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„Jeg elsker den brogede verden“

1. Jeg elsker den brogede verden
trods al dens nød og strid;
for mig er jorden skøn endnu
som i patriarkernes tid.

2. De snakke, som om den er gammel,
af synd og sorger mæt.
O nej, den flyver endnu i dans
om solen så ung og let!

3. Jeg har grædt, som andre, af smerte,
fordi min boble brast.
Men boblen er ikke verden;
læg verden det ej til last!

4. Var livet en dans på roser,
mon alt da var bedre end nu?
Hvis ej der var noget at kæmpe for,
hvad var da vel jeg og du?

5. Kamp må der til, skal livet gro,
ej kamp blot for dagligt brød,
men kamp for frihed i liv og tro -
thi evig stilstand er død!

6. Og derfor elsker jeg verden
trods al dens nød og strid;
for mig er jorden skøn endnu
som i skabelsens ungdomstid!

En sang fra højskolesangbogen af Hans Wilhelm Kaalund

„Jeg elsker den brogede verden“ - Glæden ved livet som det er - 

En sang som lige rammer plet, der hvor der nu er krig og uretfærdighed, men 
også her hos os, hvor vi stadig må og kan sige at vi elsker verden. 
Vi må være taknemmelige og stoppe op og sætte pris på de gode ting i hver- 
dagen. Taknemmelighed er et af de karaktertræk, der har allerstørst betyd-
ning for vores trivsel.  Når vi kigger ud i - og oplever naturen, er naturen me-
get smuk nu, hvor vi nærmer os midsommer. Farver og dufte så frodige og  
smukke. Vi glæder os til friske grøntsager og dejlige blomster og lange lyse 
aftener.
Vi glæder os over at vi nu igen må mødes uden restriktioner. At vi fornem- 
mer fællesskabet og glæden ved at være sammen igen.

Den 7. august klokken 14.00 har vi indsættelsesgudstjeneste ved vores provst 
Hasse Neldeberg Jørgensen i Tarp kirke.
Vi har fået Cand.theol. Nina Bjarup Vetter ansat pr. 1. august 2022,  som vores 
sognepræst for Ugle Herreds Danske Menigheder. Vi glæder os til at møde 
Nina, lære hende at kende,at vi må følges og arbejde sammen med hende i 
lang tid ud i fremtiden. Nina, du bydes rigtigt hjerteligt velkommen.

Hanne Schuch
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Det er med stor glæde og forventning jeg og min mand Joachim 
flytter syd for grænsen til præstegården i Tarp pr. 01.08.
 

Med et sæt tvillinger, Fanny og Boris som nu er 21 år, og for længst 
har forladt reden, er vi rede til at tage springet og drage mod nye 
oplevelser. 

Jeg har altid været optaget af livets store spørgsmål, men i første 
omgang var det dog idrættens verden som trak i mig, og fik mig 
til at påbegynde et studie i idræt og sundhed. En knæskade satte 
dog en stopper for dette studie, og i stedet arbejdede jeg nogle år 
som pædagogisk medarbejder på behandlingshjem for alkoholi- 
kere og på skibsprojekter for unge udsatte. Undervejs har jeg  
taget en række uddannelser og kurser indenfor psykoterapi og  
kropsterapi. Det blev også til en professionsbachelor i pædagogik, 
inden jeg begyndte at studere teologi. Jeg er således bachelor i  
teologi fra Århus Universitet og kandidat i teologi fra Københavns 
Universitet. Teologisk er jeg inspireret af teologer som Jürgen  
Moltmann og K. E. Løgstrup. Vi har gennem årene ofte besøgt Syd-
slesvig, og glæder os til at slå rødder i området. Og så glæder jeg 
mig naturligvis til at forestå de kirkelige handlinger i Ugle Herred  
og lære kirkerne og jer i menighederne at kende. 

Nina Bjarup Vetter
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Tidligere domprovst i Viborg 
Arndt Jessen Hansen har vi med 
stor glæde  arvet som vikar fra 
Schlesvig pr. 1 marts. Desuden 
har vi endda også haft glæde 
af Inga - Arndt Jessen Hansen´s 
kone. Vi har oplevet Arndt som 
en stilfærdig person uden de 
store armbevægelser og  yderst 
professionelt påtaget sig langt 
langt mere end at være vikar. 
Gode og stilfærdige prædikener. 
Det bliver svært for os at und- 
være ham og hans kone fra juli. 

