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GODDAG OG FARVEL
Af menighedsrådets formand Birgit Svenningsen
Den 8. november 2016 var der valg til menighedsrådene
over hele landet. I Skødstrup Sogn var der fredsvalg, da
der ved opstillingsfristens udløb kun var indkommet én
kandidatliste.
Det nye menighedsråd består således af følgende
9 personer, hvoraf de 7 personer er ”gamle kendinge”:
Birgit Furholm, Tonni Quist Sørensen, Dorte Persson,
Finn Liboriussen, Jens Bruun-Madsen, Hans-Georg
Christensen. Nyvalgte er følgende 2 personer: Egon
Grouleff Thomsen og Hartvig Bjerrum. Vi byder særligt
velkommen til de 2 nye medlemmer og håber på et godt
samarbejde i den kommende periode.
Samtidig skal der lyde en stor tak til de 4 afgående
medlemmer, som har ydet en stor indsats i rådet i de
forløbne 4 år. Tak til Birgitte Hørby Aller, Lykke Kloch
Sørensen, Søren Jacobsen og Hanne Jacobsen.

Farvel til Marie Ørgaard
Måske er det allerede rygtedes i lokalområdet, at sognepræst Marie Ørgaard har valgt at søge nye udfordringer
fra midten af januar. Og som om det ikke er nok, at Marie
forlader Skødstrup Sogn, hun har ydermere valgt at slå
sig ned som præst i den danske kirke i Luxembourg. Åh
nej, er vi mange, der tænker, hvordan skal det da gå. Der
er nemlig ingen tvivl om, at Marie er gået ind i sognets
beboere med træsko på og er blevet en særdeles vellidt
præst ved Skødstrup Kirke. Udover de mange højmesser, Marie har forestået, har hun deltaget aktivt i alle
aktiviteter i og omkring kirken og lyst op med sit venlige
smil. Det kommer vi til at savne. 7 år har vi haft glæde
af Marie og har nydt godt af hendes dygtighed, mange
kompetencer og utroligt behagelige væsen.
Det er med stort vemod, at vi siger farvel til Marie, som
vil blive savnet i sognet, men vi ønsker Marie og familien held og lykke i det nye job og med de nye omgivelser.

Endnu et farvel
– men samtidig også et goddag
Folk, som kommer på Skødstrup Kirkegård ind imellem,
er helt sikkert stødt på gravermedhjælper Per Thaudal,
som efter en periode som kirketjener i sognegården
valgte at fortsætte sit arbejde i Skødstrup som medhjælper på kirkegården. Per har helt sikkert en del af æren
for den smukke, velplejede kirkegård, vi har i sognet, i
samarbejde med det øvrige, dygtige personale på kirkegården. En hyggelig sludder har man også altid kunnet få med Per på kirkegården. Per har nu valgt at søge
ansættelse som graver ved en kirke, som ligger tættere
på hans bopæl. Vi kommer til at savne Per ved Skødstrup
Kirke men samtidig ønsker vi held og lykke i det nye job.
Det skal så ikke være farvel alt sammen, for heldigvis
skal vi også sige goddag til et nyt ansigt på Skødstrup
Kirkegård, nærmere bestemt Lykke Sabrina Hansen,
som er udlært anlægsgartner med speciale i plejeteknik.
Lykke har arbejdet på både Vestre og Nordre Kirkegård
og er allerede startet her, så der er kun tilbage at ønske
hjerteligt velkommen til Skødstrup Kirke til Lykke.
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SKYLDFØLELSENS LABYRINT
eller EN PLADS I LIVET
Af sognepræst Erik Søndergård

Skyldfølelsen kommer, når vi bebrejder os selv det, vi
ikke magter. Når det ikke lykkes at leve op til vores
egne forventninger. Det gør ondt i vores selvbillede, og
vi tvivler på os selv. Er jeg nu også det menneske jeg
skal være? Gør jeg det godt nok?
Hvem kender ikke til at føle skyld i forhold til børnene,
familien, vennerne, arbejdet, naturen og idealerne?
Skyldfølelsen kan vokse til en labyrint af vildveje
og lukkede gange, ligesom i Kafkas berømte roman
Processen. Fortællingen kan ses som en rammende
beskrivelse af, hvordan skyldfølelse kan lukke et liv
inde. Hovedpersonen Josef K. får at vide af to fremmede mænd, at han er anholdt, og der bliver ført proces
imod ham. Underligt nok forbliver han på fri fod. Han
indkaldes til latterlige retsmøder og hører aldrig, hvad
han egentlig er anklaget for. Alligevel finder han sig i
sin ”proces” og tager imod dødsdommen.
Skyldfølelsen kan være stor og føre sin proces imod os.
Skyldfølelse kan suge livet ud af os. Skyldfølelsen kan
lade alt håb ude med selvbebrejdelserne: Havde jeg
bare… Hvis nu bare… Det bliver en proces vi kører
imod os selv, hvor vi straffer os selv med selvbebrejdelser.

