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EN DAG PÅ KONTORET

Vi har arbejdet videre med planerne fra menig-
hedsrådets visionsdag i januar 2022. 

Der var blandt andet et ønske om, at vi 
definerer, hvordan vi bruger vores faciliteter og 
hvordan vi fordeler aktiviteterne. 

Vi er blevet enige om følgende, som selvfølgelig 
skal evalueres efter et års tid. 

Det er ikke en udtømmende beskrivelse, men 
der er taget stilling til nogle ting.

Gudstjenesterne er kerneydelsen og der skal 
for det meste være to gudstjenester hver søndag. 
Alle kirker bliver anvendt.

Kallerup kirke bliver snart klar til brug efter 
omfattende renovering. Her vil vi gerne invitere 
til nytænkning af brugen sammen med hele 
provstiet. Der bliver plads til 80 siddende. Vi 
forestiller os foredrag, filmfremvisning, teater, 
debataftener, overnatning med konfirmanderne. 
Kom gerne med flere ideer og forslag.

Skjoldborg Kirke har det bedste orgel og skal 
derfor bruges meget til musik og sangaftener.

Sjørring Kirke har flest pladser og kan derfor 
bruges til koncerter med større navne, hvor vi 
også vil tage entre.

Thorsted Kirke er en lille intim kirke med 
få pladser. Den er ikke så søgt af menigheden. 
Vi arbejder derfor med tanken om et eventuelt 
samarbejde med frimenigheden i Thorsted.

Børnekor er et tilbud ved Sjørring Kirke, hvor 
de øver i Sognehuset.

Morgensang er i Sognehuset.

Kære menighed,
Den anden dag nævnte jeg i en samtale, at jeg 
egentlig var overrasket over, hvor megen tid jeg 
faktisk tilbringer foran en computer. Ja, egentlig 
var det ikke overraskende, at jeg bruger timer 
på at skrive prædikener og taler til de kirkelige 
handlinger, som begravelser og dåb. Bryllupper 
har der endnu ikke været så mange af. For jeg 
skal vist helt tilbage til min gymnasietid, for at 
finde en tid, hvor jeg skrev større ting i hånden.

Men at der også er så meget mere traditionelt 
kontorarbejde, var overraskende. Der er mange 
mails, der skal skrives og besvares. De spænder 
fra korrespondance med personale, kollegaer og 
naturligvis med sogneboere.

I det forgangne år har det også vist sig, at 
man især til kortere møder med få deltagere 
kan benytte computeren til online møder. Det 
er noget nemmere og hurtigere lige at afholde 
et 30 minutters møde online på computeren 
med eksempelvis kolleger, end at tromme dem 
sammen fra nær og fjern. For afstandene her i 
det smukke Thy, kan hurtigt vise sig store og 
tidskrævende.

Men nu sidder jeg ikke kun med næsen i pc’en. 
En helt almindelig ualmindelig torsdag i april 

begyndte eksempelvis med børnegudstjenester 
for to af pastoratets børnehaver. Det var lige 
inden palmesøndag. Her blev der sunget, godt 
hjulpet af vor organist, og viftet med palmegrene 
og lyttet til beretningen om den dag, da Jesus 
red ind i Jerusalem. 

Senere mødtes jeg med pårørende for at tale 
om en forestående bisættelse. 

Om eftermiddagen var det blevet tid til 
konfirmationsforberedelse. Der er to hold kon- 
firmander i vort pastorat. Det ene hold er 
primært for elever fra Sjørring skole og det 
andet er for elever fra Snedsted skole. Onsdage 
og torsdage er der, fra tidligt efterår til sent 
forår, konfirmationsforberedelse i henholdsvis 

Sjørring sognehus og i konfirmandstuen i 
præstegården i Skjoldborg. 

Om aftenen var der foredrag i Sjørring 
Sognehus. Her fortalte jeg om Søren Kierke-
gaard og hans bog Kjerlighedens Gjerninger. 
Det var det tredje og sidste foredrag i en lille 
foredragsrække. For mig var det især spæn-
dende at høre de fremmødtes spørgsmål og 
efterfølgende kommentarer og således erfare, at 
den kære Søren, også her små 170 år efter sin 
død, stadig kan både provokere og vække til 
eftertanke.

