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Alting har en tid

“Jeg går ingen steder lige foreløbig,” skrev
jeg i dette blad i sensommeren 2017. Anledningen var, at jeg – oven på et lille år
som konstitueret præst – var blevet fastansat som kirkebogsførende sognepræst
her i pastoratet.
Det er rundt regnet fem år siden. Og som
nogle af jer allerede ved, er jeg nu – om man
så må sige – i færd med at gå, efter i alt
omtrent seks år med Vester Vedsted som
min bopælsby og Vadehavspastoratet som
min arbejdsplads. Jeg indgav min opsigelse
til biskoppen over Ribe Stift i slutningen af
marts, altså for halvanden måned siden i
skrivende stund; og jeg fratræder med udgangen af juni, altså om yderligere halvanden måned. Snart er jeg således forhenværende sognepræst i Vadehavspastoratet.
Deraf følger, at dette indlæg bliver det sidste fra min hånd her i kirkebladet, og jeg
vil benytte spaltepladsen til at se tilbage
og gøre en form for status. Meget er sket,
siden jeg som nyuddannet præst første
gang gik på arbejde på kontoret i Vester
Vedsted Præstegård i september 2016.
En pastoratssammenlægning og to menighedsrådsvalg har fundet sted, og seks
menighedsråd er blevet til fire. Seks hold
konfirmander er blevet undervist i kristendommen for derefter – over for Gud og
mennesker – med egen mund at svare ja
til de spørgsmål, som lød, da de blev døbt.
Søndage og helligdage er blevet fejret med
gudstjenester, kærestepar er blevet viet,
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forældrepar er kommet for at få deres nyfødte døbt, og sørgende er kommet for at
få deres døde stedt til hvile. Og undervejs
har hverdagen med dens mere eller mindre
tilfældige møder, og samtaler om alt og intet, stille og roligt udspillet sig.
Jeg har ikke tal på, hvor mange mennesker
jeg har været i berøring med i min tid her i
pastoratet. Mange har – i stor eller lille målestok – sat et aftryk på mig, som jeg bærer
videre i mig. Sådan går det, når mennesker
mødes, og sådan bør det gå. Jeg antager,
at jeg også har sat nogle aftryk langs af
sted, og jeg håber, at de for hovedpartens
vedkommende er positive.
Beslutningen om at sige op er ikke én, jeg
har taget let på. Den er blevet truffet efter
grundige overvejelser og mange samtaler
med mine foresatte og mine nærmeste, og
når jeg skuer frem mod min fratræden, er
det ikke uden vemod. For jeg har mange
gode øjeblikke at se tilbage på fra min tid
her – øjeblikke, som jeg skylder min kollega
Therese Solten, medarbejderne ved kirkerne, menighedsrådene og sidst, men ikke
mindst sognebørnene en stor tak for.
Men – for der er naturligvis et men – min
tid her har også gjort mig bevidst om, at
jeg – i hvert fald for nuværende – ikke egner mig til et sognepræsteembede i ordets
traditionelle forstand. Derom vidner dels
min sygemelding sidste efterår, dels min
igangværende sygemelding, som har varet
siden januar i år. Ingen kan være tjent med
en sognepræst, der ikke er i stand til at varetage sit arbejde – hverken sognepræsten
selv eller de mennesker, der har brug for
vedkommende. Derfor er jeg også – midt
i vemodet – overbevist om, at min beslutning er den eneste rigtige, ikke kun for mig
selv, men også for Vadehavspastoratet.
“Alting har en tid,” hedder det i en berømt
passage fra Prædikerens Bog i Det Gamle
Testamente. Således også mit virke som
sognepræst her i pastoratet. Forude venter en sidste gudstjeneste i Vester Vedsted
Kirke – en afskedsgudstjeneste søndag 26.

juni – og derefter er det så, som man siger,
tid til noget andet. For når jeg fratræder,
bliver det for at tiltræde i en ny stilling, hvor
der venter nogle andre opgaver – samtidig
med at jeg fortsat får mulighed for jævnligt
at trække i præstekjolen og gøre brug af de
erfaringer, jeg har med mig herfra. Jeg bliver i Ribe-området, så det er ikke umuligt,
at vi støder på hinanden.

