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LÆS MERE OM GUDSTJENESTER,
AKTIVITETER, “HVAD GØR JEG NÅR”
PÅ: WWW.FREDENS-KIRKE.DK

Nyt menighedsråd i Fredens Sogn
Valgkampen og valg
den 8. november 2016
er afblæst, fordi der
kun indkom en liste
med 15 navne, og en
liste med 4 suppleanter, hvorfor det herefter
kan konkluderes, at vi
har et nyt fuldtalligt menighedsråd, som
har meldt sig klar til arbejdet.
Det nye menighedsråd konstituerer sig den
23. november 2016, således at det er klar
til sit virke fra første søndag i advent, den
27. november 2016. Det er her kirkeåret
starter. På vores hjemmeside og i vores
udhængsskab kan du se en liste over menighedsrådets medlemmer og resultatet af
det konstituerende møde.
Menighedsrådet består af 8 medlemmer
fra det tidligere råd og 7 helt nye medlemmer. Af suppleanter er der 2 fra det
tidligere råd, og 2 nye.

Det lover godt for kontinuiteten i menighedsrådets arbejde, samt sikkerhed for en
vis fornyelse. Det betyder også meget for
vore medarbejdere, at der er en vis linje i
måden at drive arbejdspladsen på.
Til det afgående menighedsråd skal der
lyde en stor tak for indsatsen og for godt
samarbejde.
I det nye menighedsråd vil vi fortsætte
med at tilstræbe, at betjeningen af menigheden foregår på bedste måde og fortsat
forsøge at tilgodese så mange som muligt
med de aktiviteter, der kan tilbydes. Du er
som altid velkommen til at komme med
forslag til nye spændende aktiviteter.
Glædelig adventstid.
Med venlig hilsen
Ove Erling Mortensen
Menighedsrådsformand

Nytårsdag 2017 i Fredens Kirke
Når mørket falder på, og restlageret af raketter, heksehyl og romerlys spreder deres
farver og lyd ud over årets første dag, så
er det tid for nytårsgudstjeneste i Fredens
Kirke.

Mandage, klokken 15.00
12. december: Julegudstjeneste
9. januar: Altergang
6. februar: Gudstjeneste
13. marts: Altergang
10. april: Påskegudstjeneste

Klokken 16.00 står kirken smuk i tusmørket med levende lys i vinduerne, klokkerne
ringer, og sammen hilser vi det nye år velkommen med sang, musik, bibellæsninger
og prædiken.
Efter gudstjenesten ønsker vi hinanden
”Godt nytår” over et stykke kransekage og
”boblevand” eller sodavand.
Så sig farvel til lænestolen og nytårstrætheden i et par timer og gå i kirke. Her vil vi
sammen tage godt imod det lille nye år, der
står og tripper for at blive pakket op.

På gensyn i Fredens Kirke 2017.
Karin Jeldtoft Jensen
Sognepræst

Julehjælp

For at få del i julehjælp kræver det, at man
udfylder et ansøgningsskema. Det kan fås
ved henvendelse til kirkekontoret.

Vi drikker kaffe og spiser kage
klokken 15.00, inden gudstjenesten
begynder. Kom og lyt til dejlig klavermusik ved organist Claus Wilson,
sang, læsninger, prædiken, og hver
anden gang er der altergang.
Med venlig hilsen og på gensyn
Karin Jeldtoft Jensen
Sognepræst

Gudstjenester på
Marienlund

Økonomisk trængte i Fredens Sogn har
mulighed for at søge julehjælp gennem
Fredens Sogns Menighedspleje. Det er ikke
store beløb, vi har mulighed for at give, men
vi kan være med til at gøre julen tåleligere
rent økonomisk.
Menighedsplejens midler er penge, der
gennem året samles ind ved gudstjenester
og andre arrangementer i kirken. Vi er meget taknemmelige for, at der er mennesker
i sognet, der lægger penge til os, så vi har
mulighed for at hjælpe andre.

