekirken skulle gerne være kirke
for hele folket – men der er altså ikke
plads til alle i kirkerne på én gang. Så
som noget ekstraordinært vil vi I år holde gudstjenester juleaften i Tungelund
aktivitetscenter, på den måde skulle der
gerne blive plads til alle i år, som ønsker
at komme til julegudstjeneste. Vi holder
to gudstjenester kl. 14.00 og kl. 15.30
(læs mere i bladet).
Lys i mørket
I en tid med mange regler og restriktioner, gælder det om at holde modet
oppe. For der er er brug for lys i denne
mørke vintertid. Der er et skriftsted fra
bibelen som taler om dette, et skriftsted som jeg har holdt prædiken over
flere gange i år på lidt forskellig måde.
Man kunne både høre teksten ved årets
konfirmationer, til Allehelgen og seneste som en klumme i Favrskov lokalavisen:
Jesus siger: ”I er verdens lys. En by, der
ligger på et bjerg, kan ikke skjules. Man

Nyt fælles menighedsrådsråd
tænder heller ikke et lys og sætter det under en skæppe, men i en stage, så det
lyser for alle i huset. Således skal jeres lys
skinne for mennesker, så de ser jeres gode
gerninger og priser jeres fader, som er i
himlene” (Matthæusevangeliet 5,14-16).
I disse mørke vintermåneder kan vi
altså ikke bare grave os selv ned og så
forvente at lyset og håbet skal komme
til os alle mulige andre steder fra. For
selvom vi måske har mistet modet, eller
tålmodigheden eller alt muligt andet –
så har vi hver fået et lys der kan skinne
for andre (i kraft af dem vi er og det vi
siger og gør) – vi skal bare lige huske at

stille lyset frem så at andre kan se det.
Så kan det godt være at der er corona
og alt muligt andet, men hvis vi stiller
vores lys frem og lyser for hinanden, så
skal vi nok finde vejen gennem det.
Nå, ja – og så som en lille slutbemærkning så har efteråret været ganske begivenhedsrig for mig og min familie – og her
er der et lille billede af det nyeste skud på
stammen, som kom til verden d. 9. okt.
Jeg ønsker jer alle en glædelig juletid
og smukke vintermåneder.
Hilsen sognepræst
Jakob Fink

Nyt fælles menighedsrådsråd
Der skrives kirkehistorie i Vejerslev, Aidt
og Thorsø sogne, 1. søndag i advent. Her
tiltræder nemlig for første gang et fælles
menighedsråd for de tre sogne. Processen med fælles menighedsråd begyndte
for et par år siden, så det er en beslutning der har været god lokal opbakning
bag. Hvert sogn har valgt sine egne repræsentanter til det nye menighedsråd.
Sådan vil det også være fremover. Hvert
sogn skal være repræsenteret med egne
mandater. Hvert sogn har også sin egen
kirkeværge, dvs. den person der lokalt
følger op på kirkegårdens forhold mm.
Så et fælles menighedsråd tager ikke det
lokale engagement væk.
Det nye fælles menighedsråd skal varetage alle opgaver ved de tre kirker.
Det nye samarbejde vil gøre dagligdagen mere enkelt og give mere klare
kommunikations veje.

Vi ser frem til et godt, positivt og konstruktivt samarbejde til gavn for vore sogne.
De valgte medlemmer har konstitueret
sig på følgende måde.
-
Erik Bertelsen, formand og kontaktperson til personale
- Inge Bugge Christiansen, næstformand
- Annie Bruhn Ebbesen, kasserer
- Nynne-Kristin Bech Thorndal, sekretær
Øvrige medlemmer af menighedsrådet:
Begitte Kviesgaard-Thomsen, Agnete Ring
Sørensen, Bodil Lykke Mose, Hans Jørgen
Dahlgaard, Vicki Benedikte Nielsen
Kirkeværger:
- Vejerslev: Aase Lejsgaard
- Aidt: Agnete Ring Sørensen
- Thorsø: Hans Jørgen Dahlgaard
På menighedsrådets vegne
Erik Bertelsen 7175 2333
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ledersogn
Aidt

Nyt fra Aidt
Menighedsrådsvalget var d. 15. september. Vi skulle have tre valgt til det fælles menighedsråd. Det blev Nynne Bech
Thorndal, Annie Ebbesen og undertegnede der skal repræsentere Aidt.

får vi en orgel konsulent til at vurdere,
hvad der kan gøres.
På kirkegården er graverne ved at lægge gran på gravstederne, så alt bliver
pænt til første søndag i advent.

