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Om at tjene Gud 
I en fortælling af den russiske forfatter Lev Tolstoj drager to bønder 
på pilgrimsrejse til Det hellige land. For sådan vil de tjene Gud. Den 
ene, Jelisei kommer aldrig til Jerusalem. For han støder ind i en 
bondefamilie, der er ved at dø af sult. Han bruger alle sine penge på 
at hjælpe dem på fode igen og vender så tilbage til sin egen landsby. 
Uden penge. Og uden at have tjent Gud ved at besøge de hellige 
steder. Jefim, den anden mand, når til Jerusalem. Han besøger alle de 
helligste steder. Ved Herrens grav ser han ud over mængden af   
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sørger, og når vi græder, for da ser og mærker vi, at vi er 
skabt til at elske. Med den kærlighed Gud har plantet i os.  
Det er deri livet ligger.  

Gud ikke bare ånder på øjet, når det græder. Gud ånder på 
øjet, så det kan græde. Så vi kan elske og miste og sørge. 
Derfor skal vi ikke skamme os over at sørge og græde 
længe. Vi skal frimodigt græde og sørge, for sådan elsker 
vi, og deri er livet. Derfor i at græde ligger også allerede 
trøsten. Du er salig, velsignet, når du sørger, græder, 
hungrer og tørster.  

For gråden og sorgen er det, der bringer livet tilbage. Det 
er gråden, der smelter det forstenede menneskehjerte, så 
håbet kan fødes. Ikke et menneskeligt håb, for det 
overvindes af dødens og mørkets iskulde. Af Lokes 
jættefornuft. 

Nej, det er Guds håb. Det levende håb om en glædelig 
opstandelse fra de døde. Det håb, der kommer til jorden 
med betlehemsbarnet i krybberummet. Han, der kan 
overvinde Balder, lysgudens død. Han, der kan vinde over 
vinterstorm og regn. Det barn, der bringer den evige vår.  
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hoveder. Og lige foran ham, får han pludselig øje på en velkendt 
skikkelse, en bonde i en grå kappe. Han ligner Jelisej. Men det kan jo 
ikke være ham. Han kan ikke være ankommet til Jerusalem før Jefim. 
Da manden vender sig om ser Jefim, at det virkelig er Jelisej. Han 
glæder sig over, at have fundet sin rejsekammerat igen, men da han 
vil bane sig vej gennem mængden, mister han ham af syne og finder 
ham ikke igen. På vejen hjem kommer han forbi den 
hungersnødsramte families hus. Hvor der før havde hersket jammer 
og elendighed, er der nu velstand og trivsel. Da han kommer ind i 
huset fortæller familien i munden på hinanden om, hvordan Jelisej 
hjalp dem tilbage til livet: ”Var han ikke kommet, var vi alle gået 
nedenom i synd og skændsel. Vi var prisgivet en fortvivlet død, men 
han, Jelisej oprejste os med sin kærlighed.” 

Da Jefim lægger sig til ro den aften, kan han ikke sove. Han kan ikke 
lade være med at tænke på, hvordan han havde set Jelisej i 
Jerusalem. På det allerhelligste sted. Herrens grav. Med et bliver det 
klart for ham på hvilken måde Jelisej var kommet før ham. Og med et 
står det klart for ham, at gud-velbehagelig er kun den tjeneste, det 
offer, som der bringes mod medmennesket.  

Tolstojs fortælling peger på noget ganske afgørende, nemlig dette at 
kristnes gudstjeneste, det vil sige den måde vi kristne tjener og ærer 
Gud på, det gør vi ved at bringe vore legemer som levende og hellige 
ofre, der er Gud til behag, for dette skal være vor åndelige 
gudstjeneste– sådan skriver Paulus. Hvad mener han med det?  
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Et lys, der skinner i mørket. En stemme fra himlen, som 
gør alting nyt. Som smelter vinterhjerterne. Vore forfædre 
fornam det med fortællingen om Baldersgråden. Hjertet 
fornemmer det. At de døde har en fremtid. At døden, den 
varer ikke evigt. En dag skal dine sørgedage være ovre. Og 
hver en tåre skal tørres bort. Lysets Fader forkynder det 
for dig, at bag enhver nat er der påskemorgenrøde. At der 
er tændt lys i skyggers land. Lyset skinner i mørket og 
mørket fik ikke bugt med det.  

