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ADRESSER
Sognepræst, kbf. Christian Raun Larsen,
Vestre Distrikt
Skibhusvej 174, 5000 Odense C. Tlf. 66 12 35 85.
E-mail chla@km.dk. Træffes bedst mellem
kl. 16-17, eller efter aftale. Mandag fri.
Sognepræst Karin Jeldtoft Jensen, Østre Distrikt
Monbergsvej 40, tlf. 65 90 37 44.
E-mail: kajj@km.dk. Mandag fri.
Sognepræst Dinna Jørgensen, Midterste Distrikt
Bangs Boder 4, 5000 Odense C. Tlf. 20 27 04 19.
E-mail: dij@km.dk. Fredag fri.
Kirkekontoret: Skibhusvej 162, tlf. 66 12 87 01.
E-mail: fredens.sognodense@km.dk.
Kordegn: Kirsten Waade. Tlf. 66 12 87 01.
Kontortid: Mandag – fredag kl. 9-13. Torsdag
tillige kl. 16-18. Lørdag efter forudgående aftale.
Kirkegården: Henvendelse til Kirkegårdskontoret,
Falen 40, 5000 Odense C, Tlf. 65 51 27 47.
Fredens Kirkes åbningstider: Mandag til fredag
kl. 9-13, torsdag tillige kl. 16-18. Lørdag efter
forudgående aftale med kordegnen.
Organist: Claus Ladekjær Wilson.
Tlf. 61 66 55 43. E-mail: clauswilson@gmail.com
Træffes efter aftale.
Organistassistent: Anne Mette Stæhr.
Tlf. 51 22 43 31.

Nyt ansigt i
Fredens Kirke
Af Ove Erling Mortensen
Menighedsrådsformand

Måske har man
bemærket, at der
er kommet en ny
medarbejder hos os.
I april måned har vi,
i fleksjobordning, haft Anita Rasmussen i
praktik. Det, synes vi, er gået så godt, at vi
har ansat hende på en midlertidig kontrakt
indtil 31. august 2016. Det drejer sig om
8 timer om ugen. Anita er behjælpelig
med mange forefaldende opgaver, blandt
andet legestue, babysalmesang og lettere
rengøring. Vi byder Anita velkommen på
vores hold, så må vi se, hvad der skal ske
efter udgangen af august.

Anita Rasmussen

Kirketjener: Per Rasmussen. Træffes i Sognehuset,
Tlf. 51 85 59 49. E-mail: per@fredens-kirke.dk
Kirketjener: Esben Tonni Birch Nielsen.
Træffes i Sognehuset, Mobil: 51 85 59 46.
E-mail: esben@fredens-kirke.dk
Vikar for kirke- og kulturmedarbejder:
Mettea Engelund. Mobil 23 86 38 44.
E-mail: Mettea_engelund@yahoo.dk
Menighedsrådsformand: Ove Erling Mortensen.
J. L. Heibergs Vej 13 A, 5230 Odense M,
Mobil 51 85 59 43. E-mail: omor@tietgen.dk
Kirkeværge: Ernst Broe, tlf. 40 32 35 43.
Redaktionsudvalg: Anne Heinze, Christian
Raun Larsen, Dinna Jørgensen (ansv.hav.),
Karen Ulletved og Karin J. Jensen.
Næste nummer af kirkebladet:
Deadline 1. juli. Udkommer ultimo august.
Modtager du ikke kirkebladet,
kontakt da venligst kirkekontoret.
Fredens Sogn udgives af menighedsrådet.
Design og Tryk: OAB-Tryk ApS, Odense
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LÆS MERE OM GUDSTJENESTER,
AKTIVITETER, “HVAD GØR JEG NÅR”
PÅ: WWW.FREDENS-KIRKE.DK

Flygel i kirken?
Af Ove Erling Mortensen, Menighedsrådsformand

Fra 15. august og resten af 2016 har vi lejet et flygel for at undersøge, om det vil være
en god ide at have et flygel i kirken og lejlighedsvis benytte det som alternativ til
orglet. I menighedsrådet har vi jævnligt haft emnet oppe at vende, så nu vil vi afprøve,
om det faktisk er en god ide.
Vi vil gerne have reaktioner fra jer i menigheden, høre jeres mening om tiltaget. Der
er selvfølgelig noget økonomi i at anskaffe et nyt flygel, men det er ikke det, vi vil
undersøge lige nu, men om I kan lide afvekslingen mellem vore dejlige orgel og så et
flygel, og hvordan det passer ind i miljøet i kirkerummet.
Præsterne vil jævnligt nævne emnet, og vi vil lægge nogle sedler og en “stemmeboks”
i kirken til jeres svar. På forhånd: Tak for hjælpen.

