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vejviser
Sognepræster

Børn og unge

Har du brug for at tale med en præst?
Alle er velkommen til at kontakte en
af præsterne og bede om en samtale.

FDF Finderuphøj / Vestervang
Kredsleder: Pia Strange, tlf. 60 13 03 89
FDF 3. Kreds, Søndermarken
Kredsleder: Michael Hjorth, tlf. 86603522

Sognepræst Anne Birgitte Thun
Præsteboligen, Tyttebærvej 37,
træffes hverdage på tlf. 86 62 32 54
e-post: abha@km.dk
(mandag fri)
Sognepræst Trine Kofoed
e-post: trkr@km.dk
træffes i kirken efter aftale.
træffes hverdage på tlf. 29 33 64 04
(mandag fri)

Vagtpræsten
Har man brug for at tale med en præst
på en mandag, kan ”vagtpræsten”
træffes på tlf. 70 22 03 03

Kirkeblad
Udkommer 4 gange årligt.
d. 15. februar/maj/august/november.
Deadline den 15. i måneden før.
Redaktionen
Ansvarshavende redaktør: Birgitte Thun
Koordinerende redaktør: Jan Carstens
Tryk: Born Grafisk Tryk ApS
kirkebladet

De grønne pigespejdere
Ingen aktiviteter p.t. Gruppeleder
Bente Møller, tlf. 23 24 68 87

Menighedsråd
Formand
Poul Erik Heegaard
Primulavej 8,
tlf. 86 63 92 82
Næstformand Bent Bjerring Pedersen
Gl. Århusvej 94, tlf. 86 62 71 07
Kasserer
Inger L. Sønderriis
Kamillevej 4,
tlf. 21 22 26 39
Kirkeværge
Bent B. Pedersen
Gl. Århusvej 94, tlf. 86 62 71 07
Personalekontaktperson Sussi Madsen
Teglmarken 171, tlf. 27 28 35 42
Viborg Kirkeradio Jens Jørgen Berg
Finderupvej 28C, tlf. 21 27 34 70
Aktivitetsudvalg
Jens Mosekjær
tlf. 22 35 05 14
Karen Jensen
tlf. 61 78 83 30
Tina K. Martinsen tlf. 61 65 68 56
Svend Aa. Madsen tlf. 30 35 34 24
Mette Agerbo
tlf. 28 15 40 34
KIRKERADIOEN sender
hver søndag kl. 20-21
på frekvensen 93,8 MHz
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Søndermarkskirkens kirkekontor
Koldingvej 79, 8800 Viborg
tlf. 86 61 53 33
e-post: soendermark.sogn@km.dk
Kontoret er åbent tirsdag-fredag kl. 9-13
torsdag tillige 15.30-17.

Kordegn
Jan Carstens
tlf. i kirken 86 61 53 33
e-post: jaca@km.dk
tlf. privat 86 62 91 98

Kirketjenere
Carsten Hove
tlf. i kirken 61 20 19 33/86 61 53 33
e-post: ktj@soendermarkskirken.dk
Anne Marie Fjelster (Mie)
tlf. i kirken 61 20 19 33/86 61 53 33
e-post: mie@soendermarkskirken.dk

Organist
Lene Østergaard Jungild
tlf. i kirken 86 61 53 35
e-post: organist@soendermarkskirken.dk
tlf. privat mobil 21 75 36 30

Kirke- og kulturmedarbejder
Rosa Lykke Yde
tlf. i kirken 86 61 53 85
e-post: rosa@soendermarkskirken.dk
www.soendermarkskirken.dk

Tekst: Sognepræst, Trine Kofoed
Foto: Kordegn, Jan Carstens

Alle yder til
fællesskabet

Hvis du på nogen måde har din
gang i SIK, kender du Michael
Staun. Han er manden, der kan svare på stort set alle dine spørgsmål.
Og hvis han ikke har svar på rede
hånd, finder han ud af det.
Michael er selv vokset op som fodboldspiller i SIK. Som barn boede
han her i Sydbyen, hvor hans forældre, og især far Niels Staun, var
med til at Søndermarken fik sin
kirke. Først som kirkesal på Søndre
Skole, og siden på Koldingvej 79.
Niels var også kordegn i kirken i
mange år.
kirkebladet

En plads på sidelinjen

Begyndte fra bunden

Her hører han til. I klubben i Liseborg. Og da han blev spurgt, om
han ville være holdleder for 30 år
siden, sagde han ja, hvorfor ikke.
Og siden da har han været at finde
på sidelinjen. Jeg var ikke den store
fodboldspiller.
Mine evner ligger et helt andet sted.
Hvis jeg var begyndt som træner,
ville jeg ikke have holdt længe. Jeg
beundrer trænerne deres tålmodighed. Det ville jeg slet ikke kunne.

