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VELKOMMEN

Bord 9:

Lover den Herre
1. Lover den Herre, den mAEgtige konge med AEre!
Lov ham, min sjAEl, og lad det din forlystelse vAEre!
Mod ham med sang,
psalter og harpe, giv klang!
Andelig leg vil jeg lAEre.
2. Lov dog den Herre, som alting sA herlig regerer,
ham, der som Ornen pA vinger dig lOfter og bAErer,
lader dig fA
mer, end du selv kan forstA,
bedre, end hjertet begAErer.
3. Lov dog den Herre, som alting sA vel for dig mager,
ham, som dig sundhed forlener og venlig ledsager!
TAEnk, af hvad nod
denne din Herre sA sOd
dig ved sin almagt uddrager!
4. Lov dog den Herre, som dig i din stand giver lykke,
ham, som med tusind velsignelser vEd dig at smykke!
TAEnk dog derpA,
at han sin AEre kan fA,
ak, i din sjAEl det indtrykke!
5. Lov da den Herre, min sjAEl, og hvad i mig mon vAEre,
hvad som har Ande, ophOje hans navn og
hans AEre!
Han er dig god,
ak, gOr ham aldrig imod!
Amen, han selv dig det lAEre!

Nu takker alle Gud
1. Nu takker alle Gud
med hjerte, mund og hAEnder,
som overflOdigt godt
os uforskyldt tilsender,
som os fra moders liv
og fOrste barndomsstund
i alt vort levneds tid
velsigned mangelund!
2. Den evig rige Gud,
han os fremdeles give
fred og frimodighed,
mens vi er her i live,
sA vi i nAde stAr
hos ham og pA vor bOn
fAr hjAElp i nOd og dOd,
til sidst hans nAdelOn!
3. Gud Fader med Guds SOn
og HelligAnd tillige
ske tak og lov og pris
i hOje Himmerige!
Treenig Gud, som var
og er og bliver, dig
vort takkeoffer frem
vi bAEr ydmygelig.

Septembers himmel er sA blA
1. Septembers himmel er sA blA,
dens skyer lyser hvide,
og lydt vi hOrer lAErken slA
som fOr ved forArstide.
Den unge rug af mulden gror
med grOnne lyse klinger,
men storken lAEngst af lande fo'r,
med sol pA sine vinger.
2. Der er en sOndagsstille ro
imellem trAE'r og tage,
en munter glAEde ved at gro,
som var det sommerdage.
Og koen rusker i sit grAEs
med saften om sin mule,
mens bonden kOrer hjem med lAEs,
der lyser solskinsgule.
3. Hver stubbet mark, vi stirrer pA,
stAr brun og gul og gylden,
og rOn stAr rOd og slAen blA,
og purpursort stAr hylden.
Og georginer spraglet gror
blandt asters i vor have,
sA rigt er Arets sidste flor:
oktobers offergave.
4. De rOde AEbler lOsner let
fra trAEets trAEtte kviste.
Snart lysner kronens bladenet,
og hvert et lOv mA briste.
NAr aftensolen pA sin flugt
bag sorte grene svinder,
om Arets sidste rOde frugt
den tungt og mildt os minder.
5. At flyve som et forArsfrO
for sommerblomst at blive
er kun at visne for at dO,
kan ingen frugt du give.
Hvis modenhedens milde magt
af livet selv du lAErte,
da slAr bag falmet rosendragt
dit rOde hybenhjerte.

