
  

 Nyt fra Baptistkirken  

Bornholm 

September, oktober, november —2022.  

Vingegaard og Jesus 
 
Én mand i gult tog Danmark med storm. 
Uden sammenligning i øvrigt kunne jeg 
ikke lade være med at tænke; Hvad nu 
hvis 100.000 mennesker også ville stå på 
Rådhuspladsen og i Tivoli for at fejre 
Jesus. Hvilken forskel ville det så ikke 
gøre i menneskers liv og i 
Danmarks? 
Hvis vi ikke tror på, at det 
kunne gøre en forskel, må vi 
hellere begynde en samtale 
med Jesus om vores forhold 
til ham og troen på Guds 
rige. 
Ingen tvivl om, at Jonas Vin-
gegaard er en national helt, 
et ydmygt menneske, som 
det var værd at fejre, da han 
havde vundet Tour de 
France. 
Og heller ingen tvivl om, at 
danskerne – især efter Corona-
nedlukningerne - havde længtes efter 
noget at fejre og føle det nationale fæl-
lesskab. 
Men ændrer hans sejr noget i menne 

 
 
skers liv? Måske cykelklubber vil opleve 
fremgang.  
Men sådan virkelig livsforvandlende bli-
ver det nok ikke for andre end Jonas, 
Trine og Frida, som vi alle er kommet  
med fornavn på. 
Jesus forandrer liv. Og det er derfor vi er 

her som kirke. 
Vi er her for at pege på, at 
Gud har magten til at for-
vandle vores liv. Fra at alting 
drejer sig om os selv, til at 
livet drejer sig om vores rela-
tioner til hinanden – til andre 
mennesker. Og Jesus er den 
eneste, der kan vise os, 
hvem Gud er. Med sit liv vi-
ste Jesus, at relationer er det 
vigtigste i verden. Relationen 
til Gud først og fremmest. At 
vi oplever os som menne-
sker, der er skabt i Guds bil-

lede og derfor skabt til kærlighed og 
kærlige relationer – fordi Gud er kærlig-
hed og en kærlig indbyrdes relation mel-
lem Fader, Søn og Helligånd. 
Vi må ikke blive trætte af at høre og 
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gentage, at vi alle er Guds elskede barn. 
Og derfor må vi godt elske os selv, for vi 
er elsk-værdige. Uanset hvad vi får gjort 
at fejl i vores liv. 
Og af samme grund – fordi vi er skabt i 
Guds billede - er vi skabt til at være i re-
lation med andre mennesker. Det er det, 
vi er sat til som kirke; at være rammen 
om kærlige relationer, hvor vi kan vokse i 
troen på Gud og vokse i det at være 
menneske. 
Når vi bliver kaldet af Jesus til at følge 
ham, så handler det ikke om, at vi skal 
imitere Jesus. Ingen af os kan eller skal 
blive præcis som Jesus. Det, vi skal bede 
Helligånden om at hjælpe os med, er at 
blive præcis det menneske, vi selv er 
skabt til at være. Ingen andre kan være 
den, vi er. Vi har alle vores personlige 
kald, vores nådegaver og muligheder. 
Det, Jesus gør, er at han sætter os fri – fri 
fra alt det, der tynger os ned og fri til at 
vokse til at være det menneske, vi er i 
kernen af vores selv. 
 
På den måde kan Jonas og hans familie 

måske faktisk godt være et eksempel til 
efterfølgelse. For vi hører, at det er kæ-
resten Trine, der har gjort Jonas til den 
person, han er. Den, der turde tro på, at 
han kunne vinde Tour de France. En lille 
spinkel cykelrytter, der aldrig rigtig vandt 
noget som barn. Han fik troen på, at han 
kunne vinde verdens hårdeste cykelløb, 
fordi der var en kvinde, der elskede ham 
og troede så meget på ham, at hun kun-
ne booste ham med selvtillid. Og han 
blev en vinder. 
 
Må vi tro på så meget på hinanden, også 
i vores kirke, at vi kan booste hinanden 
til at blive præcis den person, vi er skabt 
til at være. Må vi være et fællesskab, 
hvor vi modtager mennesker, præcis 
som de er, og elsker dem til at være den 
person, de er skabt til at være. Fordi vi 
selv er på vej igennem samme proces. 
Tak Jesus – og lidt tak til Vingegaard og 
Trine. 
 
Lone Møller-Hansen 
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Nyt fra menighedsrå-
det. 
 
