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Kirke og Sogn

H vo r h e nve n d e r m a n s i g?

K i r ke l i g ve j v i s e r

Fødsel og faderskab:

Kirkekontor:

Hvis der ikke har medvirket jordemoder ved fødslen, til kirkekontoret senest
14 dage efter fødslen. Fødselsanmeldelsen medbringes. Ønsker ugifte
forældre fælles forældremyndighed skal der indgives en omsorgs- og
ansvarserklæring via www.borger.dk, senest 14 dage efter fødslen.

Kirkebakken 46, tlf. 75 81 40 92.
E-mail: Bredballe.sogn@km.dk.
Kontorets åbningstid:
Mandag - fredag kl. 9.30-13.00.
Torsdag tillige kl. 15.30-18.00.

Dåb og navngivning:
Ved dåb skal man henvende sig på kirkekontoret.
Navngivning uden dåb kan indberettes på www.borger.dk.

Administrationschef Lene W. Beck, lwb@km.dk.
Kordegn Vibeke Sejr, vst@km.dk.

Præster:

Vielser:
Til kirkekontoret.
Prøvelsesattest udstedes på borgmesterkontoret, via www.borger.dk.

Begravelser:
Nærmeste pårørende sender selv eller gennem bedemand/kirkekontor en
anmodning via www.borger.dk.
Endvidere til kirkegården vedr. gravsted.

Navneændring:
Ansøgning om navneændring indgives på www.borger.dk. Gebyret er kr.
510,-, dog gratis i forbindelse med vielse.
Det er altid muligt at henvende sig på kirkekontoret for at få hjælp.

Kirke og Sogn

Udgives af menighedsrådet ved følgende udvalg:
Kristian Pahus, Karen J. Klint, Birgith Vestergaard og Henrik Johannessen
(ansvarshavende).
Stof til kirkeblad nr. 4, oktober - november, sendes til Vibeke Sejr, e-mail:
vst@km.dk senest den 20. august 2018.

Bredballe Lokalhistoriske Forening:
Formand: Preben Sørensen, Smedevangen 21, tlf. 75 81 59 56.
e-mail: chinor@mail.dk, www.Bredballelokalhistoriskeforening.dk

Kirkebil
Husk at du har mulighed for at tilkalde kirkebilen, hvis du ikke selv kan
komme til kirken.
Ordningen gælder for alle højtider samt én gang om måneden ved øvrige gudstjenester. Du skal blot ringe på tlf. 70 20 12 22.
Det koster stadigvæk kun kr. 10.

Sognepræst Birgith Vestergaard.
Kystager 20, tlf. 75 81 48 70.
Træffes bedst tirsdag - fredag kl. 11.00 - 12.00.
Fridag mandag.
E-mail: bive@km.dk.
Sognepræst Henrik Johannessen.
Mølgårdsvej 38, tlf. 75 71 27 20 / 21 14 70 76.
Træffes bedst tirsdag - fredag kl. 12.00 - 13.00.
Fridag mandag.
E-mail: hejo@km.dk.

Kirke- og kulturmedarbejder:
Vikar: Lisette Andersen, tlf. 22 26 08 56. E-mail: lihan@km.dk

Kirkegården:
Graver Rasmus Christensen, Tlf. 75 81 53 27.
Kan træffes i arbejdstiden mandag - torsdag kl. 7.00 - 14.45.
Fredag til kl. 13.00.
E-mail: kirkegaard@bredballekirke.dk.

Kirketjener:
Gitte Jensen, tlf. 20 33 89 63. E-mail: kirketjener@bredballekirke.dk.

Organist:
Kim Skov, tlf. 24 81 78 10. E-mail: organist@bredballekirke.dk.

Menighedsrådets formand:
Kurt Holm Hansen, Kornager 41, 7120 Vejle Ø, tlf. 51 51 68 84.
E-mail: hh@rkholm.dk

Kirkeværge:

www.bredballekirke.dk
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Andreas Kruse, Lehmannsvej 17B, 7120 Vejle Ø, tlf. 21 75 00 37.
E-mail: andreaskruse63@gmail.com.

