4 Påske, konfirmation og pinse! Der er forår i luften - også i kirken. Vi markerer
bl.a. 150-året for den fynske komponist Carl Nielsens fødsel.
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HILSEN FRA SOGNEPRÆSTEN
Annette Kjær
Jørgensen

NYT FRA VORE SOGNE ...

Graffiti på kirken

Mørke kræfter
og lyse
stråler...
Til kyndelmisse lavede konfirmanderne
en gudstjeneste både i Broholm og i Tommerup kirke. En lysgudstjeneste, hvor der
på forskellig måde blev lagt vægt på lyset,
på lysets virkning og på dets kraft i forhold
til mørket - ikke bare i konkret forstand,
men også i overført betydning.
Kort forinden kyndelmisse var der sket
nogle forfærdelige hændelser i Frankrig
- vi har alle fulgt dem gennem TV. Mange
var koldt og kynisk blevet skudt ned på et
satiremagasins redaktion, og kort tid efter
gik det ud over nogle andre i et jødisk
supermarked.
Til den efterfølgende konfirmationsundervisning talte vi lidt om det, og konfirmanderne havde også snakket om det
henne i skolen. Vi var enige om at drabene
og gidseltagningerne er mørke og ondskabsfulde handlinger, fuldstændigt meningsløse. Der er ikke noget lys at skimte i
en sådan brutalitet.
Men det er der i franskmændenes reak-
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tion bagefter: I alle de lys, der blev tændt
og sat ved redaktionen og ved supermarkedet, i den insisteren, der var i Paris,
på at stå sammen om at byde mørket
trods, på ikke at bukke under for det,
men på at tænde lys i stedet, - lys, der kan
sprede mørket.
Når dette skrives, er det så sket igen,
denne gang i København. Igen er der
blevet skudt løs på uskyldige mennesker,
der vil forsvare ytringsfriheden og på en
jøde, fordi vedkommende var jøde. Igen
har mørket fået magt, men også igen
viser lyset sig i reaktionen: I mængder af
tændte lys ved Krudttønden og ved den
jødiske synagoge. Igen bliver mørket budt
trods.
Hvor kommer det fra, lyset? Hvor
lærer vi, at det stærkeste svar på vold og
ødelæggelse er lys? Bl.a. i kristendommen,
bl.a. i den kristne påske. Langfredag korsfæstes Jesus. Skønt uskyldig bliver han
slået ihjel, - fordi han er Kristus. Hans
modtræk er ikke en hær, der kan
hamle op med den romerske,
hans modtræk er ikke at dræbe
sine fjender, men at sige: ”Fader
tilgiv dem, for de ved ikke, hvad
de gør”. Derfor bliver mørket
ikke til mere mørke, men lyset
skinner helt ind i gravens mørke.
Kærligheden bærer igennem, og
Jesus opstår igen påskemorgen:
”Som solen klar og morgenrød,
stod Jesus op af jordens skød.
Halleluja!” (DDS 222). Den opstandelsessol skinner på os, for at
vi skal kaste dens stråler tilbage
og lyse for vores næste.
Kristendommens centrum er
altså ham, der retteligt om sig
selv siger: ”Jeg er verdens lys…”
(Johs. 8,12). Af ham kan vi lære
at tænde et lys fremfor at forbande mørket.
Glædelig påske!
Annette Kjær Jørgensen

HÆRVÆRK: Ved juletid blev
Tommerup kirke og flere andre
bygninger i byen udsat for et
natligt hærværk. En eller flere
gerningsmænd havde malet omvendte kors (et symbol, der anvendes af såkaldte satanister) på
forskellige huse og på kirketårnets hvidkalkede mur.
Heldigvis er det sjældent, at
vi her hos os udsættes for den
slags, for vi vil jo gerne i fællesskab passe godt på vore ting,
- bl.a. vore fine kirkebygninger.
Men det kan åbenbart ikke
helt undgås, at ubetænksomme
mennesker (i kådhed eller
bare dumhed?) udøver tåbeligt
hærværk mod det, der for de
fleste af os er noget værdifuldt,
som vi ønsker at værne om.
Heldigvis var der opmærksomme mennesker i lokalsamfundet, som hurtigt fik hærværket meldt til menighedsrådet
og til politiet, og murermester
Henrik Svendsen var også
hurtigt på pletten og fik i løbet
af få timer udbedret skaderne og
dermed slettet sporene fra det
meningsløse hærværk.
Vi håber ikke, det gentager
sig!

To glade vindere

AKVARELLER: Blandt de godt
40, der havde fundet frem
til løsningen på kirkebladets
julekonkurrence, blev der
trukket lod om to indrammede
akvareller lavet af kirkebladets
“huskunstner”, Birgit Clausen.
Denne gang blev de heldige
vindere: Ingrid Rasmussen,
Lilleskovvej 65, og Peter Skræp,
Tjørnevænget 3F.
Et stort tillykke!

Nu kan alle høre

HØJTTALERANLÆG: I Broholm
kirke er der for nylig blevet
installeret et nyt højttaleranlæg.
Gennem længere tid har
menighedsrådet været opmærksom på, at lydforholdene i kirken ikke har været de allerbedste, men med det nye anlæg
skulle problemet nu være løst, så
Ordet ikke bare bliver forkyndt,
men også hørt - af alle.
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Den verdensberømte komponist fra Fyn ...

Hvem kender ikke
Carl Nielsen?
Den 9. juni er det 150 år siden, Carl
Nielsen blev født på et husmandssted på
Sortelung mark nær Nr. Lyndelse, hvor
både en hal og en skole nu er opkaldt efter
ham. Hvem kender ikke billedet på gamle
100-krone sedler? Og hvem kender ikke
sangene ”Solen er så rød, mor”, ”Jeg ved
en lærkerede”, ”Jens Vejmand” og ”Påskeblomst, hvad vil du her”?
Dette er blot nogle få eksempler fra
Carl Nielsens produktion af sange, salmer,
symfonier, operaer, korværker og instrumentalværker.
Og så var Carl Nielsen i øvrigt med til at
lægge grunden til højskolesangtraditionen.
Han har skrevet over 300 sange. I den
nyeste udgave af Højskolesangbogen er der
36 sange af ham.
Det faldt ham let at skrive sange. “Naar
jeg skriver disse letfattelige, enkle Melodier,
er det som om det slet ikke er mig, der
komponerer. Det er som om - hvad skal jeg
sige - det var Folk fra min Barndom ovre
på Fyn, eller som om det var det danske
Folk, som ønsker noget gennem mig”,
skrev han i sine erindringer.
Carl Nielsen var også på forkant med
sin tids ny teknologi. Han fik sin første bil
allerede i 1924, og han var en af de første
københavnere, der fik installeret en telefon.
I dag kender alle Carl Nielsen, men
hvem skulle have troet, at en dreng fra en
fattig fynsk daglejerfamilie skulle kunne
udrette det, han gjorde.
Hans far var også maler og spillemand,
og de var 12 søskende, hvoraf nogle døde,
hvilket ikke var unormalt på den tid. Nogle af børnene emigrerede senere, hvilket

