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Lad det fordybe din 
andagt broder,

dit timeglas er i takt 
med kloder,

dit sommerblus, 
som kun stakket 
blænder,

er ild af altets, der 
aldrig ender.

Se skov og eng står 
igen i flor:

Velsign din sol og 
velsign din jord!

Johannes V. Jensen,
Sommersolhvervssang, 

Højskolesangbogens 
nr. 317.
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Aldrig dog glemmes mer i Nord
kirken af levende stene,
dem som i kraften af Guds Ord
troen og dåben forene!
Selv bygger Ånden kirke bedst,
trænger så lidt til drot som præst,
Ordet kun helliger huset.

Når noget nyt begynder, er det på sin plads 
at gøre sig nogle tanker om, hvad det er, der 
er begyndt – og hvad det er, der skal til at 
ske. 
Her i Kjellerup og Omegns Valgmenighed 
er noget nyt allerede begyndt. Menighedens 
hidtil længst siddende præst, Karen Marie 
Ravn, har trukket sig tilbage, og jeg er kom-
met til som valgmenighedens nye præst. 
Hvad skal det mon blive til med ham den 
nye og unge mand? – tænker både I, der nu 
læser, og jeg, der nu skriver. Ja, vi véd det jo 
endnu ikke, for det tilhører den fremtid, der 
ikke er her endnu. Svaret på, hvad det hele 
skal blive til, vil først vise sig, som tiden går. 
Ganske gradvist og i takt med at alt det der 
udfolder sig, som vi lige nu kun kan have 
vores anelser om. Sådan er menneskelivets 
lov: alting har sin tid – og dette er en be-
gyndelsestid.
Men ikke kun en begyndelsestid. For den 
nye præst træder jo ind i en historie, der 
allerede lever sit liv og snart har hundrede 
års levet liv bag sig. Præstens opgave er ikke 
at gøre alting nyt, men at gå ind i det liv, 
der allerede leves, og give det bidrag, han 
nu kan, for at livet må fortsættes, næres og 
bringes til blomstring. 
Det er den holdning, jeg som den nytil-
komne skal lade mig lede af, når jeg nu skal 
være jeres præst. For det er altid menighe-

dens fællesskab og ikke præstens person, der 
er hovedsagen i en kristen menighed. Uden 
menighedens vilje til at være sammen som 
et folkeligt og kristeligt fællesskab ville der 
slet ikke være nogen menighed. Præsten har 
i sagens natur en meget vigtig opgave i me-
nigheden, men han må aldrig glemme, at 
han kun handler på vegne af menigheden 
og altid skal handle til gavn for menighe-
den. Når han træder frem i kirken som præ-
dikant og forvalter af gudstjenesten, gør han 
det, fordi menigheden har bedt ham om at 
gøre det. 
Det er dét, det lille Grundtvig-vers, som jeg 
indledte med, handler om. Verset stammer 
er den oprindelige afslutning på Grundtvigs 
skønne salme Kirken den er et gammelt hus. 
For tiden er verset desværre og mærkeligt 
nok ikke med i den udgave af salmen, som 
findes i salmebogen, men man kan heldigvis 
finde det som sidste vers af nr. 329, og i de 
nyeste eksemplarer af højskolesangbogens 
18. udgave står det nu igen som salmens 
afslutning. 
Kirken den er et gammelt hus handler om, 
hvad det vil sige, at kirken er et fællesskab 
mellem den levende Gud og de levende 
mennesker, der samles for at fejre gudstje-
neste. I salmen kalder Grundtvig menighe-
dens fællesskab for kirken af levende stene og 
peger derved på, at det vigtige ikke er selve 
kirkebygningen, som jo er bygget af døde 
sten, men derimod os mennesker af kød og 
blod, der skal noget sammen i kirken. Det 
er os, der billedligt talt skal være de levende 
sten, som kirken bliver bygget af.  
I det vers, jeg citerede, synger og hører vi, at 
kirken aldrig vil blive glemt her i Norden. 
Der vil altid være mennesker som samles 