Havde jeg nu valgt en anden almindelig 
ualmindelig dag i april til denne artikel, så 
kunne den måske have budt på dåbssamtale, 
minikonfirmandforløb, møde i menighedsrådet 
eller i provstiudvalget. Eller et af mange møder 
i aktivitetsudvalg eller bladudvalg eller med 
personale for at planlægge de mange tjenester, 
kirkelige handlinger og arrangementer, som 
finder sted i vort pastorat. For alt foregår 
heldigvis ikke foran en computerskærm – jeg 
ser frem til at møde jer i den virkelige verden.

De bedste hilsener
Anders Egon Møller, sognepræst

HILSEN FRA FORMANDEN

Babysalmesang tilbydes i Sjørring Kirke, fordi 
der kan samles babyer nok til et hold. Hvis der 
bliver babyer nok til et hold i Skjoldborg, vil vi 
også tilbyde babysalmesang der.

Konfirmander undervises både i Skjoldborg 
og Sjørring.

Minikonfirmander - der bliver et forårshold 
i Sjørring og et efterårshold i Skjoldborg. Mini-
mum fire minikonfirmander for at det giver me-
ning at oprette et hold. Hvis der ikke er fire til 
et hold, tilbydes de at deltage på næste års hold.

De næste måneder vil vi se på vores fire kir-
kegårde og lave en plan for udviklingen af dem. 

Kærlige hilsner fra 
Karin Fenger Madsen

MENIGHEDSRÅDSMØDER 2022
Kommende møder:

8. juni, 4. august, 7. september,  
5. oktober og 3. november.

Møderne finder som udgangspunkt sted  
kl. 19.00 i sognehuset i Sjørring,  

og er åbne for offentligheden  
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NY ORGANIST SOMMERKONCERT I SJØRRING KIRKE

KONCERT MED KÅRE NORGE

Da vores organist Samuel Lundgaard Eskildsen 
valgte at starte sine organiststudier op i Aarhus, 
er vi så heldige, at Kristine Frøkjær startede som 
vores nye organist den 1. maj 2022. Kristine har 
flere års erfaring som organist og vil her fortælle 
lidt om sig selv. Vi byder velkommen til Kristine 
og ser frem til et godt samarbejde med hende.

Kristine Frøkjær - Født ved Vestervig, Thy i 
1960. Jeg har boet i Aarhus-Horsens området 
en stor del af mit voksenliv, før jeg igen flyttede 
hjem til Thy i 2003. Nu bo jeg i Hurup med min 
mand Jan og vores hund og katte.

Jeg har i en længere årrække haft mit 
arbejdsliv som selvstændig kunstmaler, sanger, 
»spise«-musiker, sangskriver og foredragsholder 
med tema i min brogede fortid. Jeg har været 
klummeskribent og højskolelærer og lavet TV-
julekalender sammen med min mand, haft 
»Badeværelseskor« i Horsens, sunget klassisk 
sang til kirkekoncerter og kort sagt haft et meget 
varieret liv som selvstændig.

Jeg var kirkesanger i mange år og begyndte 
i 2016 at spille kirkeorgel og lede kor i en del-
tidsstilling som organist. Flere gange har jeg 
også haft fornøjelsen af at være organistvikar 
hos jer her i Sjørring-Thorsted-Skjoldborg-
Kallerup kirker. 

Når jeg skal stå for kor, sangaftener eller 
lignende, kan jeg lide at mødet bliver »hjerteligt, 
følsomt og muntert«.

Jeg glæder mig til at møde jer.
De bedste hilsner 

Kristine Frøkjær og Menighedsrådet

PINSEGUDSTJENESTE

Friluftsgudstjeneste med hele Thisted Provsti – i år ved den 
smukke Førby Sø i Nationalpark Thy – naturskønt beliggende 
mellem Hundborg og Vorupør, adgang fra Vorupørvej 267.

Medvirkende: Thisted Kirkes drenge- mandskor, Thisted FDF 
orkester, provstiets præster, prædikant Steffen Bang Kristensen, 
spejdere, FDF’ere og frivillige. 

Efter gudstjenesten er der kaffe og kage samt mulighed for 
hyggeligt samvær i det grønne. I tilfælde af regn flytter den fælles 
pinsegudstjeneste til Vorupør Kirke.

2. PINSEDAG, MANDAG D. 6. JUNI KL. 11.00  
VED FØRBY SØ 

Torsdag aften den 9. juni kl. 19.00 slår 
Sjørring Kirke dørene op for en fornøjelig 
og hyggelig sommerkoncert, der henvender 
sig til alle ifølge organist Annette Boch 
Pedersen. 

