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Sognepræst, kbf. Christian Raun Larsen,
Vestre Distrikt
Skibhusvej 174, 5000 Odense C. Tlf. 66 12 35 85.
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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.
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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.
Fax: 66 14 87 13.
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 43.
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
Kirke- og kulturmedarbejder: Helle Erland Nissen.
Træffes i Sognehuset, Tlf 66 12 87 01.
Mobil 21 15 48 78. E-mail: smh@fredens-kirke.dk
Menighedsrådsformand: Ove Erling Mortensen.
Kranvejen 41, 5000 Odense C,
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 mandag den 29. januar 2015. Udkommer
ultimo februar. Modtager du ikke kirkebladet,
kontakt da venligst kirkekontoret.
Fredens Sogn udgives af menighedsrådet.
Design og Tryk: OAB-Tryk a/s, Odense
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LÆS MERE OM GUDSTJENESTER,
AKTIVITETER, “HVAD GØR JEG NÅR”
PÅ: WWW.FREDENS-KIRKE.DK

Af kirkesanger
Trine Langhoff

Sangen er der altid

M

usik og salmesang er en væsentlig del af gudstjenester og handlinger i kirken. Musik og sang er
en unik måde, hvorpå vi kan give udtryk
for følelser, både glæde og sorg. Hvor vore
egne ord hører op, tager musikken over, og
dygtige tekstforfattere har til alle tider kunnet sætte ord på det, som kan være svært at
beskrive for os, der ikke har en poetisk åre.
I det følgende vil jeg beskrive mit job som
kirkesanger. I dette job kan jeg glæde mig
over at være med til at understøtte al den
salmesang, som knytter sig til livets små og
store begivenheder, og som forstærker det
kristne budskab.
Jeg har været ansat som kirkesanger ved
Fredens Kirke siden 15/1 2001. Jeg har været
ansat som både standard- og søndagssanger.

På et tidspunkt blev det muligt at skille de
to stillinger ad, og da jeg var begyndt at læse
til socialrådgiver samtidig med et job som
underviser, var jeg glad for at kunne vælge
at blive i jobbet som standardsanger.
Standardsang med forberedelse
At være standardsanger vil sige, at jeg synger
til alle kirkelige handlinger, som f.eks. bisættelser og vielser. Jeg har en ugentlig fridag,
og jeg synger ikke om søndagen. Vi er to
standardsangere. Vi er selv ansvarlige for, via
kirkens kalender, at holde os orienteret om,
hvornår der er bisættelser og vielser. Hvis vi
ikke kan komme, skal vi sende en vikar.
Mange har den opfattelse, at kirkesangerjobbet er en let tjans, hvor man blot møder op,
slår op i salmebogen og går i gang - men sådan er virkeligheden ikke. Ved bisættelser og

vielser er det naturligvis ofte de samme salmer, der går igen, men familierne kan også
have særlige ønsker, og så skal vi naturligvis
forberede os. Det medfører, at vi skal øve på
sange og salmer, så vi kan dem til fingerspidserne, når vi møder op. Her har jeg måske
lidt mere arbejde end mange andre kirkesangere. Jeg er blind og læser ikke noder, så
jeg har behov for, at melodien bliver spillet
igennem nogle gange, så jeg kan lære den.
Kirkens organist, Claus Wilson, som er min
nærmeste chef, er altid villig til at bruge lidt
ekstra tid på mig, og det betyder, at denne
del af forberedelsen ikke er noget problem.
Sangen er altid vigtig
Der kan være mange kirkelige handlinger
i løbet af en uge. Det er ikke unormalt, at
der er 3-4 bisættelser. Ved både bisættelser og vielser er det tit de samme salmer,
som går igen. Det er derfor vigtigt at
huske, at handlingen har stor betydning
for den enkelte familie, også når man
for tredje gang samme dag synger: Altid
frejdig, når du går.