KOM OG LEG MED

SAMMEN ER DET SJOVERE

Sammen er det sjovere

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 – 12.30.

Kirkens kor
I Fredens Kirke har vi et ret internationalt kor. En del af basis for grundlaget
af gode sangere til kirkens kor er studerende ved byens musikkonservatorium.
Mange musikere er fra Europa og har
sunget det meste af deres liv. Margarita
Semsi er fra Athen, hendes forældre er
musikeree i nationalorkesteret, og hun
har læst engelsk litteratur på et engelsk
universitet i en årrække. Det religiøse
liv i Grækenland er milevidt fra det
danske. Her beskriver hun, hvordan
hun har oplevet vores kirke i et halvt
år i kirkens kor.
Claus Ladekjær Wilson, Organist

Mandagscafeen
Onsdag er der rytmik og sang. Det
koster 10 kr. pr. gang. Pengene går til
turarrangementer, entreer mv.
Der er ingen tilmelding til legestuen.
Man kan bare møde op.
Menighedsrådet

“Lad mig blot til en start sige: Jeg er ikke
en af dem, der går i kirke. Jeg voksede op i
en familie, der ikke er religiøs. Så at sige at
jeg er kristen, er noget af en overdrivelse.
For mig har kirken altid været forbundet
med for meget røgelse.
Det var derfor noget af en opvågnen for
mig at synge i en dansk folkekirke. En ny
verden åbnedes for mine øjne – først og
fremmeste på grund af musikkens kraft.
Jeg var overrasket over at opleve, hvor
stærk og fyldig musikken er i den danske
højmesse. Det er tydeligt, at salmer former
en del af den danske kultur, og at fælles
skabet vokser og trives sammen med dem.
Jeg har mange gange lagt mærke til, hvordan folk synger med på salmerne, og hver
eneste gang slog det mig, hvor meget det
betød for dem. Det lyder jo meget simpelt,

Vi holder forårets sidste Cafedag
Mandag d. 06 - 06 - 2016
Vi starter op igen i efteråret
Mandag d. 26 - 09 - 2016
Vi glæder os til at se jer igen.
God sommer

og hvad er nu det for noget at blive grebet
af. Men jeg har været i kirke så mange gange
og set, hvordan et ritual ikke kun er noget
automatik, men i virkeligheden knytter
menigheden sammen. Og jeg har oplevet,
hvordan sang kan knytte mennesker sammen. Selv om det kun er et øjeblik i livet,
som samler mere end det skiller, så er det
dog smukt at opleve, hvad fællessang kan.
Oplevelsen af musikken i kirken har været
et af mine mest velsignede øjeblikke i mødet med den danske kultur, som jeg tager
med mig videre på min færd i livet. Jeg
forstår som udlænding ikke sprog og skikke
fuldt ud overhovedet, det er første gang, jeg
har oplevet det. Men jeg følte, at her kunne
jeg få lov til at høre til, bare en lille smule.”
Margarita Semsi, Sanger
(Artiklen er oversat af Claus Ladekjær Wilson)
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Til hvad nytte?
Med mellemrum lyder forurettede røster
om, at Den Danske Folkekirke både favoriseres og støttes for meget af staten. Når
nu 15% af kirkens midler hentes ud fra den
fælles skat, som betales af alle, er det så
ikke uretfærdigt for dem, der aldrig bruger
kirken? Man skylder dog at sætte sig ind i,
hvad pengene går til.
Sammenhængskraft
Som kulturhistorisk arv er kirkernes rolle
uomtvistelig, da de hører arkitektonisk
med i landskab og bybillede. Derudover er
det også svært at komme uden om kirkens
betydning som kulturel og social sammenhængskraft. Derfor her et lille udpluk af
eksempler fra Fredens Kirke: Koncerter,
ældrecafé, pensionistforening, ældrevaccination, sundhedsplejerskekonsultation,
samlingssted for dagplejemødre, legestue
for børn, der ikke har institutionsplads,
højskolesangaftener, foredrag, hjemsted
for 4 store kor, Sct. Hans fest i anlægget,
konservatoriestuderendes øvelokale, koordinering af landsindsamling, besøgstjeneste
til ensomme, kunstforening med skiftende
udstillinger, mødested for foreninger f.eks.
depressionsramte. osv.
Varetagelse af statslige funktioner
Mere konkret varetager Folkekirken først
og fremmest statens civilregistrering (dvs.
bl.a. fødselsregistrering, dødsanmeldelse,
navneændringer mm.). Derudover benytter
sognets folkeskoler i stor stil kirken som
samarbejdspartner på dannelsesområdet.
Det foregår året rundt gennem tværfaglig
undervisning og projekter både i og uden
for kirkerummet. Et tredje eksempel er
effekten af præstens mange sjælesorgssamtaler med folk, sygebesøg, sorggrupper,
engagement i socialt hjælpearbejde osv.
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Den slags er selvsagt svær at måle, men ofte
udfylder kirken her et tomrum, som øvrige
instanser let overser - eller ikke magter.
Økonomisk gevinst?
En betydelig del af kirkens og præstens funktioner kan således uden tvivl hævdes at spare
staten for en række store udgifter. Dertil
kommer alle de ting der foregår i selve kirkerummet, som ca. 20.000 årligt benytter sig
af i Fredens Kirke. I forbindelse med livets
milepæle, ro, fordybelse, eftertanke. Aktiv
livshjælp kunne man måske kalde det.