Lige fra han var barn,
var Carl Nielsens liv
fuldt af musik ...
heller ikke var unormalt. Hans mor spillede
ikke, men var ifølge Carl Nielsen nok den
mest musikalske i familien.
Han fortæller selv i sin erindringsbog
”Min fynske barndom”, at han ikke var ret
gammel, før hans mor sang en strofe eller
sang, som han så skulle gengive på sin violin. Den lokale landsbylærer i Nr. Lyndelse
havde øre for talentet. Han gav den unge
Carl den første egentlige undervisning
i noder. Og snart spillede han med, når
faderen og nogle af hans søskende spillede
spillemandsmusik rundt om på gårdene.
Bogen ”Min fynske barndom” er i øvrigt
blevet filmatiseret.

Det vel nok mest kendte Carl Nielsen-portræt findes på de gamle 100-krone sedler ...

Kom og oplev en
MUSIKALSK
BILLEDFORTÆLLING
OM CARL NIELSEN
ved forårskoncerten
søndag den 19. april kl. 19
i Tommerup kirke.
Se side 9!
Et andet input fik Carl Nielsen fra en
nyoprettet musikforening på Midtfyn, hvor
repertoiret ud over underholdningsmusik
også omfattede wienerklassiske symfonier.
Og kun 14 år gammel fik han ansættelse i
regimentsorkestret i Odense. Der fik han sin
første rigtige musikundervisning.
Ved hjælp af velyndere kom han til
musikkonservatoriet i København og
spillede i Tivolis koncertsals orkester, hvor
han også fik selvkomponerede værker opført. Han var også i en periode kapelmester
ved Det kongelige Teater.
Carl Nielsen endte som direktør for
musikkonservatoriet og døde den 3. oktober
1931.
Fra at være mest kendt i Danmark har
mange i udlandet også fået øre for hans
musik, særligt efter 60-erne, hvor Leonard
Bernstein sammen med New York Filharmonikerne tog hans musik op.
Jeg håber, at I med denne lille introduktion til 150 året for Carl Nielsens fødsel, har
fået lyst at høre mere. Der kommer garanteret mange muligheder rundt omkring i
det fynske - bl.a. i Tommerup kirke søndag
den 19. april kl. 19.
Organist Ib Berg
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Sogneindsamling

VERDENS FATTIGSTE: Husk,
at der søndag den 8. marts er
lejlighed til at støtte Folkekirkens Nødhjælps arbejde blandt
verdens fattigste. Også i vore
sogne vil indsamlere gå fra hus
til hus med raslebøsserne. Har
du tid og lyst til at hjælpe, kan
du melde dig til indsamlingsleder Jørgen Skov, tlf. 6476 1230.

Ny cykelsti

SIKKERT FREM PÅ CYKEL: Assens kommune har planer om at
anlægge en dobbeltrettet cykelsti
mellem Tommerup og Brylle.
En del af den nye sti vil blive
anlagt på jord, der ejes af kirken,
og menighedsrådet og kommunen arbejder derfor lige nu
på at finde den bedste løsning.
Mere herom i næste nummer
af kirkebladet.

Nyt ringeanlæg

HELT AUTOMATISK: Når Tommerup kirkes klokker ringer,
foregår det nu ganske automatisk. De to klokker i kirketårnet
styres nemlig nu af et anlæg,
der både kan indstilles til forprogrammeret ringning og til
manuel styring af anlægget.
Lugerne i tårnet åbnes og
lukkes også automatisk, og det
samme gør døren til våbenhuset.
Det er firmaet Thomo Klokkeservice i Allested, som har installeret det nye anlæg, som altså
fremover kalder til gudstjeneste i
Tommerup kirke.

		
Døbte i Tommerup kirke:
29.11.
30.11.
18.1.
25.1.
8.2.

Flemming er ny graver i Tommerup
Flemming Tommerup Kaa er tiltrådt som
ny graver ved Tommerup kirke. Flemming
kommer fra en stilling som gravermedhjælper
ved Svanninge og Falsled kirker og har stor
erfaring inden for “det grønne område”.
På trods af sit meget lokale mellemnavn
(Tommerup) bor Flemming i Nørre Broby
sammen med sin kone og to børn.
Vi glæder os til samarbejdet med Flemming,
som vi allerede har lært at kende som en meget
arbejdsom og imødekommende person.

Nyt materiale- og graverhus i Broholm
Igennem nogle måneder har der været arbejdet med opførelsen af et nyt materiale- og
graverhus ved Broholm kirke. Karen Nielsen
har på menighedsrådets vegne haft ansvaret for
byggeriet og glæder sig sammen med graver
Niels Erik Pedersen og medhjælper Henrik
Büchner til, at huset snart kan tages i brug.
Huset er på 124 kvm og indeholder bl.a.
kontor, køkken og frokostrum, toilet, bad
og omklædningsrum, et stort værksted og
maskinrum - samt handicaptoilet.

Lidt statistik fra vore sogne
Også denne gang vidner statistik-tallene for
Tommerup og Broholm sogne om stor aktivitet på flere områder - og om ret store udsving.
I Tommerup sogn var der i 2014 15 fødsler
mod 12 året før. Antallet af dåb var 20 - mod
14 året før. 2 blev navngivet uden dåb (2),
mens der var 15 minikonfirmander (20) og
30, der blev konfirmeret (27).
Der har i årets løb været 10 vielser og kirkelige velsignelser i Tommerup kirke, mens der
året før kun var 3. Der var lige som i 2013 19
døde, mens antallet af begravelser og bisættelser var 15 - mod 16 året før.
Desuden var der 3.478 deltagere i årets

SIDEN SIDST ...