KOM OG VÆR MED

Som kirkesanger er man ikke solosanger,
men forsanger. Man skal understøtte sangen, og for mig er det vigtigt at kommunikere salmens budskab tydeligt og klart
ved at synge med en tydelig tekstudtale.
Ved de handlinger, hvor det er passende,
f.eks. vielser, kan vi i al stilfærdighed
have det meget muntert oppe ved orgelet.
Det kan ske, at Claus pludselig sætter
salmen en halv tone op, eller at han laver
lidt musikalsk sjov ved at ændre på et
forspil til en salme eller ved at præsentere
os for et præ- eller postludium, hvor han
har leget lidt med det musikalske. Det
kan bringe smilet frem midt under vores
koncentrerede indsats.
Når der er flere bisættelser eller vielser i
løbet af en dag, har vi somme tider et par
timers pause, og så er det rigtig hyggeligt
at gå ned i køkkenet og drikke en kop kaffe
og få en sludder med Claus eller andre, der
har tid i en ellers travl hverdag. Jeg har i de
forløbne år også fundet tid til at involvere

mig i kirkens frivillige arbejde. I en periode
var jeg formand for Foreningen For Sognemøder. I min tid som formand fik vi blandt
andet flyttet foreningens årlige juletræsfest
fra om aftenen til om eftermiddagen - til
stor glæde for børnefamilierne.
Jeg har også haft den glæde at få lov til at
prædike et par gange i årenes løb. Det har
været interessant og givende at samarbejde
med kirkens præster om dette og sammen
at reflektere over søndagens tekst.
Fra sanger til socialrådgiver
Min tid i kirken er nu ved at rinde ud. Den
1. september siger jeg farvel og tak for
denne gang. Jeg har fået en løntilskudsstilling som socialrådgiver, og jeg håber, den
kan føre til varigt fuldtidsjob. Hvis ikke,
håber jeg, det er muligt at vende tilbage til
arbejdet i kirken. Det vil tiden vise.
Artiklen er skrevet i august lige før
Trine Langhoff forlod Fredens Kirke for
at arbejde som socialrådgiver. (red)

Kaffe og gudstjeneste
Sankt Hans Parken
Mandage klokken 15.00
8. december: Julegudstjeneste · 5. januar: Altergang · 16. februar
9. marts: Altergang · 13. april
Klokken 15 begynder vi med et hyggeligt kaffebord, og når stemmen er blevet varmet
op, holder vi en kort gudstjeneste med klavermusik, sang, læsning og gode kendte
salmer. Ca. hver anden måned er der mulighed for at deltage i altergang.
Med venlig hilsen
Karin Jeldtoft Jensen
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FOR DE HELT SMÅ

Minikonfirmander
Fra januar til påske vil Fredens Kirke igen
myldre med videbegærlige børn.
Onsdag den 14. januar 2015 fra kl. 14.3016.00 begynder et nyt hold minikonfirmander med børn fra Risingskolen. Minikonfirmandundervisning handler om kirken og
om kristendommen. Det er gratis!
Vil du vide mere?

Babysalmesang
Fredag den 30. januar 2015 starter vi
forårshold med babysalmesang i Fredens Kirke. Der er plads til max 10
babyer og deres mødre eller fædre.
Derfor er det vigtigt at tilmelde sig.
Der vil, hvis der er brug for det, blive
oprettet ekstrahold om mandagen.
Babysalmesang er en sjov utraditionel måde at udvide sit sang- og
salmekendskab på og samtidig være
sammen med sit barn og andre
forældre. Vi synger salmer, danser og
bruger fagter.
Tilmelding og flere oplysninger:
Kontakt: Kirke- og kulturmedarbejder Helle Erland Nissen
tlf. 21 15 48 78 eller
mail: smh@fredens-kirke.dk
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Kontakt: Kirke-og kulturmedarbejder
Helle E. Nissen
Fredens Kirke
Skibhusvej 162
5000 Odense C.
Tlf. 21 15 48 78 eller
smh@fredens-kirke.dk

Legestue

KOM OG VÆR MED

Legestuen er åben året rundt,
undtagen i skoleferier.
Sommerferie juli og august.

ad med at rydde op. Jeg laver kaffe og
te til hver gang. De fleste børn nyder at
spise deres madpakke i legestuen.

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.

Der er ingen tilmelding til legestuen,
men mød op mandag, onsdag og fredag. Program for sæsonen forefindes
på kirkens hjemmeside
www.fredens-kirke.dk

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

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

1. søndag i advent
Adventskransen tændes, og vi tager hul på det nye kirkeår
Første søndag i advent den 30. november kl. 14.00 er der gudstjeneste for hele familien, og efterårets minikonfirmander afslutter deres forløb. Gudstjenesten indledes med
Luciaoptog ved kirkens kor og minikonfirmanderne. Efter gudstjenesten er der varme
æbleskiver i sognehuset, og der vil være mulighed for at lave julepynt.

