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Talen ved konfirmaTion 2013
Fungerende sognepræst Pastor Trine 
Gjørtz ·  4052 2632 · Mandag fri.

vejerslev sogn
Formand Anny Nielsen · Gammelvold 3 
· 7980 Vils ·  97767375 / 21682649
Kirkeværge Per Djernes Kudsk · 
Bjørnsagervej 15 · 7980 Vils · 9776 7131
Kasserer Jørgen V. P. Jensen · Smede-
bjergevej 58 · 7980 Vils · 9776 7320
Kontaktperson Marie Boel · Kalund-
borgvej 13 · 7980 Vils · 9776 6223
Organist · Stillingen er vakant
Kirkesanger Mette Holm Nielsen ·
2040 4063
Graver Erik Lank · 51339788

ØsTer assels & BlidsTrup 
Formand Kirsten Sanders · Asselsvej 169  
· 7990 Øster Assels · 2121 3091
Kirkeværge (Blidstrup) Anni Øster 
Jensen · Grå Stensvej 11 ·  7990 Øster 
Assels · 9776 4587
Kirkeværge (Øster Assels) Torben Sloth 
· Møllebjerget 10 · 7990 Øster Assels · 
9776 4144
Kasserer Birgitte Landgrebe-Nielsen · 
Blidstrupmark 17 · 7990 Øster Assels · 
9776 4265
Graver Flemming Futtrup · 4048 1550
Organist Øster Assels Kirke Henrik 
Andersen · 2873 6976
Organist Blidstrup Gunhild Olesen · 
9776 2370 
Kirkesanger Ove Boll · 9776 2184

vesTer assels sogn
Formand Gunhild Olesen Møller · 
Strædet 38 · 7990 Øster Assels · 
23 32 92 10
Kasserer Søren Kristian Petersen · 
Ålekistevej 25 · 7990 Øster Assels ·
9776 2252
Kirkeværge (ikke medlem)
Søren Højgaard · Ålekistevej 7 · 
7990 Øster Assels · 9776 4477
Graver Henni Buur · 2170 6738
Gravermedhjælper Inger Futtrup ·
 2146 5546
Organist Conny Cold · 9776 2448
Kirkesanger Karin Røntved · 
2264 5352

kirkelig vejviser

Kære konfirmander, 
forældre og familier.
Nu kom så endelig dagen, 
som I har ventet på så længe.
Jeg kan næsten ikke kende 
jer i dag! I er så fine og smuk-
ke - og klædt i det lækreste 
tøj. Ikke at I ikke plejer at 
se ordentlige ud - men I har 
gjort noget ekstra ud af det i 
dag - meget mere end I plejer 
og sådan skal det også være - 
for det er jo højtidsdag.
I har valgt at komme herhen 
for at få jeres dåbspagt be-
kræftet - for at høre Guds ja 
til jer i dåben gentaget.
Da I blev døbt og holdt hen 
over døbefonten, lød ordene 
blandt andet: »Og se jeg er 
med jer alle dage indtil verdens 
ende«.
I dag lyder det samme bud-
skab sådan her: Den almæg-
tige Gud, vor Herre Jesu 
Kristi Fader, som i dåben 
har gjort dig til sit barn, han 
styrke dig i din tro og give 
dig håb, han velsigne dig og 
bevare dig i sin kærlighed!
Disse ord, som om lidt skal 
lyde til jer som konfirmati-
onsvelsignelsen, er det, vi har 
arbejdet med hele året. Ikke 
sådan at I har bemærket det, 
tror jeg, men disse ord har 
været omdrejningspunktet 
for det hele.
Vi har arbejdet med Bibelen, 
læst i den og læst menne-
skesønnen. Vi talt om guds-
tjeneste og hvilke kirkelige 
handlinger, der er vigtige. 
Vi har besøgt kirkegården 
og talt med en vågekone. Be-
demanden var på besøg. Vi 
var igennem Advent og jul 
og efter jul havde vi et emne 