Der er forløsning i at dele sine oplevelser og tanker
med andre. Med andre menneskers forståelse og
omsorg fordamper de negative følelser ofte. Der er
ikke altid en fornuftig begrundelse for skyldfølelsen,
men den kan forsvinde, når vi bliver forstået og mødt
med omsorg.
Møder vi accepten hos andre, så bliver det lettere at
acceptere sig selv. Vore liv har mange dilemmaer. Hvad
vi siger højt, er lettere at forholde sig til og finde løsninger på, når vi også hører, hvad andre tænker i lignede situationer. Livet byder på mange udfordringer, hvor
der også er mange brugbare synsvinkler, andre mennesker kan berige os med.

Synd tappert
Vi er alle uperfekte mennesker, og det kan ikke være
anderledes. Det ligger også i Luthers udsagn om at
”synde tappert”, og fortsættelsen handler om, at nåden
er langt mere omfattende. Løft hovedet i troen på, at
processen er aflyst. Se medmennesket og det liv, der
meget større end os selv. Gud har set i nåde til enhver
uden forskel. Vi mødes med accept af Livet selv, og da
er det også lettere at være mildere ved os selv.

Find en plads i livet
Slip livet fri
Afmagt, skyld og forkerthedsfølelse bør ikke sætte livet
på stand by.

Mildhed, generøsitet og tilgivelse er vejen ud af helvede – vejen ud af processen.
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Når vi skal finde vores vej i livet, har vi ikke brug for, at
der bliver lagt os flere hindringer i vejen. Et liv kræver
en vedholdende indsats og et godt mod. Giv livet din
opmærksomhed, så du kan arbejde på at finde det liv,
du skal leve.
Kafka har skrevet en fortælling om at finde en plads
i livet. Den hedder Slottet. En vinternat kommer landmåleren K til landsbyen neden for slottet, hvor han har
fået arbejde. Hele tiden holdes han tilbage af papirnussere på kontorer, mens han prøver at få bekræftet, at
han virkelig har noget at gøre i denne verden.

Hvad skal vi hver især gøre med vores liv? Vi har et
vist mål af frihed til at vælge. Løsninger, som fungerer
i nogle menneskers liv, er måske uacceptable i andres.
Vigtigt er det at spørge sig selv: Hvad er det, der giver
mening for mig, når jeg har tænkt mig om og har talt
med andre?
Synd tappert, nåden er størst.
Målet er ikke at være et perfekt menneske, men at
være et frit og udmærket menneske i det store fantastiske liv.
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LEVENDE JULEKALENDER I
SKØDSTRUP KIRKE I DECEMBER
Vi åbner lågen til dagens
juleoplevelse. I kirken får vi
besøg af folk fra Skødstrup,
som vil hjælpe os i julestemning

Tirsdag den 29. november
af Jane Enna,
pensioneret sognepræst.
Torsdag den 1. december
af Jens Bruun-Madsen,
medlem af Skødstrup menighedsråd.

Du kan opleve vores julekalender
live på vej hjem fra arbejde,
på vej til indkøb eller bare komme
forbi sidst på eftermiddagen.

Tirsdag den 6. december
af Erik Søndergård,
sognepræst i Skødstrup.

Du kan synge med på både
kendte og nye julesange og
nyde den gode musik.

Torsdag den 8. december
af Anette Levesen,
redaktør 8541.

Julekalenderen åbnes
hver gang kl. 17.00:

Tirsdag den 13. december
af Else Wellendorf,
tidl. lærer på Skødstrup Skole.

Vi glæder os til at se jer.
/Skødstrup Menighedsråd

Torsdag den 15. december
af Helle og Olav Liengaard,
tidl. forstanderpar
på Rødkilde Højskole.

