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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. 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.

Nyt fra menighedsrådet
Menighedsrådets formand Ove Erling
Mortensen har valgt at trække sig fra sin
post i menighedsrådet. I den forbindelse
skal lyde en stor tak for den indsats han
har ydet for menighedsrådet i Fredens
Sogn. Der er blevet lagt mange timer
og mange kræfter i arbejdet som både
formand og kontaktperson.
Menighedsrådet er taknemmelig for den
indsats, der er ydet og ønsker alt godt for
Ove Erling Mortensen.

Menighedsrådet har midlertidigt konstitueret sig med næstformand Anne Heinze for formand, med Helle Pihl Storm
som næstformand og med Christian
Raun Larsen som kontaktperson.
Endelig konstituering for det næste
kirkeår sker på menighedsrådsmødet den
29. november 2017. Konstitueringen vil
fremgå af vores hjemmeside.
Menighedsrådet

Kirkegården: Henvendelse til Kirkegårdskontoret,
Nørregade 36, 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.
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
Kirkeværge: Carl Emil Larsen. Mobil: 40 12 81 40.
Redaktionsudvalg: Anne Heinze, Christian
Raun Larsen, Dinna Jørgensen (ansv.hav.),
Karen Ulletved og Karin J. Jensen.
Næste nummer af kirkebladet:
Deadline 23. januar.
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

Advents-familiegudstjeneste
og Minikonfirmandafslutning
Søndag den 3. december kl. 14.00
Når de første låger er åbnet i jule
kalenderen, og kalenderlyset har
været tændt et par morgener, da
mødes store og små, børn og voksne
i kirken for at fejre 1. søndag i advent
og minikonfirmandernes afslutning.

Vi glæder os til at fejre Jesu fødselsdag, og vi glæder os til julens lys, den
gode mad, festen og budskabet om,
at Gud bøjede sig ned over os med al
sin kærlighed og fred, da Jesusbarnet
blev født.

Kl. 14.00 er der gudstjeneste for
hele familien med adventskrans og
adventssalmer, adventsmusik og
adventsglæde, adventsfortælling og
adventsspænding. Advent er kirkens
nytår, og den 1. søndag i advent indleder den herlige tid op mod jul, hvor
vi må glæde os og forberede os på alt
det gode, der venter os.

Så tag hele familien med og gerne en
nabo eller to og del et par hyggelige
timer med familiegudstjeneste og
efterfølgende julehygge i Sognehuset
med æbleskiver og juleklip.
Med venlig hilsen og på gensyn
Sognepræst Karin Jeldtoft Jensen

Julehjælp
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 donerer penge
til os, så vi har mulighed for at hjælpe
andre. For at få del i julehjælp kræver
det, at man udfylder et ansøgningsskema. Det kan fås ved henvendelse til
kirkekontoret.
Ansøgninger skal være kirkekontoret i
hænde senest mandag den 4. december
kl. 13.00
Præsterne ved Fredens Kirke

PLEJEHJEMSGUDSTJENESTER

Sankt Hans Parken
mandage kl. 15.00
n N
 B!

n

n
n

Juleaftensdag,
søndag den 24. december,
kl. 11.00: Julegudstjeneste.
8 . januar: Nytårsgudstjeneste
med altergang og kaffe med
kransekage: Dinna Jørgensen
1 2. februar: Altergang
1 2. marts

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.
Venlig hilsen
Præsterne ved Fredens Kirke

Jul for de mindste

Fredag den 15. december kl. 9.30
Alle småfolk er inviteret til julegudstjeneste i Fredens Kirke fredag den 15.
december. Børnehaverne, dagplejerne,
Legestuen og alle andre småfolk med
deres voksne er meget velkomne til at
komme til julegudstjeneste for børn.

den mørke mark. Derude, hvor de
nærmeste naboer var hyrderne og alle
deres dyr, men hvor der med ét blev
lyst og englene sang om den lille Messias, der kom til jorden for at hjælpe
både små og store.