om etik, hvor vi blandt andet 
talte om de svære etiske valg, 
der er i livet.
Jeg har været dybt imponeret 
over jer! Mange gange!  I har 
været engagerede og flittige! 
I har virkelig deltaget i un-
dervisningen og bidraget til 
de mange snakke, vi har haft 
gennem forløbet. Og I impo-
nerede mig igen og igen.
For hold da op hvor er I be-
gavede og interessante at tale 
med om livets store spørgs-
mål... Det har virkelig været 
gode stunder torsdag morgen 
i kirkecentret i Nykøbing.
Så jo, vi har været vidt om-
kring, og en af de ting jeg vil 
dvæle lidt ved i dag, er den 
film, vi så i forbindelse med 
vores etik-tema - Hunger 
games. 
Se - det er en film, der fore-
går i fremtiden, hvor man 
i et fremtidssamfund hvert 
år spiller et spil, der hed-
der Hunger games. Spillet 
er en art reality-show, hvor 
hele samfundet følger med 
i, hvordan det går de unge 
mennesker, der deltager i 
spillet.
At blive deltager, kaldet »so-
nere«, i det show er noget der 
foregår ved lodtrækning. Og 
det er ikke en lodtrækning, 
man har lyst til at vinde - for 
spillet er et spil om liv og 
død, og der er kun en vinder: 
Nemlig den der overlever.
Spillet handler derfor om at 
være snarrådig og overleve 
i den virtuelle verden, som  
spillet foregår i. Det er et spil 
om »survival of the fittest«, og 
der er mange hindringer un-
dervejs, som kan få det hele 
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til at gå galt.
Selvom spillet er hårdt og kræ-
ver meget, så viser filmen også, 
at man kommer langt med næ-
stekærlighed og medmenneske-
lighed.
Ved filmens begyndelse går vores 
hovedperson ind i spillet i stedet 
for sin lillesøster, som ellers var 
udtrukket til at deltage.
Hun træder altså i hendes sted 
og ender med at vinde spillet, og 
hun redder oveni købet sin barn-
domsven, der også deltager, da 
hun gennem kløgt og klogskab 
sørger for, at de begge vinder - 
modsat spillets oprindelige idé.
Hun satser, spiller højt og vinder 
til sidst.
Og hvad har denne film så med 
jer at gøre, kunne I jo med rette 
spørge her på jeres konfirmati-
onsdag?
Jo, jeg synes faktisk der er 
nogle lighedspunkter mel-
lem filmen, og det I nu står 
overfor:
I gamle dag gik man jo ind i 
de voksnes rækker ved kon-
firmationen. Sådan er det 
ikke længere. Jeg går ikke 
ud fra, at der er nogen af 
jer, der skal ud at tjene på 
mandag? Men konfirmatio-
nen markerer jo alligevel en 
overgang til et nyt kapitel i 
jeres liv.

Man kunne måske med lidt god 
vilje sige, at I er på vej ind i 
jeres livs spil?
Her vil I, som i Hunger 
games, finder udfordringer. 
Svære udfordringer, som kan 
virke uoverskuelige og svære 
at klare og overskue.
Der vil på jeres vej ud i livet 
opstå situationer, truende 
og farlige situationer, hvor I 
tænker: Hvordan skal det gå?

Men der vil også komme sejre 
og succeser - hvor I føler jer som 
vindere af livet selv.
I vil, som Catniss i filmen, ople-
ve, at I skal ofre noget for en sag 
eller et projekt, som I slet ikke 
har lyst til for en umiddelbar be-
tragtning.
Men så vil I måske også opleve, 
at når I går ind for noget og sæt-
ter alle sejl til, så lykkes det for 
jer på fornemste vis.
Jeg håber at I har fået det med 
jer fra vores tid sammen, at livet 
er det hele værd. 
At livet er stort og smukt og 
stærkt.
Og også svært, hårdt, uretfær-
digt og til tider umuligt at over-
komme.

Og når det så er svært, så håber 
jeg at I ved, at der er en der altid 
følger jer i livet.
I filmen Hunger games udnyt-
ter magthaverne deres magt til 
at lave et sygt spil med menne-
sker - mennesker der ikke anses 
for at have værdi. Faktisk er de så 
værdiløse, at de i bogstaveligste 
forstand bliver brugt som brik-
ker i et spil, der kan underholde 
en hel befolkning.
Det står i direkte modsætning 
til det kristne budskab om, at vi 
alle har lige stor værdi, fordi vi 
er Guds skabninger og skabte i 
Guds billede.
I dåbsbefalingen lød det: Mig 
er givet al magt i himlen og på 
jorden. 
Her er der også tale om en magt 
- men en ganske anden magt 
end den vi ser udfoldet i Hunger 
games.
Vi lever nemlig under Guds 
magt. En magt, som vi kan hvile 
trygt i. En magt som vil være 
med os alle dage indtil verdens 
ende. 
Kære konfirmander: Tusind tak 
for en virkelig dejlig tid sam-
men med jer. Det har været en 
fornøjelse.
Jeg håber I får en rigtig god dag. 
Amen.                       

