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”Livet som kristen er spændt ud imellem den
forpligtelse, vi har til at elske vores næste som
os selv, og så den, at vi ikke skal bekymre os.”
... Læs mere side 3
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KONTAKT
Sognepræst
Solveig Ståhl-Nielsen,
Førslev Kirkestræde 5, 4690 Haslev
Tlf. 30 23 69 89
– mail: SOS@KM.DK
Sognepræsten træffes ikke om mandagen

Solveig
Ståhl-Nielsen

Pastoratets diakonimedarbejder
Anette Haahr,
Tlf. 51 18 18 29, mail: diakoni@outlook.dk

Anette
Haahr

Sognegården, Teestrup Bygade 33, Teestrup, 4690 Haslev
Præstegårdsladen, Førslev Kirkestræde 5, Førslev
Grevestolen, Bråby Kirke, Bråby Bygade 13B, 4690 Haslev
Web: www.ftbkirker.dk
Facebook: Find os på facebook: www.facebook.com/Teboef
Deadline for indlæg til næste nummer af Kirkebladet: 1. november. Næste nummer udkommer i slutningen af november.

Øde Førslev
Menighedsrådsformand: Ingelise Jørgensen, Toftegårdsvej 4,
tlf. 56 38 09 14 – mail: ingelise.joergensen@skolekom.dk
Kirkeværge: Bente Beierholm, Levetoftevej 39B,
tlf. 56 38 01 38 – mail: bente@beierholm-haslev.dk
Graver: Tine Jensen, tlf. 21 62 08 34,
mail: graver.ode.forslev@gmail.com
Teestrup
Menighedsrådsformand: Birthe Foged Andersen,
Teestrup Nedenvej 40, tlf. 40 13 25 18 – mail: bifoan@hotmail.com

Ingelise
Jørgensen

Tine
Jensen

Birthe Foged
Andersen

Kirsten
Kahle

Dora
Jørgensen

Lene
Ohlin

Kirkeværge: Helge Munk, Skuderløsevej 47, tlf. 40 41 62 20
mail: hmunk@gmx.com
Graver: Kontakt Haslev kirkekontor, tlf. 56 31 51 62
mail: kontor@haslevkirke.dk
Kirketjener: Kirsten Kahle, mobil: 29 65 14 64
mail: kirsten.kahle@hotmail.com
Bråby
Menighedsrådsformand: Dora Jørgensen, Hammersgårdsvej 7,
tlf. 56 32 62 93, mobil 41 62 62 93 – mail:kjeldorado@paradis.dk
Kirkeværge: Kurt Jørgensen, Villavej 17,
tlf. 56 32 61 83 – mail: kurt.braby@privat.dk
Graver: Kontakt Haslev Kirkekontor, tlf. 56 31 51 62,
mail: kontor@haslevkirke.dk
Kirketjener: Lene Ohlin, fastnet 43 71 26 86, mobil 22 33 80 73
mail: engstien@gmail.com
KIRKEBLADET TRYK: HellasGrafisk; Layout: Sidsel Leth Svensson
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PRÆSTENS LINJER
Du
Du
Du
Ud

kymre os. For Jesus minder os om fuglene
på himlen og liljerne på marken. De får, hvad
de skal have, selvom de kun selv kan så lidt
eller slet ingenting – mon så ikke Gud også
vil sørge for menneskene? – Mange af os tilbringer langt mere end godt er af vores liv
med at bekymre os. Det begynder tidligt, og
selv børn og helt unge mennesker får stress
af at forsøge at leve op til alverdens krav og
forventninger, og det bliver nemt værre, som
tiden går og vores forpligtelser vokser.

skal elske din næste som dig selv
skal bære på de andres himmelhvælv
skal dele dine lykker
i tusindvis af stykker

Salmen her er en af de nye, vi finder i det
lille tillæg ”100 salmer”, som vi bruger flittigt
både i gudstjenesten og sammen med konfirmanderne. Sproget er mundret, rytmen er
medrivende, og teksten handler om det, vi
hele tiden taler om i kirken og til præst: at vi
som kristne har pligt til at elske vores næste,
uanset om det er én vi kender eller ej.

Vi har brug for at lære at afstemme forventningerne. Blive mindet om, at nok skal vi
gøre vort, men heller ikke mere. Som blomsterne på engen har vi lov blot at være til. Vi
kan hvile i bøn, i meditation, gudstjeneste og
retræte - og i roen måske lettere høre Guds
stemme til os om, at nåden også gælder os.