En begyndelse – og en fortsættelse
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om kraften fra Guds ord, for Ånden vil altid 
bygge kirker. Ånden er den dybe fornem-
melse for fællesskab, der samler os, når vi 
holder gudstjeneste sammen – og når vi i 
det hele taget gør noget vigtigt sammen. 
Derfor er det aldrig præsten i sig selv, der er 
det afgørende i kirken. For det er altid Ån-
den, der er virksom, når menigheden samles 
i kirken – og præsten er kun Åndens tjener. 
Og hvad er det så, der skal foregå, når me-
nigheden samles i kirken? Ja, der skal jo 
holdes gudstjeneste. Der skal tales og synges 
om alt dét, som vi ikke kan sige os selv, men 
som vore hjerter alligevel længes efter at 
høre. Der skal tales og synges om, at den le-
vende Gud er kærligheden selv og vores far. 
Hvis vi skal have nogen som helst gavn af 
denne tale om Gud, er det altafgørende, at 
vi ikke får den stoppet ned i halsen eller lyt-
ter til den af pligt. Jeg har allerede sagt det 
flere gange i mine prædikener, og nu skriver 
jeg det så også her: Når vi mødes i kirken, i 
den levende Guds menighed på jorden, skal 
vi ikke være andre end dem, vi allerede er. 

I kirken kræves der kun én ting af os: at vi 
har lyst til at være der – at vi er der af egen 
fri vilje. For det kristne liv vokser kun frem, 
når den frie lyst møder menighedens tro.
Derfor skal alting gå stille og roligt. Man 
skal kun komme i kirke, når man har lyst – 
og præsten skal aldrig nogensinde beskæftige 
sig med, hvor ofte valgmenighedens med-
lemmer kommer i kirke. I skal komme, som 
I er, og når I har lyst – både til kirken og 
til mig.  
Som nævnt véd vi endnu ikke, hvad der nu 
vil komme til at ske. Det tilhører fremtiden. 
Men vi véd godt, hvad vi håber på. Vi håber, 
at Kjellerup og Omegns Valgmenighed vil 
komme til at leve og blomstre – både i det 
kirkelige og det folkelige arbejde. Jeg skal 
gøre, hvad jeg kan for, at det kommer til at 
ske, og jeg håber, at I vil gøre det samme.  
Jeg glæder mig til alt det, der kommer – og 
ønsker jer alt det bedste i denne skønne 
sommertid.

Johan Christian Nord

Møde om valgmenighedens gudstjeneste

Onsdag. d. 8. juni indbydes der til et af-
tenmøde kl. 19.00 i valgmenighedens hus. 
Mødet vil handle om valgmenighedens 
gudstjeneste, som jeg har gjort mig nogle 
tanker om. Ved mødet kan vi tale sammen 
om det kirkelige liv i valgmenigheden, og 

jeg vil fremlægge nogle idéer til nye tiltag og 
enkelte småændringer i menighedens guds-
tjeneste, som jeg godt kunne tænke mig at 
afprøve, hvis folk synes, de giver mening. 
Mødet er for alle interesserede medlemmer 
af valgmenigheden. 
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Året 2015 sluttede med 390 medlemmer, 
det er en tilbagegang på 24, 4 er blevet 
døbt, 5 er konfirmeret, 11 medlemmer er 
døde. Der har været 1 indmeldelse, men 18 
har meldt sig ud.
Der er afholdt 6 foredragsmøder, med et 
godt fremmøde. Der blev arrangeret 2 bus-
ture, som der ikke var den store tilslutning 
til.
I maj måned havde vi indkaldt til: Høring 
om ansættelse af kommende præst og om 
renovering af Kirkebakken 13. Der var en 
god deltagelse, hvor vi fik en god debat om 
fremtiden. Derefter kunne bestyrelsen gå 
videre med at søge ny præst og renovere 
huset. Vi udfærdigede en stillingsbeskrivelse 
til ny præst. Der kom 6 ansøgninger, hvor 
vi havde 3 til samtale, resultatet blev valget 
af Johan Christian Nord. Lige efter nytår 
kom Johan til en prøveprædiken, hvor der 
var ca. 100 tilhørere. Derefter samledes vi 
til en ekstraordinær generalforsamling om 
kåring af Johan, alle de 73 stemmeberetti-
gede medlemmer, der var til stede, stemte 
for Johan. Det må man sige, var en flot op-
bakning.