Trine Gjørtz



akTiviTeTer

overBlik (se opslag)

JuNi
Søndag d. 30. juni kl. 9.00: Præsteindsættelse i Vester Assels Kirke, kl. 10.15 i Vejerslev Kirke, efter-
følgende er de tre menighedsråd værter ved en sammenkomst i Øster Assels forsamlingshus, hvor der vil 
være lejlighed til at hilse på præsten. Alle er velkomne.
Der vil være mulighed for at bestille kirkebil på 97 76 76 76. Der samles op i Vester Assels, Øster Assels 
og Blidstrup til Vejerslev. Efter gudstjenesten kører kirkebilen til Øster Assels forsamlingshus.

AuguSt
Søndag d. 11. august kl. 15: Friluftsgudstjeneste i Smedebjerge.

SeptemBer
Søndag den 8. september kl. 10.15: Høstgudstjeneste i Vejerslev Kirke. 
Torsdag den 12. september kl. 19.30: Folkeuniversitetsforedrag v/ Magister Mette Gundel, Køge,   
i Vejerslev Menighedshus.
Søndag d. 15. september kl. 10.15 Høstgudstjeneste i Blidstrup Kirke. 
Søndag den 15. september kl. 19.00: Høstgudstjeneste i Vester Assels Kirke.
Søndag den 22. september kl. 10.15: Høstgudstjeneste i Øster Assels Kirke.
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I maj var der friluftsgudstjeneste i Øster Assels. Det var det mest pragtfulde vejr, og der var stor opbakning omkring arrangementet.

BØdlen, rakkeren, 
naTmændene og 

kælTringerne
300 års Danmarkshistorie. For mennesker med in-

teresse for Danmarks historie, slægtsforskning og 

ikke mindst Den gode fortælling. Dette spænden-

de stof er hentet fra folkemindesamlinger, kirkebø-

ger og retsprotokoller.

Folkeuniversitetsforedrag torsdag den 12. sep-

tember i Vejerslev Menighedshus kl. 19.30. 

Foredragsholder: Magister Mette Gundel, Køge. 

Alle er hjertelig velkomne til foredraget.
Arr. Menighedsrådene og

Morsø Slægtshistoriske Forening

frilufTsgudTjenesTe 
i smedeBjerge

I år ligger friluftsgudstjenesten i Vejerslev 
senere på sommeren, nemlig d. 11. august, 
hvor menighedsrådet i samarbejde med 
børnedyrskueudvalget igen inviterer til en 
hyggelig eftermiddag i anlægget ved Sme-
debjerge. Børnene fremviser deres kæledyr. 
Gudstjenesten starter kl. 15, og der vil være 
musikalsk ledsagelse af Midtmors Salonor-
kester. Lokale sangere har lovet at synge for. 
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menneske, hvor er du?
 Birgitte Landgrebe skriver om sin oplevelse på kirkedagene i Aalborg

Dette spørgsmål lød igen og igen 
Kristi Himmelfartsdag i Ålborg 
både blandt de mange kirkedags-
deltagere, som ledte efter dem de 
havde sat stævne i Ålborg i Kristi 
Himmelfartsweekenden og som 
kirkedagenes tema, der blev ta-
get op i åbningsgudstjenesten og 
i de følgende samlinger, foredrag, 
workshops osv. 

Åbningsgudstjenesten blev holdt 
i Gigantium og ud over de godt 
2000 kirkedagsdeltagere var alle 
stiftets menigheder indbudt til 
at deltage - en invitation mange 
havde taget imod, bl.a. også en 
hel busfuld fra Mors. Det blev en 
kæmpegudstjeneste med adskil-
lige deltagende præster, mange 
musikere og korsangere og mere 
end 4500 kirkegængere.

I prædiken blev budskabet om 
Jesu himmelfart, og hans pålæg 
til disciplene om at være hans vid-
ner i verden, knyttet sammen med 
spørgsmålet om ”Menneske, hvor 
er du?”.  Vi skal ikke vende blikket 
mod himlen for at se Jesus, men 
vide at »vi er sendt med varme 
hjerter for at få beskidte hænder«. 