Vi kan skrive under på det som 
var at læse i Kristelig Dagblad da 
Arndt blev 70, ikke mindst over-
skriften: 

„En åndens, men også en hån-
dens mand“. Men også: Arndt 
Jessen Hansen beskrives af dem, 
der kender ham godt, som et  
roligt, myndigt og tillidsvækken-
de menneske, der holder ord. 
Der er nok ikke andre end Arndt 
Jessen Hansen, der som tidligere 
domprovst har valgt efterfølgen-
de at arbejde som kirketjener.

Vi har oplevet hvordan Arndt 
har været utrolig interesseret i 
hvad der skete her i området og 
altid givet sig god tid. Og tilmed 
endda underholdt ved to hygge-
eftermiddage i Tarp. Vi takker 
Arndt Jessen Hansen utrolig  
meget for hans indsats.  

Klaus Blitger

TAK til 
Arndt Jessen Hansen



5

Søndag d. 5. maj 2022 blev 6 unge mennesker konfirmeret 
i Tarp Danske Kirke.

På billedet ses Jonas Christensen, Klaus Lund, Jannik Rask Aagård, 
Lina Schumacher, Jannic Martin Lähn og Jonas Rindle sammen  
med vores vikarpræst. 

Vi ønsker dem hjerteligt tillykke.  

Konfirmation
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Søndag d. 22 maj klokken 11.00 var 
der fest i kirken i Tarp. 

Festen startede med en festlig guds-
tjeneste ved vores provst Hasse 
Neldeberg Jørgensen. Under guds-
tjenesten blev vores nye altertavle 
præsenteret. 

Efter gudstjenesten blev vores klok-
ketårn indviet. Klokketårnet blev 
færdigt bygget, således at klokken 
kunne lyde første gang i julen 2019. 
I månederne derefter lød så coro-
naklokkerne og hvad der dermed 
fulgte af indskrænkninger resultere-
de i at indvielsen først kunne finde 
sted nu d. 22. maj 2022. Vi sang sal-
men „ kirkeklokke mellem ædle mal-
me“ under ledsagelse af trompetist 
Mathias Ott fra Tarp.

Derefter samlede vi os til et par hyg-
gelige timer i festteltet. Alle spon-
sorer blev takket for deres penge-
gaver. Vore nye højskolesangbøger 
blev også taget i brug for første 
gang. En pengegave på 10.000 kr 
sidste sommer, gjorde det os muligt 
at købe 40 nye højskolesangbøger 
og melodibogen dertil. Der blev ser-
veret lækker mad, dessert og kaffe 
med lidt sødt. Som servicepersona-
le havde vi fået hjælp fra FDF Ugle- 
reden Tarp.

Indvielse af vores nye klokketårn
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Temaet
Efter samtale med Ronald Risvig 
stod det klart, at Helligånden måtte 
blive tavlens tema. Og da ikonerne 
fra Tibirke Kunst oftest udspringer 
af enten symboler eller af nytesta-
mentlige tekster, som gengives på 
originalsproget oldgræsk, var det 
oplagt, at Kingos og Grundtvigs 
”Kom sandheds Ånd og vidne giv, 
at Jesus Kristus er vort liv, og at ej 
du af andet ved end ham vor sjæl 
til salighed!” skulle være tavlens 
omdrejningspunkt. Således står der 
SANDHEDS ÅND på oldgræsk i det  
lodrette felt yderst til venstre.

Teksterne
Salmeverset er der eksperimente-
ret med her hjemme i Tibirke Kirke, 
fordi det gerne skulle kunne læses 
på afstand! Derfor er det reduceret 
af flere omgange, således at der nu 
blot står KOM SANDHEDS ÅND. Da 
salmen er så kendt, lyder hele verset 
uvilkårligt for det indre øre og står 
på en måde endnu stærkere – som 
en bøn! Her kom jeg til at tænke på, 
hvad Anne Sophie Seidelin engang 
sagde, nemlig at den ultimative bøn 
lyder således: HJÆÆÆÆLP!

Kompositionen
Over teksten i nederste højre hjørne 
ses tre lodrette felter. De symboli- 
serer den såkaldt gammeltesta-
mentlige treenighed, hvor Gud i skik-
kelse af ærkeenglene Rafael, Mikael 
og Gabriel besøger Abraham i Mam-
relund (sådan som man også ser 
dem siddende ved måltidet i mange 
byzantinske ikoner). 
Til venstre derfor symboliserer de tre 
trekanter den nytestamentlige tre-
enighed, Faderen, Sønnen og Hellig- 
ånden.
Derunder står solen op Påskemor-
gen over Jesu korsfæstelse allerne-
derst.

