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KIRKE- OG SOGNEBLAD

Sommerfest

Idrætsforeningens 
sommerfest med 
cykelløb fylder 15 
år – kom og vær 
med til at fejre.

En reservemor

Ruth Christensen 
fra KFUMs solda-
terhjem gæster 
Haraldsted kirkes 
sommermøde 19. 
juni.

Narnia-lejr

Igen i år er der lejr 
for sognets børn på 
Bisserup strand. En 
eventyrlig verden 
venter...

Festlig fredag

Hygge for hele 
familien i idrætsfor-
eningens klubhus 
– en festlig aften 
med leg og spil.
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SOGNEPRÆST:
Mette Marbæk Johansen
Haraldstedvej 91, 4100 Ringsted
Tlf. 5760 01 57
Mail: mmjo@km.dk
Træffes bedst formiddage
Mandag er fridag.

MENIGHEDSRÅDSFORMAND:
Inge Gøricke
Ellebæksgaard
Skee-Taastrupvej 25, 4370 St. Merløse
Tlf. 5760 03 14

KIRKEVÆRGE:
Asger Michaelsen
Allindemaglevej 48, 4100 Ringsted
Tlf. 57 60 14 04

KIRKEKASSERER:
Anette Kiersgaard
Tadrevej 6, 4340 Tølløse
Tlf. 59 19 49 32

GRAVER I 
ALLINDEMAGLE:
Børge Nielsen
Benløseparken 121, st.tv, 4100 Ringsted
Tlf. 57 67 42 28
Træffes bedst kl. 17.30-18.00
Fridag: Mandag

GRAVER I HARALDSTED:
Morten Vester Larsen
Haraldstedvej 54, 4100 Ringsted
Tlf. 51 24 30 07
Træffes bedst 12-13
Fridag: Mandag

ORGANIST:
Anita Jacobsen
Haraldstedvej 89, 4100 Ringsted
Tlf. 57 60 05 17

KIRKESANGER :
Jeanne Grubbe
Dagmarsgade 69, 4100 Ringsted
Tlf. 30 48 12 21

Stof til næste nummer af Kirkebladet 
for sep.-okt.-nov. afleveres skriftligt 
senest den 7. juli til Præstegården, 
Haraldstedvej 91 eller på mail: 
mmjo@km.dk. 
Udgives af:
Haraldsted og Allindemagle Menig-
hedsråd. 
Redaktion: Mette Marbæk Johansen 
med en baggrundsgruppe fra Harald-
sted-Allindemagle lokalråd. 
Layout og tryk: Anna Marott og 
Kresten Nielsen, Centertryk.

Religionskritik er nødvendig. Uden kritik 
indefra og udefra vil kristendommen 
forstokke i kirkelig selvtilstrækkelighed. 
Det er en af de vigtige lektioner man kan 
drage af meget af det, der sker i verden i 
disse år. “Religionsfriheden er blevet 
verdens nye ideologiske kampplads”, så-
dan lød en udtalelse fra en FN observatør 
i en af landets aviser i foråret. Det var i en 
artikel, der handlede om, at 75 % af alle 
religiøst forfulgte i verden er kristne.Og 
det sker fordi vi i nogle kulturer og nogle 
religioner møder en tilgang, der ikke kan 
forholde sig åbent og dialogisk til kritik; 
anfægtelse og kritik af religionens lære 
og praksis besvares med trusler, vold og 
drab. 
Men åndelig frihed og generøsitet – tro i 
egentligste forstand – findes kun, hvor vi 
ikke har sandheden, for den er - teologisk 
talt - alene Guds. Derfor må troen ligge 
ikke i det at begrunde, men i det måske 
lidt gammeldags ord udtryk at udgrunde.

For når noget begrundes, så fastslår man 
meningen og baggrunden for noget 
bestemt. Ja, man kan gå så langt som at 
sige, at det handler om de færdige svar. 

At fastslå. Mens når man tale om at ud-
grunde, så handler det om til stadighed 
at afsøge meningen. At søge dybere og 
dybere ind i baggrunden og relationerne 
mellem sagerne. At afsøge.

