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

Meddelelse fra
Menighedsrådet
Af Ove Erling Mortensen
Menighedsrådsformand

Fredens Kirke er travl,
og når du kommer i
kirken møder du vores
dygtige personale og
frivillige. I dette nummer præsenterer Mettea Engelund sig. Hun
er vores kirke- og kulturmedarbejdervikar.
Mange har allerede mødt Mettea, som
står i spidsen for babysalmesang, hjælper
præsterne med minikonfirmandundervisningen og er et kendt ansigt i legestuen.
Årsagen til vikaren er, at vi har måttet
sige farvel til Helle Erland Nissen. Kirken
udvikler sig, og vi står på spring til at blive
Fyns største sogn. Derfor arbejder menighedsrådet på at finde den helt rette løsning
fremadrettet. Menighedsrådet mødes i
slutningen af februar.

Undervejs i processen byder vi fortsat
indenfor til vores sædvanlige tilbud, som
løftes af mange dygtige mennesker.
Hvad ønsker du for din kirke?
I efteråret skal vi vælge et nyt menighedsråd. Måske går du allerede rundt med gode
ideer og visioner for, hvordan kirken og
dens tilbud skal udvikle sig?
Derfor vil jeg naturligvis ikke spilde
lejligheden til at nævne, at du er mere end
velkommen til at komme til mig eller de
andre medlemmer af menighedsrådet og
høre mere om arbejdet.
Har du lyst til at lægge en helt målrettet
indsats som frivillig i kirken, så hører
vi altid gerne fra dig. Sammen skaber vi
de gode rammer for vores mange akti
viteter.

Noden
i flyglet
En efterårsdag ringede telefonen. Det var
organisten fra Fredens Kirke. Han havde
sat sig ved flyglet, og flyglet lød anderledes
den dag! Flygellåget blev åbnet og nede
i flyglet lå en node, hvorpå der stod “Til
Mettea”. Jeg havde lige afsluttet et barsels
vikariat som organist ved Sct. Hans Kirke,
så der var god tid til straks at køre til
Fredens Kirke og hente noden. Det helt
tilfældige møde med Fredens Kirke, viste
sig at blive et meget meningsfyldt møde!
Mit navn er Mettea Engelund, jeg har
to konservatorieuddannelser, først som
organist og kantor, og siden som cembalist. Jeg blev på forunderlig vis elev hos
den verdensberømte organist, cembalist
og dirigent Ton Koopman, Holland. Efter
6 nørdede år i Holland, rejste jeg hjem til
Danmark. Mødte manden i mit liv og fik 3
børn, som nu er 2, 3 og 5 år.
Min rygsæk er fyldt med klassisk musik,
men noget pudsigt skete, da jeg blev mor.
Det var en fornøjelse at genopfriske de
gode, gamle børnesange! En glæde at få
lov til at synge med vores 3 små børn!
Samt en glæde, når jeg spurgte dem på
vej til pasning: Hvilken cd vil I gerne høre

i bilen i dag? - og svaret lød med begejstring: ”Händels Messias!” Denne skønne
blanding af både nyere, rytmisk og klassisk
musik er ikke længere kun for mine egne
små. I Fredens Kirke er jeg nu ansat til at
give sang og musik til børn og unge.

dem på kirkens orgel eller på klaveret. Musik kan skabe et legende univers, men det
kan også skabe ro og fordybelse. En pige
fortalte en dag, at under musikken så hun
Gud gå op gennem k irkens midtergang,
stille sig foran børnene og velsigne dem.

