
30. årg. 2017 sep-dec      Nr. 3 

Formand for Hannæs og fælleskreds:   

Lotte Lolk,  

Arupvej 38, 7742 Vesløs.  

Tlf.: 97 99 33 76 / 30 62 45 56 

mail: lotte.lolk@mail.dk 

Formand for Klim:           

Karen Jørgensen,  

Trustrupvej 99,9690 Fjerritslev.  

Tlf. 23 92 09 15mail: hkj@hotmail.dk 

Præst og blad-ansv. 

Peter Haandsbæk Jensen,  

Grønlandsvej 2, Thisted. Tlf. 23 23 20 35  

mail: plutovej@gmail.com 

Hjælpepræst: 

Annelise Søndengaard,, Lild Strand 

Omstilling fra 23 23 20 35 

 

Ja, tal nu sandt om småt og stort, og jævnt om alt det høje! 

N.F.S. Grundtvig 

Reformationsjubilæet i år fejres af dels præstebørnene, der skal deltage i et 

middelaldersalderspil og dels med Lutheraften i november, hvor der underind-

tagelse af Luthergryde læses op af Luthers meget bramfri ”Bordtaler”! 



 Klim  Vesløs  

06.09 8:15   MORGENSANG (PH) 

10.09 16:00 (PH)  19.30 (PH) (19.30 i Vesløs: Høstgudstjeneste) 

17.09 11:00 (PH)   HØSTGUDSTJENESTE 

24.09 9:00    LØVFALDSTUR 

01.10 11:00 (AS)  9:30 (AS)  

04.10 8:15   MORGENSANG (AS) 

08.10 10:30 (PH)   ORDINATION 

22.10   10:30 (PH)  

29.10 10:30 (PH)    

01.11 8:15   MORGENSANG (PH) 

05.11   10:30 (AS) ALLEHELGEN 

12.11 10:30 (PH)    

19.11   10:30 (PH)  

26.11 19:30 (PH)    

Gudstjenester 

AS: Annelise Søndengaard 

PH: Peter Haandsbæk Jensen 

 

sider af dig selv! 
For Luther er synd nærmest det 
samme som menneskets ta belige 
tro pa  selv at kunne alt. Selv sty-
re sit liv og ogsa  selv tage skral-
det, na r det ikke bliver helt sa  
perfekt, som man ønskede sig. 
Synden er den tilstand, menne-
sket har befundet sig i siden ti-
dernes morgen. Det er ikke en 
tilstand, man selv kan komme ud 
af. Derfor er det ogsa  bedst at 
affinde sig med den. Det er det, 
han mener med SYND TAPPERT! 
At synde er for Luther noget, man 
slet ikke kan lade være med. At 
handle menneskeligt er at handle 
i syndens stand, for man kan ikke 
andet. Men Gud er na dig, og hvis 
vi opdager, at vi er i nådens 
stand, ville Luther sige, sa  er den 
opdagelse netop tro! 
Tro er ikke noget, man kan kæm-
pe sig frem til. Det er en gave. 
Man bede om at kunne fa  øje pa , 
at man har syndernes forladelse. 
Det gør vi hele tiden! 
Na r vi beder fadervor, siger vi: 
Forlad os vor skyld, som ogsa  vi 
forlader vore skyldnere. 
Altsa  bevidstheden om syndernes 
forladelse og nådens stand sætter 
et menneske fri til at kunne bære 
over med andre og handle med 
frimodighed. 
Man skal turde sætte skub i til-
værelsen med de muligheder,  
,  

