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Menighedsrådets møder
Kl. 19 i konfirmandstuen

28. SEPTEMBER

26. OKTOBER 

23. NOVEMBER

Nyt fra
menighedsrådet

Velkommen til vores nye præst
 

En ny tid tager sin begyndelse i Thomas Kingos Kirke i 

september måned. Menighedsrådet har ansat Anna  

Jensen som ny sognepræst efter Per Lysgård Madsen. 
 

Vi glæder os meget til at byde Anna og hendes familie 

velkommen til Odense og ikke mindst til det nye sam

arbejde. Menighedsrådet glæder sig til at præsentere 

Anna Jensen ved en reception den 12. september.  

Nærmere herom senere. 
 

Velkommen til Anna Jensen
 

På menighedsrådets vegne

Vibeke Nielsen.

Vibeke Nielsen
formand

”Fyn skal det være.” Sådan står der 

på siden af den bus, jeg så på Odense 

banegård. Ja, Fyn skal det være, 

tænkte jeg. Den 1. sep. tiltræder jeg 

som ny sognepræst i Thomas Kingos 

kirke. 

Jeg glæder mig til at møde menighe

den, medarbejderne og ikke mindst 

min nye, i skrivende stund, ukendte 

kollega. Det gode ved at være menne

ske er, at man kan lære hele livet. Jeg 

har været præst i 15 år, nu begynder 

jeg et nyt kapital. Det er blevet på 

mode at tale om sin hjemstavn, hvor 

stammer du fra, hvilket landskab 

har præget dig, hvor har du dine 

rødder? Med fødderne på jorden 

og hovedet i himlen kan man have 

hjemme hvor som helst. 

Jeg blev født på Fyn, i den lille 

landsby Kirke Søby, hvor min far var 

præst. Efter et halvt år flyttede vi 

til Jylland. Jeg voksede op i Kolding. 

Da jeg kom i gymnasiet, flyttede vi 

til Skjern i Vestjylland. Efter et par 

sabbatår i London, NepalIndien og 

Skagen flyttede jeg til København 

for at læse teologi. 

I 2006 fik jeg embede i Malt og 

Folding, to landsogne på kanten 

af Kongeådalen. Her lærte venlige 

mennesker mig at være præst, og 

her voksede børnene op. Min mand 

Lars mødte jeg på en spejderlejr. I 

dag er Lars administrationschef hos 

KFUMSociale arbejde, som har ho

vedkontor i Strib. Sammen har vi tre 

børn i alderen 9, 13 og 14 år, en sort 

labrador og to Murray Gray køer med 

kalve, som vi håber på at få solgt el

ler sat i pleje. 

Jeg glæder mig sådan til at arbejde 

i jeres kirke, og jeg glæder mig over 

de gode faciliteter i sognehuset og 

de mange spændende møder og 

koncerter, der allerede finder sted. 

Jeg håber, at vi sammen får gode og 

vedkommende samtaler. Jeg drøm

mer om at lave en prædikengruppe, 

når jeg lige er landet godt i embedet. 

Tak til menighedsrådet som har vist 

mig og min familie den tillid at tro 

på, at vi kan omplantes. Tak for det 

fine hus som står klart og venter på 

os. Vi glæder os til at flytte ind og 

møde jer alle sammen, for Fyn skal 

det være!

FARVEL TIL EVA EFTER 27 ÅR 
 

Det er sjældent, man får en overraskelse, af det format, 

som jeg fik den 28. juni, da Eva ringede til mig og fortalte, 

at hun havde fået stillingen som Domprovst i Helsingør 

Stift. Eva måtte kun sige det til menighedsrådsforman

den, da man ventede på dronningens underskrift. Jeg var 

glad for, at jeg var langt hjemmefra, da jeg heller ikke 

måtte dele min viden med menighedsrådet. 
 

Eva har med sit engagement og sin iderigdom været med 

til at udvikle Thomas Kingos Kirke til det, den er i dag. 

Menighedsrådet ønsker Eva gode og givende år i hendes 

nye gerning.
 

På menighedsrådets vegne

Vibeke Nielsen
 

I den kommende periode, med kun en præst ansat, 

har vi været så heldige, at Per har sagt ja til at 

vikariere i september og oktober måned og dermed 

hjælpe til med at holde de allerede mange aftalte 

gudstjenester og kirkelige handlinger.

