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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. 15.30-18.00.
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:
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. 2 marts-maj, sendes til Vibeke Sejr, e-mail: vst@km.dk
senest den 18. januar.

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.

www.bredballekirke.dk
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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:
Lisette Andersen, tlf. 20 33 87 92. 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 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:
Andreas Kruse, Lehmannsvej 17B, 7120 Vejle Ø, tlf. 21 75 00 37.
E-mail: andreaskruse63@gmail.com.

Med åbne øjne
„Se, jeg forkynder jer en stor glæde”. Sådan
sagde englen til hyrderne på marken julenat,
da Jesus var blevet født. Hvad var det, de skulle
„se”? Denne første nat har Jesus næppe set ud
af noget særligt. Det blev mere tydeligt, da han
var vokset op. Jesus sagde om sig selv, at han
var kommet for at åbne de blindes øjne. Og
han så også selv på sine medmennesker på
en ny måde. Han mødte nogen, som andre så
ned på. Dem kaldte han Guds børn. Han så i
gennem folks nederlag, og han så mennesket
inde bag ved. For ham er vi mere end det, man
lige kan se.
Den dag i dag kalder vi ham for Kristus,
Guds søn. Jesus var både menneske og Gud.
Vi tror, at det var ham, der så rigtigt. Vi tror, at
han så på andre med Guds øjne. Og vi kan se,
hvilken forskel det gør, om vi ser på hinanden
med nedladende øjne eller med kærlighed og
tilgivelse.
Bertel Thorvaldsen har lavet en marmorfigur
af Jason med det gyldne skind. Jason er bomstærk. Han har six pack og overarme som en
betonarbejder. Han ligner en mand, der kan
klare enhver tænkelig situation. Men hvis vi ser
nærmere efter, så mangler Jason noget. Han
har ingen pupiller. Hans øjne er helt udslukte.
Han kan ikke se, hvor smuk hans kone er. Han
kan ikke se det nye tøj, hun lige har købt. Er Jason en kommentar til det moderne menneske?
Er han blevet så optaget af sin fitness, at han
har mistet blikket for andre? Har hans fokus på
sin egen krop gjort ham blind?
Julenat blev der tændt et lys i verden. Gud
kom ned fra himlen for at være mellem os. Nu

kan Gud se os, uanset hvor mørkt det er. Han
har slået følge med os, fordi han ikke vil miste
sit menneske. Lad mig slutte med at citere et
vers fra det nye salmebogstillæg:

Af Henrik Johannessen

Gud tændte sit lys i verden
- dets flamme er kærlighed –
så ingen skal famle i blinde
men alle der søger skal finde
en vej til Guds evighed.
„Se, jeg forkynder jer en stor glæde”.
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Nyt fra menighedsrådet
Nyt om personale
Vi har i dette kirkeblad fornøjelsen af at byde velkommen til 2
nye medarbejdere.
Kris Jennings er startet som kirketjener pr. 1. oktober 2018. Kris
kommer fra en stilling som pedel på en skole, og skal ud over
de vanlige kirketjeneropgaver også løse mindre ”handymandopgaver” samt stå for afholdelse af mindekaffe i Sognegården.
Kris er allerede godt i gang med mange af opgaverne, og vi
glæder os over samarbejdet.
Lisette Andersen er ansat som kirke- og kulturmedarbejder pr.
1. november 2018. Lisette skal stå for alle aktiviteter for børn
og unge, f.eks. legestue, babysalmesang, minikonfirmander
mm. Herudover skal Lisette være frivilligkoordinator og hjælpe
os med at opbygge og pleje vores kreds af frivillige, ligesom
man kan møde Lisette som kordegn i kirken ca. 1 søndag om
måneden.
Lisette har været vikar for babysalmesang og legestue det
seneste års tid, og er derfor allerede et velkendt ansigt i huset.