Gudstjenester
på Sankt Hans
Parken

10. januar: Christian Raun Larsen
8. februar: Dinna Jørgensen
16. marts: Christian Raun Larsen
5. april: Dinna Jørgensen
23. maj: Christian Raun Larsen
15. juni: Dinna Jørgensen
Gudstjenester begynder kl. 13.15,
der er altergang hver gang.
Ansøgninger skal være kirkekontoret i
hænde senest mandag den 5. dec. kl. 13.00

Christian Raun Larsen
og Dinna Jørgensen
Sognepræster

Præsterne ved Fredens Kirke
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JUL I FREDENS KIRKE

1. søndag i
advent
Søndag den 27. november kl. 14.00
er der adventsgudstjeneste i Fredens
Kirke. Efter gudstjenesten er der
æbleskiver og juleklip i Sognehuset.
Ved gudstjenesten vil vi markere
afslutning på undervisning af minikonfirmander i efteråret 2016, og
der vil være Luciaoptog.
Dinna Jørgensen
Sognepræst

Jul for de mindste

Mandag den 19. december klokken 9.30 og 10.30
Alle småfolk er inviteret til julegudstjeneste i Fredens Kirke mandag før jul, den 19.
december.
Børnehaverne, dagplejerne, Legestuen og
alle andre småfolk med deres voksne er
meget velkomne til at komme til julegudstjeneste for børn.
Vi synger ”Et barn er født i Betlehem” og
”Dejlig er den himmelblå”, lytter til god
musik og hører den dejlige fortælling om

den første julenat, hvor Jesus blev født i
stalden ude på den mørke mark. Der, hvor
de nærmeste naboer var hyrderne og alle
deres dyr. Men med ét blev der lyst og englene sang om den lille Messias, der kom til
jorden for at hjælpe både små og store.
På gensyn til en julet formiddag for de
yngste
Karin Jeldtoft Jensen
Sognepræst

På vej mod jul
2. søndag i advent, 4. december kl.
10.00 vil der ikke være altergang eller omfangsrig prædiken, men gudstjenesten vil denne dag bære præg af
julens fortællinger og musik. Folk fra
menigheden læser op, og Organist
Claus Wilson står for musikken.
Christian Raun Larsen , Sognepræst

Juleafslutning
for skolerne
Risingskolen:
20. december kl. 8.30, 9.30 og 10.30.
Sct. Hans skole:
21. december 8.30, 9.30 og 10.30.
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Juletræsfest
i Fredens Kirke
Torsdag den 29. december kl. 14.00
Der indledes med gudstjeneste i kirken, og derefter går vi over i sognehuset og holder juletræsfest. Der vil være
kaffe og kage, amerikansk lotteri - og
måske kommer selveste julemanden.
Fredens Kirkes menighedsråd

Minikonfirmand

KOM OG VÆR MED

– for Risingskolens 3. årgang
anderledes måde, end man måske er vant
til. Undervisningen er bygget op om både
aktiviteter og fordybelse: der synges, spilles
skuespil, bygges og males - men der er
også tid til at stille spørgsmål og tale om de
store og små ting i livet.
Undervisningen varetages af kirke- og
kulturmedarbejder Mettea Engelund og
sognepræst Christian Raun Larsen.

Fredens Kirke tilbyder minikonfirmationsundervisning for børn på 3. klassetrin.
Om foråret gælder tilbuddet Risingskolen,
om efteråret Sct. Hans skole. Det er en
mulighed for at lære kirken at kende på en

Familiegudstjeneste
Torsdag den 26. januar 2017, kl.
17.30 er der familiegudstjeneste i
Fredens Kirke. Efter gudstjenesten er
der aftensmad i Sognehuset. Det koster
ikke noget at være med, og alle er velkomne. Tilmelding er ikke nødvendig.
Emnet for gudstjenesten er: At tænde
lys i mørket
Dinna Jørgensen
Sognepræst

10 onsdage, første gang 18. januar. Børnene hentes på skolen kl. 14.10 og forældre kan hente børnene i kirken kl. 16.00.
Tilmelding til kirkekontoret 66128701/
kwaa@km.dk
Yderligere oplysning:
Sognepræst Christian Raun Larsen,
tlf. 6612 3585 eller mail: chla@km.dk

Fastelavn 2017
Søndag den 26. februar
kl. 14.00.

