
 

 

Gudstjenesteoversigt 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
B = Børnekirke.  F = Familiegudstjeneste. K = Kirkekaffe. N = Nadver. S = Sang under nad-
ver. * = stjernegudstjeneste (rytmisk). MR = Menighedsrådet.  
MM = Morten Mouritzen. CJ = Christian Jerup. MBC = Maj Brit Christensen. LM = Leif  
Mortensen. PT = Per Toftdahl. AGK = Asger Grove Korsholm. 
 
Gudstjenesten på CD: Hvis du ikke har adgang til internettet og dermed ikke kan se gudstjene-
sten online, så kan du få bragt en CD ud ved henvendelse til Jens Kristensen, Grønningen 21, 
tlf.: 97 43 80 21 eller til sognepræsten. Denne ordning udfases løbende. 
 
 
Redaktion:  Morten Mouritzen  mmo@km.dk 
 Michael Holm   mickhoni@gmail.com 
Offset: FJ-Offset, Gludsted 
Omdeling: Præstbjerg Y’s Men 
 
Deadline for indlevering af stof til næste nr. af KirkeNyt er d. 26. August.  
Indleveres til Michael Holm, gerne på mail. mickhoni@gmail.com 

2022 Søndag Vinding Vind Præst 

3.7. 3.s.e.trin. 9.00 10.30 MM 

10.7. 4.s.e.trin. 10.30 9.00 MM 

17.7. 5.s.e.trin.   10.30 MM 

24.7. 6.s.e.trin. 9.00   MBC 

31.7. 7.s.e.trin.   9.00 MBC 

7.8. 8.s.e.trin. 9.00   MBC 

14.8. 9.s.e.trin. 
10.30 S 

K i konf.lokalet 
9.00 MM 

21.8. 10.s.e.trin. 9.00 10.30 K MM 

28.8. 11.s.e.trin. 10.30 B 9.00 MM 

4.9. 12.s.e.trin. 9.00   AGK 

11.9. 13.s.e.trin. 10.30 9.00 MM 

18.9. 14.s.e.trin. 9.00 K 10.30 MM 

25.9. 15.s.e.trin. 9.00 
10.30 høstgudstjeneste 

derefter pølser. 
MM 

2.10. 16.s.e.trin. 10.30 BSK høstg. 9.00 MM 
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Kirkelig vejviser 
Sognepræst: Morten Mouritzen, Præstevejen 5, 7550 Sørvad, tlf.: 97 43 80 20. 
e-mail: mmo@km.dk 
Fødsel: Hvis I ikke er gift, skal I lave en Omsorgs- og Ansvarserklæring senest 28 dage efter 
fødslen. Det gør I via www.borger.dk (under fanen "familie og børn"). 
Dåb: aftales med præsten. 
Vielse: aftales med præsten. I samme forbindelse skal I via www.borger.dk udfylde en ægte-
skabserklæring, som kommunen herefter behandler og sender jer en prøvelsesattest i jeres 
eboks. Prøvelsesattesten er gyldig i 4 måneder. Pyntning af kirken aftales med graveren. 
Begravelse: henvendelse til bedemandsforretningen og præsten. Gravsted aftales med graveren. 
Navneændring: gøres via www.borger.dk (under fanen "familie og børn"). Har I ikke NemID 
kan henvendelse ske til præsten. 
Hjemmesider på internettet: www.vindingkirke.dk og www.vindkirke.dk eller på 
www.sogn.dk/vinding-herning/ og www.sogn.dk/vind/ 
Du kan få gudstjenestetider på din mobil ved at hente kirkekalender som app på  
Google Play eller Apple App Store  
www.folkekirken.dk/gudstjeneste/kirkekalender 
 
Vinding kirke 
Menighedsrådsformand: Leif Lærke, Vognstrupvej 2, tlf.: 30 64 58 89  
Kirkeværge: Poul Erik Lauritsen, Møllevangen 16, tlf.: 40 45 85 49 
Graver: Henning Stokholm, Kvædevej 7, tlf.: 97 43 84 30 
Kirkegårdskontor: tlf.: 97 43 80 63 
Kasserer: Peder Kamstrup, Thusholtvej 2, tlf. 23 46 16 01  
Organist: Marie Buchhave, Jyllandsgade 27, 7490 Aulum, tlf.: 29 90 14 27 
Kirkesanger: Marianne L. Lis, Baunevej 3, tlf.: 40 35 96 19 (kirkesanger fra den 1. til den 15.) 
Kirkesanger: Kurt Hansen, Thusholtvej 1, tlf.: 91 89 75 46 (fra den 16. og måneden ud) 
 
