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Den ulykkelige sag
om vielse af homofile
Lektor Kurt E. Larsen

Føler du også, at mørket sænker sig over vores land?
Lige nu arbejder stærke politiske og kirkelige kræfter på,
at homofile skal have ret til at blive viet i kirkerne. Men er
det ikke imod Bibelen? Siger Bibelen ikke, at mennesket
er skabt som mand og kvinde? Siger Jesus ikke, at
derfor skal en mand forlade sin far og mor og binde sig
til sin hustru og de to skal blive et kød? Har dette ikke
dannet grundlag for kirkens lære og praksis i 2000 år?
Hvordan vover nogle så at lade kirken indstifte et ritual
for en handling, der har Bibelen imod sig? Og hvordan
tør man indføre et vielses- eller velsignelsesritual,
der kan gøre skade på børns og unge menneskers
seksuelle identitetsdannelse ved at ligestille forskellige
samlivsforhold?
Jo, mørket sænker sig. Men vi vil ikke lade os lamme
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Vi vil glæde os over, at der trods alt er mange, der vil
kæmpe for det kristne ægteskab. Og at det globalt
er sådan, at de store, unge og voksende kirker er på
Bibelens og ægteskabets side, selvom en del af de
gamle vestlige kirker er i åndeligt forfald.
Og i det lange perspektiv: Når tidsånden engang vender
igen, vil en fremtidig slægt være lykkelig for at høre, at
der dog også omkring 2010 var folk, der ikke bøjede
knæ for tidsånden.
Læs rapport om homoseksualitet på:
www.teologi.dk
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af mørket. Vi vil være med til at sprede lys. Vi vil nu
stå sammen med de politikere, præster og biskopper,
der vil holde fast ved det kristne ægteskab som
Guds gode ordning. Vi vil i kirken og i de kirkelige
organisationer undervise frejdigt om den bibelske
ordning for menneskelivet som den bedste og kærligste.
På Menighedsfakultetet vil vi stå fast på Bibelens lære
i denne sag og arbejde målbevidst på at uddanne
en ny generation af præster og teologer til at stå på
ægteskabets side.
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Temadag om ”Gudstjenestefornyelse”
fredag den 28. maj

Temaeftermiddag om karismatik
og evangelisk-luthersk kristendom

Mange menigheder forsøger at skabe nye gudstjenesteformer, som
kommunikerer bedre til moderne mennesker. Kirken må være bevidst om sin kommunikation, men også sikre kvalitet i gudstjenestefornyelsen og forholde sig til den liturgiske arv.
Derfor indbyder Missionsteologisk Udvalg på Menighedsfakultetet
til en temadag om den liturgiske fornyelse. Flere ressourcepersoner
giver et indblik i deres arbejde med dette og i nogle af deres teologiske
og kommunikative overvejelser. Programmet, der begynder kl.9 og
slutter kl.16.45 findes på www.teologi.dk

Åndens vind blæser over Mekane Yesus kirken i Etiopien. Der udvises
stor begejstring, og kirken vokser næsten eksplosionsagtigt. Men ikke
alt er lige sundt teologisk set.
Dansk Ethioper Mission og Menighedsfakultetet vil ud fra
situationen i Etiopien sætte fokus på forholdet mellem at være
karismatisk orienteret og evangelisk-luthersk funderet ved afholdelse
af en temaeftermiddag om dette emne tirsdag den 13.april kl.13.1516.00. Fra Sverige medvirker docent Agne Nordlander, som i flere
perioder har virket som teologisk lærer i Etiopien, og fra Mekane
Yesus kirken teologisk konsulent i Yonas Yigesu, som er i Danmark i
anledning af Dansk Ehtioper Missions årsmøde den 10. april.
Hensigten med temadagen er, at vi også i vores egen kirke skal lære
noget om, hvad det betyder at være kirke i mission i Helligåndens
kraft.

