Nyt orgel til Glesborg kirke.
Der har i mange år været arbejdet
på at få anskaffet et nyt og større
orgel til Glesborg kirke, det er nu
lykkes menighedsrådet at finde et
brugt som står i Annisse kirke på
Sjælland.
Orglet er bygget af A.H. Busch
i 1881 til Frederiksberg kirke
og blev i 1984 flyttet til Annisse
kirke, som nu har fået bygget et
nyt. Orglet har 13 stemmer og 2
manualer plus pedaler, imod det
nuværende som har 4 stemmer.
Inden orglet bliver opsat vil det
blive restaureret af orgelbygger
Gunnar Fabricius Husted i Fredensborg. Orglet vil blive opstilet
i Glesborg kirke i løbet af sommeren 2009.
Der bliver i øjeblikket arbejdet
på at finde en anden placering til
vores gamle orgel, som vil være
særligt egnet som kororgel i en
større kirke eller i en kirke som er
mindre end Glesborg. Til at hjælpe med dette har menighedsrådet
fået hjælp af Orgelkonsulent:
Per Rasmus Møller.
Opfordring til alle!
Jeg vil gerne komme med den
opfordring at man bidrager med
indlæg til kirkebladet. Det kan
være en lille anekdote, et vers, en
sang, en strøtanke om livet eller
troen i almindelighed, ideer til
debat eller arrangementer.
Michael H. Pilgaard

Efterlysning
Der er fundet en gylden slipsenål
i Fjellerup kirke, skulle nogen
have mistet den i forbindelse med
en kirkelig handling i Fjellerup
kirke, er man velkommen til at
kontakte graver Pernille Munk på
telefon: 86317440.
Kirkebil i
Fjellerup og Glesborg:
Alle der ikke selv kan befordre
sig til kirke er velkommen til at
bestille Nørager Taxa. Man skal
blot ringe til Nørager Taxa inden
søndag morgen kl. 8.00, på telefon
nr. 86486560. – tilbuddet er gratis.
Der opfordres igen til at man benytter kirkebilen de søndage, hvor der
ikke er gudstjeneste i ens egen sognekirke. Den er jo ganske gratis.
KFUM og KFUK i Glesborg
Myretuen for alle børn i 1.-2.
og 3. klasse, fra kl. 19.00 til kl.
20.30 hver onsdag i KFUM og
K-huset. Kontaktperson: Anne
Pedersen, tlf. 86387130.
K-Klubben for alle børn i 4.-5.6. og 7. klasse, fra kl. 19.00 til
kl. 20.15 hver onsdag i KFUM
og K-huset. Kontaktperson:
Søren Bo, tlf. 86387470.
Klub halv ni er ca. hver anden
fredag for alle voksne fra 17
år, fra kl. 19.30 i private hjem.
Kontaktperson: Per Pedersen,
tlf. 86381049.

Gudstjenester - (Gottesdienst) Fjellerup

Glesborg

Juni
1.	  2. pinsedag
10.30		 Ingen
7. Trinitatis
Ingen 		  9.00 JK
14. 1. s. e. Trinitatis
10.30		  9.00 *)
21. 2. s. e. Trinitatis
Ingen		 10.30
28. 3. s. e. Trinitatis	  9.00 JK		 Ingen
Juli
5. 4. s. e. Trinitatis
Ingen		  9.00 JK
	  9.
Eve Song 19.00 *)
12. 5. s. e. Trinitatis	  9.00 JK		 Ingen		
19. 6. s. e. Trinitatis
Ingen		  9.00 JK *)
23.  	
Eve Song 19.00 *)
26. 7. s. e. Trinitatis
10.30		 Ingen
August
2. 8. s. e. Trinitatis	  9.00 *) 		 10.30		
9. 9. s. e. Trinitatis
Ingen		  9.00 JK
16. 10. s. e. Trinitatis
10.30		 Ingen
23. 11. s. e. Trinitatis
Ingen		 10.30
30. 12. s. e. Trinitatis
10.30		 Ingen
September
6. 13. s. e. Trinitatis
JK= Jens Korsager