Samtale og besøg: 
Ønsker du en samtale med sognepræsten, er du velkommen til at ringe når som helst, så vi kan 
aftale tid og sted. Ofte viser det sig, at en samtale under fire øjne kan blive til hjælp, når proble-
merne tårner sig op. Også efter gudstjenesterne er der anledning til at snakke med præsten. 
Præsten tilbyder også at oprette sorggrupper både for børn og voksne efter behov. Det kan være 
i forbindelsen med dødsfald eller livstruende sygdom i familien. 
 
Besøgsven 
Drejer det sig mere om at få en besøgsven, så har menighedsrådet lavet en aftale med Røde 
Kors’ besøgstjeneste. Derfor er der følgende andre muligheder: 

Har du brug for, og kunne du tænke dig at få besøg af en besøgsven en gang hver  
eller hver anden uge  
eller kender du én, der kunne have glæde af en besøgsven  
eller kunne du tænke dig at blive besøgsven og sprede glæde hos et andet menneske,  

så kontakt områdeleder hos Dansk Røde Kors Sonja Sørensen sonjamerethe@gmail.com 
 
Folkekirkens Familiestøtte 
Folkekirkens Familiestøtte i Herning Nordre og Søndre provstier arbejder sammen med sogne-
ne i Herning-området med at styrke relationerne i familien og bakke forældre op i at være gode 
rollemodeller for deres børn. Det sker bl.a. gennem forskellige kursusforløb for forældre. Bl.a. 
kommunikationskurser for par og samarbejdskurser for skilte forældre. 
www.folkekirkensfamiliestotte.dk  
For mere information kontakt: 
Koordinator Mette Witt Jensen på 23827873 eller mwj@km.dk  

 

 

Vinding Kirke og menighedsrådet 
Sørvad Plejecenter Gudstjenester på Plejecenteret er kl. 10.30 ved sognepræsten, hvis 
ikke andet er anført.   Tirsdag den 16. august 
    Tirsdag den 20. september  
 
Caféeftermiddag i præstegården Torsdag den 11. august kl. 14.30-16.30 indbyder sognepræ-
sten til caféeftermiddag i præstegården. Sognepræsten deler tanker om emnet ”Øst for Paradis”. 
Der er kaffe mv. og det er gratis at deltage. 
 
Minikonfirmandundervisning begynder i uge 36 for alle børn, der går i 3. klasse. Børn, der er 
medlem af folkekirken i sognemenigheden og går på Vinding skole får direkte besked om tilmel-
ding i løbet af juni måned. Skulle du af én eller anden grund ikke have modtaget en indbydelse 
og gerne vil være med, så kontakt sognepræsten Morten Mouritzen på tlf.: 97 43 80 20 eller på 
mail: mmo@km.dk Andre 3. klasses børn er også velkommen. 
 
Konfirmandundervisning 22/23 begynder i uge 36. Børn, der er medlem af folkekirken i sog-
nemenigheden og går på Vinding skole, får direkte besked om tilmelding i løbet af juni måned. 
Skulle du af én eller anden grund ikke have modtaget information om tilmelding m.v. så kontakt 
sognepræst Morten Mouritzen på tlf.: 97 43 80 20 eller på mail: mmo@km.dk   
Andre konfirmander fra Vind eller Vinding, der ikke går på Vinding skole, men ønsker at blive  
konfirmeret i Vind eller Vinding Kirke, bedes selv henvende sig for at blive indskrevet.  
Det gælder også børn, der ikke er døbt, men ønsker at blive konfirmeret i sognemenigheden. 
Offentliggørelse af konfirmandernes navne til foråret 
I forbindelse med offentliggørelse af konfirmandernes navne til foråret i KirkeNyt og på hjem-
mesiden har menighedsrådet vedtaget følgende: Konfirmander fra sognemenigheden i Vinding 
eller Vind, der skal konfirmeres andre steder, kan blive omtalt i KirkeNyt og på hjemmesiden 
ved henvendelse til præsten inden nytår. Der skal medbringes en erklæring ifølge GDPR-
reglerne, hvor der gives samtykke til offentliggørelse af forældremyndighedsindehaveren/-erne. 
 