En af de livligste søndage i Fredens
Kirke er fastelavn, hvor små og store
mødes til familiegudstjeneste, tøndeslagning, fastelavnsbollespisning,
slikposer og præmier til de bedst
udklædte.
Klokken 14 begynder familiegudstjenesten, og bagefter er der tøndeslagning for alle børnene, hvad enten de
er 1 år eller 16 år.
De mindste muntrer sig i Legestuen
i kælderen med små tønder, de lidt
større børn slår katten af tønden i
gangen og i sideskibet. De store børn
svinger boldtræet ude i atrium
gården og bag kirken.
Når tønden er slået ned, kattekongen
og dronningen er kåret og har fået
præmie sammen med bedst udklædte,
er det tid til at hygge sig med kaffe,
kakao og fastelavnsboller.
På gensyn til en sjov og farverig
eftermiddag
Karin Jeldtoft Jensen
Sognepræst
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FOR DE HELT SMÅ

Musikalske oplevelser
for 1-6 årige
I Fredens Kirke kan man gå til forældre-barn-salmeleg. Det er et nyt, gratis
tiltag for småbørn fra 1-6 år og deres forældre 3 lørdage i januar, februar og marts.
Vi bruger hele kroppen og en masse sanser,
lærer nye sange, salmer, rytmer og dans og
har det sjovt.
Musik er med til at give livsglæde og selvtillid, og den gave vil Fredens Kirke gerne
give familierne med ud i livet!

Babysalmesang
Mandag den 28. november og tirsdag den 29. november 2016 kl 9.30.
begynder nye hold med babysalmesang i Fredens Kirke. Der er plads til
14 mødre eller fædre med deres baby
på holdet. I det nye år starter hold
27. og 28. februar.
Babysalmesang er en sjov utraditionel måde at udvide sit salme- og
sangkendskab på og samtidig være
sammen med sit barn og andre
forældre. Vi synger salmer og sange,
danser og bruger fagter
Det koster 100,- kr. for ti gange.
Tilmelding til mettea@fredens.dk
eller på 21 15 48 78
Mettea Engelund
Kirke- og kulturmedarbejder
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Lørdag d. 28. januar, lørdag d. 25. februar,
lørdag d. 18. marts
Børn omkring 1-2 år kl. 9.30-10.10
3-6 årige kl. 10.30-11.10
Hvis det passer bedre ind i familiens planer, kan søskende selvfølgelig følges ad.
Tilmelding ikke nødvendig.
Mettea Engelund
Kirke- og kulturmedarbejder

Spirekor/børnekor
Musik og sang er den største gave man
kan give sit barn! Derfor oprettes der nu
spirekor ved Fredens Kirke.
Hvem kan være med?
Spirekor er et gratis kortilbud til alle
børn i 0.- 3.klasse. Det kræver ingen
forkundskaber at være med, og der er ikke
optagelsesprøve.
Vi synger både klassiske og rytmiske
sange.
Vi lærer også noder og rytmer som leges
ind ved hjælp af music-mind-games-systemet.
Hvornår?
Koret øver hver torsdag kl. 14.20-15 i
Fredens Kirkes sognehus. Første gang er
torsdag den 12. januar kl. 14.20.

