Sogneblad
ØRTING-FALLING

vinter 2017-18

Præst:
Sognepræst Vibeke Døssing Rudebeck
vdp@km.dk
8655 4062
Sognepræst i Gylling og Alrø
Marianne Lyst
ml@km.dk
8655 1050

Næste nummer af Sognebladet har
deadline 5. februar 2018 og udkommer i
den sidste uge af februar.
Bidrag fra lokalområdets foreninger og
privatpersoner vil være meget velkomne.
Vi forbeholder os ret til at forkorte og
redigere.

Sognepræst i Hundslund og Torrild
Sonja Nicolaisen
40 45 84 77 / 86 55 00 12
sonn@km.dk
Kirkegård:
Graver Jens Theodor Pedersen
graver@oertingfallingkirker.dk
3033 7860
Kirketjener og sognehus:
Susanne Kjærsgaard Sørensen
kirketjener@oertingfallingkirker.dk
2938 2124
Organister:
Nana Kyed
nanakyed@post.cybercity.dk
6074 2928
Jonatan Kagan
jkagan@gmx.net
2834 7760
Formand for menighedsrådet:
Jens Peter Petersen
8094fortrolig@sogn.dk
2032 3318
Redaktør af Sogneblad og www:
Vibeke Døssing Rudebeck
Lise Laursen
sogneblad@oertingfallingkirker.dk
8655 4418

Georginetiden er forbi for i år.
Men man kan se på kirketjener Susannes buket i våbenhuset, mens man
venter på næste georginesæson!

Juleevangeliet
Lukasevangeliet kap. 2 vers 1-20:

Jesu fødsel
Og det skete i de dage, at der udgik en befaling fra kejser Augustus om at holde folketælling
i hele verden. Det var den første folketælling, mens Kvirinius var statholder i Syrien. Og alle
drog hen for at lade sig indskrive, hver til sin by. Også Josef drog op fra byen Nazaret i Galilæa til Judæa, til Davids by, som hedder Betlehem, fordi han var af Davids hus og slægt, for
at lade sig indskrive sammen med Maria, sin forlovede, som ventede et barn. Og mens de var
dér, kom tiden, da hun skulle føde; og hun fødte sin søn, den førstefødte, og svøbte ham og
lagde ham i en krybbe, for der var ikke plads til dem i herberget.
I den samme egn var der hyrder, som lå ude på marken og holdt nattevagt over deres hjord.
Da stod Herrens engel for dem, og Herrens herlighed strålede om dem, og de blev grebet af
stor frygt. Men englen sagde til dem: »Frygt ikke! Se, jeg forkynder jer en stor glæde, som skal
være for hele folket: I dag er der født jer en frelser i Davids by; han er Kristus, Herren. Og
dette er tegnet, I får: I skal finde et barn, som er svøbt og ligger i en krybbe.« Og med ét var
der sammen med englen en himmelsk hærskare, som lovpriste Gud og sang:
Ære være Gud i det højeste og på jorden!
Fred til mennesker med Guds velbehag!
Og da englene havde forladt dem og var vendt tilbage til himlen, sagde hyrderne til hinanden: »Lad os gå ind til Betlehem og se det, som er sket, og som Herren har forkyndt os.«
De skyndte sig derhen og fandt Maria og Josef sammen med barnet, som lå i krybben. Da de
havde set det, fortalte de, hvad der var blevet sagt til dem om dette barn, og alle, der hørte
det, undrede sig over, hvad hyrderne fortalte dem; men Maria gemte alle disse ord i sit hjerte
og grundede over dem. Så vendte hyrderne tilbage og priste og lovede Gud for alt, hvad de
havde hørt og set, sådan som det var blevet sagt til dem.

Mosaik fra
Santa Maria in
Trastevere i Rom
fra 1200-tallet.
Maria ligger i en
klippehule med
okse og æsel som
babysittere.
En hyrde modtager besked om at
glædes direkte fra
en engel, mens
Josef i venstre
hjørne ser noget
betænkelig ud ved
situationen.

