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

Det hvide rum anno 2015
Mange erfarede, at kirken i efteråret var lukket 3 måneder pga.
kalkning. Men det skal til hvert 25. år, for at kirkerummet kan
bevare sin styrke: det lyse, højtidelige og enkle udtryk i ét.
Af Sognepræst
Christian Raun Larsen

Arkitektens krav
I år 2020 er det 100
år siden, kirken blev
bygget. Arkitekten
Klint-Jensen (far til Lee
Klint, hende med lampeskærmene) havde
den tanke, at selve kirkerummet ikke
skulle konkurrere med forkyndelsen. Med
andre ord: at der ikke skulle være en masse
fine udskæringer eller detaljer, der kunne
forstyrre øjet. Det drejer sig jo om at høre,
hvad der bliver sagt. Så bortset fra et relativt lille krucifiks over døren til præsteværelset (og de obligatoriske nummertavler),
har man i arkitektens ånd ikke plastret
væggene til med en masse tingeltangel.

Øje eller øre
I forhold til kunsten at lytte er der sket en
del på 100 år. De store glasmosaikker i koret over altret blev senere tilføjet, så øjnene
kunne hvile på noget, mens øret lyttede. Således lytter mange i dag bedst, når øjet (og
måske hænder) er beskæftiget med noget
andet samtidigt: Mange børn mens de tegner, og mange voksne hører TV-avis, når de
samtidigt tjekker Instagram eller Facebook.
Det synes sværere og sværere blot at sidde
stille med hænderne i skødet og lytte.
Det tidløse i de nye tider
Spørgsmålet er, hvor meget kirken skal
imødegå den tendens. Det er en hårfin balance, for det hvide rum er efterhånden et
af de eneste steder, hvor der ikke nødvendigvis skal ske en masse. Hvor man ikke

skal så meget andet end at være til stede,
lytte og modtage. Her skal man ikke præstere, kommentere eller simulere. Her kan
man være sig selv og deltage på sin egen
måde. Som jeg engang hørte en sige: - her
føler jeg, jeg har lov til at synge falsk.
Men balancen mellem det tidløse og det at
følge med tiden har altid været en udfordring, også i Fredens kirkes historie.
Sammenhængskraft
Menighedsrådet planlægger i øjeblikket at
udgive en bog år 2020 om Fredens Kirkes
historie. Tanken er, at denne udgivelse skal
husstandsomdeles, fordi kirkens funktion
og betydning i Skibhuskvarteret er ubestridelig. Først og fremmest fordi utallige
familiers milepæle er markeret her. Derud-

over på grund af kirkens mangestrengede
funktion med f.eks. skoleundervisning,
sundhedsplejersker, ældrevaccination,
legestue, kunstudstilling, pensionistklub,
koncerter osv. Alt imens høres kirkeklokkens slag og markerer således, hvad der
sker, og er sket, i det hvide rum.

FOR DE HELT SMÅ

Tæt på livet, men højt til loftet
Det kunne være en foreløbig konklusion på
kirkens snart hundredårige historie, at det
hvide rum ikke er et hvilket som helst rum
og heller ikke nødvendigvis skal forsøge
at være det. Af samme grund står kirken
her endnu - og på mange måder mere fast
end nogensinde. Måske netop fordi den på
samme tid rummer det højtidelige, lyse og
enkle. Alt samlet i det - nu hvidere - rum.

Babysalmesang

KOM OG LEG MED

Mandag den 1. februar 2016, kl.
9.30 begynder forårsholdet med
babysalmesang i Fredens Kirke. Der
er plads til 14 mødre eller fædre
med deres baby på et hold. Er der
flere interesserede, vil der også blive
oprettet et tirsdagshold.

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 kl. 9.30- 12.30.

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

Babysalmesang er en sjov utraditionel måde udvide sit salme- og
sangkendskab på og samtidig være
sammen med sit barn og andre
forældre. Vi synger salmer og sange,
danser og bruger fagter.
Det koster 100,- kr. for ti gange.
Tilmelding til kirkekontoret
på 66 12 87 01 eller
fredens.sognodense@km.dk
Menighedsrådet
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Kirkeåbning
I forbindelse med gudstjenesten
1. søndag i advent, den 29. november
kl. 10.00 ved biskop Tine Lindhardt
tages kirken igen i brug efter en større
istandsættelse.
Efter gudstjenesten byder vi i den
anledning på et glas vin.