Synd tappert! 
"Synd tappert!" skriver Luther til 
sin ven Melanchton i 1521. I a r fej-
rer vi 500 a rs reformationsjubilæ-
um og kunne i den anledning spør-
ge reformatoren Martin Luther, 
hvad han mener med udtrykket: 
Synd tappert? Vil han opfordre Me-
lanchton til at gøre noget forkert? 
Nej! Synd er for Luther en til-
stand—ikke en række af forkerte 
handlinger. Han vil trøste Melanch-
ton, der ikke føler, at han selv sla r 
til. Luther mener, at ingen af os sla r 
til; men mennesker pisker sig selv 
med selvbebrejdelser og mister 
ma ske derfor modet. Det ga r ikke, 
skriver Luther, sa : Synd tappert! 
Vi lever i en tid, hvor folk er lige sa  
optaget af at ville være i orden og 
god nok, som munkene var den-
gang. Vi skal være sa  perfekte, fa r vi 
at vide hele tiden, hvis ikke vi alle-
rede selv er kommet pa  det. Man 
skal se ung ud - ogsa  selv om man 
ikke er ung, holde sig frisk og i 
form, bo smukt, leve et aktivt liv, 
arbejde til man segner og helst fa  
succesfulde børn. Det er til at blive 
syg af, og syg, det er der ogsa  man-
ge, der bliver! Der er diagnoser nok 
at hænge pa  de, der ikke klarer for-
ventningerne til det perfekte liv. 
Hvad ville Luther sige? Ma ske at 
man hellere skulle gøre det, man 
selv synes i stedet for det, andre 
synes? Synd tappert! Vær ved alle  
 

03.12   10:30 (PH) 1. S. I ADVENT 

06.12 8:15 Morgensang  19:30 Advents-

møde i Øsløs 

 

12.12 19:30 (PH)   DE 9 LÆSNINGER 

17.12 10:30 (AS)   3. S. I ADVENT 

24.12   14.00 (PH) JULEAFTEN 

25.12 10:30 (PH)   JULEDAG 

01.01 16:00 (PH)   NYTÅRSDAG 

03.01 8:15   MORGENSANG (PH) 

07.01   10:30 (PH)  

17.01 17:00 (PH)   MIDDAG EFTER GUDSTJENESTEN 

30.01   19:30 (AS)  

 Husk: Adventsmøde onsdag den 6. de-

cember 19.30 i Øsløs Naturfriskole  



 Hannæskredsens  

adventsmøde  

Hannæs Valgmenighedskreds 

holder adventsmøde  onsdag 

den 6. december 19.30 i Øsløs 

Naturfriskole med kaffe og æb-

leskiver.  

Peter Haandsbæk fortæller 

julehistorie, og vi synger ad-

ventssalmer. 

 

De 9 læsninger i Klim 

De 9 læsninger er en advents-

tradition, der stammer fra 

England.  Der læses tekster, 

der hører adventstiden til, og 

der synges adventssalmer. 

Præstebørnene medvirker i 

Klim Valgmenighedskirke 12. 

december kl 19.30 

Der er glo gg og æbleskiver 

bagefter i konfirmandstuen. 

 

 

 

Kirkelige handlinger 

Døbte: 
Clarissa Oline Bundgaard Nielsen, 
datter af Bjarne og Christin Bund-
gaard Nielsen, Vestermarken 10, 
Klim. Døbt 4. juni i Klim 

 
 

Dødsfald: 
Jenny Ingeborg Sørensen, Parkvej 
20, Fjerritslev. Bisat i Klim 25. fe-
bruar 
Jan Vestergaard, J. F. Kennedys 
Plads 2A, Aalborg. Bisat i Klim 12. 
marts 
Jens Viggo Bertelsen, Tømmerby-
vej 183, Vesløs. Bisat i Vesløs 6. 
maj 
Karl Jensen, Vesterbyvej 9, Øste-
rild. Begravet i Vesløs 7. juni 
Elise Jensen, Tømmerbyvej 197, 
Vesløs. Begravet i Vesløs 27. juni 
 
Vielser: 
Hanne Kold Jørgensen og Jakob 
Bak Isaksen, Korsholmvej 83, 
Skerping. Viet i Klim 18. marts 

 
man har for ha nden.  
Der er ingen grund til  at være sa  
fokuseret pa  om man har succes 
eller ej.  
Man skal ikke være sa  bange for 
at fejle, at vi slet ikke tør handle - 
sa  Luther har nok ret: Synd tap-
pert!                                                    
               Peter 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                        Fra Fur Fossiler 
 
 
 

