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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, Henrik Johannessen og Birgith Vestergaard
(ansvarshavende).
Stof til kirkeblad nr. 1 december - februar, sendes til Vibeke Sejr, e-mail:
vst@km.dk. Senest den 26. oktober.

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:
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@holmhansen.dk.

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

…som en gyngestol
”Bekymringer er som en gyngestol. De holder dig beskæftiget, men du kommer ingen
vegne.”
En mand var rejst langt i uvejsomt terræn
for at møde den vise mand i en fjerntliggende
lille by. Han var fast besluttet på at nå frem,
for han ville vide, hvad han skulle gøre ved
alle sine problemer. Straks han var nået frem
klagede han: ”Mit liv er så mislykket, jeg har
et arbejde, som jeg ikke er glad for, og jeg
kan ikke søge et andet. Mine børn har ingen
respekt for mig, og jeg mistænker min kone
for at være mig utro. Jeg tror ikke engang, at
min hund kan lide mig.”
Den vise mand spurgte ham: ”Hvad synes
du om din højde?”
”Jo, øh, den er vist ok…hvorfor det?
”For alle dem, der ikke er født i fattigdom
og elendighed, er verden fuld af muligheder
og valg” svarede den vise mand. ”Jeg har
tænkt over det længe, og til sidst har jeg forstået, at det eneste vi kan klage over er vor
højde. Det er det eneste, der er os givet. ”
”Det er jo latterligt at klage over,” protesterede manden.
”Ja, selvfølgelig er det latterligt, eftersom
vi ikke kan gøre noget ved
vores højde” svarede den
vise mand med et smil.
”Men er det ikke lige så
latterligt, som at klage
over alle de bekymringer i
vore liv, som vi faktisk kan
gøre noget ved?”

Ja, vi kan bekymre os om forskelligt. Hvilke
bekymringer kan vi gøre noget ved, og hvilke
kan vi ikke – der må vi skelne.
Vi kan bekymre os om vore venners ve og
vel, om vort helbred, om vore børn, om vore
gamle forældre. Det er ikke intetsigende bekymringer, men gode bekymringer, der vidner om, at der er mennesker, som vi interesserer os for og som vi ønsker, det skal gå godt.
De bekymringer, der er nytteløse, som vi
ikke kan gøre noget ved, dem kan vi lige så
godt lade ligge – vi har sandsynligvis rigelig
af bekymringer i forvejen.
Bekymringer hører livet til, sådan er det.
Men den måde, vi håndterer vore bekymringer på, kan være afgørende for det liv, vi
lever. En ukendt forfatter har udtalt: ”Bekymringer er som en gyngestol. De holder dig
beskæftiget, men du kommer ingen vegne.”
De bekymringer vi kan gøre noget ved - må
vi gøre noget ved og ikke bare tænke på, at
vi burde.
De bekymringer, som vi ikke kan gøre noget ved, som vores højde og vores fremtid,
de bekymringer må vi lægge fra os. De nytteløse bekymringer kan vi lægge i Guds hånd,
med ordene: ”Dem, må du
tage ansvar for, så tager jeg
ansvar for det, jeg kan gøre
noget ved.” Så er vi måske lettet for nogle bekymringer, og
måske giver det overskud til at
gøre noget ved de resterende.

Af Birgith Vestergaard
Sognepræst
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Nyt fra menighedsrådet
Nyt om personale
Menighedsrådet har besluttet at sammenlægge vores 2 deltids
kirketjenerstillinger pr. 1. oktober 2018. Samtidig opnormeres
stillingen.
Vi forventer at have den nye stilling besat pr. 1. oktober 2018,
og håber I tager godt i mod vores nye kirketjener.

Stillingen som kirke- og kulturmedarbejder er under opslag og
forventes besat pr. 1. november 2018.
Vi glæder os til at kunne præsentere vores nye medarbejdere
i næste kirkeblad.

Menighedsrådet ønsker her at sige stor tak til Kirsten Andersen
og Randi Stubberup for mange års trofast virke ved Bredballe
Kirke. De ønskes begge alt det bedste fremover.