Først var Michael holdleder for et
herre serie seks hold. Som Michael
selv fortæller, begyndte han på det
lavest mulige niveau.
Og han fortsætter: Et-eller-andet
må jeg have gjort rigtigt, og efter et
par år var han holdleder for førsteholdet. Herefter er det kun blevet
til mere tid, at han har brugt i klubben. Heldigvis er han ikke alene
om sin interesse, hustruen Anette
er forretningsfører for klubben. Så
mange timer bruger de sammen her.
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Ellers er familien at finde i Vestbyen. Til spørgsmålet om, hvorfor
de egentlig ikke er bosat i Sydbyen,
svarer Michael, at Anette kommer
fra Vestbyen. Og at det er, som det
skal være.

kan spille sammen med andre. Det
er holdet, der vinder eller taber.
Spillerne er en del af helheden. Din
egen egoisme må du lægge til side,
når du spiller, for at vi sammen
kan spille sammen, og få tingene til
at gå op i en højere enhed. Du er
nødvendig for holdet. Du har din
særlige rolle, eller opgave, om du
vil. Du skal yde dit. Bidrage. Og så
skal du tage hensyn til de andre. Til
deres evner, og det, de kan. Det er
fællesskabet der er i centrum. Og
så er det dybest set ligegyldigt, om
der er tre, fem, otte eller 11 spillere
på banen. Eller om spillerne er fem,
syv, 20 eller 55 år gamle.

fodbold for dem alle.
Og det skal ikke kun gælde, når
holdet vinder. Forældrene skal synes, at det giver mening, at bruge
timer på sidelinjen, til træning og
til kamp.
Trænerne skal blive dygtigere. Og
børnene skal synes det er sjovt, og
komme glade hjem fra træning og
kamp.
Alle fællesskab er vigtige. Og ikke
mindst skal det respekteres, at alle
yder til fællesskabet. Det skal være
tydeligt, at alle er en del af den
samme helhed.

Åben Café
Ingen plads til egoisme
Michael har nogle ganske særlige
evner. Det fandt han hurtigt ud af,
da han begyndte som holdleder for
30 år siden.
Michael kan organisere, planlægge
og lave strukturer, så spillere, og
også trænere, får de bedst mulige
rammer for at lege med bolden på
banen. Det skal nemlig være sjovt
at spille fodbold. Eller Håndbold.
Eller basketball. Eller volleyball.
De spil, du kan spille i SIK. Det er
ikke tilfældigt, at det er holdsport.
Holdsport kan nemlig noget ganske
særligt. Både spilmæssigt og socialt.
Det hjælper nemlig ikke noget, at
du er en dygtig spiller, hvis du ikke
kirkebladet

Hver tirsdag kl. 14 - 16, hvor hygge,
sang, historier, kaffe og måske nørklerier vil være elementer i eftermiddagens program. Sommerferie 1. juni
- 23. august. Alle er velkomne.

Akvarel-værksted
Hver onsdag kl. 9.00 - 12. Vi maler og
hygger sammen. Du medbringer selv
malegrej og formiddagskaffe. Sidste gang
inden ferien 17. juni. Alle er velkomne.

Det skal være sjovt
MENIGHEDSRÅDSMØDER
Uanset at alder kan noget forskelligt, er det børneholdene Michael
især er optaget af. Ungdomstrænere,
spillere og forældre er en blanding,
der skal gå op i en højere enhed.
Det skal være sjovt at komme til

Onsdag den 12. august kl. 19.00
Dagsorden er fremlagt i våbenhuset.
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Søndermarkskirkens mødelokale 2
Torsdag den 21. maj kl. 19.00
tirsdag den 16. juni kl. 19.00

