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Krist stod op af døde
i påske-morgenrøde!
Thi synger lydt og sjæleglad
hans menighed i allen stad:
Ære være Gud i det høje!

Krist stod op af døde,
afsonet er vor brøde!
Thi synger lydt og sjæleglad
hans menighed i allen stad:
Ære være Gud i det høje!

Krist stod op af døde,
i Himlen vi ham møde!
Thi synger lydt og sjæleglad
hans menighed i allen stad:
Ære være Gud i det høje!

Tysk 12. årh. Bearbejdet omkring 1500.
Dansk 1528. Bearbejdet 1642.
N.F.S. Grundtvig 1815 og 1845.
Thomas Laub 1889.



Det er som bekendt reformationsjubi-

læum i år. Det er 500 år siden at Mart-

in Luther, ifølge traditionen, slog en

plakat med sine nu berømte 95 teser

(sætninger) op på slotskirkedøren i Wit-

tenberg. Han havde næppe nogen anel-

se om, hvilke vidtrækkende konsekven-

ser det skulle få for kirke og kristendom.

Og det var da bestemt heller ikke hen-

sigten til at begynde med. Da var de –

teserne – tænkt som nogle, der skulle

danne udgangspunkt for en lærd teolo-

gisk diskussion/disputation mellem Lu-

ther, som selv var professor på det tids-

punkt, og de andre professorer på uni-

versitetet i Wittenberg. Den slags pleje-

de at finde sted i selve slotskirken, så

derfor var det naturligvis på ’opslagstav-

len’ dér, plakaten kom op.

Men hvad drejede de sig så om, teserne,

som lå Luther så meget på sinde, at han

opfordrede til at de blev diskuteret? De

var først og fremmest teser om afladen,

som han belyste fra flere forskellige

synsvinkler, kan man sige. Aflad var en

indretning i den katolske kirke på den

tid, som hang nøje sammen med det at

skrifte. Det vil sige, at når et menneske

havde skriftet, fået syndernes forladelse

af skriftefaderen, så blev den skriftende

samtidig pålagt at gøre noget, så det

kunne ses, at man alvorligt angrede.

Altså en form for ’straf ’. Det kunne

være så mange ting, fx en bøde, som

skulle gives til fattigkassen eller at man

skulle købe nogle vokslys og tænde dem

foran et helgenbillede eller fremsige en

række Fadervor-bønner eller Ave-Ma-

ria-bønner.

Men uanset hvor mange af de her bods-

straffe man så forsøgte at gøre fyldest

for, så var det aldrig nok i det her liv, de

hænger ved, også i døden, og så er det,

at tanken om skærsilden kommer ind i

billedet. For i skærsilden, lærte kirken,

der kommer sjælen hen, lige når man er

død, og så bliver den renset (skær er et

gammelt dansk ord for ren), og det er i

øvrigt et frygteligt pinested, så jo korte-

re ophold der kræves, desto bedre. Lo-

gisk nok.

Og det, hævdede kirken så, at det kunne

den hjælpe med, altså få sjælene hurti-

gere gennem skærsilden. Og ind i para-

dis. Hvordan det? Jo, ved at mennesker

anskaffede sig aflad her på jorden. Og

på Luthers tid var aflad efterhånden

blevet en veritabel pengemaskine for

kirken, en rigtig god forretning. Kirken

mente sig slet og ret i besiddelse af en

mængde overskydende gode gerninger,

akkumuleret af helgener og martyrer,

som har gjort mere end tilstrækkeligt for

at blive frelst, og disse overskydende

gode gerninger kunne der så, så at sige,

sælges ud af.

Små dokumenter, afladsbreve, blev ud-

færdiget fra kirkens side, hvor der stod

om den aflad, man her fik, når bare man

betalte. Man kunne altså nøjes med at

købe et afladsbrev, og sikre på den

måde, uden at skulle igennem at skrifte

og angre for den lokale præst. Unægte-

lig en mere bekvem løsning.