Til koncerten er der mulighed for at høre 
kirkens eget nystartede børnekor bestående 
af børn og unge fra 4.-5. klasse fra Sjørring 
Skole; der vil synge »high-lights« fra den 
forgangne sæson.

Derudover vil vores kirkesangere, 
bestående af Alice Bolt-Jørgensen og Jørgen 
Røhrmann, også synge et par sange – sange 
der ligger dem på hjertet. 

Det hele bliver akkompagneret af kirkens 
organister Kristine Frøkjær og Annette Boch 
Pedersen.

Der bliver også mulighed for at høre vores 
nyansatte organist, Kristine Frøkjær, med 
nogle af hendes egne sange.

Udover de nævnte aktører, så bliver der, 
traditionen tro, også fællessang for alle fra 
højskolesangbogen, så vi i fællesskab kan 
synge sommeren ind.

Sjørring Kirke byder velkommen til en 
sommerlig og musikalsk aften, hvor der er 
fri entré for alle.

Organist
Annette Boch Pedersen

I september, oktober og november 2022 
turnerer den danske anerkendte guitarvirtuos 
rundt i Danmark med et flot varieret repertoire 
bestående af bl.a. Carl Nielsen - Jeg ved en 
lærkerede med flere og udvalgte numre fra sit 
seneste album »Amoroso«.

Ikke mindst et bredt spekter af spanske og 
klassiske værker fra hans store bagkatalog af 
indspilninger samt Kaares kendte arrangemen-
ter af store klassikere som f.eks. Stairway to He-
aven, Candle in the wind, Tears in Heaven, Scar-
borough Fair, You are not alone, Always on my 
mind (Elvis) og Homage to Life (Kaare N.) og 
mange andre.

Onsdag den 14. september 2022 kl. 19.30 
kommer turen til Sjørring Kirke

Billetter á 150 kr. kan købes på:
www.billetsalg.kirkekoncerter.dk

eller på Facebook: 
www.facebook.com/events/363577282363723/

Link til 
billetter
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BØRNEKOR VED SJØRRING KIRKE

I efteråret 2021 søsatte vi det nye børnekor 
ved Sjørring Kirke og det er gået godt. 

Børnene har udmærket sig ved at møde 
talstærkt op når de »er på«. Koret gør sig 
også bemærket ved at sangerne altid yder 
det bedste de kan og at de er koncentrerede 
og fokuserede - alt sammen til glæde for 
menigheden.

Til prøverne er det også en livlig flok 
dejlige og glade børn - der elsker at synge.

Koret består nu af 10-11 piger fra 4.-5. 
klasse på Sjørring Skole.

Vi skal i skrivende stund til at rekruttere 
nye sangere fra minikonfirmanderne, der 
slutter lige om lidt.

Vi håber, at der bliver rigtig mange fra 3. 
klasse, der har lyst til at komme ind i koret.

Desuden blev vi to korledere i maj måned, 
da vi jo har ansat Kristine Frøkjær som 
organist ved STSK kirker.

Kristine kommer til at overtage koret - 
måske bliver der lejlighed til at høre dem i 
pinsen... men i hvert fald så kommer koret 
til at fylde godt til Sommerkoncerten med 
deres »highlights« fra sæsonen. En koncert 
der er omtalt andetsteds i bladet.

Med sommerkoncerten – så holder koret 
også sommerferie.

Opstart til næste sæson bliver onsdag den 
24. august 2022.

BABYSALMESANG I SJØRRING KIRKE

Babysalmesang er en stund med nærvær 
mellem mor eller far og barn i kirkens rum, 
hvor vi synger og leger, lytter og oplever 
musik, lys og lyd sammen med barnet.

Babyer er meget åbne for sansninger og 
elsker at sanse noget sammen med mor 
eller far. Når man synger for og med sit 
barn formidles følelser af nærvær, glæde og 
ømhed. Følelser der er et væsentligt grundlag 
for et barns personlige udvikling.

Derfor inviterer vi til babysalmesang i 
Sjørring Kirke hver torsdag fra kl. 10.30-
11.30  –  OPSTART torsdag den 25. august 
2022 – og sidste gang torsdag den 13. oktober 
2022.

Vi slutter hver gang af med en kop kaffe 
eller te og lidt tid til at sludre sammen inden 
vi går hjem.

Medbring gerne et lille tæppe som din 
baby kan ligge på – vi har madrasser.

