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Vandringsmanden

Juni, juli og august 2010

”Rejsen er god,
fordi den hører op igen,
rejsen er til og fra,
ud og hjem.
Hører den ikke op,
er den noget andet,
flugt, eksil, fordrivelse,
trin, der fører til intet”.

Sommertid
er rejsetid
Hver gang jeg sidder i en flyvemaskine lige inden start og maskinen accelererer og alle passagerer
fornemmer presset tilbage i flysædet, tænker jeg ”NU er jeg på vej”.
Glemt er travlheden i dagene inden
ferien begynder og at vi tit er stået
op midt om natten, kørt flere timer
på motorvej og stået i kø i lufthavnen, for nu er vi på vej. Forude
venter det fremmede, ferien, oplevelser, alt det anderledes. Det
der adskiller det hjemlige fra alt
det vi ikke kender endnu.
Komme ud
Sommeren er tid til ferie og til
at rejse ud. Både for at opleve og for
at komme væk fra dagligdagen, ud
og indånde fremmed luft, spise anderledes mad og få indtryk af andre
kulturers måder at leve på.
Nu kan familien på en helt særlig
måde have tid til hinanden, bade og
bygge sandslotte i strandkanten, tale
sammen, spille spil sammen, være
sammen. Læse gode bøger.
Ferietiden er også den tid på året,
hvor vi træder et skridt tilbage og
får mulighed for at se på den hjemlige dagligdag med nye øjne.

Vandringsmanden
På Kirkebladets forside er aftrykt et
af kunstneren Arne Haugen Sørensens malerier, ”Vandringsmanden”.
Maleriet er en del af altertavlen i
Dalbyneder kirke.
Vandringsmanden er et af hans
hovedmotiver, han kalder det selv
et livsmotiv. En vandringsmand

”Jeg er verdens lys.
Den der følger mig, skal aldrig
vandre i mørket, men have livets lys”.
Jesus i Johannes evangeliet kap. 8,12.
er på vej, han går fra fortiden og
ind i fremtiden. Første gang Arne
Haugen Sørensen malede en vandringsmand mente han selv det
var et selvportræt han malede, men
han opdagede at alle der så vandringsmanden, troede at han havde
portrætteret netop dem.
Tilbage og fremad
Man kan se denne vandringsmand
vandre tungt af sted. Med sin store
hånd holder han godt fast om sin
vandrestav. Hans ansigt er vendt

14. februar 2010
Mads Bonde

Døbte i
Dybbøl kirke
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28. februar 2010
Mads Raadkjær
Jørgensen
Katrine Holm
Østergaard
Kristian Holm
Østergaard
7. marts 2010
Malte Emil Knauer

Pia Tafdrup,
”Trækfuglenes kompas”. 2010

fremad mod højre. Kigger man meget nøje efter kan man imidlertid se,
at hans ansigt også er vendt bagud,
han ser sig tilbage og fremad og
også lige ud af billedet. Han er klar
over at han har sin fortid med sig,
som han bærer med ind i fremtiden.
Han er målbevidst og tager store
skridt på sin vandring af sted på sit
livs vej.
Livets vej
Vi er alle sammen hele tiden
på vej i vores liv. Mange har
måske sagt det i konfirmationstaler til familiens konfirmand
her i foråret. Der knytter sig
store filosofiske tanker og psykologiske perspektiver på denne
vores livsvandring. Alt det skal kun
udvide og ikke lægge en dæmper
på ferieforventningerne og alle de
oplevelser som venter også i denne
sommers ferier.
I ferien lader vi op både i krop og
sjæl, så vi igen med nye kræfter er
klar til hverdagen igen.
God sommer og god ferie
Birgitte Hjarvard Licht

