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Farvel
Et farvel til sognepræsten og
kirkebladet i dets nuværende form

så skal vi huske, at det kirkelige liv jo i høj
grad bliver til sammen med jer, der deltager. Måske samarbejdet i kystpastoratet
også kan åbne nye døre for fællesskaber?
Hvem ved? Sommerens kirkestafet har i
hvert fald vist, at man sagtens kan besøge
omegnens kirker – og få en god oplevelse
med sig i bagagen. Måske det slet ikke er
så farligt at gå til gudstjeneste i en af de andre kirker inden for kystpastoratet? Menighedsrådet skal nok sørge for, der kan arrangeres kirkebil.

Dette kirkeblad bliver det sidste nummer i
dets nuværende form – og det sidste kirkeblad som vores sognepræst Hanna Nissen
er ansvarlig for.

Fra 1. januar er Gosmer-Halling Pastorat en
del af Kystpastoratet, der også tæller Randlev-Bjerager Pastorat samt Saxild-Nølev Pastorat. Kystpastoratet er en konsekvens af
omfordeling af præstestillinger fra land til
nye byområder. På landsplan er der et vist
antal præstestillinger, og disse skal fordeles
mellem folkekirkemedlemmerne. Der tages
ikke hensyn til, at vi mener, det er anderledes krævende at være præst på landet end
i byen; og det er ikke en udvikling vi hilser velkommen, men en nødvendig konsekvens af de faktiske forhold.

I forhold til kommende informationer vedrørende gudstjenester og det kirkelige liv?
Hvordan kan vi ikke præcist redegøre for
endnu. Men en ny fælles hjemmeside for
kystpastoratet er på vej, og et kirkeblad,
eller noget der ligner, forventer vi også at
samarbejde om.

Farvel til Hanna Nissen

Vores sognepræst gennem 35 år har valgt
at gå på pension fra 1. marts 2019. Det bliver et stort savn, at vi ikke har Hanna mere
som vores sognepræst – og det bliver et
stort savn, at vi ikke får vores helt egen
sognepræst, kun til Gosmer-Halling pastorat.

Det nye kystpastorat er allerede i gang med
at samarbejde, og vi vælger at samarbejde i
en positiv ånd. Vi vælger at arbejde for de
bedste løsninger hele vejen rundt. Kystpastoratet vil blive betjent af 2 præster: Mette
Rothmann Sørensen fra Randlev og Kirsten
Lundager fra Saxild. Det skal dog siges, at
Hanna Nissen har vi indtil marts måned,
hvor Hanna har valgt at gå på pension. Kirsten Lundager har vi til september 2019,
hvor hun går på pension. Herefter skal der
findes og vælges en ny præst til at samarbejde med Mette.

Hanna er en vellidt præst, der har engageret sig flittigt i Hou og omegn. Hanna har
om nogen været en lokal sognepræst, man
kunne møde både her og der. Der har været samarbejdsrelationer til skole, børne
have, Egmont Højskolen/det øvrige kulturliv i Hou m.m. Hanna har været en inspirerende samarbejdspartner i menighedsrådet
og Hanna har aldrig været bange for at afprøve nye initiativer.

Når vi kun har to præster til rådighed til 3
pastorater/6 kirker kan det ikke undgå at
gå ud over antal gudstjenester eller præstebetjeningen generelt. Hvordan det præcis
kan gå op i en højere enhed, ved vi i skrivende stund endnu ikke. Men vi ved, at
Gosmer-Halling Menighedsråd arbejder på
at fortsætte de aktiviteter, vi har været vant
til, der hvor de giver mening. Måske nogle
aktiviteter fortsætter i en lidt anden form,
og sikkert er det, at eksempelvis sogneeftermiddage/ morgensang/ babysalmesang
m.fl. bliver uden deltagelse af præst. Og

Hou går nye tider i møde – en stor epoke
slutter med udgangen af februar.

Menighedsrådet ønsker at markere denne
afsked, og vil gerne sige Hanna en STOR
TAK for alle årene. Derfor inviterer vi alle
der har lyst til at deltage i afskedsgudstjeneste og reception (se side 4):
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Farvel
Søndagen før bliver der en ”afskedsgudstjeneste” i Halling Kirke, efterfulgt af et
glas ”bobler” i våbenhuset.

