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P R Æ S T E N S S P A LT E
Symboler
Symboler og logoer omtales ofte som synonyme størrelser. Men de fortæller noget forskelligt.
Logoer knytter sig ofte til virksomheder, der skal sælge
en bestemt vare, som f.eks. Lego, McDonald, Facebook
m.fl. Når vi ser disse logoer, véd vi, hvad det er for et produkt, som de repræsenterer og udbyder. Logoet er virksomhedens ansigt.
Symboler er et billedligt tegn, som peger på noget andet
end det, der umiddelbart ses. Symboler fortæller om noget livsvigtigt. Symbolet udtrykker noget, der kun kan
forstås af indviede. De afbilleder noget, som ikke kan udtrykkes direkte, og siger noget mere, end en bogstavelig
fremstilling er i stand til.
I Øster Snede kirke og på kirkegården er der mange kristne symboler.

Midt mellem disse to tegn står Kristus-symbolet, som kaldes Kristi monogram. Symbolet er en sammensmeltning
af de to første bogstaver i det græske ord: Kristus. Det er
altså Kristi signatur. Symbolerne et sat på prædikestolen
for at signalere til præst og menighed, at det, der skal læses og prædikes herfra, er Guds ord - med Kristus som
centrum.
Symbolet - Kristi monogram - er i øvrigt
gjort til Øster Snede kirkes logo. Her
smelter symbol og
logo sammen og
kommer til at sige
noget om, hvad vi
gerne vil, der skal kendetegne Øster Snedes kirkes forkyndelse og virke.
Det mest kendte kristne symbol er korset. Enten som et
krucifiks, dvs. et kors med Jesus hængende på, som et
tegn på at han døde på korset for vores synders skyld, eller som et tomt kors. Det tomme kors er et symbol på at
frelsen er fuldbragt, og at sejren over synden og døden
er vundet.
Det mest særprægede korstegn på kirkegården er hjulkorset, se forsidefoto, som står på gravstedet mellem
våbenhuset og kirkens korsarm. Korset bærer inskriptionen: Ave crux, spes unica, som betyder: Hil dig kors, vort
eneste håb. Her tolker inskriptionen symbolet.
I salmen Hil dig frelser og forsoner siger Grundtvig, at korset er en gåde; noget uforståeligt. Men dog et sejrs- og
frelsestegn.

Foran på læsepulten på prædikestolen er der tre tegn,
men kun to symboler. Det første og sidste tegn er Alfa
og Omega. Tegnene er det første og sidste bogstav i det
græske alfabet. I Det nye Testamente omtaler Jesus sig
som Alfa og Omega; altså som begyndelsen og enden på
alt, hvad der er skrevet i Bibelen.

Ja, jeg tror på korsets gåde,
gør det, Frelser, af din nåde.
Stå mig bi, når fjenden frister!
Ræk mig hånd, når øjet brister!
Sig: vi går til Paradis! DDS 192,9

AD
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S T O R T O G S M ÅT F R A S O G N E T
Bliv besøgsven!
Menighedsrådet ønsker at kunne tilbyde besøgstjeneste
ud fra Øster Snede Kirke. Sognepræst Anders Dalgaard
har modtaget henvendelse fra to personer, som gerne vil
have en besøgsven.
En besøgsven er knyttet til en bestemt person, som ønsker
besøg (besøgsvært). Det nærmere omfang og indhold
af besøg aftales mellem besøgsven og besøgsvært.
Det kunne være en time om ugen eller hver 14. dag.
Indholdet kan være almindeligt samvær, oplæsning, et
spil, en gå- eller køretur eller hvad besøgsværten har lyst
til. En besøgsven har tavshedspligt med de oplysninger,
vedkommende kommer i besiddelse af gennem
besøgene.

Omlægning af bed mellem parkeringsplads og kirkegårdsdige
Menighedsrådet har besluttet at erstatte den nuværende
beplantning af rød snebær mellem parkeringsplads
og kirkegårdsdige med grus og enkelte lave planter.
Beplantningen af rød snebær er meget svær og
arbejdskrævende at holde ren for ukrudt og dækker
tillige for det smukke kampestensdige.
Samtidig vil den nuværende græsplæne mod øst blive
omlagt til en ny plæne på grund af store ujævnheder og
dominans af mos og ukrudt.
Anlægsarbejdet forventes udført i maj 2017.

