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Kordegn og kirkesanger
Anna Højgård Gaden
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Kirkekontorets åbningstider
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I skal finde et barn!
Skuespilleren Bodil Jørgensen kom for få år siden
ud for en ulykke, der nær kostede hende livet. Siden har hun fortalt om, hvordan hun derude på
kanten af livet oplevede, at Gud findes i mørket.
Der så hun ham, ligesom hyrderne så englen i nattemørket og hørte englen sige: ”Frygt ikke! Se, I dag
er der født jer en frelser. I skal finde et barn, svøbt
og liggende i en krybbe”. I skal finde et barn.
Barnet i krybben blev en mand, der brød alle
grænser ned i kærlighedens navn, men trods englens ord fik frygten overtaget, og de pinte ham til
døde. Da Pontius Pilatus stod ved siden af ham og
sagde: ”Se, hvilket menneske!” gjorde det intet indtryk på de vrede og de bange. Han stod side om
side med den magtesløse, forpinte og forhånede
Jesus, frarøvet al magt og værdighed, blot et menneske, og sagde: Se! Men de så ikke. De råbte bare.
Påskemorgen gik to kvinder ud til graven for at
salve Jesu døde krop. Deres sind var formørket af
sorg. I det mørke mødte de, ligesom hyrderne, en
engel. Englen sagde det samme til kvinderne, som
til hyrderne: ”Frygt ikke! Jeg ved, at I søger efter
Jesus, den korsfæstede. Han er ikke her; han er opstået. Og se, han går i forvejen for jer til Galilæa.
Dér skal I se ham”.
Frygt ikke, se!
Hvad skal vi se efter? I skal finde et barn, sagde
englen. Et menneske!
Evangeliet er klogt på mennesker. Den ophidsede
folkemængde foran Pontius Pilatus er ikke de ene-

ste i verdenshistorien, som frygt og fællesråben har
gjort blinde. Men du skal se. Det er opgaven. Du
skal selv se! Det er en skræmmende tanke at se lige
ind i mørket. Det er et skræmmende ansvar, at hver
og en, vi møder, er det barn, Gud har sendt, for vi
overser nogen i travlheden hver eneste dag. Rækken af mennesker, der har brug for os, er endeløs.
Hvor går grænsen?
Gud sætter ingen grænse. Han rækker os hånden
som de fejlbarlige mennesker, vi er, og siger hver
dag på ny:
Frygt ikke, se selv! Der findes et barn i mørket. Et
menneske. Det er mit barn, som jeg har overladt
til dig.
Billedet er statuen Homeless Jesus af Timothy
Scmalz.
Tekst og foto Bente Madsen

En at tale med
Hvor går man
hen med det
man ikke kan
løse, og det
man ikke kan
leve med?
Hvem henvender sig til, når man ikke slår til, og aldrig helt
er god nok? Hvem taler man med om sin tro og
sin tvivl?
Du kan kontakte en præst. Vi er klar til at tale
med dig, og vi har tavshedspligt, så enhver trygt

kan lette sit hjerte i vished om at intet af det sagte kommer videre. Intet er for småt eller forkert
at komme med.
Vi har grundig uddannelse i hjælpende samtaler, og vi har erfaring i at lytte, også til det som
er svært. Ønsker du – eller kender du en, som
måske kunne trænge til en samtale, så tøv endelig ikke med at kontakte enten
Bente Madsen tlf. 61 27 12 69 bmad@km.dk
eller
Mads Juul Munch tlf. 28 57 03 42 mjmu@km.dk
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KIRKELIGE AKTIVITETER

Regler for besøg i kirkerne
Den allestedsnærværende udfordring med COVID-19 bevirker, at vi har besluttet at tage
en række forholdsregler. Således må der for nuværende
maksimalt være 40 personer i
Harlev kirke og 60 personer i
Framlev. Desværre må vi ikke være så mange samlede og synge samtidig. I Harlev er det maksimale antal personer for sang 21 og i Framlev 34. Til
hver kirkelig handling vil kirkerne således kunne
rumme henholdsvis 40 og 60 personer. Overstiger
antallet dog henholdsvis 21 og 40, må menigheden
ikke synge med. Det er ærgerligt, og vi kan kun
glæde os til, at vi igen må samles i mængde og
synge af karsken bælg. Har man symptomer, må
man blive hjemme for en sikkerhedsskyld. I begge
kirke findes håndsprit.