Ny kirkebygning
Kirkebygningens hellighed
Af Kurt Holm Hansen
Her i efteråret har DR vist dramaserien Herrens Veje, og i episode 2 angik dramaet lukning af Brovang Kirke, i hvilken karakteren Johannes Krogh havde betydelige følelser i klemme. Jeg
finder ikke grund til at relatere det drama, det er nødvendigt
at opstille for at holde tv-seerne bundet til skærmen en søndag
aften til den debat, der foregår her i Bredballe Sogn om kirkens fremtid, men jeg finder det relevant, at vi også debatterer
kirkebygningens hellighed eller mangel på samme.
Ved reformationen gjorde vi i den Lutherske del af verden
op med forestillingen om, at ting og rum som kirker er hellige.
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Vi glæder os til det fortsatte samarbejde med begge nye medarbejdere – og håber I vil hjælpe os med at tage godt imod
dem.
Lene W. Beck
Administrationschef

Luther mente ligefrem, at det at guddommeliggøre bygninger
må betragtes som en art afgudsdyrkelse.
Professor i teologi ved Århus Universitet Anders-Christian
Jacobsen anfører ikke desto mindre, at mennesker grundlæggende har brug for at have nogle hellige steder, hvor det fornemmer mødet med det guddommelige.
Religionssociologen Jes Heise Rasmussen peger på, at for
nogle er kirken primært et erindringssted. Det er stedet, hvor de
har oplevet barnedåb, konfirmationer, vielser og begravelser.
Deres brug af kirken er ikke nødvendigvis aktiv, men de har
stadig stærke værdier knyttet til kirken, da den spiller en rolle i
historien om dem selv eller deres nærmeste.
For ikke at tabe folket, når der foretages praktiske ændringer, har kirken derfor pragmatisk indført et indvielsesritual,
når en ny kirke i brugstages og tilsvarende anvendes et ritual,

Nyt fra menighedsrådet
når en kirke tages ud af brug. Domprovst Anders Gadegaard
anfører hertil, at ritualerne ikke er teologisk funderet, men det
er hans erfaring, at de er meningsfulde for menigheden. Anders Gadegaard er provst i København og har medvirket ved
lukning af flere kirker, og han anfører, at afindvielser af kirker
ikke er præget af nederlagsstemning, som det var tilfældet for
Johannes Krogh, men at det er en naturlig konsekvens af ændringer i, hvor folk bosætter sig.

Min oplevelse er, at der i Bredballe er mange, som har følelsen af kirken som erindringssted eller som hellig, og med dette
indlæg vil jeg gøre opmærksom på, at vi i menighedsrådet
tager disse følelser meget seriøst.
Kildemateriale for ovenstående er ”Kristelig Dagblad 22/10 2018: Kirkebygninger er ikke hellige – og så alligevel” samt ”Lektor Mogens S. Mogensen
posted 27/4 2018: Apropos Bredballe-sagen: Hvad er kirkebygningens primære formål?”.

Kirkebygningssagen – hvad sker der
Af Kurt Holm Hansen

Siden sidste udgave af kirkebladet har menighedsrådet vedtaget, at en større kirke kan etableres ved om-/ tilbygning af
den eksisterende kirke, hvis en sådan løsning vurderes at være
bedre end nedrivning og nybygning. Der er tale om en udvidelse – en justering, om man vil – af den oprindelige beslutning, taget af menighedsrådet i december 2017, hvor rådet
besluttede, at den rigtige løsning var nedrivning og opførelse
af ny kirke samme sted.

Vi har fået flere forslag til, hvorledes en ændring kan foretages, og der er som mange ved en større internetunderskriftsindsamling, som peger på tilbygning frem for nedrivning. Så nu
giver vi os bedre tid og genovervejer andre muligheder også.
Rådet har besluttet at afholde et offentligt møde i uge 3 til
næste år, med det formål at få opsamlet konkret inspiration
og viden til brug for menighedsrådets beslutning for løsning af
kirkens udfordringer.
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Aktiviteter