Magne Stubkjær Milling, Kirkedammen 9, Aarhus
Oliwia Marianna O’Nell, Neversvej 3, Verninge
Sophia Rogde Finken Frydenlund,
Nørrebjerg Runddel 184 C, Odense
Malte Schiøtt, Vissenbjergvej 18
Magnus Kaddan Lund, Bystævnevej 2

Døbte i Broholm kirke:
14.12. Liv Nadolny Madsen, Kirkevej 18
18.1.
Laura Uhre Henriksen, Dyredvej 60, Blommenslyst
15.2.
Amanda Bonne Rezai Hansen, Krybilyparken 49,
Brylle
Viede i Tommerup kirke:
29.11. Kristina Stubkjær Jensen og Martin Milling,
Kirkedammen 9, Aarhus
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gudstjenester (3.154). Det svarer til gennemsnitligt 54 pr. gudstjeneste - mod 49 året før.
I Broholm sogn var der i 2014 21 fødte
(17). Der var 15 døbte (16) og 7 navngivelser
uden dåb (3). Desuden var der 40 minikonfirmander (36), og 33 blev konfirmeret - mod 32
året før. Der var 9 vielser i Broholm kirke (10).
Antallet af dødsfald var 22 (17), og 20 blev begravet eller bisat fra kirken - mod 22 året før.
2.890 deltog i sognets gudstjenester (3.265).
Det svarer til et gennemsnit pr. gudstjeneste på
43 (49).
Endelig var der ialt i sognene 3, der meldte
sig ud (8), mens ingen meldte sig ind (2).

Begravede/bisatte fra Tommerup kirke:
27.11. Bjarne Kristen Vestergaard, 62 år, Stenløkkevej 27
2.12.
Doris Ploug Jensen, 74 år, Højeløkkevej 12 F
(fra Vedtofte kirke)
12.12. Hans Henrik Rasmussen, 85 år, Kamgårdsvej 19 B
(fra Brylle kirke)
6.2.
Svend Aage Bæk, 89 år, Th. Bangsvej 4, Flemløse
14.2.
Gerhard Jensen, 84 år, Møllebakken 82
Begravede/bisatte fra Broholm kirke:
2.12.
Else Eline Kathrine Christensen, 95 år,
Indre Ringvej 8 A, Aarup
3.12.
Torben Maar Eriksen, 69 år, Smedevej 13 C
11.2.
Gytte Gram, 92 år, Albanigade 21, Odense
20.2.
Torben Ole Bredbjerg Nielsen, 66 år, Lilleskovvej 79
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Konfirmander forår 2015
Her er listen over årets konfirmander i Tommerup og Broholm kirker ...

Store Bededag den 1. maj kl. 9.00 konfirmeres i
Broholm kirke v/Annette Kjær Jørgensen:

Kristi Himmelfartsdag den 14. maj kl. 9.00 konfirmeres i Tommerup kirke v/ Svend Faarvang:

Emma Anna Kruse Bro, Pilevænget 11
Magnus Juul Bøgelund, Teglhøjen 20
Sinan Pinar Christiansen, Svanevej 6, Vissenbjerg
Karoline Djursaa, Lilleskovvej 22 D 01
Michael Ejlersen, Hesbjerg Skovvej 66
Christian Merana Erichsen, Teglhøjen 21
Anna Langkilde Hansen, Christiansmindevej 4
Idacaroline Sofia Lerche Hansen, Skelskovbakken 3
Sigrid Heebøll Hansen, Christiansmindevej 1
Clara Pil Henningsen, Christiansmindevej 3
Andreas Kristian Højberg, Bjørnemosen 55 st., Odense
Katrine Langager Jespersen, Teglbakken 80
Kristian Jørgensen, Stærmosevej 157
Michelle Grønvald Bach Laustsen, Ahornvænget 7
Maigen Kirstine Madsen, Lindealle 3
Marcus Nilsson, Teglbakken 90
Daniel Kaj Pedersen, Tallerupvej 23, 1
Christian Bukh Stahl, Lindealle 5
Markus Westerboe Sørensen, Vissenbjergvej 4
Sofie Louise Bach Vesterager, Teglbakken 74
Jessica Wendelboe, Kirkegade 1, Aarup

Mike Birkholm, Skovsbovej 17, Nårup
Simon Kure Godskesen, Nyvej 83
Anders Gyldenvang, Bystævnevej 21
Veronica Hansen, Kirkebjerg 85
Anna Sofie Munk Jakobsen, Møller Eriksensvej 18
Karoline Josefsen Knudsen, Brunsegårdsvej 17 A
Selma Kousgaard Magnúsdóttir, Solevadvej 42, Solevad
Diana Nielsen, Birkevej 36, Brylle
Andreas Damm Pedersen, Ryttergade 50, Brylle
Jonas Pedersen, Vesterlaugsvej 15, Brylle
Mathias Rasmussen, Maevej 27
Johanne Døi Schmidt, Højeløkkevej 18 A
Sine Lindskov Simonsen, Kamgårdsvej 47
Cecilie Bechager Tornehave, Vestervangen 65
Rasmus Barlebo Volder, Vestervangen 68

Store Bededag den 1. maj kl. 11.00 konfirmeres i
Broholm kirke v/Annette Kjær Jørgensen:
Nathalia López Behrndt, Skovvænget 8
Frederik Blicher, Vissenbjergvej 15
Victor Alberdi Eriksen, Skelskovbakken 8
Søren Peter Friborg, Tjørnevænget 8
Jeppe Roulund Hansen, Høgsholtvej 5
Johannes Christoffer Seerup Jensen, Skelskovvej 19
Martin Vestergaard Jensen, Langstedvej 18
Kasper Stenderup Jessen, Teglbakken 84
Louise Jørgensen, Højsletten 28
Maria Lindekilde Kilpinen, Skelskovvej 33
Simone Lambertsen, Teglbakken 27
Alberte Christine Vester Nielsen, Kildebjerggård 38
Anne Kirstine Nielsen, Teglbakken 25
Sebastian Freddy Nielsen, Teglbakken 2
Julie Reila Pedersen, Tallerupvej 23,1
Nikolaj Emil Petterson, Tallerup Alle 1
Mathilde Baaring Rasmussen, Solvænget 22
Natascha Rasmussen, Skolevej 11 st.
Clara Ebdrup Steenberg-Hansen, Bannervej 13
Melissa Damsgaard Sørensen, Mads Hansensgade 12