Lydia: M's farmor, har født 11 børn, bedstemor til 23 og oldemor til 2, stædig og får næsten altid sin vilje, har
altid en kop kaffe klar, verdensmester i strømpestopning.
Ella: M's mormor og medarbejder i 20 år i Blå Kors Butikken i Aalestrup, vil så gerne have internet, elsker at
rejse og har altid jordbær i fryseren, er desuden med i
strikkeklubben.
Peter: M's morfar og tidligere gårdejer, har kørt med vasketøj for Aars dampvaskeri. Kører gerne lange ture også til udlandet, dyrker alt muligt lækkert i have. Har dog e enkelt lille last: lakrisan.
Hanne: M's faster og tante, diakon på et pykiatrisk værested i Juelsminde. Den mindste, men mest
lattermilde, af de 11 Kastrup'er, har altid været klar på en pibe tobak.
Karl Peter: M's morbror og diakon, forstander på Stormly i Juelsminde. Meget tænksom fritidsstenhugger har
arbejdet på samme sten i 8 år, formand for Blå Kors.
Pernille: M's tante og ergoterapeut, cykler København tyndt for at få lov til at fremvise og installere det sidste
nye indenfor sit område.
Alex: M's farbror og terapeut samt TUBA specialist, far til to frække københavner-drenge, .maler meget og har
set den hvide dame, derudover KB-mester i tennis.
Dorethe: M's faster og en meget smuk og velklædt bedstemor endda som den ældste af de 11 Kastrup'er.
Aksel: M's onkel og postbud - Jyllands-Postens supersælger, nybagt farfar.

Bord 10:
Lars: C's ven. Langlemmet, psykologiserende volleyspiller. Altid kæk, glad og optimistisk, hvilket forklarer hans
rolle som toastmaster…
Line: Lars kæreste som er i færd med at blive designer. Dekorerer for tiden med hele træer i lejligheden.
Jesper: C's tidligere sambo i Herning. Er kendt for sine poetiske udfoldelser på trommer, hvilket han til dagligt
udsætter skoleeleverne i Ikast for.
Mette: Jespers kone, med stærk hang til 80'er pop og arbejder som sygeplejerske i Silkeborg.
Jakob: C's ”reservebror”, underviser i programmering. Rasmus Klump-fan, slangetæmmer hos
beredskabskorpset, jonglør, ballon- og tryllekunstner. Skyder til måls efter Bush og Pia K. Nybagt far til Laura.
Anne: Jakobs kone, nyuddannet læge i Ålborg. Anne og Laura på 6 måneder går sammen til babysvømning.
Sanne: Caspers kæreste og i gang med specialet på statskundskab. Er super sej til bordfodbold, nybagt mor.
Casper: C's CF-buddy og har lige fået arbejde som cand.scient.polit. i Århus Amt. Fortæller altid mange
røverhistorier og kan ikke tåle at tabe i bordfodbold.

Bord 11:
Laura: M's ven fra KG. Superfrisk og kreativ lærerstuderende med en singer-songwriter i maven og med
forkærlighed for brætspil. Skal stå brud i oktober.
Anders: Lauras kæreste, læser molekylær-biologi og eksperimenterer med at klone bakterier. Spiller med i
Christianskirkens lovsangsband og nyder ofte vandpiber.
Ingrid: M's ven fra KG. Sød, klog og danseglad jurastuderende. Er ½ færing og demonstrerer gerne sproget
på opfordring. Er altid garant for et godt grin.
Helle: Er fuld af Human Ressource. Cool københavner med brusk i næsen. Har boet i Århus de sidste par år
og var vild med det! Men flytter desværre hjem igen.
Søren: Helle tager Søren med sig til København. Søren har lige fået arbejde i Bindesbøl, og er altid fuld af
gode idéer hvad angår drinks og events. Kan godt li' både…
Brian: C's ven. Ambitiøs, nyuddannet advokat med Arne Jacobsen lejlighed og (næsten) egen badestrand. Ka'
godt li' Gammel Dansk og jazz.
Tanja: Brians kæreste. Halv amerikaner og engageret leder i cellegruppe. Drømmer om en lejlighed med
havudsigt og perspektiv i Nyborg.
Morten V.: Lærer unger at plusse i Silkeborg. Kan enormt mange musiknumre udenad. Kommer som oftest
galt afsted, tjek hans flotte Harry Potter-ar i panden.

