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KONFIRMATION
Lørdag 22. august i Veerst Kirke 
kl. 09.30:  
• Karoline Daugaard 
• Kristian Dam Thomsen 
• Kaspar Bollerup  
• Mathias Guldbjerg 

kl.10.30: 
• Mikkel Jørgensen   
• Casper Møller Larsen  
• Hjalte Schlünsen Preston  
• Caroline Andrea Weltz Straarup  

Lørdag 5. september i Bække Kirke
kl. 09.00: 
• Sava Atanasov Tsekov 
• Silke Prüsse Jensen 
• Christian Ebbesen 
• Kimi Emilie Thrane Hjorth 
• Gahyeon Yu  
• Ida Guldbjerg Andersen 

kl. 10.00: 
• Mathias Dokkedal Brandorff  
• Rasmus Pedersen 
• Lærke Meier Dansbo  
• Josefine Simonsen  
• Katrine Kolbæk Bengaard Birk  
• Martine Milo  
 
kl. 11.00: 
• Jonas Schmidt  
• Yann Louis William Troccon Philipsen  
• Jade Victoria Troccon Philipsen  
• Nadia Snor Sørensen  
• Johanne Juul Olesen 
• Caroline Volter Skovrup  

Om torsdagen er der morgensang. Vi mø-
des i kirken fra kl. 9.00-9.25. Her synger 
vi 4-5 skønne salmer og sange, hører et 
lille stykke fra den nye bibeloversættelse 
»Bibelen 2020« og ønsker hinanden en 
dejlig dag.  

Alle er velkomne!  

 

Morgensang i Veerst Kirke: 

• Torsdag 10. september 

• Torsdag 24. september 

• Torsdag 8. oktober  

• Torsdag 22. oktober 

• Torsdag 5. november 

• Torsdag 19. november 

 

Morgensang i Bække Kirke:  

• Torsdag 3. september 

• Torsdag 17. september  

• Torsdag 1. oktober 

• Torsdag 12. november 

• Torsdag 26. november 

MORGENSANG
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Søndag 13. september fejrer vi høsten både i 
Veerst og i Bække 

Der er familiegudstjeneste i Bække Kirke kl. 10.30  
og friluftsgudstjeneste i Veerst Skov kl. 14.00, hvor 
vi får selskab af  trompetist Mathilde Hald. 

Medbring din egen picnickurv til en hyggelig efter-
middag i skoven - i tilfælde af  dårligt vejr rykker vi 
indenfor i Veerst Kirke  

Mathilde om sig selv:

Jeg hedder Mathilde, jeg er 19 år og jeg kommer 
fra Billund. Jeg elsker at spille musik og har spillet 
trompet i omkring 8 år. Jeg har spillet i bl.a. Lego-
land/Billund garden, på talentlinjen, big band samt  
til guldbryllupper, sølvbryllupper. 

HØSTGUDSTJENESTER

MÅNEDENS SALME 
September: Du lagde i det mindste frø (Michael Nielsen/Erling Lindgren).  

Oktober: Gudbenådet, højt begavet (Hans Anker Jørgensen/Christian Præstholm). 

November: Sig nærmer tiden da jeg må væk (St. St. Blicher/Oluf  Ring).  

LINDECENTRET 
En gang om måneden samles vi på Lindecentret til gudstjeneste og fællessang. 
Torsdag 3. september kl. 10.00 med nadver 
Torsdag 1. oktober kl. 10.00 
Torsdag 12. november kl. 10.00 med nadver  
 
Onsdag 25. november holder vi julegudstjeneste for pensionistforeningen.  
Vi begynder i Bække Kirke kl. 14.00 med en juleandagt, og derefter går vi over på Lindecentret kl. 
14.30, hvor vi fortsætter med hygge og julesange. 
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MENIGHEDSRÅDSMØDER 
BÆKKE: 
9. september kl. 18.30. 
7. oktober kl. 18.30 
11. november kl. 18.30 

FÆLLES: 
11. november kl. 19.30.

VEERST:
Følg med på sogn.dk/Veerst 
vedrørende mødedatoer.

Til september skal der vælges nyt menighedsråd og 
du kan være med!  

Har du lyst til at være med til at knytte kirken og 
lokalsamfundet sammen? Har du en mediegrafiker 
i maven? Har du gode idéer til arrangementer? Vil 
du gøre en forskel?  