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

På gensyn til en julet formiddag for
de yngste.
Karin Jeldtoft Jensen
Sognepræst

Marienlund
2. halvår 2017
kl. 13.15
n Tirsdag

den 12. december
den 17. januar
n Onsdag den 21. februar
n Onsdag

Gudstjenester begynder kl. 13.15,
der er altergang hver gang.
Christian Raun Larsen
og Dinna Jørgensen
Sognepræster
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Juleafslutninger
for skolerne
Risingskolen:
Onsdag den 20. december kl. 8.30,
9.30 og 10.30
Sankt Hans skole:
Torsdag den 21. december kl. 8.45,
9.45 og 10.45

Fredens Kirkes Legestue
1. Legestuen er åben mandag, onsdag
og fredag fra 9.30 til 12.00 for børn og
deres voksne i Fredens Sogn.
2. Kaffe/te kan brygges i legestuen. Der
er engangskrus.
3. Deltagelse er gratis.
4. Man rydder op efter sig selv, tørrer
borde af og sætter stole op.
5. Poser med bleer lægges i udendørs
affaldscontainer.

Fastelavn i
Fredens Kirke
Søndag den 11. februar kl. 14.00
En af de farverigeste søndage i Fredens
Kirke er fastelavn, hvor små og store
mødes til familiegudstjeneste, tøndeslagning, fastelavnsbollespisning, slikposer og
præmier til de bedst udklædte. Kl. 14.00
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
atriumgården og bag kirken. Når tønden
er slået ned, og kattekongen og dronningen er kåret, er det tid til at hygge sig med
kaffe, kakao og fastelavnsboller. På gensyn
til en sjov og farverig eftermiddag.
Sognepræst Karin Jeldtoft Jensen
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6. Brugere er velkomne til at etablere
brød-, kage- og frugtordninger.
7. Onsdag tilbydes rytmik, bortset fra
ferier – i øvrigt er Legestuen ubemandet.
Menighedsrådet ved Fredens Kirke

FOR DE SMÅ

Minikonfirmand
– for Risingskolens 3. årgang
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 anderledes
måde, end man måske er vant til.
Undervisningen er bygget op om både
aktiviteter og fordybelse: der synges,
leges og males - men der er også tid til
at stille spørgsmål og tale om de store og

små ting i livet. Undervisningen varetages af sognepræst Dinna Jørgensen. 10
onsdage, første gang 10. januar. Børnene
hentes på skolen kl. 14.10 og forældre kan
hente børnene i kirken kl. 16.00. Tilmelding
til kirkekontoret 66 12 87 01/kwaa@km.dk
Yderligere oplysning:
Sognepræst Dinna Jørgensen
20 27 04 19 eller dij@km.dk

Familiegudstjeneste
Onsdag den 24. januar kl. 17.30
Familiegudstjeneste i Fredens Kirke
med efterfølgende spisning i sogne
huset. Det koster ikke noget at være
med, og tilmelding er ikke nødvendig. I gudstjenesten skal vi høre
om, hvad Jesus lavede, da han var
lille. Vi skal høre om hvem, han
legede med og om, hvad de legede.
Dinna Jørgensen
Sognepræst

Babysalmesang
Babysalmesang er for babyer i alderen 0-12 måneder. Gennem sang,
dans, vuggen og gyngen stimuleres
alle barnets sanser.
Nye hold starter tirsdag d. 16. januar og fredag d. 19. januar kl. 9.30.
Det koster 100 kr. for 10 gange, og
beløbet betales første gang.