Bord 6:
Lissi: tante og klinikassistent på en kiropraktisk klinik i Kolding. Er utrolig kreativ med en symaskine, glad
for golf og håndbold.
Elis: farbror og golfmanager i Kolding Golf Club, hvilket er grunden til, at han spiller og taler om golf 24
timer i døgnet, giver gode kindkys til pigerne og er altid solbrun.
Kirsten: Ven af M's hjem. Diakon og familieterapeut, leder på Kernehuset i Ans. Mor til Oliver og Miriam.
Torben: Ven af M's hjem. Diakon og leder på Kernehuset i Ans og kaptajn på deres nyerhvervede ”coaster”,
ler meget højt og længe.
Christian: C's farbror og pensioneret lærer ved Frederiksberg Skolevæsen. Dygtig handymand,
istandsætter Mascot biler. En rigtig sønderjydsk ”gavner”.
Karin: C's tante og pensioneret lærer ved Frederiksberg Skolevæsen. Ekspert ud i alt håndarbejde og
bedstemor til 2 dejlige unger.
Gunnar: C's farbror, der både bruger hænderne som overlæge og kirurg på Herlev Sygehus, og når han
øver Chopin på flygelet.
Sesse: C's tante og børnehaveklasseleder i Farum, elsker livet i sommerhuset i Rørvig, og nyder at være
mormor til Gabriel.
Erik: C's morbror og er i gang med en ny uddannelse som social og sundhedsassistent efter mange år som
graver ved Tranekær kirke. Hans passion er hulemalerier.

Bord 7:
Martin: C's farbror og professor i kirkehistorie, dygtig fortæller og forfatter til en lang række bøger om
reformationen og jøderne i DK.
Marianne: C's tante og sognepræst ved Messiaskirken i Hellerup, ærke københavner.
Annalis: C's faster og cand. theol. Skal ordineres i denne måned for at tiltræde en stilling i Ribe. Vil snildt
kunne klare en gudstjeneste alene som både organist og præst.
Ove: M's morbror og sognepræst i Brøndby Øster samt nystartet murermester i Nordsjælland. Griber
enhver chance for at hoppe på tribunerne når Brøndby spiller.
Gunhild: M's tante. Pædagog og plejemor til 2 børn. Er nystartet malermester i Nordsjælland, har sans for
julekugler, bradepande-agtig (dvs. altid klar til uventede gæster).
Solvejg: Ven af M's hjem, socialpædagog og familieterapeut, arbejder bl.a. på den Blå Oase i Aabenraa,
har altid kaffe parat til nødstedte bilister på motorvejen.
Ingvar: Ven af M's hjem, indehaver af NB Vinduer og Døre i Haderslev. Desuden sønderjydsk mester i
sjipning, taler et uforståeligt sprog mojn.
Lilly: Ven af C's hjem og leder af Center for tegnsprog og tegnstøttet kommunikation i Århus, har været
missionær i Nigeria sammen med C's far. Snyder sig ældre for at kunne deltage i Old girls motionsløb.
Thure: Ven af C's hjem, multikunstner: journalist og redaktør af Kristeligt Pressebureau, fotograf, pianist og
flydende på flere sprog.

Bord 8:
Sebastian: M's yngste lillebror, er meget lillebror-snusfornuftigagtigt. Drømmer om at blive Mercedesforhandler. Elsker at synge og spille klaver.
Helle: Sebastians kæreste og er god til al slags sport. Tidligere landsholdsspiller på U-landsholdet i fodbold.
Michael: M's fætter og går i 2.g på Det kristne Gymnasium i Ringkøbing. Rigtig baryler og scoretrold.
Birthe: M's tante og pædagog i en specialklasse i Ulfborg. Forførte Torben på ski i Østrig, god til fodbold.
Torben: M's farbror og udfører undervognsbehandlinger i Holstebro. Den yngste af de 11 Kastrup'er, blev
”afsat” til Birthe for 1 år siden.
Pia K: M's tante og diakon i en specialafdeling i en børnehave i Hobro. Kan kendes på de fine
puddelhundskrøller, er meget kreativ med en hobbykniv. Har altid en dejlig
lyslokket dreng hængende på armen.
Johnny: M's farbror og lagerekspedient hos et reservedelsfirma i Hobro, derudover er han en meget
ambitiøs fodboldfar (sammen med Tom Kristensen).
Pia M: M's tante og bankassistent samt Viborgs håndboldtræner, sender ofte emails med links og billeder af
søde dyr og andre sjove ting.
Palle: M's farbror og VVS-montør i Møldrup VVS. I sin fritid køber og sælger han biler især VW. Er en
mega drillepind og far til tvillinger.
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INDGANG

