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Det er efterår, 
farverne falder – og 
minder os om et 
smukt rynket ansigt



Træerne gløder. Vinden rusker bladene af, 
eller de slipper en stille dag og lander i ras-
lende bunker til glæde for børn og legende 
sjæle. 

Efteråret er smukt. Et farvemættet forfald. En 
afsked med liv, vækst og virke. I hundrede 
nuancer af brunt. Og samler man senere et 
af de nedfaldne blade op, er det blevet et 
forgrenet, spindelsvævstyndt net. Så smukt 
som et rynket ansigt. Eller er vi holdt op 
med at se skønheden der? 

Vi kæmper så bravt for at holde forfaldet 
fra udseendet, at man kunne fristes til at tro 
det. Og måske nærmer os det ideal, Niels 
Hausgaard så rammende ironisk synger om: 
”Jeg fik den glatteste hud på plejehjemmet”. 
Et ideal, hvis hulhed runger ubehjælpsomt, 
når Sankt Peter i sangens sidste vers spørger 
til ens liv, om man var med i det, og det man 
så kan henvise til er, at det lykkedes at holde 
ethvert livsspor fra sit ansigt. 

Jeg fik den glatteste hud... Vi er vilde med 
ungdom. Og den er dejlig. Men hvorfor 
forekommer et liv os mere vellykket, hvis 
det ikke rigtig kan ses på et menneske, at 
det har levet? Måske fordi vi gerne vil kunne 
sige, som det lød i en reklame engang: ”Jeg 
finder mig ikke i rynker!” Og ansigtets glatte 
flade kan være det tydelige bevis på, at vi 
har styr på det. Hånd i hanke selv med na-
turens gang. Og det er noget, der aftvinger 
respekt: Kontrol. 

Det furede, rynkede ansigt fortæller om 
levet liv. Det fortæller om sorger, bekym-
ringer og glæder; om at møde det, man 
ikke kunne håndtere, og som man ikke slap 
udenom, men kom igennem. Det fortæller 
om erfaring, det fortæller om afsked. 

Efteråret og alderdommen, forfaldet, bærer 
såvel som foråret, ungdommen og væksten, 
smukke spor efter en fantastisk Skaber, som 
kalder livet frem, skænker det, og kalder det 
tilbage. Og det liv, som opstår, leves og for-
går – det gør det i hans hænder. Det pæne 
liv, og det der for os ligner det mislykkede 
liv. Det glatte og det rynkede liv omsluttet 
af håb, som det lyder i det meget søgende 
menneske Rainer Maria Rilkes efterårsdigt.
Loa Christensen

”Bladene falder, hvirvles langt omkring, 
som visnede i himlens fjerne haver;
de falder, vægrende, med store sving. 
Om natten falder jorden, tung og stum 
fra stjernerne til ensomhedens rum. 
Vi falder alle. Denne hånd vil falde.  
Se på de andre, se: det er i alle. 
Dog er der én, og altings falden ender 
uendelig forsigtigt i Hans hænder”

Rainer Maria Rilke
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TRIGE SOGNEGÅRD
Lergravvej 2, Trige

Sognepræst 
Juma Nellemann Kruse
E-mail: jukr@km.dk 
Tlf. 21 60 53 50

Sognepræst vikar
Loa Christensen 
E-mail: losc@km.dk
Tlf. 30 63 31 76
Træffes ikke mandag.

Kirkekontor
Lisbjergvej 15A, Lisbjerg, 8200 Aarhus N
Tlf. 51 81 13 44
Kontortid mandag-fredag 9-13, 
onsdag tillige 16-18.

Kordegn
Conny Sørensen
E-mail: trige.sogn@km.dk

Organist
Cecilie Harbo Pedersen
E-mail: cilleharbo@hotmail.com
Tlf. 40 26 59 89 

TRIGE SOGN

Menighedsrådsformand 
Steffen Lindfors
E-mail: Lindfors@dlgpost.dk
Tlf. 86 23 05 64

Kasserer 
Anne Birthe Bruun Madsen
E-mail: bruunmadsen@mail.dk
Tlf. 21 40 87 90 

Kirkeværge  
Poul Erik Hørning Jensen
E-mail: poulerik@hoerningjensen.dk
Tlf. 61 45 86 98

