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God journalistik kendes på, at en nyhed fremstilles
på en måde, så at læsere eller seere reagerer ved
enten at sige: ”Bare det var mig” eller at sige ”Godt
det ikke er mig”. Lidt på samme måde er det, med
nogen af de lignelser, historier, som Jesus fortæller.
Vi begynder omgående at iværksætte en mental
proces, om vi kan identificere os med en af personerne i lignelsen.
Måske husker vi lignelsen om den rige mand og
Lazarus eller den med fårene og bukkene, der skilles ad. Vi begynder at stille selvinteresserede
spørgsmål. Jeg vil vide, hvem jeg er i lignelsen.
Ydmyger jeg mig selv? Hvilken jordtype er jeg,
hvor fed kan jeg blive? Glemmer jeg den fattige
foran min dør? Er jeg får eller buk. I lignelsen om
det store gæstebud: Ville jeg sætte mig øverst eller
nederst?
For nogen mennesker virker det, som om kristendommen i bedste fald ses som en sikring af at blive
frelst, en slags evig livsforsikring. At kristendom er
en individuel ting. Måske vil det være sundt, hvis vi
forsøgsvis bevæger os lidt væk fra hele tiden at spekulere i det individuelle ”jeg”.
Selvfølgelig er det fint nok, at jeg fokuserer på min
egen stilling i forhold til Gud, - det må vi godt, det
er vigtigt. Vi har en naturlig interesse i, at det skal
gå os selv godt. Men der er den pointe, vi til tider
glemmer, nemlig at kristendom, at min tro er ikke
bare en individuel sag mellem Gud og mig. Der er
mere på spil. Det er klart, at vi jo tænker individuelt. Det ender i en cost-benefit analyse, hvor den
individualiserede narcissistiske tankegang overvejer, om kristendommens gavn for mig kan maxime-
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res. Vi havner i åndelig økonomitænkning.
I en slags eksistentiel kræmmermentalitet. Men det kunne jo være, at der
er mere i kristendommen, i evangeliet om Jesus Kristus end om jeg er
frelst eller fortabt. Det kunne jo være, at jeg skulle prøve at få øje på det,
som kaldes Guds rige og se, at ét er det jordiske værdisæt, et andet er
Guds riges værdisæt, som er modsat verdens værdier. Lad os vende os til
Gud og til vore medmennesker, klar til at leve i tjeneste for andre.
Jørgen Bøytler

Søstrehushaven
Søstrehushaven gennemgår i disse måneder en stor og gennemgribende
renovering. Landskabsarkitekt, Thomas Misbach Durand Thinghuus,
Kolding Kommune har udarbejdet planerne, ud fra gamle tegninger og
fotos af den gamle have. Som man kan se af det gamle stik var haven ind-

delt i felter, med grusstier imellem felterne. Haven bliver igen opdelt i 4
felter. Det ene felt bliver en frugthave, det andet felt et legeområde, det
tredje felt dyrkningshave med rosenbue. Sidste felt skal fortsat være plæne m.m. I næste blad vil vi fortælle mere om haven og vise nogle fotos.
Frugttræerne plantes i disse dage.
Käte Thomsen
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På opfordring bringes her en liste over præsterne fra 1773 til i dag

Præster i Brødremenigheden
Tyske præster
Johannes Lorenzen Prætorius
Johannes Friedrich Früauf
Peter Treschow
Gottlob Martin Schneider
Christian Ferdinand Wunderling
Christian Ludwig Crøger
Philip Jacob Roentgen
Matthæus Wied
Friedrich Leopold Garve
Franz Wilhelm Hennig
Edmund Waldemar Schmidt
Otto Ferdinand Uttendörfer
Gustav Alfred Schmidt
Friedrich Reinhold Becker
Carl Johannes William Breutel
Alfred Conrad Renkewitz
Hermann Hochstein
Paul Fabricius

1773 – 1782
1783 – 1799
1799 – 1811
1811 – 1814
1814 – 1818
1818 – 1827
1827 – 1851
1852 – 1857
1857 – 1867
1867 – 1877
1877 – 1886
1886 – 1892
1892 – 1896
1896 – 1911
1911 – 1912
1912 – 1923
1923 – 1934
1934 – 1945

Stillingen som dansk prædikant blev i reglen ikke betragtet som en
selvstændig præstestilling, men som en opgave ved siden af andre.
Det er derfor undertiden svært at se, hvem der varetog denne opgave
og i hvilken periode. Her nedenfor er de vigtigste danske prædikanter anført i kronologisk rækkefølge.