Løvfaldstur til Fur 

Eftera rsturen til Løgumkloster 
er aflyst pa  grund af manglende 
tilmelding. 
I stedet inviteres alle til løv-
faldstur søndag d. 24. septem-
ber fra Klim kl. 9.00 
Vi kører i bus til Søttrup i him-
merland, hvor vi holder guds-
tjeneste i den nu nedlagte Vest-
himmerlands Frimenigheds kir-
ke. 
Efter gudstjenesten fortsætter 
vi til Gatten Sø, hvor vi spiser 
medbragt mad hos Kirsten og 
Vagn Bækhøj. Kaffe og drikke-
varer sørger bestyrelsen for. 
Sa  ga r turen til Fur, hvor vi bl.a 
besøger Fur Fossiler og udstil-
lingen ”Det lille Land” og 
”Gammelhavn”. 
Der er eftermiddagskaffe pa  
museet. Vi fortsætter turen 
rundt pa  øen og spiser aftens-
mad pa  Fur Færgekro. Vi er til-
bage i Klim ca. kl. 21.00  
Deltagelse 300 kr. Tilmelding til 
Lotte Lolk eller Peter H. 



Lutheraften 
I anledning af 500 a rs reformati-
onsjubilæet holdes der en Luther-
aften onsdag den 15. november kl. 
18.30 i konfirmandstuen i Klim. 

Vi spiser ”Luthergryde” og der er 
øl, vin eller vand til maden. 
Under middagen vil Peter og An-
nelise fortælle om Luther og læse 
højt fra ”Luthers Bordtaler.” 
Luther havde mange daglige gæ-
ster om sit middagsbord og holdt 
gerne tale over maden. Hans ele-
ver nedskev flittigt disse taler, der 
handler om sa vel verslige som kir-
kelige spørgsma l. Luthers taler er 
muntre, ironiske og ligger pa  man-
ge ma der til grund for mange se-
nere tanker. Om ægteskab: ”Når 
man vil gifte sig, skal man ikke 
spørge til faderen, men derimod til 
pigens mors rygte. For øl dufter i 
almindelighed som det fad, det 
kommer fra!” 
Vi vil ogsa  synge Luthersalmer. 
Tilmelding til Peter:  
Tlf 23 23 20 35 / plutovej@gmail.com 

 

 

Ordination af ny præst 
Valgmenighedens nye præst, Pe-
ter Haandsbæk ordineres af bi-
skop Henning Toft Bro ved en 
gudstjeneste i Klim Valgmenig-
hedskirke søndag den 8. okto-
ber. 

Peter blev valgt i januar, men 
kunne ikke umiddelbart stadfæ-
stes som valgmenighedspræst, 
fordi han samtidigt ønskede at 
fortsætte som frimenigheds-
præst for Thorsted Frimenighed 
i Thy.  

Valgmenighedens generalfor-
samling pa lagde valgmenighe-
dens bestyrelse at søge kirkemi-
nisterens dispensation hertil, og 
sagen har været ført af Forenin-
gen for grundtvigske Fri– og 
Valgmenigheder. Desværre kun-
ne der ikke dispenseres, og Peter 
har opsagt sin stilling i Thy. 

Efter ordinationen er der en let 
anretning og sammenkomst i 
friskolen. 

Tilmelding til frokost hos Lotte 
Lolk 30 62 45 56 

Præstebørn  

A rets nye hold præstebørn er nu 
begyndt. Der er 9 pa  holdet. 

De undervises hver onsdag. Ti-
men begynder med morgensang 
og fortælling ved Peter Haands-
bæk pa  Klim Friskole. Herefter 
fortsætter undervisningen i Pe-
ters kontor pa  1. sal i præstega r-
den. 

Den 21.  september skal holdet 
sammen med konfirmander fra 
hele provtiet deltage i et refor-
mationsspil pa  Børglum Kloster-
med titlen ”Luthers Nøgle” 

Alle børn bliver udklædt i mid-
delalderdragt og ledes gennem 
en række opgaver, hvor reforma-
tionstidens afladshandel, mar-
kedsstemning osv. er levende-
gjort af stiftets præster. 

 

Plejehjemsgudstjenester   

begynder  kl 10:30  

Solgården, Fjerritslev: 30. august 

Trye, Frøstrup: 17. oktober (PH)  

Alle er velkomne til gudstjenester-
ne!        

Arbejdsdag                  

Der er arbejdsdag for menighe-
dens medlemmer i Klim  Præste-
gård den 29. september kl. 14-
17. Tilmelding til Hans Jørgen 
Hansen, tlf. 22 97 91 36 

Der er kaffe og kage og fortsæt-
tes med middag kl 17 

HUSK: 

Grundtvigsk Forums årsmøde 

28.-29. oktober i Aalborg. 