Brænder du for fællesskabet?  

Så kom til valgforsamling: 

Veerst: tirsdag 15. september kl. 19.00  
i Veerst Forsamlingshus. 

Bække: onsdag 16. september kl. 19.00   
i konfirmandhuset. Valgforsamlingen kan evt.  
rykkes i kirken i stedet.

Vi glæder os til at se dig!  

BRÆNDER DU FOR 

FÆLLESSKABET?

VEERST: 
Formand: Kirsten Landmark. 
Næstformand: Jytte Madsen 
Kasserer: Hanne Ebbesen 
Kontaktperson: Hanne Ebbesen 
Kirkeværge: Hanne Ebbesen 
Formand for valgbestyrelse: Hanne Ebbesen 
Menigt medlem: Annemarie Vestergaard Thomsen 
Menigt medlem: Ritta Bøje 

BÆKKE: 
Formand: Heidi Poder 
Næstformand: Sten Præstholm 
Kasserer: Lene Nielsen 
Kontaktperson: Lene Nielsen 
Kirkeværge: Ove Hørlyck 
Formand for valgbestyrelsen: Heidi Poder 
Menigt medlem: Laila Nonbo  
Menigt medlem: Lily Enemark  
 

NUVÆRENDE MENIGHEDSRÅD 
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FÆLLESSKABET? Der er snart menighedsrådsvalg og vi håber alle 
sammen at der sidder nogen derude, der kunne 
tænke sig at sidde med i enten Veerst eller Bække 
menighedsråd. 

I et menighedsråd er der arbejdsopgaver. Det er 
mange forskellige områder, hvor vi nedenunder 
vil beskrive nogle af  de arbejdsopgaver 
der er forbundet med det at sidde i 
et menighedsråd. Måske kan du se 
dig selv i f.eks.: 

PR-UDVALG: Her arbejders der 
bl.a. med kirkebladet, annoncer 
til ugeavisen og Facebook.

GUDSTJENESTEUDVALG: Her ar- 
bejdes der med planlægning af  guds- 
tjenesterne sammen med sognepræ-
sten Mira. 

KIRKEGÅRDSUDVALG: Du vil have ansvaret for at 
kirkeværgen holder sine forpligtigelser.

PRÆSTEGÅRDSUDVALG: Du vil have ansvaret for 
at præstegården er i stand. Det vil sige, at der vil 
i udvalget arbejdes med de ting præsten ønsker 
at få ordnet. Præstegårdsudvalget tager hånd om 
opgaverne og informerer menighedsrådene om ar-
bejdet.

FORMANDEN: Du vil have det overordnede ansvar. 

NÆSTFORMANDEN: Du vil i formandens fravær, 
overtage formandens opgaver. Formanden kan vi-
deregive arbejdsopgaver til næstformanden.

KONTAKTPERSON: Du vil have ansvaret for kir-
kens ansatte. Du sørger for planlægning af  fe-

rie, sygemelding, vikarer, MUS-samtaler.

KIRKEVÆRGE: Du vil have ansva-
ret sammen med menighedsråde-
ne og graverne, for kirken. Det 
kan f.eks. være flytning af  urner, 
kalkning af  kirkerne. En generel 
overblik over kirken.

KASSERER: Du vil bl.a. have an-
svaret for budgetter, regnskab, løn-

ninger.

SEKRETÆR: Du vil have ansvaret for at skrive re-
ferater til menighedsrådmøder. Du vil få nogle få 
opgaver fra formanden, i dennes fravær.

MENIGHEDSRÅDSMEDLEM: Hvis du ikke ønsker 
en af  posterne, vil du have mulighed for at komme 
med i et udvalg. Udvalgene er med til at varetage 
opgaver der er i menighedsrådet vedrørende vores 
kirker. 

Vi håber, at der 
nogen, der kunne 
tænke sig at sidde 
med i et af  vores 
menighedsråd...

MENIGHEDSRÅDSVALG
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EFTERÅRSKREATIONER 

6

TRANSPARENTE BLOMSTER- 
TALLERKENER 

Materialer: 
Til en tallerken - paptallerken, ø18 cm eller 23 
cm. 1 stykke transparent papir, DIN A4. Forskellige 
blomster. Forskellige blade. Snor, ca. 50 cm lang. 
Spids saks. Limstift. 