To formiddage om ugen underviser jeg
småbørnsforældre i babysalmesang i kirken. I legestuen er der hver onsdag musik
og sang for børn mellem 0 og 6 år. Undervisningen for minikonfirmander er jeg
også med til sammen med kirkens præster.
Minikonfirmanderne er noget helt særligt:
de er interesserede unge mennesker, der
har masser af spørgsmål om livet. Så de
kommer med på en fantasifuld rejse i kirke
og kristendom. Hver undervisningsgang afsluttes med at minikonfirmanderne lægger
sig ned, og jeg spiller beroligende musik for

Sidegevinsten ved musikken er, at det er en
livsbekræftende måde at være sammen på!
Jeg ser mange muligheder for det kirkelige
børnearbejde ved Fredens kirke!
Jeg glæder mig over samarbejdet med
kirkens ansatte, et menighedsråd der – sagt
med musikkens sprog – er med på noderne, og entusiastiske frivillige! Ja, noden i
flyglet har ført meget med sig!
De venligste hilsner
Mettea Engelund

KOM OG LEG MED

Legestue
Legestuen er åben året rundt. Legestuen er et tilbud til alle børn fra 0 til 6 år
sammen med forældre, bedsteforældre
eller barnepige m/k og har åbent mandag, onsdag og fredag fra 9.30 – 12.30.

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

FAMILIEGUDSTJENESTER

Palmesøndag “Palmeoptog,
påske og minikonfirmander”
Søndag, den 20. marts, er der familiegudstjeneste for alle generationer. Guds
tjenesten begynder med palmeoptog, hvor
minikonfirmanderne viser, hvordan J esus
red ind i Jerusalem på et æsel, mens folk
hyldede ham og viftede med palmeblade.
Palmesøndag afslutter vi minikonfirmandernes undervisning, og dagens tema vil
være påskens dramatiske begivenheder på
Jesu tid, og hvad de betyder for os i dag.

Babysalmesang
Tirsdag den 19. april 2016 kl. 9.30
begynder et nyt hold med babysalmesang i Fredens Kirke. Der er
plads til 14 mødre eller fædre med
deres baby på holdet.

Minikonfirmanderne får et par ord med på
vejen, en påskegave og en stor tak for de

Det er altid en stor fornøjelse at opleve
børnenes nysgerrighed, og deres finurlige
og eftertænksomme kommentarer til alt
lige fra fødsel og død, dåb og bøn, musik
og sang og til det almindelige hverdagsliv
på skolen, i kirken, i klubben og derhjemme.
Vær med til en festlig start på påsken.
På gensyn, når foråret bryder frem.
Karin Jeldtoft Jensen
Sognepræst

Hvordan
lyder en kirke?

Det hurtige og
det langsomme

Familiegudstjeneste
onsdag den 13. april kl. 17.30

Familiegudstjeneste
torsdag den 26. maj kl. 17.30

Det koster 100 kr.
for ti gange.

Der er mange lyde i en kirke, også
lyde vi ikke hører andre steder. De
lyde vil vi lytte til og høre mere om,
og vi vil lave lyde sammen.

Det handler om tid, der flyver
og tid, der snegler sig af sted. Om
Guds tid og menneskers tid.

Tilmelding til kirkekontoret
på tlf. 66 12 87 01 eller
fredens.sognodense@km.dk

Bagefter er der spisning i Sognehuset for alle, der har lyst. det er gratis,
og der er ingen tilmelding

Menighedsrådet

Sognepræst Dinna Jørgensen

Babysalmesang er en sjov utraditionel måde at 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
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Ind imellem synger vi påskesalmer, lytter
til prædikenen og fejrer nadver sammen.

onsdag eftermiddage, hvor vi er mødtes i
Fredens Kirke.

Bagefter er der spisning i sognehuset
for alle, der har lyst. Det er gratis og
der er ingen tilmelding
Sognepræst
Christian Raun Larsen

Taste-festival

er forløberen for det moderne klaver, og
lyden af instrumentet beskrives som en
smuk harpeklang.

Fredens Kirke har for tiden tre højt uddannede organister ansat. Claus er uddannet
med klaver og orgel fra konservatoriet i
Århus, Mettea med orgel fra konservatoriet
i Ålborg og cembalo fra studier i Holland,
Anne Mette har solistklasse i klaver og er
uddannet organist fra Kirkemusikskolen i
Løgumkloster.