Danske præster og prædikanter
Jonathan Briant
Jørgen Kastrup
Friedrich Benjamin Reichel

1773 – 1780
1777 – 1786
1792 – 1797
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Danske præster og prædikanter fortsat
Johannes Ewald
Ephrain Stare
Jens Block
Heinrich Georg Gerner
Sønnick Sønnichsen
Peter Treschow
Chr. Ferdinand Wunderling
Christian Ludwig Crøger
Johann Heinrich Möhne
Niels Johannes Holm
Peter Nyborg Hesselberg
Niels Johannsson Enequist
Joseph Friedrich Aastrup
Jørgen Paulsen Lund
Edmund Waldemar Schmidt
Niels Peter Petersen
Friedrich Christian Høy
Jacob Hansen Lund

1791 – 1799
1792 – 1795
1795 – 1798
1790 – 1800
1799 – 1804
1804 – 1811
1814 – 1818
1818 – 1827
1829 – 1834
1834 – 1845
1846 – 1859
1860 – 1862
1862 – 1864
1865 – 1877
1877 – 1884
1884 – 1910
1910 – 1920
1920 – 1924

Danske præster
Walther Sigurd Nielsen
Jens Hansen
Elmo Knudsen
Peter Erik Haahr Ibsen
Daniel Rasmus Jakob Dirksen
Elmo Knudsen
Helge Vagn Rønnow
Henry Bykær Jørgensen
Hans Wolmer Krohn
Jørgen Helge Bøytler

1946 – 1947
1947 – 1962
1962 – 1963
1963 – 1963
1963 – 1970
1970 – 1974
1974 – 1993
1993 – 1994
1994 – 1997
1997 –
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Bøn uden afbrydelse
24 timers bøn 365 dage året rundt