Sådan gør du: 
Først samler I blade og blomster - det kan gøres 
på en gåtur eller ude i haven. Når du har fundet 
det du vil bruge, klipper I en cirkel i midten af  pap-
tallerkenen ud. Et lille fif  er at tage en skål og stil 
den i midten med åbningen nedad og derefter teg-
ner en cirkel uden om den. Derefter tager du en 
saks og stiller den ned i midten af  cirklen og klipper 
den ud. Fastgør det transparente papir på taller-
kenens underside, og klip overskydende rester af. 
Læg derefter tallerkenen med forsiden nedad foran 
dig. Nu begynder det sjovt - klæb smukke mønstre 
af  blomster på det transparente papir. Lad endelig 
jeres fantasi få frit løb. Når du er tilfreds, vender du 
tallerkenen om og fastgør en krans af  blade langs 
kanten af  tallerkenen rundt om dine blomstermøn-
stre. Til slut stikker du et hul i kanten af  tallerke-
nen med en saks og trækker en snor på ca. 50 
cm. Igennem hullet. Bind enderne sammen med en 
knude, og hæng dit flotte kunstværk op i et vindue, 
så lyset kan falde igennem. 

EFTERÅRSURO

Materialer: 
4 tykke grene, ca. 25-30 cm lange. Snor, ca. 4 me-
ter lang. Kogler, kastanjer, agern, forskellige blade, 
blomster, små klokker, træperler i forskellige farver, 
20 mm. Jutesnor, ca. 3,20 cm lang. Kastanjebor. 
Universallim.  

Sådan gør du: 
Læg de fire tykke grene på bordet, så der dannes 
et kvadrat, og klæb berøringspunkterne sammen. 
Mens limen tørrer, gennemborer du kastanjer, 
agern og kogler med kastanjebordet. Kom dine 
ting fra naturen på de fire lange snore. Start med 
at klippe fire stykker snor på 1 meter, og slå en 
knude i enden af  hver. Træk dine naturmaterialer 
og træperler på snorene, og bind her og der en 
lille klokke fast. Når du er færdig med alle snorene, 
går du videre med rammen af  de fire grene. Gør 
de sammenlimede steder mere stabile med et ca. 
30 cm langt stykke jutesnor til hvert hjørne, som 
du vikler i et kryds rundt om grenene. Klip de fire 
stykker jutesnor på 50 cm hver og bind dem fast i 
hver af  de fire hjørner af  rammen. De andre ender 
bindes sammen i en tyk knude. Nu mangler du kun 
at fastgøre dine dekorative snore til grenrammen 
og finde et godt sted til din uro i haven eller på 
altanen. 
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KONFIRMANDINDSKRIVNING 
Skal du konfirmeres til foråret i Veerst eller Bække?  

Så kom til konfirmandindskrivning og mød dem du skal konfirmeres med og præsten til en hyggelig 
aften med information om forløbet og god pizza. 

Vi mødes i Veerst Kirke torsdag 8. oktober kl. 17.00.   

KONFIRMANDUNDERVISNING
Konfirmandundervisningen starter onsdag efter efterårsferien, 21. oktober kl. 13.20-15.00 i kon-
firmandhuset i Bække.  

Skal du konfirmeres til foråret og har du ikke fået tilmeldt dig konfirmandundervisningen, så kan du 
sagtens nå det endnu. Bare send en mail til Mira på mira@km.dk  

UDLÅN AF 
KONFIRMATIONSTØJ 

Husk at vi har konfirmandtøj som man kan låne - Står du og 
mangler, så skynd dig ind på vores facebookside »Veerst & 
Bække Kirker«og find gruppen »Udlån af  konfirmandtøj« - der 
er meget godt at finde  

Kontakt Heidi Poder; 3048 1214/heidi_483@hotmail.com eller 
Mira Bang Pedersen; 7538 9377/mira@km.dk 

KOMMENDE 
KONFIRMATIONSDATOER 

2021: Veerst Kirke søndag 25. april & Bække Kirke søndag 2. maj  

2022: Bække Kirke søndag 24. april & Veerst Kirke søndag 1. maj  
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BUSK-GUDSTJENESTE  
Kom til BUSK-gudstjeneste i Bække Kirke søndag 25. oktober kl. 11.00 

Hvad er BUSK? BUSK står for Børn-Unge-Sogn-Kirke. Hvert år, den sidste søndag i oktober, holder 
vi BUSK sammen med spejderne. Det er en anderledes og kreativ gudstjeneste og vi glæder os me-
get til igen at kunne byde velkommen i år, hvor temaet er »Spirerne i Guds have«.  Vi er alle plantet i 
Guds have her på jorden - vi skal vokse og gro, men samtidig give plads til hinanden.  

