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Fuglefløjtene uden for vinduet intensiveres dag for dag. Vi hører og
mærker, at vi går mod lysere tider. Fornemmelsen af, at foråret kalder
os frem og ud af et vinterskjul, er en erfaring, som digtere skriver
smukke digte om. Når det bliver forår, er det også et tegn på, at snart
bliver der mere at gøre udenfor end indenfor.
Vinteren er nu ikke kun mørk tid, for især om vinteren blomstrer
foreningslivet i Danmark op i fuld flor. Det rige foreningsliv formår
at samle os. I foreningerne samles vi om sport, hobbyer og hører
interessante foredrag.
Foreningslivet værner om fællesskabet og samhørigheden. Derudover er frivillige hænder med til at gøre godt både i lokalsamfundet
og på landsplan. Det gælder også for frivillige i folkekirken. Frivillige
hjælper med at få arrangementer op at stå: Nogle er aktive i aktivitetsudvalg og får gode idéer til arrangementer, sætter nye ting i værk, løfter
opgaverne og følger arrangementerne til dørs. Andre hjælper mere i
det skjulte og er opmærksomme besøgsvenner, der støtter mennesker
i menigheden, der har behov for det.

Masker med mening

I Holm er der også mange aktive og
engagerede, som interesserer sig lokalt
for sognets liv. Gennem vinteren har
nogle af de aktive kvinder mødtes og
strikket sammen. De ville nok have
strikket alligevel derhjemme, men
sammen har det været hyggeligere at
strikke. I efteråret henvendte de sig til
mig, for de ville meget gerne strikke til
et godt formål og strikke til andre. De
var fascinerede af projektet omkring
dåbsklude til dåbsbørn.
Dåbsklude har igennem længere tid
været en stor succes i folkekirken, og
projektet går i al sin enkelhed ud på, at
frivillige strikker fine hvide dåbsklude
med kristne symboler på til dåbsbørn.
Symboler som tro, håb & kærlighed. Det
er med dåbskluden, at barnets hoved
tørres efter dåbsritualet, og forældrene
får dåbskluden med hjem som en gave.
Der er også plads til at brodere den
døbtes navn og dåbsdato på den smukke
dåbsklud.
Idéen omkring dåbskludene er udviklet af sogne- & hospicepræst Ann
Maj Lorenzen i efteråret 2016. Hun
havde længe tænkt, at det kunne være
smukkere at erstatte de kraftige, hvide
dåbsservietter og anonyme hvide linnedstykker med noget af mere personlig
og blivende karakter. Hun og en kollega
gik i gang i det små og tegnede strikkemønstre. (www.daabskluden.dk)
Idéen vakte begejstring og spredte sig
hurtigt til mange sogne, og projektet var
også blandt de sidste seks nominerede til
Kristelig Dagblads initiativpris i 2017.
Allerede ved dåbssamtalen kan præsten medbringe forskellige udgaver
af disse smukke dåbsklude. Mange
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forældre bliver rørte over, at frivillige
har strikket en dåbsklud til deres barn.
Ligeledes giver det for de frivillige strikkedamer stor mening, at kunne bidrage
med at forvandle bomuldstråd til masker
med mening i.
At være sammen om noget værdifuldt
giver os mennesker mening. At blive
døbt er ligeledes noget af det mest meningsbærende i et kristent menneskes
liv. Samtidig er det at blive døbt også
at indgå i det større kristne fællesskab:
Fællesskab med Gud og fællesskab med
andre. Foreningsliv i kristen forstand!
Dåben er et helligt tegn – et sakramente
– der lyser sin velsignelse over den døbte
både i dette liv, men også fremadrettet – for ”dåbens lys er tændt, når livet
slukkes”, som det lyder i en af de mest
brugte dåbssalmer. Dåben lyser op –
og den enkle, smukke dåbsklud lyser
op derhjemme hos dåbsforældrene og
minder om det værdifulde fællesskab,
der blev givet i dåben.
Projektet har spredt sig til over 400
sogne i Danmark, og i Nordborg-Oksbøl
Pastorat er vi meget taknemmelig for
strikkedamerne i Holms ildhu og engagement med at strikke de smukke
dåbsklude til vore dåbsbørn.
Ann Maj Lorenzen er i øvrigt selv
opvokset i Nordborg Sogn, hvor hendes
mor, Edith, tidligere kirkesanger her i
kirken i mange år, stadig bor.
Da Ann Maj hørte, at vi ønskede at
støtte projektet med dåbskludene, sendte
hun os de smukke strikkeopskrifter kvit
og frit. På vegne af menighedsrådene i
Oksbøl og Nordborg: Hjertelig tak også
til dig for det gode initiativ, Ann Maj!
Heidi Sørensen Freund