Hvert år i marts er det menighederne i Den Europæiske Fastlands Unitetsprovins, der er på tur til at holde den verdensomspændende kæde
med bøn i gang.
Ifølge menighedens dagbog i Herrnhut opstod ideen med bedevagten her
den 22. august 1727. Vidnesbyrd fra dengang beretter, at ydre fjendtligheder var årsagen til at bede Gud om hans beskyttelse. Esajas kap. 62
vers 6 –7 blev trukket frem som begrundelse: ”Jerusalem, på dine mure
stiller jeg vægtere; aldrig skal de tie, hverken dag eller nat. I, der påkalder Herren, und jer ikke ro.” I løbet af få dage havde mange søstre og
brødre meldt sig. Bedevagten blev fordelt på 24 søstre og brødre, som
hver skulle gennemføre en hel times bøn derhjemme.
Bøn uden afbrydelse
I det 20. århundrede blev timebønnen genopdaget flere steder. I 1950 var
det til at begynde med menighederne i Herrnhut og Königsfeld som oprettede bedegrupper. Det var eftervirkninger af krigen og efterkrigstiden,
som stod bag ønsket om at rette koncentration og tanker mod Gud. I
1957 ved Brødre-Unitetets 500 års jubilæum foreslog søstre fra Herrnhuter missionskreds at indføre den globale kæde med bøn. Missionskredsen
kom også med konkrete forslag til indholdet af timebønnen som lovprisning og tak, bod og forbøn. Dette forslag blev optaget af det verdensomspændende Brødre-Unitet. Forslaget blev underskrevet af 26 biskopper
fra 8 Unitetsprovinser. Der blev udarbejdet en geografisk fordeling af de
365 dage.
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I mere end 50 år
På grund af gode erfaringer indførte Unitetssynoden i 1957 i Bethlehem i
Pennsylvanien bedevagten permanent. I denne synode deltog repræsentanter fra alle Brødreunitetets regioner i verden. Man fornemmede at
splittelsen på grund af krigen og fjendskabet mellem amerikanerne og
tjekkerne, hollænderne, danskerne på den ene side og tyskerne på den
anden kunne overvindes. Hvor der tidligere var adskillelse, blev der nu
søgt, det der kan samle. Et sådant indre bindeled så man i den uafbrudte
verdensomspændende kæde med bøn. Denne kæde har nu eksisteret i
mere end 50 år.
Hvad skal indholdet være?
Spangenberg, som var Zinzendorfs medarbejder, pegede på bøn for kirken, for menigheden, for alle Brødremenigheder, for individuelle personer, for herrens sendebud, for landet hvor man bor, for myndighederne,
for lærerne, for den samlede kristenhed og menneskeslægt.
Bøn til hver en tid og på hvert et sted
Selvom 24 timers- bønnen i Brødrekirken har en lang historie, så betyder
det ikke, at denne måde at bede på er den eneste og den vigtigste. Zinzendorfs væsentligste erkendelse er den, at bønnen hører hverdagen til.
Det at bede og tale med Gud kan man gøre til hver en tid og på hvert et
sted. Det er ikke nødvendigt med specielle rum eller steder. Zinzendorf
ville at hele livet skulle leves liturgisk.
Brødremenigheden er overbevist om, at Gud tager imod enhver bøn, uafhængig af hvor, hvornår og hvor længe den bliver bedt.
Christiansfeld har sammen med Albanien og Sverige bedevagten den
31. marts 2020.
Danmark har 6 timer - Albanien 6 timer - Sverige 12 timer fordelt over
Käte Thomsen
hele døgnet.
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BDM - nyt
Besøg i Tanzania
I slutningen af november og begyndelsen af december blev der afholdt en
partnerkonference med Moravian Church Rukwa Province i Sumbawanga. Fra Danmark deltog Jørgen Bøytler, Christian Aagaard (kasserer i bestyrelsen), Martin Højgaard Jensen og undertegnede. Den sidste konference blev afholdt i 2010.
Vi havde et særdeles godt
møde med kirkeledelsen i
provinsen og fik talt om,
hvordan det fremtidige
samarbejde kan fortsætte
på den gode måde, som
det har fungeret hidtil.
Derudover blev der tid til
et besøg i Kipili og på
Partnerkonferencen i Rukwa
bibelskolen, snedkerskolen og syskolen i Sumbawanga.
Efterfølgende fortsatte Martin Højgaard Jensen og jeg – sammen med
missionærægteparret Janice og Mads Refshauge Jakobsen – til Sikonge
og Tabora. Udover at besøge kirker i området, skulle vi være med til at
åbne den rehabilitation unit på Sikonge hospital, som BDM har været
med til at støtte. Det blev en meget festlig begivenhed. Der blev også tid
til et besøg på bibelskolen Lusangi, Kitugalo camp og en del kirker i provinsen.
Efter besøget er der mange indtryk, der skal fordøjes. Vi glæder os over
samarbejdet med provinserne og oplever, at det er meget gensidigt.
I forbindelse med Missionsfesten den 17. maj 2020 får vi besøg fra Moravian Church Western Tanzania. Den partnerskabsaftale, vi har med dem,
står også til at blive fornyet. Vi forventer, at der kommer 5-6 personer til
konferencen, og som man så også har mulighed for at møde i forbindelse
med Missionsfesten.
Seniorvolontører rejser til Tanzania
I sensommeren 2020 rejser 12 seniorer til Sumbawanga for at færdiggøre
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byggeriet af en boligfløj til de piger, der går på syskolen. Grethe og Aage
Lorenzen, Hjortkær, bliver rejseledere på turen. Hvis man vil overveje at
tage med på turen, kan man læse om den på BDM’s hjemmeside, eller
man kan kontakte Grethe og Aage for yderligere oplysninger på tlf. 6131
1863 eller pr. mail Lorenzen@svenet.dk. Der er helt sikkert gode oplevelser i vente!
Et nyt hold til Tanzania
Den 8. januar 2020 rejser 6 volontører til
Tanzania. De fire af dem bliver placeret på
Peters Hus og to i Kipili. Samtidig rejser
missionær Knud Elmo Knudsen til Tanzania/DR Congo/Burundi for at opholde sig
dér gennem de næste 3 måneder.
Vi er taknemmelige for, at vi i BDM til stadighed får det antal volontører, som vi har
brug for. Det er på ingen måde nogen selvfølge. Samtidig har vi drøftet, hvordan vi
bedst bruger volontørerne i diverse opgaver
En omringet volontør
i Tanzania. I den forbindelse havde BDM’s bestyrelse besøg af terapeut
Steen Palmquist som fortalte om forhold, man skulle være opmærksomme på, når man udsender volontører til at arbejde blandt sårbare børn og
unge. Der blev en særdeles frugtbar drøftelse i bestyrelsen sammen med
de indbudte gæster, der deltog i temadrøftelsen.
Nu udsendes en ny missionær
Missionær Rasmus Kjær Jensen, der har afsluttet et 10 ugers grundforløb
på All Nations Christian College i London, rejser sammen med volontørerne til Tanzania for kort efter at påbegynde et 3 måneders sprogskoleforløb i Iringa. Husk at bede om, at Rasmus må falde godt til i de nye i
omgivelser, og at han må få hjælp til at lære swahili.
Den 22.12. 2019 er der udsendelsesfest for Rasmus i Grindsted kirke,
hvor han oprindeligt kommer fra.
Ny økonomimedarbejder
Som nogle vil vide, har Morten Olesen opsagt sin stilling pr. 31.3. 2020.
Derfor skal vi have fundet en ny økonomimedarbejder. Ansøgningsfristen
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er den 5. januar 2020. Man er meget velkommen til at sprede informationen om stillingen. Opslaget ligger på BDM’s hjemmeside.
Tilmelding til nyhedsbrev fra BDM
Ca. én gang månedligt udsender BDM et nyhedsbrev, hvor
vi holder abonnenterne af nyhedsbrevet kort orienteret om,
hvad der sker i BDM. Hvis
man så vil læse lidt mere, kan
man med et enkelt klik få noget mere at vide.
Du er meget velkommen til at
Snoren klippes - Rehabilitation Unit er åbnet
på Sikonge Hospital
tilmelde dig nyhedsbrevet på
BDM’s hjemmeside www.bdm- dk.dk.
Godt nytår
Når dette læses, har årsskiftet måske allerede fundet sted. Et nyt år venter
forude. Hvad det bringer, ved vi ikke. Det kender kun Gud! Samtidigt er
det det, der giver os tryghed i det liv, der blev vores. Vi er aldrig alene!
Vi vil gerne sige vennerne i Brødremenigheden tak for året, der svandt.
For opbakning, for forbøn og for støtte! Den glæder vi os meget over, og
samtidig håber vi, at det kan fortsætte i året, der kommer!
Jens Peter Rejkjær

