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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.

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

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. 14.30-16.00.
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:

Sognepræst Birgith Vestergaard.
Orlov fra den 15. juli 2019.
Konst. sognepræst Dorte Buelund, tlf.20334092.
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.

Ansøgning om navneændring indgives på www.borger.dk. Gebyret er
på kr. 500,-, dog gratis i forbindelse med vielse.
Det er altid muligt at henvende sig på kirkekontoret for at få hjælp.

Kirke- og kulturmedarbejder:

Kirke og Sogn:

Kirkegården:

Udgives af menighedsrådet ved følgende udvalg:
Karen J. Klint, Birgith Vestergaard og Henrik Johannessen (ansvars
havende).
Stof til kirkeblad nr. 4, oktober - november, sendes til Vibeke Sejr,
e-mail: vst@km.dk senest den 12. august 2019.

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.

Lisette Andersen, tlf. 20 33 87 92. E-mail: lihan@km.dk

Graver Rasmus Christensen, tlf. 21 77 78 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 og Kris Jennings, 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@holmhansen.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.

Jeg hedder Dorte Buelund og skal være vikarierende sognepræst ved Bredballe Kirke i forbindelse med Birgith Vestergaards orlov. Det glæder jeg mig rigtig meget til, og jeg føler stor
taknemmelighed over, at jeg har fået denne chance for at virke
i sognet. Her har jeg nemlig selv hjemme - siden 2010 - og bor
med min mand og vores datter. Jeg kender kirken og egnen
særdeles godt, foruden at jeg også kender mange, der bor her
i området. Det oplever jeg altsammen som en stor fordel, når
jeg nu skal i gang med det daglige arbejde.
Jeg har valgt udelukkende at arbejde som vikar i Folkekirken,
da jeg synes, at det giver muligheden for et spændende, lærerigt og meget varieret arbejdsliv. Igennem en årrække har jeg
således virket som vikarpræst rundt omkring i både by- og landsogne. Det har givet en masse erfaringer og inspiration, som jeg
har med mig og gerne vil byde ind med i en ny sammenhæng.
Foruden at arbejde som præst, har jeg også lavet mange
andre ting i mit arbejdsliv. Jeg har bl.a. arbejdet med socialt
udsatte i forskellige kommunale projekter, været misbrugsbehandler og rejst Island og Grønland tynd som rejseleder for
turistgrupper. Så jeg kommer med en alsidig baggrund og en
hel del livserfaring. Jeg kommer også med en stor åbenhed
og nysgerrighed og med en respekt for stedets traditioner og
ønsker for et kirkeliv.

Jeg vil meget gerne bidrage med et stort engagement og en
levende interesse for de mange opgaver, der skal løses. Jeg vil
glæde mig til et godt og givende samarbejde med menighedsråd, ansatte og frivillige. Sidst, men ikke mindst, vil jeg se frem
til mødet med jer, der bor i sognet, og på forskellig måde møder
kirken og har brug for præsten. Jeg håber, at jeg må være jer
en god præst, i både glæde og sorg og i de mange andre sammenhænge, hvor præsten har sin tjeneste. Jeg vil gøre alt for at
udfylde Birgith Vestergaards plads på bedst mulige måde.
Det er for mig et meget rigt og meningsfuldt liv at være præst
og samtidig også udfordrende. Det er hver generations opgave
at forkynde evangeliet ind i en bestemt samtid, og der skal både
tænkes nyt og værnes om traditionen. Ordet skal lyde, men der
skal også findes nye ord, der kan udfolde kristendommen. Jeg
håber, at jeg kan bidrage med gode og vedkommende ord - til
glæde og næring.
Jeg vil gerne takke menighedsrådet og præsterne for opbakningen til min ansættelse og vil se frem til indsættelsen i juli.
Med ønsket om en god sommer og på gensyn.
De venligste hilsner
Dorte Buelund
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Kirke- og kulturmedarbejder
Minikonfirmand afslutning

Den 25. juni holder vi afslutning for forårets minikonfirmander.
Det gør vi med et brag af en fest, hvor alle er inviteret.
Vi får besøg af Hans Jørn Østerby og Jack, som kommer og
underholder os i kirken.