Aktiviteter

Aktiviteter i kirke og Sognegård
December
2 16.00 Adventskoncert

Aktiviteter

Aktiviteter

Aktiviteter i Missionshuset
December

4 17.30 Menighedsrådsmøde

12 19.30 Adventsmøde v/missionær Frank Fyhn,
Grindsted

5 10.00 Sang og Samværd

29 14.30 Julefest, tale v/Svend Erik Sørensen, Bredballe

11 17.00 Baby- og børnegudstjeneste
12 10.00 Sang og Samværd
16 16.00 Julekoncert
18 20.00 Gospeljulekoncert
Januar
9 10.00 Sang og Samværd
12 10.00 Gudstjeneste med dåb
15 17.00 Fyraftensgudstjeneste
16 10.00 Sang og Samværd
23 10.00 Sang og Samværd
26 10.00 Gudstjeneste med dåb
28 10.00 Mandagscafé for kvinder
29 17.00 Baby- og børnegudstjeneste
30 10.00 Sang og Samværd
Februar
3 14.00 Gospelgudstjeneste
5 19.00 Sogneaften
6 10.00 Sang og Samværd
9 10.00 Gudstjeneste med dåb
19 18.00 Kyndelmissegudstjeneste
20 10.00 Sang og Samværd
23 19.00 Gospelkoncert
25 10.00 Mandagscafé for kvinder
27 10.00 Sang og Samværd
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Januar
9 19.30 Tale v/lektor Carsten Vang, Århus. Emne:
Bønnens Gud – om bøn i GT
29 15.00 Tirsdagsmøde v/Kate Ladekjær, Bredballe.
Emne: Rumænien.
Februar
6 18.00 Spiseaften. Litteraturaften v/Per Overgård,
Bredballe. Generalforsamling
26 15.00 Tirsdagsmøde v/Esther Kofoed, Vejle. Mit liv i
soldaterhjemmets tjeneste

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.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.

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.

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. december kl. 10.30
Mandag den 24. december kl. 10.30
Tirsdag den 8. januar kl. 10.30
Tirsdag den 5. februar kl. 10.30
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Arrangementer

Arrangementer

Lucia i Kirken

Søndag den 16.
december kl. 10.00
fejrer vi Lucia, som er
navnet på en kristen pige,
der under forfølgelserne
af de kristne i Italien
omkr. år 300 hjalp andre
kristne, der havde søgt
tilflugt i katakomberne. Hun kom med mad til dem og oplyste
gangene med en krans om hovedet, som hun havde sat lys i.

De ni Læsninger

Søndag den 23. december kl. 10.00
Denne liturgiske gudstjeneste er en smuk indføring i julens
mysterium. Gudstjenesten veksler mellem læsninger, fællessang, korsang og orgelmusik. Med ni læsninger føres vi fra
skabelse og syndefald over profetier frem til evangeliet om
Kristi fødsel.

Nytår

Der er gudstjeneste den 31. december kl. 14.00.
Efter gudstjenesten ønsker vi hinanden godt
nytår med bobler og kransekage.

Fastelavn

Søndag den 3. marts kl.
14.00 er der fastelavnsfest.
Vi begynder med gudstjeneste, og derefter er der boller i
Sognegården, og vi slår katten af tønden.
Tag gerne naboen og dine
bedsteforældre med.
Den bedste og den sjoveste udklædte vil få en præmie.
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Arrangementer

Arrangementer

Kyndelmisse

Tirsdag den 19. februar kl. 18.00
Stemningsfyldt andagt i kirkerummet
Vi bærer lys ind i kirken og fejrer lyset, og at lyset er på vej.
Kom og tag gerne et lys med, som vi stiller i koret.

Sang og Samværd

Onsdage kl. 10.00 til 11.30
Hver onsdag formiddag er der café i Sognegården med højskolesang og formiddagskaffe.

Sogneaften

med Leif Davidsen tirsdag den
5. februar.
Leif Davidsen er journalist og forfatter.
Han er især kendt for sin store viden
om Rusland, hvor han har boet i mange
år. Vi har bedt Leif Davidsen om at tale
om de nye spændinger mellem øst og
vest og at give sit bud på, hvad denne
konflikt betyder for os.
Sogneaftenen begynder kl 19.00 Der er fri entré, og der kan
købes øl og sodavand i pausen.