Vi er alle konfirmander
Her sidst i april er knap 150 unge blevet
konfirmeret i kirken. Stort til lykke herfra.
Der er blevet festet, holdt taler og skålet.
Nogle af konfirmanderne har haft
svært ved at sove de
sidste nætter, og pigerne er stået tidligt
op for at få sat håret
op i en smuk frisure.
Pludselig er dagen
forbi, og så er der
forhåbentlig mange
gode minder at
tænke tilbage på.
I kirken er konfirmanderne blevet
velsignet. Vi bruger
en velsignelse, der
lyder sådan: Den almægtige Gud, vor Herre
Jesu Kristi Fader, som i dåben har gjort dig
til sit barn, han styrke dig i din tro og give
dig håb, han velsigne dig og bevare dig i
sin kærlighed. Det er store ord. Konfirmanden bliver ikke lovet tryghed eller lykke. Men
der bliver sagt, at det barneforhold, som
dåben giver os til Gud, altid vil bestå. Det er
de unge, der bliver konfirmeret. Men på en
måde er vi alle samme konfirmander. Vi bliver alle mindet om, at Gud er trofast over for
sine løfter til os, og at Han elsker os, sådan
som vi er.
Dåben gør os til Guds disciple, hvilket

betyder det samme som lærlinge. At være
døbt er at være lærling. Vi står i lære, og
vi kan blive ved med at tage ved lære, uanset hvor gamle vi
bliver. Vi kan blive
ved med at vende
og dreje ord som
tro, håb og kærlighed. Hvad betyder
de ord for mig?
Hvordan kan jeg
dele dem med andre? Troen bliver
aldrig statisk eller
færdig. Tro er noget, der hele tiden
udvikler sig. Vores
tro på Gud bliver
hele tiden påvirket
af det, der sker rundt om os.
En discipel ved, at han eller hun er på
vej. På vej gennem livet. På vej mod nye erfaringer og beslutninger. Ind imellem må vi
stå tidligt op, hvis vi skal nå alt det, vi gerne
vil nå. Vi møder nye mennesker, som vi skal
forholde os til. Vi kan tage fejl. Vi kan gå
forkert. Vi kan fortryde. Og vi kan blive ved
med at vende os mod Ham, der forlod sin
himmel for at komme ned på jorden og slå
følge med os. Det er ikke til at sige kort,
hvad det betyder at være Guds lærling.
Men vi har også resten af livet til at blive
klogere på det.

Af Henrik Johannessen
Sognepræst

3

Nyt fra menighedsrådet
Noget om processen frem mod en ny smuk kirke i Bredballe
(nye som ombyggede), har stor viden om kirkens indhold og
om dialogbaserede processer med involvering af alle relevante parter.

Menighedsrådet i Bredballe drøftede på mødet den 12. april
de reaktioner, der var kommet oven på offentliggørelsen af menighedsrådets indstilling om, at der i Bredballe bør bygges en
ny og større kirke på det sted, hvor den nuværende kirke ligger.
Vi valgte at udsende en pressemeddelelse, hvor vi understregede, at det aldrig har været vores hensigt, at gennemføre
en så stor beslutning uden en tæt dialog med sognets beboere,
hvilket også fremgår af omtalen i Vejle Amts Folkeblad den 20.
februar 2018.
Den verserende kritik gør naturligvis indtryk på os, og det er
vores håb, at de borgere der i mails og på de sociale medier
giver deres mening til kende, vil deltage i en dialog om, hvorledes Bredballe Kirke gerne skal indrettes og være fremover.
På mødet den 12. april nedsatte vi to arbejdsgrupper til at
arbejde videre med forslag til den proces, vi sammen står over
for – og som givet vil blive flerårig.
Vi vil drøfte indstillinger fra ”procesgruppen” på mødet den
16. maj. Deadline til kirkebladet juni – september, ligger før
menighedsrådsmødet, hvorfor jeg ikke kan sige noget om de
indstillinger, der endnu ikke er drøftet. Jeg kan dog godt oplyse, at menighedsrådet arbejder på at entrere med et eksternt
firma, der både har mange erfaringer med kirkebygninger
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Jeg har samlet de mange henvendelser og kan heri se, at flere
har skrevet om deres særlige forhold til den nuværende kirkebygning. Det er fx. at kirken har været ramme om store og
vigtige personlige begivenheder i tidens løb eller et forhold
til kirkens ydre fremtoning og dens placering på toppen af
Kirkebakken. Dette er meget lig det, som er fremkommet i de
drøftelser, vi har haft i menighedsrådet i denne og den foregående menighedsrådsperiode.
Flere har nævnt en dåb, en konfirmation, vielse, begravelse
eller blot en hel unik og ubeskrivelige hverdags oplevelse, som
vi alle kan forbinde med kirken. Desuden kan vi vel alle sige,
at der er noget trygt ved, at kirken ligger, hvor den ligger og
ser ud som man kender den.
Flere er kede af, at netop de skal opleve byggeperioden, og
lige præcis det forhold kan jeg allerbedst sætte mig ind i. Det
var netop det forhold, som jeg selv syntes vægtigt i min egen
langvarige modstand mod projektet. Tænk at 1½ til 2 års kirkegang ikke kan finde sted i en rigtig kirke i Bredballe.