Ingen		 10.30
*) Kirkekaffe og kage i våbenhuset

Sognepræst Michael H. Pilgaard træffes enten i præstegården eller
pr. tlf. 86317035. mobilnr.: 20136135 og email: mipi@km.dk.
Mandag er præstens fridag.
Menighedsrådet i Fjellerup kan kontaktes pr. email: 8159@sogn.dk
Menighedsrådet i Glesborg kan kontaktes pr. email: 8160@sogn.dk
Graver:
Glesborg: Brian Pappe, tlf. 25337341. Træffes enten pr. telefon eller på kirkegården tirsdag-fredag.
Fjellerup: Pernille Munk. Træffes tirsdag-fredag på kirkegården eller på tlf.
86317440 kl. 12-12.30.
Kirkesanger: Klavs Erck, tlf. 86255618.
Organist: Anne Dorte Birk, tlf. 86376202.
Redigeret af sognepræst Michael H. Pilgaard
Kolind Bogtrykkeri I/S
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Sommerglæder
Sommeren er over os. Hele tre
måneder har vi at se frem til, og vi,
der er så heldige at bo nær skov,
strand og vand har masser af muligheder for at få del i de glæder,
som sommeren byder på: badning,
svømning, søsport, traveture og
cykelture eller bare det at ligge
og slappe af solen. Selv om vi bestandig får at vide, at vi skal tage
os i agt for solens stråler, begynder
der nu at høres røster, der advarer
os om, at vi får for lidt sol. Det får
den konsekvens, at ret så mange
mangler D-vitamin, forlyder det.
Lad mig bruge solen og D-vitaminet som et billede. Jeg ser dem
som en illustration af evangeliet og
dets betydning. Evangeliet er, siger Paulus, en Guds kraft til frelse
for enhver, som tror (Romerbrevet
1,16). Ligesom vi ikke kan undvære solen og D-vitaminet, sådan
kan vi heller ikke undvære evan-

geliet. Evangeliet er det glædelige
budskab, og evangeliets glæde er
ikke bare en sommerglæde. Det er
en glæde for hele året.
Ser vi på kirkeårets gang, så er
sommertiden første del af trinitatistiden. Ordet ”trinitatis” betyder
treenighed. Ordet er således en
betegnelse for Guds væsen. Den
Gud, vi som kristne bekender os
til, er den treenige Gud, dvs. Gud
som Fader, Søn og Helligånd, og
denne treenighed fejrer vi den
første søndag efter pinse. Derfor
kaldes denne søndag også for Trinitatis Søndag. Således kulminerer
kirkeårets tre store fester: jul,
påske og pinse i Trinitatis Søndag, og omvendt får Trinitatis sit
indhold fra jul, påske og pinse. Det
er nemlig Gud, der står bag ved
Jesu fødsel, død og opstandelse og
Helligåndens udgydelse. Hvilken
betydning har nu det?

Julen betyder, at Gud, himlens og
jordens skaber, kommer til os som
menneske, påsken betyder, at han
tager vor død på sig og overvinder
den, så vi ikke skal gå til grunde
i synd og død, men får mulighed
for at få tilgivelse og evigt liv.
Pinsen betyder, at dette nye liv
kommer til os og tager bolig i os,
når vi i tro og tillid tager imod den
treenige Guds velgerninger imod
os. Det er evangeliet, der forkynder alle disse velgerninger for os.
Samtidig er det Helligånden, der
gør evangeliet til nutid, så det lyder ind i vor tid, din tid og min tid,
og når det lyder, så gør det vor tid
ny og frisk og sommervarm.
Så er der da oven over alle
de mange sommerglæder én
sommerglæde, som vi ikke bør
glemme: Evangeliets glæde. Den
kan vi møde i gudstjenesten hver
søndag – også en sommersøndag.
Evangeliet er som en sol, der giver
D-vitamin for sjælen: den bygger
op, den giver håb og livsmod og
føjer således en ny dimension
til sommerens glæder, så vi med
Grundtvig kan synge:
I al sin glans nu stråler solen,
livslyset over nåde-stolen,
nu kom vor pinselilje-tid,
nu har vi sommer skær og blid,
nu spår os mer end englerøst
i Jesu navn en gylden høst.
Michael H. Pilgaard