21. marts 2010
Julie Jonø
Frederik Jonø

5. april 2010
Victoria Luna
Aamann-Lykkegård

28. marts 2010
Victoria Møller Böhlers
Silas Karup Pedersen

25. april 2010
Ida Holmgaard Halle
Mika Bording
Uhlmann
Frida Kou Jensen

4. april 2010
Josefine Marie
Mortensen
Julie Sørensen
Signe Lindblad
Madsen

“At rejse er at leve”
Det er, så vidt jeg har kunnet bringe i erfaring, H.C. Andersen, der får æren
for dette udtryk.
At rejse er for H.C. Andersen udtryk for, at mennesket altid er i bevægelse
fysisk eller psykisk. I sin første rejsebog ”Skyggebilleder ” udtrykker H.C.
Andersen det at rejse på følgende måde:
” O reise! Reise! Det er dog den lykkeligste Lod! Og derfor reise vi ogsaa Alle; Alt
Reiser i det hele Univers! Selv den fattigste Mand eier Tankens vingede Hest, og
bliver den svag og gammel, tager Døden ham dog med paa Reisen, den store Reise,
vi alle reise. Bølgerne rulle fra Kyst til Kyst; Skyerne seile hen ad den store Himmel og Fuglen flyver med over Mark og Enge. Vi reise Alle, selv de Døde i deres
stille Grave, flyve med Jorden rundt om Solen. Ja, ”reise”, det er en fix Idee hos det
hele Univers, men vi Mennesker ere
Børn, vi vil endogsaa lege ”At rejse”
midt under vores og Tingenes store
JERNBANELIGNELSEN
naturlig Reise.”
Vi rejser alle i vældig flok
I bogen ”Mit livs eventyr” skriver
i tog gennem tidens gebet.
han følgende:
Vi kigger ud. Vi har set nok.
Den lykkelige erfaring har jeg gjort,
Vi rejser alle i vældig flok,
at alt, eftersom kunsten og livet er
og målet har ingen set.
blevet mig klarere, desmere solskin er
der udefra strømmet ind i mit bryst;
En sover tungt. En klager sig.
hvilken velsignelse er ikke opgået for
En taler med fynd og klem,
mig efter tidligere mørke dage. Ro
Stationer meldes på vor vej.
og forvisning er kommen i min sjæl;
Vort tog der jager, hu og hej,
en sådan ro lader sig imidlertid godt
når aldrig, aldrig frem.
forene med det vekslende rejseliv;
der var en tid, jeg følte mig så hårdt
Vi pakker ud. Vi pakker ind.
trykket og forpint herhjemme, at
Vi finder intet svar.
det at være ude var idet mindste en
Er dette rejsens sidste trin?
ophør af at lide - det fremmede fik
Togkonduktøren kigger ind,
herved en fredens glans, jeg fik det
og smiler fjern og rar.
kært, og da min natur er at slutte sig
Ejheller han ved rejsens mål.
let til menneskene, der da igen give
Han tier og går ud.
tillid og hjertelighed, så følte jeg mig
Da lyder togsirenens skrål,
ude vel og kom der gerne.
og langsomt standser stemplers stål,
de døde stiger ud.
”Ar rejse” er et såre flertydigt
udtryk. Dels udtrykker det, at
En mor skri’r, da et barn står af.
vi er mere levende – lever mere
På ”Fortids” trinbrætfjæl
intenst – under en rejse. – Dog
står døde stumt. Og nu blir da,
findes der også rejsende, som gør
og toget jager bort derfra.
fuldstændig, som de plejer, blot et
Hvorfor ved ingen sjæl.
andet sted. Mens andre rejsende
nærmest må siges at være på
Kun førsteklassen er tyndt besat.
flugt fra det hele. - Dels er rejsen
En tyksak sidder mæt
et udtryk for selve livet mellem
i dybt, rødt plys og sukker mat.
vugge og grav. Og som vi kan se
Han er så ene og forhadt
af det første H. C. Andersen citat,
af dem med billigbillet.
kan rejsebilledet også bruges om
Vi rejser alle i vældig flok
livet efter døden. Sådan bruges
til Samtiden in spe.
billedet også ofte af mennesker,
Vi kigger ud. Vi har set nok.
som er på vej mod døden.
Vi rejser alle i vældig flok,
og tit i den gale kupé.
Jeg vil ønske alle god vind på
færden gennem livet og i ferien.