Efterårets
døbte

Øverst:
Nanna Damkjær Bæk, Viby J
22. oktober 2017
Nederst:
Mads Jensen, Smederup
22. oktober 2017

Øverst:
Mathilde Bisgaard Blak Basse, Sabro
28. oktober 2017
Nederst:
Karl-Emil Østergaard Skou, Odder
28. oktober 2017

Julehjælp

Der vil igen i år være mulighed for at søge julehjælp for familier bosiddende i Ørting eller Falling sogne. De seneste år har vist, at der er et stadigt større antal trængte familier i
vores sogne, og vi er taknemlige for, at vi igen i år, med økonomisk støtte fra LIONS Odder, har midler at dele ud af. Det vil hovedsagelig være familier med børn, der kommer
i betragtning. Send ansøgning om Julehjælp senest 12. december til sognepræst Vibeke
Døssing Rudebeck via mail: vdp@km.dk med en beskrivelse af, hvorfor man søger. I ansøgningen bedes man angive hvor mange der bor i husstanden og antallet af børn under
18. Julehjælpen vil blive delt ud i dagene lige før jul.

Penge til julehjælp!

Vi afholder jævnligt forskellige spændende arrangementer i kirker og Sognehuset, og
det næsten altid ganske gratis at være med. Ofte serveres der kaffe og lidt brød eller en
forfriskning af en eller anden art. Fra Menighedsrådets side opfordrer vi deltagende til at
betænke julehjælpen og give et lille bidrag for arrangement og traktement. Vi vil ikke
decideret sætte beløb på, men de fleste kan nok undvære 20,- Og det gamle ordsprog passer glimrende her: ”Mange bække små gør en stor å”. Tak for ethvert bidrag

Adventsmøde i Ørting kirke og Sognehuset

10. december kl. 14.00 med De Ni Læsninger
Vi holder liv i gamle traditioner og slår også i år De Ni Læsninger sammen med Adventsmødet. Vi begynder til gudstjeneste i Ørting kirke, hvorefter Sognehuset danner
rammen om adventshygge arrangeret i samarbejde mellem præst, organist og Danske Seniorer. Vi vil nyde lidt godt til gane og mave, og indimellem synge julens sange og salmer
og der afholde lotteri. Andre indslag er meget velkomne.
Pris for traktementet er kr. 30 og overskuddet går til den lokale afdeling af Danske Seniorer. Vel Mødt til en fornøjelig eftermiddag.
De Ni Læsninger
Efterlysning! Frivillige læsere til de 9 bibeltekster søges.
Tekster, der spænder fra beretningen fra skabelsen over syndefaldet til profetier om frelseren, som skal komme, og det slutter af med juleevangeliernes beretning om frelserens
fødsel. Bibelteksterne vil blive læst af medlemmer fra menigheden og ind imellem vil vi
synge salmer og lytte til musik. Har DU lyst til at være læser, så kontakt sognepræsten

Juleafslutning for Børnehave og dagplejer

Ørting kirke tirsdag 12. december 9.30
Byens dagplejere med børn og børnene fra Margrethelyst Friskoles Børnehave samles til
juleafslutning i Ørting kirke, hvor de vil få Juleevangeliet fortalt og der bliver sunget
et par julesalmer og sange. Bedsteforældre er velkomne til at tage deres børnebørn ved
hånden og være med.

Juleafslutning Margrethelyst Friskole
Falling kirke tirsdag d. 19. december 10.30

Gudstjenester og arrangementer i Ørting, Falling
3. dec., 1. s. i advent
10.30 Ørting VDR
10.30 Torrild SN
14.30 Gylling ML
16.00 Alrø ML
19.00 Hundslund SN
6. dec., onsdag
14.00 Gylling ML
7. dec., torsdag
14.30 Hundslund SN (K-dag)
19.00 Hundslund
(100 Salmer III)
10. dec., 2. s. i advent
14.00 Ørting De Ni Læsninger
19.00 Torrild De Ni Læsninger
12. dec., tirsdag
9.30 Gylling ML Børnejul
9.30 Ørting VDR Børnejul
13. dec., onsdag
19.30 Falling Julekoncert
14. dec., torsdag
9.30 Ørting morgensang
17. dec., 3. s. i advent
14.00 Torrild SN Børnejul
16.00 Alrø De Ni Læsninger
19.30 Hundslund Julekoncert
19. dec. tirsdag
8.30 Gylling ML Skolejul
9.00 Hundslund SN Skolejul

