
Næste kirkeblad indeholder april - maj måneder. Deadline er 2. marts 2009.
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Martin Reinholdt Thomsen Jensen
Isabella Amilla Mørup Pedersen
Christian Øgendahl Støttrup
Casper Laudal Erving Lund
Laura Baunbæk Jørgensen
Emilie Berggaard Jensen
Marie Korsgaard Jensen
Oliver Gath Kristensen
Freja Stilou Qvortrup
Ellen Thorup Bagge
Anna Høj Marquart
Gustav Falk Olesen
Carla Friis Poulsen
Mikkel Lenbroch

For et år siden 
begyndte 
samarbejdet 
blandt Folke-
kirkens be-
søgstjenester i 
Herning Kom-
mune. Og der 
blev dengang 
nedsat en 
arbejdsgruppe 
til at fremme 
samarbejdet.  
Ideen bag 
samarbej-
det er, at vi 
ved at løfte 
i større sam-
menhæng kan 
opnå bredere 
information. 
Vort mål er at 
arrangere et 
fælles inspira-
tionssamvær 
årligt.
Første aften 
blev afholdt i Hedeager kirke i marts 2008, og vi er nu i fuld gang med 
planlægningen af næste inspirationsaften, som bliver tirsdag den 24. 
februar 2009.
Lokalt er besøgstjenesterne ikke så store, derfor er det berigende at 
komme sammen i større sammenhænge på tværs af sognene og opleve/
møde mennesker, der virker inden for samme felt.
Besøgstjenesterne er til stadighed i bevægelse, og der er altid brug 
for flere besøgsvenner. Hvis man går med tanker og overvejelser om 
at blive besøgsven, vil denne aften være en god anledning til også at 
møde andre besøgsvenner. Se ovenstående for tilmelding!

sognemedhjælper Tove B. Jessen

Husk Fyraftens-
gudstjenesten 
den 1. april.
GRATIS!
Se bagsiden!
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v/ Højskolelærer Annemarie Morris, Løgumkloster.

Foredraget handler bl.a. om, hvilke konsekvenser 
det har, når vi har fokus på succes og individ i 
højere grad end på sårbarhed og fællesskab.

Foredraget handler også om, hvad vi kan gøre, 
også når det gælder udenfor vores egen dør.

Det sker i Kirkely, Bjergkvarteret 4, Snejbjerg.
Tirsdag den 24. februar 2009 kl. 19:00 - 21:00

Alle er velkomne til en spændende aften.
Deltagekse er gratis!
Tilmelding senest den 20. februar til
 Irene Bak på tlf: 9716 1701 eller
 kibak@mail.tele.dk
  Man opfordres til at medbringe materiale
  fra eget sogn til gensidig inspiration.

Folkekirkens besøgstjenester

Inspirationsaften
”Det sårbare menneske”

1. MARTS
EFTER

GUDSTJ.



Sct. Johannes Sogns Kirkeblad, Herning2

Opslag
Februar - Marts

 Sommeroase 2009: ”Håb - for fremtiden”

 TILLYKKE MED JUBILÆET!

SOGNEDAGEN 2009 - Lørdag 12. sept.

Alle, der gerne vil være med, inviteres hermed til de tre planlægningsmøder:
15. april + 10. juni + 26. august. Alle dage er mødet kl. 19:00 i Den Store Sal. 
Kom med dine ideer, så Sognedagen kan blive attraktiv for alle, børn såvel som 
voksne. Overskuddet fra dagen vil blive øremærket til en bestemt sag i sognet. Se 
mere i næste blad.