Hvem er din næste?
Familiegudstjeneste onsdag
den 21. februar kl. 17.30
Der er efterfølgende spisning
i sognehuset kl. ca. 18.00
Gratis, ingen tilmelding
Christian Raun Larsen
Sognepræst

Tilmelding:
fredens.sognodense@km.dk
Skriv venligst:
n barnets navn
n forældres telefonnummer og
mailadresse
n om tilmeldingen er til tirsdagseller fredagsholdet
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25 års jubilæum
1. december 2017 har
sognepræst Karin
Jeldtoft Jensen været
ansat her i sognet i 25
år. I kirkebladet nr.
5, oktober- november fra 1992 står at
læse, at til det ledige
præsteembede efter Kirsten Clement var
indkommet 15 ansøgninger, og at menighedsrådet sammen med biskop Vincent
Lind og domprovst Poul Erik Andersen
havde udtaget to mænd og fire kvinder til
nærmere samtale. Deri blandt jo så Karin,
der fik stillingen. Kirkeblad nr. 6 fra 1992
mangler i samlingen af kirkeblade, så vi ved
ikke, om Karin er blevet budt velkommen
og er blevet præsenteret for menigheden i

BLIV BESØGSVEN

Besøgstjenesten i
Fredens Sogn
Besøgstjenesten i Fredens Sogn
mangler akut mænd som besøgsvenner. Så har du mod på at hjælpe
en ensom i vores sogn, så er du
meget velkommen her.
Kontakt: Formand
Dorrit Petersen Tlf. 30 53 58 79

Sammen er det sjovere
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form af en artikel i kirkebladet. Det håber
vi da. Men på et eftermiddagsmøde den 4.
marts fik Karin ordet og kunne præsentere
sig selv. Nu behøver Karin ikke længere nogen præsentation. Karin er et kendt ansigt i
sognet, hvor hun er værdsat for et grundigt
og solidt præstearbejde. Karin er et varmt
og empatisk menneske, som ingen går
forgæves til. Karin er tålmodigt blevet i sin
stilling, mens den ene præst efter den anden
har været forbi Fredens sogn. Det har givet
hende en erfaring med sognet, som andre
med taknemmelighed kan trække på. Dertil
er hun god at arbejde sammen med.
Karins jubilæum fejres efter eget ønske
søndag den 3. december i forbindelse med
eftermiddagsgudstjenesten kl. 14.00 og
adventshyggen derefter.

Juletræsfest i
Fredens Kirke
Fredag den 29. december kl. 14.00.
Der indledes med en gudstjeneste
i kirken, derefter går vi over i Sognehuset og holder juletræsfest. Der
vil være kaffe og kage, amerikansk
lotteri – og måske kommer selveste
julemanden.
Menighedsrådet

Menighedsrådet

Fredens sogns torsdagsklub
Arrangementer for foråret 2018
Juleafslutningn
torsdag den 14. december kl. 14-16
Generalforsamling i torsdagsklubben
torsdag den 18. januar 2018 kl. 14-16
Mød op og vælg bestyrelsesmedlemmer.
Halvdelen af bestyrelsen er på valg.
Brunkulslejerne med Knud Simonsen
torsdag den 15. februar 2018 kl. 14-16
Knud Simonsen har skrevet en række
bøger om tørveudvinding, brunkulsudvinding og livet i lejerne.
Møde med Rock Nalle
torsdag den 15. marts 2018 kl. 14-16

Mødet er aftalt med Nalle, og vi søger
at få ham til at fortælle om sit liv med
og i rocken.
Demens ved Lone Vasegaard
torsdag den 19. april 2018 kl. 14-16
Lone Vasegaard fortæller om symptomer på demens, de forskellige
demenstyper og hvordan man bedst
hjælper og støtter mennesker med en
demenssygdom.
Opvækst blandt nonnerne i Dalum
torsdag den 17. maj 2018 kl. 14-16
Inger Margrethe Desmareth fortæller
om sin opvækst hos nonnerne i Dalum.