10.30 Hundslund SN Børnejul
10.30 Falling VDR Friskolejul
17.00 Gylling ML Efterskolejul
24. dec., Juleaften
14.30 Torrild SN
16.00 Hundslund SN
14.30 Ørting VDR
16.00 Falling VDR
14.30 Gylling ML
16.00 Alrø ML
23.30 Gylling ML
25. dec., Juledag
9.30 Alrø ML
10.30 Ørting VDR
11.00 Torrild ML
26. dec., 2. Juledag
10.30 Hundslund SN
31. dec., Julesøndag
Ingen
1. jan., Nytårsdag
15.00 Hundslund SN
15.00 Alrø HKN
16.00 Ørting VDR
16.30 Gylling HKN
17.00 Torrild SN
7. jan., 1. s. e. H3K
9.00 Alrø ML
10.30 Gylling ML
11. jan., torsdag
9.30 Ørting morgensang

alling, Hundslund, Torrild, Gylling og Alrø kirker
14. jan., 2. s. e. H3K
9.00 Hundslund SN
10.30 Torrild SN
10.30 Falling VDR
19.00 Alrø ML
21. jan., Sidste s. e. H3K
9.00 Gylling ML
10.30 Hundslund SN
10.30 Alrø ML
28. jan., Septuagesima
9.00 Hundslund SN
10.30 Torrild SN
10.30 Ørting VDR
1. feb., torsdag:
19.00 Falling VDR Stillegudstjeneste
4. feb., Seksagesima
9.00 Torrild SN
10.30 Gylling SN
19.00 Hundslund SN
8. feb., torsdag
9.30 Ørting morgensang
18.30 Ørting VDR Fastelavn
11. feb., Fastelavn
10.30 Falling VDR
13. feb., tirsdag
17.00 Hundslund SN Fastelavn
18. feb., 1. s. i fasten
9.00 Torrild ML

10.30 Alrø ML
22. feb., torsdag
19.30 Ørting sognehus sogneaften
med Erik Sommer
25. feb., 2. s. i fasten
10.00 Gylling ML Højskoledag
4. marts, 3. s. i fasten
10.30 Odder (alle)
Det kirkelige møde med Preben Kok
8. marts, torsdag
9.30 Ørting morgensang
11. marts, Midfaste
9.00 Torrild SN
9.00 Gylling HKN
10.30 Ørting SN
10.30 Alrø HKN

VDR: Vibeke Døssing Rudebeck
SN: Sonja Nicolaisen
ML: Marianne Lyst
HKN: Helge Kjær Nielsen
Der kan bestilles kirkebil hos Odder
Taxa til gudstjenester og menighedsrådets arrangementer. Kirkebilen skal
bestilles senest 1 1/2 time før.

Fastelavn 2017
Ørting kirke torsdag 8. februar 18.30

FDF´erne og sognepræsten og Menighedsrådet inviterer børn og
voksne til Gudstjeneste og tøndeslagning. Efter kåring af kattedronning og kattekonge og præmien for årets bedste udklædning er
overrakt, serveres der fastelavnsboller, saft og kaffe i Sognehuset.

Sogneaften med Erik Sommer
i Ørting sognehus, torsdag 22. februar kl. 19.30

” Den der mærker, at græsset gror, for ham står livet aldrig
stille”.

Erik Sommer

Erik Sommer er født i 1948, uddannet musikpædagog, og var i 16
år ansat som lektor i musik ved Nr. Nissum Seminarium.
Forud herfor var han højskolelærer på Silkeborg og Danebod Højskole igennem i alt 12 år. I tidsrummet 2005 til
2010 har han været forstander på SeniorHøjskolen i Nørre
Nissum.
Desuden holder han foredrag, fortælle- og sangtimer og underviser på efteruddannelseskurser for musiklærere. Desuden
er det blevet til mange korstævner for både børn og voksne.
Erik Sommer har en omfattende komponistvirksomhed bag
sig med mange sange og salmemelodier. Erik Sommer er
manden, som har været medvirkende til at salmer som ”Du
har tændt millioner af stjerner” og ”Nu går solen sin vej ” er
blevet så kendte og elskede som de er i kraft af deres skønne sangbare melodier.
Til sogneaftenen i Ørting kirke skal der naturligvis synges sange fra
højskolesangbogen. Erik Sommer leverer musikken og kommer med
anekdoter og fortællinger om poesi, begivenheder og mennesker
undervejs.