Menighedsarbejdet

I lighed med tidligere år afholder Dansk Oase som-
merlejr i Odder. Det foregår fra den 11.-17.juli. Sid-
ste år deltog mere end 4000 mennesker på lejren, og 
det er sjovt at være sammen med så mange kristne på 
ét sted. Det gør også indtryk, når man er til gudstje-
neste med så mange mennesker, som sammen priser 
Herren. De seneste år har vi været en flok af sted her 
fra Sct.Johannes kirke, og det vil vi også stræbe efter 
i år. Normalt er Sct.Johannes menigheden samlet på 
ét sted, således at der er muligt for at have lidt fæl-
lesskab med andre her fra kirken. Der er et særdeles 
godt program hvert år, og dette års tema er: ”Håb- for 
fremtiden”. Håb for fremtiden er en dejlig overskrift 
for en kristen lejr, synes jeg. Programmet er normalt 
alsidigt, og der plejer at være et godt program både 
for seniorer, voksne, unge og børn. Især børnefami-
lierne har gode forhold på lejren, hvor der dagligt er 
et mægtigt godt børneprogram fra kl. 10-12. Talerne 
bliver også transmitteret via lokalradioen, så man kan 
sidde i sin campingvogn og følge med.
I år har jeg tænkt mig at lave et lille ”ryste-sammen-
møde” forud for lejren. Det kan især være givtigt 
for nye at høre lidt om, hvad der sker og høre andres 
indtryk heraf. Endvidere kan det være lidt overvæl-

dende at være sammen med 4000 andre mennesker 
på et stort areal. Det tager lidt tid at finde rundt, så 
det kan også være fint at have en fornemmelse af om-
rådet og de mange muligheder før man tager af sted. 
Hvis man ønsker at deltage i et sådant møde bedes 
man henvende sig til sognepræst Scot A. Christensen. 
Desforuden kan man finde oplysninger om lejren på 
www.danskoase.dk. Prisen for lejren afhænger af 
tilmeldingstidspunktet, så skal du med, kan det være 
en god idé at melde dig hurtigt til!

Scot Christensen

Vores genbo fylder år, og dermed har Danmissions 
Genbrug på Gl. Landevej rundet de 25 år.
Men hvad er 25 år. Det er jo bare en ung og ukuelig 
alder at have. Så vi kan vel forvente os, at det gode 
og positive arbejde fortsætter.
Tænk engang hvad de 25 år har betydet, fra dengang 

det startede på hjørnet af Fynsgade, 
og til nu på Gl. Landevej - alle de 
frivillige hænder - Adskillige milli-
oner er det blevet til, som Danmis-
sion på bedste vis har fået omsat til 
handling ude i verden. Der er men-
nesker der har fået uddannelser til at oprette kirke, så 
det kristne budskab er kommet ud i dele af verden, 
hvor der har været hårdt brug for forandring. Lys til 

en verden i mørket! - Det må man 
have lov at ønske tillykke med.
Må Gud fortsat velsigne det 
arbejde, der er gjort og det, der 
fortsættes med, til tro og håb for 
mange.
Tillykke!

Lennart Jessen
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Diakoni
Februar - Marts

Besøgstjeneste / Besøgsgruppe til Vesterled

 Fastelavn - 22. februar kl. 10  Familiegudstjeneste 5. april kl. 10

 DET NYE MENIGHEDSRÅD
Formand Anita Kofoed
Næstformand Aida Andersen
Kasserer Ruth Jensen
Kontaktperson Allan Skovrider
Medlem Immanuel Fuglsang
Medlem David Ø. Lauridsen
Medlem Jens Nielsen
Medlem Ole Væggemose
Medlem Daniel B. Jessen
Medlem Nikolaj Mogensen
Medlem Hanne Pedersen
Kirkeværge (ekst.) Ejgil Laursen
Supleant Steen Ovesen
Sognepræst Scot A. Christensen
Sognepræst kbf. Lennart B. Jessen

I forbindelse med en udbytterig Diakonidag i Sct. Jo-
hannes Kirke den 22. november 2008 var der mange 
emner på banen. Et af de emner der gentagne gange 
kom på tale, var muligheden for at udvide Sct. Johan-
nes Kirkes Besøgstjeneste med en besøgsgruppe til 
Plejehjemmet Vesterled.
Der har efterfølgende været taget kontakt til ledelsen 
på plejehjemmet, og her er man meget interesseret i 
at indgå dette samarbejde. Tanken er, at besøgsgrup-
pen skal bestå af mindst fire besøgsvenner, som en 
gang pr. måned tager på Vesterled og arrangerer en 
hyggelig eftermiddag med de beboere, der har lyst til 
at deltage.