Tænk selv
Når du nu sidder med et kirkeblad i hænderne, og oven i købet har læst så langt som
til nu, er du måske ikke den typiske folkekirkekritiker. Men på billedet kan du alligevel læse 12 grunde til at blive i Folkekirken.
Dette sagt til din egen overvejelse, eller til
din diskussion med andre, der råber højt
om Folkekirken uden at have sat helt ind i
sagerne. For det skylder man at gøre.
Christian Raun Larsen
sognepræst

KOM OG VÆR MED

Program for
penionistklubben

Friluftsgudstjeneste i det grønne
Onsdag, den 24. august kl. 17.30
Vi håber på fint sensommervejr onsdag den
24. august, for da mødes vi på græsplænen
bag kirken til friluftsgudstjeneste.
Organisten triller klaveret ud, koret og
præsten luftes, de elektriske pærer erstattes
af aftenssolen og vi pynter et fint alter med
sommerens blomster under bøgetræerne.
Efter gudstjenesten er der fællesspisning
enten ved bordene eller som picnic rundt

om på plænen. Maden er gratis, og der er
ingen tilmelding.

Torsdag den 18. august kl. 14.30.
“Pigen med fløjten”
Vi får besøg af Inger Jensen, som
fortæller træk fra sin opvækst, hun
er fra en stor søskendeflok, hun kom
ud at tjene allerede som 11-årig,
senere blev hun ansat som trafik
assistent ved DSB.
Torsdag den 1. september
Udflugt. Program følger senere.
Pensionistklubben i Fredens sogn.

Husk tæpper og lune trøjer! I tilfælde af
dårligt vejr rykker vi dog indendørs.
På gensyn og med ønsket om en dejlig
sommer
Karin Jeldtoft Jensen
sognepræst

Aftensang – ord, toner og eftertanke
Onsdag den 29. juni kl. 17.00
Onsdag den 31. august kl. 17.00
Det foregår i Sognehuset omkring
flygel og højskolesangbog
				Christian Raun Larsen

På grund af sommerferien rykkes deadline på næste nummer af
kirkebladet frem til den 1. juli. Bladet udkommer ultimo august.

Gudstjenester
på Marienlund
Plejecenter kl.13.15
Onsdag 8/6.
Dinna Jørgensen
Torsdag 7/7.
Christian Raun Larsen (Altergang)
Tirsdag 23/8.
Dinna Jørgensen (Altergang)
Onsdag 21/9.
Christian Raun Larsen
Torsdag 6/10.
Dinna Jørgensen (Altergang)
Torsdag 8/11.
Christian Raun Larsen(Altergang)
Torsdag 8/12
Dinna Jørgensen
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Tillykke til årets
konfirmander