Tilbuddet er gratis og vi vil gerne, at man 
tilmelder sig hos kirkens organist Kristine 
Frøkjær på enten mail kristine.froekjaer@
hotmail.dk eller tlf. 3051 1921.

Hvis man en dag er forhindret, er det fint, 
hvis man lige sender en sms om det.

Bedste hilsner fra din kirke samt organist 
Kristine Frøkjær
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MINIKONFIRMAND

Vi har haft endnu et skønt forløb her i foråret 
med minikonfirmander i Sjørring. Denne gang 
var opbakningen endnu større og det er vi utrolig 
glade for. Også denne gang har børnene været 
kreative, de har sunget og været på opdagelse i 
kirken.

Efter sommerferien er turen kommet til 
børnene fra Skjoldborg og Kallerup Sogne - Der 

starter vi nemlig et minikonfirmandforløb op i 
Skjoldborg for børn 3. og 4 klasse. 

Invitationen kommer ud efter sommerferien 
og hold endelig også øje med vores hjemmeside 
og Facebook, hvor invitationen også bliver lagt 
op.

Kærlige hilsner fra
Minikonfirmandteamet

AFTENGUDSTJENESTER

LITTERATURAFTENER / LÆSEKREDS

GUDSTJENESTER I DET FRI 
Sommer og sensommer 2022

Søndag den 3. juli 2022 kl. 19.00 ved Skjoldborg Kirke og  
søndag den 7. august 2022 kl. 19.00 ved Sjørring Kirke.

Alene det, at vi holder gudstjenesterne under åben himmel,  
gør at den opleves lidt anderledes.  

Der vil også være musikalske indslag i løbet af gudstjenesterne. 
Hold øje med hjemmesiden og Facebook, hvor der vil komme mere information,  

når vi nærmer os datoerne. 

Alle er velkomne.
Organist Kristine Frøkjær

- holder sommerferie i juni, juli og august. 

Litteraturaftenerne er tilbage igen i september.

KONFIRMATIONSFORBEREDELSE 2022/2023

I efteråret 2022 begynder vi med et nyt hold 
konfirmander både i Sjørring og i Skjoldborg. 

Hvis du begynder i 7. klasse efter 
sommerferien, så hold øje med STSK’s 
hjemmeside eller Facebook, hvor der kommer 
mere information om tilmelding.

KONFIRMATIONSDATOERNE I 2023:
Sjørring Kirke

Bededag, fredag den 5. maj

Skjoldborg Kirke
Søndag den 7. maj

8 |  K IRKE OG SOGNENYT JUNI  -  AUGUST 2022 |  9



FRIVILLIGKORPS – FLERE FRIVILLIGE SØGES FRIVILLIGKORPS – FLERE FRIVILLIGE SØGES

Vi vil gerne inddrage flere frivillige i livet om-
kring kirkerne i Sjørring, Thorsted, Skjoldborg 
og Kallerup samt i de mange spændende arran-
gementer/aktiviteter, der er for både børn og 
voksne. 

Vores formodning om, at der er flere i de fire 
sogne, som gerne vil hjælpe os med de forskel-
lige arrangementer/ aktiviteter, har vist sig at 
være rigtig. Vores frivilligkorps er begyndt at 
vokse, men vi vil gerne have flere frivillige end-
nu og også meget gerne mænd, der kan være 
gode rolle modeller for drengene.

Der er brug for frivillige hænder til mange 
forskellige slags opgaver, så der er noget for en 
hver. 

Vi har lavet et skema (se overfor), man kan 
udfylde og aflevere i Sognehuset i Sjørring eller 
til et af menighedsrådsmedlemmerne, hvis man 
ønsker at være frivillig. 

Man er også meget velkommen til at kon-
takte Kirsten Humlum, tlf. 2112 1031 eller Bør-
ge Hornstrup, tlf. 2325 7180, hvis man ønsker 
at hører mere om at være frivillig i Sjørring- 
Skjoldborg Pastorat.