Vi har endelig fået godkendt vores projekt med udskiftning af kirkedøren og
niveaufri adgang til kirken.
Der vil blive en bred gangsti fra lågen
der skråner op til kirken, så trinet ind til
kirken fjernes.
Desuden en flisesti ind til graverhusets indgang.

Julegudstjenesterne d. 24. december vil
også være berørt af covid 19. Indtil videre planlægger vi at der bliver to gudstjenester i Aktivitetscenteret, for vi må
ikke være så mange i kirkerne.

Vi vil fortsætte med den type fliser vi
har, så vi kan genbruge de gamle fliser.
Vores orgel er ved at være slidt. Det er
ved at være svært at stemme. Derfor
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På trods af alt ikke er som det plejer,
håber jeg, at alle må få en god Jul og
komme godt ind i det nye år.
Glædelig Jul og Godt Nytår
Aidt Menighedsråd
Agnete Ring Sørensen

Vejerslev
Thorsø sogn

Nyt fra Thorsø
Her op til advent og jul går manges tanker tilbage til tiden som den kan huskes
fra tidligere år. Ja, nogen tænker tilbage
på barndommens ubekymrede tid med,
lys, hygge og gode juleforberedelser.
Det kan let blive en kontrast til den tid vi
gennemlever lige nu, hvor angst og frygt
for virus og sygdom fylder hos mange.
Meget er uforudsigeligt og anderledes
i tiden lige nu. Men vi må hjælpes ad
med, at finde de gode ting frem i denne
tid. En varm hilsen, en telefonsamtale,
et uventet kig til naboen osv. Hold fast i
håbet på noget godt er i vente.
Det er befriende at julens egentlige indhold og besked til os, er det modsatte af
det der fylder tankerne i år. Nemlig den
besked der lød den første julenat: ”Frygt
ikke, jeg forkynder jer en stor glæde som
skal være for hele folket”. Det er det
befriende, forløsende og trygge vi kan
fortælle hinanden i denne jul. At Ind i al
usikkerhed, er der noget større. En ”stor
glæde” et håb og en fremtid – et; ”frygt
ikke”. Det kristne budskab har håb og
fremtid som indhold.
Glædelig advents- og juletid!
Tak til nogle og velkommen til andre
Ved menighedsråds valgperiodens udløb 1 søndag i advent, er der tre der selv
har valgt at udtræde af Thorsø menighedsrådet. Stor tak til Jan Rosendal, Tina
Sakskøbing og Inge-Lise Horn for tiden
og for jeres indsats gennem årene. I har
hver på jeres måde gjort en god indsats
for kirkens liv. Vi vil savne jer og ønsker
jer alt godt fremover.

foto af Thorsø kirke taget af Leif Horn

I en anden artikel i bladet kan du læse
om det nye menighedsråd.
Tak for bidrag til julehjælp
Vi vil gerne sige en stor tak for de bidrag
der er givet til julehjælp til folk her i Thorsø. Det er imponerende der kan samles
flere tusinde kroner ind. Vi ved det betyder meget for mange af få denne hjælp.
Kirkegården som mindernes park
Her i vintertiden giver en vandring på
kirkegården en dejlig ro og plads til eftertanke. De flotte udtryk med pyntede
gravsteder med masser af forskellige
grandækninger er en oplevelse i sig selv.
Tak til kirkegårdens personale for jeres
flotte grandækning og indsats for at
gøre kirkegården et flot sted at komme.
Bedre udsyn til kirken
I løbet af vinteren vil hvert andet træ
på norddiget blive fældet. Trækronerne
er groet sammen og de tætte trætoppe
tager udsigten, så kirken bliver usynlig,
når træerne har blade på.
På vegne af Menighedsrådet
Erik Bertelsen

www.vejerslev-aidt-thorso.dk
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Vejerslev sogn

Nyt fra Vejerslev
Året 2020 er blevet et år, som vi sent
vil glemme. Det er for det første afslutningen på en over 100-årig periode med
selvstændigt menighedsråd med lokale
borgere i Vejerslev, som har arbejdet for
det kirkelige liv og for driften af kirke,
kirkegård, præstebolig, forpagterbolig,
jord og skov. Udviklingen gennem de
mange år er forløbet meget forskellig,
men særligt igennem de seneste 25 år,
er der sket store forandringer, som stiller
større krav til de frivillige. Derfor ser vi nu
mange steder, at arbejdet samles i fælles
menighedsråd indenfor pastoraterne,
sådan at en stor del af opgaverne kan
løses mere rationelt og professionelt. Vi
ser det derfor som rettidig omhu, at vi
nu fra det nye kirkeår indgår i fælles menighedsråd med Thorsø og Aidt sogne.