Kirke- og kulturformidler,  
cand. theol.
Lone Hindø 
E-mail: lone@lonehindoe.dk
Tlf. 27 77 50 43

Graver 
Kenneth Svendson
E-mail: trigegraver@hotmail.dk
Tlf. 24 49 44 57

ØLSTED SOGN

Menighedsrådsformand
Niels Hjortshøj
E-mail: bertha.hjort@mail.dk
Tlf. 51 95 92 08

Kasserer
Birte Skrøder Bødskov 
E-mail: birte@bodskov.com
Tlf. 23 30 03 02 

Kirkeværge
Preben Holm Laursen
Tlf. 22 92 73 08
Kontakt vedr. kirkegården til  
kirkeværgen

SPØRRING SOGN

Menighedsrådsformand
Louise Højbjerg Jacobsen
E-mail: louisehojbjerg@gmail.com
Tlf. 22 61 36 86

Kasserer
Thorkild Qvist Frandsen
E-mail: tqfrandsen@gmail.com
Tlf. 72 20 25 16

Kirkeværge
Merete Møller Christensen
E-mail: meretevagn@gmail.com
Tlf. 26 62 17 83

Graver
Ruth Spanner
E-mail: stormspanner@hotmail.com
Tlf. 86 45 45 38 / 22 57 77 20

Kateket
Linda Bolet
E-mail: spoerring.kateket@gmail.com
Tlf. 51 28 97 95

BRUG BORGER.DK
●	 	Når I er ugifte og ønsker fælles for-

ældremyndighed over nyfødt barn.
●	 	Ved navngivning inden/i stedet for 

dåben.
●	 	Ved navneændring.
●	 	Ved anmeldelse af dødsfald,  

begravelse eller brænding.
●	 	Ved bestilling af prøvelsesattest/ 

ægteskabserklæring.
●	 	For at rekvirere attester.

ADRESSELISTE
SOGNE- OG KIRKEVEJVISER 

HAR DU BRUG FOR AT TALE 
MED EN PRÆST? 
Så kan du altid kontakte en af pastora-
tets præster enten pr. telefon eller mail. 
Vi kommer gerne på hjemmebesøg.

FORFALD OG 
SKØNHED 



DROP-IN KOR
Torsdage kl. 19-20.15 
i Spørring kirke

Repertoiret er bredt – fra Højskolesang-
bogen, nye og gamle salmer, sange, 
korværker på forskellige sprog… Men 
det kan vi, fordi vi følges ad og hjælpes 
ad, synger, griner og øver os i at høre os 
selv og de andre.

Der er kor på følgende datoer:
24. oktober
31. oktober 

Har du lyst til at være med, er du  
hjertelig velkommen til at kigge forbi.

Linda Bolet, tlf. 51 28 97 95

TRIGEKORET
Tirsdage kl. 19-21 i Sognegården  
i Trige 

Nye medlemmer er velkomne. Reper-
toiret spænder vidt, og vi synger både 
flerstemmige korsatser og sange fra 
højskolesangbogen, hovedsagligt klas-
sisk, men også lidt rytmisk. Koret med-
virker flere gange om året ved guds-
tjenester i de tre kirker.  Kontakt korleder 
og organist Cecilie Harbo Pedersen, tlf. 
40 26 59 89, eller mød op og se, om det er 
noget for dig. Det er gratis at deltage.

Korleder  Cecilie Harbo Pedersen

FAMILIE  GUDS-
TJENESTE
Søndag 24. november kl. 11 
i Trige kirke

Familie guds tjeneste med  
Kim Larsen-tema. 
Det bliver en gudstjeneste, hvor vi 
sammen skal nyde Kim Larsens musik 
og sange. Vi synger nogle af de meste 
kendte Kim Larsen-sange, og der bliver 
holdt en prædiken med udgangspunkt 
i både evangeliet og hans sangtekster. 
Der er også altergang under gudstjene-
sten. 

Efter gudstjenesten er der mulighed for 
en kop kaffe. 

MUSIKALSK 
LEGESTUE
6 fredage kl. 9.30 i Trige Kirke
Første gang er fredag den 25.10.

Efter efterårsferien starter et nyt forløb 
med musikalsk legestue for børn på ca. 
1-3 år. Vi mødes til sang og leg i kirken. 
Det er gratis at deltage og tilbuddet 
henvender sig både til forældre, 
bedsteforældre og dagplejere. Alle er 
velkomne. Der er plads til ca. 15 børn. 