For at understrege betydningen af, 
at vi mennesker er her for hinan-
den og knytter relationer, fik vi alle 
et postkort, som skulle udfyldes 
med en lille hilsen, vores navn og 
telefonnr., hvorefter kortene blev 
indsamlet og ved udgangen fik vi 
alle et kort med opfordring til at 
kontakte vedkommende under kir-
kedagene. Jeg trak et kort skrevet 
af Finn, som kun deltog i gudstje-
nesten, men vi SMS’ede med hin-
anden i løbet af dagene. 

Resten af kirkedagene foregik i og 
omkring Ålborghallen og kirkerne 
i byens centrum. Programmet bød 

på et overflødighedshorn af tilbud, 
så man konstant måtte vælge. De 
to hovedforedrag ramte lige ind i 
hovedtemaet. Det første var med 
den lutherske biskop for Jordan og 
Palæstina, Munib Younan. Titlen 
på hans foredrag var »At se Gud i 
næsten«. Det er en stor udfordring 
generelt, og han konstaterer, at 
det er nemmere at elske Gud, som 
vi ikke kan se, end at elske vores 
nabo, som vi ser dagligt. Det gæl-
der specielt i Jerusalem, som er ho-
vedby for tre store religioner. Hans 
budskab er håbets teologi; at der 
gennem uddannelse kan opnås en 
dialog, der kan føre til fred og for-
soning imellem de tre religioner, 
som jo bekender sig til den samme 
Gud. 

Det andet var med den norske stor-
tingspræst, Per Arne Dahl, som 
blev hele Norges sjælesørger efter 
Utøya massakren. I et bevægende 
foredrag om »at rejse sig efter en 
rystelse« vekslende mellem sor-
gens mismod og muntre, håbe-
fulde indfald, fik han understreget 
nødvendigheden af i en sådan si-
tuation at give sig tid til sorgen og 
at stå sammen og nære fremtidshå-
bet i stedet for at nære ondskabens 
hævngerrighed. Vi skal forsage det 
onde, og huske at »ondskab tærer, 
mens godhed nærer«.

Jeg deltog i workshops, som med 
baggrund i en undersøgelse om 

danskernes tro beskrev udfordrin-
gen i at få folkekirken til at nå ud 
til den store gruppe af medlem-
mer, som aldrig – eller stort set 
aldrig – bruger kirken for at kunne 
gøre den til en ramme om eller en 
mulighed i deres trosliv også. En 
anden omhandlede at få en større 
del af menigheden til at bruge kir-
ken ved at henvende sig til dem 
gennem de nye medier som SMS, 
mails og Facebook. Endelig var der 
»Mulighedernes Marked«, hvor 
diverse foreninger, organisationer 
og interessegrupper med tilknyt-
ning til kirken præsenterede deres 
budskab, solgte bøger mm. og bød 
på kaffe og en snak.

Aftnerne bød på musikalsk under-
holdning, gudstjenester - vi deltog 
i en smuk og eftertænksom Leo-
nard Cohen gudstjeneste, hvor der 
blev vekslet mellem hans sange og 
tekstlæsninger fra Biblen – socialt 
samvær og til sidst Knirkerevyen, 
som i revyformen giver både de 
kirkevante og de kirkefremmede 
tørt på. En aktuel og indforstået 
vittighed fra revyen var, at »nu 
har Haderslev stift fået en god sild 
som biskop, mens vi i Ålborg har 
en Tør Fisk«.

Kirkedagene sluttede med en fest-
lig gudstjeneste søndag formid-
dag med temaet om, at vi alle er 
grene på vintræet. Vi blev sendt 
hjem med dette budskab og kunne 
sige på gensyn i Københavns Stift, 
hvortil kirkedagsstafetten blev 
overdraget til Kirkedage i 2016. 
Håber andre herfra 
vil gøre os
følgeskab.

Vi skal ikke vende 
blikket mod himlen 
for at se Jesus, men 
vide at »vi er sendt 

med varme hjerter for 
at få beskidte hænder«. 