GAESTELISTE
Bord 1:

Bord 4:

Bodil G.: C's moster og hjemmesygeplejerske i den kongelige by Gråsten, hvor hun sammen med Bent er
nabo til slottet, synger i kor og har afsluttet en PD i sommer.
Bent: Bodil's samlever og landbrugslærer ved Landbrugsskolen i Gråsten, han synger også i kor - ja, endda i
to forskellige og derudover er han biavler.
Else: C's moster og sygeplejerske på Skejby Sygehus, har boet mange år i Niger, griner gerne og højt, mor
til tre teenagere.
Bodil K.: M's tante og glad for DSB, for hun bor i Fredericia og arbejder i en SFO i Kolding.
Ib: M's farbror og kordegn i Fredericia, derfor har han mange Fredericiaborgere i sin ”sorte” bog.
Elisabeth: C's moster og cand. theol., ekspert i Grundtvig og medudgiver af hans prædikensamling,
Johannes: C's morbror og fodboldspillende sognepræst på den nordlige del af Samsø. Sammen har de en
datter, Hannah.
Anny: Ven af C's hjem og farmaceut i Ringkøbing Amt. Bruger fritiden som dygtig kunstmaler, mor til tre
piger.
Christian: Fætter til C's mor, lærer i Vorgod, spiller saxofon i et meget berejst 25 mands Big Band.

Jonas: C's lillebror, student 2005 fra Herning Gymnasium, muskuløs pædagogmedhjælper og kåret som årets
basketballspiller i Herning.
Christina: M's kusine og pædagogstuderende i Århus, har været volontør for Sudanmissionen, god til at
sælge tasker.
Simon: Christinas kæreste og lærerstuderende i København, musikinteresseret. Elsker at pendle mellem
Århus og København…
Jonna: Kom for 14 dage siden med i kone-klubben. Lattermild jurastuderende, altid hjælpsom og med på en
svingom.
Morten D.: Hiver skattefradrag hjem ml. Skjern og Århus, læser cand.merc.aud. Prøver at trække sit speciale
længst muligt. Hvis han var et dyr, ville han være en sparegris.
Morten G.: C's fætter og marketingsdirektør, med pæren i orden, spiller amerikansk fodbold i Århus. Gjort
store bedrifter i Borum Præstegård sammen med Christian.
Karen: Mortens kæreste og sygeplejeelev, elsker heste og er vendelbo.
Poul: C's ven fra DKG. Næsten færdig med specialet på psykologi. Engageret i masser af frivilligt arbejde og
klarer det hele med et smittende humør.
Mette: Pouls kone og ven fra DKG. Skal skrive bach.opgave om kærligheds- og parforhold. Passer unge, gør
rent, sælger tøj og løber langrend næsten på én gang.

