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Her i 2017 har ingen kunnet undgå at møde navnet Martin Luther. I hele Europa, men især i 
Tyskland og i de skandinaviske lande, fejrer man 500 året for den dag, da han i Wittenberg 
slog sine teser op mod afladshandel.  

Når man ville diskutere en vigtig sag, så var det den måde, man gjorde det på i en univer-
sitetsby som Wittenberg. Man slog sine teser op - altså skrev i korte formler hvad man 
mente-  for dermed at starte en offentlig debat.

Som bekendt blev det ”startskuddet” til nogle meget urolige årtier, som endte med flere 
religionskrige mellem katolske og protestantiske magthavere. I Danmark indførtes refor-
mationen i 1536 efter flere års voldsom borgerkrig, kaldet ”Grevens fejde”.

Det er jo selvmodsigende, at et evangelium, der har fred og næstekærlighed som det 
centrale, afstedkommer krig og uforsonlighed gang efter gang.

Det, Luther satte i gang som ganske ung munk, var et ærligt forsøg på at befri mennesker 
fra en magtfuld og undertrykkende kirkeinstitution ved at pege tilbage på centrum for den 
kristne tro: Jesus Kristus og evangeliet om ham. 

Derfor er Luther et menneske, som man ikke kan lade være med at respektere. Han skrev 
klart og tydeligt, blev læst over hele Europa og fik tidligt et stort antal tilhængere.

Men som årene gik og vel pga. både den uventede hårde linje fra den katolske pavekirke og 
de magtkampe og økonomiske interesser, der var på færde i Europa, blev han efterhånden 
meget uforsonlig, ja ligefrem stridslysten.

Derfor er det ikke kun med beundring, at Martin Luther huskes i år. Der foregår også en 
selvkritisk overvejelse i de protestantiske kirker over vores fælles historie.

Samtidig med Luther levede filosoffen og teologen Erasmus af Rotterdam. Han var mere 
berømt end Luther. De var venner i begyndelsen og Luther benyttede Erasmus’ forsk-
ning til sin oversættelse af Bibelen. Men deres venskab sluttede, da Luther krævede, at 
Erasmus skulle stille sig på hans side, uanset hvad. Det ville Erasmus ikke. Han ville ikke 
vælge side og udpante sin loyalitet på forhånd. Erasmus var hele sit liv en talsmand for 
forsonlighed og fred.

Stefan Zweig skrev en lille bog i 1934 om disse to, der fik så stor betydning i Europa.  Zweig 
viser, hvordan bestræbelser på fred pludselig kan blive fejet af banen, når uforsonlighed 
og barbari tager over. Bogen er nyoversat og udgivet af Kristeligt Dagblads Forlag og er 
ligeså aktuel nu, som den må have været i 1934.  

Odense Valgmenighed har i øvrigt to arrangementer om Stefan Zweig sammen med 
Odense Højskoleforening i denne sæson.
 Inger Hjuler Bergeon 

Når religion bliver uforsonlig
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September
9/9  10-12  Onsdagsmøde Ole Ulsø og Inge Margrethe Hansen fra Palliativt  
    Frivilligt Netværk. Se s.9
16/9  9 - 18  Naturdag ved Hindsgavl. Se s.5 om tilmelding. Pjece i kirken
21/9  16.30  Fyraftenssang v/ Johs. Nørregaard Frandsen, professor og  
    leder af H. C. Andersen Centret
24/9  15.00  Flyglet indvies ved koncert med Elisabeth Westensholz. Se s.5

Oktober
3/10  18.30  ”Skibbykrøniken” – en dramatisk forestilling med ”Teatertasken”
    især for konfirmander fra de fynske fri- og valgmenigheder 
7/10  8.00-18 Ekskursion til Ribe og Vadehavsmuseet.* Se s.6 om tilmelding
10/10  19.00  Rasmus Agertoft: ”Seks myter om den danske reformation”*
12/10  16.30  Fyraftenssang v/ musik, dansk og historielærer Peter Mondrup
22/10  15.00  Koncert: Nordic Baroque Band v/Monica S. Andersen**
29/10  10.00   Gudstjenesten bliver en festlig fejring af Reformations-jubilæet 