Samtaler om 
lit teratur
 
Den 13. oktober kl. 10.00

Jesper Wung-Sung: ”Kvinde set fra ryggen”

Et forum for læselystne, der gerne vil i samtale 

med andre.

Samtalekredsen er åben for alle. 

Gode læseoplevelser kan blive 

endnu mere frugtbare af en 

god samtale. Mødet foregår 

i konfirmandstuen. 

Henvendelse til Per Lysgård

Madsen, plm@km.dk

Fyn skal 
det være

BØRNEGUDSTJENESTER I EFTERÅRET
Tirsdag den 5. oktober og 2. november kl.17.00-17.30
 

Børnegudstjenesterne er for de små fra 08 år. Og de foregår på børnenes 

præmisser: fortælling, sang, bøn, bevægelse, musik. Af hensyn til Corona 

restriktioner er det lige pt. usikkert, om vi kan tilbyde fællesspisning efter 

børnegudstjenesterne som hidtil. Hold dig orienteret på kirkens hjemme

side www.thomaskingoskirke.dk   
 

Kontaktperson: sognepræst Anna Jensen den 5. oktober

Af Anna jensen
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Farvel til Thomas Kingos Sogn
I skrivende stund er det ret uvirke

ligt at jeg skal flytte fra sognet her 

i Odense. Jeg har jo ikke ligefrem 

været en nomade i mit præsteliv. 

Havde haft to korte vikariater før jeg 

som 30årig blev ansat her. Jeg efter

fulgte Christian Dickmeiss, som var 

en skattet præst for sognebørnene 

gennem mange år. Og jeg glædede 

mig over, hvor loyale folk herude 

var over for deres kirke. Alle tog godt 

imod mig. Det håber jeg også, at I vil 

gøre med de præster, der kommer 

efter Per og mig. 

Per og jeg har haft et fantastisk 

parløb i 22 år. Men alting har sin tid. 

Lige pludselig åbnede der sig en ny 

dør for mig. Og det betyder farvel til 

kirken, præsteboligen på Platanvej, 

løbeturene ved åen, Munkemose, cy

kelturen op ad Klaregade ind i byen, 

alle de kendte ansigter i gadebille

det – alt det, der udgør livet i dejlige 

Odense.

Domprovst i Helsingør
Fra den 1. august tiltræder jeg stil

lingen som domprovst i Helsingør. 

Jeg søger ikke fra men til. Jeg får 

nogle nye opgaver og udfordringer. 

Skal være 50 % præst ved Sct Olai 

kirke, domkirken i Helsingør, og 50% 

provst, som sammen med et provsti

udvalg (økonomiudvalg) og menig

hedsrådene i provstiet skal være 

med til at videreudvikle kirkelivet 

og skabe gode rammer for præsterne 

og kollegialiteten. Jeg skal også som 

domprovst arbejde tæt sammen med 

biskoppen, som i Helsingør hed

der Peter Birch, og som er tiltrådt i 

februar dette år. Jeg glæder mig til 

alt det nye. 

Tak for tilliden
Men samtidig er det jo meget vemo

digt at skulle sige farvel til dette 

sogn og alle de gode mennesker, som 

jeg har delt så meget med, og som 

har delt så meget med mig. Jeg er 

allermest ked af, at jeg ikke kommer 

til at konfirmere konfirmanderne, 

som jeg har været så glade for. Jeg er 

utrolig taknemmelig for den tillid 

alle har vist mig som præst. Jeg føler 

selv, at menigheden her har oplært 

mig som præst. Og her tænker jeg 

ikke kun på dem, der går jævnligt 

i kirke, men alle dem, jeg har mødt 

også i forbindelse med de mange 

dåb, bryllupper og begravelser og 

også uden for den kirkelige sammen

hæng. Alle de samtaler har været 

med til at forme mig og min måde at 

være præst på.

Kirke er noget vi skaber sammen
Nogle siger, at en gudstjeneste 

er som en tenniskamp: så server 

præsten oppe fra alteret, og organi

sten spiller tilbage fra sit podie og 

vice versa. Underforstået: hen over 

hovedet på menigheden. Men så er 

der jo ikke nogen ånd tilstede. Så 

er det bare præstation og kamp om 

ordet. Helligånden er for mig det, der 

sker under en gudstjeneste – eller 

Ved Eva Tøjner Götke

bisættelse, dåb eller bryllup – når vi 

bliver til et ’vi’, når vi sammen bliver 

til én krop, og vi alle ’taler’ sammen 

og bliver ’talt’ til, bliver berørt, opløf

tet, får vakt troen og håbet. Kirke er 

noget vi skaber sammen.