AFSKEDSGUDSTJENESTE
I GOSMER KIRKE

			Mvh Rikke Gade

Ps. Flere har ytret ønske om at hilse på de
nye præster Mette Sørensen og Kirsten
Lundager. Det bliver der mulighed for ved
gudstjenesterne den 6. januar ved Mette i
Halling kirke og den 20. januar ved Kirsten
i Gosmer kirke.

MED EFTERFØLGENDE

RECEPTION
I HOU HALLEN

SØNDAG DEN 24. FEBRUAR 2019 kl. 10.30

Efter gudstjenesterne bliver der serveret
lidt i våbenhuset.

Kirkekulturuge 2018 (uge 40)
Så gik der atter en uge, spækket med kulturoplevelser i vores lille by, Hou.
En flyer med et fantastisk, varieret program, blev puttet i vore postkasser, og så
var det bare om at vælge til og ta` for sig
af retterne.
Min egen uge startede ved Høstgudstjenesten i Halling, der festligt var pyntet
med blomster, neg, bær, frugt og andre
afgrøder fra mark og have.
I Sognegården blev der serveret dejlig
høstsuppe, efterfulgt af en auktion over
de mange medbragte afgrøder.
Auktionen havde stor underholdningsværdi, hvor der blev budt og overbudt.
Flere gange var der kamp til stregen for
at kunne være sikker på at få fingre i udsete blomster, frugter eller andet godt.
Tirsdag var der møde i Sognegården om
Fremtidens kirkeliv. Der blev luftet mange ønsker, lige fra ”hvad-skal-vi-beholde” og til nytænkning.
Aftenen sluttede med musik af ”Molevitten”, krydret med gæstesolist-optræden,
som det sig hør og bør, når ”husorkesteret” spiller.
Mit næste besøg i Kirkekulturugen foregik ligeledes i Sognegården.
Her var temaet ”Bryllup”, og jeg skal da
love for, at der var lagt op til en festlig
bryllups-udstilling.
Der var kjoler, hatte, sko, sange, sang-

skjuler, bordpynt osv, alt sammen sirligt
gemt fra bryllupper, der har fundet sted
for mange år siden.
Da Mette og Peter Jacobsen dagen før udstillingen havde fejret Guldbryllup, havde Mette udlånt sine 50 røde, langstilkede roser fra Peter, til pynt i udstillingen.
”Bryllupsgæsterne ” blev trakteret med
kaffe, kransekage, kyskager og hjerte-bolsjer.
Mange flotte brudebilleder udsmykkede
væggene, og det var interessant at se de
forskellige tidsaldres mode inden for tøj
og hår.
Min sidste deltagelse i Kirkekulturugen
foregik i Gosmer Kirke. Det var ”MIIRA”.kvartetten, der spillede kammermusik, kombineret med anekdoter af Søren Ryge, i en stuvende fuld kirke.
En særdeles flot koncert med højt kvalificerede musikere.
Efter koncerten i kirken, var der mulighed for at købe aftensmad i Sognegården.
Også dette arrangement var flot besøgt.
Her kunne maden nydes til taffelmusik af
”MIRA”-kvartetten.
Efter denne søndags oplevelser kan vi atter se tilbage på en veltilrettelagt Kirkekulturuge 2018, med et særdeles varieret
program, der har tilgodeset alle aldre.
Tusind tak for det.
Lene Isager.
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“100 salmer”

Farvel

Sangaften: ”100 salmer”,
tirsdag d. 29. januar 2019
kl. 19-21 i Hou Sognegård.
Vi følger op på sangaftenen i november
og tager endnu en rundrejse i det nye
salmebogstillæg. Vi øver 5-6 nye salmer
linje for linje så melodierne bliver grundigt indøvet, - alle kan være med. Måske
møder man her sin nye yndlingssalme?
Hanna og Karen fortæller lidt om salmeteksterne, digterne og komponisterne undervejs.
Efter en pause med kaffe/te og lidt frugt
og småkager fortsætter vi med ”ønskekoncert”: sange fra Højskolesangbog,
salmebog eller tillæg. Tænk gerne over,
hvilke sange I har lyst til at foreslå.
Vel mødt til en hyggelig aften med fællessang.
Hanna og Karen