Menigheden går et spændende efterår i 
møde, dels med Vital-processen, som vi 
skal arbejde videre med på menigheds-
weekenden, og dels med renovering/
ombygning af bygningerne rundt om kir-
kebygningen. 
 
I Vital-processen ser vi indad på os selv 
og livet i menigheden, og ved renovering 
af bygningerne rundt om kirken, ser vi på 
de fysiske rammer. 
Begge dele er vigtige og spændende pro-
cesser, som menighedsrådet vil arbejde 
videre med de kommende måneder, og 
det er ikke kun menighedsrådet, men 
hele menigheden, der er involveret, og 
skal træffe store beslutninger. 

Derfor er det også vigtigt, at man priori-
terer at deltage i menighedsmøderne, 
hvis man vil være en del af de beslutnin-
ger, der bliver taget. 
 
Næste år, den 13. maj, har menigheden 
175 års jubilæum, og der er nedsat et 
udvalg- og flere underudvalg, som er 
godt i gang med forberedelserne. 
Hvis du har ideer eller ønsker at være 
med i planlægningen, så henvend dig til 
Zung Then eller Lene fra menighedsrå-
det. 
Vi vil bl.a. lave en historisk udstilling, så 
hvis nogle ligger inde med gamle histori-
ske billeder el.lign. så henvend dig til 
Sven Lindahl. 
 
Husk, at postkassen i menighedssalen, 
stadig kan bruges til ideer og ønsker.  
Hilsen fra Lillian. 
 

Menighedsmøde om 
kirke-ombygning: 
Søndag den 4. september bliver der et 
menighedsmøde efter den fælles nadver-
gudstjeneste, hvor eneste punkt vil være 
renovering/ombygning af bygningerne 
rundt om kirkerummet. 
På det sidste menighedsmøde fremlagde 
arkitekt Christina Panduro nogle skitser, 
som hun havde lavet i samarbejde med 
menighedsrådet. 
Der blev anledning til, at man kunne 
komme med spørgsmål, ønsker og for-
slag til skitserne, og der kom rigtig mange 
gode kommentarer. Tak for det. 
Menighedsrådet har så kigget på kom-

mentarerne sammen med Christina Pan-
duro, som har lavet nogle nye skitser, og 
dem vi vil fremlægge den 4.9. 
Formålet med dette menighedsmøde er 
at få lavet en endelig skitse, som vi så 
kan få lavet økonomiske beregninger ud 
fra. Det er ikke muligt at give et overslag 
over udgifterne, før vi har vedtaget en 
endelig plan for renoveringen. 
Vi vil inddele samtalen i etaper;  
første beslutning vil være om gården skal 
overdækkes, børnelokalet og placering af 
toiletterne. 
Dernæst vil vi tale om, hvorvidt menig-
hedssalen skal vendes og placering af 
mødelokale og præstekontor. Endelig vil 
der være et forslag til placering af et en-
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kelt toilet i baggangen. 
Når menighedsrådet vælger at tage et 
område ad gangen, er det fordi, det så vil 
være lettere at overskue og koncentrere 
sig om, selvom der selvfølgelig er en 
sammenhæng i hele forslaget. 
Finansieringsmulighederne er tidligere 
blevet nævnt på menighedsmøderne. 
En endelig beslutning om, hvorvidt vi vil 
gennemføre denne omfattende renove-
ring, vil blive taget på et menighedsmø-

de tirsdag d. 22. november, hvor vi så 
også skal beslutte, hvordan det skal fi-
nansieres. På det tidspunkt vil vi have et 
overslag over prisen på baggrund af det, 
vi beslutter den 4. september. 
Jeg håber, at rigtig mange vil/kan deltage 
i menighedsmødet den 4.9., da det er 
vigtigt, hvis man vil have medindflydelse 
på den kommende renovering. 
Lillian Andersen, menighedsrådsformand 

Sct. Hans aften på 
Skrynan  

Efterårets program i  
Mandagskontakten. 