Det gælder også i forhold til menig

hedslivet. Menighedsrådet har altid 

givet opbakning til de ting, vi som 

præster har foreslået og mange har 

været med inde over og er kommet 

med gode idéer til nytænkning. Og 

rigtig mange har lagt et stort frivil

ligt arbejde i kirken – hvis jeg be

gyndte at nævne navne, ville listen 

fylde hele bladet. Her skal lyde en 

tak til alle. Også til kirkebetjeningen, 

kordegne, organister og kirketjenere 

gennem årene. Jeg er dybt taknem

melig for al den opbakning, jeg har 

fået. 

Gæstfrihed
Jeg glæder mig over, at Thomas Kin

gos kirke har ry for at være et dejligt 

sted at komme. Man føler sig taget 

godt imod, siger nye folk, når de 

kommer i kirke eller til foredrag og 

alt det andet, der foregår i huset. 

Kirken skal være et gæstfrit sted. 

Ingen af os ’ejer’ kirken eller kan 

tage patent på den. For mig er 

gæstfrihed et kerneord i kristendom

men. Vorherre er den, der tager imod. 

Deler alt sit med os. Gør os til ét i sin 

kærlighed. Sådan skal det også være 

i kirken. Vi skal dele fællesskabet 

med hinanden.

En menighed, der lukker sig om sig 

selv, er dømt til at miste sin kraft. 

Kraft får vi, når vi kommer hinanden 

i møde. I mødet med andre lærer vi 

at se verden gennem den anden. Det 

udvider perspektivet, åbner horison

ter og giver os håb om forandringens 

mulighed.

Må Gud velsigne Thomas Kingos 

sogn, gudstjenesterne, kirkelivet her 

og alle der føler sig knyttet til dette 

dejlige sted.

Farvel til 
Thomas 
Kingos
Sogn
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Det er mig en stor glæde at få lov at skrive om Himmel

spejl, et fotografi af Per Bak Jensen, der hænger i den 

store sognesal. Det er blandt de billeder, som kirken har 

fået doneret af Ny Carlsbergfondet. For mig er det det helt 

rigtige billede at hænge i en kirke.

Himmelspejl er et billede, som fanger mig ind. Det lokker 

med en stille mystik, fordi det ikke er tydeligt, hvad det 

forestiller. På afstand ser jeg en skyet himmel omgivet af 

mørke, som kiggede jeg op mod himlen i en skov. Først, 

når jeg går tæt på, kan jeg se, at det ikke er himmel men 

stillestående vand. Og at mørket er vandets bred, som er 

myldrende fuldt af detaljer. Små grene, visne blade, et rør. 

Der er en dyb ro over billedet. En tidsløshed.

”Himmelspejl” 
af kunstfotograf Per Bak Jensen

SERIE: 
KUNST I
KIRKEN

Af Elisabeth Agerbæk

Hvor jeg troede, at jeg kiggede opad mod himlen, viser 

billedet i virkeligheden noget bogstavelig talt jordnært – 

et drænrør og en vandpyt, som spejler den smukkeste blå 

himmel og aftegninger af hvide skyer. 

Billedet er på den måde fyldt med paradokser. Det, der er 

op, er ned. Det storladne er i virkeligheden banalt. Det, 

der er uendeligt som himlen, er afsluttet. En flade, et spejl. 

Det minder mig om: ”Endnu ser vi i et spejl, i en gåde, men 

da skal vi se ansigt til ansigt” (1. Kor. 13,12), som er en del 

af Paulus’ kærlighedsløfte. Billedets spejlede himmel bli

ver løftet om himlen, men også en opfordring til at vende 

blikket opad.

Jesus bruger ofte det paradoksale i sine lignelser. I Mat

thæus evangeliet, begrunder han sin brug af lignelser: 

”Derfor taler jeg til dem i lignelser, fordi de ser og dog 

ikke ser, og hører og dog ikke hører og heller intet fatter.” 

(Matt kap. 13, 13). 