Lidt fra generalforsamlingen

Der har været en del frivillige hjælpere, som 
bringer kirkeblade ud, læser korrektur, pas-
ser haven, arrangerer kaffe med brød og 
borddækning, en stor tak til jer. Også tak 
for godt samarbejde til bestyrelsesmedlem-
mer, præst, forretningsfører, organister og 
kirketjenere.
Næste år har Valgmenigheden 100 års ju-
bilæum.
Kasserer Mette Møller Nielsen oplæste 
regnskabet, der var indtægter på 929,329 
kr. udgifter på 808,076 kr. Efter finansielle 
poster blev det et overskud på 163,492 kr.
Formandens og kasserers beretning og bud-
get godkendtes.
På valg til bestyrelsen var: Anette Skorsten-
gaard, Anni Lolk, Jytte Hårup Jensen og 
Rasmus Østerby. De 3 førstnævnte genvalg-
tes, Rasmus har valgt nye udfordringer og 
ville ikke genvælges. I stedet valgtes Arne 
Christensen. Der var genvalg af supplean-
ter: Birthe Nørgaard og Bo Sørensen.
Valgmenigheden var som sædvanlig vært for 
traktementet. Derefter viste Karen Marie en 
billedeserie af årets gang.

På bestyrelsens vegne.
Svend Åge
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Om renovering af Kirkebakken 13

Vi mangler hænder!

Læsekreds

Lige efter nytår gik vi i gang på Kirkebak-
ken. Masse af arbejde er udført af de 3-4 
seniorer. Der var virkelig tryk på op til, og 
de 3 dage efter påsken. Så den nye præstefa-
milie kunne flytte ind til d. 31. marts.
Der var foregået et stort arbejde forud, som 
isolering og nye gipslofter, gammel gulv-
belægning skulle fjernes, derefter kunne 
gulvbelægningsfirma komme og lægge nye 
gulve. Nyt køkken er opsat og nye hvideva-
rer er installeret. Nyt badeværelse. Maleren 
har udført den helt store omgang på 1. sal, 
vægge er udbedret og spartlet, afslibning 

og maling af lofter, vægge og træværk samt 
begge trappeopgange med gelænder. Det 
hele på 1. sal og kontoret er blevet så flot.
Efter planen går tømreren i gang med taget 
d. 9. maj. Der nedtages det gamle tag, der 
opsættes nye planker, der isoleres med 190 
mm. isolering, derefter lægges nye tagsten 
på. Der udskiftes også de gamle tagvinduer. 
Alt i alt mener vi, at udgifterne til omforan-
dringen kan holdes under 1 mill. Kr.

På boligudvalgets vegne.
Svend Åge

Har du tid og lyst til at hjælpe med at dække bord og lave 
kaffe til vores arrangementer i Valgmenighedens sal, så hører 
vi meget gerne fra dig.

Henvendelse til Svend Aage  på mail eller tlf.

Onsdag d. 8. september indbydes der til 
et aftenmøde kl. 19.00 i valgmenighedens 
hus, hvor vi skal snakke om muligheden 
for at sætte en læsekreds i søen. Ved mø-
det skal vi snakke om, hvilken slags bøger 
vi kunne have lyst til at læse sammen; hvor 
ofte vi skal mødes, og hvordan og hvorle-
des vi nu skal gøre det. Alle medlemmer af 

valgmenigheden er velkomne – og man må 
også gerne tage en udefrakommende under 
armen, hvis man kender nogen, der kunne 
have lyst til at være med. 
Mødet er ligesom læsekredsen åbent for alle 
(voksne) aldersgrupper – og begge køn!

Vel mødt!
Johan Christian Nord
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Hele mødeprogrammet er på plads for tiden 
fra nu og indtil foråret 2017, så her følger 
– traditionen tro – et årsprogram, og i de 
kommende numre af kirkebladet vil man 
kunne finde oplysninger om de møder, der 

finder sted inden for det pågældende års-
kvartal. Til sidst i programmet finder man 
dog en enkelt – meget vigtig – foregribelse 
af en begivenhed, der først finder sted i ef-
teråret 2017.

Afgangstid: kl. 10 fra Kirkebakken 13
Hjemkomst: kl. ca. 16

Pris150 kr. for voksne / 75 kr. for børn under 
12 år

Tilmelding til Svend Aage senest 21/8.

Mødeprogram 2016-2017

Onsdag d. 1. juni kl. 19.00: Møde for 
kommende konfirmander og forældre
En velkomst til de nye konfirmander, hvor 
der er mulighed for at høre om det forestå-
ende konfirmandforløb, møde hinanden, 
synge sammen – og stille både store og små 
spørgsmål. 