Det som ikke var muligt for mennesker, det er muligt for 
Gud.  

I Jesu navn. Amen. 

Forsidebilledet: Balders død. 
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Jo, Paulus indskærper her at de eneste ofre der har betydning, den 
eneste sande gudstjeneste Jesu Kristi far, han ønsker er det, at 
mennesker tjener hinanden. Dette er vores gudstjeneste.

Dermed er den kristne gudstjeneste flyttet ud af et helligt afsondret 
rum og ind i hverdagens tjeneste for de nærmeste. At tjene Gud og at 
tjene næsten kan ikke skilles ad. Den der siger, at han elsker Gud, 
men ikke elsker sin bror eller søster – han elsker ikke Gud. Det 
almindelige hverdags-lige liv er vores gudstjeneste. Kristne gør Gud 
stor, vi ærer Gud ved at tjene vort medmenneske. /Nana Hauge  

SIDEN SIDST 
Generalforsamling i Høve
Lars Westh orienterede om årets gang i kirken med særlig fokus på 
de mange praktiske opgaver, der har været og som der forsat vil 
være i 2016. Gulvet i kapellet er blevet renoveret totalt. Det er nu 
kirkemuren, der står for tur. Ligeledes skal der gøres noget i forhold 
til friserne i kirken, hvor der er nogle fugtskader. Nationalmuseet 
vurderer, at det vil beløbe sig til omkring 300.000, at få skaderne 
udbedret.  Der søges midler til reparationen i diverse fonde. Allerede 
nedsat udvalg står for diverse ansøgninger. Ved provstesynet i 
foråret 2015 roste provsten kirken og kirkegården for, at være pæn, 
ren og velholdt, hvilket er et skulderklap til Berit og øvrige som 
lægger meget arbejde i at holde kirken og kirkegården.
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sørger, og når vi græder, for da ser og mærker vi, at vi er 
skabt til at elske. Med den kærlighed Gud har plantet i os.  
Det er deri livet ligger.  

Gud ikke bare ånder på øjet, når det græder. Gud ånder på 
øjet, så det kan græde. Så vi kan elske og miste og sørge. 
Derfor skal vi ikke skamme os over at sørge og græde 
længe. Vi skal frimodigt græde og sørge, for sådan elsker 
vi, og deri er livet. Derfor i at græde ligger også allerede 
trøsten. Du er salig, velsignet, når du sørger, græder, 
hungrer og tørster.  

For gråden og sorgen er det, der bringer livet tilbage. Det 
er gråden, der smelter det forstenede menneskehjerte, så 
håbet kan fødes. Ikke et menneskeligt håb, for det 
overvindes af dødens og mørkets iskulde. Af Lokes 
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vinterstorm og regn. Det barn, der bringer den evige vår.  
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Nana kunne fortælle, at der er et godt fremmøde i kirken i 
betragtning af, at menigheden er spredt, lille. Nana gav et fint oplæg 
omkring sammenhængen mellem kirken og det sociale liv og det 
fælles ansvar der er omkring vores kirke.  Nana beskrev meget 
billedligt gudstjenesten, som et moderskib, og beskrev de mange 
aktiviteter der går ud derfra, litteraturkreds, arbejdsdag, foredrag, 
udflugter mm., som små skibe der udøver og udmønter de værdier, 
valgmenigheden står for. Men de små skibe henter deres energi og 
brændstof hos moderskibet (gudstjenesten) og vores kirke er derfor 
afhængig af, at begge dele er i ”live”. Derfor må vi alle være 
ambassadører for valgmenigheden og være med til at øge kendskab 
og gerne tilgang til kirken og dens gudstjeneste. 

Valgt til bestyrelsen: Lis Toelberg Eriksen og Helle Sørensen
/ref. Helle Sørensen 

Generalforsamling i Havrebjerg        
Formanden gjorde rede for året der er gået og konstaterede, at der 
trods en lille og spredt menighed er god opbakning til kirkegangen 
ligesom der er en god økonomi. Men medlemstallet er faldende og 
hvis den gode opbakning til menighedens gudstjenester og fortsatte 
eksistens skal fortsætte, er alle nødt til at gøre noget for at øge 
kendskab og tilgang til menigheden.