Julekoncert

tirsdag den 18. december kl. 20 med Bredballe
Gospel Choir
Traditionen tro garanterer
Bredballe Gospel Choir
for julestemning og masser dejlig gospel i årets
julekoncert. Koncerten er
som tidligere år tilmeldt
LUCIA Stafetten, hvor
der samles ind til udsatte børn. Billetpris 50,-. Forsalg på
www.billetto.dk, søg på Julekoncert, Bredballe Kirke, resterende billetter sælges i døren. Dørene åbnes kl. 19.30.

Arrangementer

Arrangementer

Vil du synge gospel?

Bredballe Gospel Choir starter ny sæson op tirsdag den
8. januar 2019. I forbindelse med sæsonstart afholdes der
optagelsesprøver samme dag mod forudgående aftale. For
nærmere information kontakt venligst Tine Tegewaldt på
t.tegewaldt@gmail.com eller 20 71 19 00.
”Sing Gospel” åben gospelworkshop lørdag den
23. februar 2019 kl. 10.00
Bredballe Gospel
Choir følger op
på forårets store
succes og har igen
taget initiativ til en
åben workshop for
alle, som har lyst
til at synge sammen i et stort kor.
Det er lykkedes at
få engageret Anders Butenko til at føre deltagerne i gennem
dagen, der vil byde på masser af dejlig gospel, gode grin og
skønt samvær. Anders Butenko er en af Danmarks mest benyttede gospelinstruktører med stor national og international
erfaring. Han er leder af Danmarks 2 største gospelkor, som i
alt tæller over 600 sangere, og er en yderst talentfuld sanger
og underviser, som med humor og dyb indlevelse formidler
gospelmusikkens liv og glæde, så alle kan være med. Workshoppen rundes af med en åben koncert kl.19.00 i kirken
samme aften.
Deltagerbetaling: 175,- inkl. aftensmad og eftermiddagskaffe
(frokost medbringes).
Tilmelding via Billetto.dk, søg på Sing Gospel, Bredballe
Kirke.
Alle er velkomne.
Mere information på www.bredballegospel.dk eller
www.facebook.com/Bredballegospelchoir

Arrangementer

Arrangementer

Mandagscafé for kvinder
Mandagscafe’ for kvinder i Sognegården.
Velkommen til et par hyggelige timer.

Mandag den 28. januar kl. 10 – 12.
Anita Sørensen, Vejle
Emne: ”Mit liv som cirkusakrobat”.
Mandag den 25. februar kl. 10 – 12.
Glas- og billedkunstner Astrid Munck, Tørring.
Emne: ”Mit liv – min kunst”.
Yderligere oplysninger ved Anni Andersen, Annegrethe Føns,
Anne Lise Jensen, Ulla Moustgaard og
Ellen Hansen tlf. 29 82 59 57

Litteraturkreds

Vi mødes en gang om måneden og samtaler om månedens
udvalgte roman, som Vejle Bibliotek har skaffet hjem og udlånt et eksemplar af til os alle.
Kontakt:
Bente Donslund Steen
2067 2120
Nette Kaae Stimpel
2460 3157
Birgit Johansen
2554 7840

Koncerter

Søndag den 2. december kl.16.
Adventskoncert med Bredballe Ensemblet.
Susanne Bechmann, fløjte – Hans Henrik Bay, guitar – Pojken
Flensborg, klaver –
Torben Bødker
Bjørnskov, kontrabas – Karoline Gro Budtz,
sang. Bredballe
Ensemblet spiller
og synger julemåneden i gang.
Entré: 50 kr.
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Arrangementer Arrangementer Arrangementer Arrangementer
Søndag den 16. december kl. 16.
Julekoncert med Bredballe kirkes Børnekor – Bredballe kirkes
Pigekor – Susanne Bechmann, fløjte – Marie Magni, cello –
Kim Skov, dir. klaver og orgel. Kom i god julestemning og hør
nogle af julens elskede salmer. Fri entré.
Søndag den 17. marts kl.16
Haderslev Domkirkes Pigekor under ledelse af Thomas BergJuul.
Pigekoret består af sangere i alderen 12-18 år. Koret giver
adskillige koncerter i både ind- og udland. I november 2010
besøgte koret Wittenberg i Tyskland og sang i den historiske
Slotskirke. Gratis entré.