Menighedsrådet

Familiegudstjeneste
Søndag den 13. december kl.
10.00. Med luciaoptog og minikonfirmandafslutning.
Sognepræst
Christian Raun Larsen

Børnehavejul
Fredag den 18. december kl. 10.00
Børnehaverne er inviteret,
men alle er velkomne
Sognepræst
Christian Raun Larsen
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Adventsgudstjeneste for hele familien
Søndag den 29. november kl. 14.00
To dage før julekalenderens første låge
åbnes, og to dage før kalenderlyset tændes,
da mødes store og små, børn og voksne i
den helt ny-renoverede kirke for at fejre
første søndag i advent.

Vi glæder os til at fejre Jesu fødselsdag,
julenat, 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, da Jesusbarnet blev født.

Klokken 14.00 er der gudstjeneste for hele
familien med adventskrans og adventssalmer, adventsmusik og adventsglæde,
adventsfortælling og adventsspænding.

Så tag hele familien med og gerne en nabo
eller to og giv hinanden et par hyggelige timer med familiegudstjeneste og
efterfølgende julehygge i Sognehuset med
æbleskiver og juleklip.

Advent er kirkens nytår, og den første 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.

Med venlig hilsen og på gensyn
Sognepræst
Karin Jeldtoft Jensen

Juletræsfest for hele familien
Tirsdag den 29. december kl. 14.00
Juletræsfesten begynder i kirken med
julegudstjeneste med musik, salmer og en
god julehistorie.

Vil du med til festen, så bedes du reservere
billetter på kirkekontoret, senest tirsdag,
den 22. december kl. 13.00.

Bagefter er alle inviteret til juletræsfest
i Sognehuset. Vi vil danse omkring
juletræet, synge julesange, drikke kaffe
og spise kage, spille lotteri og hvis vi er
heldige, så kommer også julemanden til
festen. Måske har han julegodter med til
børnene.

Tlf. 66 12 87 01 eller e-mail
fredens.sognodense@km.dk
Arrangementet er gratis, men bidrag til
menighedsplejen modtages meget gerne.
Menighedsrådet

Familiegudstjeneste tirsdag den 12. januar kl. 17.30
Kærligheden, der smelter selv den værste kulde
Når julen, nytåret, festen og ferien er forbi,
så er det tid til igen at mødes til familiegudstjeneste i Fredens Kirke. Tirsdag den
12. januar holder vi fast i julens glædelige
budskab om Jesusbarnet, som kommer
til os sendt fra Gud. Jesus bringer Guds
kærlighed til verden julenat, og han sender
kærligheden ud til hvert eneste menneske.
Den kærlighed, som vi må passe på og
sammen give de bedst mulige vilkår.

Aftenens gudstjeneste er for hele familien,
og vi vil høre H.C. Andersens eventyr om
Snedronningen. Snedronningen, som bliver sagt imod af den lille Gerda. For Gerda
kæmper betingelsesløst for sin elskede ven,
Kay. Til sidst smelter hendes kærlighed den
isnende kulde og det skræmmende mørke.
Så sluk fjernsynet, støvsugeren og computeren denne tirsdag aften i januar, og lad
jer i stedet varme af H.C. Andersens

smukke vintereventyr om kærligheden,
der tror alt, håber alt og udholder alt.
Efter gudstjenesten står maden klar i Sogne
huset, og alle er meget velkomne til at slå
sig ned ved bordene i godt selskab.
På gensyn
Sognepræst
Karin Jeldtoft Jensen