Vejstrup – Hejls – Taps pastorat 2 April – Juli 2017 Vejstrup – Hejls – Taps pastorat 3 April – Juli 2017

”Af kærlighed til og iver efter sandheden vil

følgende teser blive drøftet i Wittenberg” 

– om Martin Luthers teser der udløste reformationen

Især en ivrig afladshandler, dominika-

nermunken Johann Tetzel, som kommer

til eller i hvert fald befinder sig i nærhe-

den af Wittenberg, og som Luther hører

om, vækker vrede og forargelse hos Lu-

ther selv og blandt studenterne. Fra Te-

tzel stammer muligvis det kendte slo-

gan: Når pengene i kisten klinger, straks

sjælen ud af skærsilden springer! - og

lige så vel som det forargede nogle, så

tiltrak det også mange folk.

Det var altså hele det afladssystem, der

fra kirkens side var sat i værk, og efter-

hånden mere og mere drejede sig om

penge og profit, som Luther slog til lyd

for, at der skulle være en drøftelse af.

For er anger, bod og skrifte ikke et for

alvorligt spørgsmål til, at der kan være

noget som helst med penge indblandet i

det? Det mente Luther i hvert fald, for

det drejer sig jo om sjælens evige frelse,

og der til kræves oprigtig anger og bod

for at få aflad.

Man kan ikke købe sig til syndstilgivelse

er en af tesernes hovedpointer (tese 52:

”Tilliden til at man kan opnå frelse gen-

nem køb af afladsbreve, er falsk, også

selv om kommissæren, ja, paven selv,

stod inde for det med sin sjæl.”) og hele

den kristnes liv burde leves i bod (tese

1:” Da vor Herre og mester Jesus

Kristus sagde: ”Gør bod” osv., ville han,

at hele de troendes liv skulle være en

bod.”)

Kirken kan godt pålægge straffe, mente

Luther, men er ikke i stand til at eftergi-

ve andre straffe end dem, den selv har

pålagt. Det vil sige, så står mennesket

pludselig direkte over for Gud, uden

mellem-instans (=kirken), og Luther

skriver i tese 62 at: ”Kirkens sande skat

er det højhellige evangelium om Guds

ære og nåde” - og det kan der ikke sæl-

ges ud af, det gælder jo for alle og er

gratis.

Så det er først og fremmest de mange

misbrug omkring afladshandelen, Lu-

ther tager afstand fra, og på dette tids-

punkt regner han med, at paven må

være af den samme opfattelse, hvis bare

han vidste, hvor grelt det står til, og Lu-

ther skriver også ”(…) at paven, når han

giver aflad, mere trænger til og derfor

også hellere vil have, at man fromt beder

for ham, end at man ofrer klingende

mønt.” (tese 48)!

Hvad Luther senere skulle finde ud af,

at sådan forholdt det sig ikke. Det var

paven selv, som havde planlagt hele

Tetzels afladshandel. Men det vidste

han som sagt ikke på det tidspunkt.

Luther havde i øvrigt skrevet sætninger-

ne på latin, de var jo tænkt til en teolo-

gisk diskussion mellem lærde, men den

blev ikke til noget. Til gengæld var te-

serne snart oversat til tysk og spredt ud

over hele landet, og reformationen tog

dermed fart.

Sussi Nørregaard Kristensen



I forsamlingslokalet i Taps afholdt pa-

storatsrådet tirsdag d. 24. januar en fest-

lig sammenkomst med spisning, fore-

drag og kaffebord for de frivillige, som

med deres indsats er forudsætningen

for, at mange af de arrangementer, som

foregår i vores pastorat ved kirkerne i

Vejstrup, Hejls og Taps overhovedet kan

lade sig gøre.

Sammenkomsten var ment som en tak

for og påskønnelse af de frivilliges arbej-

de.

Vores tidligere sognepræst i Hejls, Poul

Larsen, holdt et fint og levende foredrag

ud fra temaet om sit liv i to præstegår-

de, nemlig årene som barn og ung i en

Nordsjællandsk præstegård, som var

knyttet til hans fars embede, og så årene

mange år senere i præstegården i Hejls.

Der var både erindringer om præste-

gårdslivet i ”gamle dage” og tanker om

forskellene på dengang og nu, fortalt

med lige dele alvor og humor.

Det var glædeligt at hilse på mange

kendte ansigter, som i rigtig mange år

har været behjælpelige som frivillige, og

det var opmuntrende at hilse på nye,

som er kommet med i gruppen af dem,

som gerne giver en hånd med ved for-

skellige lejligheder. Det lover godt for

fremtiden med hensyn til at kunne fast-

holde de arrangementer, som kirken er

vært for i løbet af året.

Endnu en gang tak for jeres beredvillig-

hed til at stille op og yde en indsats.

