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

Kirketjenerne ved
Fredens Kirke

H

os Fredens Kirke er vi 2 ansatte
kirketjenere. Esben Tonni Birch
Nielsen, der til sommer kan
skrive 12 års erfaring på CV´et, og mig
selv, der tiltrådte i sommeren 2014 som
kirketjenervikar og fortsat er tilknyttet
kirken i det nye år.

Af Kirketjener
Per Troels Rasmussen

det lidt mere “almindelige jobs” som f.eks.
postbud, servicemedarbejder på kontor
og lagerarbejde, der blev prøvet kræfter
med. Men efter at have arbejdet som
kirketjenervikar, er det egentlig et arbejde
som så meget andet.

Jeg har været rigtig glad for at få lov til at
opleve, hvad jobbet indeholder og indebærer. Det har ligeledes været interessant
at se, hvordan arbejdsgangen foregår hos
præster, organister og kor, kordegne samt
sognemedhjælper i kirken.

Jeg stiftede bekendtskab med kirketjenerfaget igennem Esben, som jeg kender rigtig
godt igennem mange år. Jeg blev mere og
mere interesseret, når han fortalte, hvordan
og hvorledes det foregik i kirken, og da jeg
selv fik muligheden for at komme indenfor, takkede jeg ja.

Kirketjenerhvervet har været en noget
anderledes jobgren i forhold til, hvad jeg
ellers har arbejdet indenfor. Tidligere var

Som kirketjener keder man sig bestemt
ikke. Der bliver ordnet mange ting hele året
rundt. Det er et alsidigt job med stor frihed,

selvfølgelig også under ansvar. Man kan
godt sige, at vi er en slags viceværter. Derfor
er det også vigtigt at samarbejdet fungerer
optimalt, og det føler vi begge to, at det gør.
Det er en stor fordel, at vi kender hinanden
så godt.
Der er mange ting, der skal ordnes. Der skal
gøres rent på kontorer, køkken og i kirke.
Det kan også være, at der skal handles ind,
hvis der skal holdes møde senere på dagen.
Hvis der er begravelser i kirken eller
gudstjenester, bliver der gjort klar med
salmebøger, alterlys, salmenumre og alt,
hvad der hører til.

specielt om sommeren at rende rundt og
kunne nyde det gode vejr. Er der sne og
glat om vinteren på kirkens område, skal
traktoren startes med sneskovl, og der skal
strøs salt.
Der bliver også tid til at få grinet sammen
en gang imellem. F.eks. da vi en dag skulle
ud og købe ind til et stort arrangement i
sognehuset. Vi skulle huske en masse forskellige ting til indkøbslisten, og samtidig
havde vi vist lidt for mange andre opgaver i
baghovedet...

Nogle gange kan der opstå udfordringer
med kopimaskiner og andet teknisk udstyr,
der driller. Vi skifter også pærer i lyse
kronerne og andre steder rundt omkring
i kirken.

Så kan det da godt gå hen og blive en lidt
travlere indkøbstur, man kommer ud på
end forventet, dvs. der nærmest blev løbet
rundt i indkøbscenterets hjørner og gange
for at finde det, vi skulle have. Vi fik dog,
hvad vi kom efter, men det var bestemt
en af de mere hektiske handleture, jeg har
været på.

Udendørs skal der klippes hæk, fejes blade
og luges ukrudt. Det er nu hyggeligt,

Noget man heldigvis bagefter kan grine
sammen af over en god kop kaffe.

KOM OG VÆR MED

Esben Tonni Birch Nielsen

Per Troels Rasmussen

Kaffe og gudstjeneste
Sankt Hans Parken
Mandage klokken 15.00
16. februar · 9. marts: Altergang · 13. april · 11. maj: Altergang · 8. juni
Klokken 15 begynder vi med et hyggeligt kaffebord, og når stemmen er blevet varmet
op, holder vi en kort gudstjenesten med klavermusik, sang, læsning og gode kendte
salmer. Hver anden måned er der mulighed for at deltage i altergang
Med venlig hilsen
Præsterne ved Fredens kirke
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KOM OG VÆR MED
Onsdag den 11. marts kl. 17.30