Det er dét troen, der plantes i os gennem 
ordet fra de gammeltestamentlige myter 
og legender og videre det nytestament-
lige budskab, et langt stykke af vejen 
handler om: udgrundelse. Til en søgen og 
en åbenhed over for verden. En åben-
hed, der også er rettet imod det andet 
menneske. Netop ikke at fastlåse sig i 
holdninger overfor det andet menneske.
Og det er nok her, at fundamentalister, 
der mener, de har sandheden går galt. 
Men til tider også den anden vej, går 
troende og ateister fejl af hinanden, når 
kritikken går på det at hente sin viden og 
mening ordret fra Bibelen. Det kritiseres, 
at man kan tale og tro på noget man 
ikke kan se, ikke kan vide noget om. Men 
i kirken tales der om – for at blive i det lille 
spænd i ordspillet – at udgrunde menin-
gen med livet, det vi synes at vide, og 
det som vi kun kan gætte på. For ja, der 
er meget, der ikke kan vides noget om 
med sikkerhed – dét ved vi med sikker-
hed.

Præstens leder

Mette Marbæk

PRÆSTENS SPALTEKONTAKT
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I år er det præcis 15 år siden sommer-
festen med cykelløb blev afviklet for 
første gang.

Sommerfesten er en dejlig uformel 
måde, at mødes med gode naboer 
fra hele området. Sommerfesten er 
for alle – børn, unge og gamle – alle 
er velkomne. Sommerfesten arrange-
res af Allindelille Idrætsforening, det 
er derfor helt naturligt, at vi mødes 
om forskellige sportsaktiviteter. Vejene 
kæmper mod hinanden og aktivite-
terne tilrettelægges så alle kan være 
med. Og husk at man også kan vise sin 
opbakning ved at deltage som hep-
pekor for sin vej.

Husk at medbringe penge, da der i lø-
bet af dagen vil der være mulighed for 

Sommerfesten den 11. juni 2011
køb af øl, vand, mad og en tur i hop-
peborgen.

Cykelløbet har hvert år haft en central 
placering, og de gode og ivrige cykel-
ryttere har gennem årene kørt mange 
penge hjem til foreningen. Penge, som 
har været med til at sikre Allindelille 
Idrætsforenings aktiviteter. Alle kan 
være med som cykelrytter. Cykelrytte-
ren samler sponsorer, som hver donerer 
et beløb pr. kørt omgang. Herefter er 
det så op til rytteren, at køre så mange 
omgange som muligt. I år fejrer vi, at 
det er Svend og Gerdas 15 års jubilæ-
um som cykelryttere. Så kridt skoene, 
pump dækkene og pynt cyklen. Kom 
og vær med, måske er det dig, vi om 
15 år skal jubilæums-fejre. 
Vi glæder os allerede.

Hold øje på
www.allindelille-if.dk 
for information om
tider, samt hvordan 
du melder et hold til.

ARRANGEMENTER ARRANGEMENTER 

Café i klubhuset
Den 27. august er der café i klubhuset, 
hvor det vil være muligt at få sig en 
sild- og ostemad & en øl og snaps. 
Tilmelding til Jytte Klastrup på 
jytteklastrup@hotmail.com.

Sogneaftenudflugt

Den 10. august drager vi til Stengård 
Kirke, hvor sognepræst Karen-Lisbeth 
Gøricke vil vise os rundt i den moderne 
kirke. Efterfølgende får vi en kop kaffe 
med kage og smuk udsigt ud over Bag-
sværd sø. Arrangementet koster 75 kr. at 
deltage i.

Narnia- lejr på Bisserup 
Strand
d. 25-29.juli 2011 for alle 6- 14 årige.

Tag med ind igennem det gamle gar-
derobeskab og se hvad der sker - en 
eventyrlig verden venter med leg, sport, 
naturoplevelser, meget badning, sang, 
bibeltimer, drama og” 10 spørgsmål til 
præsten”. Hvis der bliver en stor gruppe 
teenagere, vil der være delvist teen-
program noget af dagen, men altid 
fælles afslutning og lejrbål med skæg 
og sketch. Teens skal medbringe cykler. 
Fredag aften inviteres forældre til en 
eventyrlig lejraften kl. 19-21 inden vi dra-
ger hjemad.

Pris: 500 kr - efterfølgende søskende 
450 kr. 
 
Deltagende voksne: 
Mette Marbæk Johansen, 
Gitte Kristensen, Klaus Thomsen, 
Birgit og Bente Haargaard. 