Jørgen S. Dahl, formand
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Tak til de frivillige

Fælles seniorgudstjeneste i
Vejstrup kirke

Tirsdag d. 25. april kl. 14.00 i

Vejstrup kirke

Der er igen i år seniorgudstjeneste i

Vejstrup kirke for Vejstrup, Hejls og

Taps sogne, hvor vi vil høre tekst-

læsninger, prædiken og synge de gamle

salmer på de gamle melodier.

Henrik Vestergaard Jørgensen er prædi-

kant og efter gudstjenesten er der kaf-

febord på Lærkebo og underholdning

ved forhenværende sognepræst Holger

Haldrup fra Skanderup.

Har man brug for kørsel kan man kon-

takte Inge Bunkenborg på tlf. 75 57 46

08 eller 21 42 77 66.

Alle er velkommen.

Pastoratsrådet

Fælles gudstjeneste 
St. Bededagsaften

Den 11. maj er der fælles guds-

tjeneste i Stepping kirke kl. 19.00.

Gudstjenesten er arrangeret fælles med

de 7 sogne. (Tyrstrup/Hjerndrup, Step-

ping/Frørup og Vejstrup/Hejls/Taps), og

alle er velkomne til at deltage denne af-

ten.

Den Danske Guitarkvartet
spiller Teitur og Vivaldi i Taps Kirke

Onsdag den 26. april kl. 19.00

Fire guitarister lyder helt anderledes end én!

Med fire instrumenter i spil opstår der

en klang og en dynamik, som man ikke

skulle tro var mulig med klassisk guitar

– samtidig med at guitarens særlige sjæl

stadig er i behold, fra det fyrige syd-

landske til det tyste poetiske.

Den populære færøske sangskriver

Teitur har skrevet et lille værk til Den

Danske Guitarkvartet. Musikken er sta-

dig spritny og frisk, når den Danske

Guitarkvartet rammer Taps, og kvartet-

ten glæder sig til at dele Teiturs musik

med det sydjyske publikum.

Til koncerten i Taps Kirke kan man

også høre dragende filmmusik – mini-

malisme af den succesombruste ameri-

kaner Philip Glass, Greatest hits af Vi-

valdi (ja, den Dus med Dyrene) og Karl

Petersens vidunderlige bearbejdninger

af gamle danske folkeviser.

Den Danske Guitarkvartet blev grund-

lagt i 1999.

Simon Junker Tang har været med fra

begyndelsen; siden er Thea Vesti Peder-

sen, Kristian Lager og Martin Stæhr

Haugaard kommet til på de andre stole.

Simon Junker Tang er diplomuddannet

guitarist fra Nordjysk Musikkonservato-

rium og Academy of Performning Arts,

Prag.

Thea Vesti Pedersen er solistuddannet

guitarist fra Det Jyske Musikkonserva-

torium Aarhus og Escola Superior de

Musica de Catalunya, Barcelona.

Kristian Lager er uddannet guitarist fra

Nordjysk Musikkonservatorium og

post graduate fra Royal College of

Music, London.

Martin Stæhr Haugaard er solistud-

dannet guitarist fra Det Jyske Musik-

konservatorium Aarhus.

Fri entre.

Forårskoncert med korene i
Vejstrup, Hejls og Taps
Pastorat

Torsdag d. 18. maj kl. 19.00 I

konfirmandstuen

Korene vil igen i år optræde med sange,

de har øvet sig med i løbet af sæsonen.

Børnene og ungerne er glade for at gå

til korundervisning, hvor de får sunget

nogle sange, trænet stemmen og ikke

mindst mødt gode venner. Alle har ar-

bejdet flittigt, og det er en glæde at op-

træde for sine forældre, bedsteforældre,

søskende og andre interesserede.

Der bliver mulighed for at melde sig til

næste sæson, efter koncerten er slut.

Så kom med og hør gerne forskellige

sange på dansk og på engelsk, tag dit

barn med, som måske også får lysten

til at gå til kor i vores pastorat. Alle er

velkomne!

Koncerten varer ca. 1 time. Efter op-

Det sker
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træden er der saftevand, kager og kaffe

til alle.

Korene ledes af organist Goulnar Chri-

stensen.