Kristi Himmelfartsdag den 14. maj kl. 11.00 konfirmeres i Tommerup kirke v/ Svend Faarvang:
Line Tolberg Blichfeld, Skolevej 27
Oliver Conradsen, Kamgårdsvej 23
Mathilde Brunhøj Engstrøm, Toftevej 52, Render
Janni Hansen, Krengerupvej 64, Nårup
Nicklas Jørgensen, Holmehavegyden 10
Kristoffer Aamann Klingenbjerg, Dannesbovej 6, Brylle
Simon Johan Magnusson, Østergade 16, Broby
Julie Freja Holm Matthiassen, Gartnervænget 25
Phillip Egelund Møller Nielsen, Kamgårdsvej 88
Lærke Ayoe Nørager, Sortebrovej 13
Kathrine Sølvtoft Ottosen, Kirkebjerg 30
Sara Ekkenberg Pedersen, Kamgårdsvej 62
Magnus Berga Rasmussen, Ternevej 5 A, Brylle
Michella Haugaard Rasmussen, Ryttergade 15, Brylle
Isabella Staunfeldt, Smedegyden 11
Cathrine Sørensen, Kamgårdsvej 59
Melanie Sørensen, Birkevej 36, Brylle
Laus Daubjerg Wrang, Ternevej 31, Brylle
HUSK: Konfirmand-telegrammer og lignende vil kunne afleveres
på konfirmationsdagene i henholdsvis Broholm menighedshus og
Tommerup sognehus.

“Selv om både Annette og jeg efterhånden har
prøvet det nogle gange, er det altid en fornøjelse
og et privilegium at have med en herlig flok
konfirmander at gøre! Og konfirmationen
glæder vi os også til - hver gang!”
- Svend Faarvang
KIRKEBLADET | Forår 2015
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PÅ VEJ MOD DEN STORE DAG ...

Når nu man gerne vil konfirm
EN GANSKE ALMINDELIG ONSDAG mødtes otte konfirmander til en snak om lidt af hvert - bl.a. om den store dag, der
venter inden så længe. Annette og Svend var med på sidelinjen.

Nu har konfirmanderne gået
til konfirmationsforberedelse i
ca. seks måneder, og der er ikke
så længe til konfirmationen. I
den anledning har vi interviewet
otte af dem, der skal konfirmeres
i Tommerup og Broholm kirker:
Kathrine, Anna Sofie, Phillip
og Rasmus fra de to 7.-klasser
på Tommerup skole og Sinan,
Emma, Jeppe og Simone fra 7. A
og 7. B på Tallerup-skolen.
Her godt inde i forberedelsestiden, hvad tænker I da
om, hvad det vil sige at tro
på Gud? spurgte vi.

”At tro på Gud vil sige: at
regne med, at han står ved ens
side, så man kan søge hjælp
og tilgivelse hos ham”, svarer
Sinan. ”Ja”, supplerer Emma og
Simone: ”Man har en at holde
sig til, som næsten er ved siden
af én, - man ved, han er der og
lytter”.
”Det fylder faktisk meget i
hverdagen”, siger Anna Sofie,
”jeg kan godt finde på at bede
en bøn til ham - det lyder måske
mærkeligt, men sådan har jeg
det”. ”Næh”, siger Jeppe, ”jeg
beder også nogle gange - f.eks.
inden en fodboldkamp. Men at
tro på Gud betyder altså ikke,
at man nødvendigvis går i kirke
hver søndag”. Men det er godt
at føle, at man er en del af et fællesskab, mener de andre. “Men
fællesskabet skal jo også have
noget at leve af ”, tilføjer Jeppe.
Hvad betyder kirkerummet
for jer, og hvad kan I godt
lide ved gudstjenesten?

”Det er et meget fredfyldt
sted”, siger Anna Sofie. ”Og et
smukt rum”, supplerer Rasmus.
”Ja, der er flot inde i kirken”,
siger Jeppe, ”især når lysene
KIRKEBLADET | Forår 2015

bliver tændt oppe på alteret, og
kirkeskibet, der i Broholm kirke
hænger ned fra loftet i skibet, er
flot”.
”Der er dejligt stille i kirkerummet”, siger Simone.
”Jeg kan godt lide at komme
til nadver, at komme op og få
renset ud”, siger Jeppe, ”- så man
kan begynde på en frisk, - og
man oplever også et fællesskab
med Gud og de andre, der
knæler ved alterskranken”.
Hvordan var det selv at
skulle lave en gudstjeneste
til kyndelmisse?

Anna Sofie synes, det var
grænseoverskridende at stå på
prædikestolen og prædike foran
så mange mennesker i Tommerup, mens Annette i Broholm
kirke havde lagt mærke til, at det
var helt tydeligt, at alle lyttede
meget og var meget opmærksomme, da Anna og Karoline
prædikede, og Jeppe bad bønnerne.
“Men det var rigtig spændende
og en virkelig god oplevelse”,
siger konfirmanderne - nærmest
i kor, “og så var det lækkert med
pandekager bagefter”!
Hvad synes I, er det vigtigste
budskab i kristendommen?

”Kristendommen handler om
tro”, siger Phillip. ”Ja, og om
næstekærlighed”, tilføjer Anna
Sofie. ”Det vigtige er, at kristendommen siger, vi skal være mod
andre, som vi gerne vil have,
de skal være mod os ”, mener
Kahrine. ”Ja”, siger Rasmus, ”det
er jo det, der står på døren, her i
sognehuset”. Og Simone tilføjer:
”Kristendommens budskab er, at
vi skal hjælpe hinanden, være der
for hinanden i svære tider”. ”Vi
skal vende den anden kind til,

Vi satte 8 af årets 74 konfirmander stævne i Tommerup sogneh
stort og småt. Her er fra venstre Simone, Kathrine, Anna Sofie

“Det var
grænseoverskridende at
stå på
prædikestolen”.

“Kristendommen
giver
håb”.