Første skridt i at etablere en besøgstjeneste er at få
aftale med et antal personer, som vil tilbyde sig som
besøgsvenner. Derfor opfordres interesserede til at
kontakte sognemedhjælper Lisette Vestergaard, tlf. 24 42
76 09 eller sognepræst Anders Dalgaard, tlf. 75 89 32 11.

Sjælesorg på nettet
Sjælesorg er omsorg for sjælen, når man ønsker at
dele noget, vende tanker eller lette sit hjerte. Det er en
samtalemulighed, når man står midt i en sorg, sygdom,
skilsmisse eller anden livskrise.

Menighedsrådet håber, at det vil lykkes at få besøgstjenesten i gang fra efteråret 2017.

Man kan til enhver tid henvende sig til sognepræst
Anders Dalgaard, tlf. 75 89 32 11, mail: adal@km.dk.
Præsten lytter, uden at man skal præstere noget. Præsten
fører ikke journal og har tavshedspligt.
Som noget nyt tilbyder Folkekirken sjælesorg på nettet.
En række præster har stillet sig til rådighed for fortrolige
samtaler via nettet. Disse præster fører heller ikke journal
og har også tavshedspligt.
Du logger dig blot
ind på www.sjaelesorg.nu. Der er mulighed for at chatte
med en præst mandag til torsdag mellem kl. 13.00 og
17.00 og igen fra
kl. 19.00 til 22.30.
Chatten er åben for
alle.
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S T O R T O G S M ÅT F R A S O G N E T
Gelænder ved korbuen
Menighedsrådet ønsker at gøre det lettere for gangbesværede at forcere trinnet mellem skibet og koret ved
at der er noget at støtte sig til. Der er derfor igangsat
undersøgelse af muligheder for et gelænder, som diskret
kan indpasses i kirkens rum, inventar og farver.

Syng dig gennem 500 år
REFORMATIONSJUBILÆUM FOR SANGGLADE

Når et løsningsforslag er udarbejdet, skal det godkendes
af de kirkelige myndigheder forud for udførelse.
Menighedsrådet håber, at et gelænder kan opsættes i
efteråret 2017.
VRN

Har du lyst til at fejre reformationsjubilæet med sang og
musik? Så kom og syng salmer og mindre korstykker fra
tiden omkring reformationen og frem til i dag sammen
med alle kirkekorene i Hedensted Kommune.
Er du sangglad, så kom til en af øveaftenerne (se
nedenfor), og til øvedagen lørdag 30. september kl.
13.00–16.00 i Løsning Kirke.
Kl. 16.00 er der koncert for offentligheden i Løsning
Kirke.
Her kan du se, hvor og hvornår du kan synge med til
koncerten 30/9:
• Juelsminde: Kirkebakkehuset, torsdag 28/9 kl. 19.0021.00
• Barrit: Kirkehuset, onsdag 27/9 kl. 19.00-21.30
• Hedensted: Hedensted Kirke, onsdag 27/9 kl. 18.00-20.00
• Øster Snede: Konfirmandhuset, onsdag 20/9 kl. 19.0020.30
• Uldum: Uldum Præstegård, Kirkegade 13, torsdag 28/9
kl. 16.00-18.00
• Tørring: Kirkebakkehuset, Degnevej 1, torsdag 28/9 kl.
19.00-21.00
Arr.: Hedensted Provsti
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DUR OG MOL INDENFOR KIRKEGÅRDSDIGET
Hvis du synes, at der i den seneste
tid har været ekstra meget liv i kirken og på kirkegården, så har du set
og hørt rigtigt!

mange voksne. Og eleverne får meget ud af at arbejde med
temaet i en ”følelsesneutral” skolesammenhæng, hvor de
kan beskæftige sig med nogle af de spørgsmål, som der i
en sorgsituation måske ikke er overskud til at tale om.

I forbindelse med mit arbejde som
skole-kirkemedarbejder udbyder
jeg undervisningsmateriale til kommunens skoler. Her har klasser fra
Øster Snede Skole og Bøgballe Friskole benyttet sig af flere af tilbuddene, hvor der indgår et kirkebesøg.
Derfor har der også allerede nu været mange klasser på oplevelse og opdagelse både indenfor og udenfor kirken - og flere klasser venter.