Til jer alle: Tak for den tid, vi har haft sammen, de øjeblikke vi har delt, og den imødekommenhed, I har vist mig gennem de
sidste seks år.
Vor Herre Jesu Kristi nåde og Guds kærlighed og Helligåndens fællesskab være med
jer alle!
Michael H.N. Nielsen

Siden sidst – nyt fra sognene
VESTER VEDSTED

Afskedsreception for
Christian Bennetzen

Efter 47 års tro tjeneste som kirkesanger
takkede Christian Bennetzen af i forbindelse med gudstjenesten i V. Vedsted 8. maj.
Udsmykket med sin 40 års jubilæumsmedalje sang han sammen med ca. 40 fremmødte nogle af sine yndlingssalmer for
sidste gang i sin funktion. Men han kender
vejen til kirken, og mon ikke vi fremover
fortsat kan høre ham synge fra kirkebænken nu og da? Vadehavspastoratet ønsker
Christian et godt otium.

Til sognene i
Vadehavspastoratet
Vadehavspastoratet har været igennem en
meget svær periode siden 1. august 2021,
hvor Michael Nielsen blev sygemeldt og kun
kortvarigt vendte tilbage til arbejdet, inden
han igen blev sygemeldt i begyndelsen af
januar måned. Michael Nielsen har af personlige grunde i mellemtiden valgt at tage

sin afsked (formelt med udgangen af juni
måned) for at overgå til en tidsbegrænset
stilling som stiftspræst med særlige forpligtelser, bl.a. for biskoppen. Jeg vil gerne her sige Michael Nielsen tak for den tid,
han har været i provstiet, og ønske ham alt
muligt godt i sit fremtidige arbejdsliv.
En stor tak skylder jeg også Therese Solten,
som under Michael Nielsens sygefravær har
haft eneansvaret for hele det store Vadehavspastorat – og fortsat vil have det, indtil det ledige embede efter Michael Nielsen
kan nybesættes pr. 1.2.2023. Det er naturligvis en umulig opgave som ene præst at
dække seks sogne, men jeg ved, at hun har
gjort, hvad hun kunne for at få enderne til
at nå sammen alligevel. Tak for det!
Da vi nu ved, hvornår stillingen efter Michael Nielsen kan besættes igen, er det
også betydeligt lettere at planlægge for
den mellemliggende tid på en sådan måde,
at forhåbentligt både sognene og Therese
Solten kommer igennem uden for mange
skrammer. Fra 1. juni til og med udgangen
af januar måned ansættes pastor emeritus
Jørgen Bork Hansen dels som vikarierende
sognepræst i Farup, dels som hjælpepræst
i Vadehavspastoratet. I samme periode
ansættes cand.mag. Karsten Eskildsen et
antal timer ugentligt som præstesekretær
for Therese Solten, således at hun kan aflastes for en del af de administrative opgaver. Endelig ansættes Jette Holm Rosendal
(tidligere præst i Gamborg og Kauslunde på
Fyn) som vikar i Vadehavspastoratet 4.-31.
juli under Therese Soltens ferie.
Igen, jeg ved, det har været en svær og

3

usikker tid såvel for sognene som for kirkepersonalet og menighedsrådene. Så meget
desto mere glæder jeg mig dog over, at vi
nu rent planlægningsmæssigt kan begynde

at se fremad igen – og ønsker alle en god
sommer for både sogneliv og kirkeliv.
Med venlig hilsen
Jens Torkild Bak, domprovst

Glimt fra året med konfirmanderne
”Tro, for mig, er…
- meget vigtigt”
- håb”
- en ting, der altid
følger mig gennem
livet”

”At gå i kirke har været …
- meget det samme”
- nemt”
- hyggeligt, men lidt kedelig t”

ske
”Noget, jeg vil hu
ns
io
at
fra konfirm
er
n,
se
forberedel
Fadervor”

”Jeg vil
konfirmeres,
fordi jeg fører
traditionen
videre”

”Selvom jeg har gået til præst,
har jeg stadig ikke fundet ud
af…
- at sige Trosbekendelsen”
- hvad meningen med livet er”
- hvad den bedste salme er”

”Det sjoveste var, da vi
slog os selv i hovedet
med boomwhackers”
”Gennem konfirmationsforberedelsen har jeg
fundet ud af…
- at jeg ikke kan synge”
- der er mere mellem
Himmel og jord”
- at Jesus bet yder meget”
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”Det vig tigste ved kri
stendommen er Jesus fre
lseren”