“Vi
glæder
os rigtig
meget til
konfirmationen.”

eller i hvert fald ikke forsøge at
få hævn”, siger Emma, og Sinan
tilføjer: ”Kristendommen giver
håb”.
Da vi kommer ind på, hvad
konfirmander går og drømmer
om, kommer det bl.a. frem,
at flere gerne vil på efterskole,
“men det skal ikke være så langt
hjemmefra”, siger en. Kathrine
har familie i Canada og vil gerne
over og besøge dem, og Rasmus
vil også gerne ud og rejse et halvt
års tid.
Anna Sofie har tænkt på, at det
måske kunne være spændende at
blive præst, og det kan Annette
og Svend kun give hende ret i.
Jeppe er ret vild med fodbold og
drømmer om at åbne en butik
med fodboldting, mens Sinan
godt kunne tænke sig at blive
journalist. “Men det er nu også
spændende at komme lidt ud og
opleve noget”, tilføjer han.
Og så snakker vi lidt om, at
det jo netop er det, vi skal, når
vi den 18. april tager på konfirmandtur til Roskilde og København. “Det glæder vi os til”, siger
Anna Sofie og Simone, “men det
bliver nok også en lang dag”.

7

meres ...

hus til en snak om den kommende konfirmation og i øvrigt om
e, Phillip, Jeppe, Rasmus, Sinan og Emma ...
Hvad tænker I om at gå til konfirmandforberedelse og om selve konfirmationen?

“Vi glæder os selvfølgelig rigtig meget til konfirmationen”, lyder det fra alle, “men det er også
interessant at gå til forberedelse”, siger Jeppe. “Vi
har lært, hvad der sker i kirken. Det er meget
spændende”. “Og det er dejligt, når vi får kage”,
tilføjer Phillip.
“Det er jo en tradition, men det er også noget, vi
gerne selv vil”, siger Rasmus. “Ja, man glæder sig,
men er også lidt spændt”, siger Phillip.
Jeppe kan godt lige at synge. Det kan Anna
Sofie også, og så synes hun, det er hyggeligt at gå
til præst. “Og det er jo noget, vi selv har valgt”,
tilføjer Jeppe. “Men det bliver nok lidt mærkeligt
med al den opmærksomhed på konfirmationsdagen”, mener Kathrine. “Ja, men også dejligt”, lyder
det fra de andre. Emma synes, det er vigtigt, at ens
dåb bliver bekræftet, og Phillip tilføjer, at konfirmation jo også har noget at gøre med, at man er
på vej til at blive voksen. “Ja, der er jo ting, man
tænker mere over nu”, siger Sinan, “- også det med,
hvad man siger ja til”.
Sinan skal i øvrigt døbes inden konfirmationen.
“Jeg har selv valgt det”, siger han, “men jeg har
også snakket meget med mine forældre om det”.
Han glæder sig meget til dåben og håber også, at
mange af kammeraterne kommer.
Og konklusionen på dette interview med otte af
årets konfirmander må vist være, at alle glæder sig
rigtig meget til den store dag!
Annette Kjær Jørgensen og Svend Faarvang

BEMÆRK: NY DATO!

Tirsdag den 21. april kl. 19.00
i Tommerup sognehus:

EN AFTEN MED
KIRKEMINISTEREN!

I samarbejde med Assens provsti
indbyder Tommerup og Broholm sogne til en
spændende aften med Marianne Jelved,
som vil tale om “Folkekirkens betydning for
samfundet i dag og i fremtiden”.
Kaffebord á 40 kr. Alle er velkomne!
KIRKEBLADET | Forår 2015
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SOGNEAKTIVITETER

Foråret er på vej - me
3 GODE RÅD

til dig, der gerne vil have
nogle gode Tommerupoplevelser:

1: Se de mange spændende

HUSK!
TORSDAG D. 19. MARTS KL. 17.30 er der
mulighed for at komme med på en tur ad
Caminoen! Vi begynder med fyraftensandagt i Tommerup kirke. Derefter spiser vi
pizza sammen i sognehuset, og
så fortæller Michael Wehner Rasmussen
om sin Camino-vandring sidste år.
Kom og vær med!

tilbud her i kirkebladet og
på hjemmesiden ...

2: Skriv det hele i
kalenderen ...

3: Kom og vær med!

Du vil ikke fortryde det!

Der er altid noget at komme efter ved sognearrangementerne. Her er det Annette, der fortæller om
Martin A. Hansen, mens der lyttes intenst.

Friluftsgudstjeneste 2. pinsedag!

Også i år indbyder vi til fælles friluftsgudstjeneste 2. pinsedag
den 25. maj kl. 14. Gudstjenesten holdes som sædvanlig i præstegårdshaven (eller i sognehuset, hvis vejret ikke er med os) - lige ved
siden af Tommerup kirke.
Annette Kjær Jørgensen holder prædikenen, og i år har vi fået
Odense FDFs orkester til at stå for det musikalske. Orkesteret består
af ca. 20 musikere og vil både spille før, under og efter gudstjenesten.
Som sædvanlig er der efter gudstjenesten kaffe, the og sodavand
- samt det store kagebord i sognehuset. Vi håber nemlig, at alle, der
har lyst, vil tage en hjemmebagt kage med. Så kårer vi Tommerups
lækreste kage, som bliver præmieret.
Kom og vær med til en fin gudstjeneste og lækkert kaffe-/kagebord!

Eftermiddagsmøde
Tirsdag den 24. marts kl. 15
i Broholm menighedshus:

PÅ FARFARS KNÆ

Ved marts måneds eftermiddagsmøde fortæller
Frede Mygind Bojsen, der er sønderjyde, bl.a. om
sin bedstefar, der var soldat i tysk uniform under
1. verdenskrig - og om krigsårene, som de blev
oplevet på øst-, vest- og hjemmefronten. Det er
fortællinger om familier og skæbner, som er baseret
på dokumentarisk materiale - bl.a. breve og dagbøger. Der trækkes også linjer tilbage til 1864 og til
det, der gik forud for krigene.
Frede Mygind Bojsen er kendt som en virkelig
god fortæller. Kom selv og hør!
KIRKEBLADET | Forår 2015
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ed mange gode tilbud!
MUSIKALSK
BILLEDFORTÆLLING
ved forårskoncerten
SØNDAG DEN 19. APRIL KL. 19
i Tommerup kirke.

I anledning af Carl Nielsens 150 års fødselsdag
senere i år fortæller
AKSEL SKJOLDAN og SØREN JUHL
om hans liv og spiller berømte stykker
på tværfløjte og klaver,
synger sammen med publikum
og viser billeder fra steder og højdepunkter
i Carl Nielsens liv.
Søren Juhl er forstander på Slagelse Kloster og har gennem mange år spillet tværfløjte. Han var i en årrække præst i
folkekirken og har været forstander på Brandbjerg Højskole.
Aksel Skjoldan er pianist, foredragsholder og klaverlærer.
Sammen har Søren Juhl og Aksel Skjoldan optrådt over hele
landet med koncerter og musikalske billedfortællinger om bl.a.
Mozart, Bach, Beethoven, Luther og Carl Nielsen.
Arrangementet er gratis, og alle er velkomne.