Gud og spaghetti

juleaftensdag, har vi valgt at holde fem korte gudstjenester i Gl. Harlev kirke og fem korte gudstjenester i Framlev kirke.
I Gl. Harlev kirke kan man således komme til gudstjeneste kl. 11.30; 12.30; 13;30; 14.30 og 15.30.
I Framlev kirke kan man komme til gudstjeneste kl.
12.00; 13.00; 14.00; 15.00 og 16.00.
Vi skal synge sammen denne juleaften, og det glæder vi os meget til. Det betyder dog også, at vi
i kirkerne skal overholde afstandskrav og coronarestriktioner. I Gl. Harlev kirke må 21 personer opholde sig i kirkerummet og i Framlev kirke 40 personer. Ved begge kirker er der mulighed for at følge
gudstjenesten ved hjælp af højtaleranlæg placeret
udenfor kirken. Sangark vil blive delt rundt til dem,
som vælger denne løsning. Husk i så fald en varm
jakke.
Alle gudstjenesterne er familievenlige, og vi glæder
os til at se både børn og voksne.
Alt godt fra Menighedsrådet og sognepræsterne
Bente Madsen og Mads Juul Munch

Nytårsparade
Vi er både kede af og ærgerlige over, at vi må aflyse
Gud og spaghetti på ubestemt tid. Vi giver besked,
når det igen er forsvarligt at samles, og vi vil så i
mellem tiden glæde os til igen at mødes med jer til
Gud og spaghetti.

Julegudstjenester d. 24.12.

For at så mange som muligt kan have mulighed for
og lejlighed til at komme i kirke d. 24. december,
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I Framlev kirke d. 10.1. kl. 13. Traditionen tro vil
der blive holdt nytårsparade i Framlev kirke i samarbejde med spejderne. Kl. 12 mødes vi ved hallens parkeringsplads og begynder paraden anført
af et orkester. Vi går gennem byen og alle er velkomne til at slå følge med os. Kl. 13.00 ankommer
vi til Framlev kirke, hvor vi holder en udendørs andagt sammen. Derefter vil der blive serveret kakao
og boller i sognehuset.
Afholdes, hvis forsamlingsforbuddet udendørs bliver ophævet.

ARRANGEMENTER

Kyndelmisse

Musikpædagog
Stine Pedersen

Kyndelmisse betyder lysmesse. Søndag d. 7. februar, i den koldeste tid,
flytter vi gudstjenesten
til kl. 16, til mørkningen.
Vi vil tænde levende lys
i Framlev kirke og lade
musik og ord handle om,
at lyset vender tilbage.
For lyset skinner i mørket og mørket får aldrig
bugt med det.

Gudstjenester
på Næshøjcentret
Vi holder gudstjeneste
på Næshøjcentret d. 3.
tirsdag i hver måned kl.
14.15. For at undgå Corona smitte, er gudstjenesterne i disse måneder
forbeholdt beboere og
personale på Næshøj. Vi
glæder os over det, der er
muligt.
Datoerne for gudstjeneste
er 19. januar, 16. februar
og 16. marts.

Dåbsgudstjenester
Da vi ikke må
være så mange i kirken
til søndagshøjmessen,
holdes alle
dåb i denne
tid ved særlige gudstjenester, kun for indbudte dåbsgæster. Det kan være
lørdag kl. 9.30, 11.00 eller 12.30, eller søndag kl 12.
Dåb finder sted i Harlev kirke i lige uger og i Framlev kirke i ulige uger. Vi glæder os til at se jer!

Mads Juhl Munch og Bente Madsen

har introduceret sang og
musik for mange småbørn i
Harlev igennem flere år. Det
afsluttes med en småbørnsgudstjeneste tirsdag 1. december kl. 17 i Harlev kirke
med efterfølgende spisning i
konfirmandstuen.
Der er to hold:
Musikalsk legestue for børn på 1-5 år
kl. 9.15-10.30.
Babysalmesang for 0-1 årige kl. 10.30-12.00.