Konfirmationer 2022
Vester Vedsted Kirke 24. april 2022

Roager Kirke 13. maj 2022

© Solbjerg Foto
© PhotoCare Ribe
Øverst fra venstre: Magnus Riis Brig
Hansen, Sigurd Kruse Andreasen, Pelle
Riis Brig Hansen, Dikte Holm Thaysen,
Laura Vodder Filbert, Gustav Ellegaard
Gundesen, Ida Lønborg Hansen, Valdemar
Lund-Rasmussen
Nederst fra venstre: Silje Graungaard
Hansen, Minna Klaaby, Emma Bennetzen,
Laura Kryzica Hausted Andreasen, Olivia
Pedersen

Nicholas Gandrup Bundesen, Mads
Baun Sandberg, Emmelie Høiland Müller,
Siff Ostermann Abel, Nanna Kristine
Jørgensen, Thea Voigt Hoffmeyer Hanssen

Spandet Kirke 14. maj 2022

Hviding Kirke 1. maj 2022

© Egon Christensen

Privatfoto

Signe Lassen Refsgaard Olesen, Nikolaj
Alexander Kemp Christensen, Sofie
Hedemann Schøler.

Astrid Sølbeck Ravn, Matias Pannawat
Hansen, Frederik Enemark Mortensen
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Konfirmation 2023
KONFIRMATIONSDATOER
V. Vedsted (1 s e påske): 16.4. kl. 10.30
Hviding (2 s e påske): 23.4 kl. 10.30
Rejsby (3 s e påske): 30.4. kl. 10.30
Roager (Bededag): 5.5. kl. 10.30
Spandet (lørdag efter Bededag): 6.5. kl. 10.30

Indskrivning til
konfirmation 2023
Foretages ved at sende følgende oplysninger:
- barnets navn, adresse og cpr. nummer
- begge forældres cpr.nr, mailadresse og
telefonnummer

- hvilken kirke, der ønskes konfirmation
Oplysningerne sendes senest 15.8. via
’send sikker mail’-funktionen fra Vadehavs
pastoratets hjemmeside eller sogn.dk

Velkomstgudstjeneste
tirsdag 30. august 2022
Kommende konfirmander og forældre indbydes til gudstjenesten i Vester Vedsted
kirke tirsdag 30. august kl. 19.00. Efter
gudstjenesten vil der være et kort møde
med introduktion til konfirmationsforberedelsesforløbet og praktisk information.

Det sker i sognene
HVIDING

Onsdag 15. juni kl. 19.00 Foredrag om Hviding Kirkes
genforeningsklokke.
Den 15. juni har Hviding Kirkes genforeningsklokke 100-års jubilæum, idet den
støbtes af klokkestøberen De Smithske
i 1922. Det fejrer vi med et foredrag ved
klokkenist Erik Kure, der vil fortælle os om
klokken og klokkestøberen, samt lokale,
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nationale og internationale forhold i kirken
og det omgivende samfund omkring 1922.
Han fortæller også om kirkens øvrige klokkehistorie, herunder om kirkens anden klokke støbt af Franz Schilling i 1902, om Reformationens anliggende og rolle i forhold til
klokkerne, om klokker der omstøbtes til kanoner og han viser inskriptioner, billeder mv.
Undervejs vil der være en kaffepause og
fællessang. Alle er velkomne.

HVIDING

Tirsdag 21. juni kl. 19.00 –
Sommerkoncert

beder vi om tilmelding til denne del af arrangementet til Inga Zeerow Rauschenberg
på mail ingaogklaus@live.dk eller tlf. (gerne
sms) 23 71 97 27
MANDØ

15.-16. juli – Mandøfest
med kræmmermarked
og gudstjeneste
Fredag 15. juli kl. 10-14 er der kræmmermarked ved Midtvej 7.
Lørdag 16. juli er der gudstjeneste i kirken
kl. 11.00.
ROAGER – SPANDET – REJSBY

Tirsdag 16. august –
Sogneudflugt
V. Vedsted-Hviding Menighedsråd indbyder
til stemningsfyldt sommerkoncert i Hviding Kirke ved Bo og Isabella Maimburg.
Bo Maimburg akkompagnerer sin datter,
når hun synger sommeren ind med hendes
fortryllende stemme. Efter koncerten bydes der på et glas vin.
Alle er velkomne.
MANDØ