November
2/11  19.00  Foredrag v/ biskop Elof Westergaard om Orhan Pamuk 
    Arr. af OH’s læsekredse. For alle der har lyst*
4/11  11.00  Film i Cafebiografen: ”Farvel til Europa”.* Om Stefan Zweig. Se s.8
8/11  10-12  Onsdagsmøde med Camilla Balslev om Jeppe Aakjær. Se s. 9
19/11      15.00     ”Ka’ du li’ Lieder”. Gratis koncert med Det Fynske Sangselskab
23/11  16.30  Fyraftenssang v/ Annette Wilhelmsen, direktør for Tietgen                     
25/11  11-14  Julekrybbeværksted med frokost for børn, konfirmander og voksne
26/11  15.00  Koncert: Carion Blæserkvintet**
30/11  14.30  Adventsmøde med Palle Jensen, tidl. provst. Se s.9 

December
11/12  19.00  Fransk julegudstjeneste
14/12  16.30  Fyraftenssang med adventssange v/ Tine Lindhardt, biskop

* Betyder at det er et samarbejde med Odense Højskoleforening
** Betyder at det er arrangeret af ’KAMMERMUSIK Odense’ (tidl. Odense Musikforening)

aktiviteter
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I Lufthavnen blev vi hentet af Jákup, som skulle være vores chauffør og guide på hele tu-
ren. Han er en fantastisk fortæller, der dog heldigvis lagde mikrofonen, når vi skulle rundt 
i hårnålesvingene.

På vej mod vores hotel i Gjògv kom vi forbi et sted, hvor der netop var slagtet 160 grindehvaler. 
Alle deltagere var ude og kigge på, og Jákup forklarede både om slagtning og fordeling af kødet.

I Gjògv var vi indkvarteret i fire dage med god mad og festaften med kædedans. Herfra kørte 
vi udflugter til Mykines med sejltur til fuglefjeld, Saksun med spadseretur på Atlanterhavsvejen, 
Christianskirken i Klaksvig og de gamle bygninger i Blásastova, hvor vi fik lejlighed til at smage 
skærpekød, klipfisk og grind. Vi havde også lejlighed til at høre Kingosang.
  
Kunstnerbesøg hos Pòl Skardenni var på programmet, inden turen gik gennem den nye tunnel 
ud til Gàsadalur med det flotte vandfald. Udenfor programmet besøgte vi også kunstneren 
Kàrí Svensson, som ofte udstiller i Danmark. På krigsmuseet hørte vi om englændernes 
fredelige besættelse af Færøerne under 2. Verdenskrig. 

De tre sidste dage tilbragte vi i Tòrshavn på Hotel Færøerne med flot udsigt over byen. Her 
havde vi en lokal guide med på en byrundtur, bl.a. til Kunstmuseet og Tinganæs. 

William Heinesens hus var en særlig oplevelse, da det var Heine-
sens søn, Zakarias, der fortalte.

På turens næstsidste dag var vi 15, der tog med båden over til 
Nólsoy, hvor vi hørte fuglemanden fortælle om sit spændende 
liv med fugle og fuglelus! 5 seje deltagere tog turen over fjeldet 
til Kongsbondegården, hvor vi alle skulle samles til festaften hos 
Kongsbonden. En festlig afslutning på en pragtfuld uge.

Inden turen gik mod lufthavnen, var der besøg i Nordens Hus.

Nogen siger, det altid er regnfuldt og tåget på Færøerne. I de 8 dage, vi var der, havde vi 
utroligt smukt vejr med masser af sol, blå himmel og et spejlblankt Atlanterhav og blot en 
dag med regn.

Hjertelig tak til planlægningsgruppen for en veltilrettelagt rejse og til alle deltagere for en 
særdeles hyggelig tur med god stemning hele ugen igennem. 

Hanne Staack

Rejsen til Færøerne  
var en storslået oplevelse 

Foto: Inger Bergeon

Foto: Inger Bergeon
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En dejlig naturdag er igen i år blevet plan-
lagt og vi glæder os meget til at dele denne 
dag i skønne omgivelser med jer alle. Pro-
grammet vil indeholde fælles morgenmad, 
aktiviteter i naturcentret og på pladsen for 
alle aldre, hygge, bålmad og –pandekager. 

Alle er velkomne både hele dagen og i dele af dagen – giv besked ved tilmelding til 
Inger Hjuler Bergeon, ihb@km.dk eller 66125705 senest 6. september. 