1

29

13
6

8
15

Skødstrup Kirkeblad 7

 Menighedsråd  Præsterne  Sogneaften  Koncerter  Hverdags- og familiegudstjenester  Børn og unge  Kalender  Gudstjenester

BJARKE FALGREN & PAOLO ROSSI
SØNDAG DEN 5. FEBRUAR 2017 KL.16 kommer Bjarke Falgren og Paolo Rossi og
spiller koncert i kirken. Bjarke Falgren er 4 dobbelt grammyvinder og en af Danmarks
bedste og mest anerkendte violin-virtuoser. Denne eftermiddag sætter han strøm til sin
næsten 300 år gamle sigøjnerviolin for at hylde den berømte danske violinist Svend
Asmussen, der d. 28. februar fejrede sin 100 års fødselsdag, og som begejstret har
kaldt Falgren sin arvtager.
Kapelmesteren har til lejligheden allieret sig med én af sine favoritmusikere – den
herboende originale italienske Paolo Russo, der kan forføre enhver med sit suveræne
bandoneon-spil.
Duoens repertoire består af Falgren og Russos stemningsfulde kompositioner krydret
godt og grundigt med nogle af de standards og arrangementer, som Svend Asmussen
gjorde udødelige. Publikum kan glæde sig til en på alle måder opløftende oplevelse –
intens, melodiøs, temperamentsfuld og rørende.
Der er gratis adgang til koncerten.
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HVERDAGSGUDSTJENESTER
– Gudstjeneste, samvær og underholdning.
Hverdagsgudstjenesterne begynder i kirken kl. 14.00.
Kaffe og underholdning er i sognegården.

MUS OG MÆND
Ved skuespillerne
Henning Hansen og Niels Johansen

PH – EN VISE OM
DANMARK
Ved Poul Smedegaard Andersen

Tirsdag den 31. januar kl. 14.00
John Steinbecks gribende roman om venskabet mellem to californiske landarbejdere, den enfoldige og kæmpestærke Lennie
og hans trofaste og kløgtige ven George
fortælles så levende, som var personerne
midt i blandt publikum.

Tirsdag den 28. februar kl. 14.00

De har en drøm om at tjene penge nok til
sammen at kunne få et lille hus på landet.

I over et halvt århundrede satte PH sit umiskendelige aftryk på dansk kultur med sin
nyskabende og igangsættende vitalitet.
Han var multikunstner, og hans talent rakte
langt. En provokerende, veludviklet skarpsindighed bragte ham ofte på kollisionskurs
med de gængse økonomiske og politiske
opfattelser.

Men drømmen brister da Lennie, der elsker
at røre ved fløjl og silkebløde dyr, men ofte
kommer til at klemme dyrene ihjel, overfører sine kærtegn til en smuk ung kvinde.

I foredraget skildres Poul Henningsens liv i
al sin mangfoldighed. Mange af hans viser
er blevet til elskede klassikere, som vi skal
synge flere af i løbet af dagen.
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FAMILIEGUDSTJENESTER
– en god tradition

JULEGUDSTJENESTER
FOR ALLE BØRN UNDER
SKOLEALDEREN
Kom og hjælp præsten med
at genfortælle juleevangeliet.
Gudstjenesten varer en halv time,
hvorefter der er saft og kage
i sognegården.
Tirsdag den 13. december kl. 10.00
Onsdag den 14. december kl. 10.00
Torsdag den 15. december kl. 10.00
TILMELDING af større grupper senest
søndag den 13. december kl. 13.00
på tlf.: 86 99 22 08 eller
mail: skoedstrup.sogn@km.dk

Marie Ørgaard, Susanne Kristensen
og Erik Søndergård

BØRNEGUDSTJENSTER
I FORÅRET
Med efterfølgende spisning
Første torsdag i måneden kl. 17-19
i Skødstrup Kirke
3. januar ved Susanne Kristensen
Emnet er: Hellig tre konger
2. februar ved NN
Emnet er: …..
2. marts ved Erik Søndergård
Emnet er: Luther for børn
HUSK TILMELDING
altid senest søndagen før på sms til
Gitte Smærup og Ditte Marinaro,
der laver maden. Tlf.: 21 41 48 36.
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FASTELAVN
Søndag den 26. februar kl. 13.00
Kom gerne udklædt og slå katten
af tønden efter gudstjenesten.
Vi får kaffe, saftevand og fastelavnsboller i sognegården.