Vi siger i den forbindelse farvel til 3 af
de nuværende menighedsrådsmedlemmer, Gurli Pedersen, Vivi Østergård og
Aase Lejsgaard, med en stor tak for
mange års trofast og rigtig godt samarbejde. Herefter vil Vejerslev sogn være
repræsenteret ved Begitte KviesgårdThomsen og Inge Bugge Christiansen i
det fælles menighedsråd.
Forandringer er der også sket på kirkegården, meget stor endda. Fra at fremstå med mange lige rækker af hække
og gange med grus, er det nu en grøn
bund, med solitære gravsteder. Det giver et roligt parkudtryk, hvor man nu
kan gå frit rundt. Vi har på den måde
fået reduceret i de tomme gravsteder
og desuden opnået en omlægning til
grøn vækst, hvilket vi som kirke også
er blevet en del af i forbindelse med de
kommende CO2 reduktioner.
Desværre kan vi, som alle andre stede,
ikke afholde vores planlagte aktiviteter,
hvilket betyder at julekoncert og julegudstjeneste i kirken er aflyst. Vi beklager meget, men håber at man i stedet
kan benytte julegudstjenesten i Tungelundhallen, hvor der er plads til betydeligt flere stadig med restriktioner.
Vi ser frem til et godt samarbejde i det
nye fælles menighedsråd.
Med stor tak for tiden i Vejerslev Menighedsråd ønskes alle en rigtig glædelig jul.
Inge Bugge Christiansen
Vejerslev Menighedsråd

6 |

www.vejerslev-aidt-thorso.dk

2. søndag i advent

3. søndag i advent

4. søndag i advent

Juleaften

Juledag

2. juledag

nytårsaften

06/12/20

13/12/20

20/12/20

24/12/20

25/12/20

26/12/20

31/12/20

1.s.e.h.3k.

2.s.e.h.3k.

sidste s.e.h.3k.

Septuagesima

10/01/21

17/01/21

24/01/21

31/01/21

Seksagesima

Fastelavn

1. søndag i fasten

2. søndag i fasten

07/02/21

14/02/21

21/02/21

28/02/21

FEBRUAR

Helligtrekonger

03/01/21

JANUAR

*
”Vi synger julen ind” (ændret fra kl. 16.45)
** De ni læsninger
*** I Tungelund aktivitetscenter

1. søndag i advent

NAVN PÅ SØNDAG

29/11/20

DECEMBER

10.30 JF

VEJERSLEV

9.00 THK

VEJERSLEV

14.00 JF

9.00 KBF

16.00 JF**

15.00 JF

VEJERSLEV

9.00 KBF

AIDT

10.30 JF

10.30 JF

AIDT

10.30 JF

10.30 JF

AIDT

10.30 JF

16.30* JF

THORSØ

10.30 JF

9.00 THK

THORSØ

10.30 JF

10.30 JF

THORSØ

14.00, 15.30 JF***

Gudstjenesteliste December 2020 / Januar / Februar 2021

Tryk: www.skabertrang.dk

KBF = Knud Bunde Fries

THK = Thit Kirkeby-Hinrup

JF = Jakob Fink

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

Aktivitetskalender

Aktivitetskalender
Meget er anderledes i denne tid. På
grund af Corona må noget aflyses
mens andet må gøres på en lidt anderledes måde end vi er vant til. Det
betyder at Julekoncerten den 6. december og senior-arrangementet den
8. december desværre må aflyses.
”Syng julen ind”
Søndag d 29. november kl. 16.30 i
Thorsø kirke
Vi plejer at holde en lille andagt i Thorsø
kirke efter juletræstænding i byen. I år
er det lidt anderledes, da der ikke er en
fælles juletræstænding i byen. Så i stedet
for fakkeloptog er man velkommen til at
komme direkte til Thorsø kirke kl. 16.30
(tidligere annonceret til kl. 16.45) for at
synge julen ind. Der er desværre ikke fællesspisning i sognehuset bagefter som vi
ellers plejer.
De ni læsninger
Søndag d. 13. december kl. 16.00 i
Vejerslev kirke
”De ni læsninger” er en alternativ eftermiddagsgudstjeneste. Det er en traditi-
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on fra England, som efterhånden er blevet en fast tradition ved mange kirker i
Danmark. Ved gudstjenesten læses der
ni bibeltekster op både fra det nye og
det gamle testamente, som på hver deres måde belyser julens budskab. Mellem teksterne synges der julesalmer og
børnekoret ”Solsortene” indleder gudstjenesten med Luciaoptog.
Krybbespil
Tirsdag d. 15. december kl. 17.00 i
Thorsø kirke
Som noget nyt vil børnekoret i år opføre
det traditionelle jule-krybbespil.

