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hed i Jyderup.
lefcke Bagbenene
Bolg til Menighedsraad. J denn-:
Det var oprindelig Henjigtem at Sue, og dct frøs 5 Grader.
ikke at støde imod
høft
temsmelig
for
Diskussivn
dcltog
Ztiftsspriovft
Reisen foniaues t.l Eijufjøll ved
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BardardaL
sted mod en Gudstjenestc i Byens vhcr. Valletilde, som et Led i det
Oestene iholdt sig udmærkct paa Unholdelfen san-M Sted ved Ullerss
indlededes
Kier iiwor Pwvsst Sirenicn af Opæjsningsværf, der
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Tisnnc Ksolonj bar Im over 125 danfkis Tllkedlemmer og et stovt
Areal er ospdsyrked og nedfaaet i Aar.
Canasdian Piacisfic Jernbancn har ftillet 5760 Acres met-e
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ve flere Tyttesbær paa Heden i Aar-,
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gav
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