Suppe- og filmaftener!

Vi fortsætter vore suppe- og filmaftener, hvor vi spiser sammen, ser en god film
og bagefter snakker lidt om den over en kop kaffe eller the og en småkage.
Torsdag den 5. marts kl. 18.30 vises “Bonhoeffer - De sidste skridt” om
præsten og forfatteren Dietrich Bonhoeffer og hans modstand mod nazismen, og
torsdag den 26. marts kl. 19 vises fortsættelsen af den smukke franske film, vi så i
januar, “Kilden i Provence”. Andel del af filmatiseringen af romanerne af Maurice
Pagnol hedder “Manon og kilden” og fortæller bl.a. om, hvordan Jean de Florettes
smukke datter, Manon, planlægger at hævne sin fars død.
Det foregår i Tommerup sognehus og koster 50 kr. for suppe og film. Tilmelding
senest dagen før på 64 76 12 54.

Spaghettigudstjenester!
Onsdag den 11. marts kl. 17.30 er der spaghettigudstjeneste i Tommerup kirke. Denne gang
handler det om kirken - og om alt det, der foregår i den. Det er Svend Faarvang, der fortæller,
men han får sandsynligvis god hjælp af “kirkemusen” (Tine Skau), som har lovet at komme og
hjælpe til. Det skal nok blive sjovt!
Onsdag den 3. juni kl. 17.30 er der igen spaghettigudstjeneste i Tommerup kirke. Da er det
Annette Kjær Jørgensen, der står for gudstjenesten, og det kommer til at handle om pinse.
Hver gang der er spaghettigudstjeneste, spiser vi spaghetti og kødsovs i sognehuset bagefter.
Det er lækker pasta og Jan Prips uovertrufne kødsovs, der serveres, og det er menighedsrådet,
der står for serveringen. Og så er det gratis! Kom og vær med. Det er for børn i alle aldre!
KIRKEBLADET | Forår 2015
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SOGNEAKTIVITETER
DET SKER I VORE SOGNE
MØDER I MISSIONSHUSET

Marts:
Lørdag d. 7. kl. 14.00-18.00: Bibelstævne i
Assens v/Leif Andersen, Hvidovre		
Onsdag d. 11. kl. 19.30: Møde v/Tonny Dall
Sørensen
Lørdag d. 14.: Arbejdsdag i missionshuset
Onsdag d. 18. kl. 19.30: Besøg af Tommerup
Efterskole. Tale v/Stefan Schmidt. Emne:
Hvis jeg kunne få alt, ville jeg så være
lykkelig?
Fredag d. 20. kl.16.00-18.30: Gud og mad
Onsdag d. 25. kl. 19.30: Møde v/Peter Nord
Hansen. Emne: Også vort påskelam er
slagtet
April:
Onsdag d. 1. kl. 19.30: Møde v/Henning
Hansen, Give. Påskearrangement.
Tirsdag d. 7. kl. 19.30: Bedemøde
Onsdag d. 8. kl. 19.30: Møde v/”Sprint”
(Carsten Korsholm Poulsen). Emne: Halleluja - Løven og lammet har sejret

Onsdag d. 15. kl. 19.30: Fælles forårsfest i
Salem (sammen med Assens-kredsen)
Tale v/Arne Nørgaard, Gram. Emne: Sorg er
til glæde vendt
Fredag d. 24. kl.16.00-18.30: Gud og mad
Torsdag d. 30. kl. 19.30: Socialt arrangement
Maj:
Tirsdag d. 5. kl. 19.30: Bedemøde
Onsdag d. 6. kl. 19.30: Møde v/Jens Erik
Hansen. Tema: Skabelsen
Onsdag d. 13. kl. 19.30: Møde v/Christen
Olesen, Ejstrupholm. Tema: Skabelsen
Onsdag d. 20. kl. 19.30: Møde v/Jan Holm
Mortensen. Emne: Israel fra en bibelsk vinkel
Fredag d. 29. kl.16.00-18.30: Gud og mad
Juni:
Tirsdag d. 2. kl. 19.30: Bedemøde
Onsdag d. 3. kl. 19.30: Møde v/Anders Dalgaard, sognepræst i Øster Snede
Onsdag d. 10. kl. 19.30: Møde v/Holger
Haldrup, Skanderup: Kristenlivets vækst

MENIGHEDSRÅDSMØDER

MISSION AFRIKA-KREDSEN

Broholm menighedsråd holder møde onsdag
d. 25. marts, onsdag d. 29. april og onsdag d.
20. maj kl. 19.
I Tommerup menighedsråd er der møde
torsdag d. 12. marts, onsdag den 8. april og
tirsdag den 19. maj - alle dage kl. 18.30.

Mandag d. 9. marts kl. 19.30 hos Emmy og
Peder Storm, Møllebakken 12.
Mandag d. 13. april kl. 19.30 hos Emmy og
Peder Storm, Møllebakken 12.
Mandag d. 11. maj kl. 19.30 hos Helga og Finn
Skovsgaard, Nyvej 60.
Mandag d. 8. juni kl. 19.30 hos Dagmar og
Svend Åge Nielsen, Kløvermarksvej 3.

Uhm - hotdogs!
DET’ FOR BØRN: Så er der snart igen
gudstjeneste i børnehøjde i Broholm
kirke. Det bliver tirsdag d. 24. marts
kl. 17.30.
Vi mødes i kirken, hvor Annette
Kjær Jørgensen fortæller, og vi beder
Fadervor og synger sammen. Så går vi
ned i menighedshuset og spiser hotdogs. Efter maden er der tid og plads
til leg, hygge, snak og en kop kaffe. Kl.
19 siger vi godnat og på gensyn.
Hotdog-gudstjenester er for børn i
alle aldre - og deres forældre og bedsteforældre. Og det er gratis at deltage!

Babysalmesang
FOR DE MINDSTE: I løbet af foråret
bliver der en ny omgang salmesang de
de mindste og deres forældre. Indbydelser sendes ud lige efter påske!

Højfyns Friluftscenter er snart en realitet!