Morgensang i Ørting kirke

Kom og vær med til den allerbedste start på dagen med morgensang og efterfølgende kaffe og hyggeligt samvær i Sognehuset.
Alle er hjertelig velkomne.
Organisten spiller for og der bliver rig mulighed for at få rørt
stemmebåndene både i kirke og Sognehus, hvor vi finder Højskolesangbogen frem.
Vi mødes 2. torsdag i måneden kl. 9.30-11:
14/12 – 11/1 – 8/2 – 8/3 – 12/4

Kirkeligt møde – fællesgudstjeneste for
Odder Provsti
Odder kirke, søndag 4. marts kl. 10.30
Årets gæsteprædikant og foredragsholder er sygehuspræst og
forfatter Preben Kok.
Slip livet løs har Preben Kok kaldt sin seneste bog, og det er den,
som vil være udgangspunktet for hans foredrag.
Et gammelt visdomsord siger:
“Hvor der er helhed, er der altid mindst to sandheder, der er
sande på samme tid.”
I de sidste 40 år har vi i mange af livets væsentlige forhold
undertrykt (glemt) den ene af de to sandheder for bedre at kunne
lade som om, vi har kontrol over livet.
Det er der nu ved at blive rettet op på, så livet kan komme ud af
kontrolgrebet og blive sluppet fri igen.
Hvordan?
I den forbindelse spiller tro og kirke en særlig rolle.
Hvilken?

Preben Kok

Det er nødvendigt med tilmelding til frokosten senest tirsdag 27.
februar til Odder kirkekontor på 8780 2530
Frokost inkl. drikkevarer koster 75,Man kan bestille kirkebil til arrangementet.

Hvad skal barnet hedde?
Her tales der om pastoratet – det nye storpastorat bestående af Hundslund-Torrild, Gylling-Alrø og Ørting-Falling. Der er indkommet nogle få forslag til navne, og de er alle
med i overvejelserne. Skulle nogen sidde inde med flere forslag, så byd endelig
ind. Indtil videre er der foreslået:
HØFGAT
HØTGAF
Hads Herred Søndre Pastorat
Hads Herred Fjord Pastorat
Midt i landet – tæt ved vandet
Send dit forslag til sognepræsten! Der er ingen præmie kun æren!

En historie om en far og en søn - af Lise Laursen
Hvis du har besøgt Falling kirkegård, har du sikkert lagt
mærke til en høj gravsten i sort poleret granit med et fint
bronzerelief, der viser en mand i profil. Et fornemt mindesmærke over en snedker, Niels Andersen.
Hvordan havde han gjort sig fortjent til et så enestående
gravmonument?
En familie i Ørting og Falling i 1800-tallet
Tømrer Niels Andersen blev gift med Johanne Mortensen
fra Falling, og de boede i Ørting nogle år og fik en søn,
Rasmus Morten, inden de flyttede til Falling. Johanne var
livlig og begavet, Niels var stille og tænksom.
Rasmus’ mor døde, da drengen var 12 år gammel. Inden
faderen blev gift igen, havde han og Rasmus nogle år, hvor
de kom tæt på hinanden. Rasmus var en begavet dreng. I
14-årsalderen passede han bedstefaderens køer og fordrev
tiden med at snitte hoveder ud af træklodser - især skar
han kong Frederik d. 7., hvis ansigt han havde set på monumentet i Odder.
Øverst: Gravsten på Falling
kirkegård
Nederst: Krucifiks i Ørting Kirke

En fars omsorg
Tømrer Andersen mente, at sønnen havde anlæg for billedskærerarbejde - Rasmus Andersen beskriver det selv
sådan her: “Min fader var så omsorgsfuld for mig, at han
rejste med mig til København 2. januar 1877 for at jeg
skulle lære noget og gå på kunstakademiet, og det var med
bekymring, han efterlod mig alene i den store by.” Det
forstår man, drengen var kun 15 år. Men han fik undervisning i tegning og maleri og blev optaget på kunstakademiet
1. oktober 1877, da han lige var fyldt 16 år. Samtidigt kom
han i lære hos en billedskærer i Brolæggerstræde og fik
kost og logi her. Om den tid skriver han: “Jeg fik det indrettet således, at jeg arbejdede hos billedskæreren 8 timer i
træk, samtidigt med, at jeg var elev hos billedhugger Bissen
om eftermiddagen. Om aftenen gik jeg på Akademiet og
arbejdede således fra tidlig morgen til sen aften.”
Det flittige unge menneske fik afgang fra kunstakademiet i
1884 som billedhugger, fik legater og kom på dannelsesrejse
til Tyskland, Frankrig og Italien. I 1893 fik han ansættelse
som konservator på Thorvaldsens Museum, hvor han var
resten af sit liv.
Hans far døde som 54-årig, - i kirkebogen betegnes han nu
som snedker - og hans kunstneruddannede søn satte ham
den fine sten. Ikke nogen Jens Vejmand-skæbne til ham!