Program følger         



Lutheraften 
I anledning af 500 a rs reformati-
onsjubilæet holdes der en Luther-
aften onsdag den 15. november kl. 
18.30 i konfirmandstuen i Klim. 

Vi spiser ”Luthergryde” og der er 
øl, vin eller vand til maden. 
Under middagen vil Peter og An-
nelise fortælle om Luther og læse 
højt fra ”Luthers Bordtaler.” 
Luther havde mange daglige gæ-
ster om sit middagsbord og holdt 
gerne tale over maden. Hans ele-
ver nedskev flittigt disse taler, der 
handler om sa vel verslige som kir-
kelige spørgsma l. Luthers taler er 
muntre, ironiske og ligger pa  man-
ge ma der til grund for mange se-
nere tanker. Om ægteskab: ”Når 
man vil gifte sig, skal man ikke 
spørge til faderen, men derimod til 
pigens mors rygte. For øl dufter i 
almindelighed som det fad, det 
kommer fra!” 
Vi vil ogsa  synge Luthersalmer. 
Tilmelding til Peter:  
Tlf 23 23 20 35 / plutovej@gmail.com 

 

 

Ordination af ny præst 
Valgmenighedens nye præst, Pe-
ter Haandsbæk ordineres af bi-
skop Henning Toft Bro ved en 
gudstjeneste i Klim Valgmenig-
hedskirke søndag den 8. okto-
ber. 

Peter blev valgt i januar, men 
kunne ikke umiddelbart stadfæ-
stes som valgmenighedspræst, 
fordi han samtidigt ønskede at 
fortsætte som frimenigheds-
præst for Thorsted Frimenighed 
i Thy.  

Valgmenighedens generalfor-
samling pa lagde valgmenighe-
dens bestyrelse at søge kirkemi-
nisterens dispensation hertil, og 
sagen har været ført af Forenin-
gen for grundtvigske Fri– og 
Valgmenigheder. Desværre kun-
ne der ikke dispenseres, og Peter 
har opsagt sin stilling i Thy. 

Efter ordinationen er der en let 
anretning og sammenkomst i 
friskolen. 

Tilmelding til frokost hos Lotte 
Lolk 30 62 45 56 

Præstebørn  

A rets nye hold præstebørn er nu 
begyndt. Der er 9 pa  holdet. 

De undervises hver onsdag. Ti-
men begynder med morgensang 
og fortælling ved Peter Haands-
bæk pa  Klim Friskole. Herefter 
fortsætter undervisningen i Pe-
ters kontor pa  1. sal i præstega r-
den. 

Den 21.  september skal holdet 
sammen med konfirmander fra 
hele provtiet deltage i et refor-
mationsspil pa  Børglum Kloster-
med titlen ”Luthers Nøgle” 

Alle børn bliver udklædt i mid-
delalderdragt og ledes gennem 
en række opgaver, hvor reforma-
tionstidens afladshandel, mar-
kedsstemning osv. er levende-
gjort af stiftets præster. 

 

Plejehjemsgudstjenester   

begynder  kl 10:30  

Solgården, Fjerritslev: 30. august 

Trye, Frøstrup: 17. oktober (PH)  

Alle er velkomne til gudstjenester-
ne!        

Arbejdsdag                  

Der er arbejdsdag for menighe-
dens medlemmer i Klim  Præste-
gård den 29. september kl. 14-
17. Tilmelding til Hans Jørgen 
Hansen, tlf. 22 97 91 36 

Der er kaffe og kage og fortsæt-
tes med middag kl 17 

HUSK: 

Grundtvigsk Forums årsmøde 

28.-29. oktober i Aalborg. 
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 Hannæskredsens  

adventsmøde  

Hannæs Valgmenighedskreds 

holder adventsmøde  onsdag 

den 6. december 19.30 i Øsløs 

Naturfriskole med kaffe og æb-

leskiver.  

Peter Haandsbæk fortæller 

julehistorie, og vi synger ad-

ventssalmer. 

 

De 9 læsninger i Klim 

De 9 læsninger er en advents-

tradition, der stammer fra 

England.  Der læses tekster, 

der hører adventstiden til, og 

der synges adventssalmer. 