Rejsebrev

Lille

grotte kirke

på Gran Canaria

På Gran Canaria boede de oprindelige indbyggere - Guancherne
- i grotter, som var hugget ind i
klippesiderne. Man finder dem
bl.a. i Guayadeque dalen i den
sydøstlige del af Gran Canaria.
Disse grotter er stadig beboet.
De er dog i dag i en mere moderne udgave, da de nu både
har indlagt vand og el.
I denne dal er der også bygget
en lille grotte kirke, som ligeledes er hugget ind i klippen.
Både alteret, prædikestolen og
skriftestolen er udhugget.
Historien om denne lille kirke
er flg.:
”En af beboerne i området
havde en datter, som var meget
syg af kræft. I håb om, at Gud
ville hjælpe med at helbrede
hende, lod han denne lille grotte
kirke udhugge. Pigen døde
desværre, og manden har derfor
aldrig besøgt kirken. Som hævn
lod han udhugge en bar lige ved
siden af.”
Inga Skivild
Medlem af Dybbøl menighedsråd

Erich Kästner i Elsa Gress oversættelse.

Karin Kofod.
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Sommerfest

20. juni kl. 14.00

Tom Buk-Swienty fortæller om
”Slagtebænk Dybbøl” ved årets
Sommerfest.
Sommerfesten begynder med
gudstjeneste i kirken og fortsætter
i præstegårdshaven, hvor forfatter,
journalist og lektor ved Center for
Journalistik, Syddansk Universitet
Tom Buk-Swienty vil fortælle om
slaget ved Dybbøl 18. april 1864.
Tom Buk-Swienty udgav i 2008
bogen ”Slagtebænk Dybbøl”, som
fortæller om de mange soldater og
officerer på dansk og tysk side i

Søndag 18. juli kl. 19.30

Sommeraften
- musikgudstjeneste
med musik af Johann Sebastian Bach
I 1685 blev kirkemusikkens største
og vigtigste komponist, Johann
Sebastian Bach, født. Det er i år 325
år siden. Bach har skrevet et utal
af kantater, orgelværker og anden
instrumental- og vokalmusik.
I denne aftengudstjeneste synger sopranen Annette Lorenzen sange fra
Bachs berømte samling: „SchemelliLieder“ og organist Frank Laue spiller orgelværker af den store mester.

dagene op til
18. april og om
selve slaget.
Det er denne historie Tom BukSwienty vil fortælle om her hvor
begivenhederne fandt sted.
Menighedsrådet serverer traditionen tro jordbærgrød denne eftermiddag.
Medbring havestol og kaffekande.
Gratis adgang til sommerfesten.
Kirkebil kan benyttes.

Konfirmandvelkomst
Søndag 22. august kl. 10.30
konfirmander fra 7 C
Søndag 29. august kl. 10.30
konfirmander fra 7 A og 7 B
Årets nye konfirmander og deres
forældre er særligt velkomne ved
disse to gudstjenester. Gudstjenesterne markerer begyndelsen på
konfirmationsforberedelsen og efter
gudstjenesten holdes et kort forældremøde, hvor præsterne orienterer
om efterårets og vinterens konfirmandundervisning.

Flaghejsning på general Bülows grav
Tirsdag 6. juli kl. 10.00
Det nye flag, som Dybbøl kirke modtog i 2008 af Danmarkssamfundet, hejses på general Bülows grav, hvor
der er en kort højtidelighed med kransenedlæggelse.

Mandskoret
fra Moskva

besøger Dybbøl kirke

Mandag 30. august kl. 19.30
...byder Dybbøl kirke igen i år velkommen til „Den Hellige Wladimirs
Mandskor“ fra Moskva. Koret har
efterhånden i en årrække sunget i
Dybbøl kirke og der har altid været
fuldt hus. Alle har mødt de russiske
sangere med stor begejstring, og vi
skal også denne gang høre både russisk kirkemusik og folkesange.
Koncerten indgår i en måneds koncertrejse gennem Tyskland og Danmark, hvor koret optræder til fordel
for et børnehospital i Moskva.
Derfor indbyder vil til koncert med
gratis adgang, og ved udgangen
beder vi om en kollekt til fordel for
børnehospitalet i Moskva.

Vejkirker
Dybbøl kirke er med i projekt “Vejkirker”, fordi vores kirke er en rejse
værd.
Kirken er åben mandag - fredag fra
kl. 8 – 15, hvor man er velkommen
til at besøge kirken.
I kirken ligger brochurer, der fortæller om kirken og
dens historie. Der
er også mulighed
for blot at sidde
i kirkerummet,
læse i Bibelen og
salmebogen eller
skrive en hilsen i
kirkens gæstebog.
Brochuren ”Vejkirker” er lagt
frem og man kan
tage et eksemplar
og få gode ideer
til andre kirkebesøg.