Marie Louise Snejstrup Gottenborg
Sekretær – Menighedsrådet

Jeg/vi vil gerne hjælpe til / være til stede til:

1 gang pr. uge 2 gange pr. måned 1 gang pr. måned Engang imellem Bare ring

Babysalmesang                                    
Torsdage kl. 10.30-11.30

Minikonfirmander                                                 
Tirsdage

Øvedag med børnekor                             
Onsdage kl. 14.00

Morgensang                                         
1. tirsdag hver måned

Ungdomskirkeudvalg

Kun Sjørring / Thorsted

Kun Skjoldborg / Kallerup

Kun om dagen

Kun om aftenen

Jeg kan synge

Jeg kan spille klaver

Andet:

Navn og telefonnr.:

FRIVILLIGKORPS
SJØRRING - SKJOLDBORG PASTORAT

Sjørring - Thorsted - Skjoldborg - Kallerup Kirker

Vi vil gerne inddrage flere frivillige i livet omkring kirkerne - i de mange spændende arrangementer / 
aktiviteter der er for både børn og voksne.                                                                                                                                    

Har du/I lyst til at være en del af vores frivilligkorps ? Så kan bl.a. dette skema udfyldes og afleveres i 
Sognehuset i Sjørring eller til en af Menighedsrådsmedlemmerne.

MORGENSANG FORTSÆTTER...

Den første tirsdag i hver  
måned i Sjørring Sognehus:
7. juni
2. august
6. september. 

Der er ingen morgensang i juli.

Det er som tidligere kl. 9.30-
11.00 og vi fortsætter den gode 
tradition med en kop kaffe og 
en småkage efter sangen.

Alle er velkomne! Det eneste 
der kræves, er lyst til at synge 
sammen med andre. 

Organist Kristine Frøkjær
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BØRNESIDENFORÅR PÅ KIRKEGÅRDENE
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Skjoldborg og Kallerup Kirker:
Graver: Svend Nielsen
Tlf. 2176 3227 / skkakirker@gmail.com

Sjørring-Thorsted Kirker:
Graver: Morten Gregersen, tlf. 2014 1175  
Mail: sjthkirke@gregersen.mail.dk 

Graveren træffes normalt tirsdag-fredag på:  
Sjørring kirkegård kl. 07.00-15.00.  
Thorsted kirkegård onsdag 10.00-12.00.

Organister:  
Annette Boch Pedersen, tlf. 2196 4448
Mail: annetteboch@gmail.com
Kristine Frøkjær, tlf. 3051 1921 
Mail: kristine.froekjaer@hotmail.dk

Kirkesangere:  
Jørgen Røhrmann, tlf. 9793 6429
Alice Bolt-Jørgensen, tlf. 3134 5666

Sjørring-Thorsted-Skjoldborg-Kallerup  
Menighedsråd:
Formand: Karin Fenger Madsen, 
Voldgade 18, Sjørring
tlf. 2247 1967

Kirkeværge for Sjørring og Thorsted Kirke:  
Ole Heskjær, Skråvej 1, Næstrup,  
tlf. 6018 7483 

Kirkeværge for Skjoldborg Kirke:  
Lisbeth Hornstrup, Stakkedal 6, Skjoldborg,  
tlf. 3057 0488

Kirkeværge for Kallerup Kirke:  
Jytte Nielsen, Kallerupvadested 3, Snedsted,  
tlf. 9793 4344

Kasserer: 
Niels Henning Nielsen, Gadesvej 6, Skjoldborg,  
tlf. 2963 3466

PRAKTISKE OPLYSNINGER

Fødselsanmeldelse
Fødselsanmeldelsen sker gennem 
jordemoderen. Er barnets forældre ugifte 
og ønsker de fælles forældremyn-dighed, 
indgives O/A-erklæringen via www.borger.
dk – til sognepræsten. Præsten ekspederer O/A-
erklæringen, når registreringen er foretaget på 
www.borger.dk

Dåb eller navngivelse
Barnet skal have et navn, der anmeldes til 
præsten inden seks måneder efter barnets 
fødsel. Før dåb kontaktes præsten – gerne i god 
tid.

Vielse
Man henvender sig til præsten og aftaler 
tidspunkt for vielsen og for en samtale mv. 
Dernæst henvender man sig til kommunens 
borgerservice for at få udfærdiget en 
prøvelsesattest. Her medbringes personlige 
attester/papirer.

Navneændring
Anmodning om navneændring kan ske til 
sognepræsten – via: www.borger.dk Er din 
henvendelse om navngivning/navneændring 
ikke registreret inden for en uge, så kontakt 
præsten pr. telefon.

Begravelse/bisættelse
Dødsfald anmeldes til præsten senest to dage 
efter, dette sker ofte gennem bedemanden.

Udpegning af gravsteder
Henvendelse til graveren.