Minikonfirmander 2016
10 sjove eftermiddage for børn
Undervisning for alle jer som går i 3. klasse på Risingskolen.
Fra onsdag den 13. januar og til palmesøndag den 20. marts er det minikonfirmandsæson i Fredens Kirke.
Går du i 3. klasse på Risingskolen, eller
går du i skole inde i byen, men bor her i
sognet, så er du meget velkommen til at gå
til minikonfirmand i Fredens Kirke.
Minikonfirmandundervisningen handler
om kirken, om kristendommen og om det
at høre til i kirken.

n

Vi går på opdagelse i kirken og ser steder, hvor I måske aldrig har været før.

n

 i møder kirkens personale og hører
V
om deres arbejde.

n

 i taler om fødsel og dåb, liv og død,
V
om glæde, tro og håb

Undervisningen foregår på onsdage fra
14.30 til 16.00. I, som går på Risingskolen
bliver hentet efter skole klokken 14 og
fulgt over til kirken. Har I brug for det,
følger vi jer også tilbage til SFO.
Vil du vide mere om det at være minikonfirmand, så ring endelig.

n

 i holder minigudstjenester, hvor vi
V
synger, lytter til orglet, og I hører nogle
af de gode og spændende fortællinger
om Gud og om Guds søn, Jesus. Hvad
betyder fortællingerne for os?

På gensyn
Sognepræst
Karin Jeldtoft Jensen
Tlf. 65 90 37 44
mail: Kajj@km.dk

n

V
 i drikker saft og spiser boller, mens vi
snakker sammen om det at være 9 – 10 år
og kigge på verden med kloge barneøjne.

Tilmelding på kirkekontoret
Tlf. 66 12 87 01
mail: fredens.sognodense@km.dk

Fastelavnsgudstjeneste
Søndag den 7. februar kl. 14.00
Man starter udklædt i kirken til
familiegudstjeneste. Derefter fortsætter
festen i sognehus med tøndeslagning
osv. Fra 0-100 år

Sognepræst
Christian Raun Larsen
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Foreningen for sognemøder (Program for 1. halvår 2016)
Onsdag d. 13. januar
2016 kl. 18.00
Gule ærter med flæsk og medister.
Tilmelding til kirkekontoret tlf.
66 12 87 01. Pris 100 kr. pr. person.
Sognepræst Dinna Jørgensen vil
efter spisningen læse op.

Onsdag den 6. april
2016 kl. 14-16
Afdelingschef Henrik Lumholdt
Odense kommune fortsætter sit oplæg fra højskoledagen med at fortælle
om Odense kommunes forvandling
fra stor dansk by til dansk storby.
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Onsdag d. 3. februar
2016 kl. 14-16

Onsdag den 2. marts
2016 kl. 14-16

Tidligere forstander Gert Niemann
fortæller om sine oplevelser på
ordblindeefterskolen Nislevgård
og overvejelser om årsagen til
ordblindhed.

Sognepræst Knud Erik Kristensen,
Kølstrup fortæller om sine
oplevelser som feltpræst
gennem 20 år på Balkan
og i Irak/Afghanistan.

Onsdag den 4. maj
2016 kl. 14-16
Pia Valbak Schmidt beretter om
sine helt personlige erfaringer med
vandringer på Caminoen.

SAMMEN ER DET SJOVERE

KOM OG VÆR MED

Mandagscafeen
forår 2016
Så åbner vi 2. halvdel af en ny og spændende sæson i Fredens Kirke for sognets beboere. Cafeen er for alle, der har lyst til at deltage i et hyggeligt fællesskab omkring
kaffe, sang, fortælling, foredrag, oplysning og musik. Møderne begynder kl. 14.00
og slutter kl. 15.30.
Kaffe og kage koster 20 kr.
Ved foredrag og banko koster det 30 kr.
Mandag 04-01-16 Banko og spisning
Mandag 11-01-16 Foredrag ved Anders W. Berthelsen
Mandag 18-01-16 Organist Claus Wilson kommer og spiller
Mandag 25-01-16 Foredrag med Gunner Steenberg
Mandag 01-02-16 Banko og spisning
Mandag 08-02-16 Foredrag med Erland Porsmose
Mandag 22-02-16 Organist Claus Wilson kommer og spiller
Mandag 29-02-16 Foredrag med Johnny Wøllekær om Odense
Mandag 07-03-16 Banko og spisning
Mandag 14-03-16 Organist Claus Wilson kommer og spiller
Mandag 04-04-16 Banko og spisning
Mandag 11-04-16 Åse og Poul om KARATINA
Mandag 18-04-16 Organist Claus Wilson kommer og spiller
Mandag 25-04-16 Foredrag med Niels-Peter Holm
Mandag 02-05-16 Banko og spisning
Mandag 09-05-16 Sognepræst Christian Raun Larsen foredrag
Mandag 23-04-16 Organist Claus Wilson kommer og spiller
Mandag 30-05-16 Sognepræst Dinna Jørgensen læser
Mandag 06-06-16 Sæsonafslutning med lagkage
Der kan bestilles kirkebil, så man bliver afhentet og kørt hjem igen ganske gratis.
Dette sker ved at ringe på kirkekontoret senest fredagen før. Tlf. 66 12 87 01
Besøgstjenesten