Fredag 24. juni kl. 19.00 Mandøsang
Denne aften mødes vi i kirken og synger
vore Mandøsange, for at de ikke skal gå
i glemmebogen. Organist Niels Christian
Nielsen hjælper os igennem. Menighedsrådet er vært ved et glas. Kom og få en
hyggelig aften.
VESTER VEDSTED

Søndag 26. juni kl. 10.30 Afskedsgudstjeneste
Michael H.N. Nielsen
Sognepræst Michael Nielsen har søgt sin
afsked fra pastoratet. Vi ønsker Michael alt
godt fremover og vil gerne tage behørigt
afsked med ham. Det gør vi med gudstjeneste i V. Vedsted Kirke og efterfølgende
reception i sognegården.
Af hensyn til forplejningen ved receptionen,

Turen går til Kolding, hvor vi skal besøge
byens ældste ’hus’ og dens mangfoldigste
have:
10.30 afg. Rejsby (Efterskolen)
10.30 afg. Roager (kirken)
11.00 afg. Spandet (kirken)
12.00-13.00 Geografisk Have
13.30-14.30 Den Gyldne Hane, kaffebord
15.00-17.00 Koldinghus m rundvisning
18.00 Skibelund Krat, middag
Pris pr. deltager kr. 200, som betales på
dagen.
Tilmelding senest 8. august til
Charlotte Olesen
mail charlotte.lassen.olesen@gmail.com
eller tlf. (gerne sms) 25 33 66 19.
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VESTER VEDSTED – HVIDING – MANDØ –
REJSBY

Torsdag 18. august –
Sogneudflugt
Den årlige sogneudflugt går til Horsensegnen, hvor vi besøger Østerhåb Kirke, der
er en anderledes og moderne kirke og kirkegård med skulpturer af Ole Videbæk fra
Ribe.
Middagen indtages på Korning Kro, og før
kaffen serveres samme sted, tager vi en

tur på Veteranbanen fra Bryrup til Vrads og
ser Den genfundne bro.
Turen koster 200 kr., som medbringes kontant ved afgang. Derudover betaler man
selv for drikkevarer under middagen på
kroen.
Afgang kl. 9.00 fra Kultur og Aktivitetscenteret i Hviding.
Hjemkomst ca. kl. 19.00.
Tilmelding til arrangør Inge Skibby på mobil
40 12 91 98 eller mail: i.skibby@paradis.dk.
Sidste tilmelding 8. august.

Ord til tiden

De små ords betydning
- om ja, nej og tak.
Jeg kan ikke huske, at jeg har stået overfor et brudepar i kirken, og en af dem ved
tilspørgslen så har svaret ”Ja tak” Som
regel svares der rent ud ”Ja”. Med stor alvor, rørelse, en smule beklemthed måske,
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bankende hjerte og en tåre i øjenkrogen.
Højt eller sagte, men altid blot dette ene,
fuldgyldige ”Ja”. Sådan som ritualet tilsiger
dem at svare.
Men egentlig ville det være ganske passende at tilføje et ’tak’. Stillet overfor så stor
en gave, ja, velsignelse, at et andet menneske vil én fuldt og helt, tør indlade sig på
et liv med alt det, man er, og især det, man
ikke er. Det kalder næsten på et tak. Jeg er
dog overbevist om, at det tak melder sig
mange gange i løbet af festen efterfølgende, i forbindelse med taler, skåle og sange.
Og forhåbentlig - og vigtigere - hver dag
efter vielsesdagen.
Til gengæld ved jeg med sikkerhed, at jeg
aldrig har stået overfor en brud eller gom,
der på spørgsmålet, om de vil ægte, elske
og ære, har svaret ”Nej”. Og som derefter
som i en amerikansk film eller en reklame
for løbesko i al hast er spænet ned ad kirkegulvet og ud af døren for at efterlade en
forsmået brud/gom, en febrilsk præst og
måbende forsamling i kirken.