Man kan så undre sig over, at moderen ikke blev fundet
værdig til at komme med på stenen. Men hun havde været
død længe, faderen havde giftet sig igen - og den smukke
sten står som en tak fra ham, der havde fjernet sig fra barndommens kår takket være faderens omsorg.
Billedhugger Rasmus Morten Andersen (1861 - 1931)
I dag er Rasmus Morten Andersen ikke nævnt ret mange
steder i dansk kunsthistorie. Og dog havde han en solid
karriere som billedhugger. I flere danske byer står der portrætstatuer af gode danske mænd, udført af Rasmus Morten
Andersen. Et godt eksempel, som vi alle har set, er statuen
af Enrico Dalgas på Dalgas Avenue i Aarhus. Hans arbejde
på Thorvaldsens Museum er også værd at nævne. Han huggede nemlig flere af de marmorstatuer, som nu står i museets
udstilling, efter Thorvaldsens gipsmodel.
Ud over mindesmærket for sin far satte Rasmus Andersen
sig andre spor i sin hjemegn.
Krucifikset i Ørting Kirke er skåret af ham i 1884 - det år,
han tog afgang fra kunstakademiet - og stod oprindeligt i
umalet egetræ, så kristusfiguren var lige så mørk som korset.
Det var i faderens levetid, så han nåede sikkert at blive stolt
af sin søn.
Med tiden var det mørke egetræ dog ikke godt nok for
menighedsrådet i Ørting, så i 1936, da kirkestolene blev
fornyet, fik krucifikset sin farvelægning med bloddråber,
gyldent lændeklæde og det hele. Men da var Rasmus Andersen død.
Tidligere sognepræst Valdemar Aastrup kunne ikke lide
bemalingen og ønskede at få figuren ført tilbage til det
umalede udseende. Han mente, at bloddråberne skræmte
børnene, der kom i kirken.
I Falling Kirke står en legemsstor kristusfigur i gips, tornekronet, med kappe og pisk og bundne hænder. På bagsiden af fodstykket står der 1893 - det år, Rasmus Andersen
blev ansat på Thorvaldsens museum. Han var helt sikkert
påvirket af Thorvaldsens kristusstatue, som står i Vor Frue i
Kbh. Men hvor Thorvaldsen er klassisk og græskinspireret,
er Rasmus Andersen realist. Hans ydmygede Jesus gør et
stærkt indtryk.
Om Rasmus Andersen nogensinde fik betaling for sine
arbejder i Ørting og Falling, vides ikke. En bestilling fik
han dog på egnen: Prædikestolen i Gylling - et smukt billedskærerarbejde efter idé af sognepræst Otto Møller. Men
det mest rørende værk på hans hjemegn er dog stenen over
hans far: ”Kærlighed er livets fylde”.

Øverst: Kristusfiguren i Falling
Kirke 1893
Nederst: Prædikestolen i Gylling
1911

Nyt fra Støtteforeningen
I støtteforeningen arbejder vi for at giver alle børn
på vores lokale friskole og børnehave en masse
oplevelser og ting der kan bruges i hverdagen.
Det sidste år har vi blandt andet støttet med yogamåtter, læse/skrive programmer til IPad og pc,
bord-bænkesæt til børnehavens legeplads, skolens
årlige lejrtur for alle elever, samt 6 klasses afslutningstur.
Alt dette kan lykkes, fordi vi har rigtig gode sponsorer, der donerer gaver til vores årlige tombola til
skolefesten, samt alle de, der melder sig ind i støtteforeningen, og betaler kontingent på 100 kr. pr år.
Alle er meget velkommen til at blive medlem.
Man kan betale 100 kr. via MobilePay til 71 47
68 78 eller via bankoverførsel 1944-8977897034.
Lidt om de arrangementer vi har afholdt de sidste
måneder
Sommerfesten 2017 blev afholdt den 10 juni. I år
havde vi som noget nyt fået besøg af 2 heste, så
man kunne få en ridetur rundt på fodboldbanen!
Det var meget populært, og der var lang kø hele
dagen.
Der var også diverse landbrugsmaskiner at kigge
på og kravle op i.
I skolegården var der det muntre køkken, bamsefiskedam og ansigtsmaling. Den meget traditionsrige konkurrence ”Den store bagelyst” blev også
afholdt. Der var præmier for den flotteste kage
og til den kage der smagte bedst. Efter dommer
og publikum havde stemt, var det muligt at købe
et stykke og derved selv smage på alle de lækre
kager sammen med en kop kaffe eller the.