Program for Mandagscafeen
efterår 2017 - forår 2018
20-11-17
27-11-17
		
05-12-17
		
		
08-01-18
15-01-18
22-01-18
29-01-18
05-02-18
12-02-18
19-02-18
26-02-18

KOM OG VÆR MED

Svindinge Salonorkester spiller.
Æbleskiver og kaffe.
Karin J. Jeldtoft læser op og Claus Wilson spiller.
Julespisning. - Vi spiser en dejlig julemiddag.
Menu: flæskesteg, medister, rødkål.
(Lukket julearrangement, kræver tilmelding)
Banko og spisning
Underholdning. Revy, sang Lis Vinberg
Claus Wilson spiller syng med melodier
Gudbjerg Trioen spiller og synger glade melodier
Banko og spisning
Old Stars
Claus Wilson spiller syng med melodier
Bjergbankens Cabaret. Underholdning

Prisen til kun 30 kr. pr. person. Alle arrangementerne er fra kl.14:00 – 16:00.
Transport: Hvis du bor i Fredens sogn, kan der bestilles kirkebil, så man bliver
afhentet og kørt hjem igen. Dette sker ved at ringe på kirkekontoret senest fredagen
inden kl. 12. TLF. 66 12 87 01. Nærmere inf.: Allan Sørensen Tlf. 41 29 89 69

Fernisering

Nytårsdag

Onsdag den 6. december 2017,
kl. 19-21 er der fernisering på en
udstilling med billedkunstneren
Susanne Pedersen

Den 1. januar kl. 16 når mørket falder
på, holder vi gudstjeneste i Fredens
Kirke. Bagefter serveres et glas og et
stykke kransekage, og vi får lejlighed
til at ønske hinanden Godt Nytår.

Fredens Sogns
Kunstforening

Sognepræst Dinna Jørgensen

Dåbsklude
Som ved så mange andre kirker
her i landet er vi også ved Fredens
Kirke begyndt at strikke dåbsklude.
En dåbsklud er en strikket bomuldsklud med et kirkeligt motiv.
Kluden bruges til at tørre dåbsbarnets hoved, og barnet får så kluden
med hjem som et minde om dåben.
Menighedsrådet lægger lokaler,
kaffe, kage, opskrifter og garn til.
Så man skal bare møde op med et
par strikkepinde nr. 2½ eller 3 og
mod på at gå i gang. Vi startede i
efterårsferien og strikker igen den
21. november mellem 14 og 16, og
fremover den 3. tirsdag i måneden.
Ulla Veppler idemager og
Dinna Jørgensen, sognepræst
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Aftensang
Ord, toner og eftertanke
Vi mødes omkring flygel
og højskolesangbog
kl. 17.00 til 17-45 i kirken:
20. december
31. januar
28. februar
28. marts
Sognepræst
Christian Raun Larsen

Koncert med
NOAH
23. januar 2018. kl. 17.00
Bag navnet NOAH gemmer sig sanger og sangskriver Troels Gustavsen.
NOAH er garant for dansksproget
pop fra allerøverste hylde og med en
velkendt, nordisk tone af melankoli, har sangene gjort deres indtog
på de danske radiostationer og
streamingtjenester. Sangene vil blive
leveret akustisk i øjenhøjde med
publikum. Siden 2013 har karrieren kun eskaleret. I efteråret 2016
deltog Troels i Toppen af Poppen,
hvor hele Danmark fik ørene op for
Troels stemme. NOAH udsendte
pladen ”1988” d. 18 november 2016,
som han spillede udsolgte koncerter
med i hele foråret 2017.
Musikudvalget
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Julekoncert
10. december 2017 kl. 19.30
Julen har trompetlyd, i hvert fald når
trompetisten Per Nielsen optræder i
kirkerne landet over.

solgte eksemplarer, hvilket gør ham til
landets mest populære instrumentalmusiker.

Billetter à 215,- kr. plus gebyr købes her:
http://www.ticketmaster.dk/event/
per-nielsen-christmas-time-2017billetter/434365

Publikum i landets kirker er garanteret
en hyggelig og stemningsfuld aften,
når Per på sin charmerende sønderjyske facon uformelt præsenterer julens
melodier.