Konfirmation 2017
Indskrivning til konfirmandforberedelse og konfirmation
Går du i 7. klasse efter sommerferien?
Bor du i Fredens sogn og/ eller går du på
Risingskolen eller Sct. Hans Skole?
Vil du gerne konfirmeres i Fredens Kirke
i foråret 2017? - Hvis ja, så er det tid for
konfirmandindskrivning.
Konfirmationerne foregår i Fredens Kirke:
St. Bededag, fredag den 12. maj
Kl. 9.30 Risingskolen 7. forhenværende a og
forhenværende c: Christian Raun Larsen
Kl. 11.30 Sct. Hans Skoles forhenværende
6. y: Christian Raun Larsen
Lørdag den 13. maj
Kl. 9.30 Risingskolen 7. forhenværende b:
Karin Jeldtoft Jensen
Kl. 11.30 Sct. Hans Skoles forhenværende
6. z: Karin Jeldtoft Jensen

6

Søndag, den 14. maj
Kl. 10.00 Sct. Hans Skoles forhenværende
6. x: Dinna Jørgensen
Indskrivningen foregår:
Tirsdag, den 7. juni klokken 16.00-18.00 og
onsdag, den 8. juni klokken 18.00-20.00
Husk dåbs- eller navneattesten.
Er det Christian Raun Larsen eller Dinna
Jørgensen, der har fornøjelsen af at blive
din præst, så foregår indskrivningen i Sognehuset ved Fredens Kirke på Skibhusvej
162, hvor også undervisningen finder sted.
Er Karin Jeldtoft Jensen din præst, så
foregår indskrivningen og meget af undervisningen i konfirmandkælderen på
Monbergsvej 40.
Undervisningen begynder
i starten af september
Med venlig hilsen og på gensyn
Christian Raun Larsen, Dinna Jørgensen
og Karin Jeldtoft Jensen

I Store Bededagsferien, den 22., 23.
og 24. april var der stor fest og megen
glæde i Fredens Kirke. Flagene var
hejst langs Skibhusvej, og årets konfirmander blev fejret ved 6 gudstjenester med flot orgelmusik, sang, flag,
salmer, levende ord, glade familier og
Guds velsignelse. Ligesom ved dåben
fik I konfirmander Guds løfte om, at
Han er med jer alle dage. Oppe ved
alteret hørte hver enkelt af jer ordene
om, at Gud velsigner dig og bevarer
dig i sin kærlighed.
Et stort og dyrebart løfte som I må
tage imod som den smukkeste gave.
For det løfte er levende og stærkt,
både når livet er sjovt og festligt men
også, når tilværelsen slår knuder, og
vi snubler. Vi håber, at vi ser jer i den
fremtid, som I har så mange fine og
gode tanker om. I skal vide, at kirken
også er jeres kirke. Her er I altid velkomne, hvad enten I bare har lyst til at
sidde stille og hente kræfter til en travl
og måske krævende hverdag. Eller I
har lyst til at synge, høre nyt om Gud,
eller I måske får lyst til at få en snak
med jeres præst om stort eller småt.
Fra os skal der lyde et meget stort til
lykke og tak for de måneder, hvor vi
har haft jer som konfirmander. Vi
glæder os til at se jer igen.
Bedste hilsner fra præsterne
ved Fredens Kirke
Christian Raun Larsen, Dinna Jørgensen
og Karin Jeldtoft Jensen

Koncerter i Fredens Kirke

Koncer
t d. 1. ju
n
pianist
Anne M i kl. 19.30 med
e
til torsd
t
ag d. 29 te Stæhr er flyt
te
. septem
ber kl. 1 t
9.30

Koncert med Syddansk Universitets Storekor
Mandag d. 30. maj kl. 19.30

Koncert med Fynsk Cantilena
Tirsdag d. 7. juni kl. 19.30

Koret synger overvejende et klassisk/lyrisk repertoire og ved denne
koncert har koret sammensat et program bestående af nordisk kormusik i et historisk lys, hvor koret opfører værker fra Mogens Pedersøn til Per Nørgård. Koret er tilknyttet Syddansk Universitet i Odense
og tæller 40 -50 medlemmer. Koret er ledet af Theis Lyng Reinvang.