Det er smukt og godt, og det kan samtidig
være tungt, for hvornår har vi elsket nok?
Hvornår har vi gjort nok for vores næste?
Hvornår kan vi have god samvittighed? Der er
jo altid mere, man kan gøre. Altid flere der har
behov. Hvis ikke man passer på, kan kravet
blive så tyngende, at man ender med hellere
at ville lukke øjnene for verdens nød, fordi den
bliver så overvældende og ens egen evne til at
stille noget op virker så latterligt lille.

Men om natten går livets far herned
og han lægger hånden på dig med sin fred
og hans øjne lyser milde
Du har lov at være lille.
Må fred og velsignelse være med alle vores
konfirmander og med enhver af os.
Solveig Ståhl-Nielsen

Livet som kristen er spændt ud imellem den
forpligtelse, vi har til at elske vores næste
som os selv, og så den, at vi ikke skal be-

ADVENTSKONCERT MED KLEZMERDUO
Søndag den 29. november kl. 19.00 i Førslev Kirkenettet
Legenden om Juleroserne
Om nogen så kan Selma Lagerlöf stemme
sindet i tiden op til jul. “Legenden om Juleroserne” beretter om julens mirakler, men også
om angst og fordomsfuldhed. Når tilliden og
troen på verdens udstødte forsvinder, ”så forsvinder lyset og Guds herlighed af frygt for
kulden i et menneskehjerte”.
I en musikalsk ramme fortæller Klezmerduo
om den fredløse røver, der bor i Göingeskoven sammen med sin kone og alle røverungerne. En dag kommer røvermor forbi Øved
kloster, der er berømt for sin smukke have.
Munkene er stolte af havens skønne, sjældne
planter og blomster, men røvermor hævder,
at Göingeskoven er langt skønnere, når den
selveste julenat forvandler sig til en blomstrende prydhave.
Abbed Hans får lov at besøge røverfamilien
den kommende julenat for ved selvsyn at opleve underet i skoven. Men med sig har han
den mistroiske lægbroder….
Alle er velkomne! Gratis adgang!
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DET SKER
I KIRKEN
Menighedsrådenes møder er åbne.
Se på hjemmesiden hvor og hvornår de afholdes!

WWW.FTBKIRKER.DK
AFTENGUDSTJENESTE

Jævnligt holder vi gudstjeneste en hverdagsaften
kl. 19.00. Her er formen mere meditativ end ellers med musik, lystænding, læsninger, stilhed og
refleksioner. Sæt mobilen på pause, og tag en timeout i kirkens rum med tid til andre tanker end
ellers. De næste gange bliver torsdag den 10.9.,
torsdag den 1.10. og torsdag den 19.11.

BØRNEKLUBBEN

Vi mødes hver fredag i Vibeengskolens formningslokale, kl. 16.00 til 17.15 - dog ikke i skolernes ferie. Klubben er åben for alle børn mellem ca. 4 år
og konfirmationsalderen. Vi synger, hører bibelhistorier, leger, tegner, maler, drikker saft og spiser
kage! Indimellem tager vi på udflugter og laver
udendørs aktiviteter og cirka en gang om måneden deltager vi i Ulvetime i en af de tre kirker. Se
program på Facebook ”Bråby Søndagsskole”, kirkernes hjemmeside eller ring til Rikke tlf. 23 96 66
91. Rikke, Britta og Hanne byder dig velkommen!

”GIV EN HÅND”

Diakoni – det at drage omsorg for hinanden – er
en vigtig bestanddel af det kristne liv. Her i pastoratet har vi et stående tilbud om besøg eller om
hjælp til små praktiske ting. Du kan blot henvende
dig til vores diakoni-medarbejder, Anette Haahr,
som vil kontakte en af vores frivillige. Har du lyst
til at melde dig til vores frivilliggruppe, er det også
Anette, du skal have fat i enten på mail diakoni@
outlook.dk eller på mobil 51 18 18 29

GOSPELKORET ”NEW DAY”

Koret øver hver torsdag fra kl. 19.15 til 21.30 i
Teestrup kirke - pga. corona-regler. Har du lyst til
at synge og være med i et dejligt fællesskab, så
mød op eller kontakt korets dirigent Tenna Toft på
tlf. 60 21 17 11.