Tekst: Menighedsrådet

Menighedsrådet
Fra sognemedhjælper til
kirke- og kulturmedarbejder
Har vi ved Søndermarkskirken fået en
ny medarbejder? – en kirke- og kulturmedarbejder. Hertil er svaret nej. Det er
stadig Rosa Lykke Yde som bestrider stillingen - nu ikke benævnt sognemedhjælper men kirke- og kulturmedarbejder.
Foreningen af Sognemedhjælpere i
Danmark vedtog på foreningens generalforsamling i maj måned 2014 at
ændre titlen til noget mere nutidigt
– til noget flere mennesker i dagens
Danmark forbinder med noget – noget, der peger fremad og er visionært.
Kirke- og kulturmedarbejderens opgaver i de enkelte sogne er meget alsidige.
Medarbejderen indgår i et team med de
øvrige ansatte ved kirken og skal medvirke til at skabe en kirke, hvor alle kirkegængere kan føle sig velkomne.
Kirke- og kulturmedarbejderen skal
møde menigheden med et smil og
kunne omgås mennesker fra alle
samfundslag – og i forskellige livssituationer.
kirkebladet

Som medlem af et menighedsråd er
der mange spændende opgaver at varetage i løbet af et år.

En væsentlig opgave er på det økonomiske område, som løbende er blevet
beskåret de senere år. En tendens som
fortsætter for det kommende budget
2016, hvor den foreløbelige udmelding lyder på fortsatte stramninger.
Det indebærer at både menighedsråd
og de ansatte skal være meget omhyggelige med at få det kommende års
budget til at balancere. Det vil blive en
svær opgave, da der er et stigende aktivitetsniveau omkring børneområdet,
specielt baby-salmesang, tumlinge, minikonfirmander og konfirmander, hvor
der stadig bliver og er en stor tilgang.
Det er områder, som vi værdsætter og
prioriterer meget højt. En spændende
opgave for alle, som vi håber vil lykkes
trods de økonomiske stramninger.
Dertil kommer, at vedligeholdelsen af
selve kirken også kræver stor opmærksomhed, da der er og løbende opstår
mange forkellige opgaver som skal løses, både ved hjælp af egen økonomi,
men også ved hjælp fra provstiet.
Menighedsrådet er hele tiden opmærksom på, at få løst de opgaver der kommer på bedste måde.
- Poul Erik Heegaard
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Rosa er uddannet pædagog og kom
til Søndermarkskirken i 2011 fra en
stilling som pædagog i Randers kommune. Hun har siden sin ansættelse
gennemgået den obligatoriske efteruddannelse for kirke- og kulturmedarbejdere som blev afsluttet i efteråret 2014.
Som kirke- og kulturmedarbejder ved
Søndermarkskirken er Rosas opgaver
mangeartede. Hun står for babysalmesang, kirkesang og bevægelse for
tumlinge, og er med til spaghettigudstjeneste, minikonfirmander, skole
kirke samarbejde, senior fredag, sogneudflugt, kirkeblad, koordinering af
frivillige, mødevirksomhed m.m. – et
alsidigt job med en stor berøringsflade,
som i høj grad prises af alle i sognet.
- SAM

Spændende opgaver

årets konfir
Konfirmerede 26. april kl. 10.00
Bagerst: Chris Toft Justesen, Philip Ladefoged
Mogensen, Johan Hessel Jelonek, Theis
Østergaard, Christoffer Søndergaard-Larsen,
Oliver Krog Mortensen, sognepræst Trine Kofoed
Midterst: Kathrine Tang Helles, Simone
Dam Siig, Isa Tufversson Wiehrauch,
Malthe Sixhøj Futtrup, Mikkel Lauterbach,
Nicolai Simmelkjær Christiansen, Emil
Haagen Andersen
Forrest: Sara Møller Jensen, Signe Ricken
Holm, Sara Dahl Sørensen, Laura Lynggaard,
Astrid Ebdrup Kristensen, Iris Björnsson

Konfirmandforberedelse
skoleåret 2015 - 2016
Konfirmandforberedelsen for de kommende 7. klasser på Søndre Skole begynder midt i august, og forløber hver anden onsdag eftermiddag fra kl. 14 til kl.
16 indtil konfirmationen. Der vil også
være konfirmandforberedelse på tre hele
dage, som aftales nærmere med skolen.
Hvis du bor i Søndermark Sogn, og
gerne vil konfirmeres i Søndermarkskirken, kan du gå til konfirmandforberedelse sammen med din klasse ELLER
du kan vælge at gå til konfirmandforberedelsen i Søndermarkskirken.
kirkebladet

Læs mere på kirkens hjemmeside.
Tilmelding til konfirmandforberedelsen sker også på hjemmesiden, eller
ved at kontakte kirkens præster.