Tilmelding til Bente Haargaard 57600380 
eller på mail behar@sol.dk . 

I starten af juni udsendes endeligt 
program 
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En arbejdsgruppe har holdt sit første 
møde om dette unikke arrangement, der 
fremkom som ide på lokalrådets general-
forsamling, der havde fokus på livsbetin-
gelser på landet.

Af debatten på generalforsamlingen 
fremgik vigtigheden af relationer og 
kendskabet til hinanden, både på det 
personlige, foreningsmæssige og 
institutionelle plan. Der var stor enighed 
om, at det var netværkene og kommuni-
kationen, der skulle være de faste holde-
punkter i vort lokalområdes udvikling.

Ideerne var mange og arrangementet, 
der afholdes hele dagen d. 10/9, tænkes 
som en bølge rundt i lokalområdet med 
stationer/aktiviteter på udvalgte lokalite-
ter – og gerne så mange som muligt.

Lige nu er arbejdsgruppens medlemmer 
på vej rundt og spørge forskellige perso-
ner, virksomheder og institutioner om og 
hvordan de kan/vil deltage. Bliver du ikke 
kontaktet; men har du alligevel en ide, er 
du mere end velkommen til at kontakte 
af sognepræst Mette Marbæk Johansen, 
MMJO@KM.DK , Lars Bang Petersen, ban-
gogbaggesen@mail.dk , Fabienne Du-
joux, Søren Hansen, Anette Avlund, Linda 
(Helpan) eller Hanne Flensborg.

Program m.m. vil kunne læses i næste 
Sogneblad.

Vi glæder os til at se rigtigt mange til hele 
områdets ”åbent hus” for os selv og alle 
andre, der er interesseret i vore spæn-
dende aktiviteter og vort fantastiske 
lokalområde. 
På gensyn.  

”Haraldsted by night – hele dagen – d. 10/9 2011”

Sommermøde i Haraldsted kirke søndag 
den 19. juni.

Ruth Brik Christensen har været udsendt 
tre gange til Irak og Afghanistan som 
leder af KFUMs soldaterhjem. Midt i livet 
indfriede hun en gammel drøm om at 
komme ud i verden og blev reservemor 
for udsendte danske soldater. I 2009 blev 
hun kåret til årets helt for sit store arbejde. 
Og den 19. juni gæster hun Haraldsted 
og fortæller om sine oplevelser i krigszo-

FESTLIGE FREDAGE
Festlige fredage er hygge for hele 
familien. I møder op foran idræts-
foreningens klubhus kl. 18. Vi starter 
med en rundboldkamp eller anden 
festlig leg. Derefter kan man spille 
lige hvad man har lyst til; Fodbold, 
Beachvolley, Petanque, vikingespil 
eller lege på legepladsen.

Omkring kl. 19.30 er der gang i gril-
len, og man kan tilberede sin hjem-
mebragte mad, og spise i hyggeligt 
samvær.

Hvis du har spørgsmål, kontakt: Line 
Jensen, 5760 0685 eller Susanne Balt-
zer, 5760 1880.(Se datoerne i kalen-
deren på bagerst i bladet)

nerne – inden hun igen i august drager 
ud til et nyt soldaterhjem. 
Vi starter med gudstjeneste i Haraldsted 
kirke kl. 10.30, hvorefter vi spiser frokost og 
hører det spændende og levende fore-
drag ved Ruth Brik Christensen. Vi slutter 
af med kaffe og kage.

Tilmelding til sognepræsten på 
tlf. 57 60 01 57. Prisen for hele
 arrangementet er 60 kr.

En ørkenrotte i grusgraven
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Der var fulde huse i gymnastiksalen på 
Allindelille Skole, lørdag d. 12. marts da 
den årlige gymnastikopvisning blev af-
viklet. To børnegymnastikhold og forenin-
gens to nye dansehold viste hvad de 
havde lært i sæsonen. Som sidste ”num-

Igen i år trak Haraldsted kirkes skær-
torsdagsarrangement mange af 
gårde. Efter gudstjenesten, hvor 
kirkens børnekor medvirkede, blev 
der budt på hyggelig fællesspisning 
i præstegården – og hele 70 per-
soner havde takket ja til tilbuddet. 
Men der var lige akkurat plads til alle 
i konfirmandstuen og aftenen gik 
med spisning, sang og højt humør.