Så når eleverne går en tur med Anders på kirkegården, og
de kommer ind i kirken og hører om, hvordan en begravelse helt konkret foregår, ja, så er eleverne optagede og
nysgerrige. Og de tager tilbage til skolen med kristendommens forklaring og bud på de helt store spørgsmål i livet
og med en større forståelse for, hvorfor kirkegården er et
sted for ro og eftertanke.

I undervisningsforløbet ”Lydspor” giver Lissy eleverne et
indblik i orglet. De oplever, hvordan orglet i sin store krop
kan rumme alverdens stemmer og stemninger. De højere
og lysere toner til fx bryllup, de lavere og mørkere til begravelser.
Anders giver eleverne en forståelse for, at mennesker kommer i kirken med mange forskellige følelser. Nogle er meget glade, andre er meget kede af det, og nogle kommer
en helt almindelig hverdag, hvor man måske bare er tænksom. Og netop derfor skal orglet have en spændvidde, så
det kan rumme og sætte musik til alle disse menneskelige
stemninger og følelser.
Undervisningsforløbet ”Den sidste have” handler om kirkegården som vores alles sidste have. Et emne, som kan
være svært at forholde sig til og rummer mange spørgsmål.
For hvorfor skal manden altid begraves i den samme side
i forhold til kvinden? Hvor kommer vi hen, når vi dør? Og
hvad betyder det egentlig, når præsten som slutning på
en begravelse siger: ”Af jord er du kommet. Til jord skal du
blive. Af jorden skal du igen opstå”?
Det er en dyster tematik, men ofte har børn en mere ukompliceret og åben tilgang til det med død og begravelse end
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Indenfor kirkegårdshækken er der altså både dur og mol.
Dur - med den glade, lyse musik og opløftede stemning.
Men mol indgår også, hvor musikken og stemningen er
mere eftertænksom.
Men når eleverne kommer myldrende ud derfra, så er det
altid i dur - for alt andet forhindrer børnenes energi og Anders´ og Lissys tilgang.
Kirsten Østergaard
”Lydspor” og ”Den sidste have”
Skolebesøgene i kirken har relateret til to projekter, som er
udarbejdet af provstiets kirke- og skolemedarbejder Kirsten Østergaard.
Det første af projekterne hedder ”Lydspor”, som går ud på
at lære nogle af kirkens lyde
at kende, og det andet hedder
”Den sidste have”, som handler
om kirkens og præstens opgaver i forbindelse med dødsfald
og om gravstederne som små
haver med gravsten, hvor man
kan finde forskellige symboler.
Torsdag den 23. marts var det
5. klasse fra Øster Snede Skole,
der var på besøg til ”Lydspor”.

DUR OG MOL INDENFOR KIRKEGÅRDSDIGET
Eleverne blev ved
kirkedøren mødt af
præsten, som fortalte
om kirkens ydre lyde
fra kirkeklokken. I kirkerummet var det organisten, der fortalte
om og demonstrerede
orglets mange lyde og
stemninger.

Jensen var glad for
”Lydspor” besøget, for
det vil være med til at
skabe en bedre forståelse for musikken og
lydene i de næste musiktimer i skolen.

Eleverne skulle på et
tidspunkt ligge på
kirkebænkene
med
lukkede øjne og lytte
til orgelmusik, se forsidefoto, og mens de
gjorde det, skulle de
prøve, om de kunne
høre en historie, der kunne ligge til baggrund for musikken. Derefter hørte de fortællingen om ”Stormen på søen”.
Og så blev musikken spillet igen. Ligesom vi kan fortælle
en historie med ord, således kan musikken fortælle en historie med lyde.
Jeg havde en lille snak med et par af børnene om deres
oplevelser. Noah Mortensen syntes, at noget af det spændende ved besøget var at se,
hvordan orglet fungerer og høre
de forskellige lyde fra orglet og
melodierne. Lærke Matthiessen
syntes, at det var dejligt at ligge
på kirkebænken med lukkede
øjne og ikke skulle tænke på
andet end at lytte. Både Lærke
og Noah syntes, at de kunne
genkende noget af fortællingen
i musikken, da de hørte den for
anden gang.
Elevernes klasselærer Lillian