Ny fakultetsleder på Menighedsfakultetet
Cand. theol. og ph.d. Jørn Henrik Olsen afløser per 1. august Ingolf Henoch Pedersen som fakultetsleder. Jørn Henrik Olsen er med sin alsidige erfaring fra ind- og
udland og sine mange teologiske og ledelsesmæssige kompetencer særdeles godt
klædt på til at varetage opgaven som leder af Menighedsfakultetet. Jørn Henrik
Olsen har været undervisningsleder ved Brødrekirkens Præsteseminarium i Tanzania. Han har været ansat i flere stillinger ved Københavns Universitet blandt andet
som forskningsadjunkt og forskningslektor. Jørn Henrik Olsen har desuden været
adjungeret professor ved Fuller Theological Seminary i Californien, gæstelærer ved
Det Teologiske Fakultet i Århus samt ekstern lektor ved Dansk Bibel-Institut i København. Siden 2007 har Jørn Henrik Olsen arbejdet som freelancer i selvstændig
virksomhed med opgaver som billedkunstner, kunstformidler, forfatter, forsker, underviser og censor. Ingolf Henoch Pedersen videregiver på eget ønske efter 10 års
virke stafetten som fakultetsleder og fortsætter sit engagement for kirken som deltidsansat landssekretær i Evangelisk Luthersk Netværk.

Teologi for kirkens skyld
Menighedsfakultetet vil fremme mission, vækst og fornyelse i kirken gennem teologisk forskning og uddannelse. Vi
tror, at indholdet i kirkens præste- og lederuddannelse er af fundamental betydning for livet i kirken, og at det i høj grad
er menigheden selv, der må tage ansvar for sin præste- og lederuddannelse.
Vores 4-årige internationalt akkrediterede BA-uddannelse rummer klassisk teologi, praktik, mulighed for mentoring
og giver adgang til videre studier på universitetet. Vi optager nyt hold studerende i ulige år. Vi tilbyder de studerende
læseplads og et spændende studiemiljø, hvor også teologistuderende og religionsvidenskabsstuderende fra Aarhus
Universitet er meget velkomne. Desuden afholder vi foredrag og temadage, som er åbne for alle interesserede. Find
flere oplysninger om Menighedsfakultetet på www.teologi.dk
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Ph.d.-stipendiat bidrager
til den internationale

forskning
Nils Andersen
Landssekretær

En konkret opfordring fra en professor i forbindelse med
et studieophold i Los Angeles i 2006 bragte Jeppe
på tanken at skrive en afhandling om den engelske
missionsteolog Lesslie Newbigin. Sommeren efter anbefalede en professor fra Vancouver Jeppe til også at
inddrage den amerikanske socialetiker John Howard
Yoder. Så var det bare at klø på, og Jeppe blev indskrevet
på en ph.d.-uddannelse ved Menighedsfakultetet i
Oslo.

’

Det er meget
vigtigt at være
en aktiv del af
det internationale forskningsmiljø, så
man har en
fornemmelse
af de nyeste
tendenser inden for ens
fagfelt.
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Jeppe, hvad laver du som stipendiat?
Som stipendiat bruger jeg tid på undervisning, møder,
kurser, konferencer, studieophold, og så skal jeg som
det primære skrive en større afhandling. Jeg føler
mig meget privilegeret over at kunne bruge tre år på
forskning, men der er nok at se til. Derfor har jeg en
aftale med præsterne i min menighed om, at jeg ikke
påtager mig opgaver i den tid, jeg er stipendiat.
Hvad lærer du på kurserne?
Som stipendiat gennemgår jeg et obligatorisk uddannelsesforløb på Menighedsfakultetet i Oslo, hvor jeg
bliver undervist i teoridannelse, metode, argumentation,
forskningsetik og meget andet. Desuden skal jeg også
fremlægge en del skriftligt materiale, og det har jeg gjort
fire-fem gange. Hvis man bliver ansat som adjunkt, når
man er færdig som stipendiat, skal man også tage en
del kurser i pædagogik.