Morgensang
Mandag den 4.februar mødes vi til endnu
en gang morgensang i sognegården kl.
9.30.
Der serveres kaffe og morgenbrød
à 10 kr.
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Gudstjenester

Lørdag d. 1. december
11.00
Randlev kirke
MRS
Lørdagsdåb
Søndag d. 2 december || 1. s. i advent
10.15
Randlev kirke
MRS
10.30
Halling kirke
DRS 		
11.00
Nølev kirke
KSL
14.00
Bjerager kirke
MRS
Familiegudstjeneste
14.00
Saksild kirke
KSL
Familiegudstjeneste
16.00
Gosmer kirke		
Julekoncert
Onsdag d. 5. december
14.00
Hou Sognegård 		
Onsdagsgudstjeneste
Søndag d. 9.december || 2.s i advent
10.15
Bjerager kirke
MRS
11.00
Saksild kirke
KSL
15.00
Nølev kirke		
Julekoncert
19.30
Bjerager kirke		
Julekoncert
Torsdag d. 13. december
17.00
Gosmer kirke
HN
December-kirke
Søndag d. 16. december || 3.s. i advent
10.15
Randlev kirke
MRS
10.30
Halling kirke
HN
Julesang
16.00
Bjerager kirke		
Stilletid
Torsdag d. 20. december
19.00
Saksild kirke		
Julesang
Mandag d. 24. december || Juleaften
14.00
Saksild kirke
KSL
15.00
Halling kirke
HN
Kirkebil
15.00
Bjerager kirke
MRS
15.00
Nølev kirke
KSL
Kirkebilen kører til gudstjenester mærket
, og ruten er flg.:
16.00
Gosmer kirke
HN
Opsamlingssted min. før gudstjeneste
16.00
Saksild kirke
KSL
Spøttrup
35
16.15
Randlev kirke
MRS
Spøttrup Strandvej
v/Fyrrevænget
33
Tirsdag den 25. december || Juledag
Søndergade
30
9.30
Saksild kirke
KSL
Skovvej/Vestergade
27
9.30
Randlev kirke
MRS
Hou Ældrecenter
25
Bor man udenfor ruten, er man velkommen
10.30
Gosmer kirke
HN
til at ringe til Odder Taxa, tlf. 8654 3500.
11.00
Bjerager kirke
MRS
11.00
Nølev kirke
KSL
Onsdag d. 26. december || 2. juledag
10.30
Halling kirke
HN		
Mandag d. 31. december || Nytår
14.00
Halling
HN		
14.00
Nølev kirke
KSL
Tirsdag d. 1. januar || Nytårsdag
16.00
Bjerager Kirke
MRS
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DRS= Dorte Sørensen, MRS= Mette Sørensen, KSL= Kirsten Lundager, HN= Hanna Nissen
Lørdag d. 5. januar || H3K
17.00
Saksild Kirke
KSL
Søndag d. 6. januar || H3K
10.15
Randlev kirke MRS
19.00
Halling kirke
MRS		
Søndag d. 13. januar || 1.s.e.H3K
9.30
Saksild kirke
KSL
10.15
Bjerager kirke
MRS
11.00
Nølev kirke
KSL
Søndag d. 20. januar || 2.s.e.H3K
10.15
Saksild kirke
KSL
14.00
Gosmer Kirke
KSL		
16.00
Bjerager kirke 		
Stilletid
Lørdag d. 26. januar
11.00
Gosmer Kirke
HN
Lørdagsdåb
Søndag d. 27. januar || 3.s.e.H3K
10.15
Randlev kirke
MRS
10.30
Halling Kirke
HN		
Onsdag d. 30. januar
14.00
Hou Sognegård 		
Onsdagsgudstjeneste
Lørdag d. 2. februar || Kyndelmisse
16.00
Nølev kirke
KSL
Søndag d. 3. februar || 4.s.e.H3K
10.15
Bjerager Kirke
MRS
10.30
Gosmer kirke
HN		
20.00
Randlev kirke 		
Koncert
Lørdag d. 9. februar
11.00
Bjerager kirke
MRS
Lørdagsdåb
Søndag d. 10. februar || S.s.e. H3K
9.30
Saksild kirke
KSL
10.15
Randlev Kirke
MRS
11.00
Nølev kirke
KSL
Søndag d. 17. februar || Septuagesima
10.30
Halling kirke
HN		
Søndag d. 24. februar || Seksagesima
9.30
Bjerager kirke
KSL
10.30
Gosmer kirke
HN		
11.00
Saksild kirke
KSL
16.00
Bjerager kirke 		
Stilletid
Søndag d. 3. marts || Fastelavn
9.30
Saksild kirke
KSL
10.15
Randlev kirke
MRS
11. 00
Nølev kirke
KSL
Søndag d. 10.marts || 1.s.i fasten
9.00
Bjerager kirke
MRS
10.30
Halling kirke
MRS		
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Sogneeftermiddage i sognegården
Torsdag den 24. januar får vi besøg af gymnasielærer Bjarne Bendtsen, der vil fortælle
om 1.verdenskrig, nærmere bestemt om