Beskrivelse af altertavlen af kunstneren Eva Müller
„Tibirke kunst“, Tisvildeleje, Danmark
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Farverne
Farverne i mine ikoner har til opgave 
at understrege teksternes indhold, 
hvor blå er himlens, havets, trofast-
hedens og visdommens farve, grønt 
som vækstens, håbets og åndens 
farve, rød som kærlighedens, ildens 
og blodets farve. Det violette be-
tegner passionen, og hvor sølv fore-
kommer, er det et billede på Jomfru 
Maria/Guds Moder, mens hvidt sym-
boliserer renheden og det ophøje-
de. Gyldne nuancer udstråler Guds 
magt og Guld henviser til det hellige, 
det sublime, Gud.
Når den samme røde farve er valgt 
som baggrund for teksterne er det 
dels for at binde teksterne sammen 
og dels fordi den røde farve inddra-
ger såvel kvalen i Getsemane Have 
som Kristi kærlighed.

Materialer
Farverne er lysægte akryl, guldet er  
såkaldt slagmetal-guld. Desuden er 
der brugt vandbaseret lak.
Ikoner males efter traditionen på 
enten linde- eller birketræ. I dette 
tilfælde er det birk. Jeg har valgt at 
lade farverne fremstå med en vis 
transparens, så træets årer stadig er 
synlige og binder hele fortællingen 
sammen.

Eva Müller



9

1. april 1958 
solgte kvindeforeningen i Vanderup kager og håndarbejder på en 
basar, til fordel for køb af materialer til at kunne sy et altertæppe til 
kirken. Notaterne / teksten er taget ud fra kvindeforeningens pro-
tokol og er skrevet af Elsa Koch. „Overskudet blev 124,30 DM.  Ellen 
Andresen og Elsa Koch blev valgt til at købe materialer og pengene 
rakte“.

22. september:  
„Så begyndte vi for alvor at sy på tæppet. Ellen Andresen har fun-
det et smukt mønster fra den nye kirke i Herning. Farven i bunden 
bliver mørkerød og en gul stjerne i midten. Det vil blive et dejligt 
arbejde for de lange vinteraftener“.

Der berettes løbende hele året at der syes flittigt på tæppet indtil 
22. marts 1960 hvor der står skrevet: „Så er tæppet færdigt og kvin-
deforeningen overrakte tæppet til Menigheden. Det sidste store 
arbejde gjorde Ellen Andresen, idet hun rejste til et specielt firma 
og fik bunden af tæppet syet. Nu ligger det som smykket i vores lille 
kirke og indvielsen med gudstjenesten var meget festligt. Det var et 
stort og taknemmeligt arbejde og jeg synes det er gået forholdsvis 
hurtigt. Vi er meget glade for det“. 

Elsa Koch

Lidt om altertæppet
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Arrangementer
Søndag 7. august 2022 
Indsættelsesgudstjeneste 
klokken 14.00 i Tarp Kirke
ved Provst Hasse Neldeberg Jørgen-
sen, med efterfølgende festligt kaf-
febord.

Fredag 26. august 2022
Menighedens udflugt klokken 9.30 
Se mere herom på side 13.

Søndag 15. september 2022
Høstgudstjeneste klokken 11.00 
i Tarp Kirke med efterfølgende ta`-
selv bord. Pris: 7 €. 
Invitation med tilmelding følger.

Søndag 30. oktober 2022
Reformationsgudstjeneste 
klokken 14.00 i Tarp kirke
Se mere herom på side 14-15.
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Tirsdag 2. august 2022 
kl. 15.00 i Jaruplund Kirke

Foredrag ved historikeren, dr.phil. 
Lars N. Henningsen: ”Kampen om de 
faldnes minde”.

Tirsdag 4. oktober 2022
kl. 15.00 i Jaruplund Kirke

Foredrag vedKulturredaktør på Flens-
borg Avis Hans Christian Davidsen.
”Forelsket i Flensborg”.