Aktivitetskalender
I efteråret arbejder Vejerslev-Aidt-Thorsø
kirkers børnekor, Solsortene, sammen
med korlederen og kirkesangeren på et
krybbespil.
Tiltaget er nyt, og er et lille skuespil om
julens centrale omdrejningspunkt: Jesu
fødsel. Krybbespillet foregår i Betlehem
for 2020 år siden, og vi møder Jesu forældre, Jomfru Maria og Josef. Vi møder
også både en flok hyrder og nogle vise
mænd, der alle modtager det hellige
budskab om Jesu fødsel fra Ledestjernen. Vi møder også Kong Herodes, som
ikke tåler andre konger end ham selv.
For at hjælpe os gennem de begivenhedsrige scener har vi indkaldt kirkens
maskot, Abraham, som en helt særlig
kommentator!
Kom og oplev, hvordan det hele fandt
sted – dengang som nu (næsten, i hvert
fald).
Koret synger i løbet af skuespillet
4 julesange. Pga. Corona-restriktionerne forventer vi ikke, at menigheden/
gæsterne også må synge med på sangene. Der er plads til 49 ikke-syngende
mennesker i alt.
Med venlig hilsen
Asbjørn Rosendal, Korleder og organist
Julegudstjeneste på en anderledes
måde
Juleaften den 24. december kl. 14.00
og 15.30 i Tungelund aktivitetscenter
Virusepidemien gør, at der er begrænsninger for antal der må være i kirkerummet. Vi har derfor valgt at leje Idrætshallen på Tungelund Aktivitetscenter.

Kom og vær med
til at fejre julens
begyndelse på en
festlig og anderledes måde.
Der bliver gudstjeneste kl. 14.00
og kl. 15.30. Hallen bliver indrettet så det er muligt at holde den nødvendige afstand.
Kom og syng de gamle kendte julesalmer og hør præstens prædiken.
Foredrag: ”Svære tider”
Tirsdag den 26. januar kl. 19.30 i
Sognehuset
I en tid hvor alt er anderledes, hvor afmagt og magtesløshed fylder, hvordan
håndtere vi så livet?
Hospitalspræst fra regionshospitalet
Randers, Joan Møller Molbo vil denne
aften dele sine erfaringer i forhold til at
tale med mennesker, hvis liv pludselig
har forandret sig.
Vi vil også tale om den tid vi alle lever
i lige nu som også er præget af forandringer.
Der er med nuværende Corona restriktioner plads til 49 personer i Sognehuset.

Hospitalspræst
Joan Møller
Molbo

Konfirmandnavne
Konfirmeret i Vejerslev kirke
lørdag den 5. september 2020
Asbjørn Roy Christensen
Emil Kviesgaard-Thomsen
Emil Munk Larsen
Emil Ulfkjær Jefsen
Emma-Josephine Borggaard Drejdal
Ida Birch Laursen
Jakob Krøyer Haupt Hansen
Kathrine Marie Viuff Jakobsen
Laura Elisabeth Mølgaard Schmidt
Laura Frøstrup Rytter
Lykke Fogsgaard Schøler
Maiken Sjørslev Nielsen
Malthe Lassen
Oliver Andersen Ketley (hjemmet)
Rebecca Bjørn Andersen
Tobias Schmidt Overgaard

Konfirmeret i Aidt kirke
lørdag den 12. september 2020
Alexander Due Annesen
Andreas Basse Pedersen
Cecilie Haarup Thorsgaard
Elias Rose Thorndal
Frida Nygaard Dahl
Frida Thor Ravn
Ida Marie Mørup
Julie Højbjerg Møller
Julie Moeskjær Lang
Mai Bernt Nielsen
Marius Lund Jensen
Martin Ejnar Andreassen
Selma Agri Blakgaard Rasmussen
Tue Malgård Thorsen
Victoria Stenskjær
Viktoria Tandrup Sørensen
William Harris Kjærsgaard
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Kirkelige handlinger / Farvel og tak