Hvad skal sådan en eftermiddag 
indeholde, ja her er der mange 
muligheder, som gruppen kan 
sammensætte med hensyn til 
beboernes ønsker, dog med 
den vinkel, at når vi kom-
mer fra kirken, sluttes ef-
termiddagen med fadervor 
og sang.
Hvis du har lyst til at være med, må du meget gerne 
kontakte Tove Jessen, hvor du også kan få yderligere 
information. Besøgsgruppen begynder, når der er nok 
i gruppen og efter aftale med Plejehjemmet Vesterled.

Tove Jessen

Menighedsrådet holder møder kl. 19:00 den 2. torsdag i hver måned. Møderne afholdes i Sct. Johannes Kir-
kes Konfirmandlokale i Sydfløjen.

Menighedsrådeta

Vi indbyder alle til faste-
lavnsgudstjeneste med efter-
følgende festligt samvær om 
noget tøndeslagning og noget 
at spise.
Vi har som sædvanlig 4 
tønder, hvor FDF og KFUM-
Spejderne hjælper til. Børn 
og unge bliver inddelt efter 
alder. 2 tønder ude i gården 
til de store, og en lille tønde 
inde i gangen til de mindre, 
og inde i Børnesalen har vi en af papir, som de mind-
ste får lov at prøve kræfter på. Alle er velkomne! 
Husk at sige det videre!

Præsterne

Palmesøndag den 5. april 
kl. 10:00 holder vi en 
familiegudstjeneste, hvor 
alle er velkomne. De 
børn, der kommer, kan 
være med i palmeoptog i 
begyndelsen af gudstje-
nesten.
Efter gudstjenesten er 
der æggejagt i gården. 
Vi tager forskud på påsken og inviterer alle børn til 
at finde påskeæg ude i kirkens gårdhave. De voksne 
kan så få deres kirkekaffe imens.
Kom og vær med til en festlig søndag formiddag for 
alle aldre og generationer.

Lennart Jessen
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Samarbejde i Herning-provstierne om Folkekirkens Mission

Folkekirkens Nødhjælps Sogneindsamling 1. marts - efter gudstjenesten

Mission
Februar - Marts

Sognene i de to Herning provstier samarbejder om 
”Folkekirkens Mission”. 
Arbejdsgruppen har nu fornøjelsen af at præsentere 
nogle af de mennesker, vi pr. 1. januar 2009 har ansat 
til at fortælle om lidt af kirkens store arbejde uden-
for Danmarks grænser. Vi har ansat Louise Overby 
Nielsen, 20 år, som volontør. Louise arbejder frem 
til årsskiftet som volontør i Jerusalem for ”Ordet og 
Israel” og står fra januar til april 2009 til rådighed 
for præster og sognemedhjælpere, der gerne vil have 
Louise til at fortælle om sit arbejde overfor konfir-
mander og minikonfirmander og ved sognemøder, 
klubmøder og lignende.  
Vi har også ansat Mette Friis Helms, 22 år, som 
medarbejder i provstiernes lidt større anlagte ”Kirke 
til kirke” projekt. Mette er seminariestuderende, men 
var sammen med sin mand udsendt til Nigeria af 
Afrika In Touch, hvor hun i tre måneder arbejdede 
med gadebørn. Mette skal hovedsageligt stå til rådig-
hed for unge i provstierne og ved kirkelige møder.

Kirke til kirkeprojektet. 
Projektet begynder januar 2009 og løber over de 
næste 3-4 år og drejer sig om udviklingsarbejde, un-
dervisning og mission i den tredje verden. Projektet 

gennemføres i samarbejde med folk fra den Luther-
ske Kirke i Nigeria og Mission Afrika. 
Formålet er:
- at skabe personlige relationer mellem mennesker og 
kirker i Danmark og Nigeria. 
- at vi får mulighed for, at opleve fællesskab og nær-
hed i mission gennem besøg, udveksling, 
   information og 
- at støtte helt konkrete projekter som kan være:
 • Læring for livet, hvor afrikanske børn får en 
bærbar computer, der skal sætte dem i stand til gå på 
opdagelse i en verden fuld af ny viden. 
 • Håndværker skole i Numan. Her kan unge 
mellem 18 og 24 år få en håndværkeruddannelse, 
samtidig med at de bliver undervist i matematik og 
kristendom. 
 • Fadderskab for afrikanske missionærer. 
Projektet tager sigte på sundhed, uddannelse og me-
nighedsopbygning i et meget fattigt område i Nigeria, 
hvortil kirken sender deres egne som missionærer.
 