KOM OG VÆR MED

Juleafslutninger
Der holdes juleafslutninger i Fredens Kirke
Onsdag formiddag den 17. december kl. 9.30 og 10.30 for førskolebørn
Torsdag formiddag den 18. december kl. 8.30 og 9.30 Risingskolen
Fredag formiddag den 19. december kl. 8.30, 9.30 og 10.30 Sct. Hans Skole

Juletræsfest i
Fredens Kirke

Forældre og andre er naturligvis velkomne

Fastelavn
Familiegudstjeneste søndag
den 15. februar 2015 kl. 14.00
Børn i alle aldre indbydes til at komme
udklædte til fastelavnsgudstjeneste.
Efter gudstjenesten slår vi katten af
tønden og spiser fastelavnsboller
Dinna Jørgensen

Mandag den 29. december kl. 14.00
Der indledes med gudstjeneste i
kirken, og derefter går vi over i
sognehuset og holder juletræsfest.
Måske kommer selveste julemanden.
Billetter reserveres på kirkekontoret.
(fredens.sognodense@km.dk)
Arrangementet er gratis, men bidrag
til menighedsplejen modtages gerne.
Arrangør:
Fredens Kirkes menighedsråd
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Foreningen for Sognemøder

Program for foråret 2015
Onsdag den 4. februar kl. 19
Monarkiet: fortid, nutid og fremtid
Kongehuset befinder sig mellem fortid
og fremtid og eksisterer alene i kraft
af dets evne til at virke som nationalt
samlingssymbol i nutiden. Det moderne
monarkis fundament er folkets opbakning, og det er primært monarken, der
skal sikre denne. Men hvilke krav stilles
der i grunden til en moderne regent i et
konstitutionelt monarki som det danske? Hvilken rolle spiller kongehuset i samfundet? Er dets eksistens truet, eller er fremtiden
sikret med det populære kronprinspar?
Foredragsholderen
Jon Bloch Skipper er cand.mag. i historie med speciale i kongehusets
historie. Han er forfatter til en række populærhistoriske bøger om
emnet og optræder som royalekspert i medierne. Han har desuden
virket som konsulent på en række royalhistoriske projekter samt
skrevet, redigeret og bidraget til bøger om bl.a. udenrigspolitik,
erhvervshistorie og Danmarks historie. Siden 2008 har han været tilknyttet BILLED-BLADET som redaktør af den kongelige brevkasse.
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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.
Hvor intet andet er anført:
Fri entre og kaffe med brød 25 kr.

Mandagscafé
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 tlf. 66 12 87 01 fredagen før.

Program:
24. november 2014
Børge Johansen underholder med
sin harmonika

Valentinsdag
“Kærligheden er tålmodig, kærligheden
er mild, den misunder ikke, kærligheden
praler ikke, bilder sig ikke noget ind.
Den gør intet usømmeligt, søger ikke
sit eget, hidser sig ikke op, bærer ikke
nag. Den finder ikke sin glæde i uretten,
men glæder sig ved sandheden. Den
tåler alt, tror alt, håber alt, udholder
alt. Så bliver da tro, håb, kærlighed
disse tre. Men størst af dem er kærligheden”. Med de ord fra apostlen Paulus
til menigheden i Korinth inviterede vi

1. december 2014
Julehygge med æbleskiver
5. januar 2015
Banko og spisning
12. januar 2015
Rejsefortælling fra De Vestindiske Øer
ved sognepræst Karin Jeldtoft Jensen
19. januar 2015
Film ”Danskernes egen historie”
26. januar 2015
Foredrag ved komponist og forfatter
Finn Jørgensen ”Barn og ung i Skibhuskvarteret”
2. februar 2015
Banko og spisning