Nyt fra menighedsrådet

Det er de følelsesmæssige beretninger, som har gjort det største indtryk, og man kan sige, at det også har været afspejlet
i debatten – særligt i sidste menighedsrådsperiode – at det
følelsesmæssige var højt prioriteret. Jeg vurderer, at det, der
har tippet stemningen er, at de muligheder, der vil være ved at
få bygget en ny kirke er meget store og langsigtede.
Jeg føler mig overbevist om, at en ny rigtig smuk kirke, der
passer til Kirkebakkens top, vil vi alle blive glade for.
Menighedsrådet ligger ikke inde med en færdig løsning. Vi
har alene følt det som vores opgave at arbejde for det bedst
tænkelige kirke- og sogneliv i fysiske rammer, der på flere måder er fremtidssikret. Noget tidligere menighedsråd i perioder
også har arbejdet med, men har udsat og henlagt sagen flere
gange, mens man udvidede Sognegården.

Nuværende menighedsråd har mod på den proces. I et
samarbejde med sognet og alle brugerne af kirken.
Og igen, uden at jeg her foregriber menighedsrådets demokratiske beslutninger, tør jeg godt love, at vi inden sommer
vender tilbage med en plan herfor.
Jeg kan desuden oplyse, at vi afventer møde med kommunen og nyt møde med Stiftet og Provstiet.
Der sker således ikke noget ”hen over en nat”.
Min appel til alle er derfor, at vi kommer i god dialog, hvor
mange vil deltage i det videre forløb.
Vi arbejder desuden på, at der på sognets hjemmeside kan
komme et link, hvorpå alle let kan følge med. Både i det, der
er sket gennem mange år, og det der sker lige nu – og den
dialog der indbydes til.
Til sidst skal det nævnes, at der også er fremført positive tilkendegivelser. Bygningen af en ny kirke på samme sted ses som
positivt og visionært. Blot ønsker man en høj kirke, så den kan
ses langt væk. En kirke, som mange gerne vil se og være en
del af.
Kurt Holm Hansen
Formand for Menighedsrådet
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Aktiviteter

Aktiviteter

Aktiviteter i kirke og Sognegård
Juni
6 10.00 Sang og Samværd
9 10.00 Gudstjeneste med dåb
13 10.00 Sang og Samværd
16 10.00 Gudstjeneste med dåb
20 10.00 Sang og Samværd
20 17.00 Menighedsrådsmøde
21 11.00 Ældregudstjeneste
27 10.00 Sang og Samværd
Juli
August
8 10.00 Sang og Samværd
15 10.00 Sang og Samværd
16 18.30 Menighedsrådsmøde
18 10.00 Gudstjeneste med dåb
22 10.00 Sang og Samværd
27 10.00 Mandagscafé for kvinder
29 10.00 Sang og Samværd
September
3 10.00 Højskoledag
4 18.30 Menighedsrådsmøde
5 10.00 Sang og Samværd
9 14.00 Friluftsgudstjeneste
12 10.00 Sang og Samværd
15 10.00 Gudstjeneste med dåb
18 17.00 Baby- og børnegudstjeneste
19 10.00 Sang og Samværd
19 10.00 Mandagscafé for kvinder
25 19.00 Sogneaften
26 10.00 Sang og Samværd
29 10.00 Gudstjeneste med dåb
30 16.00 Koncert
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Aktiviteter