Babysalmesang
I uge 35 starter der et nyt hold op.
Mandage kl. 10-12 er der sang og rytmik for de mindste.
Man behøver ikke at kunne synge, men skal have modet til at
synge med, så jeres børn hører
jeres stemmer.
Vi starter i kirken og slutter af i
Sognegården med kaffe og brød.
Nærmere info kommer med tilmelding på vores hjemmeside.
Tilmelding sker via vores facebook side ”Det’ for alle-i Bredballe kirke”. Der kommer en
tilmelding, når vi nærmer os.

Leg og lær
Det er for alle aldersgrupper, så tag familie og venner under
armen og kig forbi.

I uge 34 starter vi op igen.
Fredage er der fra 9.30 til 12 legestue for de 1-4 årige.

Vi starter kl. 17 i kirken, herefter skal vi have lidt at spise, og
arrangementet slutter omkring kl. 19.

Vi synger en lille halv time, en blanding af salmer og sanglege. Herefter bliver legerummet åbnet, og brød og kaffe
bliver kørt frem.

Af hensyn til maden er der tilmelding via kirkens hjemmeside.

Det koster 10,- pr. mand dog max 25,- for en familie.

Mini konfirmand

I uge 35 starter vi et nyt hold op for Kirkebakkeskolens 3.
årgang.
Invitationer kommer ud 2 uger før, hold øje med vores facebook side ”Det’ for alle-i Bredballe kirke” eller hjemmesiden
for tilmelding.
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Friluftsgudstjeneste
Søndag den 1. september, kl. 14.

En friluftsgudstjeneste kan byde på lidt af hvert.
Der er gudstjeneste kl. 14, herefter går vi ned til Sognegården, hvor vi har gjort klar til fest.
Under gudstjenesten får vi hjælp af FDF-orkesteret fra Odense.
Efter gudstjenesten laver vi i år et minitivoli.

Baby- og børnegudstjeneste
Den sidste tirsdag i måneden er der baby- og børnegudstjeneste i efteråret.
Datoerne er:
27. august
24. september
29. oktober
26. november
Køb af armbånd: Voksne kr. 20,- børn kr. 30,Hvad får man for et armbånd?
Et armbånd giver billet til at prøve alle tingene. Der er forskellige udendørs lege, dåsekast, sæbebobler, tegne med kridt
og meget mere.
Ved KFUM-spejderne kan man lave en skumfidus over bål.
Der er nogle skønne damer, som har lavet en masse kager til
os, så vi har selvfølgelig også en kage/kaffe bod.

SURPRISE!!!!
Til dem af jer, der elsker at sætte krydser,
kan jeg afsløre at der er endnu et helt igennem fantastisk arrangement, som løber af
stablen lørdag den 30. november.
Hvad der kommer til at ske, kan jeg endnu ikke afsløre, det
kommer i næste kirkeblad.
Men jeg kan sige så meget, at Det’ for Børn – og barnlige
sjæle.
Sæt kryds i kalenderen og gør jer klar til, at tage med til dette arrangement, som er for både de små, de unge, de evigt
unge, 25+’erne og de ældre.

I år får vi besøg af Café Sommerstrejf, som står klar til at dele
ud af popcorn, candyfloss og slush ice.
Dertil kommer alt det andet, som I får at se når vi ses
søndag den 1. september kl. 14.
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Aktiviteter

Aktiviteter

Aktiviteter i kirke og Sognegård

Aktiviteter

Aktiviteter

September
1 14.00 Friluftsgudstjeneste

Juni
4 16.00 Konfirmandindskrivning

4 10.00 Sang og Samværd

5 10.00 Sang og Samværd

5 19.00 Litteraturkreds

6 16.00 Konfirmandindskrivning

7 10.00 Gudstjeneste med dåb

8 10.00 Gudstjeneste med dåb

11 10.00 Sang og Samværd

10 11.00 Friluftsgudstjeneste ved Skyttehuset

17 18.30 Menighedsrådsmøde

12 10.00 Sang og Samværd

18 10.00 Sang og Samværd

13 17.00 Menighedsrådsmøde

22 14.00 Gospelgudstjeneste

19 10.00 Sang og Samværd

24 17.00 Baby- og børnegudstjeneste

20 11.00 Ældregudstjeneste

25 10.00 Sang og Samværd

22 10.00 Gudstjeneste med dåb

28 10.00 Gudstjeneste med dåb

25 17.00 Minikonfirmandafslutning

30 10.00 Mandagscafé for kvinder

26 10.00 Sang og Samværd
Aktiviteter i Missionshuset

Juli

August
21 19.30 ”Åbne døre”