Torsdag den 27. april
var det 3. klasse fra
Bøgballe Friskole, der
var på besøg til ”Den
sidste have”. I kirkerummet samledes børnene omkring katafalken, som kisten står på
ved begravelser. Organisten spillede et stykke begravelsesmusik
på orglet, for derved at skabe en bestemt stemning. Herefter fortalte præsten om forløbet fra det tidspunkt, hvor
en bedemand anmelder et dødsfald og hele forløbet frem
til og med højtideligheden med begravelsen. Herefter var
der tid til at tale med børnene om deres mange spørgsmål
vedrørende død og begravelse.
Derefter samledes vi ude på kirkegården for at se gravsteder, de små haver, hvor der blev fortalt om de forskellige
symboler, som er på mange af gravstenene. Mange af eleverne syntes, at det havde været spændende – især det
med de forskellige symboler, som de nu skulle hjem og
finde ud af, hvad betyder.
AD

Lærke og Noah
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SPEJDERNE
De grønne pigespejdere (Smutter)
Kontaktperson Birgitte Laursen, tlf. 61 62 78 15,
birgitte@kurios.dk
Tid og sted: Onsdag kl. 18.30 - 20.00 i Spejderhuset
Alder 2. kl. - 4. kl.
De grønne pigespejdere (Spejdere)
Kontaktperson Kirsten Kjær Andersen, tlf. 26 14 44 52,
jekika45@gmail.com
Tid og sted: Onsdag kl. 19.00 - 21.00 i Spejderhuset
Alder 5. kl. og opefter
KFUM-Spejderne (Ulveunger)
Kontaktperson Brian Simonsen, tlf. 21 82 05 19,
brianogingrid@gmail.com
Tid og sted: Onsdag kl. 19.00 - 20.30 i Spejderhuset
Alder 2. kl. - 3. kl.
KFUM-Spejderne (Junior)
Kontaktperson Bjarne Henriksen, tlf. 21 65 02 01,
5xhenriksen@mail.dk
Tid og sted: Onsdag kl. 19.00 - 20.30 i Spejderhuset
Alder 4. kl. - 5. kl.
KFUM-Spejderne
Kontaktperson Bjarne Henriksen, tlf. 21 65 02 01,
5xhenriksen@gmail.dk
Tid og sted: Onsdag kl. 19.00 - 21.00 i Spejderhuset
Alder 6. kl. og opefter

ØSTER SNEDE IM
Kontaktperson Svend Erik Lauridsen, tlf. 75 89 33 69,
svenderiklauridsen@gmail.com - Hjemmeside www.klippenim.dk
Møder holdes i Klippen, Øster Snede Missionshus, Ribevej 60,
Øster Snede
ØSTER SNEDE BØRNEKLUB »KLIPPEHULEN»
Kontaktperson Pernille Nielsen, tlf. 30 24 80 12,
fam.seerup@gmail.com
Tid og sted: Mandag kl. 16.15 -17.30 i Klippen,
Øster Snede Missionshus
Børneklub for 4 år - 0. kl.
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ØSTER SNEDE BØRNEKLUB »KLUB KLIPPEN»
Kontaktperson Helena Kjeldahl Hansen, tlf. 60 64 56 75,
helena_thomasen@hotmail.com
Tid og sted: Mandag kl. 16.15 -17.30 i Klippen,
Øster Snede Missionshus
Børneklub for 1. - 3. kl
ØSTER SNEDE JUNIORKLUB
Kontaktperson Anne Kathrine Kristensen, tlf. 29 39 75 14,
susvej@mail.dk
Tid og sted: Mandag kl. 19.00 - 20.30 i Klippen,
Øster Snede Missionshus
Juniorklub for 4. - 6.kl.
ØSTER SNEDE TEENKLUB
Kontaktperson Rasmus Schelde Torp, tlf. 28 94 77 03,
rstservice80@gmail.com
Tid og sted: Tirsdag kl. 19.30 - 21.15 i Klippen,
Øster Snede Missionshus
Teenklub for 7. - 9. kl.
ØSTER SNEDE LEKTIECAFE
Kontaktperson: Rikke D. Nielsen, tlf. 60 87 79 99,
dirchsen.nielsen@gmail.com
Onsdag kl. 14.00-15.30 i Klippen
Lektiecafe for 4. – 6. kl.
ØSTER SNEDE – INDRE MISSIONS UNGE (IMU)
Kontaktperson Signe Hjort Jensen, tlf. 42 19 39 46,
signe.hj@hotmail.com
Tid og sted: Torsdag kl. 19.00 - 21.30 i Klippen,
Øster Snede Missionshus
Juni
Torsdag den 1. kl. 19.00