Aktiviteter

Aktiviteter i Missionshuset
Juni
26 14.30 S
 ommermøde hos Bodil og Kurt Bækgaard,
Rosas Minde Vej 34
Juli
August
20 19.30 T ale v/Ingrid Smidt, Fredericia Emne: Mission
blandt flygtninge
28 15.00 T irsdagsmøde v/missionær Bjarne Hvidberg,
Tistrup
September
12 19.30 Høstfest v/Hans Jørgen Hedegaard, Brande
25 15.00 Tirsdagsmøde v/Annegrethe Føns, Bredballe

Aktiviteter

Aktiviteter

Aktiviteter

Aktiviteter

KFUM-Spejderne
Kontakt: Gruppeleder Kristian Appel.
Tlf. 52 34 25 76,
e-mail: Kristian.Appel@gmail.com.
Se mere information på:
www.spejdernet.dk/bredballe.

Bredballe Gospel Choir
Kontakt: Tine Tegewaldt
Tlf. 20  71 19 00, e-mail: t.tegewaldt@gmail.com.
Se mere information på: www.bredballegospel.dk.

Legestuen ”Leg & Lær”
For børn 0 - 3 år. Mødested: Sognegården.
Fredag kl. 9.30 - 11.30.
Kontakt kirke- og kulturmedarbejder Lisette Andersen,
tlf. 22 26 08 56.

Babysalmesang

For babyer 2 - 9 måneder. Mødested: Kirken.
Mandage kl. 10.00.
Tilmelding nødvendig.
Kontakt kirke- og kulturmedarbejder Lisette Andersen,
tlf. 22 26 08 56.

Torsdagsklubben
For alle i 4. - 6. klasse. Mødested: Sognegården.
Torsdag kl. 19.00 - 20.30.
Henvendelse til Henrik Johannessen, tlf. 21 14 70 76.

Bredballe Kirkes Børnekor
For piger 9 - 12 år. Mødested: Kirken.
Tirsdag kl. 15.15 - 16.15.
Henvendelse til organist Kim Skov.
E-mail: organist@bredballekirke.dk

Bredballe Kirkes Pigekor
For piger 12 - 25 år. Mødested Sognegården.
Onsdag fra kl. 16.00 - 17.30. Der kræves optagelsesprøve.
Henvendelse til organist Kim Skov.
E-mail: organist@bredballekirke.dk
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Arrangementer

Arrangementer

Sang og Samværd

Onsdage kl. 10.00-11.30
Hver onsdag formiddag er der café i Sognegården med højskolesang og formiddagskaffe.
Der er ikke Sang og Samværd i juli måned – vi starter op igen
den 8. august.

Musikgudstjeneste
Søndag 24. juni kommer FDF´s brass band fra
Odense igen på besøg.
De spiller foran kirken
fra kl 9.30 til 10.00, og
de vil også medvirke under gudstjenesten.

Arrangementer

Arrangementer

Høstgudstjenste

Høstgudstjenesten har ikke sin faste plads i kirkeåret, men alligevel er det helt naturligt midt i skabelsesperioden i september,
hvor vi høster vores frugt og grøntsager i haven, at vi glæder os
over jordens mangfoldighed og har opmærksomheden rettet
mod taknemlighed for livets herligheder. Ikke blot alt det som
vi høster i naturen, men også det som vi høster i fællesskabet
med hinanden. Det fejrer vi den 23. sept. med frugt
og grønt i kirken.

Friluftsgudstjenste

Kirkekaffe

Søndag 24. juni vil Henrik og Bente
Johannessen gerne byde på kirkekaffe i
haven efter gudstjenesten. Alle er velkomne.
Bente og Henrik

Sogneaften

tirsdag d. 25. september kl. 19.00
Vi har inviteret historiker, Henrik Jensen, til at komme og holde
et foredrag med titlen: „Der fra vores verden går”. Det er tredje
foredrag i serien „Verden og os”. I foråret havde vi besøg af
Naser Khader og Anne-Cathrine Riebnitzsky. Henrik Jensen vil vende blikket
ind ad og tale om de tendenser, der
præger vores eget samfund lige nu. Han
vil bla. tale om nationalisme og nye højreradikale partier.
Alle er velkomne. Det er ikke en forudsætning, at man har deltaget i de første
to foredrag. Kaffen koster kr. 30.
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Den 9. september medens solen endnu står varm og stærk
vil vi nyde den friske luft og samles til en gudstjeneste på tværs
af de mange grupper, som kommer i Sognegården/kirken.
På bænke i det fri vil vi mødes børn, unge, voksne og ældre.
Vi vil synge salmer og lytte og takke.