August
3 10.00 Gudstjeneste med dåb

27

15.00 Tirsdagsmøde. Tale v/Ingrid Markussen, Christiansfeld. ”Livets efterår”

6 10.00 Sang og Samværd
13 18.30 Menighedsrådsmøde

September

14 10.00 Sang og Samværd

11 19.30 Høstfest v/Knud Dideriksen, Vejle

24 10.00 Gudstjeneste med dåb
26 10.00 Mandagscafé for kvinder
27 17.00 Baby-og børnegudstjeneste

6

24

15.00 Tirsdagsmøde. Tale v/Gert Grube, Gårslev.
”Hvor er dit M E N?”

Aktiviteter

Aktiviteter

KFUM-Spejderne
Mikkel Thorsen. Tlf. 40816040
Se mere information på:
www.bredballe-gruppesite.dk.

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. 20 33 87 92.

Aktiviteter

Aktiviteter

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

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
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.
Tirsdag den 4. juni kl. 10.30
Tirsdag den 6. august kl. 10.30
Tirsdag den 3. september kl. 10.30

Litteraturkreds

Babysalmesang

For babyer 2 - 9 måneder. Mødested: Kirken.
Mandage kl. 10.00.
Tilmelding nødvendig.
Kontakt kirke- og kulturmedarbejder Lisette Andersen,
tlf. 20 33 87 92.

Torsdag 5. september kl. 19-21 indleder litteraturkredsen en
ny sæson.
I lighed med forrige år mødes vi en gang om måneden i
Sognegården og får en udbytterig samtale om månedens
udvalgte roman. Vejle Bibliotek skaffer og udlåner et
eksemplar til os alle.
Alle, der har lyst til at deltage, er velkomne.
Tilmelding gerne hurtigst muligt og helst inden den 1. juli
2019 af hensyn til den videre planlægning til:
Bente Donslund Steen 2067 2120 eller
Nette Kaae Stimpel
2460 3157 eller
Birgit Johansen
2554 7840
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Arrangementer

Arrangementer

2. pinsedag
den 10. juni kl. 11.00
friluftsgudstjeneste i Skyttehushaven

Arrangementer

Arrangementer

Kirkekaffe på Mølgårdsvej
Bente og jeg vil også gerne
invitere menigheden til kirkekaffe
i vores have i år. Vi synes, det
er en god tradition. I år bliver
det søndag 23. juni. Vi håber,
mange har lyst til at være med.
Bente og Henrik

I anledning af ansættelse af Dorte
Kirstine Buelund som vikarpræst afholder
menighedsrådet reception den 28. juli
umiddelbart efter højmessen på terrassen
ved Sognegården.

Tema: Til Havs
Velkommen til en festlig og familievenlig pinsefejring for hele
Vejle provsti.
Mulighed for at deltage
i pilgrimsvandring inden
gudstjenesten. Afgang kl.
8.00 fra P-pladsen, Skyttehuset.
Info: Anne Mette Rams
gaard Johansen, tlf.
20 82 48 32 el. Maibrit
Pedersen, tlf. 24 97 45 40.
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Høstgudstjeneste søndag
den 15. september kl. 10.00

Arrangementer

Arrangementer

Sang og Samværd
Onsdage kl. 10.00 til kl. 11.30

Hver onsdag formiddag er der café i Sognegården med
højskolesang og formiddagskaffe.
Sang og Samværd holder sommerferie i juli, starter igen den
14. august.

Arrangementer

Arrangementer

Mandag den 30. september kl. 10-12
Centerchef ved Betty Sørensen Parken, Vejle, Inger Marie
Eriksen.
Emne: ”Livet skal leves – hele livet”.
Yderligere oplysninger ved Anni Andersen, Annegrethe
Føns, Ruth Christensen, Ulla Moustgaard og Ellen Hansen tlf.
29 82 59 57.

Sogneaften

Tirsdag den 1. oktober kl. 19.00
Foredragsholder Niels Krøjgaard
”Tro og overtro – det overnaturlige”

Koncerter

Søndag den 29. september kl.16.00.

Lyst til at synge gospel?

Bredballe Gospel Choir afholder optagelsesprøver tirsdag
den 13. 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

Koret Whisper & Shout.
Gratis entré.