På hjemmesiden www.personregistrering.
dk kan man få nyttige oplysninger om hvilke 
papirer, der skal sendes til præsten ved 
førnævnte hændelser, og man kan udskrive de 
fleste blanketter til brug ved fødselsanmeldelse, 
navneændring og dødsfald. Som noget nyt 
kan man også, hvis man har digital signatur, 
sende en del blanketter elektronisk. Grundig 
orientering på hjemmesiden.

Samtale/sjælesorg
Præsten står til rådighed for personlige 
samtaler. Baggrunden for en samtale kan være 
menneskelige eller religiøse problemer, eller et 
ønske om at få snakket med et andet menneske 
om de tanker eller problemer man tumler med. 
Præsten har her som i andre sammenhænge 
tavshedspligt.

Hjemmebesøg/ hjemmealtergang
Ønsker du besøg af præsten, så kontakt 
mig endelig. Der er også mulighed for 
hjemmealtergang.
Uanset om det er en samtale, et behov for 
sjælesorg eller altergang, det handler om, hører 
jeg gerne fra dig.

ADRESSER
Sognepræst
Anders Egon Møller
Tlf. 2981 1255
Mail: AEM@KM.DK
Mandag er fast fridag

Præstegården
Østergårdsvej 3, Skjoldborg, 
7700 Thisted 

Hjemmeside:
www.stsk-kirker.dk

Facebook:
Facebook.com/stsk.kirker 

Sognehuset i Sjørring
Næstrupvej 6.  
Henvendelse tlf. 3134 5666 
Sognehusvært:  
Alice Bolt-Jørgensen 
Mail: aliceboltj@gmail.com

KIRKEBIL
Der kører kirkebil til alle gudstjenester i 
pastoratet. Ring til Thisted Taxa, tlf. 9792 
0422 – ring venligst lørdag før kl. 12.00. 

GLUTENFRI OBLATER

Vi har glutenfri oblater i Sjørring og  
Skjoldborg Kirker. Giv blot et praj før  
gudstjenesten, hvis du har brug for dette  
ved altergangen.

DEADLINE
Sidste frist for indlevering af stof til  
næste nummer (september-november 2022)  
er den 12. august 2022. Materialet indsen-
des til: Marie Louise Snejstrup Gottenborg, 
mlsnejstrup@gmail.com

KIRKE OG SOGNENYT
Redigering: Menighedsrådet
Layout: Tilde Grafisk
Tryk: Trykkeriet Friheden

OM BARNEDÅB

Den 2. januar 2008 kom der en ny Kgl. anordning 
for dåb fra Kirkeministeriet.

I en tid, hvor mange landsbykirker kæmper 
for at styrke søndagshøjmessen, er det vigtigt at 
fremhæve § 3. i anordningen, der siger:

»Dåben foretages i kirken ved sognets 
gudstjenester på søndage- og helligdage.«

Er der »særlige omstændigheder« omkring en 
dåb, kan der efter aftale med præsten foretages 
dåb på et andet tidspunkt. Det skal understrege, 
at barnedåben ret beset bør placeres i sin rette 
sammenhæng – dvs. til søndagsgudstjenesten, 
hvor man døbes til menighedens fællesskab – 
med menigheden som vidner på dåben.
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GUDSTJENESTER
Sjørring Thorsted Skjoldborg Kallerup

JUNI

05. Pinsedag 09.00 10.30

06. 2. Pinsedag Fælles gudstjeneste for Thisted Provsti

12. Trinitatis søndag 10.30 09.00

19. 1. s.e. trin. 09.00 10.30

26. 2. s.e. trin. 09.00

JULI

03. 3. s.e. trin. 10.30 19.00

10. 4. s.e. trin. 09.00

17. 5. s.e. trin. 10.30

24. 6. s.e. trin. 09.00 10.30

31. 7. s.e. trin. 10.30 09.00

AUGUST

07. 8. s.e. trin. 19.00 10.30

14. 9. s.e. trin. 10.30 09.00

21. 10. s.e. trin. 09.00

28. 11. s.e. trin. 09.00

SEPTEMBER

04. 12. s.e. trin. 09.00

Hvor intet andet er nævnt: Anders Egon Møller. Øvrige: HSK = Helle Sommer Kjærgaard / AMN = Anne Marie Nande

Vær opmærksom på: Hold venligst øje med aktuelle hjemmesider om eventuelle ændringer af tider, steder og regler. 

AMN

HSK

HSK

HSK

HSK