Yderligere information samt tilmelding:
mettea@fredens.dk eller på 21 15 48 78
Mettea Engelund
Kirke- og kulturmedarbejder

FOR DE HELT SMÅ

Legestue
Legestuen er åben året rundt.
Legestuen er et tilbud til alle børn
fra 0 til 6 år sammen med forældre,
bedsteforældre eller barnepige m/k
og har åbent mandag, onsdag og
fredag fra 9.30 – 12.00. Onsdag er
der rytmik og sang i Store Sal.
Det koster 10 kr. pr. gang.
Pengene går til turarrangementer,
entreer mv.
Der er ingen tilmelding til legestuen.
Man kan bare møde op.
Mettea Engelund
Kirke- og kulturmedarbejder

Program for Mandagscafeen
Mandagscafeen afholdes i Sognehuset. Se
kalenderen for tidspunkt for arrangementet.
December
5. Julemiddag
Januar
9. Banko og spisning
16. Foredrag med Jens Peter Madsen
23. Claus Wilson spiller
30. Syngepigerne fra Søndersø
Februar
6. Banko og spisning
20. Svindinge salonorkester
27. Claus Wilson spiller
Marts
6. Banko og spisning
13. Bjergbankens Cabaret
20. Claus Wilson spiller

27. Dinna Jørgensen læser op
April
3. Banko og spisning
10. Foredrag med Svend Erik Hansen
24. Claus Wilson spiller
Maj
1. Banko og spisning
8. Hårby Musikanterne
15. Claus Wilson spiller
22. Foredrag med Hans Jørgen Petersen
29. Børge Hansen spiller harmonika
Juni
12. Sæsonafslutning med lagkage
Der kan bestilles kirkebil, så man bliver
afhentet og kørt hjem igen ganske gratis.
Dette sker ved at ringe på kirkekontoret
senest fredagen før tlf. 66 12 87 01.

Bliv besøgsven
Hvis du har en time om ugen, kan du
gøre en forskel i et andet menneskes liv?
Så meld dig hos Besøgstjenesten i Fredens Sogn. Vi besøger ældre og ensomme i Fredens Sogn. Vores korps består
i øjeblikket af 17 personer, men vi vil
meget gerne være nogle flere. Så har du
ekstra overskud af tid og lyst til at hjælpe
ensomme mennesker, hører vi gerne fra
dig.
Det er også besøgsvennerne, der laver
mandagscafé i sognehuset hver mandag,
så skulle man have lyst til at hjælpe til
her, er man velkommen til det også.

Hvad laver en besøgsven?
Som besøgsven kommer du ud til en
borger, efter aftale, 1 - 2 timer pr. gang.
I kan bruge tiden til at tale sammen om
glæder og sorger, bekymringer og oplevelser, læse højt, hjælpe med at skrive
breve, eller I kan gå ture sammen m.v.

finde en af vores mange ældre og ensomme mennesker, som lige netop passer
til dig. Alt dette kan Besøgstjenesten i
Fredens Sogn tilbyde.
Hvis du kunne tænke dig at blive
besøgsven, så kontakt os. Har du nogle
spørgsmål så ret henvendelse til:

Formålet med besøget er, at I begge får
glæde af det. Du er der som besøgsven,
og er der for at besøge en person, ikke i
en hjemmehjælperfunktion.

Dorrit Petersen
30 53 58 79
tagedorritpetersen@gmail.com

Besøgsvennen har tavshedspligt.
Vi prøver, ud fra en samtale med dig, at

Allan Sørensen
41 29 89 69
Afs@webspeed.dk
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Ungdomskoncert
i Fredens Kirke

Julekoncert
– swing

Torsdag den 5. januar 2017 kl. 19-21
– spisning kl 18-19.

Mandag d. 19. december kl. 19.30
Alsobate, rytmisk kor fra Skibhuskvarteret
Postyr, Vokal-kvartet fra Århus

To skibhuspiger, Emma Bonven og Laura
Kjær, har fået en ide til en ungdoms
koncert i fredens kirke:
En lille festival af forskellige bands og
grupper. På kirkerummets loft bliver
der projiceret spændende grafik.

Vokalkvartetten fra Århus har slået sig
sammen med vores lokale rytmiske kor og
Torstein Danielson, som jo leder skolekoret på Sct. Hans skole, om at lave en
swingende lækker julekoncert.

Forinden festivalen
kan man spise i kirkens
sognehus for små penge.

Det koster 100,- kr. eksklusiv gebyr, og
billetter i forsalg købes gennem Billet Net.
Man kan dog også købe ved døren, hvis
der ikke er udsolgt forinden.