MEDITATION

Hjertepraksis i præstegårdsladen i Førslev. Meditation eller indre bøn gør godt for sindet. Det kan
være fint at mødes med andre om det for at lære
formen at kende og for at holde sig selv fast på
at få sat tid af til det. Vi er en åben gruppe, der
mødes cirka en gang om måneden en tirsdag aften
kl. 19.00 til cirka 20.00. Det kræver ikke specielle
forudsætninger at være med, blot lyst til at fordybe sig. Næste gang er tirsdag den 1. september.
Derefter er det den 29. september, 13. oktober
og 24. november. Tilmelding hos sognepræsten på
mail SOS@KM.DK eller mobil 3023 6989 – gerne
dagen før.
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SANGCAFÉ

Sangcaféen mødes i Teestrup Sognegård kl. 15.00
den anden søndag i hver måned til kaffe, sang fra
Højskolesangbogen og snak. Kom forbi og få del i
den gode stemning. Næste gang er søndag den 13.
september, derefter den 11. oktober og 8. november.

TANKER OM TEKSTEN

I Teestrup tager vi cirka en gang hver anden måned kaffen med ind omkring døbefonten for i ro og
mag at dele vores tanker om dagens tekst. Birthe
Foged har forberedt et par indfaldsvinkler til teksten, og derefter er snakken fri. September er der
høstgudstjeneste, så næste gang er søndag den
11. oktober og derefter søndag den 29. november.

TIRSDAGSKLUB

Tirsdagsklubben mødes i Teestrup Sognegård tirsdage i ulige uger kl.10-12. Det koster ikke noget at
være med. Næste gang er tirsdag den 8. september.
Vi hygger med kaffe, the, håndarbejde – bl.a.
strikker vi dåbsservietter til de børn, der døbes i
sognene - eller hvad man selv har gang i. Vi snakker også gamle dage og er der nogle, der har gode
forslag til andet, er I meget velkomne – mød op
og se, om det er noget, tag gerne naboen med.
Kontakt evt. Birthe Jensen på tlf. 20 49 57 77. Vi
glæder os til at se dig.

ULVETIME

Familievenlig gudstjeneste fredage kl. 17.00 til cirka 18.30 (enkelte gange dog om søndagen). Vi har
cirka en gang om måneden en gudstjeneste særligt
for børnefamilier. Gudstjenesten varer omkring en
halv time. Der er plads til at spørge og tale sammen om det, der foregår. Bagefter spiser vi sammen. Man behøver ikke at være kirkevant for at
være med – alle er hjerteligt velkomne, små såvel
som store. Næste gang er lidt længere: søndag den
20. september i Teestrup med høstfest bagefter på
Troelstrupgård (se mere under høstfest). Fredag
den 30. oktober er der Halloween i Førslev kirke
med udklædning og uhygge. Fredag den 20. november er der englejagt i Bråby kirke. Alle er velkomne i alle kirker – uanset hvilket sogn de bor i!

LØRDAGSDÅB

Der er mulighed for lørdagsdåb en gang i kvartalet
i det sogn, hvor der først anmodes om det. Det er
den første lørdag kl. 11.00 i månederne februar,
maj, august og november. På grund af corona-regler har vi kun dåb for en familie ad gangen, så der
kan blive tale om andre tider end kl. 11.00. Næste
gang bliver den 7. november i Teestrup.

SOGNEAFTNER: HVAD TROR VI PÅ?
Sogneaftner i Teestrup sognegård
Aftenerne starter (hvis det er muligt) med fællesspisning kl. 18.30 til en pris af 40 kr. Derefter
er der foredrag kl. 19.30 – foredraget er gratis. Spisningen kræver tilmelding senest fredagen
før til tlf. 41 62 62 93. Pga. corona-restriktionerne beder vi også om tilmelding til foredragene
senest dagen før, så vi eventuelt kan nå at flytte det over i kirken.

”Hvad tror vi på?” – "Lys i mørket - mit
liv som blind". 5. november
I januar 2003 mistede Eva Melhof, sognepræst i Snesere, synet og har siden da levet
som helt blind. For at føje spot til skade blev
hun senere benamputeret efter en togulykke.
Eva Melhof fortæller om tiden, der ledte op
til, at synet endegyldigt forsvandt og om tiden, hvor hun skulle lære at leve som blind:
Hvordan hun klarer arbejdet som præst og
hvordan man bevarer håbet og troen trods
megen modgang?