Gymnastikopvisning 2011

mer” viste et dygtigt gæstehold, ”Benlø-
se drengene” – med mange kendte an-
sigter fra omegnen – hvad gymnastik kan 
drives til. Billedet viser et kort glimt af det 
ene danseholds optræden (0.-1. klasse).

Kære indsamlere.

Tak for søndag den 13. marts, det var en 
god dag. Da alle indsamlingsbøsserne 
var sammentalt, og bankens optælling 
var gennemført viste det sig, at vi havde 

indsamlet 9404,25kr i vores lokalområde. 
Et meget fint beløb, større end sidste år. 
Vi ses til næste år – søndag den 4. marts 
2012.

Årets indsamling til folkekirkens nødhjælp

Fællesspisning i 
præstegården

Indlæg til kirkebladet
Vi modtager gerne indlæg til 
sognebladet - og meget gerne med 
billeder. Så hvis du har et arrangement 
eller begivenhed, der lige skal omtales, 
så skriv det ned i en lille kort omtale, 
vedhæft et fint billede og send det til 
sognepræsten på mmjo@km.dk eller 
ring 57 60 01 57. Vi kan ikke garantere, 
at alt kommer med - så stort er vores 
blad jo ikke - men vi forsøger. MMJ

Anne-Lise
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Asger Michaelsen Dorthe Baggesen

Hjemfaldne gravsteder.

NYT FRA MENIGHEDSRÅDET NYT FRA LOKALRÅDET

Lokalrådets bestyrelse valgte i marts må-
ned at aflyse den planlagte workshop 
som følge at manglende tilslutning. Dette 
beklager vi selvfølgelig, men samtidig er 
vi i bestyrelsen enige om, at hvis vi skal 
sætte fokus på udvikling i området og 
lave et egentligt udviklingsarbejde, skal 
der være en bred opbakning til dette. 
Baggrunden herfor er dels, at målene for 
udvikling skal være forankret i ønsker hos 
en betydelig del af borgerne i området, 
og dels at al udvikling vil forudsætte en 
stor arbejdsindsats, og den skal vi være 
mange om at løfte. Lokalrådet har der-
for valgt at sætte udviklingsplanerne på 
’stand by’!

Heldigvis betyder det ikke, at der ikke 
sker noget i området! En arbejdsgruppe 
med Mette Marbæk i spidsen er i gang 
med at arrangere et ’åbne sogne-ar-
rangement’ (se andetsteds i bladet for 
yderligere information) og ved denne 
lejlighed håber lokalrådet, at vi kan få 
synliggjort alle de interessante, sjove, 
pudsige og nye aktiver, der er i området. 
Måske er det også her, vi skal mødes i på 
café og snakke om områdets fremtid J. 

Forholdene på Kirkegården bliver ordnet 
efter regler, som er fastsat i Kirkegårds-
vedtægten. I vedtægten fastsættes 
regler for kirkegårdens ledelse og 
daglige drift. Således fremgår regler for 
erhvervelse af gravsted og brugsrettens 
omfang, og der er et afsnit om ordens-
bestemmelser samt takster for erhvervel-
se og vedligeholdelse af gravsteder.

Enhver i sognet eller med tilknytning 
til sognet kan erhverve brugsret til et 
gravsted eller et gravsted kan udlæg-
ges til begravelse. I forbindelse med 
brugsretten udfærdiges et gravstedsbrev 
for fredningstiden. Ved fredningstidens 

udløb er gravstedet hjemfaldent og kan 
sløjfes, eller brugsretten kan begæres for-
længet. På kirkegården er der gravsteder 
som slægter i flere generationer har haft 
brugsret til.

Men på kirkegården er der hjemfaldne 
gravsteder, hvor brugsretten ikke er ble-
vet fornyet og hvor indehaveren af grav-
fæstebrevet er ukendt. På hjemfaldne 
grave med ukendt ejer vil skiltning på 
graven varsle, at gravstedsretten skal 
fornyes. Sker der ikke en fornyelse vil 
gravstedet blive sløjfet efter tre måneder.

Om nogen har en relation til et hjemfal-
dent gravsted med ukendt ejer, så kan 
gravstedet fornyes og retten overdrages 
til denne.