»

«
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På kirkedagene lærte vi Holger 
Lissners nye salme skrevet til kir-
kedagene over det tema »Menne-
ske, hvor er du?«. En smuk salme, 
der når igennem hele Biblens bud-
skab, med skabelsen, syndefaldet 
over profettiden til Jesus fødsel, 
hans liv og virke og til slut hans 
død og opstandelse og Helligån-
dens komme:
 
1. Din drøm var så smuk!
 At skabe en klode
 med farver og glød,
 med mylder af livskraft
 og fravær af død,
 en klode, hvor alt
 kunne uventet ske,
 og stor var din glæde –
 men du måtte se,
 der manglede noget,
 den syntes lidt tom.
 Så kaldte du: Menneske,
 hvor er du? Kom!

2.  Hvor alt kunne ske!
 En sprække blev åbnet,
 og slangen fik bid;
 og livet blev voldsomt
 og smertefuldt slid.
 Men du holdt os fast,
 for vi er jo dit værk.
 Din kærlighed, Gud, er

 tålmodig og stærk,
 og hver gang vi gemmer
 os bort fra din dom,
 så kalder du: Menneske, 
 hvor er du? Kom!

3.  Vi er jo dit værk!
 Skønt spejlet er sløret
 og billedet mat,
 kan intet fortone
 det præg, du har sat.
 Og du fandt på råd,
 for din længsel var stor.
 Du kaldte profeter,
 med syner og ord
 og satte mod volden
 med loven en bom
 og kaldte: Mit menneske,
 hvor er du? Kom!

4.  Din længsel var stor!
 Da det ikke rakte,
 så gav du din søn,
 og drømmen blev synlig
 og hørbar og skøn.
 De fattige så,
 at du nu var hos dem,
 at selv den fortabte
 har altid et hjem,
 hvor du venter på os
 og kærligt ta’r om
 og siger: Mit menneske,
 godt, at du kom!

5. Du er nu hos os!
 Du ånder på hjertet,
 så det bliver blødt,
 du vækker til live
 det håb, der var dødt.
 Når du er med os,
 hvem kan da stå imod,
 og hvem kan benægte,
 at drømmen er god?
 Og verden får liv, når
 du sender os ud
 med kaldet: Se Mennesket!
 Her er Han! Gud!

6.  Hvem kan stå imod?!
 Han sprængte de lænker,
 som døden os gav.
 Så nu tør vi håbe,
 han åbner vor grav.
 og lader os se,
 hvad i gåder var gemt,
 den herlighed, du har
 til dine bestemt.
 Men indtil det sker,
 skal vor tak synges ud
 til dig, du Guds Menneske,
 dig, gode Gud!

Holger Lissner 2012

orienTering om konfirmaTion
Grundet den nye skolestruktur, er det endnu ikke muligt at sige hvor og hvornår undervisningen af konfirmander vil finde sted. 
Lige inden sommerferien kommer der klasselister fra sko-lerne, som vil give et fingerpeg om situationen. Det er meget beklageligt at det er sådan, men det er desværre situationen på øen lige nu. MEN følgende er helt sikkert:
Der vil i årene fremover altid være konfirmation:Vejerslev Kirke den 2. søndag i maj.
Øster Assels Kirke den sidste søndag i april.
Derudover kan der altid aftales konfirmation efter familiens ønsker så vidt det er muligt. 
Ring endelig til sognepræsten om det.

hØsTgudsTjenesTe 
i vesTer assels kirke

søndag den 15. september kl. 19.00.

Syngørekoret medvirker ved gudstjenesten 

og deltager bagefter i Vester Assels Forsam-

lingshus, hvor menighedsrådet er vært ved 

kaffen.
Syngørekoret har eksisteret siden 2003 og 

har hjemme i Glyngøre. Koret er et rytmisk 

voksenkor, der især dyrker nyere musik

Der kan bestilles kirkebil på tlf: 97 767 676
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Redaktion:  
Gunhild Olesen Møller
tlf. 23 329 210 
gunhild.olesen.moller@rn.dk

Birgitte Landgrebe-Nielsen 
tlf. 9776 4265 
b.e.landgrebe@mail.tele.dk

Anny Nielsen 
tlf. 21 68 26 49 
aehn@rn.dk eller 
Vangsborg@mail.dk

kirkebladet udgives 
af menigheds rådene

prakTisk informaTion

Konstituering ændret idet Ole Kristen-
sen pga. arbejdspres ønskede at træde 
tilbage fra formandsposten. 