for Margrethelyst friskole
Sommerfesten vender tilbage igen i 2018 lørdag
den 2. juni og alle fra byen er meget velkomne.
Det nye arrangement, som støtteforening har
startet op i år: Vi har overtaget børneboden ved
Sydens perle til Odder byfest. Boden bliver passet
af elever på friskolen, de tjener penge ved at sælge
candyfloss, slush ice og popcorn. Ved boden er
der stillet en kæmpe sandkasse op, hvor de mindre
børn kan grave efter guldstykker og lege sammen
med deres venner. Det var en hyggelig weekend,
og vi gentager succesen igen den første weekend i
august 2018.
Den første fredag i oktober holdt vi det årlige sodavandsdiskotek for elever fra 0-4 klasse. For nogen
børn er det første gang de deltager og andre har
prøvet det før. Der er fest i 3 timer med høj musik,
diskolys og masser af konkurrencer og rigtigt
mange glade børn.
Torsdag i uge 6 2018 afholdes der skolefest med
musical i Ørting hallen. Det er alle elever på skolen, der sammen med lærerne øver, laver kulisser,
synger og spiller. Midt på dagen afholdes generalprøve, og om aftenen er der musical og fællesspisning. Det er ved musicalaftenen, at støtteforeningen har sin store tombola samt salg af kaffe og
kage.
Har man en virksomhed, der har lyst til at donere
en gave til tombolaen, er man meget velkommen til
at kontakte formand Joanna på mobil 27 59 89 05.
På vegne af Støtteforening Margrethelyst Friskole

Konfirmandtur til Israel

Årets konfirmander i Hundslund, Torrild, Ørting og Falling fik i eftersommeren
tilbudt en tur til Israel i vinterferien 2018. Meningen med turen var at besøge de
steder, hvor Jesus blev født, levede, døde og opstod. Dermed ville vi levendegøre
kristendommen for konfirmanderne og give undervisningen et uforglemmeligt
løft. Turen var støttet af menighedsrådene og var tilrettelagt i fællesskab af os to
præster, Vibeke Døssing Rudebeck og Sonja Nicolaisen. Desværre var tilslutningen til turen meget beskeden og ikke stor nok til, at vi kunne afvikle den. Så den
er blevet aflyst. Men vi giver ikke op og har til hensigt at tilbyde den igen til det
næste hold konfirmander, som skal konfirmeres i 2019. De vil høre nærmere ved
tilmeldingen i august 2018.

Lokalrådet for Ørting-Falling Sogne
Bestyrelsen for lokalrådet har igennem længere tid haft en debat om vores hjemmeside, www.oertingfalling.dk
Hvis du har besøgt den for nylig vil du
straks bemærke, at der absolut intet sker i
forhold til en løbende opdatering af denne.
Dette beror dels på manglende tid for de
ansvarlige for hjemmesiden i bestyrelsen
og dels for mit eget vedkommende manglende evner ud i opgaven.
Bestyrelsen har derfor besluttet, at hvis det
ikke kan lykkedes os, at finde en ”ildsjæl”
blandt jer der, på helt frivilligt basis, vil
hjælpe med denne opgaven, så vil hjemmesiden for lokalrådet blive nedlagt ved
årets udgang!
En kommende ny webmaster vil få stor indflydelse på udformningen/platformen for
en anderledes/ny hjemmeside og naturligvis vil det ud over timeforbruget været uden
omkostninger for vedkommende.
Hvis du nu tænker….., ja det er da en opgave som jeg kan byde ind på, så kontakt
Jan Kjærsgaard via mail: lokalraad@oertingfalling.dk eller via mobil: 20 65 53 50,
bedst efter kl. 19.00.
På bestyrelsens vegne
Jan