Himmelspejl gør netop det. Taler som i en lignelse. Helt 

stille og uden store armbevægelser. Minder os om det 

smukke i hverdagens små myldrende detaljer. Om det 

store i det små. 

Elisabeth Agerbæk



Torsdag den 14. oktober kl. 19.00
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Seniorforsker, dr.phil. Flemming Kaul, Nationalmuseet, 

fortæller om bronzealderens religion, der var centreret 

omkring solen og dens rejse. Vi skal se nærmere på Sol

vognen fra Trundholm Mose, Odsherred. Den fortæller om 

solhesten, der trækker solen over himlens bue om dagen 

og gennem underverdenens farefulde mørke om natten. 

Gennem den nordiske bronzealders rige og fascinerende 

billedverden kan vi få flere glimt af bronzealderens 

trosforestillinger, hvor solskibe, morgenfisk, solheste 

og natslanger hjalp solen rundt omkring den flade jord 

i det evige kredsløb. Man forestillede sig, at det var de 

døde – forfædrene – der padlede solskibet frem, også om 

natten. Sol, liv og død blev dengang forenet i en cyklisk 

tankegang, hvor ’skabelsen’ blev gentaget hver morgen 

ved solopgang.

Bronzealderens myto logiske rejse 
med solen rundt og rundt

Også i Italien ærer man  
Solvognens solskive: 
Kæmpekopi udstillet i det arkæologiske museum i 
Rovigo, Posletten, Norditalien. Flemming Kaul fortæl-
ler her glad om Solvognen. 

Solopgang i bronzealderens mytologi:
En guddommelig fisk trækker solen op fra natskibet 
til morgenskibet. Ragekniv, ukendt findested, for-
mentlig Jylland, ca. 800 f.Kr. 

FOREDRAGS AFTENER:

Solhesten
Solhesten henter solen fra solskibet ved middagstid. 
Ragekniv, Neder Hvolris ved Viborg, ca. 800 f.Kr.

Koncerter i kirken
– SEPTEMBER, OKTOBER, NOVEMBER

Orgelkoncert
TORSDAG D. 11/11 KL. 19

 Ved orglet: Jonas Hellesøe 

 Nielsen, Risskov Kirke  

 Værker af berømte komponister 

 og improvisation

 Storskærm i kirkerummet

Orgelkoncert under Odense
Internationale Orgelfestival
ONSDAG D. 6/10 KL. 19.30

 Ved orglet: prof. Jeremy Joseph, Wien

 Værker af bl.a. Bach, Mendelssohn, 

 Mozart og Muffat

 Storskærm i kirkerummet

Nielsen & Langgaard  
– fra senromantik til ny saglighed
SØNDAG D. 19/9 KL. 19

 Lona Mohr Villadsen Becau, sopran 

 Henrik Hou, trompet

 Robert Holmsted, trombone

 Torben Krebs, flygel/orgel

 Værker af Rued Langgaard og Carl Nielsen

 Koncerten er finansieret af Emilie og Peter Lunds Fond

Operakoncert – 
”Kirkens fantastiske værker”
LØRDAG D. 23/10 KL. 16

 Mette Secher Helms (sopran/alt/fløjtenist)

 Christina Holm (sopran/alt)

 Per Strömberg (tenor)

 Thomas Hildebrandt (bariton/bas)

 Torben Krebs (flygel)

 Værker af bl.a. Händels Messias, 

 Francks Panis Angelicus og Verdis Requiem

Stumfilmskoncert
ONSDAG D. 17/11 KL. 19

 Ved orglet: Torben Krebs

 Film: Terje Vigen

 af Victor Sjöström (1917)

 Varighed: 1 time

 Stort filmlærred i kirkerummet

Best of Messiah
1. SØNDAG I ADVENT D. 28/11 KL. 19

 Georg Friedrich Händel’s Messias i kammerudgave

 Katinka Bohse Meyer, sopran

  Christina Holm, alt

 Jeppe Dalskov Frederiksen, tenor

 Sebastian Haugstrup Hansen, bas

 Torben Krebs, orgel

 Varighed: 1 time

Julekoncert
LØRDAG D. 4/12 KL. 19

 Det rytmiske a capellakor ”Syng Selected”

 Dirigent: Morten Vinther Sørensen

 Et udvalg af de velkendte juletoner samt spændende 

 overraskelser fremført med energi og velklang.