Hyggeftermiddage
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Sommer og høst er generelt 
en dejlig tid, hvor der er meget 
at glæde sig over. Sådan er det 
også i år; men alligevel er der  
noget, som er anderledes. Gen-
nem aviser, radio og T.V. ser 
vi frygtelige billeder og hører 
rædselsberetninger fra krigen 
i Ukraine, og vi føler med vores 
stakkels medmennesker der- 
nede. Og så sniger angsten sig 
ind på os, for kunne noget lig-
nende også ramme os?

Så siger nogle: ”Hvorfor kan 
Gud ikke forhindre, at det sker?”  
eller: ”Vi kan da ikke tro på en 
gud, der lader den slags ske”.

Vi ved ikke, hvorfor så meget 
ondt og meningsløst sker nu, og 
hvorfor noget lignende er sket 
til alle tider, og selvom nogen 
fortalte os det, ville vi ikke kun- 

ne rumme det. Vores forstand 
ville ikke kunne fatte det. Men 
hvis vi tror på, at Gud er med 
os, selv når alt er værst, så giver 
det os ro og styrke til at imøde-
gå, hvad der end må komme,  
så føler vi, at vi ikke er ladt alene.
Nordmanden Svein Ellingsen 
skrev i 1975  salmen: vi rækker 
vore hænder frem (nr. 367), 
hvor v.3 siger: 
Vi løfter vores hænder op 
i bøn for verden.
Lad dem, som lider, finde værn
mod kolde hjerters is og sne.

Profeten Esajas (kap. 40 v. 28) 
udtrykker noget af det samme:
Han - Herren - trættes og mat-
tes ikke. Hans indsigt udgrundes 
ikke; han giver den trætte kraft, 
den svage fylde af styrke.

 Lise Hojer
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Vi starter fra henholdsvis Jaruplund Kirke, Tarp Kirke og parke-
ringspladsen bag kirken i Vanderup klokken 09.30 og kører fælles  
i privatbiler til Rødekro, hvor vi klokken 10.25, ved Bevarings- 
center Sønderjylland, Museum Sønderjylland, Voldbrogade 5, Brun-
de, 6230 – Rødekro, skal se det flotte altertæppe, som Kvinde- 
foreningen i Vanderup har syet til Vanderup Danske Menighed.

Ca. 11.30 kører vi til Gråsten Gamle Kro, hvor vi spiser frokost.
Der kan vælges mellem: (Sig besked ved din tilmelding!)

Invitation til Ugle Herreds Danske Menighedsudflugt 
fredag den 26. august 2022

Derefter kører vi til den Kongelige Køkkenhave ved Gråsten Slot. 
Gratis entre!

Efter en tur rundt i haven, kører vi til Restaurant Providence ved  
Rinkenæs og nyder den lækre brødlagkage og en kop kaffe. 
Pris: 105 kr.

Tilmelding senest d. 5. august til Hanne Schuch,  
telefon 04606 1333 eller mail: hanneschuch@googlemail.com

MENU
Stjerneskud    145,00 kr.

Pandestegt Rødspættefileter 
m. Kartofler og smørsovs 138,00 kr.

Schnitzel Wiener Art, brasede kartofler, 
ærter og gulerødder  175,00 kr.

Dansk bøf m. bløde løg, kartofler, 
flødesovs og rødbeder  155,00 kr.
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Til Reformationssøndagen

Den danske Luther

Det er med en helt naturlig ærefrygt 
at fejre en begivenhed med så stor 
betydning og gennemslagskraft at 
den er mere end 500 år gammel. 
I 2017 fejrede vi netop 500 året for  
Luthers opsætning af de berømte 
teser på døren til slotskirken i Wit-
tenberg d. 31. oktober 1517. Titlen 
var ”En afhandling til fastlæggelse af 
afladens vidnesbyrd”. Netop afladen 
– eftergivelse af straf – og tanken 
om man kunne købe og betale sig  
til aflad var Luthers hovedanklage 
mod pavedømmet. Offentliggørel-
sen af teserne er i historien blevet 
betragtet som den enkeltstående 
begivenhed som førte til et brud 
med den katolske kirke og dannel-
sen af den protestantiske kirke. 

Hverken Rom eller den protestan-
tiske kirke blev dog bygget på en 
dag. Mange mænd, og formodentlig 
også kvinder, skulle både undervises 
og overbevises om at bryde med 
pavedømmet og den kirke som var 
en bærende institution i samfundet. 
Det krævede både mod og mands-
hjerte. Det havde Luther, og det  
havde den danske prædikant og se-
nere biskop Hans Tausen som også 
kaldes ”den danske Luther”.