Adventskoncert

med orgel- og vokalmusik søndag den 6. december
2020 Framlev kirke kl. 15.
I år kan der desværre ikke laves den traditionelle
julekoncert ”Syng julen ind” med korene, og der
kan heller ikke være fællessang på grund af corona-restriktionerne. I stedet tilbydes menigheden
en koncert med solosang, duetsang og orgelmusik,
der gerne skal bringe advents- og julestemningen
frem. Fire musikere medvirker sammen med organist Knud Haahr Bagger.
Christina Holm Dahl er mezzosopran og uddannet fra Syddansk Musikkonservatorium. Hun har
sunget med forskellige ensembler og som solist til
koncerter i Danmark og i udlandet.
Beke Pfann Bagger, alt, er uddannet på Snellmannkorkeakoulus sangskole i Lahti, Finland. Hun har
mange års erfaring med lied- og kirkekoncerter i
Finland og Tyskland.
Marie-Louise Reitberger er uddannet pianist og organist fra Det Jyske Musikkonservatorium. Hun er
i det daglige ansat som organist og korleder ved
Hammel kirke.
Der er plads til 60 publikummer i kirken, og der
kan ikke reserveres billetter på forhånd.
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ARRANGEMENTER
Til gudstjenesten
3. søndag i advent i
Harlev kirke d. 13/12
kl. 10 medvirker Henrik Teistrup på violin.

Foto:
Katrine Frostholm Ernst

Studiegruppe

Fortælling for livet

Hylderne bugner af gode historier, som sjældent får
lov at folde sig ud i levende live. Det vil jeg gerne
råde bod på. Derfor: hank op i naboen eller strikketøjet eller begge dele, kridt skoene og kom til
sognehuset i Framlev onsdag d. 27/1, 24/3 og 26/5
alle dage kl. 10. Her vil jeg læse gode historier fra
litteraturens skatkammer, og der vil være god tid til
en kop kaffe og en snak og en fællessang eller to.
Bente Madsen

”Ifølge Evangelisterne”

Studiegruppen er åben for alle, der har lyst til at
tale sammen om liv og tro under uformelle former.
Vi tager afsæt i søndagens tekst og prøver at åbne
den med billeder og litteratur og egne erfaringer, og så tager vi fat på de spørgsmål, man ellers aldrig
får stillet. Hvad har denne tekst egentlig på hjerte?
Hvad siger den os, lige her og nu? Og hvad stiller vi
op med de dele, vi ikke kan forklare eller forliges
med? Det kræver ingen særlige forudsætninger eller forberedelse at deltage. Vi mødes i konfirmandstuen i Gl. Harlev kl 19.30. Gruppen ledes af sognepræst Bente Madsen. Tlf. 61 27 12 69.
Datoer for foråret er 12/1, 9/2, 16/3, 13/4, 18/5 og
15/6.
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Fredag d. 5. februar kl. 19 kan vi byde på en dramatisk og bevægende oplevelse i Harlev kirke, hvor
skuespiller Lars Bo Andersen og organist Elisabeth
Dorthea Bech-Egstrup opfører forestillingen ”Ifølge
Evangelisterne”. Handlingen er Jesu liv alene gengivet med citater fra evangelierne, spillet i levende
live på kirkegulvet.
Gratis adgang

”Velkommen i Sognebladet”,
Pia Bluhm
Nu har du jo allerede været
i gang en rum tid, så det vil
nok være på sin plads at
bede dig om at skrive lidt
om dig selv, om din faglige baggrund og eventuelt
også om, hvordan fremtiden på kirkegården ser ud
gennem dine øjne.

Velkommen
Det glæder mig at kunne byde jer velkommen til
Harlev Kirke og kirkegård, hvor jeg fra 1. oktober
begyndte som graver og kirketjener.
Her er nok at gøre, selvom sommeren er gået på
hæld, og vi er midt i efteråret, men jeg vil gøre mit
til at passe og pleje kirkegården, som var det min
egen have.
Nu skal jeg først lære min nye arbejdsplads at kende, og jeg håber, alle brugere af kirkegården vil
komme og sige til, hvis der er noget, I undrer jer
over, eller noget jeg kan være behjælpelig med. Inden vi får set os om, er det blevet tid til grandæk-