Forårsprogram
pensionistklubben
Torsdag den
21. januar kl. 14.30
“Svingtetten” spiller populærmusik fra trediverne
Torsdag den
18. februar kl. 14.30
Generalforsamling og syng sammen med Vibeke Nielsen
Torsdag den
17. marts kl. 14.30
Med SOS-børnebyerne i Kenya.
Myrna og Ole Olsen fortæller og
viser billeder fra børnebyen Buru
Buru og fra træningscenter for børnebymødre på Karen Blixens farm.
Torsdag den
21. april kl. 14.30
Lars Peter Wandsøe Kristiansen,
som har været ansat som præst i
Fredens Kirke, fortæller om Ærø.
Pensionistklubben
i Fredens Kirke
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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 lægger penge til os, så vi
har mulighed for at hjælpe andre.
For at få del i julehjælp kræver det,
at man udfylder et ansøgnings
skema. Det kan fås ved henvendelse til kirkekontoret.
Ansøgninger skal være kirkekontoret i hænde senest mandag den
7. december kl. 13.00
Sognepræst Dinna Jørgensen
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Sinne Eeg & Thomas Fonnesbæk Duo
I et unikt samarbejde optræder Sinne Eeg
og Thomas Fonnesbæk i en musikalsk
sammensætning bestående af kontrabas
og sang. Det bliver sprødt og blødt, så
englene synger, og der venter publikum
en stor og overraskende koncertoplevelse, når duoen går på scenen.
Den lidt usædvanlige sammensætning,
kontrabas og sang, skaber luft i musikken

Musikguds
tjeneste

Aftensang – Ord,
toner og eftertanke

10. december kl. 19.30
Det lokale kor ALSOBATE,
ledet af Torstein Danielsen, medvirker. Desuden medvirker unge og
gamle med oplæsning.

Onsdag den 16. december kl. 17.00
Onsdag den 27 januar kl. 17.00

Sognepræst Christian Raun Larsen

Sognepræst Christian Raun Larsen

Vi samles forrest i kirken omkring
klaver og højskolesangbog

og dermed spillerum for begge musikeres
store kreativitet og spontanitet.
Duoen laver koncert i Fredens Kirke torsdag d. 3. marts kl. 20.00. Billetter à 150,kr. eksklusiv gebyr købes via BilletNet.
Man kan læse og høre mere om Sinne
Eeg på www.sinnemusic.com og på
Fredens Kirkes hjemmeside.

KOM OG VÆR MED

SAMMEN ER DET SJOVERE

Kender du
nogen, der føler
sig ensom?
Har du lyst til at få besøg af en person,
som du kan tale med, måske gå en
tur med eller bare hygge med, så er
besøgstjenesten ved Fredens Kirke en
mulighed for dig. Vi vil forsøge at finde
en besøgsven til dig. Vi prøver, ud fra
en samtale med dig at finde en af vores
frivillige besøgsvenner som lige netop
passer til dig og dit behov.
Hvad kan besøgsvennen gøre?
Din besøgsven kommer efter aftale 1-2
timer pr. uge. I kan bruge tiden til at
tale sammen om glæder og sorger, bekymringer og oplevelser. Besøgsvennen
har tavshedspligt. Din besøgsven kan
læse højt, hjælpe med at skrive breve
eller I kan gå ture sammen m.v.