VI TÆNDER LYS
Søndag 1. november er det Allehelgensdag, hvor vi mindes 
alle dem vi har mistet i det forgangne år. Der er højmesse i 
Veerst Kirke kl. 10.30 og aftengudstjeneste i Bække Kirke 
kl. 17.00 med musikledsagelse. 

Efter gudstjenesten kan hver familie få et lys i våbenhuset til 
at stille ved graven. Ved eventuelle spørgsmål er man velkom-
men til at sende en mail til sognepræsten på mira@km.dk  

BØRNEGUDSTJENESTER 
Vi fejrer høsten i Bække Kirke søndag 13. september kl. 10.30 til en hyggelig familiegudstje-
neste med aktivitet og gode sange. 

Vi holder BUSK-gudstjeneste sammen med spejderne søndag 25. oktober i Bække Kirke kl. 
11.00 hvor det skal handle om alt det der spirer og gror.  

Der er børnegudstjeneste med efterfølgende fællesspisning torsdag 5. november kl. 17.00 i 
Bække Kirke.  

Vi skal også have vækket julemanden og det skal gøres både i Veerst og Bække        Det sker i 
Bække Kirke søndag 29. november kl. 10.30 og i Veerst Kirke samme dag kl. 14.00.  

Ho Ho Ho! Vi skal have vækket julemanden igen i år. Men - hvor gemmer han sig mon henne? 
Kom til familiegudstjeneste i kirken 1. søndag i advent, hvor vi sammen ser om vi kan finde 
ham og få ham vækket      Familiegudstjeneste: Bække kl. 10.30 og Veerst kl. 14.30. 

JULEMANDSVÆKNING
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Hej både tidligere og nye korsangere! 

Så er aftaler mellem skole og Bække kirke om kor-
tider faldet på plads. 

Vi øver om tirsdagen: 

Spirekoret 0.-3. klasse   
kl. 14.15 - 14.55 i musiklokalet  
på Bække skole. 

Juniorkoret 4. klasse og opad  
kl. 15.05 - 16.00 i konfirmandhuset. 

Til hver kortime laver vi opvarmning, 
stemmetræning, sjove rytmelege og danse- 
trin. Vi synger bl.a. god pop, gospel, danske og  

engelske sange og salmer. Korene deltager ved 
gudstjenester 3-4 gange om året og andre arran- 
gementer, som f.eks. ved skolefest og ved juletræs- 

tændning. 

For tilmelding skriv en mail til korleder 
Larisa: larisa.volchenko@gmail.com 

Koropstart: 1. september. 

 Skal du med til kor?

Psst... du bliver glad i låget af  det! 

Med venlig hilsen
Larisa, organist og korleder

Psst... 
du bliver glad 
i låget af  det! 

KAN DU 
LIDE AT SYNGE?

9

Tusind tak til teenkoret og forældrene for denne flotte buket! Teenkoret deltog  i 
gudstjeneste den 21. juni med sange bl.a. Lyse nætter, Amazing grace, Angels.

Jeg må desværre sige farvel til Liane, Alberthe og Rebekka, som skal videre i 
ungdomsuddannelse. 

HILSEN FRA ORGANIST OG KORLEDER LARISA
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TIRSDAGS-
KREDSEN 
Møderne begynder kl. 19.30
Kontakt. Kisser Hørlyck, tlf. 4159 8896

Tirsdag 1. september:  Bibeltime hod Laila 
og Keld Hansen, Hovedgaden 63, Gesten. 

Tirsdag 8. september: Høstfest i Bække 
Konfirmandhus. 

Tirsdag 29. september:  Bibeltime hos Gre-
the og Sten Præstholm, Asbo Byvej 5. 

Tirsdag 6. oktober: Bibeltime hos Lisbeth og 
Lars Rasmussen, Kragelundvej 4. 

Tirsdag 27. oktober: Bibeltime hos Rosa og 
Helge, Hansen, Byagervej 130, Brørup. 