Onsdag d. 8. juni kl. 19.00: Møde om 
valgmenighedens gudstjeneste. 
Se en nærmere beskrivelse tidligere her i 
bladet. 

Søndag d. 4. september: Sensommertur – en dag for alle
Efter en kort gudstjeneste 
og en stående kop kaffe/ 
juice hopper vi i bussen 
og kører mod Øm Kloster. 

Her dækker vi først op til frokost i det grøn-
ne, inden rundviseren vil fortælle om cister-
siensermunkenes liv gennem næsten 500 år. 
Herefter går turen videre gen-
nem det naturskønne Ry, hvor vi 
tager kaffen ved Knudsø, inden 
vi vender næsen mod Kjellerup.

Tirsdag d. 6. september kl. 19.00: Aften-
foredrag ved Nils Arne Iversen: 
Kjellerup er mere end det, man ser fra 
omfartsvejen…
Hvordan er Kjellerups puls her blot 3 år 
forud for byens150-års ”fødselsdag”? 
Nostalgien vil fylde rummet denne aften, 
hvor lokalhistorien vil være i fokus. Nils 
Arne Iversen har været i arkiverne og vil for-
tælle om gamle billeder fra byen, om ind-
flydelsesrige personer, om andre personer, 
som har præget bybilledet, og om vigtige 
begivenheder og muntre hændelser fra ”de 
gode gamle dage”. Medbring eventuelt selv 
billeder eller andre materialer, som kan være 
af fælles interesse. 



8

Søndag d. 25. september: Efterårsmøde i 
de midt- og vestjyske valgmenigheder.
Vi arrangerer bustransport til Lemvig, hvor 
årets efterårsmøde bliver afholdt. Vi begyn-
der kl.10.00 med gudstjeneste i Lemvig 
valgmenighedskirke, hvor Hans Nørkjær 
har tjenesten. Herefter er der frokost, kaffe-
bord og foredrag ved Johan Christian Nord 
under titlen Holger Danske og fredens engel 
– nogle tanker om folkelig hårdhed og kristelig 
mildhed. Dagen slutter omkring kl. 16.00. 
Et detaljeret program og oplysninger om 
tilmelding og busafgang fra Kjellerup følger 
i efterårsbladet.

Tirsdag d. 4. oktober kl. 19.00: Aften-
foredrag ved soldat og teologistuderende 
Andreas Meng:
Krig og kristendom
Andreas Meng har været udsendt som sol-
dat til Afghanistan af to omgange, først som 
kampsoldat, siden som sanitetssoldat. I den 
anledning har han gjort sig både erfaringer 
og tanker om soldatens gerning og forhol-
det til kristendommen. Foredraget vil tage 
udgangspunkt i disse tanker og erfaringer 
og særligt handle om den kristnes stilling 
til krigen og om krigens retfærdighed eller 
uretfærdighed.

2. november kl. 19.00: Aftenforedrag 
ved valgmenighedspræst Hans Nørkjær, 
Lemvig:
I arv de gav dig en ædel gave – Om den danske 
udvandring til Amerika 
Den danske udvandring til USA vidner om 
et særpræget stykke kulturhistorie. De dan-
ske pionerer begav sig ud i uprøvet land, 
hvor alle muligheder var åbne for den, der 
formåede at knokle sig vej igennem prærie-
jorden. Denne historie vidner også om et 
stort behov for kulturel samhørighed, idet 
man mange steder samledes i nationale fæl-

lesskaber omkring især skole og kirke. Her-
fra kan vi lære noget meget enkelt: Fælles 
kultur er altafgørende. 

Lørdag d. 11. december kl. 14.00: Jule-
koncert og efterfølgende sammenkomst. 
Som optakt til julen indbydes der til jule-
koncert i Hørup kirke med Jeannet Ulrik-
keholm, som byder på en sammenfletning 
af sang og fortælling til adventstiden. Efter 
koncerten er der kaffe, fællessang og almin-
delig snak i valgmenighedens hus.  

Nytårsaftensdag kl. 10.30
Som traditionen byder det, vil vi samles 
til gudstjeneste nytårsaftensdag kl. 10.30 i 
Hørup Kirke og bagefter gå over i valgme-
nighedens hus til sang, kaffe og et glas, hvor 
vi vil ønske hinanden et godt og lykkebrin-
gende nytår.   