Påske-familiegudstjeneste
Legestue
Legestuen er åben året rundt, undtagen i skoleferier. Sommerferie juli
og august.
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. Mandag er uden personale.
Tidspunktet alle dage: 9.30 til 12.00.
Det koster 10 kr. pr. gang. Pengene
går til turarrangementer, entreer
etc. Vi begynder med at synge ved
10-tiden og synger farvelsang ca.
11.30, hvorefter vi hjælpes ad med at
rydde op. Jeg laver kaffe og te til hver
gang, undtagen mandag. De fleste
børn nyder at spise deres madpakke i
legestuen. Der er ingen tilmelding til
legestuen, men mød op mandag onsdag og fredag. Program for sæsonen
forefindes på kirkens hjemmeside
www.fredens-kirke.dk
Kirke-og kulturmedarbejder
Helle Erland Nissen
Tlf. 21 15 48 78
smh@fredens-kirke.dk
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Når lyset for alvor er vendt tilbage, når
fuglene fløjter, og påsken nærmer sig – så
er det tid for påske-familiegudstjeneste i
Fredens Kirke.
Tag hele familien, din nabo, eller gode ven
med og nyd en halv time i kirken med musik, sang og fortællingen om påsken, hvor
Gud vinder over mørket og kulden – ja, han
vinder endda over døden selv. For Gud har
altid det sidste ord at skulle have sagt om os.

Og det ord er fyldt med kærlighed og smil.
Kom og lyt til den største og mest fantastiske fortælling - fortalt for både små og store.
Efter gudstjenesten er alle meget velkomne til at fortsætte over i Sognehuset, hvor
aftensmaden er serveret.
På gensyn
Karin Jeldtoft Jensen, Sognepræst

Påske for de mindste

På tærsklen til påsken

Gudstjeneste onsdag
den 25. marts kl. 10.00

Palmesøndag
den 29. marts kl. 10.00

Børnehaverne i Fredens sogn er
inviteret, men forældre og bedste
forældre er naturligvis også
velkomne

Her kan man blive klogere på påskens fortællinger, og derudover er
der afslutning for forårets minikonfirmander.

Christian Raun Larsen, Sognepræst

Christian Raun Larsen, Sognepræst

Fredens kirke lukkes tre måneder i efteråret
Da Fredens kirke til alle tider gerne skal
bevare sit fine lyse kirkerum, skal man
foretage kalkning ca. hvert 20. år.
Det er nu igen tiden, og vi regner med,
at arbejdet påbegyndes i begyndelsen af
september, og at kirkerummet således kan
genindvies første søndag i advent. I denne

periode vil gudstjenester og kirkelige handlinger (dåb, vielser og bisættelser mm.)
blive afholdt i Sognehusets store sal, eller
i Vor Frelser Kirke. Vi kender i skrivende
stund endnu ikke de præcise datoer, men
opfordrer til at man kontakter kirkekontoret eller finder information på kirkens
hjemmeside www.Fredens-kirke.dk

Skærtorsdagsmåltid den 2. april 2015 kl. 17.00
Skærtorsdag indleder påskedagene,
hvor vi mindes de sidste dage af Jesu liv
og dets betydning for os kristne. Ved
skærtorsdagsmåltidet indstiftede Jesus
nadveren. Måltidet er i kirken tegn på
kærlighed og fællesskab.

lammekølle med tilbehør. Det koster
ikke noget at være med, men vi vil
gerne have tilmelding, som kan ske
til kordegn Kirsten Waade på kirkens
hjemmeside eller telefon; 66 12 87 01
senest fredag den 27. marts 2015.

Vi starter i kirken med gudstjeneste og
samles efterfølgende til skærtorsdagsmåltid i Sognehuset, hvor der serveres

Vel mødt.
Dinna Jørgensen,
Sognepræst

Konfirmandindskrivning
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
2016? Ja, så kan du blive skrevet op til at “gå
til præst” tirsdag den 16. juni kl. 16.0018.00 og onsdag den 17. juni kl. 18.00-20.00

Er det Karin, der har fornøjelsen af at skulle
konfirmere dig og dine klassekammerater,
foregår indskrivningen i konfirmandlokalet
på Monbergsvej 40.

Er det Dinna eller Christian, der bliver din
præst, så foregår indskrivningen i Sogne-

Præsterne ved
Fredens Kirke

huset ved Fredens kirke på Skibhusvej 162,
hvor også undervisningen finder sted.