Jul i Fællesskab

Vi fejrer juleaften og 1. juledag i Vejle
Missionshus, Olgasvej 14, 7100 Vejle
Har du lyst til at være med til det ene eller begge arrangementer, er du meget velkommen. Vi vil gøre vores bedste til,
at det bliver hyggeligt.
Du kan deltage for 40 kr. pr. arrangement. (Børn under 15
år er gratis).
Tilmelding senest den 19. december til: Sct. Johannes
kirkekontor, Haraldsgade 10, Sct. Nicolai kirkekontor, Søndermarksvej 84, Vor Frelsers kirkekontor, Strandgade 2A,
Nørremarkskirkens kirkekontor, Moldevej 1.
Kontaktperson: Inger Jæger, tlf. 28579984
JUL i FÆLLESSKAB arrangeres af Vejles bykirker.
Desuden ydes der økonomisk støtte fra foreninger, firmaer,
faglige organisationer, klubber og menigheder.

Sogneindsamling
den 10. marts

Pengene i de rette lommer.
Pengene fra indsamlingen er med til at bekæmpe sult, sygdom, minefare, tørke, oversvømmelser, overgreb, frarøvelse
af jord og anden ekstrem ulighed – og til at (gen)opbygge ro-
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busthed i verdens
mest udsatte områder. Ligeledes arbejder vi med menneskerettigheder
og minerydning.
Vi holder skarp
kontrol med korruption og regner
omhyggeligt på
hvert eneste projekt, så det gavner
flest muligt og bærer sig selv, når vi rejser igen.
Siden vores første indsamling i 1999 har frivillige samlet
mere end 224 millioner kroner, som har givet håbet tilbage til
millioner af mennesker.
Vil du være indsamler efter gudstjenesten den 10. marts er du
velkommen til at kontakte sognepræst Henrik Johannessen.

Drop-in vielse

Dette nye udtryk stammer fra Hornbæk kirke. På visse
tider kan et par komme ind fra gaden uden en forudgående aftale med kirken. De får en hurtig samtale med en
præst, og ti minutter senere går ritualet i gang. Det eneste
parret skal medbringe, er en prøvelsesattest. Det har vist
sig, at der er forbavsende stor søgning til disse drop-in
vielser.
Vi har ikke planer om at indføre drop-in vielser her i
Bredballe. Men vi vil gerne gøre opmærksom på, at det
er muligt at blive viet på alle hverdage, og der behøver
ikke at være andre i kirken end parret og den kirkelige
betjening. Så et kirkebryllup behøver ikke at involvere 68
gæster og koste 50.000 kr. Nogle går på rådhuset, hvis
de ikke har lyst til det helt store set-up. Men der kan også
sagtens holdes små intime vielser i kirken, og de kan også
være festlige.

Kirkehøjskolen

Døbte
Alba Thomsen Vaaben
Lilly Karambelas Andersen

Se program på www.vejleprovsti.dk
Højskoledage i foråret 2019

Karoline Mandal Lynggaard Busk

17. januar, 21. februar og 21. marts

Josefine Sophie Lykkebak Møller

Sted: Mølholm Sognehus, Niels Skous Vej 13 A, 7100 Vejle.

Ditlev Hill Nedergaard

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.

Carla Stahl Enevoldsen

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.

Anders Volsholt Christiansen
Jonathan Højris Kiilerich
William Bagge Skou
Ella Thisted Knudsgaard
Sally Goller Meyer
Friia Foss Navntoft
Ella Sofie Skov Andersen
Carl Christian Strunk Larsen

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

Indsamling og MobilePay

Alba Houge Rahbek

Viede
Louise Gisleson Steffensen og Patrick Joachim Dieckmeyer
Alexandra Leth Petersen og Anders Gissel Christoffersen
Jane Hellmann Nielsen og Morten Rosendahl Hedelund

Der samles ind til:
December: Jul i Fællesskab
Juleaften: Folkekirkens Nødhjælp
og Kirkens Korshær
Januar: Bibelselskabet
Februar: Danmission
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