Onsdag d. 11. januar: Aftenforedrag ved 
freelancejournalist og cand. mag. Aein 
Amripour: 
Kulturmøder på godt og ondt – et foredrag om 
at vokse op som eksiliransk dansker.
Det er ikke en fordel at være anderledes end 
sine venner som barn – slet ikke i forhold 
til den kulturelle baggrund. Det er en kamp 
at færdes mellem to kulturer. For en vok-
sen er kulturforskelle lettere at forholde sig 
til, men det er også her, man får et alvor-
ligt ansvar for at vælge mellem to kulturer. 
Foredraget vil handle om den personlige 
kamp mellem to kulturer og om sidenhen 
at skulle skelne venner fra fjender i det po-
litiske landskab, hvilket skaber konflikter i 
både den iranske og den danske lejr.

Tirsdag d. 7. februar: Aftenforedrag ved 
skuespiller Kjeld Høegh:
Danske sprogbilleder – en dialektaften
Foredraget vil give et autentisk og under-
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holdende indblik i en række af landets mest 
kendte (og elskede) dialekter. Der vil – efter 
Kjeld Høeghs eget udsagn – blive taget  be-
hørigt og humoristisk hensyn til både det 
originale udtryk og de lune særpræg i fol-
kekarakteren, idet han søger at identificere 
sig med de personer, der er kendetegnet 
ved netop det pågældende lokalsprog. Un-
dervejs hører vi bl.a. Thybo-mål, Himmer-
landsk, Alsisk, Fynsk, Sjællandsk og Mønsk.

7. marts kl. 19.00: Generalforsamling i 
valgmenighedens hus.
Flere oplysninger følger senere.

Torsdag d. 23. marts: Aftenforedrag ved 
præst og forfatter Sørine Gotfredsen
Nåde i narcissismens tid
Mennesket kommer nemt til at vende blik-
ket for meget indad, og livet i den moderne 
verden opfordrer til det. Vi kalder det selv-
stændighed, individualitet og personlige 
valg, men narcissismen driver os rundt ved 

vore følelser og gør os dårligere til at tjene en 
sag og ære den anden. Med hjælp fra blandt 
andre Grundtvig og Kierkegaard samt den 
store litteratur forsøger Sørine Gotfredsen 
med udgangspunkt i sin bog Løft blikket - 
Nåde i narcissismens tid at hjælpe os tilbage 
til fast grund.  

Onsdag d. 10. maj: Forårsarrangement.
Som vanligt vil der være et forårsarrange-
ment til indvarsling af sommeren. Der vil 
følge flere oplysninger, når vi nærmer os.
 
Søndag d. 15. oktober: Fejring af 100-års-
dagen for Kjellerup og Omegns Valgme-
nighed.
En årsdag af de store stunder til, og det vil 
naturligvis blive fejret på behørig vis. Hvad 
der skal ske i forbindelse med årsdagen, er vi 
så småt i gang med at planlægge, og det vil 
naturligvis blive offentliggjort her i bladet. 
Men skriv allerede dagen i kalenderen nu!

Konfirmerede:

Line Wind Skorstengaard, Astrup
Kristopher Møller Dybdal Hansen, Vin-
derslev
Viggo Norman Kristensen, Mausing

Siden sidst

Døde – december – april:

Ove Hvam, Kjellerup
Jens Moesgaard Thomsen, Kjellerup
Grethe Raunholt, Ans
Jane Lyngsøe Jensen, Kjellerup
Grethe Kristine Hansen, Ans, tidl.Vinder-
slev
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VALGMENIGHEDENS PRÆST:
Johan Christian Nord
Kirkebakken 13 ....................... 8688 1110

2860 9120
 johan.chr.nord@gmail.com

VALGMENIGHEDENS
BESTYRELSE:
Alle - 8620 Kjellerup.
Svend Aage Thomsen, formand
Lindevej 30 .......8688 1941 / 4058 1941
  sv.aage.thomsen@hotmail.com

Anette Skorstengaard, næstformand
Illervej 16 .............................. 2141 7666
 fam.skorstengaard@gmail.com

Mette Møller Nielsen, kasserer, 
Mausingvej 20 ....................... 8688 6789
 mmn@fibermail.dk