Organist Claus Ladekjær Wilson spiller koncert på orgel onsdag d. 18. maj kl. 19.30.
Koncerten fokuserer på at vise flere sider af
orgelet i længere stykker, end der normalt
er plads til i gudstjenesterne. Claus flirter
med jazz, Bach, fransk og tysk romantik.
Programmet følger af kirkens hjemmeside.

De tre musikere er hurtige på tasterne og
spiller hver deres koncert i Fredens Kirkes
Taste-festival her i foråret 2016.

Pianist og organistassistent Anne
Mette Stæhr spiller koncert på flygel

onsdag d. 1. juni kl. 19.30. Denne koncert præsenterer flyglet med velklingende
klaverværker, som bliver introduceret
undervejs. Programmet følger af kirkens
hjemmeside.
Efter hver koncert byder kirke på et glas
rødvin eller saftevand til at gå hjem på.
Tirsdag d. 7. juni kl. 19.30 synger korene
Cantilena og Fynsk Fuga et afvekslende
program i kirken med bl.a. Hallelujah af
Leonard Cohen, Gabriellas Sång fra ”Som i
himlen”, Svend S. Schultz mv.

Mettea spiller en koncert på cembalo
søndag den 3. april kl. 16.00
Popmusik fra 1600-tallet. Organist og
cembalist Mettea Engelund, inviterer tilhørerne med på en rejse gennem middelalderens og barokkens lystige og muntre
toner. Tid til eftertanke er der også plads
til! Mettea Engelund tager tilhørerne med
til en tid, hvor der hverken var radio eller
fjernsyn; men hvor musikkens fornemmeste opgave var at røre, bevæge og underholde folk. Musikken fra middelalderen
og barokken var den tids radio og tv, og
musikken fortæller mange historier.
Mettea Engelund er uddannet hos den
verdensberømte dirigent, organist og cembalist Ton Koopman, Holland. En mand
der har indspillet over 400 plader - udelukkende med barokmusik. Han udtalte i et
interview til Danmarks Radio, ”Der spilles
ofte for sammenbidt, hvorfor skal det være
så stift og seriøst? Folk må gerne more sig
og nyde den dejlige musik, vi spiller jo ikke
for at dræbe, men for at skabe.”
Koncerten foregår på en kopi af et instrument fra 1600-tallet: cembalo. Cembaloet

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.

begge musikeres store kreativitet og
spontanitet.

Den lidt usædvanlige sammensætning, kontrabas og sang, skaber luft
i musikken og dermed spillerum for

Man kan læse og høre mere om Sinne
Eeg på www.sinnemusic.com og på
Fredens Kirkes hjemmeside.

Duoen laver koncert i Fredens Kirke
torsdag d. 3. marts kl. 20.00. Billetter
à 150,- kr. eksklusiv gebyr købes via
BilletNet.
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Gudstjenester på
Sankt Hans parken
Mandage kl. 15.00

FORENINGEN FOR SOGNEMØDER

14. marts: Altergang
11. april
9. maj: Altergang
13. juni
Vi drikker kaffe og spiser kage
klokken 15.00,
inden gudstjenesten begynder.
Kom og lyt til dejlig klavermusik
ved organist Claus Wilson, sang,
læsninger, prædiken, og hver anden
gang er der altergang.
Med venlig hilsen og på gensyn
Sognepræst
Karin Jeldtoft Jensen

Onsdag den 2. marts
2016 kl. 14-16

Onsdag den 6. april
2016 kl. 14-16

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

Afdelingschef Henrik Lumholdt
Odense kommune fortsætter sit oplæg fra højskoledagen med at fortælle
om Odense kommunes forvandling
fra stor dansk by til dansk storby.