Per Nielsen, der til daglig er trompetist i Sønderjyllands Symfoniorkester,
blæser igen i 2017 julen ind med sine
populære julekoncerter, som i de
senere år har fyldt bænkerækkerne i
Danmarks kirker.
Per Nielsen spiller kendte julemelodier
fra albummerne ”Christmas Time”
og ”Christmas Joy”, for sidstnævnte
modtog han få uger efter udgivelsen i
2011 en guldplade med et salg på mere
end 10.000 cd’er.
På repertoiret er der en perlerække af
de mest kendte julesalmer og -sange
som ”Nu tændes tusind julelys”, ”En
stjerne skinner i nat”, “Når jeg ser et
stjerneskud” og ”Amazing Grace”.
Per modtog i 2012 ”Sydbanks Musikpris”, hvor musikerne i Sønderjyllands
Symfoniorkester stemmer på en kollega, som har gjort sig særlig fortjent
til netop denne hæder! Populariteten
understreges yderligere af, at hans
14 cd’er er solgt i mere end 400.000

Ved julekoncerterne medvirker
desuden pianist Jacob Trautner og
violinisten Alexandru Radu.
Musikudvalget

KONCERT

Koncert med Sinne Eeg
og Søren Sko
4. december 2017 kl. 20.00

Dissing & Las synger Dylan
Featuring Dan Hemmer på kirkeorgel
7. januar 2018 kl. 20.00
Billetter til koncerten købes her:
http://www.ticketmaster.dk/event/dissingog-las-synger-dylan-featuring-danhemmer-pa-kirkeorgel-billetter/434667
Det lyder som en god ide, og det er det.
Bob Dylan sunget og spillet af Rasmus og
Jonas Dissing samt Las Nissen, der tilhører
den absolutte top indenfor den nye generation af dansk musik. De er oplært hos
Povl Dissing, men er i dag etableret som
en unik enhed, der med præcision og samhørighed har fundet deres helt egen lyd og
musikalske univers. Nu også med orgel.
Pianist og hammondorganist, Dan Hemmer (f. 1966) er en flittigt brugt ’sideman’
i den danske musikbranche. Han har

indspillet og optrådt sammen med så
forskellige navne som blandt andet Hanne
Boel, Aske Jacoby, Povl Dissing, Rasmus
Nøhr, Rasmus Walter, Rasmus Lyberth,
Kenn Lending, Billy Cross, Anne Dorte
Michelsen og Jens Lysdal.
Af udenlandske navne kan nævnes Lillian
Boutté, Louisiana Red, Johnny Vidacovich,
Robben Ford og senest en turné med den
amerikanske trommeslagerlegende Steve
Gadd.
Desuden er Dan Hemmer ansat som kirkeorganist i Hornsherred.
Det er altså ikke nogen hr. hvemsomhelst
der bokser fra kirkens modsatte ringhjørne, når der er koncert næste gang.

Tag en popsanger og en jazzsangerinde, som hver især hører blandt de
bedste indenfor deres felt. Lad dem
synge deres yndlingsyndlingsjulesange fra nær og fjern. Tilsæt et fedt
band. Så har du opskriften på en
fantastisk koncert, hvor stor musikalitet og en smittende spilleglæde
opfylder kirkerummet med den
hyggeligste jule- og vinterstemning.
Oplev to af landets bedste sangere
synge julen ind, når de to venner
Søren Sko (Sko/Torp) og jazzsangerinden Sinne Eeg genoptager et skønt
samarbejde. De har arbejdet sammen
i forbindelse med flere pladeudgivelser. Til gengæld er det næsten 10 år
siden, at de sidst optrådte sammen,
så de glæder sig vildt! Søren Sko
kender de fleste fra samarbejdet med
guitaristen Palle Torp i Sko/Torp.
Sinne Eeg regnes for en af Europas
bedste jazzsangere med et væld af
priser bag sig. Pladserne er unummererede, så mød op i god tid!
Køb billetter her:
www.ticketmaster.dk/event/435673