Og det har jeg ikke, fordi når brudeparrene
står dér sammen, foran præsten og foran
Gud, så ved de, hvad de vil. Så er det resultatet, ikke bare af lange overvejelser og
et mere eller mindre romantisk forudgående frieri, som regel er brylluppet kronen
på et værk, de allerede er godt i gang med
at opføre: års samliv, børn (fælles og/eller delte), fælles hus, økonomi, hund, kat,
marsvin, fodboldeftermiddage, nattesorg
og morgenglæde.
Og netop derfor er det lille tak på sin
plads – forstå mig ret: dette er hverken
ment som oplæg til en ændring af ritualet og heller ikke (slet ikke!) et forsøg på
at tugte brudepar til endnu større høflighed og høviskhed, end de allerede udviser,
nej, det handler alene om at understrege,
hvor tyngdepunktet er, når de knæler ned
sammen dér ved alterskranken, foran alteret.
Det samme gælder nemlig konfirmanderne.
Disse søde, unge, skrøbelige, stærke, usikre og håbefulde unge mennesker, som jeg
som præst har lov at dele ikke bare månederne forud for konfirmationen med, men
altså kulminationen herpå, den dag, hvor
de står sammen med hinanden og sammen med mig omkring knæfaldet i stivede
skjorter og blondebesatte kjoler og siger
deres tøvende, rungende eller forsigtige
”Ja”. ”Hvad sker der hvis jeg siger ”nej?” er
der altid én, der spørger, når vi et par dage
inden konfirmationen gennemgår ritualet
sammen i kirken.
Og jeg svarer som regel et eller andet med,
at hvorfor skulle de det; jeg regner med, de
kommer for at sige ja. Men den dybere forklaring, der ligger bag (og som jeg håber,
konfirmationsforberedelsen har været med
til at understrege) er, at konfirmationen
ikke er en kontrakt, de unge indgår, ikke
en eksamen, de går op til. Deres ja er ikke
et ”ja, jeg har styr på det, ja, jeg kan Fadervor og Trosbekendelsen udenad, ja, jeg
vil efterleve De Ti Bud” eller ”ja, jeg begriber meningen med livet”. Det ’Ja’, de siger,
er i grunden et Ja tak; Tak for det løfte fra
Guds side, som de – som enhver kristen,

enhver døbt – har brug for at høre gentaget, et løfte om, at de har en Gud, der vil
være med dem alle dage, de gode og de
onde, de lyse og de grå. En Gud, der ikke
glemmer sit menneskebarn, en Gud, der vil
strække sig så langt i kærlighedens navn,
som ingen af os ville kunne. For Guds ja til
os går altid forud for vores ja til ham og til
hinanden, hans kærlighed lægger grunden
for al den kærlighed, vi deler, og alt det liv,
vi kan bygge op.
Og derfor er der til det ’Ja’, som både brudepar og konfirmander siger, knyttet en
falden på knæ. Hermed udtrykker kroppen
den ydmyghed, den tak og den veneration,
som ord måske slet ikke kan udsige.
Pyt derfor med om konfirmanderne snubler i Trosbekendelsens mange ord. Pyt med
om de træder skævt op ad gulvet i deres
spritnye, kridhvide sneakers. Pyt med om
de træder skævt i livet. Og når brudeparret knæler sammen foran alteret, så er det
rene ’Ja’ nok - ingen af dem er den anden
underdanig, de knæler begge for den levende Gud, som skabte dem til at leve sammen, som ønsker dem alt godt, og som tror
alt det for os, som vi selv kan miste troen
på.
For det, Gud lytter efter, dét er det lille
hjertets ’tak,’ der forbinder sig med vores
ønsker, håb, drømme og løfter. ”Vi elsker,
fordi han elskede os først” Og vores tale,
vores svar til ham kan herefter derfor kun
være ”Ja – og tak”: Tak for kærligheden,
såvel den mellem mennesker som den fra
Gud til mennesker, tak for sommeren, som
lyser foran og indeni os, tak for alt godt,
der tildeles os, tak for festerne og tak for
hverdagen, som vi lever og overlever på andres nåde og tålmodighed.
Tak Gud Fader for det liv, du skænker os,
tak Guds Søn for den tilgivelse, du møder
os med, tak Guds Hellige Ånd, for det livsmod, den kraft og den trøst, du dagligt lader os vågne op med. I det hele taget bare”
Ja – og tak”.
Med ønsket om en velsignet sommer,
Sognepræst Therese Solten
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Gudstjenester
JUNI
5.6 Pinsedag
9.00 V. Vedsted TS
11.00 Roager (friluftsgudstjeneste,
sportspladsen) TS
6.6 2. pinsedag
11.00 Rejsby TS
14.00 Mandø TS
12.6 Trinitatis søndag
9.00 Roager TS
10.30 Hviding TS
19.6 1. søndag efter trinitatis
9.00 Spandet TS
10.30 V. Vedsted TS
17.00 Rejsby JBH
26.6 2. søndag efter trinitatis
10.30 MHNN – afskedsgudstjeneste