Fra menighedsrådet

Årsberetning 2009
Året 2009 har været præget af
megen presseomtale om folkekirken – kristendom generelt f.eks.
besættelse af Brorson kirke – klima
klokkeringning – vielser af homoseksuelle – konfirmandundervisning – bøn eller ikke bøn i folkeskolerne – adskillelse af stat og kirke og
mange andre ting. Når der kommer
vigtige emner op til overfladen er
der mange, der har en mening om
det, selvom det bliver sagt, at der er
for lille kirkegang og for dårligt kirkeliv. Det betyder alligevel noget for
mange, hvordan folkekirken bliver
brugt og omtalt. Når der er vigtige
emner oppe i medierne, prøver vi
også at få det med på vores menighedsrådsmøder. Vi mener at vi i
Dybbøl har en god kirkegang og et
godt menighedsliv. Men alting kan
selvfølgeligt gøres bedre og det er
bl.a. det vores arbejde
i menighedsrådet
består i.
Friluftsgudstjeneste
Året har heldigvis
været fyldt med
mange gode oplevelser. Her vil jeg

fremhæve nogle af dem. FRILUFTSGUDSTJENSTEN 2. PINSEDAG ved
Dybbøl Mølle. Det blev en dejlig
gudstjeneste, med et utroligt fint
vejr. Det giver en helt speciel stemning at holde gudstjeneste i det fri,
det er en meget intens oplevelse. Det
var første gang vi prøvede det. Vi
har fået mange positive tilkendegivelser på den form for gudstjeneste.
Der var også mødt mange mennesker op. At lave en friluftsgudstjeneste kræver selvfølgelig andre
forberedelser end til en almindelig
gudstjeneste. Vi havde et rigtig fint
samarbejde med Dybbøl spejderne.
De lavede Alterbord og et Kors og
det fungerede rigtig fint. Heldigvis
vil de gerne hjælpe os igen. Vi siger
mange tak for det gode samarbejde,
vi har med spejderne.
I år bliver friluftsgudstjenesten ved
Dybbøl Mølle 2. Pinsedag afholdt
sammen med Ulkebøl kirke.

har både haft det
sidste år og igen i
år i april måned. Vi
spørger nogle kendte
fra Dybbølområdet.
Kendte på hver deres
område, fra Brugsen, børnehaverne,
skolen, politik, foreningsarbejde
o.s.v. Hver enkelt bliver bedt om at
foreslå en sang og begrunde deres
valg. Det kan være forskellige oplevelser, man har haft med sangen,
eller den betyder meget for en. Derefter synger vi alle denne sang. Det
er en aften med god stemning og
en dejlig sangglæde. Vores organist
Frank Laue spiller til alle sangene
og får sammensat aftenen på en
rigtig god måde. Jeg mener godt vi
kan gentage igen næste år, med nye
kendte fra Dybbøl.
Det var to af de mange forskellige
arrangementer og gudstjeneste vi
har i løbet af et år.

Sangaften med de kendte
Det er en rigtig god aften, hvor vi
får sunget mange forskellige sange
både fra højskolesangbogen og fra
salmebogen. Det foregår i Kirkeladen og er vældig godt besøgt. Vi

Idédag
Hvert andet år har vi i menighedsrådet en idédag. I år mødtes vi en
lørdag, hvor hele personalet og
menighedsrådet i blandede grupper diskuterede forskellige emner
Fortsætter side 6...
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... fortsat fra side 5
blandt andet dåbs - og nadverritualet, skal de evt. ændres? Har vi
nok tilbud til børn – unge – voksne
og ældre? Nye ideer af alle slags er
velkomne. Det slutter med at alle
ideerne bliver skrevet ned. Bagefter
er der et udvalg, som skal gennemgå dagen og beslutte, hvordan vi
kommer videre med de nye tiltag.
På den måde kommer mange gode
ideer på banen. Vi får både snakket
gudstjenesteform og vore aktiviteter
igennem.