De seneste år har Covid19 været en generen-
de og usikker faktor i forhold til vores aktivi-
teter – men nu tror vi på at vi kan gennemfø-
re som planlagt!  (Hvordan virkeligheden så 
vil vise sig -, ja det må vi afvente og se!)  
Vi begynder kl. 12 med at spise den medbrag-
te madpakke. Senere på eftermiddagen ser-
vers kaffe+kage. 
Den 19. september får vi igen besøg af Ulla 
Mester:  
Tema: ”Er vi lidt for gode til at bekymre os – 
og hvad er alternativet”? 
Den 24. oktober kommer Henry Pedersen og 

fortæller: 
 om sit liv i metalbranchen: ”Bl.a. fra sine 
mange år hos Jensen” – som jo i sig selv også 
er en del af vores historie i Bornholms Bap-
tistmenighed. 
Den 21. november: Finn Kjerulff Hansen 
kommer og fortæller om kristendommens 
indførelse i Danmark 
ud fra overskriften: ”og gjorde danerne krist-
ne” – om samspillet mellem religion og sam-
fund – fra år 400-1200.      
…og så er det jul. Vi håber ”3. gang bliver 
lykkens gang”. Den 12. december! 
Vi håber vi ses!  
Sven Lindahl. 
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Nyt fra spejderne: 
Spejderne har været på hele to sommer-
lejre. Den første var i Kr. Himmelfarts-
dagene, hvor alle spejderne var samlet 
på Skrynan. Det var en lejr, hvor vi "gik 
amok i mærker" og tog mellem 5 og 10 
forskellige mærker. Det var fx et morgen-
badermærke, et skumfidusmærke eller et 
gå-5-kilometer-baglæns-mærke. Vi nåede 
også et besøg i Bornholmertårnet og en 
tur i vores hjemmebyggede sauna. 
For de største spejdere var det muligt at 
komme på Spejdernes Lejr 2022 i Hede-
land ved Roskilde. Den mulied benyttede 
kun to spejdere sig af, så ud over Søren 
Kofoed, så deltog Martha Kofoed og Ida 
Nielsen på lejren. På grund af det lave 
antal valgte vi at bo sammen med bap-
tistspejderne fra Herlev, fremfor at have 
vores egen lejr sammen med de øvrige 
bornholmske spejdergrupper.  
Det viste sig at være en god og klog be-
slutning. I hvert fald hvis man spørger 

Martha: 
- Det var godt, at vi var sammen med 
Herlev, fremfor sammen med resten af 
dem fra Bornholm. Vi kendte nemlig dem 
fra Herlev lidt i forvejen og så var de bare 
søde, fortæller Martha Kofoed. 
 
Martha og Ida har nemlig været på en 
enkelt førertræning på Øksedal i foråret 
sammen med blandt andre jævnaldrende 
fra Herlev, og derfor gled de forholdsvis 
let ind patruljen fra Herlev, der også hav-
de et par spejdere fra Lyngby med. 
  
- Det bedste var, at vi fik nye venner og 
så alle de sjove ting vi lavede. Fx var vi på 
noget der hed science-piraterne, hvor vi 
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skulle bygge en primitiv lampe, der kun-
ne lyse og så kom der forskelli-
ge udfordringer undervejs, fortæller 
Martha Kofoed.  
 
Den aktivitet, 
der står klarest 
på nethinden er 
dog Timeglasset. 
Den foregik fra 
klokken 22 om 
aftenen og hele 
natten: 
 
- Der skulle vi 
blandt andet 
skrive en sang, og vi skulle bygge en pi-
stol af træ, der kunne skyde med elastik-
ker. Der var lige på et tidspunkt, hvor vi 
blev trætte, men det er fedt at væ-
re sammen med sin patrulje en hel nat 
og samarbejde om de forskellige opgaver 
for at få det til at lykkes, siger Martha 
Kofoed.  
 
Timeglasset var egentlig en udskil-
ningsaktivitet, 
hvor de dårligst 
placerede hver 
anden time blev 
sendt hjem i seng. 
Men da Martha, 
Ida og de øvrige i 
patruljen klokken 
cirka 5.30 stadig 
ikke var sendt hjem, 
valgte de selv at gå, 
fordi de var trætte. 
 
Alt i alt var det en kæmpe oplevelse for 
Martha Kofoed at være med på Spejder-

nes Lejr selvom, der kun var to spejder 
med fra Rønne. 
 

- Det var en fed 
oplevelse at væ-
re med, og no-
get af det jeg 
husker bedst - 
udover Time-
glasset - er de to 
store lejrbål, 
hvor der var om-
kring 30.000 
mennesker sam-
let, siger Martha 
Kofoed. 

 
Næste gang muligheden for at deltage i 
Spejdernes Lejr byder sig er i 2026. 
 