Valgt til bestyrelsen blev: Helga Ipsen, Lise Jensen, Anders Tønning 
og Bertel Stenbæk for to år./ref Bertel Stenbæk og Nana Hauge 
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Et lys, der skinner i mørket. En stemme fra himlen, som 
gør alting nyt. Som smelter vinterhjerterne. Vore forfædre 
fornam det med fortællingen om Baldersgråden. Hjertet 
fornemmer det. At de døde har en fremtid. At døden, den 
varer ikke evigt. En dag skal dine sørgedage være ovre. Og 
hver en tåre skal tørres bort. Lysets Fader forkynder det 
for dig, at bag enhver nat er der påskemorgenrøde. At der 
er tændt lys i skyggers land. Lyset skinner i mørket og 
mørket fik ikke bugt med det.  

Det som ikke var muligt for mennesker, det er muligt for 
Gud.  

I Jesu navn. Amen. 

Forsidebilledet: Balders død. 
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Konfirmerede 3. april 2016
Ditlev Schou Kromphardt
Frida Blæsbjerg Jensen 
Laurits Enemark Due
Malthe Steffen Pedersen
Markus Ole Frederiksen
Sofie Røske-nielsen        
William Marcher        

Konfirmander og deres familier ønskes hjerteligt tillykke!

KALENDER 
Sidste gudstjenester inden sommerferien     
Søndag den 3. juli kl. 10.00 i Høve. Gudstjenesten holdes i det fri, 
under den store bøg på kirkegården. Der er morgenmad i 
præstegårdshaven kl. 9.00 

Søndag den 3. juli kl. 19.00 i Havrebjerg. Kaffe efter gudstjenesten 

Kulturdag i Havrebjerg den 3. september kl. 11.00               
Morgensang ved Havrebjerg valgmenighedskirke.  Nana Hauge og 
forstander for Høng Landbrugshøjskole, Karl-Åge Hornshøj Poulsen 
vælger sange fra højskolesangbogen. Kaffe og kage efterfølgende. 
Kom og syng med.           
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sørger, og når vi græder, for da ser og mærker vi, at vi er 
skabt til at elske. Med den kærlighed Gud har plantet i os.  
Det er deri livet ligger.  

Gud ikke bare ånder på øjet, når det græder. Gud ånder på 
øjet, så det kan græde. Så vi kan elske og miste og sørge. 
Derfor skal vi ikke skamme os over at sørge og græde 
længe. Vi skal frimodigt græde og sørge, for sådan elsker 
vi, og deri er livet. Derfor i at græde ligger også allerede 
trøsten. Du er salig, velsignet, når du sørger, græder, 
hungrer og tørster.  

For gråden og sorgen er det, der bringer livet tilbage. Det 
er gråden, der smelter det forstenede menneskehjerte, så 
håbet kan fødes. Ikke et menneskeligt håb, for det 
overvindes af dødens og mørkets iskulde. Af Lokes 
jættefornuft. 

Nej, det er Guds håb. Det levende håb om en glædelig 
opstandelse fra de døde. Det håb, der kommer til jorden 
med betlehemsbarnet i krybberummet. Han, der kan 
overvinde Balder, lysgudens død. Han, der kan vinde over 
vinterstorm og regn. Det barn, der bringer den evige vår.  
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Udflugt til Malergården 4 september                
Afgang med bus kl. 8.30 fra Høve. Opsamling 9.00 i Havrebjerg. 
Gudstjeneste i Vallekilde valgmenighed kl. 10.00. Herefter besøg på 
Malergården, kunstneren Sigurd Swanes kunstnerhjem. Kaffe og 
kage. Pris: 200 kr. incl. Bustur, kaffe, kage og entre. Frokost skal 
medbringes. ALLE ER VELKOMNE. TAG GERNE DIN NABO MED. 
Tilmelding senest den 15. august til Nana Hauge.  

Rengøringsdag        
9. september kl. 9.00 i Havrebjerg

Høst
Høstgudstjeneste i Havrebjerg den 11. september kl. 11.00. 
Medbragt mad spises efterfølgende hos Marianne Højland i Gierslev. 
Adresse: Stensbjergvej 7, Gierslev.  

Høstgudstjeneste i Høve 18. september kl. 11.00. 
Herefter høstmarked i præstegårdshaven med salg af lokale 
lækkerier, hotdogs, kage, loppemarked, kig på pindsvineunger og 
pileflet. Alle er velkomne. 