Hvis I ude i sognene vil vide mere om Herning 
Nordre og Søndre Provstiers Kirke til Kirke projekt, 
er I velkommen til at henvende jer til nedenstående. 
Vi kan f.eks. tilbyde personer, som kan komme ud at 
fortælle mere om Den Lutherske Kirke i Nigeria samt 
de nye projekter.
Jens Kristian Egedal, Gjellerup, tlf. 9720 9175; mail: 
egedals@mail.dk og Gert-Oluf Schwartz Lausten, 
Snejbjerg, tlf. 9716 1303; mail: gosl@post10.te
Brug vores volontør og kirke til kirkemedarbejder. 
Det er gratis, da udgifterne dækkes af provstierne i 
fællesskab. For mere information eller bestilling af 
Louise kontakt venligst, Ruth Egedal, egedals@mail.
dk  tlf. 9720 9175 eller, hvis hun ikke træffes, kan 
man kontakte provst N.C.Kobbelgaard  nck@km.dk 
tlf. 9714 1049. Ønsker du at høre mere eller bestille 
Mette til et møde, så kontakt hende på Helms86@
hotmail.com Tlf. 2021 9930.

SLUT SULT NU! - Når vi ikke selv kan give mad til de sulthe, så hjælp 
os, at hjælpe dem! 
• 854 millioner mennesker lever med daglig, udmarvende sult.
• 160 millioner børn – ca. hvert 4. barn under fem år - er underernærede.
• Sult dræber hvert år flere mennesker end AIDS + malaria + tuberkulose.
• Hvert 6. sekund dør et menneske af sult eller sult-relaterede sygdomme.
• 25.000 mennesker dør hver dag af sult.
• Hver gang fødevarepriserne stiger 1 %, kastes 16 mill. mennesker ud i sult.
Kilde: FN (World Food Programme, Unicef og andre FN-organer)
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Februar - Marts 2008
Sognekalender

Et ord til tiden

Hver tirsdag kl. 10:00 er der andagt i kirken. Kl 14:30 - 16:00 Børneklubben Spætten (Se ferie på www).
Hver onsdag kl. 14:00 - 16:00 er der Café Johannes i Glassalen.
Hver onsdag kl. 14:30 er der gudstjeneste på Plejehjemmet Vesterled, Vestergade 92.
Hver torsdag kl. 9:30 - 11:30 Legestuen Ørnereden (Se ferie og friuger på www).
Hver torsdag kl. 14:00 er der gudstjeneste på Aktiv Centret, Brorsonsvej 12. 

Mandag d. 2. feb. kl. 19:00 Aglow v/ Anita Søndergaard.
Tirsdag d. 3. feb. kl. 19:00 Kristendomskursus v/ sognepræst Scot. A. Christensen.
Torsdag d. 5. feb. kl. 19:30 Sogneaften “Her er mit liv” v/ Hans Kristian Neerskov, Europamission.
Lørdag d. 7. feb. kl. 09:00 Herning Kirkehøjskole i Sct. Johannes Kirke.
Tirsdag d. 10. feb. kl. 19:30 Tirsdagsklubben. ”Med hjerte og stok” v/ Lene F. Thorkildsen, konsulent i 

Dansk Blinde Samfund, Skarild. Ledsager: Bodil Madsen.
Torsdag d. 12. feb. kl. 14:00 Mother Teresa.
Tirsdag d. 17. feb. kl. 14:00 Sogneeftermidag. ”Oplevelser i hverdagen og til fest” v/ uddannelseschef 

Ingelis Sander, Herning.
Tirsdag d. 17. feb. kl. 19:00 Kristendomskursus v/ sognepræst Lennart B. Jessen.
Torsdag d. 19. feb. kl. 19:30 IM-møde. Tale v. Missionær Chr. P. Olesen, Ejstrupholm. Sang v. Britta og 