Marianne Weigelt Kristensen
Engholmsvej 2....................... 8689 3738
 mausing@it.dk

Jytte Haarup Jensen - sekretær
Haugevej 20 .......................... 8770 3040
 hlolk@live.dk

Anni Lolk
Borgergade 99a, 1.tv, 
8600 Silkeborg ...................... 8674 1274

Arne Christensen
Humlebøgen 13,
8620 Kjellerup ...................... 2174 5517

VALGMENIGHEDENS
FORRETNINGSFØRER:
Dorthe Kaa
Aabenraavej 28, 8600 Silkeborg.
Træffes mandag aften på ........ 2162 6821
  dorthe-thomas@webspeed.dk

www.kjellerupvalgmenighed.dk

Præsten meddeler

Før som nu kan præsten 
træffes døgnet rundt på 
valgmenighedens nummer 
86881110. Hvis der ikke 
svares på fastnettelefonen, 
kan man ringe på mobil-
nummeret 28609120, ligesom man natur-
ligvis også altid er velkommen til at skrive 
en e-mail til mig på 

johan.chr.nord@gmail.com
 – eller ringe på døren ved Kirkebakken 13, 
hvor jeg vil være hjemme det meste af tiden.   

Her til sommer holder jeg tre ugers ferie, 
hvor der vil være forskellige afløsere til at 
passe kirkelige handlinger. Det drejer sig 
om: 

11.-17. juli,
hvor forhenværende valgmenighedspræst 
Kurt V. Andersen forestår gudstjenesten d. 
17. juli.

14.-20. august,
hvor forhenværende sognepræst Solveig 
Bøye forestår gudstjenesten 14. august.

22.-27. august,
hvor valgmenighedspræst Hans Nørkjær er 
tilkaldevagt i løbet af ugen – men jeg selv 
kommer hjem og holder gudstjeneste d. 28. 
august.  

I disse tidsrum vil fastnettelefonen blive stil-
let om til den ansvarshavende præst, men 
man må stadig gerne ringe til mig på mo-
biltelefonen. Jeg kan ikke garantere, at jeg 
tager den, men jeg sørger for at tjekke den 
en gang i mellem og vender så tilbage.

Johan Christian Nord
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Hørup kirke VindersleV kirke leVring kirke

G U D S T J E N E S T E R
Hvor intet andet er anført 
finder gudstjenesten sted 
kl. 10.30.

Valgmenighedens gratis kirkebil kan bestilles fra og til egen dør 
hos Thorning Taxa 86 88 01 75, helst dagen før. 

5. juni 2. søndag efter Trinitatis  Ryslinge Valg- og Frimenighed kl. 10 
Årsmøde i Foreningen af grundtvigske 
Valg- og Frimenigheder 

12. juni 3. søndag efter Trinitatis Vinderslev 
19. juni  4. søndag efter Trinitatis Levring

26. juni 5. søndag efter Trinitatis Vinderslev

3. juli 6. søndag efter Trinitatis Hørup

10. juli 7. søndag efter Trinitatis  Ingen

17. juli  8. søndag efter Trinitatis Hørup – kl. 14.00 
  Kurt V. Andersen

24. juli  9. søndag efter Trinitatis Levring

31. juli  10. søndag efter Trinitatis Hørup

7. august 11. søndag efter Trinitatis Vinderslev

14. august 12. søndag efter Trinitatis Hørup Kirke –  
   Solveig Bøye

21. august 13. søndag efter Trinitatis Ingen

28. august  14. søndag efter Trinitatis Hørup

4. september 15. søndag efter Trinitatis Hørup kl. 9.00  
  Herefter Løvspringstur kl. 10

11. september 16. søndag efter Trinitatis Hørup

18. september  17. søndag efter Trinitatis Ingen

25. september 18. søndag efter Trinitatis Lemvig kl. 10.00 
  – Hans Nørkjær 
  Efterårsmøde i de midt og  
  vestjyske valgmenigheder

2. oktober 19. søndag efter Trinitatis Vinderslev
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KJELLERUP OG OMEGNS
VALGMENIGHED

Kirkebakken 13 • 8620 Kjellerup
Tlf. 86 88 11 10 

www.kjellerupvalgmenighed.dk

Motiv fra Vinderslev kirke.