Formålet med besøget er, at I begge får
glæde af det. Besøgsvennen er der for
at besøge dig og kommer derfor ikke i
en hjemmehjælperfunktion.
Alt dette kan besøgstjenesten ved
Fredens Kirke tilbyde. Hvis du kunne
tænke dig at få besøg, eller har du et
spørgsmål, er du velkommen til at kontakte en af præsterne ved kirken eller
en af undertegnede.
Dorrit Petersen 30 53 58 29
eller tagedorritpetersen@gmail.com
Allan Sørensen 41 29 89 69
eller Afs@webspeed.dk
Besøgstjenesten

Gudstjenester på
Sankt Hans parken
Mandage kl. 15.00
14. december:
Julegudstjeneste
11. januar:
Altergang
8. februar

Gudstjenester
på Marienlund
Gudstjenesterne begynder kl. 13.00,
og efter gudstjenesterne er der kaffe.
Torsdag den 17. december
Onsdag den 20. januar med altergang
Torsdag den 25. februar
Præsterne ved Fredens Kirke

14. marts:
Altergang
Vi drikker kaffe og spiser kage,
inden gudstjenesten begynder.
Kom og lyt til dejlig klavermusik
ved organist Claus Wilson, sang,
læsninger, prædiken, og hver anden
gang er der altergang.
Præsterne ved
Fredens Kirke
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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.
Menighedsrådet

JANUAR

FEBRUAR

Tir

1 9.30 - 10.30 Babysalmesang

Fre

1 16.00 - 17.00 Gudstjeneste. Nytårsdag

Man

1 14.00 - 15.30 Mandagscafé

Ons

2

Lør

2

Tir

2

Tor

14.00 - 15.00 Demensgudstjeneste
3
16.30 - 18.00 Menighedsrådsmøde

Søn

3 10.00 - 11.00 Gudstjeneste H3K. søndag

Ons

3 14.00 - 16.00 Sognemødeforeningen

Fre

4

Man

4 14.00 - 15.30 Mandagscafé

Tor

4

Lør

5

Tir

5

Fre

5

Søn

6 10.00 - 11.00 Gudstjeneste. 2. s. i advent.

Ons

6

Lør

6

Man

7

9.30 - 10.30 Babysalmesang
17.00 - 19.00 Mandagscafé

Tor

7

Søn

10.00 - 11.00 Gudstjeneste. Fastelavns søndag
7 14.00 - 14.45 Gudstjeneste. Fastelavnsfest

Tir

8 9.30 - 10.30 Babysalmesang

Fre

8

Man

14.00 - 15.30 Mandagscafé
8 15.00
- 16.15 Sankt Hans Parken

Ons

9

Lør

9

Tir

9

14.30 - 16.00 Pensionistklubben.
10 19.30 - 20.30 Koncert med Alsobate

Søn 10 10.00 - 11.00 Gudstjeneste 1.s.e.H.3.K.