Helga Komischkes båre
22. december 2017
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Afsked med Helga

Afsked med Helga
Gennem mange år har Helga siddet i
vort menighedsråd, hvor hun har været
næstformand og den, der skulle holde
kontakten til personalet ved kirken.
Den seneste tid var hun plaget af
sygdom, men hendes tanker kredsede
stadig om det store projekt, der hed
ny sognegård. Hun glædede sig rigtig
meget til at se den færdig.
Hun fik ikke den oplevelse med, men
til gengæld var rådets og personalets
allerførste brug af sognegården netop
mindesammenkomsten for Helga.
Helgas kærlighed til sognet og kirken kan man ikke tvivle på, da vi efter
hendes død har erfaret, at alt, hvad hun
ejede, var testamenteret til netop kirken.
En ikke ubetydelig arv at modtage.
Vi vil derfor her gerne udtrykke et
æret være Helgas minde.
Menighedsråd og personale.

Pinsen

I al sin glans
nu stråler solen

Pinsens sprog, ånd og liv.
Pinsen er den tredje af kirkens store fester og ikke mindre vigtig end jul og påske. I julen fejrer vi Jesu Kristi fødsel, og
i påsken fejres Jesu Kristi opstandelse.
Med pinsen fejres Helligåndens komme:
At livet er fuld af Guds levende ånd.
På en måde kan moderne ord som
kommunikation, inspiration og nærvær
være gode markører til at beskrive, hvad
pinse betyder. Vi kan også sige, at pinse
handler om, at Guds sprog og ånd bliver
levende for os.
Når vi brænder for noget, så er vi
sprudlende. Vi kan gnistre af begejstring, hjerter kan brænde, tunger kan
gløde, og når vi er ”grebet af ånden”
inspirerer og opflammer vi andre.
Den allerførste pinse var en slags
”ildens fest”, for disciplene begyndte at
brænde for Jesu sag: De sprudlede over
af inspiration i pinseunderet, hvor der
beskrives, hvorledes Helligånden kom
over dem som ”tunger af ild”.
Pinseunderet bevirkede, at disciplene
kunne kommunikere livfuldt med de
tilstedeværende, uanset hvilket modersmål de var opvokset med. Sproget om
Gud blev kraftfuldt igen. Ord om Gud
og sprog for Gud er det grundlag, som
kirken er bygget på. De levende ord om
Gud samler mennesker og styrker os i et
levende fællesskab, og pinsen markerer
på sin vis kirkens fødselsdag. En kirke,
der netop ikke består af de fysiske bygningssten alene, men er en forsamling af
levende mennesker. Mennesker af kød,
blod og ånd.

Pinseunderet fortæller os, at livet
mellem mennesker og Gud er levende
og godt, og i pinsen fejres Guds nærvær
på jorden, og at vi mennesker er fuld af
sprudlende, modtagende, skabende og
givende ånd.
Vores smukke pinsesalmer lader os
synge med på dette sprog om Gud, for
pinsens salmer er netop sprudlende,
fejrende livet og fulde af skønhed, liv
og forbundenhed: ”Det ånder himmelsk
over støvet, det vifter hjemligt gennem
løvet,” som det lyder i Grundtvigs store
pinsesalme: I al sin glans nu stråler
solen.
Guds ånd får i salmerne mange navne:
Helligånd, lysets ånd, sandheds ånd,
kærlighedens ånd, trøstermand, sjælesørger, talsmanden, Gudsrøsten – og
det bobler frem i salmerne, at Guds ånd
bringer os det levende liv og forbinder
os med Gud og hinanden. At Guds sol
skinner på os, så vi kan leve vort liv.
I al sin glans nu stråler solen,
livslyset over nådestolen,
nu kom vor pinselilje-tid,
nu har vi sommer skær og blid,
nu spår os mer end englerøst
i Jesu navn en gylden høst.
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Med ønsket om en glædelig pinse!
Heidi Sørensen Freund