Gud & Guf i Vinding Kirke onsdag den 5. oktober kl. 17.00. For alle børn fra 0-10 år.  
Efter gudstjenesten er der fællesspisning i Vinding Missionshus, Langgade 23, Sørvad.  
 
Præsteboligen 
Provstiet har godkendt vort forslag til byggeri og budgettet, vedr. opførelse af den nye præstebo-
lig. Vi havde indbudt 3 tilbudsgivere og modtog tilbud fra to af dem. 
Der var meget tæt løb mellem de to tilbudsgivere. Menighedsrådene har valgt Sørvad Tømrer og 
Snedker v/ Kim Bærentsen til at opføre den nye præstebolig, så det bliver lokale håndværkere 
der skal stå for opførelsen. 
Præsteboligen forventes opført på græsplænen syd for nuværende præstebolig, og nuværende 
boligdel af præsteboligen skal så nedrives. Vi har søgt Herning kommune om landzonetilladelse, 
men forventer først at have denne i hus ultimo juli, da der er forskellige hørings- og klagefrister.  
Ligeledes skal der selvfølgelig søges om en byggetilladelse, men det kan ske ret hurtigt. Vi hå-
ber stadig, at byggeriet kan påbegyndes medio august. 
Siden provstiet gav en bevilling i juni 2021, er der sket meget. Prisstigningerne på byggemateri-
aler har været helt uforudsigelige. Det betyder også, at provstiet har givet yderligere midler, så-
ledes der i alt er bevilget 4.3 mio. kr. inkl. moms til ny præstebolig. 
Vi er her - ultimo maj - i gang med den mere detaljerede planlægning, herunder konkret valg af 
f.eks. mursten, gulvbelægning m.v. Her viser det sig, at den helt store udfordring er mangel på 
nogle af de byggematerialer, vi ønsker at benytte. Som det ser ud lige nu, kan både mangel på 
byggematerialer og prisstigningerne herpå blive en stor udfordring. 
Vi er fortrøstningsfulde og forventer, at byggeriet kan udføres efter tidsplanen, således at Anni 
og Morten kan flytte ind ultimo december eller januar 2023. 
På vegne af Vind og Vinding menighedsråd 
Ivan Thomsen 
Formand for præstegårdsudvalget 



 

 

Præstbjerg Y’s Men’s Club 
 
Præstbjerg Y’s Men’s Club bygger på et kristent grundlag, hvor et godt kammerat-
skab og socialt samvær vægtes højt. Klubben dækker Vinding, Vind og Ørnhøj 
sogne. Det er en blandet klub for både mænd og kvinder, som gerne vil være med 
til at gøre en forskel for andre mennesker ved at udføre frivilligt arbejde. Vi mødes 
hver 3. mandag i klublokalet i Sørvad Kultur- og Idrætscenter, hvor vi starter med 
at spise sammen. Ved forskellige aktiviteter skaffes økonomiske midler, der doneres som tilskud til 
kirkeligt børne- og ungdomsarbejde og til sociale formål i ind- og udland. Der kan også støttes med 
personlig tjeneste. 
Har du lyst til at vide mere eller at blive en del af Præstbjerg Y’s Men’s Club, er du meget velkom-
men til at kontakte os. 
Kontaktperson: Vita Bilberg, tlf. 2329 7654, mail: vita-bilberg@hotmail.com 
Se mere på: www.praestbjerg.ysmen.dk 

 

 
Indbydelse til foredrag/kirkekoncert  

den 6. oktober 2022 kl. 19.00 i Vildbjerg Kirke  
med popsanger Ann-Mette Elten – kendt fra ”På slaget 12” 

Vildbjerg og Præstbjerg Y’s Men’s Club vil gerne markere Y’s Men’s bevægelsens 75 års 
jubilæum i Danmark og 100 års jubilæum på verdensplan med et arrangement for alle 
interesserede. 
 
Billetpris: 125 kr. pr. person. Efter d. 22/9. 150 kr. pr. person. 