Konfirmandlejr             
Den 24. – 25. september er de 11 nye konfirmander på lejr i 
præstegården. De medvirker ved gudstjenesten om søndagen i Høve. 
Kom og vær med til at byde dem og deres familier velkommen. 
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Et lys, der skinner i mørket. En stemme fra himlen, som 
gør alting nyt. Som smelter vinterhjerterne. Vore forfædre 
fornam det med fortællingen om Baldersgråden. Hjertet 
fornemmer det. At de døde har en fremtid. At døden, den 
varer ikke evigt. En dag skal dine sørgedage være ovre. Og 
hver en tåre skal tørres bort. Lysets Fader forkynder det 
for dig, at bag enhver nat er der påskemorgenrøde. At der 
er tændt lys i skyggers land. Lyset skinner i mørket og 
mørket fik ikke bugt med det.  

Det som ikke var muligt for mennesker, det er muligt for 
Gud.  

I Jesu navn. Amen. 

Forsidebilledet: Balders død. 
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Foredrag: Varme fortællinger om Kold          
Christen Kold har sat tydelige spor også for nutidens elever, 
forældre og lærere – kom og lyt til, hvorfor Kold stadig er hot! Ved 
Lis Toelberg, Claudi Clausen og Gertrud Friedrichsen.  

Mandag den 26. september kl. 19.30 på Lille Egede Friskole. 
Entre 50 kr. Medbring kaffekurven. Øl og vand kan købes.      

Litteraturkreds i Præstegården 
Litteraturkredsen mødes igen den 29. september kl. 13.00 – 15.00. 
Herefter mødes vi 27.oktober og 24. november. Kontakt Nana 
Hauge, hvis du har lyst til at være med. Der kræves ikke særlige 
forudsætninger, blot at du har lyst til at være med. 

Koncert med The beautiful Loosers                 
Høve valgmenighedskirke søndag den 2. oktober kl. 19.00.
Kom og hør Leonard Cohens stemningsfulde sange smukt og enkelt 
fortolket. The beautiful Loosers synger både kendte og mindre 
kendte sange, fortæller om Cohens liv og fortolker sangenes 
billedmættede lyrik. Der bydes på en forfriskning i kirken efter 
koncerten. Gratis entre. Alle er velkomne! 

Sjællandske valgmenigheders efterårsmøde i Osted søndag den 
9. oktober
Gudstjeneste, foredrag ved chefredaktør på Zetland, Lea Korsgaard.
Sangtime ved tidl. friskoleleder Per Krøis Kjærsgaard. Frokost, kaffe
og kage. Pris for arrangementet: 150 kr. Tilmelding senest d. 1.
oktober til Nana Hauge.
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sørger, og når vi græder, for da ser og mærker vi, at vi er 
skabt til at elske. Med den kærlighed Gud har plantet i os.  
Det er deri livet ligger.  

Gud ikke bare ånder på øjet, når det græder. Gud ånder på 
øjet, så det kan græde. Så vi kan elske og miste og sørge. 
Derfor skal vi ikke skamme os over at sørge og græde 
længe. Vi skal frimodigt græde og sørge, for sådan elsker 
vi, og deri er livet. Derfor i at græde ligger også allerede 
trøsten. Du er salig, velsignet, når du sørger, græder, 
hungrer og tørster.  

For gråden og sorgen er det, der bringer livet tilbage. Det 
er gråden, der smelter det forstenede menneskehjerte, så 
håbet kan fødes. Ikke et menneskeligt håb, for det 
overvindes af dødens og mørkets iskulde. Af Lokes 
jættefornuft. 

Nej, det er Guds håb. Det levende håb om en glædelig 
opstandelse fra de døde. Det håb, der kommer til jorden 
med betlehemsbarnet i krybberummet. Han, der kan 
overvinde Balder, lysgudens død. Han, der kan vinde over 
vinterstorm og regn. Det barn, der bringer den evige vår.  
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Foredrag: Er vi alene?
Ved Jens Olaf Pepke Pedersen, forsker, DTU Space 

Af alle de spørgsmål vi mennesker stiller os selv, er spørgsmålet om 
livets oprindelse vel et af de største, og i betragtning af universets 
umådelige størrelse er det næsten umuligt at forestille sig at jorden 
skulle være det eneste sted livet er opstået. I foredraget ser vi på 
nogle af betingelserne for skabelsen af liv og vi vil se på jagten efter 
liv i solsystemet blandt fjerne stjerner.