”Hvad tror vi på?” – Når Biblen er bedst.
23. september
Journalist Rasmus Birkerod har i mange år
brugt Bibelen som et af sine vigtigste arbejdsredskaber, både privat og professionelt:
som studievært, journalist og rejseleder i
Israel og på Vestbredden. Denne aften fortæller han om nogle af de passager i Biblen,
der har henrykket ham, hjulpet ham og fået
livsforandrende betydning for ham. Det er et
foredrag med nedslagspunkter i den store
fortælling.

KONCERTGUDSTJENESTE

HØSTFEST FOR HELE FAMILIEN

med Anders Roland

I år fejres den fælles høstgudstjeneste for
pastoratet i Teestrup søndag den 20.9 kl.
10.30 ved en børnevenlig gudstjeneste. Alle
er velkomne til at tage frugt og grønt med fra
haven (eller supermarkedet) og aflevere det
i våbenhuset. Børnene vil bære det ind i kirken, hvor vi kan glæde os over årets høst. Efter gudstjenesten holder Børneklubben høstfest på Troelstrupgård, hvor man billigt kan
købe sandwich og drikkelse. Bagefter kan
man lede efter guld, kaste med flødeboller og
meget andet sjov. Til sidst bortloddes frugt
og grønt fra gudstjenesten.

Søndag den 4.10. kl. 10.30 i Bråby kirke.
Ida Jessen har gendigtet Davidssalmerne,
og Anders Roland har sat musik til. Her får
vi en musikgudstjeneste bygget over Salme 23, Herren er min hyrde. Læsningerne
er et udvalg fra de nye bibeloversættelser,
så teksterne er friske og nutidige.

Alle Helgen søndag den 1. november
I alle tre kirker holder vi til Alle Helgen en særlig gudstjeneste, hvor vi mindes dem, vi har
mistet i det forløbne år. Deres navne læses op
fra prædikestolen, man kan tænde lys for sine
kære døde og efter gudstjenesten bære lysene ud på kirkegården. Pårørende til sognenes
afdøde får en særlig invitation, men alle er velkomne. I Bråby kl. 10.30, i Teestrup kl. 16.00
og i Førslev kl. 19.00.

Anders Roland spiller bogstaveligt talt
på flere strenge – han er en garvet og
alsidig akustisk musiker på guitar, violin og andre strengeinstrumenter. Der
venter os en gudstjeneste ud over det
sædvanlige.
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NYT FRA SOGNENE
NYT FRA BRÅBY

Menighedsrådets planlægning er stadig præget af de forholdsregler, som coronapandemien
kræver. Dog glæder vi os over, at vi kan fejre
gudstjenester med både sang og kirkekaffe! Det
er straks værre med de kirkelige handlinger. Det
er svært, når man ikke kan dele sorg og glæde
med alle dem, man ønsker ved bisættelser, dåb
og bryllupper. Men i samarbejde med præsten
prøver man at gøre det så godt som muligt. I
Bråby blev en begravelse f.eks. holdt udendørs,
så man ikke overskred forsamlingsforbuddet.

Det står fast, at der er Valgforsamling d. 17.9.
kl. 19.00. (Se omtale andet sted i bladet). Ved
det orienterende møde d. 9.6. var vi 14 deltagere. Alle bidrog positivt med kommentarer og
ideer, og mulige kandidater blev drøftet, så vi er
forhåbningsfulde m.h.t. det fremtidige menighedsråd og kirkeliv.
Kirkens frivillige flaghejsere, kaffebryggere mm
plejer at blive ”hyldet” med en lille fest en gang
om året, menighedsrådet arbejder på at få det
planlagt, og der bliver sendt indbydelse ud. Endelig skal nævnes, at der er planlagt kalkning af
kirken og muren i efteråret, men håndværkerne
har travlt, så måske udsættes kalkningen.

Vi har planlagt at gennemføre familiebrunch d.
11.10. efter gudstjenesten kl. 9.00 og også kirkefrokost med fortælletime om livet i Bråby d.
22.11. Hvordan det praktisk kan lade sig gøre,
afhænger af forholdsreglerne.