Lørdag d. 26. maj kl. 1500 får vi besøg af Sønderjysk Pigekor
Koret har optrådt ved større begivenhe- gudstjenester, folkefester, på plejehjem
der: Prinsesse Alexandra af Berleburgs og ved større koncerter.
bryllup og dronningens officielle besøg i
Dirigent er Mette Rasmussen.
Sønderborg. Koncertopgaverne er meget
Entré: 100 kr. for voksne.
forskelligartede, og korene optræder ved
Børn til og med 12 år gratis adgang.
Konfirmandliste 2017-2018
Følgende blev konfirmeret i
Nordborg Kirke den 8. april
Rasmus Garbøl-Andersen,
Storegade 90
Thais Schøber Kjær Jacobsen,
Møllegade 93, Holm
Michelle Christiansen Møllerskov,
Søtoften 8
Markus Jæger Madsen, Storegade 57
Nikolai Grøngaard Langmaack,
Pøl Nørregade 23
Nicklas Roued, Tjørnevænget 12
Marcus Johann Alex Mikkelsen,
Rosenvej 33, Ullerup
Anna Sund Sørensen, Storegade 61
Nicolai Matthiesen, Nederhaven 25
Ricki Steenberg Haahr Kørvell,
Nørrehaven 8, Holm
Tim Steenberg Haahr Kørvell,
Nørrehaven 8, Holm
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Sebastian Rasmus Dehnfeld,
Storegade 70
Matthias Korsgaard Andresen,
Gammeldam 65
Lærke Jakobsen Johnsen,
Overballe 14, Brandsbøl
Marco Meier Durst, Storegade 28 - 1.
Sarah Jespersen, Tvendalvej 1,
Mathias Høck Jensen, Oksbølvej 34
Smilla Koch Moshage, Møllegade 48
Nadja Junker Larsen, Bjørnkærvej 6A
Lisa Søndersgaard Jensen,
Gammeldam 57
Valdemar Skipper Bundgaard,
Vester Søvej 2
Andreas Jansen, Drosselvej 3, Langesø
Lenni Frausing Damm, Lyøvej 1A
Johannes Berg Buciek. Hellesøvej 43
Magnus Theodor Fynsk Steinvig,
Holmgade 36.

Sønderjysk Pigekor

Sønderjysk Pigekors koncertkor

Sogneudflugten

Sogneudflugten

I kirkebladet nr. 1 kunne vi røbe datoen
8./9. for udflugten, og allerede nu er der
kvart udsolgt til turen, selv om ingen har
hørt noget om, hvor vi skal hen.
Til denne side var allerede opsat program med fotos og tekst, men så gik det
op for de økonomisk ansvarlige, at den
foreslåede tur ville blive for kostbar i
forhold til budgettet.
Derfor er vi nu stærkt optagede af en
alternativ tur, der nok i forhold til den
første er mere grænseoverskridende,
men knap så lang. Dette betyder så
desværre, at man skal have et gyldigt
pas til rådighed.
Kursen er nu sat mod Slesvig, hvor vi
vil begynde i domkirken, hvor der er
meget at se, herunder den berømte altertavle. Måske kan vi nå omkring Gottorp
Slot også, hvor de har vor Nydambåd
liggende.
I Brückenterrassen Rendsburg får vi
et godt måltid mad nede ved Kielerkanalen, hvor der er livlig trafik forbi
restauranten af kæmpestore skibe, der
alle bliver hilst og omtalt.
Det er også stedet, hvor man gennem
et århundrede har haft den spændende
svævefærge, der hænger eller snarerehang under jernbanebroen. Desværre
ramlede den ind i et skib på gennemfart
for to år siden. Man er i gang med at
bygge en ny færge, men den bliver nok
ikke færdig inden vort besøg.
Når du vil vide mere, kan du sende en
mail, hvorefter vi vil holde dig underrettet. 		
Hilsen Poul Berg
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Den 23. marts havde vi fint besøg fra
Bremen. ”Junges Kammerorchester
der Musikschule Bremen”, der består
af ca. 35 unge i alderen 10-18 år. Med
sig havde de den dynamiske slagtøjsduo
”Achromatic Percussion”.
Hele kirken var fyldt med instrumenter. Især slagtøj over det hele, også
i midtergangen. Koncerten lagde ud
med et meget spændende og anderledes
stykke for duoen. De sad i midtergangen
over for hinanden og slog løs på deres
trommer og andre slagtøjsinstrumenter,
med en helt fantastisk energi. Det var
utrolig flot og meget kraftigt, så det var
ikke for sarte ører!
Dernæst spillede orkesteret med i et
stykke for slagtøj og orkester, skrevet
af Jannes Waterstrat. Igen var der rigtig
meget at lave for de to slagtøjsspillere.
Man fik næsten sved på panden af at se
dem rende rundt!