Torsdag den 27. oktober kl. 19.30 Høve Marks forsamlingshus, Sorø 
Landevej 308, Dalmose. Entre 50 kr. Medbring kaffekurven. Øl 
og vand kan købes  

Sangaften i præstegården tirsdag den 1. november kl. 19.00-
21.00                
Vi synger efterårssange. Sanne spiller. Medbring selv kaffe/the. Der 
serveres kage. 

LISELUND 
Sommermøde på Liselund
15. -20. august. Mød bla. Naser Khader, Pia Olesen Dyhr og Ole
Hartling. Se mere på www.liselund.dk
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Et lys, der skinner i mørket. En stemme fra himlen, som 
gør alting nyt. Som smelter vinterhjerterne. Vore forfædre 
fornam det med fortællingen om Baldersgråden. Hjertet 
fornemmer det. At de døde har en fremtid. At døden, den 
varer ikke evigt. En dag skal dine sørgedage være ovre. Og 
hver en tåre skal tørres bort. Lysets Fader forkynder det 
for dig, at bag enhver nat er der påskemorgenrøde. At der 
er tændt lys i skyggers land. Lyset skinner i mørket og 
mørket fik ikke bugt med det.  

Det som ikke var muligt for mennesker, det er muligt for 
Gud.  

I Jesu navn. Amen. 

Forsidebilledet: Balders død. 
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ANDET 
Kirkebil Høve         
Har du svært ved selv at komme til kirke, da henvend dig til mig, så 
vil jeg prøve at finde kørelejlighed.   /Nana Hauge 

Samtale/husbesøg       
Jeg kommer altid gerne på besøg, blot man er venlig at anmode 
derom. Der er også altid mulighed for samtale i præstegården. Jeg 
har tavshedspligt. /Nana Hauge 

Ferie og fridage          
20. -22. august samt Uge 42.
Henvendelse kan her ske til Aslaug Bugge eller Henning Ipsen.
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sørger, og når vi græder, for da ser og mærker vi, at vi er 
skabt til at elske. Med den kærlighed Gud har plantet i os.  
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trøsten. Du er salig, velsignet, når du sørger, græder, 
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For gråden og sorgen er det, der bringer livet tilbage. Det 
er gråden, der smelter det forstenede menneskehjerte, så 
håbet kan fødes. Ikke et menneskeligt håb, for det 
overvindes af dødens og mørkets iskulde. Af Lokes 
jættefornuft. 

Nej, det er Guds håb. Det levende håb om en glædelig 
opstandelse fra de døde. Det håb, der kommer til jorden 
med betlehemsbarnet i krybberummet. Han, der kan 
overvinde Balder, lysgudens død. Han, der kan vinde over 
vinterstorm og regn. Det barn, der bringer den evige vår.  
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Gudstjenester i 
august, 
september, 
oktober 

Høve Havrebjerg 

3. juli
(6. s.e.t.)

10.00 (Under bøgen, 
morgenmad kl. 
9.00) 

19.00 (kaffe) 

7. august
(11.s.e.t)

11.00 9.00 

14. august
(12. s.e.t)

9.00 11.00 

21. august
(13.s.e.t.)

Ingen Ingen 

28. august
(14. s.e.t.)

11.00 9.00 

4. september
(15. s.e.t.)

Udflugt Udflugt 

11. september
(16. s.e.t.)

Ingen Høstgudstjeneste 

18. september
(17.s.e.t.)

Høstgudstjeneste Ingen 
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Et lys, der skinner i mørket. En stemme fra himlen, som 
gør alting nyt. Som smelter vinterhjerterne. Vore forfædre 
fornam det med fortællingen om Baldersgråden. Hjertet 
fornemmer det. At de døde har en fremtid. At døden, den 
varer ikke evigt. En dag skal dine sørgedage være ovre. Og 
hver en tåre skal tørres bort. Lysets Fader forkynder det 
for dig, at bag enhver nat er der påskemorgenrøde. At der 
er tændt lys i skyggers land. Lyset skinner i mørket og 
mørket fik ikke bugt med det.  

Det som ikke var muligt for mennesker, det er muligt for 
Gud.  

I Jesu navn. Amen. 

Forsidebilledet: Balders død. 
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Høve Havrebjerg 

25. september
(18. s.e.t.)

15.00 (årets 
konfirmander 
medvirker) 

Ingen 

2. oktober
(19. s.e.t.)

19.00 Koncert med 
The beautyfull 
loosers 

10.00 

9. oktober
(20. s. e.t.)