Bredballe Gospel Choirs
10 års jubilæum

blev fejret med en åben workshop i Bredballe Kirke lørdag
den 17. marts 2018. Det glædede os, at der var så stor interesse for workshoppen. Så det var med stor taknemmelighed,
at vi lørdag morgen kunne byde 85 sangglade deltagere
velkommen i kirken. Dagen bød på skønne sange og et fantastisk fællesskab i gospelsangens tegn under kyndig og meget

Arrangementer

Arrangementer

humoristisk vejledning
af gæsteinstruktør Rune
Herholdt og Bredballe
Gospel Choirs faste
korleder Steffen Bay.
Workshoppen sluttede
af med en stemningsfyldt koncert i Bredballe
Kirke, hvor workshopkoret OG tilhørere fik
loftet til at løfte sig. Ingen tvivl om, at gospel
i sandhed handler om
det glade budskab. Jeg
tror, at alle der var med den 17. marts som workshopdeltager
eller som tilhører kunne gå hjem med et smil på læben og
hjertet fyldt. Tusind tak til Bredballe Kirkes Menighedsråd for
gavmild støtte til arrangementet.
Lyst til at synge gospel?
Bredballe Gospel Choir afholder optagelsesprøver tirsdag
den 14. august i forbindelse med opstart af efterårssæsonen. For nærmere information kontakt venligst Tine Tegewaldt
på t.tegewaldt@gmail.com eller 20 71 19 00.

Mandagscafé for kvinder

Arrangementer

Arrangementer

Litteraturkreds

Midt i september måned starter litteraturkredsen endnu engang
på en ny sæson.
Som de forrige år mødes vi en gang om måneden i Sognegården
og får en udbytterig samtale om månedens udvalgte roman,
som Vejle Bibliotek har skaffet hjem og udlånt et eksemplar af
til os alle.
Alle, der har lyst til at deltage, er velkomne, og for nærmere
information samt oplysning om endelig startdato bedes I kontakte undertegnede.
Tilmelding gerne hurtigst muligt og helst inden den 1. juli 2018
af hensyn til den videre planlægning til:
Bente Donslund Steen, 2067 2120.
Nette Kaae Stimpel, 2460 3157.
Birgit Johansen, 2554 7840.

Koncerter

Søndag den 30. september kl. 16.00

Mandagscafé for kvinder i Sognegården.
Velkommen til et hyggeligt samvær.

Mandag den 27. august kl. 10-12.
Sognepræst i Kollerup-Vindelev Sogne,
Birgitte Rosager Møldrup.
Emne: Et asyl i asylet- om folkekirke og flygtninge.
Mandag den 24. september kl. 10-12.
Tidligere lærer Kirsten Jensen, Stubdrup, Vejle.
Emne: På fortællingens vinger.
Yderligere oplysninger ved Anni Andersen, Annegrethe
Føns, Anne Lise Jensen, Ulla Moustgaard og Ellen Hansen tlf.
29 82 59 57.

Cantemus koret under ledelse af Bente Valentin.
Cantemuskoret er et blandet kor med ca. 40 medlemmer. Koret
blev oprettet i 1982 og repertoiret omfatter klassisk kormusik
af såvel kirkelig som verdslig art. Blandt korets opgaver i de
seneste år kan nævnes deltagelse i Klassisk November i Vejle
Musikteater med bl.a. uropførelsen af Jonas Frederiksens Halloween Gru som var tema i 2017. Andre musikalske oplevelser
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var Brahms ”Ein Deutsches Requim” i 2017. Korets dirigent Bente Valentin Jørgensen er uddannet klassisk sanger med Diplomeksamen og har undervist i mange år på Vejle Musikskole.
Der er fri entré til koncerten.
Søndag den 28. oktober kl. 16.00
Syngedrengene fra Assens.