Så syng da Hejls

Onsdag den 7. juni kl. 18.30 i Hejls

kirke

Som tidligere år laver vi i samarbejde

med Hejls Idrætsforening ”Så syng da

Hejls” som start på sommerfesten.

Igen i år vil lokale vælge en salme og

fortælle, hvorfor vi netop skal synge

den. Der vil være musikalsk indslag.

Efter gudstjenesten samles vi i Multi-

hallen til kaffe og det store kagebord.

Fangekoret kommer....

Musikgudstjeneste i Hejls Kirke

søndag d. 11. juni kl. 10.00

Bemærk tidspunktet kl. 10.00

Fangekoret, som oprindeligt startede i

Vridsløselille Statsfængsel, har sunget

hver eneste søndag i fængselskirken

med Louise Adrian siden 1994. I 2004

lavede de en CD med forskellige dan-

ske kunstnere. Projektet fik megen me-

die-omtale og derefter blev der stor ef-

terspørgsel efter Fangekoret også på

den anden side af murene. Direktoratet

for Kriminalforsorgen lavede derfor

særlige udgangsregler for korsangere i

2005 og siden da har Fangekoret sun-

get rundt om i kirker i hele Danmark

med mere end 500 koncerter.

Koret gennemgår løbende en udskift-

ning, da nye får mulighed for at kom-

me med ud og synge, når de begynder

deres udgangsforløb. Desuden fortsæt-

ter mange af de prøveløsladte efter

endt afsoning, mens nogle får travlt

med andre gøremål. Man kan få ud-

gang til at synge i koret uanset hvor

man afsoner og derfor fortsætter Fan-

gekoret stadig efter at Vridsløse Stats-

fængsel lukkede i 2016.

Louise Adrian fortsætter kor-aktivite-

terne rundt om i flere fængsler og er

dermed blevet mobil-korleder indtil det

nye Statsfængsel åbner på Falster.

Det er vigtigt for de indsatte at få mu-

ligheden for at komme ud og fortælle

deres historier gennem tekster og sang

og samtidig få lov til at vise mennesket

bag forbrydelsen.

Så kom og få et indblik i en verden

som er lukket og ukendt for mange....

Hejls kirke 

søndag den 30. april kl. 10.30

Vejstrup kirke 

søndag den 7. maj kl. 10.30

Taps kirke 

ingen konfirmander

Se konfirmandliste i 

Tyrstrup Herreds Tidende

Konfirmation

Døbte
Vejstrup Kirke

27. november 2016

Christian Due Mathiesen, Sjølund

Hejls Kirke

2. oktober 2016

Loke Hugger Skougaard Olofsen, Hejls

8. oktober 2016

Frida Marie Rude Johansen, Hejls

5. november 2016

Elmer Kampman Langkjær, Hejls

7. januar 2017

Harald Bay Lindkvist, Kina

8. januar 2017

David Vestergaard Jørgensen, Hejls

Taps Kirke

5. november 2016

Emily Sigfredsen Damm, Christiansfeld

12. november 2016

Rose Kjærgaard Lange, Christiansfeld

3. december 2016

Ludvig Højsager Persson, Taps

28. januar 2017

Nanna fredsholt Dahl, Taps

Bisat/begravet Dato er dødsdato

Vejstrup Kirke

8. november 2016

Hans D. Kloppenborg-Skrumsager,

Haderslev

11. november 2016

Tove Marie Nyegaard, Sjølund

14. november 2016

Poul Henning Eneberg, Sjølund

26. december 2016

Lisa Kathe Marie Juul, Christiansfeld

30. december 2016

Bjarne Peter Bunkenborg, Sjølund

5. januar 2017 

Ove Jepsen Nielsen, Vonsild

Hejls Kirke

15. oktober 2016

Inga Elisabeth Jensen, Hejls

24. oktober 2016

Mary Elisabeth Frederiksen, Hejls

12. december 2016

Leander Guldbjerg Holm, Haderslev

13. januar 2017 

Ester Philipsen, Hejls

22. januar 2017 

Bent Bøje Ejner Brusen, Hejls

Taps Kirke

9. november 2016

Hans Læsøe, Christiansfeld

19. november 2016

Erling Egon Orbesen Knudtzen,

Haderslev

24. november 2016

Dinna From, Christiansfeld

3. december 2016

Thor Christopher Daalsgaard,

Christiansfeld

8. januar 2017 

Marie Kirstine Kyster, Lunderskov

Du behøver ikke at gå alene med dine problemer.
En samtale vil mange gange kunne løse op for problemerne.