Hvem er de egentlig, dem
der sidder i menighedsrådet
I hvert kirkeblad vil to medlemmer præsentere sig (kort, men
godt…)
Kirkeværgen i Fjellerup:
Jeg hedder Grete Degn. Jeg er
55 år og arbejder i køkkenet på
Rosengården, Hornslet, hvor vi
laver mad til Syddjurs kommunes
ældre borgere.
Jeg bor på Kanneshøjvej sammen
med Dag’lig brugsen i Ørums uddeler, Henning Kristensen og har
to børn. Min datter er gift og bor
i Laurbjerg og har fire børn og
min søn bor i Glesborg. Jeg har
siddet i menighedsrådet i 8½ år
som kirkeværge. Jeg synes det er
en spændende post at beskæftige
sig med det, der hører kirkegården
til. Der er et varieret udbud af
opgaver, hvoraf de administrative
passer mig godt.
Jeg er kommet til at holde meget af roen og salmesangen ved
gudstjenesterne om søndagen i
kirken. Det er en dejlig kontrast
til dagligdagen i denne så fortravlede verden.
Kirkeværgen i Glesborg
Jeg hedder Kirsten Andersen, er
50 år og bor i Glesborg.
Jeg er gift med Søren Bo, vi har 3
drenge på 29, 25 og 14 år.
Mit job er Dagplejer ved Norddjurs kommune.
Jeg har været med i menighedsrå-

det siden 1980, med undtagelse
af 4 år, de sidste mange år har jeg
været kirkeværge ved Glesborg
kirke.

Eve song i Fjellerup
I sommer har vi traditionen tro
2 Eve song aftener i Fjellerup.
Datoerne er 9. juli og 23. juli i
Fjellerup kirke, kl. 19.00.
Sogneaftener
Arrangementer vil løbende blive
offentliggjort i de lokale blade
Familiegudstjenester
Arrangementer vil løbende blive
offentliggjort i de lokale blade,
da de i år vil være lavet sammen
med konfirmander og minikonfirmander.
Konfirmationer i Fjellerup
og Glesborg kirker, forår 2009
Følgende er blevet konfirmeret i
Fjellerup kirke, søndag den 26.
april:
Astrid Korning Hvidt, Cecilie
Christensen, Jakob Melin Henriksen, Nicholai Holst Jakobsen
Pernille Koch og Rikke Mangor
Givskov.
Følgende er blevet konfirmeret
i Glesborg kirke, søndag den 3.
maj 2009:
Andreas Hjarsø, Aske Axel Christensen, Christinna Fonvig Madsen, David Bundgaard Jensen,
Jan Bo Brøbech Andersen, Jona-

than Bjarke Borggaard, Kristian
Thorup, Mille Viola Høgh Schmidt og Thor Sønder Jensen
Følgende er blevet konfirmeret i
Fjellerup kirke, søndag den 10.
maj 2009:
Anne Skov Andersen, Anne Mette
Christensen, Jonas Kammersgaard, Sarah Emilie Jørgensen
Pernille Louise Pape, Nicolaj
Thomsen, Anders Thomsen, Debbie Michelle Seistrup, Line Krogh
Leensbak, Jakob Kragelund, Michael Adam Sarka, Jesper Svith
Dahl, Jakob Clemens, Frands
Daugaard Sørensen og Jens Einar
Nørgård
Alle os ved Fjellerup og Glesborg kirker ønsker hjertelig
tillykke!
På sognets vegne,
sognepræst Michael H. Pilgaard

Konfirmationer i Fjellerup
og Glesborg kirker
Fremover vil konfirmation af
Fjellerup konfirmander foregå
den sidste søndag i april.
Fremover vil konfirmation af
Glesborg konfirmander foregå
den første søndag i maj.
Fremover vil konfirmation af
Djurslandsskolens konfirmander
foregå den anden søndag i maj.
Konfirmationerne i 2010
Konfirmationerne i 2010 vil
foregå således:

Fjellerup, Fjellerup konfirmander: søndag den 30. april, kl.
10.00
Glesborg, Glesborg konfirmander:
søndag den 2. maj, kl. 10.00
Glesborg, Djurslandsskole konfirmander: søndag den 9. maj,
kl. 10.00

Vi mødes hver onsdag eftermiddag. Børnene bliver hentet på
skolen kl. 13.15 af Nørager taxa
og mig. Når vi er færdige kl. 15.00
bliver børnene kørt hjem til deres
bopæl af Nørager taxa.
Vi begynder altid med boller, frugt
og saftevand og slutter med kage.
Derefter går vi på opdagelse i
Ved begyndelsen af skoleåret kirken, hører spændende fortælefter sommerferien vil eleverne linger, leger, har dagens tema og
modtage invitationer på skolen laver en kreativ aktivitet i denne
til konfirmationsundervisningen. forbindelse og slutter med en sang.
Undervisningen begynder i anden Oversigt over forløbet vil følge.
uge af september. Nærmere inforMini- konfirmand undervisningen
mationer vil følge.
begynder torsdag den 9. september
Vel mødt til alle interesserede!
og slutter 2. søndag i advent den 6.
Michael H. Pilgaard december med en festlig familiegudstjeneste (frivilligt naturligvis).
Nærmere information vil følge.