Så er vi klar med programmet til efteråret 2019.
Velkommen til et hyggeligt samvær.

Whisper and Shout er et energisk kor med ca. 40 sangere
med en kæmpe kærlighed til musik.

Mandag den 26. august kl. 10-12
Sognepræst i Hornstrup, Anne Mette Ramsgaard Johansen
Emne: ”Fra optiker til sognepræst på landet”.

Stilistisk spænder de bredt inden for rock - popgenren, blot
der er en iørefaldende melodi, et omkvæd, der giver lyst til
at synge med og en god energi. Korets leder er Anne Louise
Krogh.
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SING GOSPEL i Bredballe Kirke den 23. februar
Bredballe Kirke blev igen i
år fyldt med glade gospelsangere i alle aldre, da
Bredballe Gospel Choir
havde indbudt til åben
workshop SING GOSPEL
lørdag den 23. februar.
70 sangglade deltagere
var mødt op for at være
fælles om en hel dag med
dejligt samvær og skønne
sange. Grundet sygdom
måtte Anders Butenko, der
var booket til arrangementet, melde afbud i sidste øjeblik. Til vores store held kunne Lars
Jochimsen, der bl.a. er initiativtager til TIVOLI Gospel Festival og
en særdeles erfaren gospelinstruktør med stor national og international erfaring, springe til med meget kort varsel. På meget
kyndig og humoristisk vis førte han og Bredballe Gospel Choirs

Konfirmation i 2022
Søndag 8. maj:
Kl. 9.00:
Kirkebakken C
Kl. 11.00: Hældager C
Fredag 13. maj:
Kl. 9.00:
Hældager B
Kl. 11.00: Kirkebakken B
Lørdag 14. maj:
Kl. 9.00:
Kirkebakken A
Kl. 11.00: Hældager A
Søndag 15. maj:
Kl. 9.00:
Privatskolen
Kl. 11.00: Kirkebakken D
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faste korleder, Steffen
Bay, deltagerne igennem
en dag med masser af
fællesskab, grin og sange,
der rørte helt ind i hjertet.
Dagen sluttede af med en
koncert i kirken, hvor det
store workshopkor kunne
fremføre og formidle det
program, der var blevet
indstuderet i løbet af dagen. Koncerten indeholdt
bl.a. en rørende og medrivende engelsk gospel
udgave af Fadervor, der gik lige i hjertet på både sangere og
tilhørere. Det kan gospelsangen nemlig, formidle det glade budskab, så man bliver fyldt med glæde og velsignelse, og lige er
lidt lettere om hjertet, når man går hjem. Tusind tak til Bredballe
Kirkes Menighedsråd for gavmild støtte til arrangementet.

Udsendelse

I perioden 15. juli 2019 - 15. marts 2020 har jeg orlov fra
mine arbejdsopgaver i Bredballe sogn og skal udsendes som
feltpræst i 6 måneder.
Forud for udsendelsen skal jeg deltage i en række forberedelser og ligeså opfølgning, når jeg atter er kommet retur.
Det er en opgave, jeg glæder mig til at løse med de udfordringer og overraskelser, som den indebærer.
Jeg vil komme til at savne Bredballe sogn og alt det gode, vi
har sammen.
Stor tak for støtte og opbakning.
Sognepræst Birgith Vestergaard

Døbte

Kirkehøjskolen

Se program på www.vejleprovsti.dk
Mølholm Sognehus, Niels Skous Vej 13 A,
7100 Vejle.
Højskoledag den 19. september
Kl. 10.00 Kirkehøjskolens 25 års jubilæum
Kl. 10.15 ”Forsoning i praksis – om ikke-vold og
de drømme, der aldrig slukkes” v/sognepræst og
forfatter Liselotte Wiemer
Kl. 13.00 ”Tilgivelse – Blekingegadesagen i et
kristendomsperspektiv” v/tidl. kriminalinspektør Jørn
Moos og tidl. medl. af Blekingegadebanden Bo Weymann
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.