På menighedsrådet vegne – Dora

NYT FRA ØDE FØRSLEV

NYT FRA TEESTRUP

Sommeren kom – sommer i et år med coronavirus. Hele foråret brugte vi på at vænne os
til de mange restriktioner og forbehold, der var
og er nødvendige, for at vi kan være ansvarlige og passe godt på os selv og hinanden. Det
havde og har naturligvis også betydning for
vores kirkeliv. Konfirmationen først i maj er
blevet flyttet til september. Det glæder vi os
til. Der er begrænsninger på antal deltagere
til gudstjenester og andre kirkelige handlinger.
Det er gået rigtig fint. Der har været plads til
næsten alle, der gerne ville deltage – både til
to lørdagsdåb, konfirmandindskrivning og til de
otte gudstjenester vi har haft i Førslev Kirke.

Så går sommeren på hæld, selvom mange nok
vil føle, at der ingen sommer har været i år. For
naturen har det dog været en super sommer,
og alt har struttet af grøde - grøde har der også
været i kirken på trods af coronanedlukning og
begrænsninger; der er fundet nye veje og måder at formidle det kristne budskab på. På sognenes hjemmeside har mange set og lyttet til
vores præst Solveigs fine andagter, flere end
ved den normale gudstjeneste i kirken.
Nu er kirken og sognegården igen åbne for aktiviteter. Sangcafeen har holdt lang, ufrivillig
ferie. Vi nåede ikke de dejlige forårs- og sommersange, men selvom det er blevet september (d.13.), når vi starter igen, kan de vel stadig tages frem.

Tak for opbakning og tålmodighed og opmærksomhed på også at bruge håndsprit fra
vores nyindkøbte dispenser.

Vi skal stadig huske at spritte hænderne, før
vi går ind i enten kirken eller sognegården. I
sognegården hænger en dispenser til højre for
indgangen, i kirken står håndspritten på bordet
i våbenhuset. Der bliver opsat et sandwichskilt
ved indgangen til kirken, hvor der er skitseret,
hvilke pladser på bænkene der kan benyttes.
Der er stadig afstandskrav på 2m fra næse
til næse (når der synges) undtaget personer,
der bor under
samme tag.

På vegne af menighedsrådet - Ingelise

MENIGHEDSRÅDSVALG 2020

Orienterings- og valgmøder. Hvem skal
bestemme over din kirke?
De gamle råd er på valg, og der er plads
til nye kræfter. Hvis der ikke er kamp om
pladserne, er det her, det afgøres, hvem
der skal sidde i de nye råd. Kom og støt op
om din kirke:
•
•
•

På menighedsrådets vegne
- Birthe.

Førslev tirsdag den 15. september
kl. 19.00 i Præstegårdsladen
Teestrup onsdag den 16. september
kl. 19.00 i sognegården
Bråby torsdag den 17. september
kl. 19.00 i Bråby kirke
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RETRÆTE MED KLOSTERRYTME
Med alle forbehold for nødvendige ændringer åbner tilmeldingen til sogneretræte på Villa Fjordhøj i Skælskør den
18.-20. oktober.
Retræten følger en klosterrytme med meditative gudstjenester og stilhed fra søndag aften
til tirsdag formiddag. Den foregår i smuk natur,
rolige rammer og først og sidst i Guds kærlige hænder. Stilheden indbyder dig til at hvile,
være, sanse og finde nye veje, og den kan give
dig en særlig erfaring af Guds nærvær.
Alt det praktiske
Du får tilbudt en individuel samtale med en
af retrætens ledere undervejs i retræten. Retræten er tilrettelagt i samarbejde mellem
sognepræster og retræteledere Hanne Vesth,
Anne-Marie Mehlsen og Solveig Ståhl-Nielsen. Opholdet er med fuld forplejning, og
køkkenet kan tage hensyn til evt. allergi og
andre kost-hensyn. Man får sit eget værelse
med sengelinned og håndklæder, nogle med
eget bad, andre med gode badefaciliteter på
gangen. Huset byder på dejlig udsigt, skøn
have og mulighed for at nyde naturen omkring. Der er naturligvis også et fredfyldt rum
til gudstjeneste og bøn.

Pris og tilmelding
Opholdet koster 2100, - kr. og tilmelding skal
ske inden 11. september. Nærmere oplysning
ved henvendelse på mail til sognepræsten
SOS@KM.DK eller til Anne-Marie Mehlsen på
mail AMNM@KM.DK.

KONFIRMANDER OG DROP-IN-DÅB
Møde for kommende konfirmander
- Fælles for Førslev, Teestrup og Bråby.
De første forespørgsler om konfirmationerne
i 2022 er begyndt at komme – og tirsdag den
6. oktober kl. 19.00 til godt 21.00 er der filmaften for de vordende konfirmander og møde
for deres forældre. Præsten fortæller om,
hvordan undervisningen og konfirmationerne
foregår. Her kan man få lejlighed til at se de
andre konfirmander, og forældrene kan stille
spørgsmål og få snakket med hinanden.
Tilmelding til sognepræsten helst inden den
25.9. på tlf. 30 23 69 89 eller mail SOS@
KM.DK.