På Mølledamsvej er der i øjeblikket livlig byggeaktivitet.
KFUM-spejderne i Tommerup bygger Højfyns Friluftscenter.
Det skal være et nyt samlingspunkt for en masse udelivsaktiviteter. Spejdernes mere end 100 børn og unge får nye muligheder, men også skole, børnehave og lokale familier skal nyde
godt af de nye faciliteter. Friluftscenteret kommer også til at
rumme en grejbase, hvor andre kan låne udstyr til aktiviteter i
naturen. Byggeriet følger planen og forventes færdigt til maj.
Det er et ambitiøst projekt som rummer meget mere end
KIRKEBLADET | Forår 2015

blot de nye flotte bygninger med grejbasen. I præstegårdsskoven ved Dyrehavegård etableres i samarbejde med skolen
et udendørsklasseværelse, og på Overmarksgården laves et
naturværksted med aktiviteter for alle byens børnefamilier.
Dette arbejde igangsættes i foråret og forventes færdigt lige
efter sommerferien. Hele projektet koster omkring 2,5 mio.
kr., som er finansieret med støtte fra fonde, kommune og
spejderne selv.
Foto: Andreas Larsen - Tekst: Rico Boye Jensen
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Kalenderen ...
Marts:

VELKOMMEN I KIRKE - OGSÅ I PÅSKEN!

SE GUDSTJENESTETIDERNE PÅ BAGSIDEN!

Torsd. d. 5.: Suppe- og filmaften
Lørd. d. 7.: Bibelstævne
Sønd. d. 8.: Sogneindsamling
Mand. d. 9.: Mission Afrika-kreds
Onsd. d. 11.: Spaghettigudstjeneste
Onsd. d. 11.: Møde i missionshuset
Onsd. d. 18.: Møde i missionshuset
Torsd. d. 19.: Fyraftensandagt, pizza
og en tur ad Caminoen
Fred. d. 20.: Gud og mad
Tirsd. d. 24.: Eftermiddagsmøde
Tirsd. d. 24.: Hotdog-gudstjeneste
Onsd. d. 25.: Konfirmandtur
Torsd. d. 26.: Suppe- og filmaften

April:

Minikonfirmander
PÅ OPDAGELSE: Vinterens minikonfirmandforløb i Tommerup sogn er netop afsluttet.
Det markerer vi ved spaghettigudstjenesten
onsdag den 11. marts.
Og når det så inden så længe bliver forår, er
det 3.-klasserne på Tallerupskolen, der får en
indbydelse til at være minikonfirmander og gå
på opdagelse i Broholm kirke.
Det er i øvrigt lige blevet bestemt, at alle
sogne fremover skal tilbyde mini- eller juniorkonfirmand-forløb. Det har vi allerede gjort
de seneste 12 år her i Tommerup og Broholm
sogne, men fremover bliver forløbene lidt
længere end de hidtidige 6 gange. Det bliver
det nok ikke ringere af.
Det plejer i øvrigt at være rigtig sjovt, hvilket vist også fremgår af dette billede af nogle
af Tommerups seneste minikonfirmander.

Vi samler ind ...
INDSAMLINGER I KIRKEN: I de kommende
måneder samler vi ind til:
Fastetiden: Folkekirkens Nødhjælp
(8. marts: Sogneindsamling)
Påsken: KFUM og KFUK
26. april: Kofoeds Skole
1. og 14. maj: Folkekirkens Nødhjælp
17. maj: Kirkefondet
Pinsen: Folkekirkens Nødhjælp - Kirkehjælp

Konfirmandture!
DE STORE FØLELSER M. M.! Der bliver mange
arrangementer for konfirmanderne i de kommende måneder.
Onsdag den 25. marts tager Tommerupkonfirmanderne på tur til Odense. Overskriften er “De store følelser”, og turen arrangeres i
samarbejde med Tommerup skole.
Torsdag den 9. april kl. 19 er der teateraften på Tommerup Efterskole, hvor alle årets
konfirmander er inviteret - sammen med
deres forældre.
Og lørdag den 18. april er alle konfirmander så inviteret til at tage med på den
traditionsrige tur til Roskilde og København.
Der bliver en masse oplevelser undervejs,
bl.a. i Roskilde og Københavns domkirker,
Amalienborg, Rundetårn og Christiansborg.
Og 1. og 14. maj er der så konfirmationer i
henholdsvis Broholm og Tommerup kirke.

Hvor henvender man sig - og hvornår?

Drejer det sig om en ny dåbsattest, fordi den gamle har “forputtet” sig? Eller vil man gerne
have aftalt en kirkelig handling, f.eks. en vielse eller barnedåb? Eller er det navneændringer,
der er på dagsordenen?
Så kan alle, der bor i Tommerup og Broholm sogne, henvende sig i Tommerup sognehus,
Kirkebjerg 2 (lige ved siden af Tommerup kirke). Præstesekretær Helga Skovsgaard eller
sognepræst Svend Faarvang kan træffes på kirkekontoret hver onsdag og fredag mellem
8 og 13 (tlf. 64 76 12 54), men man kan også henvende sig på andre tider. Bemærk dog, at
mandag er fridag. Annette Kjær Jørgensen kan kontaktes på tlf. 29 27 65 91. Drejer det sig
om et besøg, en samtale eller andet, kan man naturligvis både ringe og sende en mail til
svend@faarvang.com eller til akt@km.dk
Har du i øvrigt forslag og ideer i forbindelse med kirkebladet, hører vi meget gerne fra dig!

Onsd. d. 1.: Møde i missionshuset
Sønd. d. 5.: Påskegudstjenester
Tirsd. d. 7.: Bedemøde
Onsd. d. 8.: Møde i missionshuset
Torsd. d. 9.: Konfirmandaften
Mand. d. 13.: Mission Afrika-kreds
Onsd. d. 15.: Forårsfest i miss.huset
Lørd. d. 18.: Konfirmandudflugt
Sønd. d. 19.: Forårskoncert med
musikalsk billedfortælling om Carl
Nielsen i Tommerup kirke
Tirsd. d. 21.: En aften med kirkeminister Marianne Jelved
Fred. d. 24.: Gud og mad
Torsd. d. 30.: Møde i missionshuset

Maj:

Fred. d. 1.: Konfirmation i Broholm
Tirsd. d. 5.: Bedemøde
Onsd. d. 6.: Møde i missionshuset
Mand. d. 11.: Mission Afrika-kreds
Onsd. d. 13.: Møde i missionshuset
Torsd. d. 14.: Konfirmation i Tommerup
Onsd. d. 20.: Møde i missionshuset
Mand. d. 25.: Friluftsgudstjeneste
Fred. d. 29.: Gud og mad