Emil Lyager Agger
Valdemar Schwencke Christensen
Freja Nordby Skjærbæk
Elliot Birkedahl Athawes
Frederik Holm Neubert
Emma Holst Dokkedahl Pedersen
Sif Mathilde Kehlet Vedstesen
Freja Østenlund Berg
Agnes Marie Eleonora Sørensen
Mille Bonde Karlsen
Jonathan Skytt Bossen
Theo Nørgaard
Sebastian Selický Hansen
Celina Osorio Lapp
Herbert Vestergaard Henriksen
Karla Kajdi Potempa
Gro Bøgsted Brøndbjerg
Dagmar Holdgaard Brødsted Skov
Walter Skræddergaard Urup
Magnus Sølvsten Dahl Nielsen

Tilmelding til: Vejle Provstis hjemmeside under fanebladet Kirkehøjskolen – www.vejleprovsti.dk , eller på tlf.
25 47 10 00.
Betaling sker samtidig med tilmelding på konto
7244 1255048, husk angivelse af navn og telefonnr.

Indsamling og MobilePay

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

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

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

6.s.e.påske

Joh.15,26-16,4

Henrik Johannessen

Juni
Søndag

2

10.00

Gudstjeneste

Lørdag

8

10.00

Lørdagsgudstjeneste

Søndag

9

10.00

Gudstjeneste

Pinse

Joh.14,22-31

Henrik Johannessen

Mandag

10

11.00

Friluftsgudstjeneste, Skyttehuset

2.pinsedag

Joh.3,16-21

Birgith Vestergaard

Søndag

16

10.00

Gudstjeneste

Trinitatis

Joh.3,1-15

Birgith Vestergaard

Torsdag

20

11.00

Ældregudstjeneste

Henrik Johannessen

Lørdag

22

10.00

Lørdagsgudstjeneste

Henrik Johannessen

Søndag

23

10.00

Gudstjeneste

Tirsdag

25

17.00

Minikonf.afslutning

Søndag

30

10.00

Søndag

7

Søndag

14

Søndag
Søndag

Mads Djernes

1.se.trin.

Luk.16,19-31

Henrik Johannessen

Gudstjeneste

2.s.e.trin.

Luk.14,16-24

Birgith Vestergaard

10.00

Gudstjeneste

3.s.e.trin.

Luk.15,1-10

Mads Djernes

10.00

Gudstjeneste

4.s.e.trin.

Luk.6,36-42

Birgith Vestergaard

21

10.00

Gudstjeneste

5.s.e.trin.

Luk.5,1-11

Henrik Johannessen

28

10.00

Gudstjeneste, indsættelse

6.s.e.trin.

Matt.5,20-26

Dorte Buelund

Lørdag

3

10.00

Lørdagsgudstjeneste

Søndag

4

10.00

Gudstjeneste

7.s.e.trin.

Luk.19,1-10

Henrik Johannessen

Søndag

11

10.00

Gudstjeneste

8.s.e.trin.

Matt.7,15-21

Dorte Buelund

Søndag

18

10.00

Gudstjeneste

9.s.e.trin.

Luk.16,1-9

Dorte Buelund

Lørdag

24

10.00

Lørdagsgudstjeneste

Søndag

25

10.00

Gudstjeneste

10.s.e.trin.

Luk.19,41-48

Henrik Johannessen

11.s.e.trin.

Luk.18,9-14

Dorte Buelund

Juli

August
Michael Berghof

Henrik Johannessen

September
Søndag

1

10.00

Gudstjeneste

Søndag

1

14.00

Friluftsgudstjeneste

Lørdag

7

10.00

Lørdagsgudstjeneste

Søndag

8

10.00

Gudstjeneste

12.s.e.trin.

Mark.7,31-37

Henrik Johannessen

Søndag

15

10.00

Høstgudstjeneste

13.s.e.trin.

Luk.10,23-37

Dorte Buelund

Søndag

22

10.00

Gudstjeneste

14.s.e.trin.

Luk.17,11-19

Dorte Buelund

Søndag

22

14.00

Gospelgudstjeneste

Dorte Buelund

Tirsdag

24

17.00

Baby-og børnegudstjeneste

Henrik Johannessen

Lørdag

28

10.00

Lørdagsgudstjeneste

Søndag

29

10.00

Gudstjeneste

15.s.e.trin.

Matt.6,24-34

Henrik Johannessen

Gudstjeneste

16.s.e.trin.

Luk.7,11-17

Dorte Buelund

Henrik Johannessen og
Dorte Buelund
Dorte Buelund

Henrik Johannessen

Oktober
Søndag

6.

Schweitzer A/S