Gudstjenester
Marienlund
Der holdes gudstjenester på
Marienlund Plejecenter:
Tirsdag den 29. marts
tirsdag den 19. april og
torsdag den 26. maj.
Der er altergang den 19. april
Sognepræsterne
Christian Raun Larsen
og Dinna Jørgensen

6

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

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 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

KOM OG VÆR MED

Forårsprogram
pensionistklubben
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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Hårfagers Stemme

- Fortælleforestilling af Anette Wilhelm Jahn
Tirsdag den 29. marts kl. 19.00 i kirken
Forestillingen handler om, hvorvidt der
findes én rigtig måde at dyrke sin tro på, og
hvordan den enkelte kan blive ekskluderet
af fællesskabet, når troen dyrkes forkert.
Der er her tale om to folk, jægerfolket og
bondestenalderfolket, som dyrker forfædrene på hver sin måde. Ved at flytte proble-

matikken helt tilbage til stenalderen, gøres
publikum fri af aktuelle fordomme. Således
genkendes de grundmenneskelige tanker
og følelser, vi har fælles på tværs af både
århundreder og kulturer: bl.a. om kærlighedens hårfagre magi og om at takke for alt
det, som er, og alt det, vi har. Gratis entre
Menighedsrådet

Konfirmandforældremøder
Tirsdag den 29. marts er der møde for konfirmander,
der undervises af Christian. Det sker i forlængelse af
teaterarrangementet, se oven for.

❧

Aftensang

– Ord, toner og eftertanke
Onsdag den 30. marts kl. 17.00
Onsdag den 27. april kl. 17.00
Onsdag den 25. maj kl. 17.00
Det foregår i sognehuset omkring
flygel og højskolesangbog
Sognepræst Christian Raun Larsen
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Tirsdag den 5. april og onsdag den 6. april
begge dage kl. 19.00 holdes konfirmandforældremøder
for konfirmander og deres forældre.
Møderne indledes med gudstjenester, med efterfølgende
kaffe, te, sodavand og kage, derefter orienteres der
om konfirmationerne i Bededagsferien.

❧
Tirsdag den 5. april er mødet for konfirmander,
der undervises af Karin.

❧
Onsdag den 6. april er mødet for konfirmander,
der undervises af Dinna

❧
Sognepræsterne Christian Raun Larsen,
Karin Jeldtoft Jensen og Dinna Jørgensen

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 79
eller tagedorritpetersen@gmail.com
Allan Sørensen 41 29 89 69
eller Afs@webspeed.dk
Besøgstjenesten

Fredens Sogns
Kunstforening

2. pinsedag

Tirsdag den 24. februar kl. 19.00 er der
generalforsamling i Kunstforeningen med
udlodning af indkøbte værker.

I lighed med tidligere år
holdes fællesgudstjeneste kl. 10.30
for en række kirker i Sankt
Knuds Provsti i Eventyrhaven
bag ved Domkirken.

Kunstner i marts – april er den lokale
kunstner Charlotte Hammershøj.

Prædikant: Eva Tøjner Götke,
Thomas Kingo.

Der er fernisering på hendes udstilling
tirsdag den 1. marts kl. 19.00.
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Hvordan skal jeg forholde mig ved:

Faderskab, dåb, navneændring,
vielse og dødsfald
Faderskab:
Anmeldelse af faderskab, omsorgs- og ansvarserklæring, som giver fælles forældremyndighed foretages på www.borger.dk
via NemID, senest 14 dage efter barnets
fødsel, da der ellers vil blive rejst faderskabssag gennem Statsforvaltningen.
Navngivelse:
Foretages på www.borger.dk ved hjælp af
NemID inden barnet er fyldt 6 måneder.
Navngivelse ved dåb skal ligeledes ske inden barnet er fyldt 6 måneder. Dato for dåb
aftales ved henvendelse til kirkekontoret.
Navneændring:
Foretages mod gebyr på www.borger.dk
ved hjælp af NemID
Vielse:
Dato og tidspunkt aftales med kirkekontoret. Borgerservice i bopælskommunen
kontaktes for udstedelse af prøvelsesattest,
der afleveres på kirkekontoret.
Der aftales samtale med den præst, der
skal forrette vielsen. Navneændring i
forbindelse med vielse er gebyrfrit, når der
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opnås et vist navnefællesskab og foretages
på www.borger.dk ved hjælp af NemID
Attester:
Kan rekvireres på www.borger.dk ved
hjælp af NemID
Dødsfald:
Anmeldes til kirkekontoret i bopælssognet
via www.borger.dk ved hjælp af NemID
senest to dage efter dødsfaldet. Hvis man
gør brug af en begravelesesforretning, kan
bedemanden være behjælpelig. Kirkekontoret bistår gerne ved anmeldelse af
dødsfald. Derefter kontaktes en præst for
aftale af kirkelig handling.
Samtale, sygebesøg m.v.:
Der rettes henvendelse til præsten
Kirkekontoret er i øvrigt behjælpelig ved
tvivlsspørgsmål.
Kirkegårdskontoret:
Fredens Kirkegård er kommunal. Der kan
rettes henvendelse til Odense Kommunes
Kirkegårdskontor, Falen 40, 5000 Odense C.
Telefon 65 51 27 43.			
n