Hvorfor tager du på konferencer og studieophold?
Det er meget vigtigt at være en aktiv del af det
internationale forskningsmiljø, så man har en fornemmelse af de nyeste tendenser inden for ens fagfelt.
Desuden spiller min afhandling også en rolle i et netværk
af 20-30 internationale forskere, som arbejder inden
for det samme felt. Det er også godt at få et længere
udlandsophold, så man lærer at begå sig ubesværet på
engelsk.
Hvor har du været?
Jeg har været på et studieophold i Kirkernes Verdensråd i Genève og på Luther Seminary i St. Paul i
USA. Derudover har jeg været på mindre studieture til
Göteborg i Sverige, Turku i Finland, Vancouver i Canada
og New Heaven, Chicago og Los Angeles i USA. Alle
disse ture er blevet finansieret via fonde og legater.
Hvilken rolle spiller du på Menighedsfakultetet?
Jeg har mit kontor her og er en del af miljøet på MF.
Jeg bidrager med oplæg i ny og næ. Jeg har også
haft et undervisningsforløb om missionsteologi for
de bachelorstuderende i efteråret og et seminar på
Teolkursus for præster i januar. Desuden er jeg redaktør
af Dansk Tidsskrift for Teologi og Kirke.
Hvad er dine fremtidsplaner?
Det er ikke helt på plads endnu. Der foregår noget på
flere forskellige fronter. Jeg ved bare, at min vandring
med Kristus er vigtigere end alt andet.
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Jeppe Bach Nikolajsen har været ansat som ph.d.-stipendiat på Menighedsfakultetet
i snart tre år og har arbejdet intenst med spørgsmålet om kirkens identitet og
dens rolle i en sekulariseret vestlig verden. Vi giver i den første temaartikel et
indblik i, hvordan en
ph.d.-stipendiat arbejder, mens den anden
temaartikel peger på,
hvilken betydning Jeppes forskning har
for kirken.
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Jeppe Bach Nikolajsen vil have teologien ud i landet. Det sker gennem artikler i
Dansk Tidsskrift for Teologi og Kirke, men Jeppe håber også, at hans ph.d.-afhandling
kan bidrage til, at kirken genovervejer, hvad det vil sige at være kirke, for det er
der ifølge Jeppe stort behov for.

Kirken må genvinde sin egenart

og følge Kristus
Nils Andersen
Landssekretær

Jeppes afhandling tager udgangspunkt i to teologer,
englænderen Lesslie Newbigin og amerikaneren John
Howard Yoder. Jeppe synes, de er spændende, fordi de
tager højde for, at kirken i dag ikke længere spiller en
indflydelsesrig rolle i den vestlige verden, men er blevet
marginaliseret. De to teologer kan hjælpe kirken til
bedre at forstå sig selv under nye kulturelle betingelser.
Det er ifølge Jeppe særdeles aktuelt også for kirken i
Danmark. Efter en samtale med Jeppe, vil jeg her give
et lille indblik i hans forsknings relevans for den danske
kirke.

Tro mod Kristus
Jeppe påpeger, at det ikke er kirkens opgave at
tilbageerobre sin tidligere position i samfundet. Kirken
er først og fremmest kaldet til at være tro mod Kristus.
Det betyder, at kirken som Jesus må være et tegn til fald
og oprejsning. Tager mennesker imod Kristus, er det en
stor glæde. Afviser mennesker Kristus, må vi respektere
dette. Kirken er i sin efterfølgelse af Kristus også kaldet
til at tjene lokalsamfundet ved fx at oprette væresteder
og være et inkluderende fællesskab for flygtninge.

Folkekirke i opbrud
Vores gamle folkekirke er i opbrud, fortæller Jeppe. I
den situation må vi på ny reflektere over, hvad det vil
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sige at være kirke, og hvilken rolle kirken skal spille i
samfundet. Jeppe vil med sin forskning gerne bidrage
til en teologisk refleksion, der kan hjælpe kirken til at
forstå, hvad det vil sige at være en kristen kirke i et
pluralistisk samfund. I den opbrudssituation, vi befinder
os i nu, er det vigtigt, at kirken finder en ny model for sin
eksistens i samfundet. Det er tydeligt, at vi nu nærmer
os Jeppes hjerteanliggende.

Kirken må genrejses
”I bund og grund er min længsel, at kirken må blive
genrejst”, understreger Jeppe. Det indebærer blandt
andet, at kirken må forstå sig selv som et særligt
fællesskab, der anerkender Kristus som Herre, og
som ønsker at følge ham. Det er et dybt udfordrende
foretagende, som indebærer, at kirken uvilkårligt kommer til at udfordre samfundets værdisæt, etiske standarder og religiøsitet, og det kan i yderste konsekvens
koste kristne livet. Ikke så sært, at Jeppe kalder dette en
”urovækkende gigantudfordring”. Kirken er kaldet til at
være et anderledes folk. Hvis kirken mister sit særpræg,
kan den ikke gøre nogen forskel i samfundet eller være
i mission.