Koncert

”Junges Kammerorchester der Musikschule Bremen”
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Vi fik også lov til at høre ungdomsorkestret spille alene. Et klassisk stykke af
Felix Mendelsohn, så der var lidt for enhver smag. De spillede meget smukt, og
der var mange unge talenter iblandt.
Koncerten sluttede med et stykke
skrevet af dirigenten selv, Martin Lentz,
og publikum var begejstrede. Der blev
også plads til et festligt ekstranummer,
som slut på en spændende koncert.
Stine Möglich Mathiasen

Afskedshilsen til Hanne Lund
fra menighedsrådet i Nordborg

Indskrivning
til konfirmandundervisning
for 2018-2019
Søndag d. 19. august kl. 1600
i Nordborg Kirke
Efter gudstjenesten er der indskrivning
af konfirmander fra Nordborg-Oksbøl
Pastorat, der ønsker konfirmation i
Nordborg Kirke 28. april 2019.

Afskedshilsen

Medbring venligst en kopi af dåbs- eller
fødselsattest.

Kære Hanne
Jeg havde ikke ventet, at det blev mig,
der skulle skrive et takkestykke til dig
for din tid i Oksbøl/Nordborg Pastorat.
Det kom som en stor overraskelse for os
i menighedsrådet, da vi modtog brevet
fra dig om, at du ville stoppe som en af
vore præster pr. 30. juni.
Verden går formodentlig ikke under,
fordi du søger andre græsgange, men
igen skal vi i gang med et større arbejde
for at finde den rigtige præst, et arbejde
vi mente, vi havde gjort for et år siden.
Vi vil gerne sige dig tak for dit store
gåpåmod og for at sætte noget i gang,
selv om modet somme tider var større,
end vi kunne leve op til. Vi vil ønske dig
al mulig held og lykke i dit kommende
embede som præst et dejligt sted.
Du har evnerne og forhåbentlig kræfterne til at prædike Herrens bud over et
nyt sogn.
De bedste og venligste hilsner
Per Østergaard

Jeg fortæller om konfirmandundervisningen, og der bydes på kaffe, te og
sodavand.
Jeg glæder mig til at hilse på jer.
Venlige hilsener
sognepræst Heidi Sørensen Freund
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Udflugt med Oksbøl Sogn
fredag den 25. maj kl. 7.20 til
Svendborg og Tåsinge
I Svendborg stiger en guide om bord i
bussen, der leder sightseeing i byen og
nærmeste omegn med besøg i Sct. Nikolaj Kirke og Svendborg centrum.
Rundtur på Tåsinge til bl.a. Elvira Madigan og Sixten Sparres grave.
Frokost på Valdemars Slots restaurant.
Herefter mulighed for at nyde omgivelserne ved Valdemars Slot.
18.15 er vi tilbage i Oksbøl.
Pris: 275 kr. Betales kontant i bussen.
Tilmelding senest søndag den 22. april.
Ledige pladser tilbydes til Nordborg
Sogn som tidligere år.
Birgitte Romme
4157 0519 – broa@bbsyd.dk
Læs nordborgkirke.dk under aktuelt.

Døbte

Maj
02. kl. 1900
07. kl. 1400
		
08. kl. 1900
09. kl. 1900
15. kl. 1930
		
23. kl. 1700
25. kl. 0720
26. kl. 1500

Tobias Moltesen Andresen
Lærke Jacobsen Johnsen

Bent Jensen, Linak
Lion-strik, bustur med
kaffe og brød.
Kirkens Korshær
Menighedsrådsmøde
Koncert med Mandskoret
og Gospelkoret i kirken
Kirkestafet i Nordborg
Oksbøl Sogns udflugt
Sønderjysk Pigekor

Juni
05. kl. 1600 Grundlovsmøde på
		
Fjordvang m. kaffebord
13. kl. 1900 Menighedsrådsmøde

Afdøde

Juli

Aase Jørgensen
Johannes Vejle Hansen
Hans Paulsen
Arne Lücking Petersen
Børge Elvinus Nielsen
Hans Christian Petersen
Edith Hounsgaard
Christian Peter Callesen