Koncerten er gratis, men det
koster 30 kr. at spise med.
Medbring liggeunderlag.

Kig på korenes hjemmesider for at høre
mere: http://alsobate.dk/ og
http://postyrproject.com/

Julekoncert
Able Gospel Choir inviterer traditionen tro til julekoncert i Fredens Kirke
søndag den. 11. december, hvor vi vil
underholde med gospel-inspirerede
julesange og masser af juleglæde.
Riv en god times tid ud af kalenderen;
lad julefred og lækre gospeltoner fylde

GOSPEL I KIRKEN

Aftensang i
Fredens kirke

– Ord, toner og eftertanke
Onsdag den 30. november kl. 17.00
Onsdag den 21. december kl. 17.00
Onsdag den 25. januar kl. 17.00
Onsdag den 22. februar kl. 17.00
– Vi mødes omkring flygel og højskolesangbog
Christian Raun Larsen, Sognepræst

dig, så du er klar til resten af december
fyldt med alt, hvad der til december
hører. Inviter gerne familie og venner
med - jo flere vi er, jo sjovere er det, og
jo mere glæde fyldes kirken med.
Tid og sted:
Koncerten foregår i Fredens Kirke, og
starter kl. 14.00, dørene åbnes kl. 13.30,
så kom gerne i god tid og få en god
plads. Koncerten varer ca. en time og
et kvarter.
Læs mere på vores hjemmeside www.
ablegospelchoir.dk eller Facebook, hvor
vi bl.a. vil annoncere, når forsalget starter.
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KOM OG VÆR MED

Rutters Gloria
Mandag den 5. december kl. 20.00.
John Rutters Gloria opføres i anledningen af adventstiden af korene
Fynsk Cantilena, Syddansk Universitets Store kor og Sct. Nicolai kirkekor
fra Kolding. De akkompagneres af
et 10-mands orkester af trompeter,
tromboner, slagtøj og orgel. Ved orglet
sidder Claus Wilson. Hvert af de tre
kor synger desuden nogle værker. Det
koster 50,- kr.

BESØGSTJENESTEN

Har du brug for en
besøgsven, så se her
Har du lyst til at få besøg af en person, som du kan tale
med, måske gå en tur med eller bare hygge med, så er
Besøgstjenesten i Fredens Sogn en mulighed for dig. Vi vil
forsøge at finde en besøgsven til dig. Vi prøver, ud fra en
samtale med dig at finde en af vores frivillige besøgsvenner
som lige netop passer til dig og dit behov.
Hvad kan besøgsvennen gøre?
Din besøgsven kommer efter aftale 1 - 2 timer pr. gang. I
kan bruge tiden til at tale sammen om glæder og sorger, bekymringer og oplevelser. Besøgsvennen har tavshedspligt.
Din besøgsven kan læse højt, hjælpe med at skrive breve
eller I kan gå ture sammen m.v. Formålet med besøget er, at
I begge får glæde af det.
Besøgsvennen er der for at besøge dig og kommer derfor
ikke i en hjemmehjælperfunktion.
Alt dette kan besøgstjenesten i Fredens Sogn tilbyde.
Hvis du kunne tænke dig at få besøg eller har du spørgsmål, er du velkommen til at kontakte følgende eller en af
præsterne ved kirken.
Dorrit Petersen			
30 53 58 79				
tagedorritpetersen@gmail.com

Allan Sørensen
41 29 89 69
Afs@webspeed.dk

Pensionistforeningens
juleafslutning
Torsdag den 15. december holder pensionistklubben
juleafslutning. Der indledes med en gudstjeneste kl. 14.00.
Derefter er der underholdning ved børnehave og sognepræst
Karin Jeldtoft Jensen vil læse op.