Og måske har du lidt overskud til at bage en kage til eftermiddagskaffen? Giv os gerne 
besked herom.

Vi glæder os
Jørgen Findsen og 
Christina Rønlev

Naturdag til Hindsgavl Aktivitets- og Naturcenter  
Lørdag d. 16. september kl. 9-19

Pris for hele dagen; 
Voksne 100.- Børn under 15 år 50.- Konfirmander: Gratis
Se yderligere information og praktiske detaljer på hjem-
mesiden og i den lille stue i kirken.

Nyt flygel i Odense Valgmenighed

En iskold maj-eftermiddag i 2015 mødtes en lille gruppe mennesker for at lægge en 
plan for anskaffelsen af et godt flygel til erstatning for kirkens veltjente opretstående 
klaver. Mindre end to år senere havde vi tilsagn om store donationer fra Oticon Fon-
den og A.P. Møller og Hustru Chastine McKinney Møllers Fond til almene formål, og 
med flere mindre donationer, et beløb fra kirkens eget budget samt et lovende salg af 
tangenter blandt menighedens medlemmer oveni var vi så tæt på at have økonomien 
på plads, at vi turde skride til handling. 

Organist Carsten Sinvald og jeg tog på instrumentjagt, og Carsten forelskede sig i et 
fabriksnyt Bechstein-flygel hos Pianoteket her i Odense. For at få en ”second opinion” 
indforskrev vi Elisabeth Westenholz – en af Danmarks absolut førende pianister – til 
at deltage i jagten. Hun blev ligeså begejstret for Bechstein-flygelet, som Carsten var. 
Handelen blev afsluttet, og søndag den 24/9 kl. 15.00 indvier Elisabeth Westenholz 
flygelet ved en koncert med et sublimt program med musik af Beethoven, Schubert 
og Schumann (dørene åbnes kl. 14.30).

Der ingen tvivl om, at Odense Valgmenighed med an-
skaffelsen af dette dejlige flygel kommer til at danne 
ramme om musikalske udfoldelser til glæde for mange 
og med øget synlighed af kirken til følge.

Marianne Granvig

Efter koncerten inviterer menighedsrådet på en lille forfriskning.

På vegne af menighedsrådet Christina Rønlev
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I anledning af Reformationsjubilæet 2017 kaster Rasmus 
Agertoft, der er cand.mag. og historisk konsulent, et kritisk 
og veloplagt lys på seks af de mest fremherskende myter 
om reformationen, gavmildt krydret med eksempler fra 
fynske kirker.

Den danske reformation i 1536 har så mange år på bagen, at man kunne tro, dens 
begivenheder og betydning stod lige så klart som den evangeliets lyse dag, reforma-
torerne priste. 
I stedet ser det ud til, at årene har sløret bevidstheden om, hvad reformationen 
egentlig indebar på en række væsentlige områder i og uden for kirken. 

 Arr. af Odense Højskoleforening og Odense Valgmenighed.

Rundvisning i Ribe Domkirke og i Kannikegården, ( Ribe Domsogns nye menighedshus).
Frokost på Quedensgaard.

Efter frokost på egen hånd til f.eks. Ribe Kunstmuseum, Det gamle Rådhus, 
Sct. Catharinæ Kirke og Kloster.

Kl. 13.50 med bussen til det ombyggede Vadehavscenter (åbnet februar 2017) 
      

Prisen dækker transport, formiddagskaffe, frokost 
(excl. drikkevarer) entreer og guider.
Deltagerantal max 54 personer. Afgang Dannebrogsgade kl.8.00.    

Tilmelding til Mette Bjerg fra mandag den 11.september kl. 10 - og ikke før.

Mail: mettebjerg@email.dk   Hvis påkrævet tlf. 51 23 24 72.

Først efter accept af tilmelding indbetales til Reg. nr. 6845  Konto 1334582

Seks myter om den danske reformation
ved Rasmus Agertoft 
Tirsdag d. 10. oktober 2017 kl. 19.00

tag med Odense Valgmenighed og Odense Højskoleforening på 

Natur-  og kunsttur til Ribe og vadehavet 
Lørdag d. 7. oktober 2017 kl. 8.00 – 18.00

Billetpris: 485kr.