Ellers går det stille og roligt for spejder-
kredsen. Vi kan fortsat godt bruge flere 
ledere, og vi kan også godt bruge et nyt 
tag på toiletbygningen. Det regner nem-
lig gen- nem taget. Derfor er 

vi så småt gået i gang 
med at finde penge 
til et nyt tag, så vi 
slipper for at der går 
mug i flere af vores 
telte! (øv) 
 
Vi siger mange tak 
til menigheden 
for at huske os 
spejdere og for 

den opbakning vi møder.  
 
På spejdernes vege Søren Kofoed 
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 Af William Fokking Christiansen (leder på 
dette års Holsteroddelejr) 
 
53 børn fra hele øen var tilmeldte, da 
lejren startede d. 10. juli sommeren 
2022. Pladserne til lejren blev revet væk 
lang tid inden tilmeldingsfristen, hvilket 
siger meget om vores skønne lejr. Der er 
nemlig noget helt specielt over Holste-
roddelejren, som man både opleves som 
deltager og leder på lejren.  
 
Årets tema for lejren var: Guds gaver. Det 
viste sig i underholdning, løb og lege. Til 
vores daglige morgenmøder kom Hanne 
Riis-Sørensen og sørgede for sjov og 
spændene bibel-undervisning, som selv-
følgelig også var tilkoblet til temaet. Der-
udover var vi havnet midt i en kæmpe 

guds gave i form af den smukke born-
holmske natur, som lejren er omgivet af. 
Holsteroddelejren holder vi sådan af!  
 
Jeg selv har altid været på Holsterodde. 
Førhen var det som deltager, nu som le-
der, og jeg kan kun sige, at den lejr er 
altså noget helt unikt! Det er en lejr der 
rummer alle typer mennesker, og som 
virkelig sætter sit præg i både deltagere 
og ledere. Jeg har virkelig fået mange 
gode oplevelser på lejren, og man går 
altid derfra med en stor taknemmelighed 
og glæde for alt hvad Gud gør i løbet af 
bare fire dage. Faktisk var der en af dren-
gene i år der sagde, at hvis han skulle 
vurdere børnelejren på en skala fra 0 - 
10, så var det klart en stor 10 ud af 10. 
Det kan jeg kun være helt enig med ham 

Endnu en fremragende børnelejr på Holsterodde! 
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X i kalenderen: 
Menighedsweekend på Bækkely: 23. - 25. september 
 
Børnelejr på Holsterodde uge 28 i 2023. Afsluttet 1. klasse til afsluttet 7. klasse. 
 
Sommerstævne i Lindenborg uge 29 i 2023. 

i! Hele den store forberedelse til lejren, 
og at give en uge ud af sin sommerferie 
som frivillig, det er det hele værd! Det er 
så bekræftende, at der er så stor en le-
dergruppe, der giver så meget af dem 
selv i dette arbejde med lejren - det gør 
de suverænt godt!  
Andre børns udtalelser om hvad der hav-
de været godt ved lejren var bølgerne, 

lejrbålet, slikboden og maden. 
 
Jeg er slet ikke i tvivl om, at alle 53 børn 
har taget en god lejroplevelse med sig 
videre fra Holsterodde.  
 
Vi glæder os allerede til næste lejr der 
holdes i uge 28 2023! 
 

Vi savnede jer på 
sommerstævnet: 

Vi var fem – om aftenen syv – fra Baptist-
kirken Bornholm, som deltog i dette års 
sommerstævne. En dejlig oplevelse igen 
at kunne være sammen. God 
undervisning af bl.a. Mikael 
Tellbe fra Sverige. De første to 
formiddage var han selv til 
stede, men han måtte tage 
hjem, fordi hans kone, der er 
alvorligt syg, ikke kunne und-
være ham længere. De sidste to dages 
undervisning ligger derfor på video på 
sommerstævne.dk under medier. Det er 
virkelig god undervisning ud fra stævnets 
tema ”Guds rige imellem jer”.  
Der ligger flere artikler fra stævnet på 
hjemmesiden baptist.dk. 
Men vi savnede dig! Det giver et særligt 
fællesskab at deltage som menighed i  

sommerstævnet.  
Vi kan se på andre menigheder, at de 
samles om aftenen i et menighedstelt, 
drikker kaffe/te eller andet og snakker 
om dagens oplevelser. Det at stå tidligt 
op og bade i fjorden, eller gå til morgen-