Pensionist- og
sognemødeforeningen
5. januar kl. 14.30: Stiftende generalforsamling. Forslag til
nye vedtægter vil være fremlagt på kirkekontoret.
11. januar kl. 17.00: Spisning med gule ærter. Tilmelding til
kirkekontoret senest 6. januar. 100 kr. pr kuvert.
16. februar kl. 14.00: Kriminalinspektør Henrik Justesen,
Fyns Politi fortæller om sit mangeårige arbejde med fynske
kriminalsager.
16. marts kl. 14.00: Johnny Wøllekær, Odense Stadsarkiv fortæller om Odense bymidte, der gennem mange år har været
udsat for forandringer og tilpasset sig de nye vilkår.
20. april kl. 14.00: Peter Rahbæk Juel, byrådsmedlem og
borgmesterkandidat fortæller om sine visioner for et nyt og
visionært Odense.
18. maj kl. 14.00: Niels Ellekilde, sognepræst i Seden fortæller om de amerikanske mormoner.
Der stilles gratis kirkebil til rådighed til møderne. Kørsel skal
tilmeldes kirkekontoret fredagen før.
Der afholdes fælles julefrokost den 7. december 2016 kl. 17.00.
Karin Jeldtoft Jensen læser en historie. Begge foreningers
medlemmer er velkomne. Kuvertpris: 125 kr.
Tilmelding til kirkekontoret senest 2. december 2016.

Ny forening – nyt navn
Pensionistklubben og Sognemødeforeningen ved Fredens Kirke
er i gang med at lægge sig sammen. Der arbejdes på fælles
vedtægter og fælles arrangementer. I den forbindelse efterspørges et nyt navn til den nye forening. Der udloddes to flasker vin
til førstepræmien og to flasker vin til andenpræmien. Ring eller
send dit forslag til Ernst Broe, Kranvejen 35, st. tv, 5000 O
 dense
C, etabroe@gmail.com. Tlf. 40 32 35 43 / 23 66 11 53.
På vegne af foreningerne
Poul Lorenzen
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Hvordan skal jeg forholde mig ved:

Faderskab, dåb, navneændring,
vielse og dødsfald
Faderskab: Anmeldelse af faderskab,
omsorgs- og ansvarserklæring, som giver
fælles forældremyndighed foretages på
www.borger.dk via NemID, senest 14
dage efter barnets fødsel, da der ellers vil
blive rejst faderskabssag gennem Statsforvaltningen.
Navngivelse:
Foretages på www.borger.dk ved hjælp af
NemID inden barnet er fyldt 6 måneder.
Navngivelse ved dåb skal ligeledes ske inden barnet er fyldt 6 måneder. Dato for dåb
aftales ved henvendelse til kirkekontoret.
Navneændring:
Foretages mod gebyr på www.borger.dk
ved hjælp af NemID
Vielse:
Dato og tidspunkt aftales med kirkekontoret. Borgerservice i bopælskommunen
kontaktes for udstedelse af prøvelsesattest,
der afleveres på kirkekontoret.
Der aftales samtale med den præst, der
skal forrette vielsen. Navneændring i
forbindelse med vielse er gebyrfrit, når der
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opnås et vist navnefællesskab og foretages
på www.borger.dk ved hjælp af NemID
Attester:
Kan rekvireres på www.borger.dk ved
hjælp af NemID
Dødsfald:
Anmeldes til kirkekontoret i bopælssognet
via www.borger.dk ved hjælp af NemID
senest to dage efter dødsfaldet. Hvis man
gør brug af en begravelesesforretning, kan
bedemanden være behjælpelig. Kirkekontoret bistår gerne ved anmeldelse af
dødsfald. Derefter kontaktes en præst for
aftale af kirkelig handling.
Samtale, sygebesøg m.v.:
Der rettes henvendelse til præsten
Kirkekontoret er i øvrigt behjælpelig ved
tvivlsspørgsmål.
Kirkegårdskontoret:
Fredens Kirkegård er kommunal. Der kan
rettes henvendelse til Odense Kommunes
Kirkegårdskontor, Falen 40, 5000 Odense C.
Telefon 65 51 27 43.			
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Kirkekaffe
Som regel serveres der kirkekaffe efter hver søndagsgudstjeneste i Fredens Kirke. Kaffen
vil som oftest være sat frem på
et rullebord under orglet.
Menighedsrådet