Jens Erik Mikkelsen, Snejbjerg. Der er bedemøde kl. 19. Alle er velkomne.
Fredag d. 20. feb. kl. 17:00 Ord og Toner. En halv times musikandagt med sang og læsning i kirken.
Tirsdag d. 24. feb. kl. 19:30 Tirsdagsklubben. ”Trafik i Herning” v/ kørelærer Jørgen Dahl, Ilskov.
Torsdag d. 26. feb. kl. 14:00 Mother Teresa.
Torsdag d. 5. mar. kl. 19:30 Menighedsarbejdets Årsmøde. (Se dagsorden på bagsiden side 6).
Tirsdag d. 10. mar. kl. 19:30 Tirsdagsklubben. ”Besøg i Swaziland (Sydafrika)” v/ naturvejleder Edvard 

Kristensen, Herning.
Onsdag d. 11. mar. kl. 20:00 
Torsdag d. 12. mar. kl. 14:00 Mother Teresa.
Tirsdag d. 17. mar. kl. 14:00 Sogneeftermidag. ”Oplevelser som folketingets formand” v/ tidligere formand 

for folketinget Christian Mejdal.
Torsdag d. 19. mar. kl. 19:30 IM-møde. Tale v. Missionær Finn Najbjerg, Vinderslev. Sang v. LMs senior-

kor. Der er bedemøde kl. 19. Alle er velkomne.
Fredag d. 20. mar. kl. 17:00 Ord og Toner. En halv times musikandagt med sang og læsning i kirken.
Tirsdag d. 24. mar. kl. 19:30 Tirsdagsklubben. ”Kunst der vil noget” v/ sognepræst Søren Nielsen, 

Holstebro.
Onsdag d. 25. mar. kl. 14:00 Café Johannes FØDSELSDAG. Vi fejer caféens 2 års fødselsdag med gratis 

kaffe, lagkage og boller.
Torsdag d. 26. mar. kl. 14:00 Mother Teresa.

Fastetiden var en forberedelse til 
dåb. I de første århundreder e.Kr. 
døbte præsterne kun påskedag. 
Fastetiden blev dermed tiden, hvor 
nye kristne forberedte sig på dåben. 
For at blive døbt måtte man være 
gammel nok til selv at svare. Så 
fulgte 2-3 års prøvetid med under-
visning hos præsten og regelmæs-
sig kirkegang. Efter prøvetiden 
kunne man ansøge om dåb, hvilket 
kun kunne ske til fastelavnssøndag. 
Så fulgte syv hårde uger, hvor man 

skulle faste fra solopgang til sol-
nedgang. Det var forbudt at skifte 
tøj og dyrke sex, og hver dag var 
der kristendomsundervisning hos 
præsten. Først skærtorsdag, efter 
næsten syv ugers faste, måtte de 
snavsede dåbskandidater tage bad. 
Nogle steder vaskede biskoppen 
deres fødder, ligesom Jesus vaske-
de disciplenes fødder. Påskemor-
gen tog de efter syv uger tøjet af og 
steg ned i dåbsbassinet for at blive 
genfødt ved vand og Helligånd.

Så snart de nydøbte steg op af van-
det, blev de iklædt dåbstøj af fint, 
hvidt bomuld. Ligesom de syv 
uger tidligere var blevet ”klædt på” 
til fastetiden, blev de efter dåben 
”klædt på” til et liv som kristne. 
Den hvide dåbsdragt har ”overle-
vet” i vores dåbskjoler. De nydøbte 
skulle dog gå i deres dåbstøj en 
uge. Derfor kaldes søndagen efter 
påske for Hvide Søndag.

Lennart Jessen

 Faste ugentlige arrangementer (som ikke er anført i sognekalenderen)
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Kirkekontoret og ansatte