ning, og bladene er blæst af alle træerne, som indrammer kirkegården så smukt.
Jeg kommer fra en tilsvarende stilling ved Lisbjerg
Kirke nord for Århus med tilhørende tjenestebolig,
hvor jeg har været ansat i 12 ½ år. Derfor er min familie og jeg på ”boligjagt” og håber at kunne finde
et nyt hjem inden længe.
Oprindeligt er jeg handelsuddannet, men har på
Jordbrugets Uddannelses Center i Beder uddannet
mig til anlægsgartnerassistent, og med den ballast
og passion for det grønne håber jeg at kunne sætte
mit præg på Harlev Kirkegård.
Vi er jo i en tid, hvor bl.a. biodiversitet og miljø
er nøgleord, også på kirkegårdene rundt om i det
danske landskab. Jeg elsker blomster og har opbakning fra menighedsrådet til, at jeg må tilplante
de ubenyttede gravsteder med stauder og gerne af
den slags, der er kønt for øjet og samtidig kan tiltrække bier, sommerfugle og andre insekter.
På gensyn! Jeg glæder mig til samarbejdet med alle
i Framlev og Harlev sogne.
Pia Bluhm

Julehjælp
For borgere, som har behov for det, og som har bopæl
i Harlev og Framlev sogne, er der mulighed for at søge
om julehjælp. Julehjælpen består af madvarer til juleugen.
Ansøgningsskema kan fås hos sognepræst Mads Juul
Munch ved at rette henvendelse til dennes mail mjmu@
km.dk.
Skemaet skal være udfyldt og afleveret senest d. 14.12.
Man får besked snarest derefter og julehjælpen bliver leveret ved døren mandag d. 21.12.
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Harlev-Framlev menighedsråd
2020-2024

Barbara Koch
Bente Madsen

Lone Hindø
Dorte Hansen

Karin Sørensen
Erik Jespersen

Oddbjørg Wethelund Anton Nielsen
Erik Dam
Hanne Torstensen

Lone K. Weigelt
Mads Juul Munch

Her ses 12 af 14 medlemmer af det nye Harlev-Framlev menighedsråd 2020–2024.
Carsten Bruun og Frans Nikolaj Nielsen er også valgte til rådet, som konstituerede sig på møde 17. november.
Resultatet af konstitueringen nåede ikke med i dette blad, men vil kunne ses på kirkens hjemmeside:
https://www.harlevframlev.dk/kontakt/menighedsraadet/

To indgange til et præstekontor:
Mads Juul Munch i porten
Bente Madsen ved døren
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Sognepræst Bente Madsen har fået nyt kontor i den nyrestaurerede længe af præstegården, Harlev Kirkevej 11. Her er god plads og
kaffe på kanden, så vær velkommen!

Praktiske oplysninger
Leje af lokaler
Sognehus og Konfirmandstue
Kirkens mødelokaler kan anvendes til arrangementer
af kirkelig, kulturel eller social karakter, der har lokal
tilknytning til et af de to sogne. Endvidere kan mødelokalerne udlejes til personer over 25 år, bosiddende
i et af sognene, til eget brug. Henvendelse til kirkekontoret/kordegnen.
Lokalerne skal forlades senest kl. 24, dog skal konfirmandstuen forlades senest kl. 17. Rygning er ikke
tilladt i lokalerne.
Reservation sker ved henvendelse til kirkekontoret,
tlf. 86 94 10 05, og reservation kan tidligst foretages 3
måneder forud. Nærmere vilkår – herunder begrænsninger – for udlejning ses på www.harlevframlev.dk/
menighedsraad/udlejning.
Brug kirkebilen
til gudstjenesten
kl. 10.00
Hver søndag kører en
bus fra Todbjerg Busser
gennem Harlev til gudstjenesten i Harlev eller
Framlev kirke.
Kirkebilen er for alle, der gerne vil til gudstjeneste i
en af vore kirker. Kirkebilen er indrettet, så man kan
benytte rollator eller kørestol.
De søndage, hvor der er kirkekaffe, kører kir
kebilen fra kirken kl. 11.30.
Husk, tidspunkterne
Ruten ser således ud:
09.25 Lokalcenter Næshøj – Sydbakken
– Nyvangsvej.
09.30 Ketting Parkvej.
09.35 Rødlundvej – Lilleringvej.
09.40 Framlev Korsvej – Gl. Stillingvej.
09.45 MENY Edelhoffvej – Harlev Kirke eller
Framlev kirke.
Der er ingen faste stoppesteder – man kan blive taget
op på ruten.
Uden for ruten:
De, der bor uden for ruten, kan også komme med. De
bedes blot ringe til Todbjerg Busser, tlf. 86 24 32 00
senest fredag kl. 15. Minibussen vil så hente dem, før
den starter på sin rute gennem Harlev.