JANUAR

FEBRUAR

Tor

1 kl. 16.30-18.00: Menighedsrådsmøde

Søn

1 kl. 16.00-17.00: Gudstjeneste. Nytårsdag

Ons

1 kl. 10.00-10.45: Legestuerytmik

Fre

2

Man

2 kl. 9.30-10.30: Babysalmesang

Tor

2 kl. 14.20-15.00: Spirekor

Lør

3

Tir

3 kl. 9.30-10.30: Babysalmesang

Fre

3

Søn

kl. 10.00: Liturgisk gudstjeneste.
4 2. søndag i advent

Ons

4 kl. 10.00-10.45: Legestuerytmik

Lør

4

Man

kl. 9.30-10.30: Babysalmesang
5 kl. 17.00-19.30: Mandagscafé

Tor

5 kl. 14.30-16.00: Stiftende generalforsamling

Søn

10.00: Gudstjeneste.
5 kl.
Sidste søndag efter helligtrekonger

Tir

kl. 9.00-10.30: Babysalmesang
6 kl. 14.00-15.00: Demensgudstjeneste

Fre

6

Man

9.30-10.30: Babysalmesang
6 kl.
kl. 14.00-16.00: Mandagscafé

Ons

10.00-10.45: Legestuerytmik
7 kl.
kl. 17.00-20.00: Sogneforeningen

Lør

7

Tir

7 kl. 9.30-10.30: Babysalmesang

Tor

8

Søn

10.00. Gudstjeneste.
8 kl.
1. søndag efter helligtrekonger

Ons

8 kl. 10.00-10.45: Legestuerytmik

Man

9.30-10.30: Babysalmesang
9 kl.
kl. 14.00-16.00: Mandagscafé

Tor

9 kl. 14.20-15.00: Spirekor

Fre
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Lør
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10 kl. 9.30-10.30: Babysalmesang

Fre
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kl. 10.00-11.00: Gudstjeneste. 3. s. i advent
Søn 11 kl. 14.00-15.15: Koncert med Able Gospel Choir

Ons 11 kl. 10.00-10.45 Legestuerytmik
kl. 17.00-20.00 :Spisning

Lør
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Man 12 kl. 9.30-10.30: Babysalmesang

Tor

12 kl. 14.20-15.00: Spirekor

10.00-11.00: Gudstjeneste.
Søn 12 kl.
Septuagesima

13 kl. 9.30-10.30: Babysalmesang

Fre

13

Man 13

Lør

14

Tir

Tir

Ons 14 kl. 10.00-10.45: Legestuerytmik

Tir

14

Tor

kl. 14.30-16.30: Pensionistklubben
15 Gudstjeneste og juleafslutning

10.00-11.00: Gudstjeneste. 2. søndag efter
Søn 15 kl.
helligtrekonger

Ons 15

Fre

16

9.30-10.30: Babysalmesang
Man 16 kl.
kl. 14.00-16.00: Mandagscafé

Tor

16 kl. 14.00-16.00: P. Klub/sogneforening

Lør

17

Tir

Fre

17
18 kl. 10.00- 11.00: Dåbsgudstjeneste

17 kl. 9.30-10.30: Babysalmesang

kl. 10.00-11.00: Gudstjeneste.
Søn 18 4. søndag i advent

Ons 18 kl. 10.00-10.45: Legestuerytmik

Lør

kl. 9.30-10.30: Babysalmesang
Man 19 kl. 9.30 og 10.30: Gudstjeneste. Jul for små

Tor

19 kl. 14.20-15.00: Spirekor

10.00-11.00: Gudstjeneste.
Søn 19 kl.
Seksagesima

kl. 8.30, 9.30 og 10.30: Afslutning Risingskolen
20 kl. 9.30-11.00: Babysalmesang

Fre

20

Man 20 kl. 14.00-16.00: Mandagscafé

kl. 8.30, 9.30 og 10.30: Afslutning Sct. Hans Skole
Ons 21 kl. 17.00- 17.45: Aftensang