Forårs-familie
gudstjeneste
Onsdag, den 22. april klokken 17.30
“I er verdens lys”
”I er verdens lys, og jeres lys skal
skinne for mennesker!”. Sådan siger
Jesus, da han beskriver én af vores
vigtigste opgaver overfor hinanden.
”At tænde lys og lyse op.” Det kan
vi alle, ligegyldigt hvilken alder vi
har og på tværs af alle mulige andre
menneskelige forskelle. Familie
gudstjenesten i april handler om det
at være lys for hinanden. Hvad er det,
Jesus vil have os til at forstå om vores
fælles liv? Hvordan tænder vi lys? Og
hvordan får vi det til at stråle ud til
hinanden? Og ikke mindst, hvorfra
får lyset sin kraft og styrke?
Efter gudstjenesten er alle meget velkomne til at fortsætte over i Sognehuset, hvor aftensmaden står klar.
På gensyn til en ”lysende” gudstjenesten for små og store.
Karin Jeldtoft Jensen, Sognepræst
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Fredag den 20. marts kl. 10.00

Den bibelske fortælling
som dukketeater
Få en besøgsven
Hvem kan få besøg?

Har du lyst til at tale med et andet menneske, så er besøgstjenesten ved Fredens
Kirke en mulighed for dig.

Hvordan aftales besøgene?

Hvis du kunne tænke dig at få besøg, er
du velkommen til at kontakte kirke-og
kulturmedarbejderen eller en af præsterne ved kirken. Vi vil forsøge at finde en
besøgsven til dig.

Hvad kan besøgsvennen gøre?

Din besøgsven kommer efter aftale en til to
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.

Har Du spørgsmål?

Kontakt venligst:
Kirke-og kulturmedarbejder
Helle Erland Nissen
Tlf. 21 15 48 78
Mail: smh@fredens-kirke.dk
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Å

ret rundt har Fredens Kirke et
bredt samarbejde med sognets
skoler: Sct. Hans og Rising. Det
er et gensidigt frugtbart samarbejde,
da børnene på den ene side stifter bekendtskab med deres lokale kirke, og på
den anden side bruger kirkens ramme
og indhold til dannelse og læring på
forskellige fagområder.
Således har vi inviteret alle sognets 2.
klasser hen i kirken den 20. marts kl.

10.00 for at se teater. Det drejer sig om
dukketeatret Svantevit, der opfører
stykket ”Pust”. Det er en rejse gennem
det gamle og nye testamente, hvor
livagtige dukker åbner historierne til
lyden af violinspil. Altså en musikalsk
og poetisk rejse gennem Biblen fra
skabelse til pinse.
Selvom man ikke længere går i 2. klasse,
er man velkommen til at lægge vejen
forbi den formiddag.

Torsdag den 26. marts kl. 19.00

Torsdag den 16. april kl. 19

Anne Franks Dagbog,
Bach og klezmer

S

kuespiller Nis Bank Mikkelsen
fortæller og læser op, ledsaget
af musikerne Jens Schou
(Klarinet) og Anders Singh Vesterdahl
(Harmonika)
Anne Franks Dagbog er skrevet af en
ganske ung pige under anden verdenskrig. Hendes familie var hollandske
jøder, og da nazisterne kom, skjulte
den sig for at undgå den visse skæbne.
Under de trange forhold blev hendes
”livline” at skrive til en opdigtet ven.
Familien blev dog til sidst opdaget og
sendt til KZ lejr, hvor Anne Frank døde

kun få måneder før befrielsen. Man
fandt senere hendes dagbog. Midt i
frygten og angsten fremstår en livlig,
klarsynet og selvstændig ung pige med
egne problemer, længsler, drømme og
håb. Man fornemmer også, hvordan
hendes tanker modnes tidligere end,
hvad rimeligt er.
I år er det 70 år siden, men det er
i dagbogen, som om hun vidste, at
hendes ord skulle genlyde langt efter
hendes død. Det sker i denne forestilling, der skildrer håb og liv på trods af
mørke og frygt.

“Askepot – en
duft af karry”
Fortælleforestilling af fortæller
og danser, Anette Wilhelm Jahn
Forestillingen handler om sorgen
over at miste en, man holder af.
Ud over at vi alle før eller senere
kommer til at forholde os til at
miste, så er det også virkelighed
for mange børn og unge at skulle
finde sin plads og rolle i en ny
familie forårsaget af dødsfald
eller skilsmisse.
Askepoteventyret er fortalt i et
utal af forskellige versioner verden
over, fordi mennesket til alle tider
har tumlet med problemstillingen.
Annette Jahn fortæller og udfolder
den indiske version. Det sker på
en både alvorlig og humoristisk
måde. F.eks. er den tabte sko, som
vi kender, en næsering!
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FORENINGEN FOR SOGNEMØDER