Ny konstituering pr. 7.4

Formand: Anny Nielsen

Næstformand: Ole Kristensen

Kasserer: Jørgen Paaske

Kirkeværge: Per Kudsk

Kontaktperson: Marie Boel

vesTer assels sogn
Konstituering ændret idet formand 
Margrethe Højgaard er udtrådt pr. 
1.4 af helbredsmæssige årsager og 
John Bertelsen er udtrådt pr. 26.3 af 
personlige årsager.

Ny konstituering pr. 26.3

Formand: Gunhild Olesen Møller

Næstformand og kontaktperson: 
Linda Mark Madsen.

Kasserer: Søren Pedersen (uæn-
dret). 
Menigt medlem: Hanne Jensen 
(tidl. 1. suppleant).

Menigt medlem: Egon Frandsen 
Møller (tidl. 2. suppleant).

Kirkeværge, Søren Højgaard valgt 
uden for menighedsrådet (uæn-
dret).

vejerslev sogn distriktsforeningen for
menighedsråd på mors:
Konstituering pr. 5.4.2013

Formand: Mogens Mikkelsen

Næstformand:    
Carl Nesager Skaarup 

Sekretær og kasserer:   
Bodil Pedersen

Bestyrelsesmedlem:   
Gunhild Olesen Møller

Bestyrelsesmedlem: Steen Jensen

Stof til næste kirkeblad (okt., nov., dec. 2013) 
afleveres hos redaktionen senest 19. august 2013

hØsTgudsTjenesTe 
i vejerslev kirke

Søndag den 8. september kl. 10.15.
Ved gudstjenesten medvirker lokale 
sangere. Efterfølgende er der komsam-
men i menighedshuset, hvor
Salonorkestret medvirker. Menigheds-
rådet er vært ved frokosten. 

hØsTgudsTjenesTe i 

ØsTer assels kirke

Søndag den 22. september kl. 10.15.

Efterfølgende er der kirkefrokost.

minikonfirmander 
for 3. klasse

Mini-konfirmander begynder den 26. september 

i Menighedshuset. Undervisningen løber i efter-

året og slutter lige inden jul.

Vi henter jer lige efter skole, så hygger vi med lidt 

at spise, og så skal vi høre om kirke og kristendom.

Der kommer nærmere information senere.

hØsT-
gudsTjenesTe 

i BlidsTrup 
kirke

Søndag d. 15. september 
kl. 10.15. 
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gudsTjenesTer
Juni Vejerslev Øster Assels Blidstrup Vester Assels
Søndag den 30.
5. s. e. trin.

10.15 Præste-
indsættelse

9.00 Præste-
indsættelse

Juli
Søndag den 7.
6. s. e. trin.

14.00
JAP

Søndag den 14.
7. s. e. trin.

9.00
PN

Søndag den 21.
8. s. e. trin.

9.00
PN

Søndag den 28.
9. s. e. trin.

10.15
TG

August
Søndag den 4.
10. s. e. trin.

9.00
JAP

Søndag den 11.
11. s. e. trin.

15.00 
Frilufts-

gudstjeneste i 
Smedebjerge

Søndag den 18.
12. s. e. trin.

10.15
TG

Søndag den 25.
13. s. e. trin.

9.00
TG

10.15
TG

September
Søndag den 1.
14. s. e. trin.

9.00
PN

Søndag den 8.
15. s. e. trin.

10.15 TG
Høstgudstjeneste

Søndag den 15.
16. s. e. trin.

10.15 TG
Høstgudstjeneste

19.00 TG
Høstgudstjeneste

Søndag den 22.
17. s. e. trin.

10.15 TG
Høstgudstjeneste

Søndag den 29.
18. s. e. trin.

9.00
TG

10.15
TG

 Kirkebilen (bestilles dagen før) 
Morsø Taxi & Turistbusser, tlf. 97 76 76 76.

 R
et

 t
il

 æ
n

dr
in

ge
r 

fo
rb

eh
ol

de
s.

13. august  kl. 11.00 Gjørtz
10. september kl. 11.00  Gjørtz

20. august  kl. 14.00   Noer
10. september kl. 14.00  Gjørtz

demensafdelingenvejerslev ældrecenter

PN = Peter Noer
JAP = Jørn A. Pedersen

TG = Trine Gjørtz