Når kirken bliver mere kirke
I USA har den lutherske kirke stor erfaring med at
opbygge gudstjenester med en mere nutidig liturgi.
Jeppe er positiv over for de impulser, vi kan hente
derfra. Men ifølge Jeppe står kirken over for en mere
fundamental udfordring end gudstjenestefornyelse.
Hvis kirken for alvor skal genopdage sig selv, må
den adskilles fra staten og stå på egne ben. Derved
kan kirken blive ”mere kirke”, og det er Jeppes store
passion.
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Præsten er

evangeliets tolk
Formand for Landsforeningen af menighedsråd, Inge Lise Pedersen gav til Speakers
Lounge 25.2. sit bud på, hvad der er præstens væsentligste opgaver i fremtidens
folkekirke. Få et indblik her.

’

Nils Andersen
Landssekretær
Foreningen er en interesseorganisation for landets menighedsråd, som ansætter præsterne i folkekirken, så
det er vigtigt for Menighedsfakultetet med en god kontakt til denne forening, og både studerende og ansatte
i den fyldte kaffestue retter spændt blikket mod den
myndigt fremtonende formand, mens hun lægger friskt
fra land.

Kristendom er en oversættelsesreligion
Præstens vigtigste opgave er at formidle evangeliet, så
det bliver forståeligt for menigheden. Præsten skal ikke
holde bibelforedrag, men tilsige menigheden nåden.
Menighedsfakultetet har her et forspring i forhold til de
teologiske fakulteter, idet vi ”producerer præster, der fra
dag ét kan tage skridtet fra at være teolog til at være
forkynder”.

Brev fra den elskede
Menighed og præst må godt være uenige i nogle
teologiske spørgsmål, men der skal være en
grundlæggende tillid til, at præsten står inde for det,
han siger. Præsten skal være troværdig og autentisk
samt have selverkendelse. Opgaven er ikke blot at
gentage Bibelens ord, men at formulere det ind i
tilhørernes situation. Udgangspunktet bør være Søren
Kierkegaards: ”Bibelen skal læses som et brev fra den
elskede” Når prædiken formidles på den måde, bliver
den opbyggelig.

Inge Lise Pedersen formand for Landsforeningen af
menighedsråd

Opgaven er ikke
blot at gentage
Bibelens ord,
men at formulere det ind
i tilhørernes
situation.

Hellere glæde end jamren
Inge Lise Pedersen er medunderskriver af kirkeministeriet betænkning 1477, hvori det udtrykkes:
”Folkekirkens mission som kristen kirke er at forkynde
Kristus som hele verdens frelser”. Hun siger, at
kirken skal tænke mission, nu hvor islam og andre
religioner er blevet synlige. Døbte mennesker skal
der derimod ikke missioneres for, men disse skal have
kristendomsoplæring, fordi mange mangler basal viden
om troen. Det er her også vigtigt at skabe samtaleforaer,
hvor danskere får hjælp til at formulere deres tro og tale
”kristianesisk”, som Inge Lise Pedersen udtrykker det..
Hun ønsker desuden, at kristne vil ophøre at jamre
og klage og hellere udtrykker deres glæde over at være
kristne. Denne glæde kommer ifølge hendes egen
erfaring fra deltagelse i gudstjenester ”Jeg er glad for at
gå i kirke, fordi jeg bliver glad af at gå i kirke”.
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Fra flygtningelejr
til Menighedsfakultetet
Præst, bibelskolelærer, KFS-sekretær eller missionær for stammefolk i Asien. Jobmulighederne for de studerende på Menighedsfakultetet er mange. Mey Ien er studerende på andet semester og stiler
mod det sidste.

Vietnam

LAOS

”Hvis Gud vil bruge mig – så er jeg klar.” Umiddelbart
kan der synes langt fra sofaen i fællesområdet på
Menighedsfakultetet (MF) til et liv med evangelisation
blandt stammefolk i Asien. Men for Mey Ien er det at
blive missionær målet med teologiuddannelsen på MF.

Opvokset i flygtningelejr
Thailand
N
V

E
S
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”Jeg har valgt at læse teologi på MF, fordi det er vigtigt
for mig, at jeg har et godt fundament i Guds ord, når jeg
skal ud for at dele det. Jeg håber, Gud vil bruge mig som
missionær engang. For jeg brænder for at evangelisere
for mit folk, for der er meget få, der kender Gud,”
forklarer Mey Ien. Hun er født i Laos. Men på grund
af Vietnamkrigen flygtede hendes familie i 1983 ud af
landet. Derfor er Mey Ien vokset op i en flygtningelejr i
Thailand, indtil familien kom til Danmark i 1990.