Fynsk Fuga og Cantilena er blevet til Fynsk Cantilena og synger
en koncert i Fredens Kirke med et program bestående af dansk,
svensk, norsk, tysk og engelsk musik. Benedictus, Vesleblomme,
Gabriellas Sång, Cohens Hallelujah hører med til aftenens program. Koret dirigeres af organist Claus Wilson
7

Gudstjenester
på Sankt Hans
Parken
Mandage, klokken 15.00
9. maj: Altergang
13. juni
11. juli: Altergang ved sognepræst
Dinna Jørgensen
8. august
12. september: Altergang
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
8

Sankt Hans fest
torsdag, den 23. juni kl 19.00 – 21.30
Traditionen tro er Fredens sogns menighedsråd arrangør af
den store Sankt Hans fest i anlægget på Skibhusvej overfor
Fredens Kirke.
Bandet “Just Like Rain”, som vi kender
rigtigt godt fra tidligere år, spiller glade
hits fra klokken 19.30.
Klokken 19.00 indleder koret fra Sanct
Hans Skole med sommersang under ledelse af musiklærer Torstein Danielsen.
Festen giver en fin mulighed for at møde
familien, vennerne, kirken og naboerne
i den lyse sommeraften. I kan invitere
hinanden på en kop kaffe, en god slikpose,
kage, en øl eller sodavand for boderne er
åbne fra klokken 19.00 til 21.30.

Fredens Kirkes fest er en stor og familievenlig aften for alle generationer. Børnene kan
lege, købe slik og bage snobrød, mens far og
mor får sig en lille dans, og mormor og bedstefar møder gode bekendte fra kvarteret.
Klokken ca. 20.30 tænder vi bålet, og børnekoret synger midsommervisen sammen
med alle os andre.
Vi ses til midsommer.
På menighedsrådets vegne
Sognepræst Karin Jeldtoft Jensen

SAMMEN ER DET SJOVERE

Besøgstjenesten i Fredens Sogn
Besøgstjenesten ved Fredens kirke som var en flok af frivillige, er nu blevet til en forening og hedder nu Besøgstjenesten
i Fredens Sogn forsætter på samme måde som hidtil. Der er blevet afholdt en stiftende generalforsamling og bestyrelsen
er sammensat af de frivillige og en fra menighedsrådet. Bestyrelsen ser således ud:
Formand
Kasserer
Næstformand
Sekretær
Bestyrelsesmedlem

Dorrit Petersen
Allan Sørensen
Kristine Berwing
Grete Balle
Ulla Sørensen

Frivillig
Frivillig
Frivillig
Fra menighedsrådet
Frivillig

Det er Dorrit Petersen der varetager selve besøgstjenesten mens Allan Sørensen der tager sig af Mandagscafeen.
Der kan rettes henvendelse til:
Formand
Kasserer

Dorrit Petersen
Allan Sørensen

30 53 58 79
41 29 89 69

Sommerbørn
onsdag og torsdag den 3. og 4. august
Sommerbørn er et tilbud for børn med forældre, der har svært ved enten at finde økonomisk eller mentalt overskud til at få gode oplevelser i sommerferien, som børnene kan
fortælle om i institution eller skole. Der er plads til 50 personer og de to dage i august er
sammenhængende dage, hvor alt er betalt for deltagerne.
Onsdag skal vi til Egeskov og torsdag tilbringer vi dagen på Naturskolen i Årslev, hvor vi
sammen med en naturvejleder laver mad i gruber, bygger tømmerflåder og leger med de
mindste. Veteranbilerne kommer også i år. Tilmelding til sognepræst Camilla Balslev på
cbf@km.dk eller 2174 6539 senest fredag den 1. juli.
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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.			
n

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

JULI

AUGUST

Ons

1

Fre

1

Man

1

Tor

2

Lør

2

Tir

2

Ons

3

Fre

3

Søn

 udstjeneste: 6. søndag
3 kl. 10.00 – 11.00: G
efter trinitatis.

Lør

4

Man

4

Tor

4

Søn

udstjeneste.
5 kl. 10.00 – 11.00: G
2. søndag efter trinitatis.

Tir

5

Fre

5

Man

09.30 – 10.30: Babysalmesang.
6 kl.
kl. 14.00 – 15.30: Mandagscafé. Afslutning.

Ons

6

Lør

6

kl. 09.30 – 10.30: Babysalmesang.
16.00 – 18.00: Konfirmandindskrivning.
7 kl.
kl. 19.30 – 20.30: Koncert med korene
Fynsk Cantilena.

Tor

7

Søn

Tir

 udstjeneste: 11. søndag
7 kl. 10.00 – 11.00: G
efter trinitatis.