Højskoledag

Mandag den 3. september 2018 fra kl. 10-15
10-12	Annemarie Morris, tidligere forstander på Højskolen Østersøen, holder
foredrag over emnet: ”Etik
ved livets grænser”
12-13 Frokost
13-15	Baggårdsmusikanterne Jacob og Sonni underholder
med deres glade sange.
Tilmelding senest 30. august til:
bredballe.sogn@km.dk eller på
tlf. 75 81 40 92.
Prisen for hele dagen incl. mad og drikkevarer 100 kr.

Kunstudstilling i
Sognegården
Anni Haraldsen, som kommer fra
Færøerne udstiller billeder der
viser færøske natur i stærke blå
og grønne farver. Billederne ligner fotografier, men er alle broderede af farvet stof. Vi synes
det er interessant, og derfor har
vi valgt hendes værker, selvom
hun ikke er fra Bredballe. Anni
Haraldsen har udstillet i Møllen i
Vejle.
		
Kunstudvalget
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Årets Sønderjyllandstur med
ophold på Løgumkloster Refugium
10. til 13. august 2018
Mennesker og steder er temaet for dette års Sønderjyllandsture. Foredrag, god mad, udflugt, hygge og meget
mere... Se programmet i Sognegården eller i kirken.
Evt. nærmere oplysning om turen kan hentes på http://
www.loegumkloster-refugium.dk/ eller ved henvendelse til
turlederne Toni og Henning Vestergaard 75816309 eller til
Vagn Schultz 40417774.

Gudstjenester på
Plejecenter Bakkeager

Der er gudstjeneste på Bakkeager som regel den første tirsdag
i hver måned.
Du behøver ikke at bo på Bakkeager for at deltage, alle er
velkomne.
Den 5. juni, 3. juli, 7. august, 4. september.
Gudstjenesterne starter kl. 10.30.

Døbte

Kirkehøjskolen

Se program på www.vejleprovsti.dk
Højskoledage i efteråret 2018:
20. september kl. 10.00: Erik Lindsø, forfatter og kulturjournalist ”Nytten ved unyttig viden”
Kl. 13.00: Lene Højholt, tidligere præst ”Leve livet i flere
dimensioner”.
25. oktober og 15. november
Sted: Mølholm Sognehus, Niels Skous Vej 13 A, 7100 Vejle.
Tilmelding: Senest en uge før, hvis man ønsker frokost.
Vil man være sikker på, at der er plads, skal man tilmelde
sig også til enkelte foredrag.
Tilmelding til: Kirsten Meyer Rokkjær, tlf. 75828346/
22886569, e-mail: kirkehojskole.vejle@gmail.com.
Betaling: Kan ske ved indbetaling på konto 7244
1255048, Jyske Bank, eller kontant ved ankomst.

Indsamling og MobilePay

Der samles ind til:
Juni: Sct. Maria Hospice
Juli: Danske Sømands- og
udlandskirker
August: Kristeligt forbund for
studerende
September: Café Parasollen
Bidrag til kollekten kan også gives ved MobilePay på 19329

Konfirmation 2021:
Søndag 25. april

Kl 9:
Kl 11:

Hældager B
Privatskolen

Bededag 30. april

Kl 9:
Kl 11:

Kirkebakken A
Hældager C

Lørdag 1. maj

Kl 10:

Kirkebakken C

Søndag 2. maj

Kl 9:
Kl 11:

Hældager A
Kirkebakken B

Carl Johan Banner Toft-Laursen
Sille Aslak Andsbjerg
Eddie Kielstrup
Holly Kielstrup
Wilfred Emil B Kristiansen
Augusta Anna Mørup Oxlund
Bertil Anker Mølkær Egsgaard
Johanne Gorrissen
Andreas Vinding Nielsen
Max Fonager Frederiksen
Augusta Gorm Rodam
Victor Sinkbæk Pedersen
Asbjørn Skovmand Juul
Laura Rundin Schrøder

Præsterne står altid til rådighed for en personlig samtale
eller et sygebesøg. Det koster ikke noget, og præsten har
tavshedspligt.
Birgith Vestergaard, Henrik Johannessen