Tirsdag 3. november: Bibeltime hos Inga 
Hansen, Lindeparken 38b. 

Tirsdag 24. november: Adventshygge hos 
Kisser og Ove Hørlyck, Lunderskovvej 26. 

INDRE MISSION 
I BÆKKE 
Konfirmandhuset, 
Søndergade 13, 6622 Bække

Møderne begynder kl. 19.30
Kontakt. Sten Præstholm, tlf. 2890 9501

Onsdag 26. august: Møde i Vejen v/ Jørgen 
Bækgård Thomsen, Beder. 

Tirsdag 8. september: Høstfest v/ sogne-
præst Jørgen Johansen, Hejnsvig. 

Onsdag 16. september: Soldatervenner i 
Vejen v/ generalsekretær Per Møller Henriksen. 

Tirsdag 22 september: Besøg af  kredsen v/ 
forstander Robert Bladt, Børkop Bibelskole. 

Tirsdag 20. oktober: Min sang / min historie 
med lokale kræfter. 

Tirsdag 16. november: Møde med Gideonit-
terne v/ Karsten Ladefoged. 

Onsdag 2. december: Adventsgudstjeneste 
fælles med Aftenhøjskolen v/ provst Peter Ole 
Finnemann Viuff. 

Tirsdag 15. december: Julepyntning. 

Tirsdag 29. december: Julefest. 

Torsdag 19. november kl. 19.00 

Kom til stemningsfyldt koncert i Veerst Kirke når vi får besøg af  Lasse Sørensen Trio 

Lasse Sørensen Trio - en hyldest til de danske sangskrivere. »Som et strejf  af  en dråbe« - »Hvor går vi hen 
når vi går?« - »I et land uden høje bjerge«. De tre musikere i trioen mødte hinanden, da de studerede sammen 
på institut for musikvidenskab i Aarhus.  Koncerten hylder de store danske sangskrivere, med sange som 
er nøje udvalgte til kirkerummet - i både tema og stemning. Hør sange af  bl.a. Kim Larsen, Steffen Brandt, 
Michael Falch, Sebastian, Lars Lilholt - fremført i nye akustiske versioner. Trioen ledes af  Lasse Sørensen, 
der til daglig er organist i Gram Kirke - men også en særdeles aktiv rytmisk musiker og sanger. Med sig har 
han trommeslager Nicolai Larsen fra Hedensted og Guitarist/Sanger Steffen Tinnesen fra Aarhus. Der er rig 
mulighed for at synge med - men også plads til at give sig hen og lytte til en velskrevet tekst. 

CAFÉAFTEN I VEERST 

KIRKEBIL kan bestilles til gudstjenester og kirke-
lige arrangementer i Veerst og Bække v. henv. til 
VTS trafik på tlf. 7454 2870 senest fredag kl. 12. 

10
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KIRKELIG VEJVISER
Kirkebogsførende sognepræst
i Veerst og Bække Kirker
Mira Bang Pedersen
Søndergade 15 • 6622 Bække
mira@km.dk • Tlf. 7538 9377
Træffes ikke mandag 

Organist i Veerst og Bække Kirker
Larisa Volchenko
Kamillevej 8 • Nr. Bjert • 6000 Kolding
Tlf. 2929 7563

Formand for Veerst Menighedsråd 
Kirsten Maybrith Landmark
Kirkevej 21 • Veerst • 6600 Vejen
Tlf. 6178 1265

Formand for Bække Menighedsråd
Heidi Poder
Ribe-Vejle Landevej 29 • 6622 Bække 
Tlf. 3048 1214

Graver ved Veerst Kirke
Henrik Sommer
Kirkevej 21A • Veerst • 6600 Vejen
veerkirke@hotmail.com 
Tlf. 7555 5085 (ml. 8-16)

Graver ved Bække Kirke
Brian Frøstrup 
Stadionvej 2A • 6622 Bække
baekkekirke@mail.dk
Tlf. 7538 9944

Gravermedhjælper ved Bække Kirke
Lise Lotte Beck

Kirkesanger ved Veerst Kirke
Ditte W. Jensen

Kirkesanger ved Bække Kirke
Lily Enemark

Grafisk produktion: Videbæk Bogtrykkeri A·S

Udgiver: Menighedsrådene i Veerst og Bække

Redaktion: Hanne Ebbesen, Heidi Poder & Mira Bang 
Pedersen

KFUM-
SPEJDERNE 
Grupperådsformand Anita Hansen 
tlf. 2611 2694 .