AFSKED
Efter 7 år som præst ved Skødstrup Kirke er det nu blevet tid for mig til at
begynde på noget nyt. Fra midt i januar og 4 år frem skal jeg være præst i
Den Danske Kirke i Luxembourg.
Min mand og jeg har i et stykke tid haft lyst til at prøve at bo i udlandet med
vores børn, og nu er chancen kommet. Vi glæder os til at komme afsted.
Men naturligvis er jeg også fyldt af vemod over at skulle tage afsked med så
mange kære mennesker i Skødstrup – menighedsråd, medarbejdere, kolleger,
frivillige og sidst, men ikke mindst menigheden, som jeg har været virkelig
glad for at lære at kende. Det gælder både alle jer, der kommer fast til gudstjenester og arrangementer i sognegården og alle I andre – konfirmander,
dåbsfamilier, brudepar, pårørende. Det er blevet til mange gode møder i løbet
af de 7 år.
Min sidste gudstjeneste bliver søndag den 8. januar kl. 10.00. Efter
gudstjenesten er menighedsrådet vært ved en lille reception i sognegården,
hvor alle, der har lyst, er velkomne til at være med.

K.. E. Løgst
K
Løgstrup
trup

Bedste hilsener
Marie Ørgaard
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SOGNEAFTEN – MED ET AKTUELT EMNE
FINDES DER MERE
MELLEM
HIMMEL OG
JORD?
Torsdag den 26. januar kl. 19.00
Vi får denne dag besøg af en foredragsholder,
som vil tale om det overnaturlige og uforklarlige.
Kan man læse tanker?
Findes der spøgelser?
Kan fremtiden forudsiges?
Velkommen til et spændende foredrag,
hvor alt kan ske.
Konfirmanderne er også inviterede.
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KIRKEFILMKLUB
DET SPRITNYE TESTAMENTE

MUSTANG

Tirsdag den 6. december 2016 kl. 19.00

Tirsdag den 31. januar 2017 kl. 19.00

Gud findes! Han bor i
Bruxelles. Han er en rigtig
skiderik, indebrændt og
tvær over for sin kone og
datter. Han sidder dagen
lang foran computeren og
opsætter regler til gene
for menneskene.

I en tyrkisk by ved Sortehavets kyst bor fem forældreløse
søstre sammen med to slægtninge.
På vej hjem fra sidste skoledag leger og pjatter pigerne med nogle drenge fra byen. Det, som for pigerne er
uskyldigt teenagesjov, tolkes af andre som upassende
opførsel.

Hans ene barn Jesus har
allerede forladt familien
for længst, og nu er datteren Ea godt træt af sin fars
autoritære måde at køre butikken på.

Rygtet spredes i den lille by,
og historien vokser til uventede proportioner. Søstrenes
frihed indskrænkes, og hjemmet bliver et fængsel.

Hun gør klar til oprør, kortslutter hans computer og
tager ned på jorden for at finde de disciple, der skal
hjælpe hende med at genskabe verden.

Oprøret ulmer imidlertid
under overfladen hos de fem
frihedselskende søstre...

Vel mødt til endnu en Kirkefilmklub-sæson
med tankevækkende, smukke og store film.

Alle film vises i Kom-Bi, Nyvej 3, Hornslet,
kl. 19.00 – Billetter afhentes og betales
i biografen. Bestilling på tlf. tlf. 86 99 42 65,
hjemmeside www.kombi.dk.
Filmene bliver introduceret af sognepræsterne
Erik Søndergård, Skødstrup, og
Carsten Tranberg-Krab, Hornslet.

Kirkefilmklubben er et samarbejde mellem
Hornslet Sogn, Skødstrup Sogn
– og naturligvis biografen Kom-Bi
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GUDSTJENESTER
I JUL OG NYTÅR

JULEGUDSTJENESTER
Lørdag den 24. december
kl. 12.45 Marie Ørgaard
kl. 14.00 Marie Ørgaard
kl. 15.15 Erik Søndergård
kl. 16.30 Erik Søndergård

VELKOMMEN TIL JULEGUDSTJENESTE
Der er parkeringspladser ved kirke, sognegård og Grenåvej. Det er også muligt at parkere langs kirkegården.
Vi håber, at trafikken vil glide ubesværet. Bor du i nærheden, kan det være en fordel at gå til kirken.
Menighedsråd, præster og øvrige ansatte ser frem til en festlig jul i Skødstrup Kirke.