andagt. At spise sammen en 
uge i træk. Vi håber meget, at 
flere af jer har lyst til at delta-
ge næste år…  
Hvis der bliver et stævne næ-
ste år. Med de forholdsvis få 
deltagere i år bliver der sikkert 
et større underskud og de fire 

arrangerende kirker/organisationer 
(BaptistKirken og Baptisternes Børne- og 
Ungdomsforbund, BBU samt Evangelisk 
Frikirke Danmark og deres ungdomsfor-
bund) skal nu evaluere og beslutte, hvad 
der skal ske fremadrettet. Vi, der deltog, 
håber meget, at der bliver et stævne, og 
at vores menighed vil deltage talstærkt.  
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Stor  
kristendomsklasse: 
I år er det en stor kristendomsklasse, som 
skal på fem weekends til Sjælland, og én 
på Bornholm. 
Hele otte unge mennesker er med fra 
Baptistkirken Bornholm, Immanuel Chin 
Church, ICC i Nyker og Nexø Frikirke, hvor 
der ikke er andre jævnaldrende. 
Forældre og unge mennesker havde val-
get mellem et forløb med de andre frikir-
ker i Rønne (hvor der var ganske få andre 
unge i 7. klasse) og at deltage på det for-
løb, som kaldes K-
klassen, og som fem 
baptistkirker på Born-
holm har stået for i et 
par år. De fem er Kors-
kirken i Herlev, Lyngby, 

Kristuskirken/regen, Holbæk og Midtsjæl-
land. Med de otte bornholmere bliver de 
mindst 20 deltagere i de i alt seks week-
ends. Den ene weekend kommer hele 
holdet til Bornholm og skal være på Hol-
sterodde.   
K-klassen er et to-årigt forløb, hvor 7. og 
8. klasse er inviteret – og vil man virkelig 
gerne kan man få lov til at fortsætte i 9.  
klasse.  
Sambuh Langle og en forælder kører hver 
gang til Sjælland med bilen fuld. 
Programmet er således: 20.-21. august i 
Korskirken, Herlev, 30. september-1. ok-

tober i Tøllø-
se, 18.-19. 
november i 
Lyngby. Den 
14.-16. april 
bliver på 
Holsterod-
de, Born-
holm. Her 
kommer vi 
til at efterly-
se hjælp til 
forplejning 

af de unge.  
Yderligere to weekends i 1. halvår 2023 
på Sjælland er endnu ikke planlagt. 
De otte unge er Sara Spanner Hansen, 
Oscar Sprotte Klausen, Anna Maung, 
Christina Ti Hmu, Martha Kofoed, John Ti 
Hmu (som er på efterskole på Skovbo, 
men kan deltage i weekenderne), Elva 
Kjøller (som kommer i Nexø Frikirke) og 
Angela Sung (fra ICC).  
 
Det er Sambuh, der har ansvaret for kri-
stendomsklassen 2022-23.  

Angela Sung læser en 
skriftlæsning til søndagens 
gudstjeneste på K-
klasseweekenden i foråret i 
Nyrup. 

Sara Spanner Hansen spiller til en 
sang sammen med andre K– klasse 
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Kom med på menig-
hedsweekend: 
Den 23.-25. september er der atter me-
nighedsweekend på Bækkely ved Snoge-
bæk. Fra fredag aften, hvor grillen er 
tændt og de, der spiser kød, selv skal 
medbringe det, de vil grille, til søndag 
frokost, hvor alle – også de, der bare 
kommer til søndagens gudstjeneste, er 
budt på frokost. 
Fredag aften vil byde på hygge og livshi-
storier. 
Lørdag vil Jan Kornholt og Ruth Cilwik 
komme. De er vores to Vital-
konsulenter. Vital er et forløb, som me-
nigheden er i gang med. I løbet af 2022 
og 2023 vil de to konsulenter hjælpe os 
med at finde menighedens styrker og 
svagheder. De kan hjælpe os med at 
sætte retning for vores fællesskab, 
med de ressourcer, Gud har givet os.  
Det betyder spændende samtaler på 
tværs af alder og sprog. Derfor bliver 
alt i processen oversat til chin – eller til 
dansk. Og derfor kommer det til at ta-
ge lidt længere tid end i andre menig-