Hansine Hinz Fogdal
Hansine Fogdal var den sidste dansker der tog
til Grønland i Brødremissionens tjeneste. Hansine Fogdal er fra Brabæk i Aller sogn ved
Christiansfeld, hvor hun voksede op på en lille
ejendom, som lå lidt afsides fra de andre.
Hendes far var bonden Laue Iversen Fogdal.
Ejendommens besætning bestod af en hest,
nogle køer, svin og høns. Ved huset var der en
blomsterhave, en køkkenhave og en æblehave.
Alt var meget velholdt både ude og inde.
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År ud og ind kørte Laue dagligt mælk til mejeriet, han var en stille, indesluttet mand, som var vant til hårdt arbejde. I 1864 kæmpede han som en
god dansker for sit fædreland. Krigen endte med at hans hjemstavn
sammen med hele området kom i tyskernes hænder. Under hele krigen
var hans unge hustru alene med børnene og hans gamle forældre, som
boede hos dem. Selv måtte han efter krigen kæmpe som tysk soldat i krigen mellem Preussen og Østrig i 1866. Hans ældste barn og eneste søn,
Iver Lauesen Fogdal rejste til Amerika for at undgå militærtjeneste, hvilket naturligvis var et hårdt slag for dem.
Den 25. juni 1867 blev det femte barn født hos Laue Fogdals. Det blev en
lille datter, som i dåben fik navnet Hansine Christine Lauesen Fogdal.
Hansines mor, Elisabeth Christine, født Nielsen, var en kvik og livlig
kvinde med gode egenskaber, uden hvilke det ville have været svært at
opdrage syv børn i den vanskelige tid de skulle igennem. Hun gav børnene sine egne gode egenskaber og karakter i arv.
Begge forældrene elskede deres børn som det bedste, de havde på denne
jord, men deres kærlighed var fri for blødagtighed og forvænthed. Børnene blev opdraget til lydighed, orden og gudsfrygt. De fulgtes ad i kirke,
og de lærte børnene at bede og leve et ærbart liv.
Hansine var et sundt og glad barn. Hun kunne lide at gå i skole, og hun
fik gode karakterer. Hjemme på ejendommen arbejdede hun med liv og
lyst i haven og på marken og hun gik sin mor til hånde i huset og var på
alle måder en villig, lydig og tro datter, som var til stor glæde for begge
sine forældre. I 1882 blev Hansine konfirmeret og derefter gik hun med
forældrene til nadver. 15 år gammel måtte hun forlade skolen og ud at
tjene til føden. Til at begynde med tjente hun en kort tid to forskellige
steder i nærheden af hjemmet, men derefter fik hun en plads i Anslet,
hvor hun tjente i 3 år. Hendes to ældste søstre tjente også i Anslet og de
tre havde mange glade timer sammen, men deres største glæde var alligevel, når de fik lov til at gå hjem eller når en af forældrene besøgte dem.
Hansines søstre var gode ærlige piger, som i modsætning til Hansine kunne lide livlighed og verdslig glæde.
Fortsættes i næste nr. Käte Thomsen
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Kvindernes Internationale Bededag 6.3. 2020
Kvinder fra Zimbabwe leder os i bøn
Tema 2020: ”Rejs dig! Tag din båre og gå!”
Klokken: 14.30 kaffe og orientering om projekter i Multisalen
Klokken: 16.00 gudstjeneste i Korsalen Prædikant Ulla Tørnæs.