Torsdag den 28. februar er det endnu en gang
vores lokale Inge Myllerup, der gæster sognegården

Han skriver flg. om sit foredrag:

Sådan lyder overskriften over
marts måneds sogneeftermiddag torsdag den 14. marts med
højskolelærer Helge Teilgård.
Ud over at være højskolelærer
er Helge Teilgård bl.a. også talepædagog, og
han skriver om sit foredrag sådan her:

”Gullaschbaronerne”

Hvad er det du siger?

Hvis danskerne ved noget om Danmark og
Første Verdenskrig, så er det historier om
gullaschbaronerne. For var der ikke noget
med, at Danmark var neutralt og dermed
undgik at blive inddraget i det meningsløse slagteri – på nær sønderjydernes tragisk
tvungne kamp på tysk side – men til gengæld handlede med begge sider og tjente rigtig gode penge på det? Og at dem, der stod
for denne usle udnyttelse af andres nød, var
kyniske nyrige: gullaschbaroner, som solgte
uspiselig dåsemad til særligt de tyske soldater i skyttegravene?

Et fornøjeligt krydstogt i det danske sprog
med en talepædagog ved roret. Hvorfor kan
vi ikke forstå hvad de siger i TV? Hvorfor taler vores børn og unge så utydeligt? Kan vi
gøre noget ved det? Alle har en mening om
vores brug af sproget. Hér vil vi diskutere
sprogstil og dialekter, historie og individuelle
forskelligheder for at få både større forståelse
og større fornøjelse af vores godt brugte modersmål. Med indlagte rim og remser, recitation og sang.

Gullaschbaronen fylder ganske meget i den
danske satire fra krigsårene, og er derfra gledet over i den folkelige erindring og de relativt få historiske fremstillinger om Danmark
under Første Verdenskrig. Foredraget gennemgår de forskellige typer af gullaschbaroner i satireskildringerne med en masse billeder fra blade som Blæksprutten, Svikmøllen
og Ravnen, og søger på den baggrund ind
bag grinet og forargelsen. For hvem tjente
virkelig på krigen i det neutrale Danmark:
opkomlingene eller de etablerede industrier
og spekulanter? Blev gullaschbaronen bare
brugt som en bekvem syndebuk for både de
gamle penge og ikke mindst for arbejderklassen, som bar krigens tungeste byrder? Afslutningsvist diskuteres de forskelle og ligheder,
der er mellem Første Verdenskrigs krigsspekulanter og Besættelsestidens.

Kaffen koster som vanligt 10 kr.

Bjarne Bendtsen

Inge Myllerup

Kirkehøjskole 2018/19
Lørdag den 26. januar 2019

Lørdag den 23. februar 2019

Kl. 13.00 Karen Marie Mortensen, pastor emerita. Ondskabens banalitet

Kl. 13.00 Christian Hjortkjær, ph.d. og højskolelærer: Du skal sørge! – En kierkegaardsk
diagnose

– Gylling forsamlingshus og kirke:

– Gosmer forsamlingshus og kirke:

Kl. 15.00 Ida Riegels, cellist. Koncert og lidt
om 1000 km på cykel med cello på ryggen

Kl. 15.00 Duo Danica, finalekoncert
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For børn ...
Babysalmesang forår 2019

Børnekor for børn
fra 3.-6. klasse

Hvis du har lyst til at synge og lege med dit
lille barn (3-12 mdr.) mens du er på barsel,
har du muligheden til babysalmesang i Gosmer Kirke.