Program for foråret 2015
Onsdag den 4. marts kl. 19
Biskop Tine Lindhardt:
“Kan du din historie?”
Som mennesker er vi formet af en række
historier og fortællinger – blandt andet
de historier og fortællinger, der hører
vores familie og slægt til. Men i dag er
der mange andre end familien, der gerne
vil fortælle historier om os og for os. For
eksempel dem, der gerne vil sælge os
deres varer og deres mening eller deres
tro. Fortællinger har nemlig magt. Men
er alle fortællinger og historier lige gode?
Og kan man skifte historie og fortælling,
ligesom man skifter skjorte? Og så er der
jo også den bibelske fortælling og historie,
hvilken rolle spiller den for os og vores
identitet? Og hvem skal i grunden sørge
for, at den historie bliver fortalt videre?
Tør vi? – Spørger Tine Lindhardt i et foredrag med fortællinger og om fortællinger.
Fri entre og kaffe med brød 25 kr.
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skal drive værket; lysten ved musikken og
fællesskabet. Det er i årenes løb blevet bedre og bedre, og i dag er Baggårdsbandet en
gruppe, der støtter hinanden menneskeligt,
socialt og musikalsk. Baggårdsbandet har
spillet i DR-kirken, til Håndværker- og industriforeningens medaljefest i Odense, til
gøglergudstjenesten efter Egeskov Marked,
gadegudstjenester i Odense, samt i utallige
sammenhænge. I 2010 udgav Baggårdsbandet en CD, som kan købes efter gudstjenesten. Entre: 50 kr. inkl. kaffe og kage.

Onsdag den 6. maj kl. 19.00
Den syngende maler alias Børge Larsen.
Børge Larsen vil fortælle om og synge
viser af Sigfred Pedersen.

Onsdag den 8. april kl. 19.00
Musikgudstjeneste i Fredens Kirke med
Kirkens Korshærs hjemløseorkester,
Baggårdsbandet. Tema: ”Noget om
kærlighed”. Bandet er ledet af gadepræst,
Peter Pontoppidan Thyssen.
Gudstjenesten vil forme sig som en blanding af fællessalmer, bibellæsning og Baggårdsbandets numre. Meningen er, at vi skal
møde kærlighedstemaet i Bibelen fra mange
forskellige sider, lige fra Højsangens erotiske synsvinkel til den evige Guds uendelige
kærlighed, som Han viste ved Jesus Kristus,
garneret med moderne musik og salmer.
Det skulle gerne blive en oplevelse, som alle
inddrages i og bidrager til. Baggårdsbandet er et hjemløseorkester oprettet under
Kirkens Korshær i Odense august 2007. Det
består af 5 medlemmer, alt efter dagsform. De har spillet sammen i alle årene.
Repertoiret er alt, som bandet kan lide, lige
fra salmer til hård rock. Det er lysten, der

Igennem mere end 45 år har Børge Larsen
rejst Danmark rundt, og holdt foredrag
om viden og ægte oplevelser med Sigfred
Pedersen, som han har kendt fra sin egen
barndom i Harndrup, hvor også Sigfred
Pedersen er født. Børge Larsen kommer
hele vejen rundt. Lige fra Sigfred Pedersens forældre, brødre, hans skolegang og
op gennem ungdomslivet, tiden i Nyhavn
og videre i livet med kone og børn og helt
frem til Sigfred Pedersens død. Entre: 50 kr.
inkl. kaffe og kage.

KOM OG VÆR MED

Mandagscafé

9. marts 2015
Syng med organist, Claus Wilson

Cafeen er for alle, der har lyst til at deltage i et hyggeligt fællesskab omkring
kaffe, sang, fortælling, foredrag, oplysning og musik. Hver mandag fra 14.00
– 15.30. Der kan bestilles kirkebil, så
man bliver afhentet og kørt hjem igen.
Kirkebil bestilles på kirkekontoret på
telefon: 66 12 87 01 senest fredagen før.

16. marts 2015
Foredrag ved sognepræst
Christian Raun Larsen

Program:
2. marts 2015
Banko og spisning

23. marts 2015 Film:
Danskernes egen historie
13. april 2015
Oplæsning ved sognepræst
Dinna Jørgensen
20. april 2015
Foredrag ved Fyns Besættelsesmuseum
om besættelsen af Odense

27. april 2015
Gabriella Guldborg: Barn i Tyskland
forår 1945. Et foredrag i forlængelse af
Ruths fordrag om Bornholm.
4. maj 2015
Banko og spisning
11. maj 2015
Foredrag ved Carl Emil Larsen,
”Om at være medlem af en loge”.
18. maj 2015:
Film
1. juni 2015:
Afslutning med lagkage.