Mindeord
Vores dygtige kirke- og kulturmedarbejder, Karin Alsted Elkjer, fik i sommeren 2017 konstateret en
aggressiv kræftsygdom.
Karin har gennem sit sygdomsforløb været meget åben om dette, og bevarede indtil for nylig håbet
om at vende tilbage til arbejdet. Det nåede hun desværre ikke.
Karin sov stille ind tidligt fredag morgen d. 31. august 2017, og efterlader sig et stort tomrum, hvor
vi er mange, som vil savne hendes lyse sind, hendes mod på at gøre tingene på nye måder, hendes
omsorg for andre og hendes store ansvarsfølelse for et godt kirkeliv i sognet.
Tomrummet og savnet er naturligvis størst i hendes nære familie, som vi sender vores dybfølte
medfølelse til.
Æret være Karins minde.
På Menighedsrådets og personalegruppens vegne.
Tidligere på året sendte Karin et indlæg til kirkebladet, hvor hun udtrykker en stor tak til menighedsråd, kolleger og ikke
mindst alle de børn og forældre, hun har haft kontakt til.
Fra dette indlæg vil vi bringe disse ord:
”Jeg ønsker jer alt godt fremover, og med de linjer, jeg altid har afsluttet alle mine timer med børnene, vil jeg også slutte
dette brev:
Må din vej gå dig i møde, og må vinden være din ven, og må solen varme din kind, og må regnen vande mildt din jord indtil vi ses igen, må Gud holde, holde dig i sin hånd.”
Hele brevet kan læses på hjemmesiden i en periode.
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Nyt fra menighedsrådet

Ny kirkebygning
I menighedsrådet har vi henover foråret og over sommeren
arbejdet videre med planerne for en ny kirke i Bredballe. Vi
har afholdt møder med biskop og provstiudvalg, vi har arrangeret lyttemøder, vi har indsamlet erfaringer fra andre sogne,
som har haft udfordringer som vores, vi har udført statistisk
dokumentationsarbejde, og vi har indhentet arkitektrapport på
alternative løsninger.
Mødet med biskop og provstiudvalg var en positiv og som
altid inspirerende oplevelse. Men de kom også med krav om
skriftlighed i behovsdokumentation og dokumentation for alternative overvejelser. Biskoppen pegede på, at vi har i gang
sat en proces, som kommer til at tage lang tid, og helt sikkert
også rækker ind i næste menighedsrådsperiode, inden endelig
beslutning om nedrivning kan tages. Provstiudvalget var noget
optagede af, hvad der bør gøres i forhold til udfordringerne,
hvis ikke det lykkes at få en større kirke nu.
Vi har holdt seks dialogmøder hen over juni måned. Overskriften for møderne var: ” Fremtidens kirkeliv i Bredballe”, og
menighedsrådet inviterede med henblik på at få deltagelse af
et bredt udsnit af borgere i Bredballe og kirkens interessenter i
øvrigt. Jeg deltog ikke selv i møderne, men de fra menighedsrådet, der deltog, var høje af begejstring over den energi, der
var ved møderne. Referaterne af møderne ligger på kirkens
hjemmeside.
Som man vil kunne se af referaterne, har rigtig mange udtalt sig både for og i mod planerne om en ny kirke, og vi
bruger det hele i vores videre arbejde.
En anden del af menighedsrådet har i løbet af sommeren
besøgt tre andre kirker, som enten har bygget en ny kirke eller
foretaget en tilbygning inden for de senere år. I forbindelse
med alle tre besøg har der været drøftelser med lokal menighedsrådsforkvinde eller –mand, og besøgene er udførligt
dokumenteret. Også denne proces har været spændende og
har givet nyttig viden om tilblivelsesprocessen, faldgruber etc.
Det statistiske dokumentationsarbejde har omfattet en opgørelse af, hvor mange der rent faktisk går i kirke i Bredballe,