Lør

21 kl. 10.00-11.00: Dåbsgudstjeneste

Tir

Tor
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10.00-11.00: Gudstjeneste.
Søn 22 kl.
3. søndag efter helligtrekonger

Ons 22 kl. 10.00-10.45: Legestuerytmik
kl. 17.00-17.45: Aftensang

Fre

23

9.30-10.30: Babysalmesang
Man 23 kl.
kl. 14.00-16.00: Mandagscafé

Tor

23 kl. 14.20-15.00: Spirekor

Lør

kl. 11.00, 13.00, 14.30 og 16.00:
24 Gudstjenester. Juleaften

Tir

Fre

24

Lør

25

Tir

24 kl. 9.30-10.30: Babysalmesang

Søn 25 kl. 10.00-11.00: Gudstjeneste. Juledag

Ons 25 kl. 10.00-10.45: Legestuerytmik
kl. 17.00-17.45: Aftensang

Man 26 kl. 10.00-11.00: Gudstjeneste. 2. juledag

Tor

14.20-15.00: Spirekor
26 kl.
kl. 17.30-19.00: Familiegudstjeneste

Tir

27

Fre

27

Ons 28

Lør

28

Tor

29 kl. 14.00-16.00: Juletræsfest

10.00-11.00: Gudstjeneste.
Søn 29 kl.
4. søndag efter helligtrekonger

Fre

30

9.30-10.30: Babysalmesang
Man 30 kl.
kl. 14.00-16.00: Mandagscafé

Lør

31

Tir

OVERSIGTSKALENDER

DECEMBER

21

kl. 10.00: Gudstjeneste. Fastelavn
Søn 26 kl. 14.00: Fastelavnsgudstjeneste
med fastelavnsfest
Man 27 kl. 14.00-16.00: Mandagscafé
Tir

28

31 kl. 9.30-10.30: Babysalmesang
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Gudstjenester
NOVEMBER
27. 1. søndag i advent
10.00: Karin J. Jensen.
14.00: Dinna Jørgensen.
Mini-afslutning og Juleklip
DECEMBER
4. 2. søndag i advent
10.00: Christian R. Larsen
11. 3. søndag i advent
10.00: Karin J. Jensen
18. 4. søndag i advent
10.00: Dinna Jørgensen
19. Jul for små børn
9.30 og 10.30: Karin J. Jensen
20. Rising-jul
8.30, 9.30 og 10.30: Christian R. Larsen
og Karin J. Jensen
21. Sct. Hans-jul
8.30, 9.30 og 10.30: Dinna Jørgensen
24. Juleaften
11.00 og 13.00: Karin J. Jensen
14.30: Dinna Jørgensen
16.00: Christian R. Larsen

25. Juledag
10.00: Dinna Jørgensen		

26. Familiegudstjeneste
17.30: Dinna Jørgensen

26. 2. juledag
10.00: Dinna Jørgensen

29. 4. søndag efter H3K
10.00: Christian R. Larsen

29. Juletræsfest
14.00: Christian R. Larsen

FEBRUAR

JANUAR

5. Sidste søn. efter H3K
10.00: Christian R. Larsen

1. Nytårsdag
16.00: Karin J. Jensen

12. Septuagesima
10.00: Dinna Jørgensen

8. 1. søndag efter H3K
10.00: Christian R. Larsen

18. Dåbsgudstjeneste
10.00: Dinna Jørgensen

15. 2. søndag efter H3K
10.00: Dinna Jørgensen

19. Seksagesima
10.00: Dinna Jørgensen

20. Dåbsgudstjeneste
10.00: Karin J. Jensen

26. Fastelavn
10.00: Karin J. Jensen
14.00: Karin J. Jensen. Fastelavnsfest

21. 3. søndag efter H3K
10.00: Karin J. Jensen

Kirkebil

Man kan få kirkebil til gu
dstjenesterne.
Ring til Kirkekontoret på
tlf. 66 12 87 01
senest om fredagen,
så bestiller vi en kirkebil.