FOR DE ÆLDRE

Pensionistklubben
i Fredens Sogn
Forårsprogram 2015

Aftensang - Ord,
toner og eftertanke
Onsdag den 25. marts kl. 17.00
Onsdag den 29. april kl. 17.00
Onsdag den 27. maj kl. 17.00
Det foregår forrest i kirken omkring klaver og højskolesangbog.
Christian Raun Larsen, Sognepræst

Torsdag den 19. marts
Lis Ingemann foredrag “Som
luksusvagabond gennem Jylland. I
Steen Steensen Blichers fodspor”.
Torsdag den 16. april
Inger Margrethe Lund fra Folkekirkens Nødhjælp foredrag “Bedstemødrene i Kirgisistan”
Alle møder begynder kl. 14.30. Der er
gratis adgang. Kaffe med brød kr. 30,-

Rytmisk koncert
med Alsobate
Torsdag d. 28. maj kl. 19.30-22.00
Det rytmiske kor, Alsobate, under
ledelse af Thorstein Danielsson.
Koret laver koncert i en time. Derefter går vi i Store Sal til lidt rødvin.
Aftenen slutter i kirken med en
kort andagt af sognepræst Christian
Raun Larsen. Alsobate er et af Fyns
bedste rytmiske kor, som brænder
for det, de laver. Og den glæde er de
gode til at sende ud til publikum.
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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
10

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. Ellers orienteres om
kaffens opholdssted. Alle er
meget velkomne til at tage en
kop kaffe og nyde en småkage
efter gudstjenesten.
Menighedsrådet