Drop-in-dåb i Haslev lørdag den 26.9.
Blev du aldrig døbt og ville egentlig gerne?
Ville du gerne have dit barn døbt uden det
store postyr? Hvis dåbskandidaten er under 18, skal begge forældremyndighedsindehavere være enige.

Konfirmationer 12. og 13. september
Forårets konfirmationer 2020 blev udskudt
og afholdes i stedet således:
•
•
•

Førslev lørdag den 12. september kl. 10.00
Teestrup lørdag den 12. september kl. 12.00
Bråby søndag den 13. september kl. 10.30

Lørdag den 26. september er det muligt at
droppe forbi Haslev kirke og blive døbt efter en kort samtale. Medbring blot billedlegitimation og eventuelt to vidner

For navne se lokalavisen eller i forårets kirkeblad.
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GUDSTJENESTER
ØDE FØRSLEV - TEESTRUP - BRÅBY - SEPTEMBER - OKTOBER - NOVEMBER - 2020

Gudstjenester
September
Sø 6.9.
To 10.9.
Lø 12.9.
Sø 13.9.
Sø 20.9

Øde Førslev Teestrup

Sø 27.9.
Oktober
To 1.10.
Sø 4.10.
Sø 11.10.

10.30

Sø 18.10.
Sø 25.10.
Fr 30.10
November
Sø 1.11.
Lø 7.11.
Sø 8.11.
Sø 15.11.
To 19.11.
Fr 20.11.
Sø 22.11.
Sø 29.11. 1.sø. i advent

10.30
09.00
17.00

10.30

Bråby

Bemærkninger

9.00 (AD)

10.30

Konfirmandvelkomst i Øde Førslev
Aftengudstjeneste*
konfirmationer
konfirmation
Fælles høstgudstjeneste +
familiefest på Troelstrupgård*
OBT/AD

10.30
09.00**

Aftengudstjeneste*
Musikgudstjenste*
OBT, Tanker om teksten i Teestrup*
Familiebrunch i Bråby**

19.00
10.00*

12.00*
10.30
09.00
19.00
10.30*

19.00

16.00
11.00
10.30

10.30
19.00

10.30

MR
Ulvetime Halloween**

10.30

Alle Helgen**
Dåb*

09.00
17.00
10.30*
10.30*

Aftengudstjeneste *
Ulvetime*
MR Kirkefrokost *
Tanker om teksten*

AD Anders Damkjer – OBT Ole Bjerglund Thomsen – MR Marie Rørbæk
OBS - for alle handlinger og arrangementer gælder det, at ændringer kan forekomme, hvis nye
retningslinjer kræver det. Hold jer orienterede via presse, hjemmeside og Facebook.
* se nærmere omtale inde i bladet.
Ønsker du brug af kirkebil, kontakt da sognepræsten senest to dage før gudstjenesten – der er private, der
gerne henter og bringer i egen bil.
Dato
Ti 1.9.
Ti 8.9.
Ti 15. 9.
On 16.9.
To 17.9.
Ti 22.9.
On 23.9.
Ti 29.9.
Ti 6.10.
Ti 13.10.
Ti 20.10.
Sø 18.10-ti 20.10
Ti 3.11.
To 5.11.
Ti 17.11.
Ti 24.11.
Sø 29.11.

Øde Førslev
19.00-20.00

Teestrup

Bråby

10.00-12.00
19.00
19.00
19.00
10.00-12.00
18.30/19.30
19.00
10.00-12.00
19.00
10.00-12.00
10.00-12.00
18.30/19.30
10.00-12.00
19.00
19.00

8

Arrangement
Meditation i PGL*
Tirsdagsklub*
Orienterings- og valgmøde*
Orienterings- og valgmøde*
Orienterings- og valgmøde*
Tirsdagsklub*
Rasmus Birkerod*
Meditation i PGL*
Tirsdagsklub*
Meditation i PGL*
Tirsdagsklub*
Retræte, Skælskør*
Tirsdagsklub*
Eva Melhof *
Tirsdagsklub*
Meditation i PGL*
Klezmerduo – julekoncert*