Præstegården
Præstegården er de sidste 4-5 år
blevet gennemgribende restaureret
både udvendig og indvendig. Det
er også blevet en flot præstegård,
som vi nu skal holde pænt ved lige.
Vi er glade for, at præstegårdsudvalget har været så ihærdigt med at
renoverer præstegården, da vi kan
mærke at økonomien stammer til.
Det bliver sværere fremover at få
større beløb til den slags.
Kirkeladen
Kirkeladen er vi utrolig glade for.
Her afholdes vores mange aktiviteter. Der er rigtig fin plads og den
bliver løbende holdt ved lige. Vi
håber ikke den behøver større udgifter til vedligehold. Servicemedarbejder Birgit Høi holder Kirkeladen
i virkelig fin stand og sørger for
at der altid er hyggeligt og rart at
komme. Det takker vi hende for. Det
er også her vores sekretær Mona
Petersen har kontor. Hun laver alt
det skriftlige arbejde, bl.a. udsender
hun dagsorden og referat til vore
møder. Vi takker hende for en rigtig
god arbejdsindsats.
Kirken og kirkegård
I KIRKEN er der problemer med
borebiller i træværket på kirkens
loft. Vi har haft eksperter til at se
på det. De mener, der skal mere luft
op til loftrummet, og det bliver nu
6

gjort på forskellig vis. Kirken bliver
kalket hvert år til Pinse, så vi altid
har en flot kirke at se på. Kirken
er arbejdsplads for organist Frank
Laue og kirkesangere Peter Heller
og Helle Daabeck. Vi er glade for
samarbejdet med dem, og siger tak
for jeres måde at arbejde på. Hannelore Nissen-Berdin bruger også
kirken til baby-salmesang, det har
hun med stor succes haft i flere år.
Det er en rigtig god måde, at samle
mødrene med de små børn, hvor de
oplever kirkerummet og musikken
i fællesskab. Det har både store og
små glæde af. Vi siger Hannelore
mange tak for dit arbejde med den
del af menigheden.

Orglet
Orglet har der i flere år været planer
om at få bygget om på grund af støjproblemer for organisten. Han skal
egentlig sidde med høreværn på.
Når vi alligevel skal i gang med orglet, vil vi også gerne udvide det lidt,
så vores dygtige organist får mere at
spille på. Det er en dyr omgang og i
disse sparetider kan det være svært
at komme igennem med det. Men vi
søger fortsat om at få lov til at få en
ombygning sat i gang.
På kirkegården og på parkeringspladsen er der problemer med råd
og svamp i nogle af de store træer.
Vi har anmodet konsulenter fra
Haderslev stift om at komme med
forslag til, hvad der skal ske med
træerne. Kirkegården bliver holdt i
rigtig fin stand. Det er en fornøjelse
at komme der. Det er vores medarbejdere Anita Grube og Jørgen
Otzen, som står for det, mange tak
skal I have for jeres arbejdsindsats.
Provstiet
Sønderborg Provstiudvalg har
intentioner og planer om, at provstiets menighedsråd skal arbejde mere
sammen og kende mere til hinan-

den. Det synes vi er en god ide. Vi
har allerede haft to formandsmøder,
hvor vi bl.a. har drøftet hvad Sønderborg Provstis kirkeliv skal være
kendt for. Vi skal også i fællesskab
blive enige om hvordan provstiets
anlægspenge skal bruges rundt i
de forskellige menigheder. Det kan
blive lidt af en opgave, da vi er 28
sogne i Sønderborg Provsti. Vi må se
hvordan det lykkes.
Motorvej
Som man tydeligt kan se er der fuld
gang i motorvejsbyggeriet. Inden
man er kommet så langt, har der
selvfølgelig været mange møder og
forhandlinger for at få jord og plads
til byggeriet. Dybbøl kirke har også
været lidt involveret i det. Vi har
afstået noget jord dog mod erstatning. Det som har bekymret os mest,
er motorvejens placering. Både på
grund af støjproblemer og på grund
af indblikket til kirken. Efter mange
forskellige placeringsmuligheder af
motorvejen, er man heldigvis endt
med den placering, vi synes allerbedst om. Den er kommet længere
væk fra kirken, længere mod Ragebøl end først planlagt. Samtidig er
vejen mod Stenderup, som først var
tænkt lukket, nu bevaret. Stenderupvejen er nu med inde i fordelerringen – rundkørslen, hvor trafikken
fordeler sig i forskellige retninger.
Tak
Dybbøl menighedsråd er vældig
glade for det gode samarbejde vi
har med begge vore præster Birgitte
Hjarvard Licht og Karin Kofod. Vi
siger jer mange tak for jeres positive
måde at arbejde på og også jeres
forskellighed. Den gavner det kirkelige arbejde i Dybbøl. Samtidig vil
jeg takke Erika Schmidt for hendes
uvurderlige hjælp ved minikonfirmanderne, som vi har stor glæde af
både efterår og vinter, hvor præsterne i samarbejde med Erika har
minikonfirmander.
Jeg vil slutte årsberetningen med
at takke hele menighedsrådet for et
godt og konstruktivt samarbejde.
Jeg håber på fortsat godt samarbejde
med det for øje, at vi får et godt og
spændende menighedsliv i Dybbøl.
Karen Riber Philipsen
Formand for menighedsrådet