KOM OG VÆR MED

9. februar 2015
Oplæsning ved sognepræst Dinna
Jørgensen
16. februar 2015
Film ”Danskernes egen historie”
23. februar 2015
Organist, Teresemarie Lisiux spiller
klassisk
2. marts 2015
Banko og spisning
9. marts 2015
Syng med organist, Claus Wilson

sidste år til Valentins gudstjeneste. Vores
bevæggrund var og er, at der ikke er
nogen grund til, at blomsterhandlere og
chokoladefabrikanter skal have eneret
på Valentinsdag. Vi vil som kirke gerne
være med til at fejre kærligheden. Så vi
inviterer igen i år til Valentins gudstjeneste. Så tag din kæreste i hånden og kom
til gudstjeneste lørdag den 14. februar
2015 kl. 17.00.
Menighedsrådets chefkok, Anne Heinze
lægger forslag til en god kærestemiddag
på vores hjemmeside.
Dinna Jørgensen

Menighedsrådets
konstituering
I henhold til menighedsrådslovens §
9 konstituerede menighedsrådet sig
på sit møde den 29. oktober 2014.
Der var genvalg til: Formand Ove
Erling Mortensen, næstformand
Anne Heinze, kirkeværge Ernst
Broe, valgt kasserer Birthe Justesen,
ekstern kasserer Gunvor Schmidt
og sekretær Kirsten Waade.
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Julehjælp 2014
“Vi glæder os i denne tid!”
Og dog, for det er ikke alle, der ser
lige meget frem til julen. For julen
kan være årets vanskeligste højtid,
for julen koster penge – endda mange penge! Vi ved, hvordan børnenes
ønskesedler har det med at vokse,
og vi vil så gerne indfri nogle af
deres forventninger om både god
mad, juletræ og gaver.
For dem, som har vanskeligt ved at
få råd til julen, er der hjælp at hente
gennem Fredens Kirkes menighedspleje. Menighedsplejen kan hjælpe
med beskedne beløb og støtter
fortrinsvis børnefamilier. Julehjælpen
uddeles kun, hvis man har ansøgt om
det skriftligt. Ansøgningsskemaet
kan hentes på kirkekontoret eller hos
præsterne, og ansøgningen skal være
indleveret i udfyldt stand på kirkekontoret senest mandag den 8. december.
Vi siger tak til alle, som i løbet af
året har støttet menighedsplejen ved
Fredens Kirke.
Venlig hilsen fra præsterne
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Menighedsplejen
ved Fredens Kirke

I

Fredens Kirke forsøger vi at hjælpe de
familier i sognet, som befinder sig i en
akut økonomisk svær situation. Der
er naturligvis ikke tale om at kunne vende
en families økonomi om, men hjælpen
kan alligevel udgøre en mærkbar økonomisk håndsrækning. Dette i form af f.eks.
et mindre legat til julen, konfirmationen
eller sommerferien mm. At nogle tænker
på én – også økonomisk – luner i det hele
taget altid.
Menighedsplejen kaldes den form for
kirkelig hjælpefunktion, og den samles der
løbende ind til i Fredens Kirke, så vi på
den måde kan blive ved med at hjælpe og
glæde i det omfang, det kan lade sig gøre.

Et gammelt ord for den indsats er Diakoni. Ordet har noget at gøre med ”at tjene”,
og betegner den omsorg for vores medmenneske/næste, som kræves af os ud fra
bibelens kærlighedsbud. Det siger sig selv,
at den omsorg overskrider religiøse og
kulturelle skel.
Menighedsplejen er altså i første omgang
af økonomisk art, men som bekendt er
økonomi ikke alt. Man kan være trængt på
mange andre områder end på det økonomiske, og man kan altid rette henvendelse
til kirkens præster, såfremt man ønsker
besøg/samtale.
Christian Raun Larsen

FOR DE ÆLDRE

Forårsprogram 2015

Pensionist
klubben i
Fredens Sogn

Torsdag den 19. marts:
Lis Ingemann foredrag ”Som luksusvagabond gennem Jylland. I Steen
Steensen Blichers fodspor”.

Torsdag den 15. januar:
Sangerinden Lise Nees synger fra
kendte operetter og musicals.

Torsdag den 16. april:
Inger Margrethe Lund fra
Folkekirkens Nødhjælp. Foredrag
“Bedstemødrene i Kirgisistan”

Torsdag den 19. februar:
Rundtenom 2 spiller folkemusik,
derefter generalforsamling.