Minikonfirmander 2015
Søndermarkskirken indbyder alle
børn, der går i tredje klasse i skoleåret
2015-2016, og bor i Søndermark Sogn
til minikonfirmandundervisning.
Undervisningen er fra torsdag den 19.
august til og med torsdag den 8. oktober. Undervisningen foregår torsdage
fra kl. 14.30 til kl. 16.
Børn fra Søndre Skole kan selv gå over
til kirken, mens børn fra Finderuphøj
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Skole vil blive hentet på skolen, og
fulgt over i kirken af kirkevoksne.
Som en del af minikonfirmandundervisningen inviterer kirken til høstgudstjeneste, søndag den 20. september kl. 10.
Minikonfirmandundervisningen afsluttes med en gudstjeneste for hele familien, torsdag den 8. oktober kl. 17.
Nærmere oplysninger om minikonfirmandundervisningen kan findes på
kirkens hjemmeside, hvor tilmeldingen også sker.
Kontakt kirke- og kulturmedarbejder
Rosa L. Yde for yderligere oplysninger.
www.soendermarkskirken.dk

mander 2015
Konfirmerede 3. maj kl. 9.00
Bagerst: Lucas Alstrup Kjær, Patrick Risgaard
Deisting, David Mortensen, Anton Aamand
Wejse, Jesper Stampe Jensen, William Bach,
Kasper Obsen Andersen.
Midterst: Tilde Haagen Østergaard,
Caroline Urban Wirenfeldt, Sofie Møller
Ostenfeldt Jørgensen, Amalie Brøndum
Christensen, Karoline Borregaard Astrup,
Rebekka Bollerup, Cecilia Malou Brix,
sognepræst Birgitte Thun
Forrest: Sofie Møllerskov Andersen, Emma
Staarup Barret, Emilie Hessel Hillemann,
Julie Alina Bitsch Sigaard, Nanna Kudahl,
Josephine Capion

Konfirmerede 3. maj kl. 11.00
Bagerst: Mathias Egelund Albertsen, Esben
Bødker Fuglkjær, Scott Nicholas Christensen,
Andreas Peter Brejnholt Jensen, Emil Horn,
Mikkel Nørgaard Monberg.
Midterst: Sine Nørgaard Nilsson, Kasper
Ramsing Lund, Frederik Roland Christiansen,
Nicklas Christensen, Oliver Færk Haurits,
Andreas Johnsen Kjærsgård, sognepræst
Birgitte Thun.
Forrest: Anna Høgild Iversen, Marie
Maegaard Petersen, Sarah Cecilie Højbjerg
Jensen, Emma Højgaard Petersen, Anne
Stamp Sunesen, Laura Østrup Troelsen.

kirkebladet
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Det sker
Tumlespaghettigudstjeneste

Velkommen til opera- /
operettegalla i sognesalen
Søndag den 31. maj kl. 19.30
Entré 50 kr.
Der lægges op til en aften med kendte og populære arier og duetter fra
Carmen, Titus, Porgy and Bess samt
fra operetterepetoiret- uddrag fra
Zigeunerliebe og Flagermusen m.fl.
Her medvirker som sangsolister sopran Birgit Lyngholm, kendt fra adskillige roller, især på Det ny Teater,
og mezzosopran Mette Østergaard,
som ligeledes har sunget adskillige
roller, især på Den jyske Opera.
De to sangere akkompagneres af
pianist Tine Fenger.
Som ekstra kolorit på forestillingen
medvirker Søndermarkskirkens eget
pigekor i to numre, suppleret med
korpiger fra både Skive og Balle
kirker. Mette Østergaard og Tine
Fenger har nemlig tidligere samlet
et børnekor til medvirken ved operakoncert gennem deres arbejde i Opera Voice. Foreningens kendemærke
er at inddrage børnekor i professionelle forestillinger.