Første gang jeg dykkede mere  
grundigt ned i historien om Hans 
Tausen, var på en udflugt med pas- 
toralseminariet til Viborg Domkirke.

I sig selv en stor oplevelse at besø-
ge den, og se de mange malerier 
som blev udført at maleren Joakim 
Skovgaard i årene fra 1899 til 1907. 
En billedserie som skildrer de bi-
belske fortællinger fra jordens ska-
belse til de sidste tider. Forståeligt 
strømmer hvert år næsten 150.o00 
mennesker til. Men Domkirken og  
Viborg gemmer på flere skatte og 
historiske øjeblikke. I reformations- 
tiden blev Viborg et åndeligt fore-
gangssted ved Hans Tausen. Tau-
sens åndelige og gejstlige rejse 
startede oprindeligt som Johanni-
termunk i Antvorskov ved Slagel-
se. Her udviste han så gode evner, 
at han på klostrets beregning blev 
sendt ud i Europa for at dygtiggø-
re sig yderligere. Først til Rostock,  
senere til universitetet i Löwen (nu-
værende Leuven i Belgien). Skelsæt-
tende blev det dog, da han i 1523 
kom på studieophold i Wittenberg, 
samtidigt med at Luther var der. Han 
blev voldsomt inspireret af Luther, 
og tog hans idéer med sig tilbage til 
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klostret i Antvorskov. Skærtorsdag i 
1525 prædikede han i klosterkirken 
om, at man bliver frelst – ikke ved 
fromhedsgerninger – men alene  
ved tro på Kristus. Hans prædiken 
faldt ikke i god jord, og han måtte 
flygte derfra. Desværre uden held, 
Hans Tausen endte i stedet i et mørkt 
fangehul, hvor han sad nogle måne-
der, inden han blev sendt i fængsel 
i Viborg. Ufortrødent fortsatte han 
med at prædike, og efterhånden 
strømmede folk til fængselsvindu-
et. Det havde ikke mindst betyd-
ning, at han som den første prædi-
kede på dansk. Derfra gik det slag i 
slag, han blev løsladt og han vandt  
Viborg for reformationen. I tilgift 
vandt han Dorothea Sadolins hjer-
te, søster til en medreformator, og 

brød som også Luther havde gjort 
det, med cølibatet. Efterfølgende 
kaldte kongen ham til København, 
hvor han var med til at udarbejde 
det danske bekendelsesskrift ”con-
fessio hafniensis” og Tausen var i 
det hele taget en drivende kraft i  
den danske reformation. En refor-
mation som endegyldigt blev gen-
nemført d. 30. oktober 1536 hvor 
kong Christian d. 3. fratog landets 
katolske bisper både embede og 
godser. Hans Tausen blev velfortjent 
valgt til biskop i Ribe Stift i 1542. Her 
døde han som 67årig d. 11. novem-
ber 1561 med et ligeledes velfortjent 
eftermæle som den danske Luther.

Nina Bjarup Vetter
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Ulla Skou er præst i Valsbøl, Medelby, Store Vi og Skovlund 
pastorat.

Vi i Ugle Herred glæder os til fremover at samarbejde med 
Ulla Skou.

Ulla Skou er et friluftsmenneske ligesom vores nye præst fra 
1. august Nina Vetter.

Klaus Blitger

KONTAKTDATA
Maren Sörensen Weg 5
24980 Valsbøl
Tlf. +49 (0) 4639 823
skou@kirken.de
Valsbøl, Medelby, Store Vi og Skovlund pastorat

Pastor Ulla Skou



17TEATRET MØLLEN
DenVægelsindede

Ludvig Holberg

teatretmoellen.dk

TEATRET MØLLEN
DenVægelsindede

Ludvig Holberg

teatretmoellen.dk

Fredag  8. juli 2022 · 18:00
Christian Lassens Mindemuseum  
Kupfermühlenweg 4, 24994 Jardelund

PR og pressearbejde: Vi gør opmærksom på, at der bliver filmet og taget fotos af arrangementet. Materialet vil blive brugt  til analog og digital dokumentation og informations- 
arbejde i offentlighedens interesse jvf. § 6, stk. 1 sætning 1 litra f. DSGVO. Gæster, der kan gøre konkrete personlige grunde gældende, som taler imod en identificering på optagel-
serne, har ret til at gøre indsigelse mod offentliggørelsen jvf. art. 21. stk. 1 DSGVO.