December
Søndag
2.
Søndag
9.
Tirsdag
11.
Søndag
16.
Søndag
23.
Mandag 24.
Mandag 24.
Mandag 24.
Mandag 24.
Mandag 24.
Mandag 24.
Mandag 24.
Mandag 24.
Tirsdag
25.
Onsdag
26.
Søndag
30.
Mandag 31.
Januar
Søndag
6.
Lørdag
12.
Søndag
13.
Tirsdag
15.
Søndag
20.
Lørdag
26.
Søndag
27.
Tirsdag
29.
Februar
Søndag
3.
Søndag
3.
Lørdag
9.
Søndag
10.
Søndag
17.
Tirsdag
19.
Søndag
24.
Marts
Lørdag
2.
Søndag
3.
Søndag
3.

Kl.

Gudstjeneste

Dagens navn

Tekst

Præst

10.00
10.00
17.00
10.00
10.00
10.00
11.00
12.00
13.00
14.00
15.00
16.00
23.15
11.00
11.00
10.00
14.00

Gudstjeneste
Gudstjeneste uden dåb
Baby- og børnegudstjeneste
Gudstjeneste, Lucia
Gudstjeneste, de ni læsninger
Familiegudstjeneste
Familiegudstjeneste
Familiegudstjeneste
Familiegudstjeneste
Gudstjeneste
Familiegudstjeneste
Gudstjeneste
Gudstjeneste
Gudstjeneste
Gudstjeneste
Gudstjeneste
Gudstjeneste

1.s. i advent
2.s. i advent

Matt.21,1-9
Luk.21,25-36

3.s. i advent
4.s. i advent
Juleaften
Juleaften
Juleaften
Juleaften
Juleaften
Juleaften
Juleaften
Juleaften
Juledag
2.juledag
Julesøndag
Nytårsaftensdag

Matt.11,2-10

Birgith Vestergaard
Henrik Johannessen
Birgith Vestergaard
Birgith Vestergaard
Henrik Johannessen
Birgith Vestergaard
Birgith Vestergaard
Henrik Johannessen
Helle Lindholt
Helle Lindholt
Henrik Johannessen
Birgith Vestergaard
Henrik Johannessen
Birgith Vestergaard
Henrik Johannessen
Henrik Johannessen
Birgith Vestergaard

10.00
10.00
10.00
17.00
10.00
10.00
10.00
17.00

Gudstjeneste
Lørdagsgudstjeneste
Gudstjeneste uden dåb, nytårsparade
Fyraftensudstjeneste
Gudstjeneste
Lørdagsgudstjeneste
Gudstjeneste uden dåb
Baby- og børnegudstjeneste

Helligtrekonger

Matt.2,1-12

1.s.e.h.3 k.

Luk.2,41-52

2.s.e.h.3 k.

Joh.2,1-11

3.s.e.h.3 k.

Matt.8,1-13

10.00
14.00
10.00
10.00
10.00
18.00
10.00

Gudstjeneste
Gospelgudstjeneste
Lørdagsgudstjeneste
Gudstjeneste uden dåb
Gudstjeneste
Kyndelmissegudstjeneste
Gudstjeneste

4.s.e.h.3 k.

Matt.8,23-27

Sidste s.e.h.3 k.
Septuagesima

Matt.17,1-9
Matt.20,1-16

Seksagesima

Mark.4,1-20

10.00
10.00
14.00

Lørdagsgudstjeneste
Gudstjeneste uden dåb
Familiegudstjeneste

Fastelavn
Fastelavn

Matt.3,13-17

Luk.2,1-14

Luk.2,1-14
Matt.23,34-39
Luk.2,25-40

Birgith Vestergaard
Henrik Johannessen
Henrik Johannessen
Birgith Vestergaard
Henrik Johannessen
Birgith Vestergaard
Birgith Vestergaard
Henrik Johannessen
Birgith Vestergaard
Birgith Vestergaard
Henrik Johannessen
Henrik Johannessen
Birgith Vestergaard
Birgith Vestergaard
Henrik Johannessen
Birgith Vestergaard
Birgith Vestergaard
Birgith Vestergaard

Schweitzer A/S