Stormøde ved kollegieleder Erik
Kloster, Ringkøbing. Emne: Abraham

Torsdag den 15. kl. 19.00 Møde ved fritidsforkynder Carsten
Mikkelsen, Fredericia. Emne: 		
Fællesskabet – en gave og en forpligtelse.
Juli
Torsdag den 13. kl. 19.00 Sommermøde hos Bodil og Erling
Schousboe, Mølleparken 28, Øster
Snede
August
Torsdag den 17. kl. 19.00 Opstartsmøde
Torsdag den 24. kl. 19.00 Stormøde ved sognepræst Erik
Holmgaard, Haderslev.
Emne: Billedet på mit hjertes skrivebord, Åb. 4-5

KRAGELUND IM
Kontaktperson Willy Gamborg, tlf. 75 67 31 48,
hwgamborg@gmail.com
Møder holdes i Kragelund Missionshus, Enggårdsvej 12,
Kragelund
Juni
Tirsdag den 13. kl. 19.30

Fredag den 23. kl. 20.00

Juli
Tirsdag den 18. kl. 19.30

August
Mandag den 7. kl. 9.30
Tirsdag den15. kl. 18.00
og kl. 19.00

EFTERMIDDAGSMØDER
Møder holdes i Kragelund Missionshus
August
Mandag den 21. kl. 14.00

Sommerfest i Øster Snede Kirke og
Præstegård

Terminsmøde og generalforsamling.
Sognepræst Anders Dalgaard medvirker
Skt. Hans aften hos Hanne og Willy
Gamborg, Bjerremosevej 20, Bøgballe

Sommermøde. Vi besøger Mindestuen
for De Stærke Jyder i Gl. Sole ved Jens
Peter Christensen, Korning. Derefter
kaffe i Kragelund Missionshus

MISSION AFRIKA
Kontaktperson Elsa Christensen, tlf. 75 89 30 07,
elsaogthomas@gmail.com
Juni
Mandag den 12. kl. 14.00

Møde hos Olga Hansen,
Nedergårdsvej 5, Øster Snede

Formiddagscafé
Vi starter igen efter ferien med fælles-spisning.
Møde ved professor på Menighedsfakultetet Kurt E Larsen, Aarhus. Emne:
Luther

DANMISSION
Kontaktperson Birthe Nielsen, tlf. 20 68 38 44, bn60@fibermail.dk

Juni

Tirsdag den 6.
August
Tirsdag den 8. kl. 10.00

Udflugt. Afgang fra kirkepladsen kl.
9.30
Møde hos Frida Hessellund, Bredalvej
11, Øster Snede

PROMISSIO
Kontaktperson Helga Dalgaard, tlf. 75 89 32 11, adal@km.dk

August

Onsdag den 30. kl. 19.30

Møde hos Elna Gamst, Mølleparken
30, Øster Snede
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Voksenkoret

Voksenkoret er åbent for alle, der har lyst til at synge. Første
gang efter ferien er onsdag den 6. september kl. 19.00 – 20.30
i Konfirmandhuset.

Sommerudflugt

Den årlige sommerudflugt er torsdag den 15. juni
Turen går til Silkeborg, hvor vi sejler med en af rutebådene
til Svejbæk.

Herfra kører vi til Gl. Ry, hvor vi spiser middag på byens gamle kro.
Efter middagen tager vi til Gl. Ry Kirke og
hører om kirkens spændende historie.

Herfra går turen til Østbirk, hvor vi ser ”den genfundne bro”,
og hvor vi også nyder eftermiddagskaffen.

Kl. 9.30 er der afgang fra parkeringspladsen
ved Øster Snede Kirke.
Forventet hjemkomst ca. kl. 17.30
Pris 200 kr. pr. person
Venlig hilsen udvalget & sognepræsten.
Tilmelding senest den 7. juni til:
Hanne Gamborg 75 67 31 48
Lilly Nielsen 75 89 34 08
Anders Dalgaard 75 89 32 11
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O P S L AG S TAV L E N

Tak for bidrag
til udsatte mennesker i verden
Ved sogneindsamlingen til Folkekirkens Nødhjælp
søndag den 12. marts indkom der i alt 16.696 kr.