Plakaten er udført af kunstneren:
Nonhlanhla Mathe som er født i
Zimbabwe. Billedet viser folks liv
i samfundet. Øverste baggrund fra
højre mod venstre repræsenterer
overgangen fra en mørk fortid til
en lys fremtid med en lykkeligere
og lovende tid for landet. Den nederste komposition viser kærlighed, lægedom og forsoning inspireret af
John. 5,2-9a. Vegetationen præsenterer den potentielle produktion, da
landets økonomi er baseret på landbrug.

Nyt fra Museet
Der er i december og indtil 6. januar 2020 en lille særudstilling med juleting i en montre i den store museumssal på 2. sal i Søstrehuset. Vores plan
og håb er at skifte særudstillingerne i denne montre hvert
kvartal og efter juletingene
kommer en udstilling med
lysestager. Senere i år kommer noget om Genforeningen.

Gode ideer til særudstillinger
er meget velkomne! Snak
med Lars eller Trille Andersen.

En meget gammel krybbe
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Suppedas i Duetten
Mandag den 20. januar - Tirsdag den 17. marts
Der er samvær og kaffe fra kl. 15.30. Suppen serveres kl.17.30.
Pris for voksne 25 kr. Der kan købes drikkevarer.
Børn gratis. Tilmelding til Anne-Marie 30 26 22 76,
am@hams6070.dk eller på lister i kirken.
Anne Maries lækre suppe

Kirkefrokost i Duetten
Søndag den 2. februar - Søndag den 22. marts
Prisen er 40 kr. for voksne. Børn
under skolealderen halv pris. Der
kan købes drikkevarer. Tilmelding
til Anna 21 60 66 41 eller på tilmeldingslister i kirken.
Annas lækre mad

Ældsterådet ønsker alle en rigtig Glædelig Jul og
et godt og velsignet Nytår

Igen i år har vi kunnet glæde os over fællesskabet, som er så vigtig
en del af Brødremenighedens DNA. Fællesskabet som vi mærker i
mange forskellige sammenhænge. En STOR TAK skal lyde til alle,

der yder en indsats til gavn og glæde for menigheden, det gælder de
mange frivillige, der er med til at løse opgaverne i kirken, saltjenerne, koret, blæserne, kagebagerne, og de frivillige der arbejder på
værkstedet, i butikkerne, på plænerne m.m. Af

TAK
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Kirkelige meddelelser
Dåb:
Den 13. oktober, 2019 blev Aksel Emil Mørkøre Bøytler, født den 23. juli
2019, søn af Tara Emilie Mørkøre Bøytler og Br. Peter Samuel Mørkøre
Bøytler døbt.
I ønskes Guds velsignelse

Optagelse:
Den 10, november 2019 blev Broder Palle Kruchov Madsen optaget som
medlem i menigheden.

Indsamlede midler gennem kollekter:
Ved redaktionens slutning var der siden sidste blads udgivelse indkommet
til:
Brødremenighedens Danske Mission
BDM, jordskælv i Albanien
Menighedens arbejde i Christiansfeld

6.699,00 kr.
2.766,00 kr.
2.067,00 kr.