Gruppeleder Martin Andersen tlf. 2227 9655.

Faste mødetider i »Klebækhytten«   
Hamborggårdvej, Bække:

Bæverflokken | bh.-1. klasse |  
tirsdag kl. 18.00-19.30.

Ulveflokken | 2.-3. klasse |    
tirsdag kl. 18.00-19.30.

Junior- og spejdertroppen | 4.-7. klasse |   
tirsdag kl. 18.45-20.45.

Seniorspejdertroppen | 8.-10. klasse |   
tirsdag kl. 18.45-20.45.

Roverklanen | Det år man fylder 17 år til 25 år | 
mandag kl. 18.00-21.00.

I skrivende stund er der stadig mange retnings-
linjer ifbm. Corona/Covid19, der gør at vi ikke 
kan være helt så mange som vi plejer. Dette be-
tyder særligt noget for antal gæster ved kirke-
lige handlinger såsom dåb, konfirmation, vielse 
og begravelse. Skriv eller ring endelig til Mira, 
hvis du har nogen spørgsmål.
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FØLG OS 
PÅ FACEBOOK 

»Veerst & Bække kirker«. Find også 
Facebookgruppen »For børn i Bæk-
ke, Gesten & Veerst Kirker«, hvor 

vi sammen med nabopastoratet Gesten annon-
cerer hver gang vi holder børnegudstjenester, 
babysalmesang og lignende. 
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DAG KIRKEÅRET VEERST BÆKKE LINDECENTRET

SE
PT

EM
BE

R

Torsdag 3. -   9.00 Morgensang 10.00 Gudstj. m. nadver

Søndag 6. 13. s. e. trin. - 10.30 Højmesse m. dåb -

Torsdag 10.   9.00 Morgensang - -

Søndag 14. 14. s. e. trin.
14.00 Høstgudstj. 
i Veerst Skov

10.30 Høstgudstj. -

Tirsdag 15. 19.00 Menighedsrådsvalg - -

Onsdag 16. - 19.00 Menighedsrådsvalg -

Torsdag 17.   9.00 Morgensang -

Søndag 20. 15. s. e. trin. -  9.00 Fromesse KFM -

Torsdag 24.   9.00 Morgensang - -

Søndag 27. 16. s. e. trin. 10.30 Højmesse - -

OK
TO

BE
R

Torsdag 1. - -   9.00 Morgensang 10.00 Gudstj.

Søndag 4. 17. s. e. trin. 14.00 Gudstj. 10.30 Højmesse -

Torsdag 8.   9.00 Morgensang
17.00 Konf.-indskrivning - -

Søndag 11. 18. s. e. trin. -  9.00 Fromesse CQ - 

Søndag 18. 19. s. e. trin. 14.00 Gudstj. CQ - -

Torsdag 22.   9.00 Morgensang - - 

Søndag 25. 20. s. e. trin. - 11.00 BUSK-gudstj. -

NO
VE

M
BE

R

Søndag 1. Alle Helgen 10.30 Allehelgensgudstj. 17.00 Allehelgensgudstj. -

Torsdag 5. -   9.00 Morgensang 17.00 Børnegudstj. -

Søndag 8. 22. s. e. trin. -
 9.00 Fromesse m. 
nadver CQ

-

Torsdag 12. - -   9.00 Morgensang 10.00 Gudstj.

Søndag 15. 23. s. e. trin. 14.00 Gudstj. CQ - -

Torsdag 19. -
  9.00 Morgensang
19.00 Koncert

- -

Søndag 22. S. s. i kirkeåret - 10.30 Højmesse -

Onsdag 25. - - 14.00 Adventsandagt
14.30 Julearrangement 
for pensionistforeningen 

Torsdag 26. -   9.00 Morgensang -

Søndag 29. 1. s. i advent 14.00 Familiegudstj. 10.30 Familiegudstj. -

KALENDER
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KIRKEBIL kan bestilles til gudstjenester og kirkelige arrangementer i Veerst og Bække ved 
henvendelse til VTS trafik på tlf. 74 54 28 70 senest fredag kl. 12.