6 7

Traditionen tro, vil vi igen i år gerne indbyde børn (herunder selvfølgelig også vores 
konfirmander), forældre og bedsteforældre til at deltage i vores julekrybbeværksted. 
Vi vil i fællesskab lave et stort julekrybbetableau som vil stå i kirken fra den 25.11.17 
og igennem hele december. Derudover vil der være mulighed for at producere små 
julekrybber som I kan tage med hjem. 

Vi forsøger hvert år at finde på nye måder at lave julekrybben på og I er her velkomne 
til at komme med gode idéer til hvordan vi kan lave selve figurerne med mere. I må 
gerne komme med jeres idéer til menighedsrådet inden den 17.11.17, da vi har brug 
for at anskaffe de fornødne materialer. 

Vi sørger for at alle materialer og skabeloner er klar til den helt store produktion af 
julekrybber samt lidt godt til ganen. Af hensyn til planlægningen vil vi gerne have en 
tilbagemelding på hvor mange I kommer senest den 23.11.17. 

Tidspunktet i år ligger tidligere og derfor serverer vi frokost. Vi slutter i god tid, så 
man kan nå til Flakhaven, hvor juletræet tændes.

Vi glæder os til nogle hyggelig og kreative timer sammen.
 af Louise Mosbæk

Ligesom derhjemme er der hjørner af kirken, hvor man ikke kommer så tit og som 
trænger til en kærlig hånd/oprydning.

Vi opfordrer derfor medlemmer af menigheden, som har tid/lyst til at bidrage
med sin arbejdskraft nogle timer denne dag. Der vil blive sørget for mad/drikke
og forhåbentlig også tid til hyggeligt samvær.

Dagen starter kl. 09.00 med kaffe/the og brød. Alt efter hvor langt vi når med
opgaverne, er det tanken, at dagen slutter senest kl. 15.00.
Har du kun mulighed for at deltage noget af dagen er det også OK.

Da det er vores allesammens kirke håber vi, at du/I 
vil tage godt imod dette initiativ og møde talstærkt 
op til en aktiv dag, hvor vi forener det nyttige med
det hyggelige.

Tilmelding til kirketjener Annalise Rasmussen 
enten på mail: amta@mail.dk eller mobil  
24 24 59 28  senest den 7. oktober 2017.

Vel mødt
Menighedsrådet

Julekrybbeværksted 
Lørdag d. 25. november 2017 kl. 11-14

Arbejdsdag og socialt samvær 
Lørdag d. 14. oktober har vi planlagt arbejdsdag i kirken. 
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Odense Højskoleforenings læsekredse, som benytter valgmenighedens ”lille stue”, 
arrangerer hvert halvår en spændende foredragsaften.

Denne aften vil Elof Westergaard, som er biskop i Ribe, fortælle om den tyrkiske 
forfatter Orhan Pamuk, der i 2006 modtog Nobels litteraturpris.

Orhan Pamuk skildrer bl.a. gennem sin elskede by, Istanbul, de store kulturelle og 
sociale  forandringer, som Tyrkiet er præget af.

Alle er velkomne.

Filmen ”Farvel til Europa”  om forfatteren Stefan Zweigs sidste tid.

Lørdag d. 4. november 2017 
kl. 11.00 i Cafebiografen.
Inger Hjuler Bergeon giver en kort 
introduktion til filmen kl 10.45

Filmen handler om den jødiske forfat-
ter fra Østrig og hans kamp for fred 
og retfærdighed imod slutningen af 
de begivenheder, der ramte Europa i 
1930 èrne. I eksil skrev han bogen ”Ver-
den af i går”, som stadig er et enestå-
ende vidnesbyrd om europæisk kultur 
og historie fra 1880’erne til 1940’erne.
                                                                                                                                          
Den 11. april 2018 kl. 19.00 skal vi i 
kirken høre Karsten Pharao læse op 
og fortælle ud fra netop dén bog.

Tilmelding til film inden d.1. nov. pr. mail:   
ihb@km.dk

Arr. af Odense Højskoleforening, Oden-
se Valgmenighed og Cafébiografen

Læsekredsene indbyder til 
aften om Orhan Pamuks Istanbul 
Torsdag d. 2. november 2017 kl. 19.00

Farvel Europa – Goddag Europa   
Længslen efter europæisk humanisme før, - og nu.