Pavia

Siena

VIBORG - PADBORG,
7. – 21. juni 2015. Pilgrims Crossing
Borders er en ’stafet’-pilgrimvandring
fra Trondheim/ Nidaros til Rom og
Jerusalem. Vandringen kommer gennem Jylland, og du er velkommen til at
være med enkelt dag – eller deltage i en
gudstjeneste sammen med pilgrimmene.
Det koster ikke noget. Du skal selv have
madpakke og vand med. NB: Du skal
være sikker på, at du kan klare gåturen!
Vi skal jo nå helt til Padborg – og Jerusalem! Mødetid hver morgen er kl. 8.45!
Sø. 7/6 kl. 14.30: Pilgrimsandagt i Viborg
Domkirke v. biskop Henrik Stubkjær
Ma. 8/6: Hald-Thorning, 21 km.
Mødested: Naturskolen ved Hald,
Ravnsbjergvej 71, 8800 Viborg

Kom glad til en festlig aften.
kirkebladet
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Tirsdag den 9. juni kl. 16.30
Vi skal høre om nadver, lege, synge og
spise sammen.
Efter gudstjenesten er der pasta, salatbuffet og grillpølser på plænen ved kirken, samt skumfiduser, sang og hygge
ved bålstedet.
Alle er velkomne.
Tilmelding dagen inden den 8. juni
Til soendermark.sogn@km.dk
Pris 25 kr for voksne, Gratis for børn.

Sommerkoncert
Torsdag den 18. juni kl. 19.00
Søndermarkskirkens pigekor samt kirkens organist Lene Ø. Jungild. Koret
vil synge det vi har arbejdet på her i foråret og Lene vil spille på orglet. Vi skal
synge sange med melodi af årets fødselar komponist og violinist Carl Nielsen.
Han kunne være blevet 150 år.
Bagefter er der kaffe og kage. Koncerten
er gratis, men kaffen koster 25 kr.
www.soendermarkskirken.dk

Sommerkoncert

24 - timers løbet 2015
Igen i år deltager Folkekirken i 24 timers løbet fra lørdag d. 8. august kl. 12
til søndag d. 9. august kl. 12. Viborg
Domprovsti har tilmeldt to hold, og
hvert hold skal stille med 24 deltager.
Alle kan være med. Det vigtigste er, at
du har lyst til at være med og vise, at
Folkekirken netop er folkelig, sjov og
underholdende med et godt fællesskab.
Det er gratis at tilmelde sig som løbere. Vi har brug for både løbere, hjælper
i teltet og tilskuer, så alle kan deltage.
Vores telt er bemandet under hele arrangementet og selvfølgelig er der kaffe på kanden, kagebord, fællesspisning
lørdag aften og søndag morgen er der
morgenbrød til de morgenfriske.
Se meget mere i folderen i kirken.
Tilmelding som løber eller praktisk
hjælper senest d. 27. maj 2015 til
Email:viborg.domprovsti@km.dk eller
ring til provstikontoret på 86 46 76 86

kirkebladet

Søndag den 16. august kl. 19.30
Søndermarkskirkens sognesal
Igen i år kommer den dansk/amerikanske pianist Torsten Juul-Borre og
spiller koncert på kirkens flygel. Vi
skal høre musik af bl.a. Chopin, Grieg,
Carl Nielsen og Shostakovich.
Entré: 50 kr. ved indgangen

Senior-fredag
Fællesspisning, underholdning og hyggeligt samvær hver anden fredag for
dem, som er blevet helt voksne. Er du
i målgruppen, så prøv at møde op til et
par hyggelige timer en fredag aften.
En hel aften for kun 50 kr.
Tilmelding senest onsdagen før, til kirkekontoret.
Ny sæson begynder fredag den 28. august.
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Sogneudflugt
Tirsdag den 18. august kl. 13.00
Sogneudflugten i år går til Østjyllands
smukke natur og spændende historier.
Fra kirken kører vi til Harridslev kirke
vest for Randers, hvor vi skal se kirken
og høre om dens kalkmalerier. Herefter skal vi drikke den medbragte kaffe i
konfirmandstuen. Vi fortsætter videre
til Støvringgaard kloster, hvor vi skal
have en rundvisning og høre historier
fra tiden, som den var engang. Vi skal
nok også gå en tur i haven og se hvor
smuk den er i august. På vejen tilbage
stopper vi ved Hvidsten Kro, hvor vi
skal smage kroens specialitet æggekage,
og herefter vender vi tilbage til Søndermarkskirken. Traditionen tro vil der
være sang og hyggeligt samvær i bussen. Afgang fra Søndermarkskirken kl.
13.00, forventet hjemkomst kl. 20.15
Tilmelding til kirkekontoret SENEST
fredag den 7. august.
Prisen er 200 kroner, som betales i
bussen. Drikkevarer på Hvidsten Kro
skal hver deltager selv betale.