BILLETTER:

tlf. +49 461 14408 125, SSFs sekretariater, Aktivitetshuset, sh:z Ticketcenter FL 
Nikolaistr. 7, Reisebüro Peelwatt Marie-Curie-Ring 39 eller ved indgangen

i samarbejde med

TEATRET MØLLEN
DenVægelsindede

Ludvig Holberg

teatretmoellen.dk

Inden forestillingen, som foregår foran museet, kan der fra kl. 17.00 
købes en portion græskarsuppe for 3 euro. 
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Kirkevejviser

Tarp Kirke
Harkielweg 2, 24963 Tarp

Menighedsrådsformand
Rosemarie Domke, Kuhschellenweg 6, 24963 Tarp
Telefon 04638 297
r.domke@gmx.de

Jaruplund Kirke
OT  Jarplund, Jarplunder Weg 14, 24976 Handewitt

Menighedsrådsformand:
Klaus Blitger, OT  Jarplund, Dorfstr. 13, 24976 Handewitt 
Telefon 04630 470
blitger-klaus@t-online.de

Vanderup Kirke
Tarper Str. 6, 24997 Wanderup

Menighedsrådsformand og formand for
fællesrådet for Ugle Herreds Menigheder:
Hanne Schuch, Groß Lück 3, 24997 Wanderup
Telefon 04606-1333
Mobil 0178 1333650
hanneschuch@googlemail.com

Kasserer for Ugle Herred
Kirsten Röpke, Eckernförder Landstr. 180, 24941 Flensborg
Telefon 0461 96561
kirsten@roepke.at

Vores præst
Tarp Danske Præstegård, Harkielweg 2, 24963 Tarp
Pastor Nina Bjarup Vetter
bjarupvetter@mail.dk

Hjemmesygeplejerske fra Dansk Sundhedstjeneste kan træffes på tlf. 0461-570580

Kontonr. til kirken: DE69 2152 0100 0000 0182 87

Redaktion for kirkebladet: Lise Hojer, Klaus Blitger, Arndt Jessen Hansen 
og Hanne Schuch som ansvarshavende redaktør. 

Ugle Herreds hjemmeside findes via www.dks-folkekirken.dk, klik på menigheder.



Foto: Privat

GUDSTJENESTER
Gudstjenester i Ugle Herred    

Søndag 03/07/22 10:00 Jaruplund 3. s. e. trinitatis                   Aflyst

Søndag 10/07/22 14:00 Jaruplund 4. s. e. trinitatis Ulla Skou
Søndag 24/07/22 10:00 Tarp 6. s. e. trinitatis Ulla Skou

JULI

Søndag 07/08/22 14:00 Tarp 8. s. e. trinitatis
Indsættelse        

Hasse Neldeberg 
Jørgensen                                                                                                                                       

Søndag 14/08/22 09:00 Jaruplund 9. s. e. trinitatis  Nina Bjarup Vetter
Søndag 21/08/22 10:00 Vanderup 10. s. e. trinitatis Nina Bjarup Vetter
Søndag 28/08/22 09:00 Tarp 11. s. e. trinitatis Nina Bjarup Vetter

AUGUST

Søndag 04/09/22 10:00 Jaruplund 12. s. e. trinitatis   Ulla Skou

Søndag 11/09/22 10:00 Tarp 13. s. e. trinitatis Nina Bjarup Vetter
Søndag 18/09/22 10:00 Vanderup 14. s. e. trinitatis Nina Bjarup Vetter
Søndag 25/09/22 11:00 Tarp 15. s. e. trinitatis

Høstgudstjeneste
Nina Bjarup Vetter

SEPTEMBER

Søndag 02/10/22 10:00 Jaruplund 16. s. e. trinitatis        Nina Bjarup Vetter

Søndag 09/10/22 10:00 Tarp 17. s. e. trinitatis Nina Bjarup Vetter

Søndag 16/10/22 14:00 Vanderup 18. s. e. trinitatis Ulla Skou

Søndag 23/10/22 10:00 Jaruplund 19. s. e. trinitatis Nina Bjarup Vetter

Søndag 30/10/22 14:00 Tarp 20. s. e. trinitatis
Reformations-
gudstjeneste

Nina Bjarup Vetter

OKTOBER

TARP KIRKE JARUPLUND KIRKE VANDERUP KIRKE