Alle møder begynder kl. 14.30.
Der er gratis adgang. Kaffe med
brød koster kr. 30,-		

Aftensang
– Ord, toner og eftertanke
Onsdag den 17. december kl. 17.00
Onsdag den 28. januar kl. 17.00
Onsdag den 25. februar kl. 17.00

n

Det foregår forrest i kirken omkring
klaver og højskolesangbog
Christian Raun Larsen

KONCERT

Mandag den 15. december 2014 kl. 19.30

Julekoncert “Christmas Time 2014”
med trompetisten Per Nielsen
Til daglig er Per Nielsen solotrompetist i Sønderjyllands Symfoniorkester.
Ved julekoncerterne 2014 ledsages Per Nielsen af organist/pianist
Mads Granum og den rumænske violinist Alexandru Radu.
På repertoiret er blandt andet: Nu tændes tusind julelys, Glade jul, Dejlig er
jorden og Hallelujah. Så der lægges op til en hyggelig aften med julestemning,
når Per Nielsen på sit charmerende og uformelle sønderjysk præsenterer
julens melodier.
Billetter til kr. 205,- købes ved indgangen eller på Billetnet.

n
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Torsdag den
11. december kl. 19.30
De ni Læsninger
Unge og ældre læser op fra tekster,
som fører os hen til julen. Ind imellem høres musik og synges julesalmer
Christian Raun Larsen

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

Nytårsdag 2015
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. Klokken 16.00 står kirken smuk i
tusmørket med levende lys i vinduerne,
kirkeklokkerne ringer, og sammen hilser vi
det nye år velkommen gennem sang, musik,
bibellæsninger og prædiken. Så sig farvel til
sofaen og nytårstrætheden i et par timer og
kom i stedet i kirke og få fornyede kræfter til
at tage godt imod det lille nye år. Efter gudstjenesten ønsker vi hinanden ”Godt nytår”
over et stykke kransekage og ”boblevand”.
På gensyn i år 2015
Karin Jeldtoft Jensen

NOVEMBER
Lør

22

Sidste søndag i kirkeåret.
Søn 23 10.00 Gudstjeneste
Babysalmesang
Man 24 10.00-11.00
14.00-15.30 Mandagscafé.
Tir

25

Ons 26 17.00 Aftensang
Tor

27

Fre

28 10.00-11.00 Babysalmesang

Lør

29

1. søndag i advent. Gudstjeneste
Søn 30 10.00
14.00 Minikonfirmandafslutning

JANUAR

FEBRUAR

Man

Tor

1 16.00 Nytårsdag. Gudstjeneste.

Søn

1 10.00 Septuagesima søndag. Gudstjeneste.

Tir

2

Fre

2

Man

10.00-11.00 Babysalmesang
2 14.00-15.30 Mandagscafé

Ons

3 19.00 Sogneforeningen

Lør

3

Tir

3

Tor

4 16.30 Menighedsrådsmøde

Søn

4 10.00 Helligtrekongers søndag. Gudstjeneste.

Ons

4 19.00 Sogneforeningen

Fre

5

Man

5 14.00-15.30 Mandagscafé.

Tor

5

Lør

6

Tir

6

Fre

6 10.00-11.00 Babysalmesang

Søn

7 10.00 2. søndag i advent. Gudstjeneste

Ons

7

Lør

7

Man

8

Tor

8

Søn

8 10.00 Seksagesima søndag. Gudstjeneste.

Tir

9

Fre

9

Man

9 14.00-15.30 Mandagscafé.

Ons 10

Lør

10

Tir

10

Pensionistklubben
11 14.30
19.30 “De ni Læsninger”

1. søndag efter helligtrekonger
Søn 11 10.00 Gudstjeneste.

Ons 11

Fre

12

Mandagscafé.
Man 12 14.00-15.30
19.00 Fernisering. Annette Lind.

Tor

12

Lør

13

Tir

13

Fre

13

Søn 14 10.00 3. søndag i advent. Gudstjeneste

Ons 14

Lør

14 17.00 Valentins gudstjeneste.

Man 15 19.30 Koncert

Tor

15 14.30 Pensionistklubben.

Fastelavn. Gudstjeneste.
Søn 15 10.00
14.00 Gudstjeneste og fastelavnsfest

Tir

Fre

16

Babysalmesang
Man 16 10.00-11.00
14.00-15.30 Mandagscafé.