Familien tilhører en stamme kaldet Mien, der tæller
omkring to millioner mennesker. Mey Ien beskriver selv
stammefolket som formørket, fordi de dyrker deres
forfædres ånder. ”Hvis du bliver syg, så tror de, at det
er fordi, en ånd er utilfreds med dig. Selvom du ikke har
penge, skal du slagte og ofre en kylling eller en gris for
at blive rask. Så de lever i frygt for ånderne og kender
slet ikke til Guds kærlighed,” siger Mey Ien.

Kendte ikke kristendom
Engang kendte Mey Ien og hendes familie heller ikke
selv til Guds kærlighed. ”Min far var meget deprimeret,
fordi han kunne se, at der ingen fremtid var for hans
børn i flygtningelejren. Derfor begyndte han at søge
meningen med livet. I kristendommen fandt hans Guds
kærlighed,” fortæller Mey Ien. Derfor blev hele familien

Vietnam
MF-bladet
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LAOS

– og tilbage

Thailand
N
V
døbt. Hun siger selv, at troen først blev personlig for
hende, da hun kom til Danmark. ”Jeg var på et stævne
i pinsebevægelsen, hvor jeg oplevede Guds storhed
ved, at folk blev helbredt. Der blev jeg mere bevidst om
min kristne tro og fik frimodighed til senere at tage en
uddannelse som sygeplejerske i Danmark”.

Gud giver styrken
”Da jeg kom til Danmark som 18-årig, kunne jeg ikke
læse eller skrive. Men jeg har arbejdet til langt ud på
natten, og Gud har støttet mig i at tage en uddannelse.
Nu er jeg glad for at kunne dykke dybere ned i Guds ord,
også selvom jeg ikke læser så hurtigt,” siger Mey Ien.
Hun valgte at tage uddannelsen som sygeplejerske,
fordi den giver mulighed for at arbejde internationalt, og
hun vil gerne kombinere teologi med også at vise Guds

E
S

væsen gennem sygeplejegerningen.
Fra sofaen fortæller Mey Ien om usikkerheden ved at
komme til et fremmed land, hun ikke selv har valgt.
Men som hun selv siger med et lille smil: ”Jeg tør læse
teologi i Danmark, fordi Gud er med mig og giver mig
styrke til det. Så håber jeg, at han senere vil bruge mig
som missionær.”

Hvis Gud vil bruge
mig – så er jeg klar.

Anne Katrine
Gottfred Jensen
journaliststuderende
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Genbrug Tilst

Bliv hørt!
Til en forandring

Dødsboer tømmes

Af Andy Stanley & Lane Jones
Vil du skabe forandring i tilhørernes liv?
Så er dette en lærerig og opmuntrende bog til dig, som forkynder
Guds ord. Værktøjer og inspiration
til dig, som gerne vil blive hørt og
forstået.

konsultation:
- Vejle
- København
- & på Sjælland
Mob.

22 32 24 73

www.lonedalsgaard.dk

102 sider - Kr. 249,95

Som blodet i kroppen
Bønsliv fra syd til nord
Af sognepræst Per Munch

Er bøn blevet til dagligdags rutine?
Læs om afrikanske kristne, hvis
bøn er pulserende – livgivende –
altafgørende.
Og få selv inspiration og opmuntring til et liv i bøn.

Dorthea
Nedergaard
Begravelsesforretning
for Silkeborg og omegn
Vestergade 37 8600 Silkeborg

8681 6411

www.dnbegravelse.dk

172 sider – Kr. 199,95
Se mere på

www.logosmedia.dk
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Vi afhenter og sælger
gode brugte møbler,
ting og sager samt tøj.
"OFMZTUQBSLFOt5JMTU
Tlf. 8616 6930
Åbningstider:
Ma.- fr. 11 - 17, lø. 11-15
Vi støtter
Mission Afrika og
Menighedsfakultetet