Billetter bestilles via Vildbjerg Kirkes hjemmeside: Vildbjergkirke.dk 
Der er plads til 350 i kirken. Så det er ”først til mølle” princippet! 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

Fra frelserpige til popsanger 
 

Et foredrag, hvor Ann-Mette Elten fortæller om sin eventyrlige karriere lige fra barndom-
men som frelserpige i ”Frelsens Hær”, ”På Slaget 12’s” gennembrud for 25 år siden og til 
nu, med succesfuld solokarriere og som sanger i et af landets populæreste orkestre. 
Vidste du at Ann-Mette Elten udkom på LP allerede som 12-årig? Eller at hun som 14-årig 
var solist ved en koncert i Tivolis Koncertsal? Eller at hun som barn mange gange sang 
på Aalborgs havneknejper? Meget tidligt har hun lært, hvordan det var at synge for andre 
og hun synes stadigvæk, det er det allerbedste, hun ved.  
En levende og veloplagt fortælling om Ann-Mettes barndom, hvordan det var at slå igen-
nem som et lyn fra en klar himmel med ”På Slaget 12”, samt hvad der stadig driver hende 
som sangerinde. 
 
Udover at fortælle, vil Ann-Mette aftenen igennem synge et udvalg af sine mest 
kendte sange.

 

 

Kirkelige foreninger - velkommen til 
 

Søndagsskolen:  Mai-Britt Kaag Eriksen  2533 9732 mai_brittkaag@hotmail.com    
FC junior:       Benny Knudsen        9743 8560 benny.knudsen@mvb.net 
Teen FC:               Tommy Kræmmergaard   2093 2147 tommykraemmer  
                gaard@gmail.com  
IMU:           Kathrine Boll    2386 6156  
IM:   Jakob K. Andersen,   2098 9849 skolegade13@gmail.com  
KFUM & K  
voksen forum  Henrik Kokholm   6127 8760 hmkokholm@altiboxmail.dk 
KFUM– Spejderne: Ian Aabjerg Johansson   3049 8928  
Kvindekredsen:  Anna Kathrine Ladekjær  9743 8132 
Sømandskredsen:   Elly Lauritsen            9743 8144 skovvej11@altiboxmail.dk 
Cambodiakredsen: Gerda Madsen          9743 8157 tjagvad.madsen@gmail.com  
 
Ønsker du at komme med i en bibelkreds kontakt evt.  
   Leif Stokholm   3035 6963 stok-holm@hotmail.com 
 
Bibelkredse:  
Kreds 1:  Chr. Olesen              9743 8258 
Kreds 2:  Else Kamstrup               9743 8192 egkamstrup@live.dk 
Kreds 3:  Jakob Didriksen   3051 8648 jakobschdidriksen@gmail.com 
Kreds 4:   Bent Didriksen                 jbdidrik@gmail.com 
Kreds 5:   Hanne Stokholm           9743 8430 hannestokholm@hotmail.com 
Kreds 7:  Dorte Gramstrup   2276 8786 familien@gramstrup.eu 

Kreds 8:   Knud Kokholm Christensen       2167 1746 Kkkc@mvbmail.dk  
Kreds 10:  Vita Bilberg                   2329 7654 vita-bilberg@hotmail.com  
Kreds 11:  Hans Åge Høj   2182 9377 hansage@outlook.dk  
Kreds 12:  Carl Sørensen                2479 1087 c.p.sorensen@VELUX.com 
Kreds 13:  Charlotte Obel    4064 7397 cjobel14@gmail.com  
 
Vækstgruppe kvinder:   Heidi Nielsen   5196 6990  
Cellegruppe mænd:       Henrik Nielsen   6110 2628  
 
CD-optagelse af møder:   Jens Kristensen  9743 8021 
Leje af missionshus: Tommy Andersen   4035 6862 bitschandersen@privat.dk 
SMS-kæde:  Helle Blindkilde Olesen  3051 1710 blindkilde@hotmail.com 
 
 
 



 

 

 
Vinding Indre Mission 

 
Vi er et kristent fællesskab af unge og ældre, der samles for at dele tro og liv. 

Alle er velkomne – også bare til at dumpe ind en enkelt aften. 
 Kontaktperson: Jakob K. Andersen, tlf. 2098 9849 skolegade13@gmail.com  

www.vinding.indremission.dk 
Hvis intet andet er nævnt begynder møderne kl. 19.30 i Vinding Missionshus, Langgade 23. 