Tilmelding er nødvendig hos organist 
Cecilie Harbo Pedersen på mail 
cilleharbo@hotmail.com eller tlf. 
40 26 59 89.

KVINDER I BIBELEN – BIBELENS 
KVINDER
Torsdag den 24. oktober kl. 10 i Trige Sognegård

Lone Hindø fortæller om 12 af Bibelens kvinder. Mange var stærke og seje. Hun har 
samarbejdet med kunstnerne Elin Neumann og Ulla Villefrance Salling-Mortensen, som 
portrætterer kvinderne.  
I forbindelse med foredraget deltager kunstnerne ved fernisering af deres værker med 
tale af Annette Roed, skoleinspektør og regionsrådsmedlem. Alle er velkomne.

Højskolen Vildrosen, Lone Hindø                                                                   
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LYDSPOR FRA 
BIBELEN  
Torsdag den 28. november 2019 
kl. 19.00 i Trige sognegård

Studiekredsen, som så småt begynder 
i november, byder på tolkninger af 
centrale tekster fra Bibelen. 

Juma Nellemann Kruse vil præsentere 
sange fra Bibelselskabets CD ”Lydspor 
fra Bibelen”, hvor forskellige kunstnere 
synger egne tekster, inspireret af 
centrale bibeltekster. En skøn blanding 
af noget nyt og noget gammelt, hvor 
vi snakker om forskelle og ligheder, og 
hvad det kan betyde for budskabet.

LUTHER, 
LAGKAGE OG 
SALMER 
Torsdag den 31. oktober 2019 kl. 19 
i Trige sognegård

Det er denne aften 502 år siden, at de 
95 teser blev slået op på kirkedøren i 
Wittenberg, og der er god grund til at 
minde hinanden om reformationens 
betydning, også i dag.

Vi skal høre Luthers 95 teser læst højt, 
afbrudt af en masse salmer og en  
enkelt kaffe og kage-pause. 

Sognepræst Juma Nellemann Kruse 
indleder med en kort intro/prædiken, 
men ellers bliver det en aften i tesernes 
og salmesangens tegn.

BØRNEKOR
Torsdage i Trige Sognegård 

Vi øver hver torsdag i sognegården på 
Lergravvej 2A. Det er gratis at deltage, 
og man er altid velkommen til at kom-
me og være med et par gange, før man 
melder sig ind i koret. 

Børnekor for 2. til 3. klasse.  
Torsdage kl. 13.20-14
Kor for alle sangglade piger og drenge. 
Vi synger en masse gode sange, leger 
og har det sjovt. Vi øver i sognegården 
umiddelbart efter skoletid, ca. fra kl. 
13.20 og til kl. 14, så man kan nå skole-
bussen kl. 14.05.

Juniorkor for 4. til 6. klasse.  
Torsdage kl. 14.15-15.15  
Vi synger mange forskellige slags 
sange, arbejder med stemmetræning 
og øver os i at synge 2-stemmigt. Åbent 
for alle børn, der kan lide at synge. 

Yderligere information og tilmelding 
hos organist og korleder Cecilie Harbo 
Pedersen på tlf. 40 26 59 89 eller mail 
cilleharbo@hotmail.com

JULEKONCERT
Mandag den 9.12. kl 19.30 i Trige kirke  

Julen rundt med duoen 
” Et letsindigt ord”.

For et par år siden gæstede duoen ”Et 
letsindigt ord” sognegården i Trige, hvor 
de spillede en dejlig koncert med sange fra 
besættelsestiden. Nu kan vi glæde os til et 
genhør med sangerinden Karoline Budtz og 
guitaristen Jens Christian Kwella. 

Denne gang vil de synge og spille en række kendte danske og udenlandske julesange 
og samtidig fortælle om sangene og de mennesker, der skrev og opførte dem. Man kan 
bl.a. lytte til og høre om Juletræet med sin pynt, Stille Nacht, Marys Boychild, Når du ser 
et stjerneskud og mange andre. 

Koncerten er gratis og alle er velkomne.