hvor stor en kirke, der bør være i Bredballe, i forhold til befolkningsgrundlaget og en analyse af netunderskriftsindsamlingen
”Red Bredballe Kirke”. Analysen, som blev udarbejdet, da der
var 915 underskrifter på siden viser, at når de som har skrevet
Bredballe/7120/m.fl. som by tælles sammen, så udgør underskrifterne på siden lidt under 4% af indbyggertallet.
Gennemsnitdeltagerantallet ved en tjeneste i Bredballe
Kirke er opgjort til 87 personer, hvilket naturligvis dækker over
tjenester, hvor der har deltaget flere, og tjenester hvor der har
deltaget færre. På et år har kirken i alt 16359 besøgende gæster til tjenester i kirken.
I forhold til befolkningsgrundlaget i sognet anbefales det,
at kirken i sin standard opstilling bør have plads til mindst 350
personer.
Arkitektrapporten viser, at det areal der er til rådighed fra
2020, vil kunne rumme en nybygget kirke med plads til 350
personer. Videre vil der være plads til de faciliteter, som menighedsrådet har efterspurgt, og som er lovmæssig nødvendige.
Rapporten peger på, at en udbygning af den nuværende kirke
til samme vil kunne lade sig gøre, men det vil omfatte en udbygning mere eller mindre hele vejen rundt. Kirken fremstår skrøbelig med en del sætningsskader, så en udbygning er risikabel og
vil være uforholdsmæssig dyr. Endvidere peger rapporten på,
at nedrivning af den gamle kirke og bygning af en ny samme
sted vil være betydelig billigere end etablering af en annekskirke et helt andet sted.
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Aktiviteter

Aktiviteter

Aktiviteter i kirke og Sognegård

Aktiviteter

Aktiviteter

Aktiviteter i Missionshuset

Oktober

Oktober

3

10.00 Frokostmøde

2

19.30 Kredsmøde i Bredal. Tale v/pastor Erik Holmgård

4

18.30 Menighedsrådsmøde

4

19.30 Kredsmøde i Vejle. Tale v/Thomas Bjerg

7

10.00 Kirkefrokost efter gudstjenesten

10

19.30 Tale v/Bjarne Gertz Olsen, Fredericia

10

10.00 Sang og Samværd

30 15.00 Tale v/Gert Grube

13

10.00 Gudstjeneste med dåb

November

17

10.00 Sang og Samværd

14

23

17.00 Baby- og børnegudstjeneste

27 15.00 Tale v/Helga Dalgaard, Øster Snede

24

10.00 Sang og Samværd

28

16.00 Koncert

29

10.00 Mandagscafe for kvinder

November
3

10.00 Gudstjeneste med dåb

4

16.00 Alle Helgensgudstjeneste

6

19.00 Sogneaften

7

10.00 Sang og Samværd

8

17.30 Menighedsrådsmøde

11

17.00 Musikgudstjeneste

14

10.00 Sang og Samværd

20

17.00 Baby- og børnegudstjeneste

21

10.00 Sang og Samværd

24

10.00 Gudstjeneste med dåb

24

14.00 Minikonfirmandafslutning

26

10.00 Mandagscafe for kvinder

28

10.00 Sang og Samværd
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19.30 Tale v/missionær Brian Madsen, Vejle

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. 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.

Allehelgensdag

Søndag den 4. november
er det Allehelgensdag, hvor vi
mindes dem vi har mistet.
Allehelgen har en lang historie
i Danmark. I middelalderen
mindedes man særligt helgenerne og martyrerne, altså
dem, som døde for deres tros
skyld. Nu fejrer vi Allehelgensdag i folkekirken til minde om
alle vore døde. Ved begge gudstjenester kl. 10.00 og kl.
16.00 i Bredballe kirke læser vi navnene op på dem, der i
årets løb er døde. Ved den sene gudstjeneste tænder vi også
lys ved alteret og lytter til et stykke musik. En meget stemningsfyldt og højtidelig mindestund.

Kirkefrokost

Søndag den 7. oktober
Efter gudstjenesten vil vi spise en let frokost sammen.
Koret synger for os og sammen vil vi synge sange af Benny
Andersen.
Vel mødt.
Menighedsrådet.

Frokostmøde

Onsdag den 3. oktober kl. 10.00
”På hat med H.C., Thøger og Benny” ved
Lisbeth Filtenborg, sognepræst i Gauerslund.

8

Arrangementer

Arrangementer

Foredraget er en munter rejse med tre hatte:
-   den høje sorte hat, der repræsenterer H.C.A
-   en gammel ternet kasket, der repræsenterer Thøger Larsen
-   en blød, grå filthat for Benny Andersen
Fortælling om de tre digtere og oplæsning af deres værker
(digte), bundet tematisk sammen omkring kærligheden, leg
med sproget og hverdagshændelser.
Formiddagen afsluttes med frokost kl. 12. Pris kr. 40.