   
   
Juli 
Tors d. 7. Kom og vær med til denne sommeraften med åbent hus kl. 19.30  
 Hos Bente & Gerhardt Plougmann, Åbrinken 51. Inviter frimodigt andre med, som 

kunne have glæde af denne aften. Tag gerne en havestol med. 
Tors d. 21. Kom og vær med til denne sommeraften med åbent hus kl. 19.30  
 Hos Ruth & Jens Kr. Svendsen, Råstedvej 13, Vind. Inviter frimodigt andre med, 

som kunne have glæde af denne aften. Tag gerne en havestol med. 
 
 
August 
Ons d. 17. Bedemøde 
Tors d. 18. Velkomstmøde til ny sæson.  
 En aften med mulighed for at dele og lytte til andres vidnesbyrd om livet med Jesus. 

Aftenen slutter med god tid til at snakke sammen ved kaffebordene. 
Lør d. 27. Fællesskabsaften.  
 En aften med tid til hygge, snak og spil. Aftenen starter kl 17.30 med spisning.  
 Der er også mulighed for at droppe ind og ud.  
 Tilmelding til spisning til Sonja Kræmmergaard på skraemmergaard@gmail.com 

eller 30242606 senest lør d. 20/8 
Man d. 29. Kl. 14.30 Seniormøde v/Per Toftdal, Vildbjerg 
Ons d. 31. Bedemøde 
 
 
September 
Tors d. 1. Møde i missionshuset v/tidl. Sognepræst Niels Jørgen Kobbersmed.  

Emne: Elias mod strømmen 
Lør d. 10. Lovsangsaften for alle kl. 19.30 
 Mulighed for fællesspisning med pizza kl. 18.  
 Tilmelding til Jakob Kjær på 20989849 senest tors. d. 8/9 
Ons d. 14. Bedemøde 
Tors d. 15.  IM´s fødselsdagsfest v/IM´s formand Hans Ole Bækgaard.  
Man d. 26. Kl. 14.30 Seniormøde v/Thomas Kristensen, Hvide Sande 
Ons d. 28.  Bedemøde 
Fre d. 30. Høstfest kl. 19 for alle aldre v/ Tina Fogdal, Conny Thusholt og Birgitte Horshauge. 

Medbring gerne lidt frugt/grønt og en urtekniv. 

 

 

 
 
 



 

 

 
 

Vinding søndagsskole 
 

Er for alle børn fra de starter i børnehave og opefter. Vi er inddelt i to grupper efter alder og 
mødes i missionshuset kl. 10.15 - 11.15 ca. hver anden søndag. Vi hører om Gud og Jesus gen-
nem kreativ bibelfortælling, sange, bøn, leg, løb, tegninger, drama og meget mere. Hvis der 
samtidig er gudstjeneste kl. 10.30, vil der være en voksen hos børnene indtil forældrene kom-
mer fra kirke.  
Kontaktperson: Mai-Britt Kaag Eriksen, tlf.: 2533 9732 
 
August 
Søn. d. 21.  Søndagsskole 
Søn. d. 28.  Gudstjeneste med børnekirke 
 
September 
Søn. d. 4.  Søndagsskole 
Søn. d. 18.  Søndagsskole 
 

 
 
 

 
 
 
 

KFUM & KFUK - Voksen forum 
 

Vinding KFUM & K voksen forum er et sted for alle interesserede, der har 
lyst til at hygge sig, hvor samværet er i højsædet. Vi samles uden børn, i et 
kristent fællesskab, hvor vi kan drøfte vores tro og kristne værdier. Vi starter 
ofte aftenen med fællesspisning, herefter er der mulighed for små aktiviteter, 
god snak, sjov, og sang.  
”KFUM og KFUK´s formål i Danmark, er at skabe aktiviteter og fællesskaber, hvor børn og 
unge møder den kristne tro og oplever dens relevans for deres liv”. Citat KFUM og KFUK´s 
formålsparagraf.  
N.B. Der vil være en brugerbetaling til de enkelte aftener.  
Kontaktperson: Henrik Kokholm, tlf.: 6127 8760 