DET SKER I TRIGE

DET SKER I SPØRRING

DER ER GANG I SPILOPPERNE
Onsdage kl. 9.45-11.45 på følgende datoer: 13. november / 11. december  
i Spørring Fælleshus

Sang, rytmik, musik, bevægelse, leg, kreativitet, spontanitet, hygge og sjov - det er ken-
detegn for Spørring Kirkes musikalske legestue. Der er gang i børnene, når der hoppes, 
danses, rasles, og synges. Men der er også tid til ro og fordybelse. I kirkens legestue 
mødes vi med vores børn, først og fremmest for at give DEM en god oplevelse. Der er 
tilknyttet dagplejere, som kommer fast i legestuen, hvorfor der også hver gang er en 
fast børneflok, der er klar på sang og leg! Vi synger kendte og mindre kendte børne-
sange, med og uden fagter og med brug af forskellige musikalske og sansemæssige 
virkemidler. Også salmer og bibelhistoriske børnesange er en del af repertoiret.
Kig ind - se om ikke det er noget for dig og dit barn. Alle er velkomne - forældre som 
dagplejere, der gerne vil give deres børn en god oplevelse.

Dagens program:
• 9.45-10.00: Vi lander
• 10.00-10.20: Sang og rytmik ... derefter fri leg.
• 11.00: Spisning af medbragte madpakker 
(kirken serverer kaffe, te og vand) 

Kontakt: Linda Bolet tlf. 51 28 97 95



FILMKLUBCAFÉ
22. oktober / 12. november 
kl. 19 - ca. 22.
 
Der lægges op til plads til at fundere 
og tale sammen om de store temaer, 
om daglige udfordringer, nye vinkler, 
dybere indsigt – i historien, i troen, i 
samfundet, i os selv. Vi siser film i Spør-
ring Fælleshus: En kort intro før, og så 
efter filmen er der lidt at spise, samtale 
om filmen og en tår kaffe. Hent en 
folder i kirken eller torsdagscaféen med 
det aktuelle program i klubben.
Det er gratis at blive medlem. Bare mød 
op – tag en nabo med – til en uhøjtide-
lig og engagerende aften – lige nede i 
Spørring centrum. Pris: 20 kr. for kaffen 
m.m. (betales samme aften).
Linda Bolet

HÅND ARBEJDS-
EFTER MIDDAGE
Søndag den 3. november kl. 14-16 i 
Spørring Fælleshus

Vi mødes på tværs af alder og hygger 
os sammen med at folde papir, male 
med Posca-tusser, strikke hækle eller 
sy …kun fantasien sætter grænser. Du 
skal bare medbringe dit håndarbejde, 
så har vi kaffe og te på kanden. Børn er 
selvfølgelig meget velkomne!

Kontaktperson: Eva Engstrøm, 61 37 61 64

Kig forbi til en kop kaffe og lidt godt. Der er også mulighed for at kigge bøgerne  
igennem på biblioteket, eller måske har du lige et spørgsmål om noget vedr. kirken 
og menighedsrådets aktiviteter, så kan jeg hjælpe dig på vej. 

Der er åbent på følgende datoer: 24. oktober / 31. oktober
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DET SKER I SPØRRING SIDEN SIDST

NY VIKARIERENDE PRÆST
Med Peter Viuffs fratræden er Loa 
Christensen ansat som præstevikar 
i Trige, Ølsted og Spørring sogne. Vi 
byder Loa hjerteligt velkommen. 

Her følger Loas præsentation af sig selv: 
Jeg er Loa Skovgaard Vibe Christensen. 
Jeg blev færdig på Aarhus Universitet i 
2010. Siden har jeg arbejdet i forskellige 
vikariater. De seneste tre år har jeg arbej-
det som præst, i forskellige sogne i det 
nordlige Aarhus.

Jeg kommer fra Vorbasse, har altid vidst 
at jeg skulle være præst og nyder at det 
får lov til at fylde min dag.

Når jeg ikke lige arbejder så hygger jeg 
mig med min familie som udover min 
mand Peter tæller to børn på 11 og 3 år. 
Der bliver også tid til at se en stor familie 
samt venner.

Når vi skal slappe af så tager vi langt ud i 
det rene ingenting, hvor jeg er så heldig 
at eje en plet som består af egeurskov, 
som der ikke er så meget tilbage af. Det 
er et sted hvor der er ro i overflod, med 
mindre vi selv larmer, for de fem heste, 
som hjælper med at holde skoven, har 
det med at gemme sig i krattet.
 

