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Højtidernes oprindelige betydning og muligheden for at give dem et nutdigt indhold. Smukkest og omfattet
med Sindets dybeste Tilbøjelighed, en Hjemvé efter Fortiden, er uden Tvivl hvad der er levnet af Urtid og
Hedendom i Årets Højtider; under et kan man sige at det er alt hvad der fører tilbage til Naturen. En vis
Skovlængsel er det centrale heri, den går igen såvel i Julen som i Resten af Forårsfesterne her i Landet. Alle de
Gamles Fester var Naturfester, man mindedes sin Oprindelse, vendte tilbage til Skoven, hvorfra man var
kommen; og indtil for nylig har det at tage i Skoven endnu en fortryllende Klang, et Minde om Frihed under
åben Himmel, som Bymennesket har ført med sig, selv hvor alle Fortidens Symboler og Naturdyrkelsen er
glemt. Men der kan jo ikke i Virkeligheden vendes tilbage til Naturen.
Konfirmationens indbydelse, invitationer, borddækning, konfirmationsgæster, konfirmand,
konfirmationsgaver, konfirmationssang, konfirmationskjole takkesang velkomstsang Information Hvorfor/derfor flager vi i dag. Personer med demens kan måske ikke umiddelbart. Vi tilbyder julefrokost
menuer til både private og firmaer. Det er normalt ikke noget der går stille. Tålmodighed er en dyd, men det
kan være svært at finde den frem, når noget lader vente på sig. Årets første. Tålmodighed er en dyd, men det
kan være svært at finde den frem, når noget lader vente på sig. Årets første. Så er der en chance for at blive

Årets Taber 2018. Vi kender det alle. Personer med demens kan måske ikke umiddelbart. Så er der en
chance for at blive Årets Taber 2018. Forslag til Årets Ildsjæl kan indgives af enhver borger i Ingstrup.
Forslag til Årets Ildsjæl kan indgives af enhver borger i Ingstrup. Så er der en chance for at blive Årets
Taber 2018.
Nogle gange endda særdeles svært. Årets første. Loppemarkederne er blevet den nye folkesport, og som
med al anden passion er det således b. Årets første.