Præstebørnene medvirker i 

Klim Valgmenighedskirke 12. 

december kl 19.30 

Der er glo gg og æbleskiver 

bagefter i konfirmandstuen. 

 

 

 

Kirkelige handlinger 

Døbte: 
Clarissa Oline Bundgaard Nielsen, 
datter af Bjarne og Christin Bund-
gaard Nielsen, Vestermarken 10, 
Klim. Døbt 4. juni i Klim 

 
 

Dødsfald: 
Jenny Ingeborg Sørensen, Parkvej 
20, Fjerritslev. Bisat i Klim 25. fe-
bruar 
Jan Vestergaard, J. F. Kennedys 
Plads 2A, Aalborg. Bisat i Klim 12. 
marts 
Jens Viggo Bertelsen, Tømmerby-
vej 183, Vesløs. Bisat i Vesløs 6. 
maj 
Karl Jensen, Vesterbyvej 9, Øste-
rild. Begravet i Vesløs 7. juni 
Elise Jensen, Tømmerbyvej 197, 
Vesløs. Begravet i Vesløs 27. juni 
 
Vielser: 
Hanne Kold Jørgensen og Jakob 
Bak Isaksen, Korsholmvej 83, 
Skerping. Viet i Klim 18. marts 

 
man har for ha nden.  
Der er ingen grund til  at være sa  
fokuseret pa  om man har succes 
eller ej.  
Man skal ikke være sa  bange for 
at fejle, at vi slet ikke tør handle - 
sa  Luther har nok ret: Synd tap-
pert!                                                    
               Peter 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                        Fra Fur Fossiler 
 
 
 

Løvfaldstur til Fur 

Eftera rsturen til Løgumkloster 
er aflyst pa  grund af manglende 
tilmelding. 
I stedet inviteres alle til løv-
faldstur søndag d. 24. septem-
ber fra Klim kl. 9.00 
Vi kører i bus til Søttrup i him-
merland, hvor vi holder guds-
tjeneste i den nu nedlagte Vest-
himmerlands Frimenigheds kir-
ke. 
Efter gudstjenesten fortsætter 
vi til Gatten Sø, hvor vi spiser 
medbragt mad hos Kirsten og 
Vagn Bækhøj. Kaffe og drikke-
varer sørger bestyrelsen for. 
Sa  ga r turen til Fur, hvor vi bl.a 
besøger Fur Fossiler og udstil-
lingen ”Det lille Land” og 
”Gammelhavn”. 
Der er eftermiddagskaffe pa  
museet. Vi fortsætter turen 
rundt pa  øen og spiser aftens-
mad pa  Fur Færgekro. Vi er til-
bage i Klim ca. kl. 21.00  
Deltagelse 300 kr. Tilmelding til 
Lotte Lolk eller Peter H. 



 Klim  Vesløs  

06.09 8:15   MORGENSANG (PH) 

10.09 16:00 (PH)  19.30 (PH) (19.30 i Vesløs: Høstgudstjeneste) 

17.09 11:00 (PH)   HØSTGUDSTJENESTE 

24.09 9:00    LØVFALDSTUR 

01.10 11:00 (AS)  9:30 (AS)  

04.10 8:15   MORGENSANG (AS) 

08.10 10:30 (PH)   ORDINATION 

22.10   10:30 (PH)  

29.10 10:30 (PH)    

01.11 8:15   MORGENSANG (PH) 

05.11   10:30 (AS) ALLEHELGEN 

12.11 10:30 (PH)    

19.11   10:30 (PH)  

26.11 19:30 (PH)    

Gudstjenester 

AS: Annelise Søndengaard 

PH: Peter Haandsbæk Jensen 

 