Sct. Nicolai Tjenestens medarbejdere har tavshedspligt. Intet fortælles videre.

Ingen spørger om navn, adresse eller cpr.nr. Du kan tale med os om det, du ønsker.

Alle kan henvende sig.

Tlf. 70 120 110

Vejstrup – Hejls – Taps pastorat 6 April – Juli 2017



Set og sket 
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4.6. Fromesse 9.00 Hejls Kirke Pinsedag

Højmesse 10.30 Vejstrup Kirke Henrik Vestergaard Jørgensen

Kirkekaffe

5.6. Fællesgudstjeneste Geografisk Have, 2. Pinsedag

Kolding. Sussi Nørregaard Kristensen

Se Tyrstrup 

Herreds Tidende

7.6. Så syng da Hejls 18.30 Hejls Kirke Henrik Vestergaard Jørgensen

Med musikalske Kaffebord i Multihallen 

indslag

11.6. Musikalsk 10.00 Hejls Kirke Trinitatis

Gudstjeneste Med deltagelse af Fangekoret

(Bemærk ændret Sussi Nørregaard Kristensen

tidspunkt) Kirkekaffe

18.6. Fromesse 9.00 Hejls Kirke 1. søndag efter Trinitatis

Højmesse 10.30 Vejstrup Kirke Henrik Vestergaard Jørgensen

Kirkekaffe

25.6. Fromesse 9.00 Taps Kirke 2. søndag efter Trinitatis

Højmesse 10.30 Hejls Kirke Sussi Nørregaard Kristensen

Kirkekaffe

2.7. Fromesse 9.00 Hejls kirke 3. søndag efter Trinitatis

Højmesse 10.30 Vejstup Kirke Henrik Vestergaard Jørgensen

Kirkekaffe

9.7. Højmesse 10.30 Hejls Kirke 4. søndag efter Trinitatis

Henrik Vestergaard Jørgensen

Kirkekaffe

16.7. Ingen gudstjenester. 5. søndag efter Trinitatis

Der henvises til de 

omkringliggende 

kirker

23.7. Fromesse 9.00 Vejstrup Kirke 6. søndag efter Trinitatis

Højmesse 10.30 Hejls Kirke Sussi Nørregaard Kristensen

Kirkekaffe

30.7. Fromesse 9.00 Hejls Kirke 7. søndag efter Trinitatis

Højmesse 10.30 Vejstrup Kirke Sussi Nørregaard Kristensen

Kirkekaffe

6.8. Fromesse 9.00 Taps Kirke 8. søndag efter Trinitatis

Højmesse 10.30 Hejls Kirke Sussi Nørregaard Kristensen

Kirkekaffe

13.8. Fromesse 9.00 Hejls Kirke 9. søndag efter Trinitatis

Højmesse 10.30 Vejstrup Kirke Henrik Vestergaard Jørgensen

Kirkekaffe

20.8. Fromesse 9.00 Vejstrup Kirke 10. søndag efter Trinitatis

Højmesse 10.30 Taps Kirke Sussi Nørregaard Kristensen

Kirkekaffe

Dato Begivenhed Tid Sted Bemærkninger

9.4. Højmesse 9.00 Vejstrup Kirke Palmesøndag

10.30 Hejls Kirke Sussi Nørregaard Kristensen

13.4. Højmesse 10.30 Hejls Kirke Skærtorsdag

Henrik Vestergaard Jørgensen

14.4. Højmesse 10.30 Vejstrup Kirke Langfredag

Sussi Nørregaard Kristensen

16.4. Fromesse 9.00 Taps Kirke Påskedag

Højmesse 10.30 Vejstrup Kirke Henrik Vestergaard Jørgensen

14.00 Hejls Kirke

17.4. Ingen gudstjenester. 2. påskedag

Der henvises til de 

omkringliggende 

kirker

23.4. Fromesse 9.00 Hejls Kirke 1. søndag efter påske

Højmesse 10.30 Vejstrup Kirke Sussi Nørregaard Kristensen

Kirkekaffe 

25.4. Seniorgudstjeneste 14.00 Vejstrup Kirke Henrik Vestergaard Jørgensen

Med efterflg. kaffe på Lærkebo

26.4. Koncert 19.00 Taps kirke Den Danske Guitarkvartet

30.4. Højmesse 10.30 Hejls Kirke 2. søndag efter påske