heder. Men vi har prioriteret, at under-
visningen og samtalerne oversættes, så 
vi alle er ligeværdige. Det opdagede vi 
ved første workshop og det betyder, at 
vi ikke blev færdige med den workshop 
den 10. april. Og derfor kan nye hoppe 
på og deltage i denne spændende sam-
tale og proces. 
I invitationen til weekenden står: Jan og 
Ruth vil hjælpe os til at få et ærligt og 
sandt billede af os som menighed.  
Alle kan deltage, også dem, der ikke del-
tog i den første Vital-workshop i april. 
Faktisk vil vi rigtig gerne have mange 
erfaringer og meninger om, hvor vi er 
som menighed nu, for at kunne drømme 
om at blive en endnu mere attraktiv me-
nighed, der er med til at forandre vores 
lokalsamfund. 

Lørdag aften vil der være lovsang 
og Søndag er der gudstjeneste, 
hvor Lone Møller-Hansen prædi-
ker. 
Prisen for deltagelse i hele week-
enden er max. 500 kr. for en fami-
lie med børn under 18 år.  
Se i øvrigt folderen, som ligger i 
kirken. 
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I denne rubrik anføres runde fødselsdage fra 75 år og runde dåbsdage fra 50 år samt 
runde bryllupsdage. Hvis du ønsker at vi skal udelade din runde dag, så gør venligst 

redaktionen opmærksom på det i god tid. 

Rund fødselsdag: 
 
30/10-2022 Mogens Klausen.  75 år 
 

Runde Dåbsdage: 
Mogens Klausen                 2/9 – 1962.  (60 år) 
Gertrud Arozarena  26/11 – 1972. (50 år) 

Optaget:  
 
26/6-2022 Søren Sjøberg. 

Død: 
30/7-2022 Per Samuelsen. 
Per blev 86 år. 

Døbt: 
 
3/7-2022 Thi Dar Aye. 
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Elizabeth og Kyaw Maung (djor mång) 
                                                         24 20 46 53 
BIDRAGSSEKRETÆR  
Marianne Lund Pedersen.  
Email: mariannelp@outlook.dk.       30 18 04 16  
 
ADRESSEÆNDRING 
Alf  Abildgaard                                                    
Email: alfabildgaard@mail.tele.dk       31106590 
 
INDBETALING AF MENIGHEDSBIDRAG:  
Nordea bank. Reg.nr. 0650                                
konto nr. 6879-894-342  
Alle andre indbetalinger skal ske til bankkonto 
Reg. nr. 0650  konto 6505602917  

Eller også på mobilepay                         20875    

         
”NYT FRA BAPTISTKIRKEN” 
Redaktion: Karen-Marie Pedersen   29 65 50 48                                   
Email: faedresminde@pedersen.mail.dk 
Layout: Natia Gotsiridze Spanner Hansen  
Email: natia@spannerhansen.dk     31 56 02 81                                                                                                      
 
BØRNEKIRKEN :    

Kontakt:: Cho Cho Maung 
Mail: julychocho.227@gmail.com  23 86 05 99 

  
  

JUNIORKLUB. Østerlars. 
Leder: Karen-Marie Pedersen  29 65 50 48 
Email:faedresminde@pedersen.mail.dk                                 
 

FAMILIEGRUPPER - kontakt menighedsrå-
det , hvis du vil være med I en gruppe. 
 
KVINDENETVÆRKET 
Elisabeth Lind                                               
lindelisabeth@icloud.com                20 46 17 97 
  
MANDAGSKONTAKTEN  
Sven Lindahl                                    21 64 98 05 
Møder: Se menighedens kalender 
  
OMSORGSTJENESTE 
Noomi Hansen,  
  
INTEGRATION 
Kirsten Wendell                       56 91 25 40                                                                        
Email:kirstenwendell@hotmail.com 
                                                        
  
DISTRIBUTION: 
BORNHOLM:    Birgit H. Sonne       56 97 40 55                                                                          
RØNNE:  
Alice Hansen                                    56 95 60 80             
Ingrid Lund                                   56 95 10 08                     

 
Deadline til næste blad:  6. november 
 
HOLSTERODDE 
Ædjavej 18, Pedersker 
Kontaktperson: Alf Abildgaard 
Email: alfabildgaard@mail.tele.dk       31106590 
 
 
SPEJDER:   
Kredsfører: Søren Kofoed  
                   
SKRYNAN 
Skrædderbakkevej 1,                        
Administrator Søren Kofoed 
Email: sok@dbs.dk                          27 57 37 88               