Gosmer og Halling Kirkers børnekor øver
hver torsdag kl. 15-16.15 i Hou Skoles musiklokale.

Datoerne for forårets babysalmesang bliver

Det eneste der kræves for at du kan være
med i koret er at du har lyst til at synge og
have det sjovt! I koret lærer du en masse
gode sange, og du lærer at blive god til at optræde for et publikum. Vi optræder af og til i
Gosmer eller Halling Kirke eller i Hou Sognegård, men vi har også optrådt andre steder,
fx til julebazar på Alrø.

20. og 27. februar, 6., 13., 20. og 27. marts, 3.
april.
Alle dage kl. 11-12 i Gosmer Kirke.

Babysalmesangen ledes af organist Karen
Bünemann. Der er foldere med flere oplysninger i kirkernes våbenhus og i sognegårdene, eller hos præsterne.

D. 13. december kl. 17 skal vi synge i Gosmer
Kirke til ’Decemberkirke’, og vi skal også gå
Luciaoptog.

Tilmelding på tlf. 2924 3289 eller
karen.bunemann@hotmail.com

Efter nytår starter koret igen torsdag d. 10.1.

Musikalsk legestue for
dagpleje- og børnehavebørn,
forår 2019

Det er gratis at være med i koret.

Hvis du vil vide mere kan du ringe eller skrive til organist Karen Bünemann, tlf. 29243289
eller mail: karen.bunemann@hotmail.com

7 Torsdage fra d. 21. februar, kl. 9.30- 11.

Giv din næste en glædelig jul
Kirkerne i Odder Kommune uddeler julehjælp til mennesker, hvor livet er svært.

Sådan ansøger du om julehjælp:

Hvem kan søge om julehjælp:

Fristen er den onsdag d. 5. december

Ansøgningsskemaet finder du på www.odderprovsti.dk eller du kan hente det i Odder
kirkecenter tirsdag til fredag kl. 9-13. Din lokale præst kan også kontaktes.

Hvis du har lyst til at bidrage modtages ethvert beløb med taknemmelighed. Mobile
Pay: 21887
Du skal bo i Odder Kommune. Julehjælpen
gives især til ansøgere med børn under 18 år.
I særlige tilfælde kan andre også komme i betragtning.

Alle ansøgere får svar senest d. 14.december
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Adventskoncert

Akademisk Kor Aarhus med dirigent Jonas Rasmussen

Søndag d. 2. december kl. 16.00
i Gosmer Kirke

Garanti for julestemning og for en fantas
tisk musikalsk oplevelse!

Adventskoncert, Akademisk Kor Aarhus

Gratis adgang, og både børne og voksne
er velkomne.

Den 2. december er der adventskoncert i
Gosmer kirke med Akademisk Kor Aarhus. Det vil blive en stemningsfuld koncert fyldt med kendte og elskede julesange
og -salmer fra Danmark og nogle af vores
nabolande. Derudover vil koret synge en
række smukke korværker om lyset og glæden midt i mørket af bl.a. de britiske komponist Edward Elgar.

Akademisk Kor Århus er et professionelt
arbejdende klassisk amatørkor, som består af omkring 30 unge sangere med tilknytning til musiklivet omkring Aarhus
Universitet og Det Jyske Musikkonservatorium.

Vedr. adresseændring

En lille hilsen til
Gravstedsindehavere
på Gosmer og
Halling kirkegårde!