Peter Viuff forlader Trige, Ølsted og 
Spørring sogne, for at blive sogne-
præst ved Askov kirke og provst i Malt 
provsti.

Ved kgl. resolution af 30. august 2019 er 
Peter Ole Finnemann Viuff ansat som sog-
nepræst i Askov Pastorat og provst i Malt 
Provsti i Ribe Stift pr. 1. september 2019.
Trige menighedsråd ønsker Peter hjerte-
ligt tillykke med den nye stilling og takker 
ham for indsatsen siden ansættelsen i 
2010.

Trige, Ølsted og Spørring sogne skal 
således have ny præst. Embedet vil 
snarest muligt blive opslået ledigt og 
en præstevikar vil bistå sognenes anden 
præst Juma Nellemann Kruse, indtil en ny 
præst er ansat.

Ansat til at skabe forandring
Peter Viuff blev 8. september indsat som 
sognepræst ved Askov kirke og provst i 
Malt provsti.
»Som provst kommer jeg til at arbejde 
med at sikre, at provstiets præster har et 

Jeg ser frem til at møde både kendte ansig-
ter og alle dem som jeg endnu ikke har 
mødt. Jeg vil gerne takke konfirmanderne 
for at have taget godt imod mig, menig-

godt arbejdsliv og bevarer glæden ved deres 
arbejde og gerning. Samtidig er der også en 
del med tilsyn angående vedligeholdelse af 
kirker, hvilket jeg også finder spændende. Jeg 
har skrevet speciale om middelalderkirker,« 
siger Peter Viuff.

Peter føler sig valgt til embedet som en art 
kaospilot; en kreativ person, som kan  
manøvrere i kaos og om nødvendigt skabe 
kaos.

»Jeg mener, at jeg er god til at finde på ting, 
som kan sætte liv i et område. Jeg er med 
biskoppens ord ansat til at skabe forandring 
og være entreprenør. Det administrative med 
at sidde på kontor og bøvle med tal, tror jeg, at 
jeg lader andre om,« siger Peter Viuff.

Både han og fruen er født i Sydjylland og 
har meget familie i området, så på en måde 
vender han hjem i kraft af sit nye embede.

»Mit problem er, at jeg ikke kan undvære Trige, 
Ølsted og Spørring, men så har jeg heldigvis 
en gård i området (ved Ølsted, red.), som 
skal bruges som ferie- og fritidsbolig. Man vil 

stadig se mig og jeg vil leve med i pastoratet. 
Og når jeg om nogle år går på pension, vil 
jeg igen involvere mig i det lokale samfund. 
Det er helt sikkert,« siger 55-årige Peter 
Viuff og tilføjer:
»Jobmæssigt ville jeg gerne have nye 
udfordringer, inden jeg går på pension. Jeg 
synes, at der hele tiden skal være udvikling i 
et arbejdsliv. Som præst kan tingene hurtigt 
komme til at køre i ring, og dette er en vild 
udfordring som jeg gerne påtager mig.«

CAFÉ 
I SPØRRING 
Torsdage kl. 15-16 i Spørring Fælleshus

hedsrådene og menighederne, som jeg 
lille så stille er ved at have mødt.

Loa Skovgaard Vibe Christensen

GUDSTJENESTE 
OG JULETRÆS-
TÆNDING
1. søndag i Advent den 1. december 
Gudstjeneste kl. 15.00 i Spørring 
Kirke og juletræstænding kl. 16.00 
på ”torvet”.

Vi er trådt ind i december, og der skal 
lys i juletræet. Vi starter i kirken kl. 15.00 
med gudstjeneste ves Juma Nellemann 
Kruse. Derefter går vi omkring juletræet 
på ”torvet”. Bagefter venter der varm 
gløgg, saftevand og æbleskiver i Fælles-
huset. Tag hele familien med. 
Arrangementet er et samarbejde  
mellem borgerforeningen, aktivitets-
klubben og menighedsrådet.

LUCIAOPTOG OG 
RISENGRØD
2. søndag i advent den 8. december 
kl. 16.00 i Spørring Kirke

Traditionen tro er der gudstjeneste for 
hele familien med Luciaoptog. Det er Loa 
Skovgaard Vibe Christensen, der har guds-
tjenesten denne eftermiddag. Bagefter 
går vi sammen i Fælleshuset og spiser 
risengrød og drikker saftevand. Tag hele 
familien med. Kender du en pige, der vil 
være med i Luciaoptoget?