Kirkekaffe
Som regel serveres der kirkekaffe efter hver søndagsgudstjeneste i Fredens Kirke. Kaffen
vil som oftest være sat frem på
et rullebord under orglet.
Menighedsrådet

APRIL

MAJ

Tir

Fre

1

Søn

Gudstjeneste
1 10.00-11.00:
5. søndag efter Påske

Ons

2 14.00-16.00: Sognemødeforeningen

Lør

2

Man

2 14.00-15.30: Mandagscafé

Søn

Gudstjeneste. 1. s.e. Påske
3 10.00-11.00:
16.00-17.00: Koncert

Tir

3

Man

Babysalmesang
4 9.30-10.30:
14.00-15.30: Mandagscafé

Ons

4 14.00-16.00: Sognemødeforeningen

Tor

Gudstjeneste.
5 10.00-11.00:
Kr. Himmelfartsdag

Tor
Fre

3 20.00-21.15: Koncert
4

Lør

5 10.00-11.00: Dåbsgudstjeneste

Tir

Babysalmesang
5 9.30-10.30:
19.00-20. 30: Konfirmandgudstjeneste

Søn

6 10.00-11.00: Gudstjeneste. 4. søndag i Fasten

Ons

Sognemødeforeningen
6 14.00-16.00:
19.00-20.00: Konfirmandgudstjeneste

Fre

6

Man

Babysalmesang
7 9.30-10.30
14.00-15.30: Mandagscafé

Tor

7 18.00-20.00: Menighedsrådsmøde

Lør

7 10.00-11.00: Dåbsgudstjeneste

Tir

Babysalmesang
8 9.30-10.30:
14.00-15.00: Demensgudstjeneste

Fre

8

Søn

Gudstjeneste.
8 10.00-11.00:
6. søndag efter Påske

Ons

9 17.30-20.00: Menighedsrådsmøde

Lør

9 10.00-11.00: Dåbsgudstjeneste

Man

9 14.00-15.30: Mandagscafé

10

Gudstjeneste.
Søn 10 10.00-11.00:
2. søndag efter Påske

Tir

Fre

11

Babysalmesang
Man 11 9.30-10.30:
14.00-15.30: Mandagscafé

Ons 11 17.30-20.00: Menighedsrådsmøde

Lør

12

Tir

Tor

10

12 9.30-10.30: Babysalmesang

Tor

12

Sogneindsamling
Søn 13 9.00-16.00:
10.00-11.00: Gudstjeneste. Mariæ Bebudelse

Ons 13 17.30-19.00: Familiegudstjeneste

Fre

13

Babysalmesang
Man 14 9.30-10.30:
14.00-15.30: Mandagscafé

Tor

14

Lør

14

Tir

Fre

15

Søn 15 10.00-11.00: Gudstjeneste. Pinsedag

Ons 16

Lør

16

Man 16 10.30-11.30: Gudstjeneste. 2. Pinsedag

Tor

17 14.30-16.00: Pensionistklubben

Gudstjeneste.
Søn 17 10.00-11.00:
3. søndag efter Påske

Tir

Fre

18

Babysalmesang
Man 18 9.30-10.30:
14-15.30: Mandagscafé

Ons 18 19.30-20.30: Koncert

Lør

19

Tir

15 9.30-10.30: Babysalmesang

17

19

Tor

19

Familiegudstjeneste.
Søn 20 10.00-11.00:
Palmesøndag

Ons 20

Fre

20

Man 21

Tor

21 14.30-16.00. Pensionistklubben

Lør

21

Fre

9.30-10.30: Bededag.Gudstjeneste.Konfirmation
22 11.30-12.30: Bededag. Gudstjeneste. Konfirmation