Alle forhold omkring gravstedsret og fred-
ningstid fremgår af kirkegårdsprotokollen, 
som kirkeværgen har ansvar for. Derimod 
vil forholdene på kirkegården ikke altid 
afspejle, hvorvidt et gravsted faktisk er 
sløjfer eller ikke. Det er menighedsrådets 
holdning, at gamle gravminder kan blive 
stående på sløjfede gravsteder, indtil 
disse igen udlægges til begravelse. End-
videre vil bevaringsværdige gravminder 
i videst muligt omfang forblive på de op-
rindelige grave.

Skal Haraldsted og Allindemagle blomstre?
 – eller har vi blomster nok?

Madbixgruppen har også lavet et pro-
gram for det kommende år med mange 
spændende tilbud, så jeg håber at man-
ge af områdets beboer, vil deltage her. 

Lokalrådet har relanceret sin hjemmeside 
– www.flueblomsten.dk, og Bodil Feilberg 
har sagt ja til jobbet som ’web-master’ – 
TAK til Bodil. Vi opfordrer jer alle til at følge 
med på hjemmesiden. Ligesom vi opfor-
drer foreninger og institutioner til at sende 
mail og evt. opslag om arrangementer 
til Bodil, der så vil lægge det ind på den 
fælles kalender. 

Nyd foråret, og gå en tur i den skønne 
natur, hvor anemonerne blomstrer – det 
gør de år efter år, så selvom der er travlt 
i de små hjem og det kan være svært at 
få tid til at tænke udvikling og fremtidige 
indsatser, så bor vi alligevel i et af de dej-
ligste områder i Danmark!
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Juni 2011

  2. Juni Kristi himmelfartsdag – Krist opfarer til 
himlen 10.30   9.00

  5. Juni 6. s. e. påske – Disciplene som vidnesbyrd   9.00 10.30

12. Juni  Pinsedag – Helligåndens komme 10:30  9.00

13. Juni  2. pisedag – Lyset i verden fællesgudstjeneste i  
vedbygaards have

19. Juni  Trinitatis – Nikodemussamtalen 10.30 -

26 Juni 1. s. e. trin. – Den rige mand og Lazarus 10.30  9.00

Juli

  3. Juli 2. s. e. trin. – Det store gæstebud  9.00 10.30

10. Juli 3. s. e. trin. – En omvendt synder  9.00 LL -

17. Juli 4. s. e. trin. – Bjælken i dit eget øje -  9.00 SL

24. Juli 5. s. e. trin. – Peters fiskedræt 10.30 -

31. Juli 6. s. e. trin. - Bjergprædikenenw - 10.30

August 2011

  7 Aug. 7. s. e. trin. – Jesus som Zakæus’ gæst 10.30  -

14. Aug. 8. s. e. trin. – Kendes på sine frugter - 10.30

21. Aug. Palmesøndag - Jesu indtog i Jerusalem 10.30

28. Aug.  9. s. e. trin. – Den utro godsforvalter -   9.00 UT

AllindemagleHaraldsted

 LL Lisbeth Lundbech

 SL Søren Legarth

UT Ulla Toft

GUDSTJENESTELISTE KIRKELIGVEJVISER

Kirkebil kan bestilles på tlf. 57600157

FØDSEL
Fødsler skal – uanset forældrenes trosret-
ning – anmeldes til kirkekontoret på
 Haraldstedvej 91, 4100 Ringsted. 
Husk at medbringe den udfyldte 
”Omsorgs og ansvarserklæring”, hvis ikke 
I er gift.

DÅB OG NAVNGIVELSE
Et barn skal have et navn senest seks 
måneder efter fødslen.
Det sker enten ved dåb eller navngivelse. 
Henvendelse sker i begge tilfælde til sog-
nepræst Mette Marbæk Johansen. 
Skal barnet døbes vælges mindst to og 
højest fem faddere, som alle skal være 
døbte og over konfirmationsalderen.

KONFIRMATION
Børn indskrives til konfirmation på 
7. klassetrin. Der er hvert år konfirmation 
Allindemagle kirke den første søndag 
i maj og i Haraldsted kirke den anden 
søndag i maj medmindre en af de store 
højtider falder på en af disse dage. 
Kontakt  gerne sognepræsten ved evt. 
tvivlsspørgsmål.