Anmeldelse af fødsel,
dødsfald og kirkelige handlinger
Fødsels- og faderskabsanmeldelse
Hvis man er gift, skal man ikke anmelde hverken fødsel eller faderskab. Er man ugift, skal man gå ind på
www.borger.dk og udfylde en Omsorgs- og ansvarserklæring senest 14 dage efter barnets fødsel.
Dåb
Når barnet skal døbes ringer man til kirkekontoret,
tlf. 86 94 10 05, og aftaler tid og sted. Man skal bruge
2-5 faddere, som kirkekontoret skal have navne og
adresser på.
Navngivning uden dåb
Et barn skal navngives senest seks måneder efter
fødslen. Dette gøres på www.borger.dk.
Vielse
Man retter henvendelse om tid og sted for vielsen
ved at ringe til kirkekontoret. Man skal også være opmærksom på, at man skal indhente en prøvelses-attest ved kommunen tidligst fire måneder inden brylluppet.
Dødsfald
Skal anmeldes senest to hverdage efter dødsfaldet.
Bruger man ikke en bedemand, skal man selv gå ind
på www.borger.dk og anmelde dødsfaldet.
Begravelse/bisættelse
Tidspunkt for en kirkelig begravelse/ bisættelse aftales med præsten. Aftale vedrørende gravsted træffes
med graveren. Gravstedsbrev ordnes ved henvendelse
til kirkeværgen.
Navneændring
Navneændring kan man søge om på www.borger.dk.
Udmeldelse/indmeldelse
Ønsker man ikke længere at være medlem af folkekirken, skal dette meddeles til kirkekontoret skriftligt.
Derefter vil man blive tilbudt en samtale med præsten. Det er vigtigt at være opmærksom på, at man
derefter ikke har ret til gejstlig medvirken ved eksempelvis bisættelse og begravelse. Det er derfor vigtigt at
oplyse sine nærmeste pårørende om udtrædelsen af
folkekirken. Ønsker man at melde sig ind i folkekirken igen, kan man skriftligt eller personligt henvende
sig til sin lokale præst.
SOGNEBL ADE T
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Aktivitetskalender
Dato

Aktivitet

Tid

Sted

1. december

Småbørnsgudstjeneste

17.00

Harlev kirke

6. december

Adventskoncert

15.00

Framlev kirke

13. december

Gudstjeneste med violinist

10.00

Harlev kirke

12. januar

Første møde: Studiegruppe

19.30

Konfirmandstuen

27. januar

Første møde: Fortælling for livet

10.00

Sognehuset

5. februar

”Ifølge evangelisterne”

19.00

Harlev kirke

Opstart på korene udskydes pga. corona-situationen.
Der gives besked om opstart senere.
Knud Bagger

Kirkelige handlinger
Harlev sogn

Framlev sogn

Dåb:
30-08-2020
19-09-2020
03-10-2020
04-10-2020
04-10-2020
18-10-2020
18-10-2020
18-10-2020
31-10-2020

Dåb:
12-09-2020
12-09-2020
19-09-2020
27-09-2020
10-10-2020
10-10-2020
24-10-2020

Johan Helbo Iversen
Valdemar Spangsberg
Agnete Holmskov Gitz
Gry Højlund Albrechtslund
William Aagaard Pedersen
Emely Naundrup Sørensen
Aksel Jensen Christensen
Nia Hesselgart Jensen
Ida Helena Bach Normann

Viede/Velsignede:
08-08-2020 Ditte Ellermann Pedersen og
Jacob Ellermann Pedersen
Begravet/bisat fra kirken:
15-08-2020 Lise-Lotte Wichmann Nielsen (54)
13-09-2020 Bo Nørregaard Nielsen (37)
14-09-2020 Åse Marianne Fyrst (64)
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Sophia Harholt Christiansen
Maja Abel Overgaard
Arthur Norup Maarbjerg
Klara Elkjær Nielsen
Peter Pagaard Larsen
Clara Pagaard Larsen
Oliver Fønss Sørensen

Viede/Velsignede:
Ingen
Begravet/bisat fra kirken:
19-08-2020 Anne-Grete Feier Andersen (62)
25-08-2020 Ove Nielsen (81)
31-08-2020 Brian Andersen (48)
22-09-2020 Jytte Elisa Rasmussen (71)
24-09-2020 Emma Agnethe Lund (91)
06-10-2020 Birgitte Seerup (75)

Gudstjenesteplan
Dato

Harlev Kirke

29.11.