August
07. kl. 1900 Kirkegårdsvandring
19. kl. 1600 Konfirmandindskrivning
September
08. kl. 0830 Sogneudflugt til Slesvig
09. kl. 1100 Indsættelse af ny præst

Kirkegårdsvandring

Tirsdag den 7. august kl. 1900
Vi mødes ved kirkedøren, hvor kirkegårdsleder Finn Nicolaisen Ernst vil
modtage os til en gentagelse af de populære vandringer på kirkegården.
Finn forklarer om de planlagte ændringer, der foregår langsomt, fordi der
er mange grave, der endnu skal tages
hensyn til. Han kan berette om en proces, der vil vare mindst et halvt århundrede. Dette betyder, at de færreste af os
kommer til at se det færdige resultat.
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Nordborg Sangforening (kendt som
mandskoret) og Nordborg Gospelkor
afholder en fælles koncert i kirken den
15. maj kl. 19.30.
Der er kaffe og ”gode råd” i pausen.

Personlige begivenheder og kalender

Kalender

Fra 11. februar til 20. april 2018

SOGNEPRÆSTER:
Heidi Sørensen Freund
Kirkebogfører/begravelsesmyndighed
Præstegården, Tontoft 3, 6430 Nordborg
Tlf. 20 49 66 79 mail: hfr@km.dk
Træffes bedst tir. - fre. fra kl. 12 - 13
samt efter aftale. Mandag er fridag.

FØDSEL
Er man ikke gift, skal faderskab anmeldes på rådhuset senest 14 dage efter
fødselen. Blanketten ”Omsorgs- og
ansvarserklæring” findes på
www.personregistrering.dk
DÅB
Henvendelse sker til kirkekontoret.

NN
Præstegårdsvej 1, Oksbøl, 6430 Nordborg
Tlf. 23 36 06 17 mail:
Mandag er fridag.

NAVNGIVNING
Henvendelse til rådhuset senest
6 måneder efter fødselen.
KONFIRMATION
Konfirmation afholdes i 2019
den 28. april.

Kirken

Organist: Stine Möglich Mathiasen
Tlf. 21 72 21 24
mail: stinemoglich@hotmail.com

VIELSE
Henvendelse sker til sognepræsterne.
Angående prøvelsesattest henvender
man sig på rådhuset i den kommune,
hvor en af parterne bor.

Kirkesanger: Annette Lorenzen
Tlf. 29 28 80 17 mail: anl@km.dk
KIRKEKONTOR
Tontoft 3A, 6430 Nordborg
Midlertidigt bedes henvendelser
rettet til sognepræsterne.

DØDSFALD
Anmeldes senest 2 dage efter dødsfaldet
til kirkekontoret i bopælssognet.

Kirketjener: Hanne Dahl Christensen
Tlf. 21 38 97 17 – h6200@hotmail.com

SOGNEBÅNDSLØSERE
bedes melde adresseforandring
til sognepræsterne.

Menighedsrådet:
Formand: Per Østergaard
Tlf. 29 92 64 30
formand@nordborgkirke.dk

Kirkeværge: Inger Andersen
Tlf. 74 45 11 72 – 51 54 11 72
ipa@andersen.mail.dk

Næstformand: Lisbeth Simonsen
Tlf. 50 62 43 20
lisbethdyvig@gmail.com

KIRKEGÅRDEN
Kirkegårdsleder Finn Nicolaisen Ernst
Kirkegade 20, 6430 Nordborg
Tlf. 74 45 37 29 / 23 61 37 29
mail: nordborgkirke@hotmail.com
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Kasserer og kontaktperson: Lis Dybsø
Tlf. 31 39 99 59 dybsoe@yahoo.dk
Øvrige medlemmer: se hjemmesiden

Tirsdag den 5. juni kl. 1600
Grundlovsfest
på Fjordvang, Fjordvej 12, Broballe
Festtaler er den lokale historiker
Kim Jacobi Poulsen.
Der kan købes kaffe og kage.
Arrangementet er planlagt til at
afvikles udendørs, og derfor er man
meget velkommen til at medbringe
stole eller tæpper.
Vel mødt, Oksbøl Menighedsråd.