9.30 og 10.30 Julegudstjenester for de mindste
Ons 17 17.00: Aftensang

Lør

17

Tir

Tor

18 8.30 og 9.30 Juleafslutning for Risingskolen

2. søndag efter helligtrekonger.
Søn 18 10.00 Gudstjeneste.

Ons 18

Fre

9.30 og 10.30:
19 8.30,
Juleafslutning for Sct. Hans Skole

Man 19 14.00-15.30 Mandagscafé.

Tor

19 14.30 Pensionistklubben

Lør

20

Tir

20

Fre

20 10.00-11.00 Babysalmesang

Søn 21 10.00 4. søndag i advent. Gudstjeneste.

Ons 21

Lør

21 10.00 Dåbsgudstjeneste.

Man 22

Tor

22

Søn 22 10.00 1. s. i fasten. Gudstjeneste.

Tir

Fre

23

10.00-11.00 Babysalmesang.
Man 23 14.00-15.30 Mandagscafé.

11.30, 13.00, 14.30 og 16.00:
Ons 24 Juleaften. Gudstjeneste.

Lør

24 10.00 Dåbsgudstjeneste

Tir

Tor

25 10.00 Juledag. Gudstjeneste

efter helligtrekonger.
Søn 25 10.00 3.søndag
Gudstjeneste.

Ons 25 17.00 Aftensang

Fre

26 10.00 2. juledag. Gudstjeneste

Man 26 14.00-15.30 Mandagscafé.

Tor

26

Lør

27

Tir

Fre

27 10.00-11.00 Babysalmesang

Lør

28 17.00 Aftensang

Tor

16

23

27

Søn 28 10.00 Julesøndag. Gudstjeneste.

Ons 28 17.00 Aftensang

og
Man 29 14.00 Gudstjeneste
efterfølgende juletræsfest.

Tor

29

Tir

30

Fre

30 10.00-11.00 Babysalmesang.

Ons 31

Lør

31

OVERSIGTSKALENDER

DECEMBER
10.00-11.00 Babysalmesang
1 14.00-15.30 Mandagscafé.

17

24

11

Gudstjenester
NOVEMBER

28. Julesøndag
10.00: Karin J. Jensen

15. Fastelavns søndag
14.00: Dinna Jørgensen. Fastelavnsfest

29. 14.00: Christian R. Larsen. Juletræsfest

21. Dåbsgudstjeneste
10.00: Karin J. Jensen

DECEMBER

JANUAR

22. 1. søndag i fasten
10.00: Karin J. Jensen

7. 2. søndag i advent
10.00: Dinna Jørgensen

1. Nytårsdag
16.00: Karin J. Jensen

MARTS

14. 3. søndag i advent
10.00: Karin J. Jensen

4. Helligtrekongers søndag
10.00: Christian R. Larsen

17. 9.30 og 10.30: Dinna Jørgensen
Små børn

11. 1. søndag efter helligtrekonger
10.00: Karin J. Jensen

18. 8.30 og 9.30: Karin J. Jensen
Risingskolen

18. 2. søndag efter helligtrekonger
10.00: Dinna Jørgensen

19. 8.30, 9.30 og 10.30: Christian R. Larsen
Sct. Hans Skole

24. Dåbsgudstjeneste
10.00: Christian R. Larsen

21. 4. søndag i advent
10.00: Christian R. Larsen

25. 3. søndag efter helligtrekonger
10.00: Christian R. Larsen

30. 1. søndag i advent
10.00: Christian R. Larsen
14.00: Christian R. Larsen
Minikonfirmandafslutning m.v.

2

24. Juleaften
11.30 og 13.00: Christian R. Larsen
14.30: Karin J. Jensen
16.00: Dinna Jørgensen

1. Søndag Septuagesima
10.00: Christian R. Larsen

25. Juledag
10.00: Dinna Jørgensen

8. Søndag Seksagesima
10.00: Dinna Jørgensen

26. 2. juledag
10.00: Dinna Jørgensen

14. Valentinsdag
17.00: Dinna Jørgensen

FEBRUAR

1. 2. søndag i fasten
10.00: Christian R. Larsen
8. 3. søndag i fasten
10.00: Christian R. Larsen
11. 17.30: Karin J. Jensen.
Familiegudstjeneste
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

Kirkebil

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