Fre

8

Man

8

8 kl. 18.00 – 20.00: Konfirmandindskrivning.

Lør

9

Tir

9

9 kl. 18.00 – 20.00: Menighedsrådsmøde.

udstjeneste: 7. søndag
Søn 10 kl. 10.00 – 11.00: G
efter trinitatis.

Ons 10

Ons
Tor
Fre

10

Man 11

Tor

11

Lør

11 kl. 10.00 – 11.00: Dåbsgudstjeneste.

Tir

12

Fre

12

udstjeneste. 3. søndag
Søn 12 kl. 10.00 – 11.00: G
efter trinitatis.

Ons 13

Lør

13 kl. 10.00 – 11.00: Dåbsgudstjeneste.

Man 13 kl. 09.30 – 10.30: Babysalmesang.

Tor

14

 udstjeneste: 12. søndag
Søn 14 kl. 10.00 – 11.00: G
efter trinitatis.

Tir

Fre

15

Man 15

Ons 15

Lør

16

Tir

Tor

16

udstjeneste: 8. søndag
Søn 17 kl. 10.00 – 11.00: G
efter trinitatis.

Ons 17

Fre

17

Man 18

Tor

14.30: Pensionistklubben.
18 kl.
kl. 18.00 – 20.00: Menighedsrådsmøde.

Lør

18

Tir

14 kl. 09.30 – 10.30: Babysalmesang.

16

19

Fre

19

udstjeneste. 4. søndag
Søn 19 kl. 10.00 – 11.00: G
efter trinitatis.

Ons 20

Lør

20

Man 20

Tor

21

 udstjeneste: 13. søndag
Søn 21 kl. 10.00 – 11. 00: G
efter trinitatis.

Tir

Fre

22

Man 22

Ons 22

Lør

23

Tir

Tor

23 kl. 19.00 – 21.30: Sankt Hans Fest i anlægget.

udstjeneste: 9. søndag
Søn 24 kl. 10.00 – 11.00: G
efter trinitatis.

 rilufts- familiegudstjeneste.
Ons 24 kl. 17.30 – 19.00: FEfterfølgende
spisning.

Fre

24

Man 25

Tor

25

Lør

25

Tir

21 kl. 09.30 – 10.30: Babysalmesang.

23

26

Fre

26

udstjeneste. 5. søndag
Søn 26 kl. 10.00 – 11.00: G
efter trinitatis.

Ons 27

Lør

27

Man 27

Tor

28

 udstjeneste. 14. søndag
Søn 28 kl. 10.00 – 11.00: G
efter trinitatis.

Tir

Fre

29

Man 29

Ons 29 kl. 17.00 – 18.00: Aftensang i sognehuset.

Lør

30

Tir

Tor

udstjeneste: 10. søndag
Søn 31 kl. 10.00 – 11. 00: G
efter trinitatis.

28

30

OVERSIGTSKALENDER

JUNI

30

Ons 31 kl. 17.00 – 18.00: Aftensang i sognehuset.

11

Gudstjenester
JUNI

JULI

AUGUST

5. 2. s. e. trinitatis
	10.00: Dinna Jørgensen

3. 6. s. e. trinitatis
	10.00: Dinna Jørgensen

7. 11. s. e. trinitatis
	10.00: Karin J. Jensen

11. Dåbsgudstjeneste
	10.00: Karin J. Jensen

10. 7. s. e. trinitatis
	10.00: Christian R. Larsen

13. Dåbsgudstjeneste
	10.00: Christian R. Larsen

12. 3. s. e. trinitatis
	10.00: Karin J. Jensen

17. 8. s. e. trinitatis
	10.00: Dinna Jørgensen

14. 12. s. e. trinitatis
	10.00: Christian R. Larsen

19. 4. s. e. trinitatis
	10.00: Dinna Jørgensen

24. 9. s. e. trinitatis
	10.00: Karin J. Jensen

21. 13. s. e. trinitatis
	10.00: Karin J. Jensen

26. 5. s. e. trinitatis
	10.00: Christian R. Larsen

31. 10. s. e. trinitatis
	10.00: Dinna Jørgensen

24. Familiegudstjeneste
	17.30: Karin J. Jensen
28. 14. s. e. trinitatis
	10.00: Dinna Jørgensen
SEPTEMBER
4. 15. s. e. trinitatis
	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.