Musikudvalget
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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, Nørregade 36,
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

JANUAR

FEBRUAR

Fre

1 kl. 9.30 – 10.30: Babysalmesang

Man

1 kl. 16.00 – 17.00: Gudstjeneste

Tor

1

Lør

2

Tir

2

Fre

2 kl. 9.30 – 10.20: Babysalmesang

Ons

3

Lør

3

Tor

4

Søn

4 kl. 10.00 – 11.00: Gudstjeneste

Søn
Man

kl. 10.00-11.00: Gudstjeneste
3
kl. 14.00-15.00: Familiegudstjeneste
kl. 17.00 – 19.30: Mandagscafé Julespisning
4
kl. 20.00 – 21.30: Koncert

Tir

5 kl. 9.30 – 10.30: Babysalmesang

Fre

5

Man

5 kl. 14.00 – 16.00: Mandagscafé

Ons

kl. 14.00 – 15.00: Demensgudstjeneste
6
kl. 19.00 – 21.00: Fernisering

Lør

6

Tir

6 kl. 9.30 – 10.20: Babysalmesang

Tor

7 kl. 14.00 – 15.00: Demensgudstjeneste

Søn

7

Ons

7

Fre

8 kl. 9.30 – 10.30: Babysalmesang

Man

8 kl. 14.00 – 16.00: Mandagscafé

Tor

8

Lør

9

Tir

9 kl. 9.30 – 10.20: Babysalmesang

kl. 10.00 – 11.00: Gudstjeneste
kl. 20.00 – 21.00: Koncert

9

Fre

kl. 10.00 – 11.00: Gudstjeneste
Søn 10
kl. 19.30 – 21.00: Koncert

Ons 10

Lør

Man 11

Tor

11

Søn 11

Fre

12

Man 12 kl. 14.00 – 16.00: Mandagscafé

Lør

13

Tir

Tir

12 kl. 9.30 – 10.30: Babysalmesang

Ons 13 kl. 10.00 – 10.45: Legestuerytmik

10
kl. 10.00 – 11. 00: Gudstjeneste
kl. 14.00 – 15.00: Fastelavnsgudstjeneste

13

Tor

14 kl. 14.00 – 16.00: Torsdagsklubben

kl. 10.00 – 11.00: Gudstjeneste
Søn 14
kl. 12.30 – 13.30: Døvegudstjeneste

Fre

15 kl. 9.30 – 10.00: Julegudstjeneste for småfolk

Man 15 kl. 14.00 – 16.00: Mandagscafé

Tor

15 kl. 14.00 – 16.00: Torsdagsklubben

Lør

16

Tir

kl. 9.30 – 10.20: Babysalmesang
kl. 14.00 – 16.00 Dåbsklude

Fre

16
17

16

Ons 14

Søn 17 kl. 10.00 – 11.00: Gudstjeneste

Ons 17

Lør

Man 18

Tor

18 kl. 14.00 – 16.00: Torsdagsklubben

Søn 18 kl. 10.00 – 11.00: Gudstjeneste

Fre

19 kl. 9.30 – 10.20: Babysalmesang

Man 19 kl. 14.00 – 16.00: Mandagscafé

Lør

20

Tir

19 kl. 9.30 – 10.30: Babysalmesang

kl. 8.30, 9.30 og 10.30: Juleafslutning Risingskolen
Ons 20
kl. 9.45 – 10.45: Legestuerytmik