Sogneaften

Tirsdag den 6. november kl. 19.00
”Hvad kommer unge indvandrere os ved?”
Frits Lebahn har de sidste 20 år arbejdet med integration
i Vejle by, siden 2006 som leder af Ungeindsats Tjansen i
Vejle Kommune/Helhedsplanen i Vejle. Han er formentlig den
enkeltperson i Vejle, der har det største overblik over og tætteste kendskab til byens mange forskellige grupper med mellemøstlig kulturbaggrund.
Så kom og hør om, hvordan livet former sig i de nydanske familier og blandt de nydanske unge, hvordan idræt, arbejde,
kultur og uddannelse kan bruges til at få de unge og deres
familier inkluderet i samfundet, og hvilke udfordringer han ser
på skoleområdet og i det sociale liv.

Arrangementer

Arrangementer

Poesi og musik
med Emil Hess

Arrangementer

Arrangementer

Koncerter

Søndag den 28. oktober kl.16.

Søndag den 11. november
kl. 17.00
Emil Hess kommer igen til Bredballe
kirke og spiller i skumringstimen en sen
søndag eftermiddag. Vi veksler mellem
bønner, tekster og musik.

Lyst til at synge gospel?

For nærmere information kontakt venligst Tine Tegewaldt på
t.tegewaldt@gmail.com eller 2071 1900.

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

Mandag den 29. oktober kl. 10–12.
Bedemand Bente Lorenzen, Vejle
Emne: ”At leve med livets afslutning”.
Mandag den 26. november kl. 10–12.
Organist Anny Jespersen og kirkesanger Sejer Kristensen,
Vejle.
Emne: ”Adventshygge”.
Yderligere oplysninger ved Anni Andersen, Annegrethe Føns,
Anne Lise Jensen, Ulla Moustgaard og Ellen Hansen,
tlf. 2982 5957

Litteraturkreds

Syngedrengene fra Assens under ledelse af Finn Pedersen.
Syngedrengene ved Vor Frue Kirke i Assens blev grundlagt
den 1. marts 1856 og kunne således fejre 150-års jubilæum
i 2006. Traditionen med syngende drenge i kirken går imidlertid helt tilbage til 1500-tallet, hvor det ligesom i andre købstæder var eleverne på latinskolen, der sang ved tjenesterne
i kirken.
Siden 1970-erne har koret været drevet som drenge- og
mandskor efter engelsk forbillede, hvor det er falseterende
herrestemmer, der synger altstemmen i koret – de såkaldte
kontratenorer.
Syngedrengene består af ca. 40 drenge og unge mænd fra
Assens og omegn.

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.

Hvert år tager Syngedrengene på turne til udlandet og har
igennem årene været flere steder i Europa, Nord-og Sydamerika og Asien.

Kontakt: Bente Donslund Steen 2067 2120
Nette Kaae Stimpel
2460 3157
Birgit Johansen
2554 7840

Entré: 50 kr.
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Arrangementer Arrangementer Arrangementer Arrangementer
Søndag den 2. december kl. 16.

Adventskoncert med Bredballe
Ensemblet

Grandækning vinter 2018:

Arbejdsmiljølovgivningen kræver at grandækningsarbejdet
udføres mere stående. For dig, som gravstedsejer, betyder
det, at dekorationer og selve grandækningen får et anderledes udtryk. I er altid velkomne til at kontakte kirkegårdspersonalet eller administrationschef Lene W. Beck såfremt grandækningen giver anledning til spørgsmål.
Med venlig hilsen
Kirke – og kirkegårdsudvalget samt personalet ved Bredballe
kirkegårde.

Susanne Bechmann, fløjte – Hans Henrik Bay, guitar – Pojken
Flensborg, klaver – Torben Bødker Bjørnskov, kontrabas –
Karoline Gro Budtz, sang. Bredballe Ensemblet spiller og
synger julemåneden igang.
Entré: 50 kr.