Mini-konfirmander
i Glesborg
Børn i 3. klasse inviteres til minikonfirmand undervisning
Vær opmærksom på at der også
er mini-konfirmandundervisning
i Gjerrild, for de børn, der hører
til Gjerrild.

Man behøver ikke at være døbt for
at deltage og man kan være med et
par gange for at ”snuse” til det. Børnene er altid velkommen til at tage
forældre, bedsteforældre og andre
med. Det er gratis at deltage

TILMELDING SENEST tirsdag den 1. september enten på
papir eller mail mipi@km.dk
Hvis I har spørgsmål er I meget velkommen til at ringe på
86317035
Hvad vil det sige at være mini- eller på email mipi@km.dk
konfirmand: Gennem fortælling,
leg, drama og sang oplever mini’ Vel mødt til nogle sjove timer
erne hvad kristendommens budMichael H. Pilgaard
skaber er.

Julen betyder, at Gud, himlens og
jordens skaber, kommer til os som
menneske, påsken betyder, at han
tager vor død på sig og overvinder
den, så vi ikke skal gå til grunde
i synd og død, men får mulighed
for at få tilgivelse og evigt liv.
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kan vi møde i gudstjenesten hver
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Evangeliet er som en sol, der giver
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op, den giver håb og livsmod og
føjer således en ny dimension
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Fjellerup kirke, søndag den 26.
april:
Astrid Korning Hvidt, Cecilie
Christensen, Jakob Melin Henriksen, Nicholai Holst Jakobsen
Pernille Koch og Rikke Mangor
Givskov.
Følgende er blevet konfirmeret
i Glesborg kirke, søndag den 3.
maj 2009:
Andreas Hjarsø, Aske Axel Christensen, Christinna Fonvig Madsen, David Bundgaard Jensen,
Jan Bo Brøbech Andersen, Jona-

than Bjarke Borggaard, Kristian
Thorup, Mille Viola Høgh Schmidt og Thor Sønder Jensen
Følgende er blevet konfirmeret i
Fjellerup kirke, søndag den 10.
maj 2009:
Anne Skov Andersen, Anne Mette
Christensen, Jonas Kammersgaard, Sarah Emilie Jørgensen
Pernille Louise Pape, Nicolaj
Thomsen, Anders Thomsen, Debbie Michelle Seistrup, Line Krogh
Leensbak, Jakob Kragelund, Michael Adam Sarka, Jesper Svith
Dahl, Jakob Clemens, Frands
Daugaard Sørensen og Jens Einar
Nørgård
Alle os ved Fjellerup og Glesborg kirker ønsker hjertelig
tillykke!
På sognets vegne,
sognepræst Michael H. Pilgaard

Konfirmationer i Fjellerup
og Glesborg kirker
Fremover vil konfirmation af
Fjellerup konfirmander foregå
den sidste søndag i april.
Fremover vil konfirmation af
Glesborg konfirmander foregå
den første søndag i maj.
Fremover vil konfirmation af
Djurslandsskolens konfirmander
foregå den anden søndag i maj.
Konfirmationerne i 2010
Konfirmationerne i 2010 vil
foregå således:

Fjellerup, Fjellerup konfirmander: søndag den 30. april, kl.
10.00
Glesborg, Glesborg konfirmander:
søndag den 2. maj, kl. 10.00
Glesborg, Djurslandsskole konfirmander: søndag den 9. maj,
kl. 10.00