Forventninger i skumringen
TORSDAG D. 16/12 KL. 17

 Ved orglet: Torben Krebs

 En halv times orgelmusik til advent og jul
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ADRESSELISTE: 
Sognepræst Anna Jensen,  
træffes bedst tirsdagfredag 
kl. 1213, Hannerupgårdsvej 10,  
tlf. 29 77 13 11, ansj@km.dk 
personlig samtale efter aftale.

Sognepræst Per Lysgård Madsen,  
Vikar i september og oktober. 
Træffes bedst tirsdagfredag  
kl. 1213, tlf 21 15 10 43, plm@km.dk  
personlig samtale efter aftale.

Kordegn  
Marianne Skovgaard Nielsen, 
træffes tirsdagfredag kl. 913 
torsdag tillige kl. 1618, 
Bülowsvej 911, 5230 Odense M, 
tlf. 66 12 56 57,  
thomaskingos.sogn@km.dk

Kirketjenere 
Dorte Brolykke  Madsen og 
Søren Andersen,  træffes tirsdag
fredag 912, tlf. 66 12 56 57.

Organist 
Torben Krebs, tlf. 53 65 57 79 
torbenkrebs@gmail.com

Menighedsrådsformand  
Vibeke Nielsen, 7777@sogn.dk

REDAKTION: 
Marianne Skovgaard Nielsen, 
Else Reffstrup, Karen Agerbæk 
og Merete Boserup.

BIDRAG TIL KIRKEBLADET: 
Kan indbetales på konto  
53870000242358,  
mærket Kirkebladet. 
MobilePay: 39586

NÆSTE NUMMER UDKOMMER: 
December 2021. 
Deadline 15. oktober

LAYOUT/TRYK: 
Mouret, Odense/Clausen  Grafisk

FORSIDEBILLEDE: 
Foto: Marianne Skovgaard Nielsen

www.thomaskingoskirke.dk

OPSLAGSTAVLEN
Læs mere og få overblik over vores arrangementer på www.thomaskingoskirke.dk

SANG OG MEDITATION 
 

Onsdage den 6. oktober og den 3. november kl. 17 i kirken 

Alle er velkomne

På folkekirkelig vis forventes der ikke særlige forudsætninger. Vi 

synger salmer, læser bibelske tekster og søger en virkelighedsoplevelse 

gennem stilhed  øjeblikke af pauser i livets strøm. Man kan deltage af 

forskellige grunde:

 -  en ny oplevelse af kirkerummet

 -  enkelhed

 -  plads til at sørge

 -  tid til bøn uden mange ord

 -  det hellige
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HERREKLUBBEN
I konfirmandstuen den 2.onsdag i måneden fra 17.00 til 19.30 

13. oktober

Professor dr. Phil Harry Haue fortæller om Genforeningen 

Slesvig – Danmarks hængsel til Europa

10. november

Program : Se kirkens hjemmeside

Tilmelding tirsdagen før til lenebochr@mail.tele.dk eller kirkekontoret

Torsdage kl.14.30-16.00 (undtagen på helligdage) 
Walk and talk
  
Gåtur fra kirken  
Kan du godt lide at gå en eftermiddagstur? Og vil du gerne følges med 

nogen, så mød op foran kirken om torsdagen kl.14.30. Vi går i et roligt 

tempo, så alle kan være med. Og i alt slags vejr! 

Merete Boserup, menighedsrådsmedlem

Torsdag den 18. november  
kl. 14.30 – 16.30

Ved Torben Krebs

Bysalmer og bysange
Det er naturen, der danner udgangspunkt for de 

fleste salmedigteres skildringer af troen på en 

skabende Gud. Det gælder også Højskolesangbo

gens tekster, at de fleste sange rummer hyldest til 

naturen og ’ude på landet’. Der er mange grunde til, 

at det forholder sig sådan, ikke mindst at byerne 

først for alvor begyndte at vokse ved indgangen til 

det 20. århundrede. 

I en række nyere salmer og sange er byen og byens 

rum imidlertid blevet centrum for skildring af tro 

og eksistens. Denne eftermiddag vil vi introducere 

og synge en række af disse Bysalmer, som vi har 

valgt at kalde dem. Eksempler hentes ikke mindst 

i ”!00 Salmer: Et salmebogstillæg” samt i den nye 

Højskolesangbog.