NYTÅRSGUDSTJENESTE
LØRDAG DEN 31. DECEMBER KL. 14.00
Nytårssalmer og nytårsprædiken i kirken.
Menighedsrådet byder på champagne og kage efter gudstjenesten.
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L øsning på opgave
fra sidste nummer
af kirkebladet

ORD-OPGAVE
Ordene i figuren skal parres 2 og 2, så de tilsammen danner 8 ny
ord.
Du skal vælge ét ord fra den indre og ét ord fra den ydre del af
figuren, for at danne det nye ord.
Du skal selv finde ud af om det sammensatte ord begynder med
ordet fra den indre eller den ydre del.
Eks: BIL-NØGLE

Af Birgit Furholm
HAVRE

STEN

FLØDE
PAUSE
GRYN

KAFFE

Personnavnene var:
Jacob
Lukas
Rebecca
Eva
Moses
Adam
Jesus
Paulus
Simon
Rakel
Judas
Sara
Johannes
Batseba
Maria
Lea
Josef
Elias
Matthæus
Esajas
Saul
David
Job
Abel
Kain

SAMLER
KAGE

PATRON

PIZZA

LAMPE

BLÆK

RAMME

SKÆRM

BILLED

Vinderen er udtrukket blandt
besvarelserne, og det er
Ulrik Fredensborg. Præmien
(Biografbilletter) er tilsendt.

MANI

BABYSALMESANG
Vær sammen om musik og sang – Nærvær med barnet – Mød andre forældre og babyer
Vi starter hold i Skødstrup kirke 4 gange om året. Man er velkommen til at være med i flere forløb. Det er også muligt
at hoppe på midt i et forløb, hvis der er plads. Tiderne for foråret er:
Tidspunkt
Tirsdage: 11 gange med start den 10 januar (og 11 gange med start 4 april)
Hold 1: 10.00 - 10.45 - der er kaffe og the på kanden fra 10.45-11.15
Hold 2: 11.30 - 12.15 - der er kaffe og the på kanden fra 12.15-12.45
Onsdage: 11 gange med start den 11. januar (og 11 gange med start 5 april)
Hold 1: 10.00 - 10.45 - der er kaffe og the på kanden fra 10.45-11.15
Hold 2: 11.30 - 12.15 - der er kaffe og the på kanden fra 12.15-12.45
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 Menighedsråd  Præsterne  Sogneaften  Koncerter  Hverdags- og familiegudstjenester  Børn og unge  Kalender  Gudstjenester

KIRKESTATISTIK

SOGNEKALENDEREN

Døbte: . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Konfirmerede: . . . . . . . . . . . .
Vielser og velsignelser: . . . . .
Begravelser: . . . . . . . . . . . . . .

101
86
13
51

JULEHJÆLP
Der kan søges om julehjælp hos
Skødstrup Sogns Menighedspleje,
Kirkepladsen 2A, 8541 Skødstrup.
Du skal oplyse antal børn og
voksne, der er i familien. Julehjælp
kan søges af beboere i sognet, der
er medlem af Folkekirken.

December
Torsdag

den 1. december kl. 16.30 Julekalender i kirken – se omtale

Søndag

den 4. december kl. 11.30 Dåbsgudstjeneste

Tirsdag

den 6. december kl. 16.30 Julekalender i kirken

Onsdag

den 7. december kl. 18.00 Menighedsrådsmøde

Torsdag

den 8. december kl. 16.30 Julekalender i kirken

Tirsdag

den 13. december kl. 10.00 Julegudstjeneste for børn – se omtale

Tirsdag

den 13. december kl. 16.30 Julekalender i kirken

Onsdag

den 14. december kl. 10.00 Julegudstjeneste for børn – se omtale

Torsdag

den 15. december kl. 10.00 Julegudstjeneste for børn – se omtale

Torsdag

den 15. december kl. 16.30 Julekalender i kirken

Lørdag

den 24. december kl. 12.45 Julegudstjeneste

Lørdag

den 24. december kl. 14.00 Julegudstjeneste

Lørdag

den 24. december kl. 15.15 Julegudstjeneste

Lørdag

den 24. december kl. 16.30 Julegudstjeneste

Lørdag

den 31. december kl. 14.00 Nytårsgudstjeneste

Januar
Sidste ansøgningsfrist er
onsdag den 7. december kl. 13.
Ansøgningen bedes mærket
”Julehjælp”.