Billetpris: 55kr.
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Onsdag d. 6. september 2017 kl. 10-12 

Inge og Ole vil denne formiddag fortælle 
om den frivillige indsats, som Palliativt 
Frivilligt Netværk (PFN), yder hos uhel-
bredeligt syge i eget hjem på Fyn.

Inge vil blandt andet fortælle lidt om:
 -  Hvem har mulighed for at gøre brug af PFN og lidt om samspillet med 

Palliativt Team Fyn.
 -  Den frivillige indsats i PFN er en individuel tilrettelagt indsats – sker 

i tæt samspil med den syge og dennes pårørende.
 -  Lidt om de frivillige i PFN, herunder muligheder og begrænsninger i 

den frivillige indsats.
 -  Hvorfor er der behov for flere mænd (og kvinder) i PFN?

Ole vil blandt andet fortælle lidt om: 
 -  PFN er en forening opstartet af Rotary klubberne, herunder mulighed 

for at støtte som frivillig eller som medlem
 - Hvad er min baggrund og bevæggrunde for at være frivillig i PFN
 - Hvilke opgaver og oplevelser har jeg haft som frivillig i PFN

Efter de to indlæg vil der være god mulighed for at stille spørgsmål og drøftelse.

ONSDAGSMØDER 
Odense Valgmeninghed

Koordinator Inge Hansen Frivillig PFN Ole Ulsø

Onsdag d. 8. november 2017 kl. 10-12

Camilla Balslev Fage-Petersen, præst i 
Vor Frue fortæller om Jeppe Aakjær
         
Camilla siger om sin glæde ved Jeppe 
Aakjær: ”Jeppe Aakjær er elsket for sine 
sange, men udfordrede sin samtids borgerskab ved at have fokus på den lille mand. 
Foredraget kommer rundt om Jeppe Aakjærs liv og levned, og undervejs synger vi 
nogle af hans sange.”

Adventsmøde                                                                                                                                 
Torsdag d. 30. november 2017 kl. 14.30 - 16.30  
Palle Jensen, tidl. provst og præst på Vestfyn: Ind under jul…                                                                                      
                                       
"Ind under jul, hvor var det dejligt" - om glimtvise erindringer 
og drengedrømme om juleforberedelser og vinteroplevelser 
fra dengang landskabet var befolket af piberensernisser og 
de frosne farvande var et håndspejl begravet i driver af vat.
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Nyt fra menighedsrådet

Det er med beklagelse, at vi må tage afsked med Pia Valbak Schmidt, der har været i 
menighedsrådet siden marts 2012. Pia har valgt at rykke teltpælene op og flytte "hjem" 
til Jylland, mere præcist til Sorring ved Silkeborg. Pia har  deltaget i menighedsråds-
mødet for sidste gang i august. Men Pia vil deltage, når hun kan i kirkens aktiviteter.

Pia har været et aktiv for Odense Valgmenighed og for samarbejdet og arbejdet i 
menighedsrådet. Det vil vi gerne sige hende en meget stor tak for. Vi håber at Pia vil 
bruge sin energi, viden og altid venlige hjælpsomhed i nye sammenhænge i det jyske. 
Vi vil komme til at savne hende.

Fra mødet i september træder vores suppleant Louise Mosbæk ind i menighedsrådet. 
Louise har været suppleant siden marts 2014, og har indtil 2016 været vores repræ-
sentant i Odense Friskoles bestyrelse. Louise har også bidraget omkring børnearbejdet 
i kirken, og vi glæder os til at byde hende velkommen til arbejdet i menighedsrådet.

 Hvem vil købe kirkens klaver? 

I forbindelse med køb af flygel til kirken har vi 
fået vurderet vores klaver. Henrik Clement 

fra Pianoteket har vurderet at det kan sæl-
ges til 12.000-15.000 kr. 

Derfor har vi besluttet at lade interesserede 
medlemmer få muligheden få at købe et godt kla-
ver til 12.000 kr. - før andre får tilbuddet.