Har du en pige, der har lyst til at gå Lucia, 
kan man tilmelde sig til og med en SMS til 
Eva Engstrøm på 61 37 61 64. 

Små og store piger er velkomne – også dem, der går i børnehave. Vi har kjoler, man kan 
låne. Vi forventer at øve i kirken om lør dagen – altså dagen før – kl. 10.00.
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KONFIRMATIONER I 2020
Trige A-klassen
St. Bededag 
Fredag den 8. maj kl. 10.00

Spørring
Lørdag den 9. maj kl. 10.00

Trige B-klassen
Søndag den 10. maj kl. 10.00

KONFIRMATIONER I 2021
Spørring
St. Bededag 
Fredag den 30. april kl. 10.00

Trige X-klassen
Lørdag den 1. maj kl. 10.00

Trige Y-klassen
Søndag den 2. maj kl. 10.00 

IKKE ALT ER GÅET SOM DET PLEJER

Der har været visse udfordringer med at få Sognebladet færdigt denne gang.  Vi har gjort 
det så godt som det nu er muligt under de givne rammer. Skulle vi nu alligevel have misset 
en aktivitet, en adresse eller et telefonnummer i Sognebladet, så vil det altid være en god 
ide at kigge ind på Spørring Sogns Facebook side eller på trigesogn.dk, disse sites bliver 
løbende opdateret.

Når næste nummer kommer, er alt tilbage på rette spor igen.
Menighedsrådene
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2019 TRIGE ØLSTED SPØRRING
Søndag den 20. oktober
18. søndag efter Trinitatis

9.30 Loa Christensen 11.00 Loa Christensen

Søndag den 27. oktober
19. søndag efter Trinitatis

11.00 Juma Kruse 9.30 Juma Kruse

Søndag den 3. november
Alle Helgen

16.00 Juma Kruse

Søndag den 10. november
21. søndag efter Trinitatis

11.00 Loa Christensen 
m. våbenhuskaffe

9.30 Loa Christensen

Torsdag den 14. november 20.00 Loa Christensen 
Timeout-gudstjeneste 
m. våbenhuskaffe

Søndag den 17. november
22. søndag efter Trinitatis

9.30 Loa Christensen 11.00 Loa Christensen

Søndag den 24. november
Sidste søndag i kirkeåret

11.00 Juma Kruse 
Familiegudstjeneste*

Søndag den 1. december
1. søndag i advent

10.00 Juma Kruse 19.00 Juma Kruse 15.00 Juma Kruse

GUDSTJENESTER
TRIGE · ØLSTED · SPØRRING

Sognebladet kan også læses på:
www.trigesogn.dk

Hvis du ønsker en taxa til gudstjenesten, så ring til den præst, 
som har gudstjenesten, og der vil blive bestilt en taxa. 
Hvis du ønsker taxa til Høj skolen Vildrosen eller Strikkecafé 
HCA i Trige sognegård, kontakt Lone Hindø (27 77 50 42).

DET SKER 
I TRIGE, ØLSTED OG SPØRRING

Tirsdag den 22. kl. 19.00
Filmklubaften 
Spørring Fælleshus

Torsdag den 24. kl. 10.00
Højskolen Vildrosen
Trige Sognegård

Torsdag den 31. kl. 19.00
Luther, lagkage og salmer
Trige Sognegård

Du skal elske 
Herren din 
Gud af hele dit 
hjerte og af 
hele din sjæl 
og af hele din 
styrke og af 
hele dit sind 
og din næste 
som dig selv.
 (Luk. 10,27)

Lokalcenter Bjørnshøj
Tirsdag den 5. november kl. 14.00. (Juma Kruse)

Søndag den 3. kl. 14.00
Håndarbejdseftermiddag
Spørring Fælleshus 

Onsdag den 13. kl. 9.45
Der er gang i spilopperne
Spørring Fælleshus

Torsdag den 21. kl.10.00
Højskolen Vildrosen
Trige Sognegård
Se omtale på trigesogn.dk

Søndag den 24. kl. 11.00
Familiegudstjeneste 
Trige kirke

Torsdag den 28. kl. 19.00
Lydspor fra Bibelen kl. 19.00
Trige Sognegård