Konfirmationsgudstjeneste 

Henrik Vestergaard Jørgensen

7.5. Højmesse 10.30 Vejstrup Kirke 3. søndag efter påske

Konfirmationsgudstjeneste 

Henrik Vestergaard Jørgensen

11.5. Aftensgudstjeneste 19.00 Stepping Kirke Storbededagsgudstjeneste 

Fælles i de syv sogne

Sussi Nørregaard Kristensen

14.5. Højmesse 10.30 Taps Kirke 4. søndag efter påske

Sussi Nørregaard Kristensen 

Kirkekaffe

21.5. Fromesse 9.00 Hejls Kirke 5. søndag efter påske

Højmesse 10.30 Vejstrup Kirke Henrik Vestergaard Jørgensen

Kirkekaffe

25.5. Højmesse 10.30 Hejls Kirke Kristi Himmelfartsdag

Henrik Vestergaard Jørgensen

28.5. Fromesse 9.00 Vejstrup Kirke 6. søndag efter påske

Højmesse 10.30 Hejls Kirke Sussi Nørregaard Kristensen

Kirkekaffe
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Gudstjenesteliste



Haderslev Stiftsbogtrykkeri 74 522 522

Sognepræst Henrik Vestergaard Jørgensen

Hejls Landevej 22, 6094 Hejls

Tlf. 75 57 40 35, mail: hvjo@km.dk 

Sognepræst Sussi Nørregaard Kristensen

Sønderled 15, 6622 Bække

Tlf. 25 78 87 93, mail: snk@km.dk  

Organist Goulnar Christensen

Hejsagerløkke 14, 6100 Haderslev

Tlf. 60186255, Mail: vhtorganist@gmail.com

Formand

Jørgen Dahl

Hejls Landevej 27 B, 6094 Hejls

Tlf. 24 42 64 88 · jsdahl@adslhome.dk

Gravere

Vejstrup: Peter Hofstedt

Sjølund Gade 23, 6093 Sjølund

Tlf. 21627093, mail: hofstedt.mp@gmail.com

Hejls: Tom Rønnemoes Kofoed

Vejstruprødvej 18, 6093 Sjølund

Tlf. 51282110, mail: tkc-@hotmail.com

Taps: Dorthe Graasbøll

Mengvej 50, 6070 Christiansfeld

Tlf. 40174510, mail: dgraasboll@gmail.com

Kirkeværger

Kirkeværge for de 3 kirkegårde:

Astrid Dinesen

Engvej 19, 6094 Hejls

Tlf. 30318241, mail: asd@profibermail.dk

Kirkeværge for bygninger i  Vejstrup

Martin Hansen
Sjølund Gade 7, 6093 Sjølund
Telf. 31216554, mail: feldtex@hotmail.com

Kirkeværge for bygninger i Hejls 

Nis-Jørgen Steffensen 
Vargårdevej 55, 6094 Hejls
Telf. 20451410, mail: njs@profibermail.dk
K

irkeværge for bygninger i Taps 

Ralf Jensen
Ødisvej 56, Taps, 6070 Christiansfeld
Telf. 40178266, mail: tapsgaard@mail.dk

Menighedsplejen
Inge Bunkenborg
J. A. Petersens Park 28, 6093 Sjølund
Telf. 75574608/21427766,
mail: ifb@mail.tele.dk

Sekretær Inger Nors
Tlf. 2247 8003, mail: iln@km.dk

Hjemmeside: www.3menigheden.dk

Fødsel, navngivelse og navneændring. Sekretæren kontaktes. Her kan de nødvendige

attester rekvireres. Disse kan også findes på sognenes hjemmeside, og herefter afleveres til

sekretæren (se adressen ovenfor).

Dåb og vielse. Sognepræsten kontaktes om en samtale vedrørende de kirkelige handlinger

og de praktiske forhold om disse.

Dødsfald og begravelse/bisættelse. Ved dødsfald kontaktes enten sognepræsten eller

bedemanden. Herefter aftales der tid til samtaler med både bedemand og præst vedrørende

begravelse/bisættelse. Gravsted aftales med kirkens graver.

Kirkelig vejviser

Kirkebil bestilles ved dagen i forvejen at ringe til Krone Taxa på tlf. 75 50 27 00