Juni:

Tirsd. d. 2.: Bedemøde
Onsd. d. 3.: Spaghettigudstjeneste
Onsd. d. 3.: Møde i missionshuset
Mand. d. 8.: Mission Afrika-kreds
Onsd. d. 10.: Møde i missionshuset

KIRKEBLADET for Tommerup og

Broholm sogne udkommer 4 gange
om året. Kirkebladet redigeres af
Steffen Arndal, Dorte Andersen, Karen
Nielsen, Bodil Vestergaard Madsen,
Annette Kjær Jørgensen og Svend
Faarvang. Oplaget er 2.500 stk. Trykt
hos Deslers Bogtryk, Assens. Næste
nummer udkommer ca. 15. juni 2015.
Stof bedes indleveret senest 1. maj.
Illustrationer: Birgit Clausen.
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GUDSTJENESTETIDER

HVEM | HVAD | HVOR ?

Velkommen
i kirke!
TOMMERUP KIRKE
10.30
Svend Faarvang

“Krist stod op af døde
i påske-morgenrøde!”
8. marts
3. søndag i fasten

BROHOLM KIRKE
9.15
Svend Faarvang

Svend Faarvang 17.30
Spaghetti-gudstjeneste

11. marts
Onsdag

9.15
Annette Kjær Jørgensen

15. marts
Midfaste

10.30
Annette Kjær Jørgensen

10.30
Annette Kjær Jørgensen

22. marts
Mariæ Bebudelse

9.15
Annette Kjær Jørgensen

24. marts
Tirsdag

17.30 Hotdoggudstj.
Annette Kjær Jørgensen

10.30
Svend Faarvang

29. marts
Palmesøndag

9.15
Svend Faarvang

10.30
Svend Faarvang

2. april
Skærtorsdag

9.15
Svend Faarvang

Lidelseshistorien 9.15
Annette Kjær Jørgensen
11.00
Svend Faarvang
10.00
Annette Kjær Jørgensen

3. april
Langfredag
5. april
Påskedag
6. april
2. påskedag

10.30 Lidelseshistorien
Annette Kjær Jørgensen
10.00
Svend Faarvang
11.00
Annette Kjær Jørgensen

10.30
Svend Faarvang

12. april
1. søndag efter påske

9.15
Svend Faarvang

9.15
Jacob Christensen præd.

19. april
2. søndag efter påske

10.30
Jacob Christensen præd.

10.30
Svend Faarvang

26. april
3. søndag efter påske

9.15
Svend Faarvang

1. maj
Store Bededag

9.00 og 11.00 Konf.
Annette Kjær Jørgensen

17.00
Annette Kjær Jørgensen

3. maj
4. søndag efter påske

19.00
Anette Kjær Jørgensen

10.30
Svend Faarvang

10. maj
5. søndag efter påske

9.15
Svend Faarvang

Konf. 9.00 og 11.00
Svend Faarvang

14. maj
Kristi Himmelfartsdag

Ingen

9.15
Annette Kjær Jørgensen

17. maj
6. søndag efter påske

10.30
Annette Kjær Jørgensen

10.00
Annette Kjær Jørgensen

24. maj
Pinsedag

11.00
Annette Kjær Jørgensen

Friluftsgudstj. 14.00
Annette Kjær Jørgensen

25. maj
2. pinsedag

9.15
Annette Kjær Jørgensen

31. maj
Trinitatis

Annette Kjær J. 17.30
Spaghetti-gudstjeneste

3. juni
Onsdag

Ingen

10.30
Erik Jakob Petersen

7. juni
1. søndag efter trinitatis

10.30
Annette Kjær Jørgensen

9.15
Erik Jakob Petersen

SOGNEPRÆSTERNE:
Svend Faarvang, Kirkebjerg 2, 5690
Tommerup, tlf. 64 76 12 54,
træffes alle dage - undtagen
mandag, som er fridag. Kan også
kontaktes på 28 12 25 49 eller:
svend@faarvang.com
Annette Kjær Jørgensen, Hvidkildevænget 11, 5230 Odense M.,
tlf. 29 27 65 91. E-mail: akt@km.dk
Præstesekretær Helga Skovsgaard
træffes i sognehuset hver onsdag
og fredag mellem 8 og 13. Kan
også kontaktes pr. e-mail:
hesk@km.dk
TOMMERUP SOGN:
Graver Flemming Tommerup Kaa
træffes normalt i graverhuset på
Tommerup kirkegård, Nørremarksvej 2 - tlf. 21 60 83 09 - hverdage
undt. mandage kl. 9.30-10 og
14.30-15.
Organist Ib Berg, Torpevænget 7,
Årslev, tlf. 20 41 66 87.
Kirkesanger Helga Skovsgaard,
Nyvej 60, tlf. 64 76 22 42 - og
Svend Åge Nielsen, Kløvermarksvej 3,
Brylle, tlf. 64 75 18 02.
Kirkeværge Søren Snogdal-Bech,
Skovstrupvej 35, tlf. 64 76 34 74.
Menighedsrådsformand Anette Bøgebjerg Vig, Kamgårdsvej 94, tlf. 64
76 30 10.
BROHOLM SOGN:
Graver Niels Erik Petersen træffes
normalt i Broholm menighedshus
- tlf. 64 76 34 62 - hverdage undt.
mandage kl. 9.30-10 og 12-12.30.
E-mail: broholmk@mail.dk
Organist Ib Berg, Torpevænget 7,
Årslev, tlf. 20 41 66 87.
Kirkesanger Mette Schlüter, Lindebjergvej 3, Verninge, tlf. 30 29 63
49, mws.apm@gmail.com
Kirkeværge Jørgen Skov, Tallerupvej
19, tlf. 64 76 12 30.
Menighedsrådsformand Bodil Vestergaard Madsen, Stenløkkevænget 4,
tlf. 64 76 21 43.
Broholm menighedshus: Kirkevej 28
KIRKEBILEN KØRER ...
og må meget gerne benyttes til
gudstjenester og arrangementer i
vore sogne. Ring blot til Tommerup
Turistfart - tlf. 64 75 12 00 - senest
dagen før.

Klik ind på
www.tommerupogbroholm.dk
og læs mere!