10.00

6.12.
13.12.

10.00
10.00

20.12.
24.12.

10.00
11.30; 12.30;
13.30; 14.30;
15.30
12.00; 13.00;
14.00; 15.00;
16.00

24.12.
25.12.

Framlev Kirke

10.00

26.12.

Præst

Prædiketekst

Mads Juul Munch

Matthæusevangeliet 21,1-9

Bente Madsen

Lukasevangeliet 21,25-36

Mads Juul Munch

Matthæusevangeliet 11,2-10

Bente Madsen

Johannesevangeliet 1,19-28

Mads Juul Munch

Matthæusevangeliet 1,18-25

Bente Madsen

Matthæusevangeliet 1,18-25

Mads Juul Munch
10.00

Lone Hindø

Lukasevangeliet 2,1-14
Matthæusevangeliet 23,34-39

1.1.

16.00

Bente Madsen

3.1.

10.00

Mads Juul Munch

Matthæusevangeliet 2,1-12

Mads Juul Munch

Markusevangeliet 10,13-16

Bente Madsen

Johannesevangeliet 2,1-11

Mads Juul Munch

Matthæusevangeliet 17,1-9

Bente Madsen

Matthæusevangeliet 20,1-16

10.1.
17.1.

10.00
10.00

24.1.
31.1.

10.00
10.00

7.2.
Kyndelmisse
14.2.

16.00
10.00

Mads Juul Munch

Lukasevangeliet 2, 21

Markusevangeliet 4,1-20

Bente Madsen

Matthæusevangeliet 3,13-17

21.2.

10.00

Mads Juul Munch

Matthæusevangeliet 4,1-11

28.2.

10.00

Mads Juul Munch
& Bente Madsen

Matthæusevangeliet 15,21-28
(konfirmandgudstjeneste)

7.3.

10.00

Bente Madsen

Harlev kirke

Lukasevangeliet 11,14-28

Framlev kirke
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KFUM-spejderne i Harlev-Framlev
Kom ud i naturen – kom og vær med
Hvis du har været ekstra meget ude i naturen i foråret og sommeren, så er du ikke alene.
Corona, hjemsendelse og ferie i Danmark fik danskerne til at valfarte ud i naturen.
Bare rolig – det behøver ikke at være slut, fordi
sommeren er forbi. Hos spejderne er vi ude året
rundt. Sol, regn, sne og blæst, der findes ikke dårligt vejr.
I øjeblikket er det en klar fordel, at aktiviteterne i
forvejen primært er udenfor, så med afspritning og
afstand er der heldigvis fuld gang i spejder-aktiviteterne.

Juniorspejderne (4.-5. klasse) tog midt i september en overnatning på spejderhusets grund midt i
Harlev, – i telt og med selvlavet mad over bål. Lørdag fik de besøg af Familiespejderne (3 – 6 år
med forældre), der hyggede med de store spejdere.

Ulvene (2.-3. klasse) har brugt sensommeren til at
tage kokkemærket. De havde blandt andet besøg
af to ”italienske” kokke, der instruerede i madlavning over bål. Det blev en lækker gang Cannelloni
og Bruschetta.

Klanspejderne (fra 15 år) flyttede en weekend ind
i spejderhuset. Ud over en mængde hygge brugte
de tiden på at bygge en hængebro uden brug af
søm og skruer, men med tovværk og rafter. Den
byggemetode vi hos spejderne kalder pionering.
Bygningsværket står i øjeblikket ud mod Vestervej
som en god reklame for godt spejderhåndværk.
Der er i det hele taget her i sensommeren blevet arbejdet på at forskønne spejderhuset med maling og
oprydning, så det er blevet et rarere sted at være –
mens vi venter på at få råd til en større ombygning.
I er velkommen til at komme forbi og se, hvad vi
laver.

Med spejderhilsen,
Gitte Kudsk

Bæverne (0.-1. klasse) har været på insektjagt i Byparken og på gåtur ved Årslev Engsø.
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