VIELSE
Datoen for vielsen aftales med sogne-
præst mette Marbæk Johansen.
Cirka fire måneder før vielsen rettes 
henvendelse til rådhuset om udstedelse 
af en prøvelsesattest. Prøvelsesattesten
afleveres til præsten sammen med 

navne og adresser på to vidner ved sam-
talen forud for vielsen.

NAVNEÆNDRING
Ønsker du at ændre navn rettes 
henvendelse til kirkekontoret på 
Haraldstedvej 91, som kan orientere om 
mulighederne og hjælpe med udfyldel-
sen af ansøgningen. Det koster 470 kr. at 
få behandlet en ansøgning om 
navneændring. Navneændring i forbin-
delse med vielse er dog gratis. 
Blanketter til navneændring og vejledning 
om betaling af gebyr findes på 
www.personregistrering.dk.

DØDSFALD
Så snart det er muligt, og senest to dage 
efter dødsfaldet skal dette anmeldes til 
kirkekontoret – uanset afdødes 
trosretning. Bedemanden vil ofte være 
behjælpelig med dette.

BORTKOMNE ATTESTER
Har du mistet din dåbsattest eller viel-
sesattest kan du gratis få udstedt en ny. 
Henvendelse skal ske til kirkekontoret på 
Haraldstedvej 91. Attester kan i de fleste 
tilfælde laves på et øjeblik, og derefter 
sendes til din folkeregisteradresse
eller udleveres mod forevisning af billed-
legitimation.
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Dåb
AARON ELIAS MÜNSTER CAREY
Født 1.apr. 1997, døbt 28. nov i Allinde-
magle Kirke

LASSE KALLE PEDERSEN
Født 10.aug, døbt 28.nov 2010 i Harald-
sted kirke

NICKLAS GIØRTZ LARSEN
Født 25. okt, døbt 13. feb. i Haraldsted 
kirke

TOMMI SAMSØE LARSEN
Født 3.okt 1986, døbt 27.feb i Haraldsted 
kirke

SOFIE NORDTORP PEDERSEN
Født 28. okt 1996, døbt 10. april i Harald-
sted kirke

SILJE MARIE EGELYKKE OLSEN 
BILSBY
Født 2.dec, døbt 17. apr i Allindemagle 
kirke

Konfirmation:
d. 8. maj i Haraldsted kirke

AMALIE LINDGAARD LARSEN
CAMILLA LYNG RØEN
CECILIE ANDERSEN
JESSICA ARENDAL JENSEN
KAMILLA HÖI PEDERSEN
MILLE-MARIE VINTHER
SOFIE NORDTORP PEDERSEN
THERESE HILDEBRAND

Begravelser
SUSANNE HOLGERSEN
Død 14. nov, begr. 19. nov i Haraldsted

EA ELNA NIELSEN
Død 22.jan, begr. 28. jan i Valsølille kirke

NIELS FREDERIK VALDEMAR 
SØRENSEN
Død 7. feb, bisat 12.feb. i Haraldsted

ARNE VANG CHRISTIANSEN
Død 5.apr, bisat 13.apr. i Haraldsted

21. maj           Åbent hus i økolandsbyen Hallingelille

26. maj Åbent bestyrelsesmøde i Lokalrådet, Idrætsforeningens lokale

27. maj Festlig fredag i idrætsforeningens klubhus kl. 18

  7. juni Menighedsrådsmøde i præstegården kl. 19

11. juni Sommerfest i Allindelille Idrætsforening (se omtale inde i bladet)

19. juni Sommermøde i Haraldsted præstegård

24. juni Festlig fredag i idrætsforeningens klubhus kl. 18

30. juni     Åbent bestyrelsesmøde i Lokalrådet, Idrætsforeningens lokale

25-29. juli Narnia- lejr på Bisserup Strand for alle 6- 14 årige (se omtale)

10. august Sogneaftenudflugt til Stengård kirke

12. august Festlig fredag i idrætsforeningens klubhus kl. 18

25. august      Åbent bestyrelsesmøde i Lokalrådet, Idrætsforeningens lokale

26. august Festlig fredag i idrætsforeningens klubhus kl. 18

27. august Café i klubhuset

28. august Kræmmermarked på P-pladsen ved Forsamlingshuset kl. 10.00

  3. september Børnegudstjeneste i Haraldsted kirke kl. 10.30.

  5. september  Banko i forsamlingshuset kl. 19.00

KALENDER