  
Hvis I flytter/ændrer adresse, vil
vi gerne høre fra Jer, pr. mail. sms,
tlf. eller brev.
Vores adresseliste findes på side 2.
i kirkebladet.
Venlig hilsen
Kirkeværgen, graveren i Gosmer,
graveren i Halling
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Tunø sogn
Ni læsninger

Som allerede nævnt i sidste kirkeblad
skal vi have De Ni Læsninger i kirken
1.søndag i advent. Efter gudstjenesten
inviterer menighedsrådet på gløgg og
æbleskiver i sognestuen i præstegården. Ud over det spiselige og drikkelige skal vi også hygge os med lidt fællessang fra såvel salmebogen som højskolesangbogen.
I højskolesangbogen findes et smukt
lille vers, der lyder sådan her:

”Grønnes kun, se det er sagen. Leve
med og være vågen, leve kort tid eller
længe blot vi lyser op i tågen.”
Ja, vi skal være lys for hinanden: Det
er det, det kommer an på, og så skal
vi sætte vor lid og vort håb til, at der
findes et større lys, der lyser op, når vi
har svært ved at finde vejen. Meget fint
symboliseret her i Huckles flotte billede.
Fyrtårn i tågen.

Gudstjenester i Tunø kirke
2.
24.
20.
10.

december 1.s.i advent 		
december Juleaften 		
januar 2.s.e.H3K 		
februar sidste s.e.H3K		

kl.11.00 Ni læsninger
kl.16.00 GK
kl.11.00
kl.11.00

GK = Gregers Knudsen. Hvor intet er nævnt er Hanna Nissen prædikant
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Decemberkirke i børnehøjde
Igen i år skal vi have Decemberkirke i
Gosmer. Denne gang foregår det torsdag den
13.december kl.17.00.

Selvom det hedder ”kirke i børnehøjde”, betyder det selvfølgelig ikke, at voksne formenes adgang, tværtimod! Men det betyder, at
det er en gudstjeneste, der er tilrettelagt for
og med børn. Blandt andre så vil børnene fra
kirkekoret gå Luciaoptog – og i år er det jo
netop på selve Luciadagen, det hele foregår.
Vi skal høre bibelhistorie, og så skal vi selvfølgelig alle sammen synge fællessalmer.
Og endelig slutter vi, som vanligt, med at
spise sammen, så ingen skal tænke på at lave
aftensmad, når de kommer hjem. Jeg håber
rigtig mange, både børn og voksne, finder vej
til kirke denne eftermiddag.

Julesang i Halling kirke

Som vanligt vil vi lave julesang i Halling
kirke, hvor vi skal mødes og synger nogle af
vore gode julesalmer sammen – også nogen
af dem, vi måske ellers ikke så tit får lejlighed
til at synge. Det plejer at være 4.søndag i advent, men da den i år falder den 23.december,
har vi rykket det til søndagen før – den 16.
december kl. 10.30.

Og skulle nogen have ønske om en ganske
særlig salme, så er det muligt at komme med
sit ønske til mig senest torsdag den 13. december.
Efter julesangen vil menighedsrådet også i år
servere et glas gløgg i våbenhuset.
Hanna Nissen

Julegudstjeneste
for børnehave og skole

Indsamling
ved julegudstjenesterne

Skulle der være forældre eller bedsteforældre, som kunne have lyst at deltage, så skal I
være meget velkomne.

Nytår i kirken

En god tradition er en gudstjeneste i Gosmer
kirke for børnene fra Hou skole den sidste
dag inden juleferien. Det er i år fredag den
21. december kl. 10.30.

Og også Hou børnehave er inviteret til jule
gudstjeneste i Gosmer kirke. Og det vil være
umiddelbart før skolebørnene kommer –
nemlig kl. 9.45. Også her er forældre og bedsteforældre meget velkomne. Det gælder
også dagplejere med børn og selvfølgelig
børnene, der har gået i musikalsk legestue i
kirken.

Juleaften har vi tradition for at samle ind ved
gudstjenesterne til fordel for Kirkens Korshær, der gør et stort arbejde for og blandt de
svageste i vores samfund.

Sidste år fejrede vi for første gang nytår i
kirkeligt regi i Halling kirke den 31. december om eftermiddagen. Det var en meget fin
måde at tage afsked med det gamle år på i
timerne lige inden, vi skulle holde nytårsaftensfest og byde et nyt år velkommen. Vi vil
derfor igen i år holde en gudstjeneste i Halling kirke kl. 14.00 og efterfølgende ønske
hinanden et godt nytår med bobler og kran
sekage i våbenhuset.