Ons 10

Fre

11 13.30 -16.00 Afslutning med Sankthanserne

14.00 - 15.30 Mandagscafé
Man 11 15.00
- 16.15 Sankt Hans Parken

Tor

11

Lør

12 10.00 - 11.00 Dåbsgudstjeneste

Tir

Fre

12
13 10.00 - 11.00 Dåbsgudstjeneste

Tor

12 17.30 - 19.00 Familiegudstjeneste

10.00 - 11.00 Gudstjeneste. 3. s. i advent
Søn 13 14.00
- 15.00 Koncert

Ons 13 18.00 - 20.00 Sognemødeforeningen

Lør

Man 14 15.00 - 16.15 Sankt Hans Parken

Tor

14

Søn 14 10.00 - 11.00 Gudstjeneste. 1. s. i Fasten

Tir

Fre

15

Man 15

Ons 16 17.00 - 17.45 Aftensang

Lør

16 10.00 - 11.00 Dåbsgudstjeneste

Tir

Tor

17 13.00 - 15.00 Marienlund

Søn 17 10.00 - 11.00 Gudstjeneste 2.s.e.H.3.K

Ons 17

Fre

18 10.00 - 11.00 Juleafslutning børnehaver

Man 18 14.00 - 15.30 Mandagscafé

Tor

18 14.30 - 16.00 Pensionistklubben

Lør

19

Tir

Fre

19
20

15

19

16

Søn 20 10.00 - 11.00 Gudstjeneste. 4. s. i advent

Ons 20 13.00 - 14.30 Marienlund

Lør

Man 21 8.00 - 12.00 Juleafslutninger Risingskolen

Tor

21 14.30 - 16.00 Pensionistklubben

Søn 21 10.00 - 11.00 Gudstjeneste. 2. s. i. Fasten

9.45 og 10.45
22 8.45,
Juleafslutninger for Sct. Hans Skole

Fre

22

Man 22 14.00 - 15.30 Mandagscafé

Lør

23

Tir

Tir

Ons 23

23

Tor

11.00, 13.00, 14.30 og 16.00
24 Gudstjenester. Juleaften

Søn 24 10.00 - 11.00 Gudstjeneste. Septuagesima

Ons 24

Fre

25 10.00 - 11.00 Gudstjeneste. Juledag.

Man 25 14.00 - 15.30 Mandagscafé

Tor

25 13.00 - 14.30 Marienlund

Lør

26 10.00 - 11.00 Gudstjeneste. 2. juledag

Tir

Fre

26
27

26

Søn 27 10.00 - 11.00 Gudstjeneste. Julesøndag

Ons 27 17.00 - 17.45 Aftensang

Lør

Man 28

Tor

28

Søn 28 10.00 - 11.00 Gudstjeneste. 3. s. i. Fasten

Fre

29

Man 29 14.00 - 15.30 Mandagscafé

Ons 30

Lør

30

Tor

Søn 31 10.00 - 11.00 Gudstjeneste. Sexagesima

Tir

29 14.00 - 15.00 Gudstjeneste med juletræsfest

31

OVERSIGTSKALENDER

DECEMBER

11

Gudstjenester
NOVEMBER
29. 1. søndag i advent
	10.00: Tine Lindhardt
14.00: Karin J. Jensen
DECEMBER
6. 2. søndag i advent
	10.00: Karin J. Jensen
12. Dåbsgudstjeneste
	10.00: Christian R. Larsen
13. 3. søndag i advent
	10.00: Christian R. Larsen
Minikonfirmandafslutning og Lucia
18. Jul for små
	10.00: Christian R. Larsen
20. 4. søndag i advent
	10.00: Dinna Jørgensen
22. Juleafslutninger Sct. Hans Skole
	8.45: Karin J. Jensen
9.45: Karin J. Jensen
10.45: Karin J. Jensen

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

12. Familiegudstjeneste
	17.30: Karin J. Jensen

25. Juledag
	10.00: Dinna Jørgensen

17. Sidste søndag e. H3K
	10.00: Dinna Jørgensen

26. 2. Juledag
	10.00: Dinna Jørgensen

24. Søndag septuagesima
	10.00: Christian R. Larsen

27. Julesøndag
	10.00: Christian R. Larsen

31. Søndag seksagesima
	10.00: Karin J. Jensen

29. Julefamiliegudstjeneste
	14.00: Karin J. Jensen

FEBRUAR

JANUAR
1. Nytårsdag
	16.00: Christian R. Larsen
3. Helligtrekongers søn
	10.00: Karin J. Jensen
10. 1. søndag e. H3K
	10.00: Christian R. Larsen

16. Dåbsgudstjeneste
	10.00: Dinna Jørgensen

7. Fastelavn
	10.00: Christian R. Larsen
14.00: Christian R. Larsen
Fastelavnsfest
13. Dåbsgudstjeneste
	10.00: Karin J. Jensen
14. 1. søndag i fasten
	10.00: Karin J. Jensen
21. 2. søndag i fasten
	10.00: Dinna Jørgensen
28. 3. søndag i fasten
	10.00: Karin J. Jensen

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