Forklaring til gudstjenestelisten
Gudstjeneste: Gudstjeneste evt. med dåb.
Bemærk vi har også gudstjeneste på lørdage ca. 2 gange om
måneden.
Familiegudstjeneste: For hele familien. Oftest kl. 14.00
Fyraftensgudstjeneste: kl. 17.00. Kort gudstjeneste uden nadver
Baby- og børnegudstjeneste kl. 17.00: Der tages særligt hensyn
til børn i alderen 0-5 år. Efter gudstjenesten fællesspisning i
Sognegården. Tilmelding til kirke-og kulturmedarbejderen.
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Gudstjenester
Dato

Kl.

Gudstjeneste

Dagens navn Tekst

Præst

1.s.etrin.

Birgith Vestergaard

Juni
Søndag

3.

10.00

Gudstjeneste

Lørdag

9.

10.00

Lørdagsgudstjeneste

Søndag

10. 10.00

Gudstjeneste uden dåb

Lørdag

16.

10.00

Lørdagsgudstjeneste

Søndag

17.

10.00

Gudstjeneste uden dåb

Torsdag

21.

11.00

Ældregudstjeneste

Søndag

24. 10.00

Luk. 12,13-21

Henrik Johannessen
2.s.e.trin.

Luk. 14,25-35

Henrik Johannessen
Birgith Vestergaard

3.s.e.trin.

Luk.15,11-32

Birgith Vestergaard
Henrik Johannessen og Birgith Vestergaard

Musikgudstjeneste

4.s.e.trin.

Matt.5,43-48

Henrik Johannessen

Juli
Søndag
Søndag

1.

10.00

Gudstjeneste

5.s.e.trin.

Matt.16,13-26

Birgith Vestergaard

8.

10.00

Gudstjeneste

6.s.e.trin.

Matt.19,16-26

Birgith Vestergaard

Søndag

15. 10.00

Gudstjeneste

7.s.e.trin.

Matt.10,24-31

Birgith Vestergaard

Søndag

22. 10.00

Gudstjeneste

8.s.e.trin.

Matt.7,22-29

Birgith Vestergaard

Søndag

29.

10.00

Gudstjeneste

9.s.e.trin.

Matt.12,32-48

Henrik Johannessen

5. 10.00

Gudstjeneste

10.s.e.trin.

Matt.11,16-24

Henrik Johannessen

11.s.e.trin.

Luk.7,36-50

Henrik Johannessen

August
Søndag
Søndag

12.

10.00

Gudstjeneste

Lørdag

18.

10.00

Lørdagsgudstjeneste

Søndag

19.

10.00

Gudstjeneste uden dåb

12.s.e.trin.

Matt.12,31-42

Henrik Johannessen

Søndag

26.

10.00

Gudstjeneste

13.s.e.trin.

Matt.20,20-28

Birgith Vestergaard

Søndag

2. 10.00

Gudstjeneste

14.s.e.trin.

Joh.5,1-15

Henrik Johannessen

Søndag

9.

10.00

Gudstjeneste

15.s.e.trin.

Luk.10,38-42

Birgith Vestergaard

Søndag

9.

14.00

Friluftsgudstjenste

Henrik Johannessen

September

Birgith Vestergaard

Lørdag

15. 10.00

Lørdagsgudstjeneste

Søndag

16.

10.00

Gudstjeneste uden dåb

Birgith Vestergaard

Tirsdag

18.

17.00

Baby- og børnegudstjeneste

Søndag

23.

10.00

Høstgudstjeneste

Søndag

23.

14.00

Gospelgudstjeneste

Birgith Vestergaard

Lørdag

29.

10.00

Lørdagsgudstjeneste

Henrik Johannessen

Søndag

30. 10.00

16.s.e.trin.

Joh.11,19-45

17.s.e.trin.

Mark.2,14-22

Henrik Johannessen
Henrik Johannessen
Birgith Vestergaard

Gudstjeneste uden dåb

18.s.e.trin.

Joh.15,1-11

Henrik Johannessen

Gudstjeneste

19.s.e.trin.

Joh.1,35-51

Henrik Johannessen

Oktober
Søndag

7.

10.00

Emballagegruppen A/S