Voksenkor
Dybbøl kirkes voksenkor begynder den nye korsæson tirsdag 31.
august. Koret øver om tirsdagen
fra kl. 18.15-19.45 i Kirkeladen og
medvirker ved forskellige lejligheder, både gudstjenester, sangaftener og lign.

Nyt fra kirkegården

Så er den lange og hårde vinter slut
og det kan ikke undgås at det her i
foråret har kunnet ses på kirkegården. Det værste skulle være væk nu.
Vi er gået i gang med forårsarbejdet
som er at sætte stedmoderblomster,
anlægge gravsteder, skifte planter
ud, slette gravsteder og ikke mindst
luge ukrudt.
Vi har indkøbt flere stativer til redskaber og vaser så de nu er fordelt

Dybbøl Kirke

Sognepræst
Birgitte Hjarvard Licht
Dybbøl præstegård
Dybbøl Bygade 101,
Tlf. 7348 5540
BFL@KM.DK
Træffes bedst: Tirsdag – fredag
kl. 11-12, derudover efter aftale.
Mandag fridag.
Sognepræst
Karin Kofod, Tlf. 2143 5113
KK@KM.DK
Mandag fridag

over hele kirkegården. I den lille
dam døde alle fiskene i vinterens
frost, så der har vi måttet købt nye
fisk. Springvandets pumpe er blevet
repareret. Nu er der igen til alles
fornøjelse lyd af rindende vand ved
dammen.
Anita Grube, graver

Sekretær
Mona Petersen træffes i Kirke
laden på tlf. 7348 5543
Træffetid: Kl. 9 – 13:
Ulige uger: Tirsdag og torsdag
Lige uger: Onsdag og fredag
MPE@KM.DK
Organist
Frank Laue, tlf. 7449 1966
organist@dybboelkirke.dk

Koret er et stemme- og aldersmæssigt blandet kor på aktuelt
23 sangere i alderen 16-70 år.
Der optages gerne nye interesserede sangere i starten af den nye
korsæson, både dame- og herrestemmer. Hvis du har en god
sangstemme og lyst til at være
med, kan man inden starten af
den nye sæson kontakte korets leder organist Frank Laue og aftale
nærmere.
Mail: organist(at)dybboelkirke.dk
eller tlf. 74 49 19 66

Indsamling til fordel for
Folkekirkens Nødhjælp
... i Dybbøl søndag 7. marts 2010
Der blev indsamlet 11.652,- kr.
Tak til alle indsamlere for jeres
indsats og til alle,
som gav et bidrag
til hjælp til kampen
mod sult i verdens
fattigste lande.
Birgitte Hjarvard Licht
Indsamlingsleder

Graver og kirketjener
Anita Grube
Tlf. 7348 5547 / 6161 54 13
graver@dybboelkirke.dk
Graverkontorets telefontid:
Tirsdag – fredag kl. 8 – 15
Servicemedarbejder
Birgit Høi
Træffes i Kirkeladen
på tlf. 7348 5546
kirkeladen@dybboelkirke.dk

Formand for Menighedsrådet
Karen Riber Philipsen
Flensborg Landevej 7,
Tlf. 7448 5330/2855 9730
eller i Kirkeladen: 7348 5545
menighedsraadsformand@
dybboelkirke.dk
Kirkeværge
Hans Termansen
Bosager 22, tlf. 2031 6471
kirkevaerge@dybboelkirke.dk

Henvendelse om dåb og bryllup sker til en af præsterne.
Ved dødsfald kontaktes en af præsterne eller en bedemand.
Dybbøl kirkes hjemmeside: www.dybboelkirke.dk
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