JULI
3.7 3. søndag efter trinitatis
9.00 Hviding TS
10.30 Spandet TS
17.00 Rejsby JBH
10.7 4. søndag efter trinitatis
9.00 V. Vedsted JHR
10.30 Roager JHR
16.7 lørdag
11.00 Mandø – Mandøfest JTB
17.7 5. søndag efter trinitatis
9.00 Spandet JHR
10.30 Hviding JHR
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24.7 6. søndag efter trinitatis
10.30 Rejsby JBH
9.00 Mandø NN
31.7 7. søndag efter trinitatis
9.00 Roager JHR
10.30 V. Vedsted JHR

AUGUST
7.8 8. søndag efter trinitatis
9.00 Hviding TS
10.30 Spandet TS
14.00 Mandø NN
14.8 9. søndag efter trinitatis
9,00 Roager TS
10.30 Hviding TS
17.00 Rejsby JBH
21.8 10. søndag efter trinitatis
9.00 Spandet TS
10.30 V. Vedsted TS
28.8 11. søndag efter trinitatis
10.30 Rejsby JBH
9.00 Mandø NN
30.8 tirsdag
19.00 V. Vedsted - aftengudstjeneste

TS – Therese Solten
JBH – Jørgen Bork Hansen
JTB – Jens Torkild Bak
JHR – Jette Holm Rosendal
MHNN – Michael H.N. Nielsen

Døbte
Begravede og bisatte

Roager
Philippa Lund Dall

Hviding
Jørgen Laursen
Lissy Lilly Laursen

Vester Vedsted
Agnes Kirstine Osmann Clausen

Roager
Flemming Knudsen
Solvej Esmann Ebsen
Christian Andersen
Birgit Gotthardsen
Rejsby
Svend Aage Larsen (bisat fra
Aabenraa kirkegårdskapel)
Knud Truelsen
Vester Vedsted
Karen Margrethe Krusborg Büchert
Randi Irene Pedersen
Bruno Nymark Andersen
Vera Bro Vedstesen (begravet
fra Sct. Katharine)
Arne Nissen Andersen

Hviding
Villads Linneberg Thaysen
Louis Lukas Snijder
Tobias Harck Mauritzen
Mynte Gitte Jørgensen
Rejsby
Nicolaj Jørgen Larsen
Spandet
Balder Degn Jensen
Ella Snoeijink Pedersen
Hjalte Marston Ebsen

Mandø
Christine Andersen

Viede
Hviding
Julie og Kim Asberg Baagø
Vester Vedsted
Didde og Stefan Toft Nauschütt
Janine Hoeg Schönhoff Beck og Kasper
Gregersen Beck
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Afsender: Vester Vedsted Sogn, Sdr. Kirkevej 20, V. Vedsted, 6760 Ribe

Kontakt
Sognepræst:
Therese Solten
Rejsby – Roager – Spandet
tlf. 23 29 70 20 mail: tebs@km.dk
Præstesekretær Karsten Eskildsen
tlf. 24 20 19 97 mail: kaes@mail.dk
Kordegn Alice Lund Madsen
tlf. 40 50 10 11 mail: allm@km.dk

Organister:
Niels Christian Nielsen
tlf. 25 79 00 92
Lis J. Andersen
tlf. 20 35 67 78

Gravere:
Vester Vedsted (v. Ribe Kirkegårde)
Hanne Gerken tlf. 75 42 01 60
Hviding
Poul Erik Nielsen tlf. 75 44 51 26
Mandø
Preben B Jørgensen tlf. 42 75 13 47

Roager
Keld Andersen tlf. 24 29 06 71
Spandet
Lene Hjort Karkov tlf. 21 43 42 49

www.vadehavspastoratet.dk

www.gte.dk

Rejsby (v. Ribe Kirkegårde)
Hanne Gerken tlf. 75 42 01 60