Døbte
Aidt:
Sejr Villadsen
Liva Ringsing Pedersen
Thorsø:
Nohr Baastrup Storm
Esben Bæk Aagaard
Jakob Peder Burow Christensen

Bisatte og
begravede
Gunnar Thøger Holm Jensen
Axel Gårdhøj Pedersen
Frank Ebbesen Madsen
Rasmus Kilsgaard Madsen
Gunnar Drachmann
Karen Ravn
Erik Melgård Johansen

Farvel og tak
Gravermedhjælper Inge Holm Andersen
har valgt at gå på efterløn fra 1. december i år. Vi har gennem en tid vidst, at
Inge gik med disse overvejelser. Vi har
stor forståelse for du også gerne vil
prioritere mere tid på din nære familie.
Men vi vil komme til at savne din stille,
rolige og positive måde af være på.

Vi siger dig en stor tak for din ihærdighed og indsats gennem årene. Vi har aldrig været i tvivl om, at det var vigtigt
for dig, at folk måtte få en god oplevelse ved at komme på kirkegården. Tak
for din indsats og et godt samarbejde.
Menighedsråd og kollegaer.

www.vejerslev-aidt-thorso.dk
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leder
Indlæg

Nyt - nyt - nyt
Sangaftener hver anden onsdag aften
kl. 19.00 i ulige uger
Nu byder vi velkommen til et nyt tiltag:
Sangaftener og aftenhygge i sognehuset. Organist Asbjørn Rosendal sidder
ved klaveret, og har en række sangforslag klar. Derudover er alle ønsker vel-
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komne. Alle er velkomne, og der serveres
en kop kaffe. Kom og få rørt sangstemmen, og få samtidig en hyggelig snak.
Sangaftenen holder ferie i december,
og følger skolens ferie. Ellers er tiltaget åbent i perioden september til april,
begge inklusive.

Vejerslev sogn
Kor

Børnekoret
SOLSORTENE
Vejerslev, Aidt og Thorsø kirkers børnekor Solsortene øver ugentligt i Thorsø
sognehus hver onsdag kl. 15.45 - 16.45
i perioden ultimo august til primo maj.
Koret deltager f.eks. ved luciaoptog på
Thorshøj og til”de 9 læsninger” til jul,
spaghettigudstjenester og en mini-koncert i maj. De laver også et krybbespil
op mod jul, som man kan læse mere om
her i kirkebladet på s. 7.

Det er gratis at være med i koret.
Koret ledes af organist og korleder Asbjørn Rosendal: asros@km.dk 2977 8234
Voksenkoret HARMONI er nedlagt. I stedet for er der kommet sangaftener hver
anden onsdag aften i sognehuset, som
man kan læse mere om på forrige side.

www.vejerslev-aidt-thorso.dk
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Øvrigt

På grund af virus situationen kontakt formand Erik Bertelsen 7175 2333.
e.bertelsen@mail.tele.dk for møde tidspunkter.
Møder holdes Kernehuset, Tjørnevej, Thorsø.
Alle er velkommen, det er gratis at være med
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Kontakt

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

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

Sognesekretær
Jette Klostergaard Sørensen

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

Tlf. telefon 50 75 01 10, mail: jks@km.dk
Telefontid man., tirs. og tors. fra 9-12
Sognesekretær er sekretær for følgende
Menighedsråd: Vejerslev Aidt Thorsø Sognes
Menighedsråd og Hvorslev Gerning Vellev
Sognes Menighedsråd.

Kirkesanger
Charlotte Bang

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

Nyt menighedsråd
Formand og kontaktperson til personale
Erik Bertelsen
Tlf. 71 75 23 33

Vejerslev

Aidt
Kirkeværge
Aase Lejsgaard
Tlf. 22 39 63 25

Thorsø
Kirkeværge
Agnete Ring
Sørensen
Tlf. 20 10 24 61

Kirkeværge
Hans Jørgen
Dahlgaard
Tlf. 30 13 28 61

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 6.
Indlæg sendes til sognepræst Jakob Fink, jfi@km.dk (Ansvarshavende redaktør).

www.vejerslev-aidt-thorso.dk
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