Lørdag den 27. 
november 

Ved Forfatter og 
journalist Charlotte 
Rørth, sognepræst 
Marianne Aagaard 
og kunsthistoriker 
Hans Jørgen

Temalørdag om tro
Denne temalørdag om tro er blevet til i et samar

bejde med Folkeuniversitetet. Folkeuniversitetet 

står for tilmelding og betaling for arrangementet 

sker via Folkeuniversitetets hjemmeside, hvor der 

også findes mere information om program og pris 

for temadagen:  

 

https://fuodense.dk/odense/program/religion- 

og-filosofi/menneskers-tro-og-moedet-med- 

jesus-2121-113

Torsdag den 23. september kl. 14.30-16.30 
Mødested: Albani torv, ud for den katolske Skt. Albani kirke.

KIRKE - KUNST - 
KAPITAL - KOMMUNE
Disse fire begreber har gennem århundreder gjort Al

bani Torv til et kraftcenter af stor åndelig og materiel 

betydning. Torvet har i tidens løb ændret udseende 

mange gange. Nu er Torvet igen under omlægning. 

Væk er den befærdede gennemkørselsvej for biler. 

Letbanen får stoppested i torvets ene side.

Hvilken betydning får denne omlægning for torve

rummet, for de eksisterende bygninger og for kunsten 

på stedet? Hvad bliver der tilført af nyt?

Vi møder kunstværkerne i området. Herefter går vi 

indenfor, i domkirkens store, lyse gotiske rum. Oppe i 

koret, ved Claus Bergs gyldne altertavle, vil vi fordybe 

os i hans livfulde skildringer af bl.a. Jesu lidelseshisto

rie, fra korsfæstelsen til himmelfarten og i folkelivet i 

scenerierne.

Medbring gerne en kikkert.

Der serveres kaffe i forbindelse med arrangementet.

HØJSKOLE-
EFTERMIDDAGE

Lotte Olsen, billedhugger

Charlotte Rørth  
Foto: Lars Horn/Baghuset
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Gudstjenester
SEPTEMBER 
12. 15. s. e. trinitatis 
10.00 Anna Jensen

19. 16. s. e. trinitatis 
10.00 Per Lysgård Madsen

26. 17. s. e. trinitatis 
10.00 Anna Jensen 
Høstgudstjeneste

 

OKTOBER 
3. 18. s. e. trinitatis 
10.00 Per Lysgård Madsen

5. Børnegudstjeneste 
17.00 Anna Jensen

6. Sang og meditation 
17.00 Per Lysgård Madsen

10. 19. s. e. trinitatis 
10.00 Anna Jensen

17. 20. s. e. trinitatis 
10.00 Per Lysgård Madsen

24. 21. s. e. trinitatis 
10.00 Anna Jensen

31. 22. s. e. trinitatis 
10.00 Per Lysgård Madsen

NOVEMBER 
2. Børnegudstjeneste 
17.00 NN

3. Sang og meditation  
17.00 Anna Jensen

7. Alle helgen 
Kl. 10.00 Anna Jensen

14. 24. s. e. trinitatis  
10.00 Anna Jensen

21. Sidste søndag i kirkeåret 
10.00 NN

28. 1. s. i advent 
10.00 Anna Jensen

Hvad sker der i kirken?
Tilmeld dig kirkens nyhedsbrev på hjemmesiden, www.thomaskingoskirke.dk og følg Thomas Kingos Kirke på Facebook. 

Så vil du kunne følge med i, hvad der foregår i kirken.  

Kirkekørsel ved henvendelse til kirkekontoret tlf. 66 12 56 57. Der tages forbehold for ændringer i gudstjenestelisten.

Alle helgens dag

MINDEGUDSTJENESTE
Søndag den 7. november

Allehelgens søndag holder vi to mindegudstjenester i håb om, at der vil være plads til alle dem, der ønsker at 

komme og tænde et lys. 

Når du kommer ind i våbenhuset, vil der være mulighed for at skrive et navn på en afdød, du gerne vil mindes. 

Sedlerne med navne bliver samlet, og enhver får udleveret et lys, der kan tændes oppe ved trappen til alteret,  

før gudstjenesten begynder.

Sognepræst Anna Jensen