Dato Tid/Præst IndsamlingHøjtid Information
Gudstjenester

Kontakt & Adresseliste

1. febr. Sidste søn. e. h3k. 8:30+10:00 J LBJ Menighedsarbejdet Diakoniens dag- se siden her
8. febr. Søndag Septuagesima 8:30+10:00 J SAC Vor eget missionsproj.
15. febr. Søndag Seksagesima 8:30+10:00 J LBJ KLF - Kirke og Medier
22. febr. Fastelavnssøndag 10:00 LBJ+SAC DK Folkek. Søn.skoler Efterf. tøndeslagning m.m.
22. febr. 16:00 SAC Kl. 16 (Agapegudstjeneste)
1. mar. 1. søndag i fasten 9:30 J LBJ Folkekirkens Nødhjælp Indsamling efter gudstj.
8. mar. 2. søndag i fasten 8:30+10:00 J SAC Kristelig Handicapfor.
15. mar. 3. søndag i fasten 8:30+10:00 J LBJ Vor eget missionsproj.
22. mar. Midfastesøndag 10:00 J LBJ KFS Optages til lokalradio.
29. mar. Mariæ bebudelsesdag 10:00+16:00 SAC Ordet og Israel
1. apr. 17:00 LBJ Gudstj. m/ gratis spisning.
5. apr. Palmesøndag 8:30+10:00 LBJ Vort eget missionsproj. kl. 10 m/ palmeoptog

Den lille smiley J betyder, at der er Børnekirke under prædikenen.

Menighedsarbejdets ÅrsmødeSøndag den 1. februar - TAGSELVFROKOST
Annoncer

DAGSORDEN
1 - Valg af dirigent
2 - Valg af stemmetæller
3 - Beretning v. formanden
4 - Regnskab
5 - Beretning / regnskab kirkeblad
6 - Indkomne forslag
7 - Orientering fra arbejdsgrenene
8 - Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer
 På valg er Henning Jensen.
9 - Valg af suppleanter
10 - Valg af revisorer
11 - Eventuelt

I den kristne kirke har der altid været 
diakoni. Diakoni betyder tjeneste, 
og kirkens væsen er at tjene hinan-
den, sådan som vor Herre Jesus med 

sit forbillede selv har lært os det.
For nogle år siden gik nogle af vore insti-

tutioner sammen om at oprette Diakoniens 
Dag. Det kan man læse mere om på hjemmesiden 

www.diakoniensdag.dk eller ved at få en folder på dagen.
Nu prøver vi at sætte dagens tema lidt på dagsordenen her i 
kirken. Det handler om ”Højtid og hverdag”. Den 1. februar efter 
gudstjenesten er der mulighed for at stifte bekendtskab med em-
net. Som et nyt forsøg indbyder vi alle til at bidrage til en ”tag-
selvfrokost”. Man tager selv frokost og service med til så mange, 
som man selv kommer. Vi placerer al maden på et bord inden 
gudstjenesten og indbyder hinanden til dette tagselvbord efterføl-
gende. Dette er afprøvet mange steder med held. Velkommen!
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Velkommen den 5. marts kl. 19:30 til 
Årsmødet, MA’s øverste myndighed.
Alle stemmeberettigede folkekirke-
medlemmer i sognet kan få indfyldelse 
ved mødets afstemninger.
Menighedsarbejdet har hårdt brug for 
hjælp til at besætte posterne!

Kirkekontoret: Kordegn Henning Jensen, tlf. 9722 2995, hje@km.dk
 Træffes daglig kl. 900 til 1300, samt torsdag kl. 1600 til 1800 og lørdag kl. 1000 til 1200 - Fredhøj Allé, 7400 Herning.
Sognepræster:
 Lennart Jessen, Kingosvej 1, tlf. 9721 4483, lbj@km.dk - lj@sctjohannes.dk - Træffes efter aftale (ikke mandag).
 Scot A. Christensen, Frijsenborgvej 35 Tjørring, tlf. 9721 4293, sac@km.dk - Træffes efter aftale (ikke fredag).
Organist: Bjarne Hersbo, tlf. 9712 6802, hb@hersbo.dk
Kirketjener: Carsten Ostersen, tlf. 2015 2995, ostersen@sctjohannes.dk
Kirketjener: Kristian Østergaard, tlf. 2475 2995, koe@sctjohannes.dk
Sognemedhjælper: Tove B. Jessen, tlf: 4035 6553, tbj@sctjohannes.dk - Træffes på kontoret tirsdag kl. 900 til 1000.

Kirkeblad i sort/hvid kan bestilles via kirkekontoret.

Taxa / Kirkebil bestilles gratis på kirkekontoret senest kl. 12 dagen før. Til sogneeftermiddage / aftener gælder samme 
ordning. Taxa for børn fra institutioner i sognet til ”Spætten” kan også fås ved at aftale det med sognemedhjælperen.

www.diakoniensdag.dk