Klaveret er et Sauter.
Er du interesseret så kontakt undertegnede på tlf. 61 41 00 52 

eller mail: annegretepilgaard@gmail.com 

  På menighedsrådets vegne

siden sidst

Døbte:
 

Mads Riis Christiansen
Sif Vincentz Carøe

Viede:

Henriette Barfoed Wivel  
og Rasmus Davidsen

Marianne Stangerum Thycosen 
og Søren Bo Østerkjærhuus

Døde:
Elisabeth Braüner
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gudstjenester         t
September

3/9  10.00 Høstgudstjeneste Inger Hjuler Bergeon
10/9  10.00 13.s.e.trin. Marianne Rasmussen
17/9  16.30 TEMA-gudstjeneste Inger Hjuler Bergeon 
24/9  10.00 15.s.e.trin. Inger Hjuler Bergeon

Oktober
1/10  10.00 16.s.e.trin. Inger Hjuler Bergeon
8/10  16.30 TEMA-gudstjeneste Inger Hjuler Bergeon
15/10 10.00 18.s.e.trin. Inger Hjuler Bergeon
22/10 19.00 19.s.e.trin. Anja Damkjær True
29/10 10.00 Reformationsfejring   Inger Hjuler Bergeon

November
5/11  10.00 Alle Helgens Søndag Inger Hjuler Bergeon
12/11 16.30 TEMA-gudstjeneste Inger Hjuler Bergeon 
19/11 10.00 23.s.e.trin. Marianne Rasmussen
26/11 10.00 Sidste søndag i kirkeåret Inger Hjuler Bergeon

December
3/12  10.00 1.s. i advent Inger Hjuler Bergeon 

En TEMAgudstjeneste er bygget op som en mosaik omkring et tema. Mosaikken består af musik, 

tekster fra bibel og litteratur, sange og salmer fra salmebog og højskolesangbog samt lidt reflek-

sioner og billedbetragtning. Der er altid noget for både børn, unge og voksne. Den varer ca. 45 

minutter. I september vil temaet være ”mildhed”.

 

www.odensevalgmenighed.dk



valgmenighed?

En valgmenighed er en fri og åben menighed inden for Den 
danske Folkekirke. Som valgmenighed vælger, ansætter og 
lønner menigheden selv sin præst og det øvrige personale.

En valgmenighed er opbygget som en forening, hvis øverste 
ledelse er generalforsamlingen/årsmødet, der vælger en 
bestyrelse til at varetage den daglige drift.
Som medlem betaler man ikke kirkeskat, men et medlems-
bidrag, som p.t. er fastsat til 1,3% af den skattepligtige 
indkomst. 
Odense Valgmenigheds medlemsbidrag fastsættes så det 
efter fradrag svarer til Odense Kommunes kirkeskat.

Hvordan bliver man medlem?
Man bliver medlem ved at henvende sig til Valgmenighe-
dens præst. 
At melde sig ind i en valgmenighed svarer til at løse sogne-
bånd fra en sognekirke til en anden, men her sker det bare 
til en valgmenighed. Valgmenighedens præst sørger for det 
registreringsmæssige omkring overflytningen.

Ved indmeldelse giver man tilladelse til, at valgmenighedens 
regnskabsfører kan hente oplysninger fra SKAT til bereg-
ning af medlemsbidraget. Dette er fradragsberettiget og 
indberettes til SKAT.

navne og adresser

Kirken
Odense Valgmenighed,
Dronningensgade 1, 5000 Odense C
www.odensevalgmenighed.dk
(Postadresse er præstens adresse)

Præst
Inger Hjuler Bergeon
Finsens Allé 25, 5230 Odense M
ihb@km.dk, Tlf. 66 12 57 05
– fredag er fridag

Formand
Anne Grete Pilgaard, 
odense.valgmenighed@gmail.com
65 96 22 98 og 61 41 00 52 

Kirkeværge
Jørgen Findsen
Tlf. 20 41 95 89

Kirkesanger
Finn Henriksen
Tlf. 20 74 19 45 

Organist
Carsten S. Sindvald
Tlf. 51 14 90 84

Kirketjener
Annalise Rasmussen
arnedamsted@hotmail.dk 
Tlf. 66 17 59 20 og 24 24 59 28

Kasserer
Henrik Therkelsen, 
Tlf. 21 69 01 48

Regnskabsfører
Rosager Regnskab
v/Lone Rosager Poulsen
mail@rosagerregnskab.dk
Tlf. 22 16 98 61

Redaktion
Christina Redtz Rønlev (ansv. red.)
Inger Hjuler Bergeon

Kirkebil
Helene Sønderby
Tlf. 66 18 92 01
Kontaktes senest fredag for kørsel

kindly.dk
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