Vi mødes hver onsdag eftermiddag. Børnene bliver hentet på
skolen kl. 13.15 af Nørager taxa
og mig. Når vi er færdige kl. 15.00
bliver børnene kørt hjem til deres
bopæl af Nørager taxa.
Vi begynder altid med boller, frugt
og saftevand og slutter med kage.
Derefter går vi på opdagelse i
Ved begyndelsen af skoleåret kirken, hører spændende fortælefter sommerferien vil eleverne linger, leger, har dagens tema og
modtage invitationer på skolen laver en kreativ aktivitet i denne
til konfirmationsundervisningen. forbindelse og slutter med en sang.
Undervisningen begynder i anden Oversigt over forløbet vil følge.
uge af september. Nærmere inforMini- konfirmand undervisningen
mationer vil følge.
begynder torsdag den 9. september
Vel mødt til alle interesserede!
og slutter 2. søndag i advent den 6.
Michael H. Pilgaard december med en festlig familiegudstjeneste (frivilligt naturligvis).
Nærmere information vil følge.

Mini-konfirmander
i Glesborg
Børn i 3. klasse inviteres til minikonfirmand undervisning
Vær opmærksom på at der også
er mini-konfirmandundervisning
i Gjerrild, for de børn, der hører
til Gjerrild.

Man behøver ikke at være døbt for
at deltage og man kan være med et
par gange for at ”snuse” til det. Børnene er altid velkommen til at tage
forældre, bedsteforældre og andre
med. Det er gratis at deltage

TILMELDING SENEST tirsdag den 1. september enten på
papir eller mail mipi@km.dk
Hvis I har spørgsmål er I meget velkommen til at ringe på
86317035
Hvad vil det sige at være mini- eller på email mipi@km.dk
konfirmand: Gennem fortælling,
leg, drama og sang oplever mini’ Vel mødt til nogle sjove timer
erne hvad kristendommens budMichael H. Pilgaard
skaber er.

Nyt orgel til Glesborg kirke.
Der har i mange år været arbejdet
på at få anskaffet et nyt og større
orgel til Glesborg kirke, det er nu
lykkes menighedsrådet at finde et
brugt som står i Annisse kirke på
Sjælland.
Orglet er bygget af A.H. Busch
i 1881 til Frederiksberg kirke
og blev i 1984 flyttet til Annisse
kirke, som nu har fået bygget et
nyt. Orglet har 13 stemmer og 2
manualer plus pedaler, imod det
nuværende som har 4 stemmer.
Inden orglet bliver opsat vil det
blive restaureret af orgelbygger
Gunnar Fabricius Husted i Fredensborg. Orglet vil blive opstilet
i Glesborg kirke i løbet af sommeren 2009.
Der bliver i øjeblikket arbejdet
på at finde en anden placering til
vores gamle orgel, som vil være
særligt egnet som kororgel i en
større kirke eller i en kirke som er
mindre end Glesborg. Til at hjælpe med dette har menighedsrådet
fået hjælp af Orgelkonsulent:
Per Rasmus Møller.
Opfordring til alle!
Jeg vil gerne komme med den
opfordring at man bidrager med
indlæg til kirkebladet. Det kan
være en lille anekdote, et vers, en
sang, en strøtanke om livet eller
troen i almindelighed, ideer til
debat eller arrangementer.
Michael H. Pilgaard

Efterlysning
Der er fundet en gylden slipsenål
i Fjellerup kirke, skulle nogen
have mistet den i forbindelse med
en kirkelig handling i Fjellerup
kirke, er man velkommen til at
kontakte graver Pernille Munk på
telefon: 86317440.
Kirkebil i
Fjellerup og Glesborg:
Alle der ikke selv kan befordre
sig til kirke er velkommen til at
bestille Nørager Taxa. Man skal
blot ringe til Nørager Taxa inden
søndag morgen kl. 8.00, på telefon
nr. 86486560. – tilbuddet er gratis.
Der opfordres igen til at man benytter kirkebilen de søndage, hvor der
ikke er gudstjeneste i ens egen sognekirke. Den er jo ganske gratis.
KFUM og KFUK i Glesborg
Myretuen for alle børn i 1.-2.
og 3. klasse, fra kl. 19.00 til kl.
20.30 hver onsdag i KFUM og
K-huset. Kontaktperson: Anne
Pedersen, tlf. 86387130.
K-Klubben for alle børn i 4.-5.6. og 7. klasse, fra kl. 19.00 til
kl. 20.15 hver onsdag i KFUM
og K-huset. Kontaktperson:
Søren Bo, tlf. 86387470.
Klub halv ni er ca. hver anden
fredag for alle voksne fra 17
år, fra kl. 19.30 i private hjem.
Kontaktperson: Per Pedersen,
tlf. 86381049.