Lindholm Auto
Reparation af alle bilmærker

Thistedvej 121
9400 Nørresundby
v. Morten Warncke Olesen
Tlf. 98 17 04 00

Lægerne Axelsen & Fausholt
Vestre Strandalle 56
8240 Risskov
Tlf. 8617 7674

VI STIKKER
LIDT DYBERE

HEGNSVEJ 17 • 9970 STRANDBY • TLF. 98 48 10 99

KOM FØRST TIL MØLLER, FÅ FØRST MALET
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Nyt fra
Giv dig rig-kampagnen
Tak for lån

g
GIV Di

RIG

Tak for lån hedder den nye antologi i Giv dig rig projektet.
10 forfattere skriver om hver sin tese og uddyber dermed
tankegangen i hæftet med de 10 grundlæggende teser
om kristen livsstil. Titlen signalerer, at det, vi ejer, er
Guds. Kunsten er at forvalte det, vi ejer til Guds ære og
levere det tilbage med renters rente. Men også at dele
med dem, der har mere brug for vore ressourcer end vi
selv. Derigennem kan der opstå en ny frihed og glæde
ved at give, som afspejler Guds egen giverglæde. Læs
mere om bogen der er på 148 sider og koster 99 kr. på
www.lohse.dk

Støt Red Barnets katastrofefond
Dagligt hører vi om store naturkatastrofer, som slår
mange ihjel og fejer benene væk under hele byer og
befolkninger. Alle som har mulighed for det, har pligt til
at hjælpe. Da Giv dig rig-kampagnen også henvender
sig til ikke-kirkelige, har styregruppen blandt alle gode
hjælpeorganisationer valgt at opfordre til at støtte Red
Barnets katastrofefond. Målet er at samle 500.000 kr.
ind i 2010. Se mere på www.givdigrig.dk

Rapport om homofilt samliv
I 1996 udgav Menighedsfakultetet sammen med en række
andre kirkelige organisationer rapporten: ”Kærligheden
glæder sig ikke over uretten”. Baggrunden dengang
var spørgsmålet, om kirken kunne velsigne homofile.
Rapporten er stadig aktuel, nu hvor spørgsmålet om homofile vielser i kirken drøftes. Rapporten kan downloades:http://www.dbi.edu/Portals/0/Homofilirapport.pdf

Bøger & bibler

Alt i kristne bøger, musik og gaveartikler
fra alle danske kristne forlag

www.prorex.dk · tlf. 7456 3343

Økonomi
Tak for øget opbakning!
Vi har i løbet af de seneste måneder været i telefonisk
kontakt med rigtig mange af jer, som modtager MFbladet, og vi er taknemlige for den gode modtagelse,
vi har fået. Tak for de mange tilsagn om støtte til
Menighedsfakultetet (MF) via fastgiveraftaler eller
engangsbeløb. Det har varmet i de kolde vintermåneder!
Vi glæder os også over, at foreløbigt 3 IM-samfund og
1 valgmenighed har besluttet hver at dække udgiften
til et stipendium til vore bachelorstuderende i 3-4 år.
Kontakt mig hvis du vil høre mere om denne eller
andre muligheder for at støtte MF.

Frem til regnskabsafslutningen 1. juli er der brug for
2,5 mio. kr. i gaver for at få balance i regnskabet. Det
er 350.000 kr. mere, end vi fik i perioden sidste år, og
vi beder derfor om jeres fortsatte støtte.

Forretningsfører
Walther Plauborg Hansen
8616 6300
wph@teologi.dk
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Kirken er kaldet til at være et anderledes folk. Hvis
kirken mister sit særpræg,
kan den ikke gøre nogen
min. 90mm
60mm
forskel i samfundet eller være i Adresseringsfelt
mission.

UMM 1

Jeppe Bach Nikolajsen s.6

Lad os give
en hånd med !

Stregkodefelt:
Her påsættes stregkode
- hvidt felt eller kun
baggrundsfarve
anbefales.

165 mm

Bagsidevejledning A4

30 mm

POST DANMARK

X 9490 o 4/6 1311 565

60 mm

I 2009 kan du få adgang til
alle informationer på www.
portoservice.dk, hvor du får
opdaterede indleveringsplaner. Sker der ændringer i
udgivelsesplanen, sørger vi
for, at alle parter bliver informeret.
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SMS ”MF-bladet” til 21521044.
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Bestil MF-bladet

Ring til
PortoService på
tlf. 96 44 45 09 eller

f forsendelsen
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