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 9. oktober kl. 10.30
Tirsdag den 6. november kl. 10.30
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Døbte

Kirkehøjskolen

Se program på www.vejleprovsti.dk
Højskoledage i efteråret 2018
25. oktober
Kl. 10.00 ved Mikkel Wold, præst ved Marmorkirken i K øbenhavn ”Det unyttiges nødvendighed”.
Kl. 13.00 Helle Skaarup, leder af Refugiet Løgumkloster
”Altid allerede elsket – set fra sidelinjen”.
15. november
Kl. 10.00 ved Kim Grysbæk, cand. mag i diakoni, ”Hvilens
nødvenghed”.
Kl. 13.00 Morten Skovsted og Iben Krogsdal, præst og salmedigter ”Det nytter ikke – bare syng”.
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. 7582 8346/
2288 6569, e-mail: kirkehojskole.vejle@gmail.com.
Betaling:
Kan ske ved indbetaling på konto 7244 1255048,
Jyske Bank, eller kontant ved ankomst.
Præsterne står altid til rådighed for en personlig samtale
eller et sygebesøg. Det koster ikke noget, og præsten har
tavshedspligt.

Anker Lyager Madsen
Benjamin Hedegaard Bønnerup
Emil Gullaksen
Emil Ulrich
Esther Lerbech Borregaard
Frederik Schøn Bruddal
Georg Rose Schwartz
Henry Rose Schwartz
Herman Strandgaard Kyndesen
Holger Danielsen Asmussen
Hugo Skau
Johan Christian Lindby Skak
Julie Victoria K Severinsen
Lea Boel Johnsen
Liv Marie Rand Schultz
Lærke Mørk Kristoffersen
Maggie Villum Guldbrandt
Magnus Müller Trankjær
Malee Prajong Egede Jørgensen
Noah Simmelkjær Ballisager
Nora Esther Bladt
Oliver Dupont
Stephan Alexander Sotoc
Theo Miller Malik Iversen
Vera Mau Darly

Viede

Agnete Banner Toft-Laursen og Thomas Sehestedt Toft-Laursen
Louise Schwieder Thygesen og Martin Schwieder
Anna Elfving Køhlert og Malene Elfving Køhlert
Susanne Hansen Wollsen og Heine Toft Kristiansen

Birgith Vestergaard, Henrik Johannessen

Indsamling og MobilePay
Der samles ind til:
Oktober: KFUMs Sociale Arbejde
November: Danmarks Folkekirkelige
Søndagsskoler
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

19.s.e.trin.

Joh.1,35-51

Henrik Johannessen

Oktober
Søndag

7.

10.00

Gudstjeneste

Lørdag

13.

10.00

Lørdagsgudstjeneste

Søndag

14.

10.00

Gudstjeneste

20.s.e.trin.

Matt.21,28-44

Birgith Vestergaard

Søndag

21.

10.00

Gudstjeneste

21.s.e.trin.

Luk.13,1-9

Henrik Johannessen

Tirsdag

23.

17.00

Baby- og børnegudstjeneste

Søndag

28.

10.00

Gudstjeneste

Birgith Vestergaard

Birgith Vestergaard
22.s.e.trin.

Matt.18,1-14

Birgith Vestergaard

November
Lørdag

3.

10.00

Lørdagsgudstjeneste

Henrik Johannessen

Søndag

4.

10.00

Gudstjeneste

Alle helgens dag

Søndag

4.

16.00

Gudstjeneste

Alle helgens dag

Søndag

11.

10.00

Gudstjeneste

24.s.e.trin.

Søndag

11.

17.00

Musikgudstjeneste

Søndag

18.

10.00

Gudstjeneste

Tirsdag

20.

17.00

Baby- og børnegudstjeneste

Henrik Johannessen

Lørdag

24.

10.00

Lørdagsgudstjeneste

Birgith Vestergaard

Lørdag

24.

14.00

Minikonfirmandafslutning

Birgith Vestergaard

Søndag

25.

10.00

Gudstjeneste

Sidste s. i kirkeåret

Matt.11,25-30

Henrik Johannessen

10.00

Gudstjeneste

1.s.i advent

Matt.21,1-9

Birgith Vestergaard

Matt5,13-16

Birgith Vestergaard
Henrik Johannessen + Birgith Vestergaard

Joh.5,17-29

Birgith Vestergaard
Birgith Vestergaard

25.s.e.trin.

Luk.17,20-33

Henrik Johannessen

December
Søndag

2.

Emballagegruppen A/S