APRIL

MAJ

Søn

1 10.00-11.00 2. søndag i fasten. Gudstjeneste

Ons

1

Fre

1 9.30 og 11.30 Bededag. Konfirmationer

Man

10.00-11.00 Babysalmesang
2 14.00-15.30 Mandagscafé

Tor

2 17.00-20.00 Skærtorsdag.
Gudstjeneste med spisning

Lør

2 9.30 og 11.30 Konfirmationer

Tir

3 10.00-11.00 Babysalmesang

Fre

3 10.00-11.00 Langfredag. Gudstjeneste

Søn

3 10.00-11.00 4. sø. e. påske. Konfirmation

Ons

4 19.00-21.00 Sognemødeforeningen

Lør

4

Man

4 14.00-15.30 Mandagscafé

Tor

5

Søn

5 10.00-11.00 Påskedag. Gudstjeneste

Tir

5

Fre

6 10.00-11.00 Babysalmesang

Man

6 10.00-11.00 2. påskedag. Gudstjeneste

Ons

6 19.00-21.00 Sognemødeforeningen

Lør

7

Tir

7 10.00-11.00 Babysalmesang

Tor

7

Søn

10.00-11.00 3. søndag i fasten. Gudstjeneste
8 11.00-15.00 Sogneindsamling

Ons

Sognemødeforeningen
8 19.00-21.00 koncert
med Baggårdsbandet

Fre

8

Man

9 10.00-11.00 Babysalmesang
14.00-15.30 Mandagscafé

Tor

9

Lør

9

10 10.00-11.00 Babysalmesang

Fre

10 10.00-11.00 Babysalmesang

Søn 10 10.00-11.00 5. sø. e. påske. Gudstjeneste

Ons 11 17.30-19.00 Familiegudstjeneste

Lør

11

Man 11 14.00-15.30 Mandagscafé

Tor

12

Søn 12 10.00-11.00 1. sø. e. påske. Gudstjeneste

Tir

Fre

13 10.00-11.00 Babysalmesang

Babysalmesang
Man 13 10.00-11.00
14.00-15.30 Mandagscafé

Ons 13

Lør

14

Tir

Tor

14 10.00-11.00 Kristi himmelfart. Gudstjeneste

Fre

15
16 10.00-11.00 Dåbsgudstjeneste

Tir

14 10.00-11.00 Babysalmesang

12

Søn 15 10.00-11.00 Midfaste. Gudstjeneste

Ons 15

Babysalmesang
Man 16 10.00-11.00
14.00-15.30 Mandagscafé

Tor

14.30-16.00 Pensionistklubben
16 19.00-20.00 Fortælleforestilling

Lør

Tir

17 10.00-11.00 Babysalmesang

Fre

17 10.00-11.00 Babysalmesang

Søn 17 10.00-11.00 6. sø. e. påske. Gudstjeneste

Ons 18 17.30-20.00 Menighedsrådsmøde

Lør

18

Man 18 14.00-15.30 Mandagscafé

Tor

19 14.30-16.00 Pensionistklubben

Søn 19 10.00-11.00 2. sø. e. påske. Gudstjeneste

Tir

Fre

20 10.00-11.00 Babysalmesang
10.00-11.00 Svantevit, teater

Man 20 10.00-11.00 Babysalmesang
14.00-15.30 Mandagscafé

Ons 20

Lør

21 10.00-11.00 Dåbsgudstjeneste

Tir

Tor

21 18.00-20.00 Menighedsrådsmøde

21 10.00-11.00 Babysalmesang

19

Søn 22 10.00-11.00 Mariæ Bebudelse. Gudstjeneste

Ons 22 17.30-19.00 Familiegudstjeneste

Fre

22

Babysalmesang
Man 23 10.00-11.00
14.00-15.30 Mandagscafé

Tor

23 18.00-20.00 Menighedsrådsmøde

Lør

23

Tir

Fre

24

Søn 24 10.00-11.00 Pinsedag. Gudstjeneste

Påskegudstjeneste for små
Ons 25 10.00-11.00
17.00-17.45 Aftensang

Lør

25 10.00-11.00 Dåbsgudstjeneste

Man 25

Tor

26 19.00-22.00 Anne Franks Dagbog

Søn 26 10.00-11.00 3. sø. e. påske. Gudstjeneste

Tir

Fre

27 10.00-11.00 Babysalmesang

Man 27 14.00-15.30 Mandagscafé

Ons 27 17.00-17.45 Aftensang

Lør

28

Tir

Tor

28 19.30-22.00 Koncert med Alsobate

24 11.15-12.30 Babysalmesang

28

Ons 29 17.00-17.45 Aftensang

Fre

29

Man 30

Tor

Lør

30

Tir

31

10.30-11.30 2. pinsedag
Gudstjeneste Eventyrhaven

26

Søn 29 10.00-11.00 Palmesøndag. Gudstjeneste

30

OVERSIGTSKALENDER

MARTS

Søn 31 10.00-11.00 Trinitatis. Gudstjeneste

11

Gudstjenester
MARTS

APRIL

MAJ

1. 2. søndag i fasten
10.00: Christian R. Larsen

2. Skærtorsdag
17.00: Dinna Jørgensen
Gudstjeneste med efterfølgende spisning

1. Bededag
09.30: Dinna Jørgensen
11.30: Dinna Jørgensen
Konfirmationer

8. 3. søndag i fasten
10.00: Christian R. Larsen
11. Familiegudstjeneste
17.30: Karin J. Jensen
15. Midfaste
10.00: Dinna Jørgensen
21. Dåbsgudstjeneste
10.00: Karin J. Jensen
22. Mariæ Bebudelse
10.00: Karin J. Jensen
25. Påske for små
10.00: Christian R. Larsen
29. Palmesøndag
10.00: Christian R. Larsen

3. Langfredag
10.00: Dinna Jørgensen
5. Påskedag
10.00: Karin J. Jensen

2. Konfirmationer
09.30: Christian R. Larsen
11.30: Christian R. Larsen

6. 2. Påskedag
10.00: Karin J. Jensen

3. 4. søndag efter påske
10.00: Karin J. Jensen
Konfirmation

12. 1. søndag efter påske
10.00: Christian R. Larsen

10. 5. søndag efter påske
10.00: Karin J. Jensen

19. 2. søndag efter påske
10.00: Dinna Jørgensen

14. Kristi Himmelfart
10.00: Karin J. Jensen

22. Familiegudstjeneste
17.30: Karin J. Jensen

16. Dåbsgudstjeneste
10.00: Dinna Jørgensen

25. Dåbsgudstjeneste
10.00: Christian R. Larsen

17. 6. søndag efter påske
10.00: Dinna Jørgensen

26. 3. søndag efter påske
10.00: Christian R. Larsen

24. Pinsedag
10.00: Christian R. Larsen
25. 2. Pinsedag
10.30: Christian R. Larsen
Fælles gudstjeneste i Eventyrhaven

Kirkebil

Man kan få kirkebil til gudstje
nesterne. Ring til
Kirkekontoret påtlf. 66 12 87
01 senest om fredagen,
så bestiller vi en kirkebil.

31. Trinitatis søndag
10.00: Karin J. Jensen