Vi takker på modtagernes vegne for jeres gaver.

Menighedsmøde
Tirsdag den 10. marts klokken 19.30 i Duetten med nyt fra menigheden.

Kvindernes Internationale bededag
fredag d.6. marts kl.14.30 kaffe og kl. 16.00 gudstjeneste
Se mere side 12

Unitets Bedevagt tirsdag den 31. marts.
Christiansfeld menighed står for 6 hele timer fordelt over hele døgnet
Se mere side 6 og 7
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Evangelisk Alliances Bedeuge 6. - 11. januar
Mandag og tirsdag i Brødremenighedens kirke kl. 19.30
Onsdag og torsdag Gammel Kongevej 9
kl. 19.30
Fredag i Café Morgenstjernen
kl. 19.30
12. januar Tyrstrup Kirke
kl. 19.00
Alle er velkomne

Sykreds 1. kvartal 2020
06. februar: Peter Lanting fortæller om Peru
20. februar: Else-Marie Hjorth fortæller om zigeunerpigen Carmen Suria
05. marts: Aflyst på grund af Kvindernes Internationale Bededag
06. marts: Kvindernes Internationale Bededag
19. marts: Mary Jensen fortæller om Bhutan

Koncerter i 1. kvartal 2020
13. januar kl. 19.30

13. februar kl.19.30
03. marts kl. 19.30
01. april

kl. 19.30

Koncert Klassisk Christiansfeld Korsal
Folkekons
Koncert Klassisk Christiansfeld Korsal
Westenholz og Kruse, Klaver & klarinet
Koncert Klassisk Christiansfeld Korsal
Fiolministeriet,
Kirstine Sand, Ditte Fromseier Elise Pedersen
Koncert Klassisk Christiansfeld Korsal
Charlotte Norholt - Fløjte og strygere

Morgensang og bøn hver fredag klokken 9.00 i Korsalen.
Velkommen til morgensang og bøn hver fredag kl. 9.00 i Søstrehusets
korsal. Benyt elevatorindgang til Korsalen på 1. sal.
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Måned:

Januar

Februar

Marts

06.

05.

1. sønd.e. Helligtrek.

Tirsdag

Mandag

10.30 Store sal

10.30 Store sal

19.30

19.30
Lille sal

Lille sal

Helligtrekongers sønd. 10.30 Store sal

Gudstjeneste / Kirkekaffe

Gudstjeneste / Nadver

Gudstjeneste

Bedeuge

Bedeuge

Luk. 17,5-10

Joh. 4,5-26

Mark. 10,13-16

J. Bøytler

J. Bøytler

J.Bøytler

Erik Baun

J. Bøytler

J. Bøytler

Præst:

07.

2. sønd. e. Helligtrek.

10.30 Store sal

Joh. 12,23-33

K. Grøn

Tekst:

12.

3. sønd. e. Helligtrek.

Gudstjeneste

Matt. 26,14-30

J. Bøytler

Tjeneste:

19.

Sidste s. e. Helligtrek. 10.30 Store sal

Gudstjeneste

Mark. 4,26-32

J. Bøytler

Sted:

26.

10.30 Store sal

Gudstjeneste / nadver

Luk. 18,31-43

J. Markussen

Tid:

02.
Septuagesima

10.30 Store sal

Gudstjeneste / Kirkekaffe

Luk. 22,24-32

J. Bøytler

Dag:

09.
Seksagesima

10.30 Store sal

Gudstjeneste

Mark. 9,14-29

J. Bøytler

Dato:

16.

Fastelavns søndag

10.30 Store sal

Gudstjeneste / Nadver

Joh. 8,42-51

J. Bøytler

23.

1. søndag i fasten

10.30 Store sal

Fælles Gudstjeneste

J. Bøytler

Matt. 2,1-12

01.

2. sønd. i fasten

10.30 Tyrstrup

Joh. 6,24-35

Gudstjeneste

08.

3. sønd. i fasten

Gudstjeneste

15.

10.30 Store sal

Midfaste

J. Bøytler

22.

Luk. 1, 46-55

Mariæ bebudelses dag 10.30 Store sal

Gudstjeneste / Kirkekaffe

29.