Der er god grund til at sige tak til de mange bidragydere og
indsamlere for det flotte resultat
til hjælp til de mest udsatte mennesker i verden.
På landsplan indkom der i alt 14 mio. kr.
til dette vigtige formål.

Friluftsgudstjeneste
Søndag den 27. august
kl.10.30 er der friluftsgudstjeneste ved Spejderhuset.
Efter gudstjenesten kan
den medbragte mad
nydes. For dem, der måtte have lyst, vil der være
forskellige aktiviteter.
Alle er velkommen!

Menighedsrådsmøder
Onsdag den 21. juni kl. 19.00 i Konfirmandhuset
Onsdag den 16. august kl. 19.00 i Konfirmandhuset
Referat af menighedsrådsmøder kan læses på
opslagstavlen i kirkens våbenhus og på kirkens
hjemmeside under punktet ”Menighedsråd”:
www.østersnedekirke.dk

SOMMERFEST I PRÆSTEGÅRDEN

Alle i sognet inviteres til sommerfest
mandag den 21. august i Øster Snede Kirke og Præstegård.
Eftermiddagen indledes kl. 14.00 med en kort gudstjeneste i kirken,
hvor sognepræsten prædiker.
Derefter er der kaffebord og hyggeligt samvær i Konfirmandhuset.
Vi glæder os til at se jer!
Det er menighedsrådet og præsteparret,
der indbyder til sommerfesten.

TE
STOF TIL NÆS
KIRKEBLADielsen

Rud N
10. juli til Verner
k
vrn@fibermail.d
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GUDSTJENESTER
JUNI
Søndag d. 4.
Pinsedag
Johs. 14,22-31
Mandag d. 5.
2. pinsedag
Johs. 3,16-21
Søndag d. 11.
Trinitatis
Søndag d. 18.
1. s. e. trin.
Luk. 16,19-31
Søndag d. 25.
2. s. e. trin.
Luk. 14,16-24
JULI
Søndag d. 2.
3. s. e. trin.
Luk. 15,1-10
Søndag d. 9.
4. s. e. trin.
Matt. 10,24-31
Søndag d. 16.
5. s. e. trin.
Luk. 6,36-42
Søndag d. 23.
6. s. e. trin.
Matt. 5,20-26

kl. 10.30: A. Dalgaard
Indsamling: Folkekirkens Nødhjælp
Børnekirke
Kl. 10.30: A. Dalgaard
Indsamling: Folkekirkens Nødhjælp
kl. 10.30: A. Dalgaard
familiegudstjeneste
Indsamling: Danmarks Folkekirkelige
Søndagsskoler
kl. 10.30: A. Dalgaard
Børnekirke
Indsamling: Mission Afrika
kl. 10.30: Peter Krabbe-Larsen

kl. 10.30: A. Dalgaard
Børnekirke
Indsamling: Tværkulturelt Center
kl. 10.30: A. Dalgaard
Indsamling: Danmission
kl. 10.30: Peter Krabbe-Larsen
Børnekirke
kl. 9.00: Peter Krabbe-Larsen

Søndag d. 30.
7. s. e. trin.
Luk. 19,1-10
AUGUST
Søndag d. 6.
8. s. e. trin.
Matt. 7,15-21
Søndag d. 13.
9. s. e. trin.
Luk. 16,1-9
Søndag d. 20.
10. s. e. trin.
Luk. 19,41-48
Mandag d 21.
Søndag d. 27.
11. s. e. trin
Luk. 18,9-14

kl. 10.30: Børge Terp, Horsens
Indsamling: Promissio

kl. 9.00: A. Dalgaard
kl. 10.30: A. Dalgaard
Indsamling: Dansk Israelsmission
Børnekirke
kl. 9.00: Peter Krabbe-Larsen
kl. 14.00: A. Dalgaard
Sommerfest i præstegården
kl. 10.30: A. Dalgaard
Frilufts- og familiegudstjeneste

PLEJEHJEMSGUDSTJENESTER
JUNI
Onsdag d. 14. kl. 15.00 (altergang)
Onsdag d. 28. kl. 15.00
JULI
Onsdag d. 5. kl. 15.00 (altergang)
AUGUST
Onsdag d. 2. kl. 15.00 (altergang)
Onsdag d. 16. kl. 15.00