Efterårsmøde i 
Osted 

Efterårsmøde i Osted 

16. oktober  (21.
s. e.t.)

9.00 11.00 

23. oktober (22.
s.e.t.)

Ingen Ingen 

30. oktober  (23.
s.e.t.)

11.00 9.00 
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ADRESSER 
 
Havrebjerg Valgmenighed: www.hoeve-havrebjerg.dk 
 
Formand: Henning Ipsen, Lærketoften 12, 4281 Gørlev tlf. 56 48 42 77  
Kasserer og kirkeværge: Helga Ipsen, Lærketoften 12, 4281 Gørlev 
                                              tlf. 56 48 42 77  
Graver: Leif Juhl tlf. 42 31 70 71 
Organist: Sanne Nielsen, Rådyrvænget 20, 4200 Slagelse tlf. 58526226  
Præst: Nana Hauge, Sorø Landevej 306, 4261 Dalmose tlf. 58 18 65 42 Træffes bedst i 
dagtimerne. Mandag er fridag.  
 
 Høve Valgmenighed: www.hoeve-havrebjerg.dk 
 
Formand: Lars Westh, Erdrup Enghave 2, 4242 Boeslunde tlf. 58 18 85 61  
Kasserer: Aslaug Bugge, Ærtebjergvej 18, Tjæreby, 4230 Skælskør,  
                  tlf. 58 14 10 20. Mail: aslaug@buggeclausen.dk 
Kirkeværge: Tove Beierholm, Møllegårdsvej 7A, 4242 Boeslunde,  
                  tlf. 58 14 04 55 /mobil 61 71 64 93 
Graver: Berit Jensen, Venslevvej 19, 4261 Dalmose tlf. 58 18 87 66 –  
                 mobil 21 23 68 66  
Organist: Sanne Nielsen, Rådyrvænget 20, 4200 Slagelse tlf. 58526226  
Præst: Nana Hauge, Sorø Landevej 306, 4261 Dalmose tlf. 58 18 65 42 Træffes bedst i 
dagtimerne. Mandag er fridag.  
 
 
Redaktion: Nana Hauge, Sorø Landevej 306, 4261 Dalmose - tlf. 58 18 65 42: Træffes 
bedst i dagtimerne. Mandag er fridag.  
 
 
 
Tryk: HassOlsen tlf. 58 19 64 74  
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Havrebjerg Valgmenighed: www.hoeve-havrebjerg.dk 

Formand: Henning Ipsen, Lærketoften 12, 4281 Gørlev tlf. 56 48 42 77 
Kasserer og kirkeværge: Helga Ipsen, Lærketoften 12, 4281 Gørlev 

      tlf. 56 48 42 77  
Graver: Leif Juhl tlf. 42 31 70 71 
Organist: Sanne Nielsen, Rådyrvænget 20, 4200 Slagelse tlf. 58526226  
Præst: Nana Hauge, Sorø Landevej 306, 4261 Dalmose tlf. 58 18 65 42 Træffes bedst i 
dagtimerne. Mandag er fridag.  

 Høve Valgmenighed: www.hoeve-havrebjerg.dk 

Formand: Lars Westh, Erdrup Enghave 2, 4242 Boeslunde tlf. 58 18 85 61 
Kasserer: Aslaug Bugge, Ærtebjergvej 18, Tjæreby, 4230 Skælskør,  

         tlf. 58 14 10 20. Mail: aslaug@buggeclausen.dk 
Kirkeværge: Tove Beierholm, Møllegårdsvej 7A, 4242 Boeslunde, 

         tlf. 58 14 04 55 /mobil 61 71 64 93 
Graver: Berit Jensen, Venslevvej 19, 4261 Dalmose tlf. 58 18 87 66 – 

        mobil 21 23 68 66  
Organist: Sanne Nielsen, Rådyrvænget 20, 4200 Slagelse tlf. 58526226  
Præst: Nana Hauge, Sorø Landevej 306, 4261 Dalmose tlf. 58 18 65 42 Træffes bedst i 
dagtimerne. Mandag er fridag.  

Redaktion: Nana Hauge, Sorø Landevej 306, 4261 Dalmose - tlf. 58 18 65 42: Træffes 
bedst i dagtimerne. Mandag er fridag.  

Tryk: HassOlsen tlf. 58 19 64 74 

ADRESSER 