Torsdag

den 5. januar

kl. 17.00 Børnegudstjeneste med spisning

Søndag

den 8. januar

kl. 10.00 Afskedsgudstjeneste og reception

Onsdag

den 25. januar

kl. 19.00 Menighedsrådsmøde i sognegården

Torsdag

den 26. januar

kl. 19.30 Sogneaften – se omtale

Tirsdag

den 31. januar

kl. 14.00 Hverdagsgudstjeneste – se omtale

Søndag

den 5. februar

kl. 11.30 Dåbsgudstjeneste

Onsdag

den 22. februar

kl. 19.00 Menighedsrådsmøde i sognegården

Søndag

den 26. februar

kl. 13.00 Fastelavnsgudstjeneste – se omtale

Tirsdag

den 28. februar

kl. 14.00 Hverdagsgudstjeneste – se omtale

Skødstrup
Menighedsråd

Februar

KIRKEKAFFE
Søndag den 11. december

Efter gudstjenesten er der kaffe, te, småkager og hygge i våbenhuset.
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GUDSTJENESTER
I SKØDSTRUP
– LIV OG TRO, VÆRDIER OG KULTUR

December 2016
Søndag d. 4.

Søndag d. 4.

2. s. i advent

Søndag d. 25. Juledag

Tirsdag d. 31. Hverdagsgudstjeneste

kl. 10.00 Marie Ørgaard

kl. 10.00 Erik Søndergård

kl. 14.00 Susanne Kristensen

Luk. 21,25-36

Luk. 2,1-14

Se omtale

Dåbsgudstjeneste

Mandag d. 26. 2. juledag
kl. 10.00 Susanne Kristensen

Kl. 11.30 Marie Ørgaard

Matt. 23,34-39

Søndag d. 11. 3. s. i advent
kl. 10.00 Erik Søndergård

Lørdag d. 31. Nytårsaften

Februar 2017
Torsdag d. 2. Børnegudstjeneste

kl. 14.00 Marie Ørgaard

Matt. 11,2-10, kirkekaffe

kl. 17.00 NN

Se omtale

Tirsdag d. 13. Børne-julegudstjeneste
kl. 10.00 Marie Ørgaard

Se omtale
Søndag d. 5.

Se omtale
Onsdag d. 14. Børne-julegudstjeneste
kl. 10.00 Marie Ørgaard
Se omtale

kl. 17.00 Susanne Kristensen

Torsdag d. 15. Børne-julegudstjeneste

Se omtale

kl. 10.00 Marie Ørgaard
Se omtale
Søndag d. 18. 4. s. i advent
kl. 10.00 Susanne Kristensen
Joh. 1,19-28
Lørdag d. 24. Juleaften
kl. 12.45 Marie Ørgaard
Luk. 2,1-14
Lørdag d. 24. Juleaften
kl. 14.00 Marie Ørgaard
Luk. 2,1-14
Lørdag d. 24. Juleaften

kl. 10.00 Erik Søndergård

Januar 2017
Torsdag d. 5. Børnegudstjeneste

Søndag d. 8.

1. s. e. helligtrekonger
kl. 10.00 Marie Ørgaard
Luk. 2,41-52 el.
Mark. 10,13-16 Se omtale

Søndag d. 15. 2. s. e. helligtrekonger
kl. 10.00 Erik Søndergård
Joh. 2,1-11
Søndag d. 22. 3. s. e.helligtrekonger
kl. 10.00 Erik Søndergård
Matt. 8,1-13
Søndag d. 29. 4. s. e. helligtrekonger

Sidste s.e.helligtrekonger
Matt. 17,1-9

Søndag d. 5.

Dåbsgudstjeneste
kl. 11.30 Erik Søndergård

Søndag d. 12. Septuagesima
kl. 10.00 Susanne Kristensen
Matt. 20,1-16
Søndag d. 19. Seksagesima
kl. 10.00 NN
Mark.4,1-20
Søndag d. 26. Fastelavn
familiegudstjeneste
kl. 10.00 Erik Søndergård
Matt. 3,13-17
Se omtale
Tirsdag d. 28. Hverdagsgudstjeneste

kl. 15.15 Erik Søndergård

kl. 10.00 NN

kl. 13.00 NN

Luk. 2,1-14

Se omtale

Se omtale

Lørdag d. 24. Juleaften
kl. 16.30 Erik Søndergård
Luk. 2,1-14

Det er også muligt at følge gudstjenesten fra våbenhuset,
hvor der er installeret højttaler.