Har du lyst til at synge i kor?
Alle fra 4. klasse og op kan komme og
være med. Her er plads til nye korsangere – både piger og drenge. Vi øver nu
i sognegården torsdage kl. 15-16.
Koret medvirker ved gudstjenester
og andre arrangementer, og efter 2-3
måneders oplæringstid er der mulighed
for at tjene en mindre løn som korsanger,
der reguleres efter alder.
Er du interesseret, kan du kontakte
organist og korleder på tlf. 21 72 21 24
el. mail: stinemoglich@hotmail.com
Du må også gerne bare dukke op til
korprøven.
Venlig hilsen, Stine Möglich

MENIGHEDSRÅDET

har fastlagt afholdelse af offentlige
menighedsrådsmøder kl. 1900
i Sognegården.
9. maj, 13. juni
og 8. august

Nordalsisk kirkestafet

Formand Per Østergaard
Nordborgvej 1, 6430 Nordborg
Tlf. 29 92 64 30
formand@nordborgkirke.dk

Onsdag den 23. maj kl. 17-18
Nordborg Kirke er femte indbyder
Viggo Nielsen, Lokalhistorisk Arkiv,
vil fortælle os om kirkens historie og
det spændende inventar.

»Nordborg Kirke«

udgivet af
Nordborg Sogns Menighedsråd
Dette nummer er redigeret af
Poul Berg, Rønnebærvej 6, (ansvarshavende red.) der gerne modtager
stof elektronisk på
pobe@bbsyd.dk
Sidste frist: 20. juli.
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Kirkekor

Kirkens ungdomskor

Til høstgudstjenesten har vi inviteret Sønderborg Harmonikaklub for at gøre det ekstra
festligt. Der kommer seks på harmonika, en på bas og en på guitar.

GUDSTJENESTER Røde tal er for Oksbøl Kirke
5. s.e. påske
Kristi Himmelfart
6. s.e. påske
Pinsedag		
2. pinsedag
Trinitatis		

HL Guldkonfirmation i Oksbøl
HF Højmesse + kirkekaffe
HF Gudstjeneste
HL Højmesse
Friluft i Nørreskoven for 5 Nordals
HL Guldkonfirmation i Nordborg

1. s.e. trinitatis
2. s.e. trinitatis
3. s.e. trinitatis
4. s.e. trinitatis

RR
HF
HF
HF

Fælles gudstjeneste i Oksbøl
Fælles gudstjeneste i Nordborg
Højmesse
Højmesse + kirkekaffe

5. s.e. trinitatis
6. s.e. trinitatis
7. s.e. trinitatis
8. s.e. trinitatis
9. s.e. trinitatis

NN
HF
MM
FB
KH

Gudstjeneste
Højmesse + kirkekaffe
Gudstjeneste
Højmesse
Gudstjeneste

10. s.e. trinitatis
11. s.e. trinitatis
12. s.e. trinitatis
12. s.e. trinitatis
13. s.e. trinitatis
13. s.e. trinitatis

NN
HF
HF
NN
HF
HF

Højmesse + kirkekaffe
Gudstjeneste
Gudtj./konfirmandindskrivning
Højmesse
Højmesse
Gudtj./konfirmandindskrivning

Hvem er NN?- følg venligst med på hjemmesiden,
hvor navnene vil blive offentliggjort.

HF:
HL:
RR:
MM:
FB:
KH:
NN:

Heidi Sørensen Freund
Hanne Lund
Robert Ryholt
Maiko Miyamoto
Frederik Birkler
Kitty Hovgaard
Ukendt

Nordborg-Oksbøl Pastorat forventer indsættelse af ny præst den 9. september.
Brugere, der er afhængige af kirkebilen, bedes melde sig hos GF Taxi
på tlf. 74 45 95 45 – helst inden kl. 12 om fredagen.
Bladet kan læses på nettet en uge eller to før omdelingen på nordborgkirke.dk
12

PoBe sats & repro 21 41 16 32

MAJ
06. 0930 1100
10. 1400		
13. 0930 1100
20. 0930 1100
21. 1400 1400
27. 1100 0930
JUNI
03.		 1900
10. 1100		
17. 0930 1100
24. 1100 0930
JULI
01. 0930 1100
08. 1100 0930
15.		 1100
22. 1100		
29.		 0900
AUGUST
05. 1100 0930
12. 0930 1100
19. 1600		
19.		 1100
26. 1100		
26.		 1400