Gudstjenester - (Gottesdienst) Fjellerup

Glesborg

Juni
1.	  2. pinsedag
10.30		 Ingen
7. Trinitatis
Ingen 		  9.00 JK
14. 1. s. e. Trinitatis
10.30		  9.00 *)
21. 2. s. e. Trinitatis
Ingen		 10.30
28. 3. s. e. Trinitatis	  9.00 JK		 Ingen
Juli
5. 4. s. e. Trinitatis
Ingen		  9.00 JK
	  9.
Eve Song 19.00 *)
12. 5. s. e. Trinitatis	  9.00 JK		 Ingen		
19. 6. s. e. Trinitatis
Ingen		  9.00 JK *)
23.  	
Eve Song 19.00 *)
26. 7. s. e. Trinitatis
10.30		 Ingen
August
2. 8. s. e. Trinitatis	  9.00 *) 		 10.30		
9. 9. s. e. Trinitatis
Ingen		  9.00 JK
16. 10. s. e. Trinitatis
10.30		 Ingen
23. 11. s. e. Trinitatis
Ingen		 10.30
30. 12. s. e. Trinitatis
10.30		 Ingen
September
6. 13. s. e. Trinitatis
JK= Jens Korsager

Ingen		 10.30
*) Kirkekaffe og kage i våbenhuset

Sognepræst Michael H. Pilgaard træffes enten i præstegården eller
pr. tlf. 86317035. mobilnr.: 20136135 og email: mipi@km.dk.
Mandag er præstens fridag.
Menighedsrådet i Fjellerup kan kontaktes pr. email: 8159@sogn.dk
Menighedsrådet i Glesborg kan kontaktes pr. email: 8160@sogn.dk
Graver:
Glesborg: Brian Pappe, tlf. 25337341. Træffes enten pr. telefon eller på kirkegården tirsdag-fredag.
Fjellerup: Pernille Munk. Træffes tirsdag-fredag på kirkegården eller på tlf.
86317440 kl. 12-12.30.
Kirkesanger: Klavs Erck, tlf. 86255618.
Organist: Anne Dorte Birk, tlf. 86376202.
Redigeret af sognepræst Michael H. Pilgaard
Kolind Bogtrykkeri I/S

KIRKEBLAD

Glesborg

1/6 – 30/8 2009

Fjellerup

Sommerglæder
Sommeren er over os. Hele tre
måneder har vi at se frem til, og vi,
der er så heldige at bo nær skov,
strand og vand har masser af muligheder for at få del i de glæder,
som sommeren byder på: badning,
svømning, søsport, traveture og
cykelture eller bare det at ligge
og slappe af solen. Selv om vi bestandig får at vide, at vi skal tage
os i agt for solens stråler, begynder
der nu at høres røster, der advarer
os om, at vi får for lidt sol. Det får
den konsekvens, at ret så mange
mangler D-vitamin, forlyder det.
Lad mig bruge solen og D-vitaminet som et billede. Jeg ser dem
som en illustration af evangeliet og
dets betydning. Evangeliet er, siger Paulus, en Guds kraft til frelse
for enhver, som tror (Romerbrevet
1,16). Ligesom vi ikke kan undvære solen og D-vitaminet, sådan
kan vi heller ikke undvære evan-

geliet. Evangeliet er det glædelige
budskab, og evangeliets glæde er
ikke bare en sommerglæde. Det er
en glæde for hele året.
Ser vi på kirkeårets gang, så er
sommertiden første del af trinitatistiden. Ordet ”trinitatis” betyder
treenighed. Ordet er således en
betegnelse for Guds væsen. Den
Gud, vi som kristne bekender os
til, er den treenige Gud, dvs. Gud
som Fader, Søn og Helligånd, og
denne treenighed fejrer vi den
første søndag efter pinse. Derfor
kaldes denne søndag også for Trinitatis Søndag. Således kulminerer
kirkeårets tre store fester: jul,
påske og pinse i Trinitatis Søndag, og omvendt får Trinitatis sit
indhold fra jul, påske og pinse. Det
er nemlig Gud, der står bag ved
Jesu fødsel, død og opstandelse og
Helligåndens udgydelse. Hvilken
betydning har nu det?
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