Tir

Tor

21 kl. 8.45, 9.45 og 10.45: Juleafslutning Sct. Hans Skole

Søn 21 kl. 10.00 – 11.00: Gudstjeneste

Fre

22

Man 22 kl. 14.00 – 16.00: Mandagscafé

Lør

23

Tir

Søn 24

kl. 11.00, 13.00, 14.30 og 16.00:
Gudstjenester

23

kl. 9.30 – 10.20: Babysalmesang
kl. 20.00 – 21.30: Koncert

Ons 24 kl. 17. 30 – 19.00: Familiegudstjeneste

Man 25 kl. 10.00 – 11.00: Gudstjeneste

Tor

25

26 kl. 10.00 – 11.00: Gudstjeneste

Fre

26 kl. 9.30 – 10.20: Babysalmesang

Ons 27

Lør

27 kl. 10.00 – 11.00: Dåbsgudstjeneste

Tor

28

Søn 28 kl. 10.00 – 11.00: Gudstjeneste

Fre

29 kl. 14.00-16.00 Juletræsfest

Man 29 kl. 14.00 – 16.00: Mandagscafé

Lør

30

Tirs

Tir

Søn 31 kl. 10.00 -11.00: Gudstjeneste

OVERSIGTSKALENDER

DECEMBER

kl. 9.30 – 10.20: Babysalmesang
20 kl. 14.00 – 16.00 Dåbsklude
kl. 19.00 – 21.00: Kunstforeningen

Ons 21 kl. 17.30 – 19.00: Familiegudstjeneste
Tor

22

Fre

23 kl. 9.30 – 10.20: Babysalmesang

Lør

24 kl. 10.00 – 11.00: Dåbsgudstjeneste

Søn 25 kl. 10.00 – 11.00: Gudstjeneste
Man 26 kl. 14.00 – 16.00: Mandagsklubben
Tir

27 kl. 9.30 – 10.20: Babysalmesang

Ons 28

30 kl. 9.30 – 10.20: Babysalmesang

Ons 31

11

Gudstjenester
DECEMBER
3. 1. søndag i advent
10.00: Dinna Jørgensen
14.00: Karin J. Jensen
6. Demensgudstjeneste
14.00: Camilla Balslev
7. Demensgudstjeneste
14.00: Camilla Balslev
10. 2. søndag i advent
10.00: Karin J. Jensen
15. Dagpleje- og Børnehavejulgudstj.
9.30: Karin J. Jensen
17. 3. søndag i advent
10.00: Christian R. Larsen
20. Rising juleafslutning
8.30, 9.30 og 10.30: Dinna Jørgensen
21. Sankt Hans juleafslutning
8.45, 9.45 og 10.45: Christian R. Larsen
24. Juleaften
11.00 Christian R. Larsen
13.00 Karin J. Jensen
14.30 Dinna Jørgensen
16.00 Dinna Jørgensen
25. Juledag
10.00: Christian R. Larsen

26. 2. juledag
10.00: Karin J. Jensen
29. Juletræsgudstjeneste
14.00: Dinna Jørgensen
31. Julesøndag
10.00: Christian R. Larsen
JANUAR

FEBRUAR

1. Nytårsdag
16.00: Dinna Jørgensen
Nytårsgudstjeneste

4. Seksagesima
10.00: Dinna Jørgensen

7. 1. søndag efter H3K
10.00: Karin J. Jensen
14. 2. søndag efter H3K
10.00: Christian R. Larsen
21. Sidste søndag efter H3K
10.00: Dinna Jørgensen
24. Familiegudstjeneste
17.30: Dinna Jørgensen		
27. Dåbsgudstjeneste
10.00: Christian R. Larsen
28. Septuagesima
10.00: Christian R. Larsen

11. Fastelavn
10.00: Karin J. Jensen
14.00: Karin J. Jensen
Fastelavnsfest
18. 1. søndag i fasten
10.00: Karin J. Jensen
21. Familiegudstjeneste
17.30: Christian R. Larsen
24. Dåbsgudstjeneste
10.00: Dinna Jørgensen
25. 2. søndag i fasten
10.00: Dinna Jørgensen

Kirkebil
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