Søn 22 10.00-11.00: Gudstjeneste. Trinitatis

Ons 23

Lør

Gudstjeneste. Konfirmation
23 9.30-10.30:
11.30-12.30: Gudstjeneste. Konfirmation

Man 23 14.00-15.30: Mandagscafé

Tor

24 10.00-11.00: Gudstjeneste. Skærtorsdag

9.30-10.30: Gudstjeneste. 4 s.e. Påske. Konfirmation
Søn 24 11.30-12.30: Gudstjeneste. 4 s.e. Påske. Konfirmation

Tir

Fre

25 10.00-11.00: Gudstjeneste. Langfredag

Man 25 14.00-15.30: Mandagscafé

Ons 25 17.00-18.00: Aftensang

Lør

26

Tir

Tor

26 17.30-19.00: Familiegudstjeneste

Tir

22

26

24

Søn 27 10.00-11.00: Gudstjeneste. Påskedag

Ons 27 17.00-18.00: Aftensang

Fre

27

Man 28 10.00-11. 00: Gudstjeneste. 2. påskedag

Tor

28

Lør

28

Fre

29

10.00-11.00: Gudstjeneste.
Søn 29 1. søndag efter Trinitatis

Lør

30

Man 30 14.00-15.30: Mandagscafé

Tir

Babysalmesang
29 9.30-10.30:
19.00-21.00: Teater

Ons 30 17.00-18.00: Aftensang
Tor

31

Tir

OVERSIGTSKALENDER

MARTS
Babysalmesang
1 9.30-10.30:
19.00-21.00: Fernisering

31

11

Gudstjenester
MARTS

APRIL

MAJ

5. Dåbsgudstjeneste
	10.00: Christian R. Larsen

3. 1. søndag efter påske
	10.00: Dinna Jørgensen

1. 5. søndag efter påske
	10.00: Dinna Jørgensen

6. Midfaste
	10.00: Christian R. Larsen

5. Konfirmandgudstjeneste
	19.00: Karin J. Jensen

5. Kr. Himmelfart
	10.00: Dinna Jørgensen

13. Mariæ Bebudelse
	10.00: Dinna Jørgensen

6. Konfirmandgudstjeneste
	19.00: Karin J. Jensen

7. Dåbsgudstjeneste
	10.00: Christian R. Larsen

20. Palmesøndag
	10.00: Karin J. Jensen
Minikonf. afslutning. Familiegudstj.

9. Dåbsgudstjeneste
	10.00: Karin J. Jensen

8. 6. søndag efter påske
	10.00: Christian R. Larsen

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

15. Pinsedag
	10.00: Dinna Jørgensen

13. Familiegudstjeneste
	17.30: Dinna Jørgensen

16. 2. pinsedag
	10.30: Eventyrhaven

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

22. Trinitatis
	10.00: Karin J. Jensen

22. Bededag
	9.30: Karin J. Jensen
11.30: Karin J. Jensen.
Konfirmationer

26. Familiegudstjeneste
	17.30: Christian R. Larsen

24. Skærtorsdag
	10.00: Karin J. Jensen
25. Langfredag
	10.00: Karin J. Jensen
27. Påskedag
	10.00: Christian R. Larsen
28. 2. påskedag
	10.00: Christian R. Larsen

23. Konfirmationer
	9.30: Dinna Jørgensen
11.30: Dinna Jørgensen
24. 4. søndag efter påske
	9.30: Christian R. Larsen
11.30: Christian R. Larsen
Konfirmationer

29. 1. søndag efter trinitatis
	10.00: Christian R. Larsen

Kirkebil

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