sider af dig selv! 
For Luther er synd nærmest det 
samme som menneskets ta belige 
tro pa  selv at kunne alt. Selv sty-
re sit liv og ogsa  selv tage skral-
det, na r det ikke bliver helt sa  
perfekt, som man ønskede sig. 
Synden er den tilstand, menne-
sket har befundet sig i siden ti-
dernes morgen. Det er ikke en 
tilstand, man selv kan komme ud 
af. Derfor er det ogsa  bedst at 
affinde sig med den. Det er det, 
han mener med SYND TAPPERT! 
At synde er for Luther noget, man 
slet ikke kan lade være med. At 
handle menneskeligt er at handle 
i syndens stand, for man kan ikke 
andet. Men Gud er na dig, og hvis 
vi opdager, at vi er i nådens 
stand, ville Luther sige, sa  er den 
opdagelse netop tro! 
Tro er ikke noget, man kan kæm-
pe sig frem til. Det er en gave. 
Man bede om at kunne fa  øje pa , 
at man har syndernes forladelse. 
Det gør vi hele tiden! 
Na r vi beder fadervor, siger vi: 
Forlad os vor skyld, som ogsa  vi 
forlader vore skyldnere. 
Altsa  bevidstheden om syndernes 
forladelse og nådens stand sætter 
et menneske fri til at kunne bære 
over med andre og handle med 
frimodighed. 
Man skal turde sætte skub i til-
værelsen med de muligheder,  
,  

Synd tappert! 
"Synd tappert!" skriver Luther til 
sin ven Melanchton i 1521. I a r fej-
rer vi 500 a rs reformationsjubilæ-
um og kunne i den anledning spør-
ge reformatoren Martin Luther, 
hvad han mener med udtrykket: 
Synd tappert? Vil han opfordre Me-
lanchton til at gøre noget forkert? 
Nej! Synd er for Luther en til-
stand—ikke en række af forkerte 
handlinger. Han vil trøste Melanch-
ton, der ikke føler, at han selv sla r 
til. Luther mener, at ingen af os sla r 
til; men mennesker pisker sig selv 
med selvbebrejdelser og mister 
ma ske derfor modet. Det ga r ikke, 
skriver Luther, sa : Synd tappert! 
Vi lever i en tid, hvor folk er lige sa  
optaget af at ville være i orden og 
god nok, som munkene var den-
gang. Vi skal være sa  perfekte, fa r vi 
at vide hele tiden, hvis ikke vi alle-
rede selv er kommet pa  det. Man 
skal se ung ud - ogsa  selv om man 
ikke er ung, holde sig frisk og i 
form, bo smukt, leve et aktivt liv, 
arbejde til man segner og helst fa  
succesfulde børn. Det er til at blive 
syg af, og syg, det er der ogsa  man-
ge, der bliver! Der er diagnoser nok 
at hænge pa  de, der ikke klarer for-
ventningerne til det perfekte liv. 
Hvad ville Luther sige? Ma ske at 
man hellere skulle gøre det, man 
selv synes i stedet for det, andre 
synes? Synd tappert! Vær ved alle  
 

03.12   10:30 (PH) 1. S. I ADVENT 

06.12 8:15 Morgensang  19:30 Advents-

møde i Øsløs 

 

12.12 19:30 (PH)   DE 9 LÆSNINGER 

17.12 10:30 (AS)   3. S. I ADVENT 

24.12   14.00 (PH) JULEAFTEN 

25.12 10:30 (PH)   JULEDAG 

01.01 16:00 (PH)   NYTÅRSDAG 

03.01 8:15   MORGENSANG (PH) 

07.01   10:30 (PH)  

17.01 17:00 (PH)   MIDDAG EFTER GUDSTJENESTEN 

30.01   19:30 (AS)  

 Husk: Adventsmøde onsdag den 6. de-

cember 19.30 i Øsløs Naturfriskole  
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Formand for Hannæs og fælleskreds:   

Lotte Lolk,  

Arupvej 38, 7742 Vesløs.  

Tlf.: 97 99 33 76 / 30 62 45 56 

mail: lotte.lolk@mail.dk 

Formand for Klim:           

Karen Jørgensen,  

Trustrupvej 99,9690 Fjerritslev.  

Tlf. 23 92 09 15mail: hkj@hotmail.dk 

Præst og blad-ansv. 

Peter Haandsbæk Jensen,  

Grønlandsvej 2, Thisted. Tlf. 23 23 20 35  

mail: plutovej@gmail.com 

Hjælpepræst: 

Annelise Søndengaard,, Lild Strand 

Omstilling fra 23 23 20 35 

 

Ja, tal nu sandt om småt og stort, og jævnt om alt det høje! 

N.F.S. Grundtvig 

Reformationsjubilæet i år fejres af dels præstebørnene, der skal deltage i et 

middelaldersalderspil og dels med Lutheraften i november, hvor der underind-

tagelse af Luthergryde læses op af Luthers meget bramfri ”Bordtaler”! 