26/8  kl. 18.30 Spilleaften ude/inde med spisning og kaffe v. Erik og Tina Fogdal.  
 Husk tøj efter vejret.  
 Tilmelding senest 19. august til Erik 28198745 

 
 

 

 

    
Vinding IMU 

 
Vinding IMU er en gruppe af unge, som mødes hver tirsdag aften og hygger sig med forskelli-
ge ting. En normal aften kan veksle mellem at lære Bibelen bedre at kende og sociale aftener, 
hvor vi bare hygger os og har det rigtig sjovt. Til tider tager vi også ud og besøger folk i sam-
fundet. 
Vi mødes i ungdomslokalet i Vinding Missionshus kl. 19.30 og aftenen slutter typisk omkring 
kl. 21.30. 
Kontaktperson: Kathrine Boll, tlf. 2386 6156  
 
 
August 
 
Tirs. d. 9.   Opstart  
 
Tirs. d. 16.  Strand hygge  
 
Tirs. d. 23.   Pigerne mod drengene 
 
Tirs. d. 30.  Åndelig aften  
 
September 
 
Tirs. d. 6.  Bilgemmeleg  
 
Tirs. d. 13.  Smågrupper  
 
Tirs. d. 20.  OL med Aulum IMU  
 
Tirs. d. 27.   Vi besøger 

 



 

 

 
FC - Junior 

 
Kom og vær med i den fedeste juniorklub i Sørvad. Det er for børn i 3. - 5. klasse.  
(FC For Christ) Bagland: KFUM og KFUK og IMU. 
Vi mødes hver 2. torsdag i Vinding Missionshus kl. 18.30-20, hvis ikke der står andet i pro-
grammet. 
Kontaktperson: Benny Knudsen, tlf.: 9743 8560 
 
August 
Tors. d. 11.  Opstartsaften   
Tors. d. 25.  Discgolf  
 
September 
Tors. d. 8.  Bibelfræs  
Tors. d. 22.  Bondegårdsbesøg  
 

 
 
 
 

 

TEEN - FC 

 
Teen FC er en kristen ungdomsklub for børn i 6. klasse og opefter. Vi mødes hver anden tors-
dag i Vinding Missionshus fra kl. 19.30 – 21.30. Vi mødes både for at have det sjovt sammen 
og for at lære bibelen og Jesus at kende. En fredag i hver måned samles vi til PIT-aftener med 
IMU. Her slutter aftenen først kl. 24.00. Velmødt til nogle dejlige, sjove og berigende aftener.  
Kontaktperson: Tommy Kræmmergaard, tlf.: 2093 2147  
 
August 
Lør. d. 6. Djurs sommerland  
Tors. d. 11. Kom frisk!!!  
Tors. d. 25. Jesussus  
 
September 
Tors. d. 8. Discgolf 
Fre. d. 9. PIT - Young Praise   
Tors. d. 22. Jesussus 
 
7-9 oktober Lejr 
 

 

 

  
Cambodia kredsen 

 
Vi er en lille flok som samles en gang om måneden. Vi har først bibeltime, derefter læser vi Su-
sannes vennebreve og hører fra vores 2 børn derude. Vi har 2 sponsorbørn som vi betaler for, så 
de kan gå i skole, hvad vi sender derudover køber Susanne skolematerialer m.m. for. 
Susanne har hendes arbejde så det er i hendes fritid hun og Mony hjælper børn og unge til 
en bedre hverdag, et stort stykke arbejde de gør, og dejligt at se, hvor glade børnene er for 
at få lov at gå i skole. Vi ved at Susanne og Mony gør en forskel i Cambodia. 
Kontaktperson: Gerda Madsen, tlf.: 9743 8157 
 

 
Onsdag d. 28 september kl. 14.30 møde hos Elsa Klejnstrup. Joh 20 

 
 
 

             
 
 
 

 
 
 
 

Sømandskredsen 
 

Vi, en gruppe af kvinder, følger arbejdet i Dansk Sømandsmission, hører om 
arbejdet i havnene og på skibene. Der er fortsat hårdt brug for hænder, der vil støtte op om at 
bringe evangeliet til danske og udenlandske søfolk og bare være der med en hjælpende hånd 
eller lyttende ører. Har nye lyst til at være med, er alle meget velkomne.  
Kontaktperson: Elly Lauritsen, tlf.: 9743 8144 
 

 
 

 
 