Bord 2:
Hanne: M's ven fra 3. klasse og efterskolen og C's ven fra DKG. Med i bandet ”De 4 glade piger”, underviser
i klaverspil og altid klar på rødvinsaftner.
Allan: Hannes kæreste og i gang med at få sat skik på eleverne på Århus Tekniske Gymnasium, serverer
gerne kølige fadøl til langt under indkøbsprisen på ”caféen”.
Lea: M's ven fra KG. Er lige blevet optaget i kone-klubben. Stædig og skøn pædagog som elsker at rejse og
tage billeder, karakteristisk smittende latter med små grynt.
Frank: Leas mand, spiller og ser meget fodbold, hælder nok mest til FC Nordsjælland! Er pædagog og skal i
gang med at læse videre på DK's Pædagogiske Universitet.
Steffen: M's ældste lillebror. Mener også, at ”Endelig ikke-ryger” bør være en af de mest læste bøger,
næstefter biblen. Flyver snart jorden rundt efter billige smøger.
Anne Marie: M's kusine som har vundet en rejse til USA og skal afsted i oktober, projektkoordinator og
tidligere mester i trampolin-spring.
Morten: Anne Maries kæreste og tømrer, skal til USA med Anne Marie, elsker havearbejde. Romantisk
anlagt med hang til blomster.
Mathias: M's fætter og student 2005 fra Horsens Handelsskole. Flytter snart til Århus. Er enormt sej med en
fodbold og er tidligere Fakta-medarbejder.

Bord 3:
Mogens: M's far, har opbygget Møldrup VVS, men kunne have spillet prof. håndbold. Spiller i stedet
badminton og kommer af og til hjem med en brækket ryg og næse.
Minna: M's mor, uddannelsen som diakon bruges til hverdag i Møldrup VVS. Ses derudover ofte energisk
med gulvskrubbe og spand, hvis hun da ikke taler i telefon.
Anna: C's mor, tumler til dagligt med vanskelige børn i Herning og er i gang med en videreuddannelse til
tale-hørepædagog. Fuld af gode historier fra arbejdet.
Gert: C's far, nyder sit otium efter 40 år som selvstændig i tøjbranchen, kun afbrudt af 7 år i Nigeria som
medicinmand. Med i Sudanmissionens bestyrelse.
Maria L: C's søster, læser æstetik og kultur i Århus, men tilbringer det meste af sin tid på en scene som
skuespiller eller sanger, har samtidig altid gang i en rejse eller to.
Maria B.: Diskussionslysten sygeplejerske, boet med Christian 1 år i Gellerup. Laver verdens bedste (og
tungeste) chokoladekage. Danser i øvrigt de forbudte trin.
Jacob: Gift med Maria B. I færd med at gøre karriere som advokat, bl.a. ved at indkradse henlagte
regninger. Citerer ofte Karnov og kan en masse røverhistorier.

Bord 5:
Ida: M's ven fra statskundskab. Tidligere professionel håndboldspiller, nu studerende med hang til
genistreger.
Ulrik: Ida's kæreste. Er lige begyndt på matematik på universitet efter 2 år på statskundskab. Superfrankofil.
Carsten: Ven fra DKG og statskundskab. Den ældste af vores venner, men paradoksalt nok den mest
ungdommelige festabe.
Kåre: C's ven fra DKG, cand.theol., går på pastoralseminariet. Ivrig globetrotter med nylige afstikkere til
Burma og Indien. Er elsket af alle hunde.
Elisabeth: C's legekammerat fra barnsben og cand. theol, arbejder i et økumenisk center i København. Gift
med Junior, der desværre ikke kunne være med i dag.
Anne Kathrine: M's ven fra tiden i Paris. Øko-freak, sukkergris og vegetar. Møder de mærkeligste mennesker
overalt i verden. Er lige kommet hjem fra Trinidad.
Ninna: M's ven fra tiden i Paris, hvor de boede sammen på 10 m2. Ninna er R'n'B-stjerne og elsker alt hvad
der har at gøre med pleje af krop og sjæl.
Karen Marie: M's ven fra tiden i Paris. Feminist, rødstrømpe, fransk-geni og har derfor gaflet sig en
franskmand med vinkælderen i orden.
Piel: Karen Maries kæreste. Er i gang med det sidste år på vindmølleuddannelsen på DTU i København. Har
studiejob på Risø. Vil gerne lære dansk.