www.soendermarkskirken.dk

Kalender
fredag 8. maj kl. 15.00

fredag 26. juni kl. 17.00

Hjertestarter

Fredagseksperimentet bygger sæbekassebiler i underetagen.

Senior-Fredag. Efter middagen underholder kirkens organist Lene Østergaard Jungild med Sang og Musik-Quiz.

Hvem tør udfordre de vindende piger
fra 2014? Vi vil gerne invitere alle interesserede børn til at deltage, og man må
meget gerne medbringe en voksen til at
give en hånd med.
Alle er velkommen som publikum til Fredagsrally den 26. juni kl. 17 - 19.

søndag 17. maj kl. 14.00

lørdag 8. august kl. 12.00

Døvegudstjeneste ved døvepræst Erik
Lundager. Alle er velkomne.

Folkekirkerne i Viborg Domprovsti deltager i 24 timers løbet indtil søndag 9.
august kl. 12. Løb eller kom og hep.

På foranledning af nogle personer fra menigheden, har menighedsrådet drøftet anskaffelsen af en hjertestarter ”ZOLL AED
Plus” til kirken. Det er den mest solgte og
populære hjertestarter på markedet.
Vi fik sidste år et specialtilbud til alle
folkekirker, som vi har genoplivet og stadig kan benytte. Starteren til opsætning
inde i våbenhuset koster 15.000-20.000
kr., som kirken ikke har mulighed for
at betale, og som vi åbenbart heller ikke
kan få støtte til andetsteds. Dertil kommer en udgift til kursus, så vi er sikre på
den bliver brugt rigtigt. Der er et årligt
eftersyn, som vi nok kan finde plads til i
budgettet.
Nogle af vore kirkegængere har givet
udtryk for, at de gerne ville donere et
beløb for at få starteren på plads. For
nu at undersøge stemningen for dette,
hører jeg gerne fra evt. bidragydere enten på telefon 21273470 eller på mail
jjb@lite.dk eller man kan kontakte mig
i kirken. Også spørgsmål er velkomne.
Jens Jørgen Berg, menighedsrådet.

fredag 8. maj kl. 18.00

fredag 29. maj kl. 15.00
Fredagseksperimentet bygger sæbekassebiler i underetagen.

søndag 31. maj kl 19.30
Operagalla ved to operasangere, en
pianist og Søndermarkskirkens pigekor
Entré 50 kr.

tirsdag 18. august kl. 13.00
Sogneudflugten går til Harridslev kirke, Støvringgaard kloster og Hvidsten
kro. Tilmelding SENEST 7. august.

søndag 16. august kl. 19.30

tirsdag 9. juni kl. 17.00

Sommerkoncert i Søndermarkskirkens
sognesal med den dansk/amerikanske
pianist Torsten Juul-Borre. Entré 50 kr.

Tumlespaghettigudstjeneste om nadver
ved sognepræst Trine Kofoed

fredag 28. august kl. 18.00

fredag 12. juni kl. 15.00
Fredagseksperimentet bygger sæbekassebiler i underetagen. Testløb på banen.

Senior-Fredag begynder en ny sæson,
med spændende og aktuel underholdning. Se program i kirken og næste blad.

Fredagseksperimentet

torsdag 18. juni kl. 19.00

Viborg Natkirke, i Domkirken

Sommerkoncert med Søndermarkskirkens pigekor samt kirkens organist
Lene Ø. Jungild. Fri Entré kaffe 25. kr.

Månedens første fredag kl. 19.30-23.00
næste gang er den 4. september
www.viborgnatkirke.dk

Kreative aktiviteter for børn og voksne,
hver 2. fredag kl. 15 - 17. Se program på
hjemmesiden. Sidste gang inden sommerferien er Fredagsrally den 26. juni.
Kontakt Sussi Madsen, tlf. 27 28 35 42
Tina Kvist Martinsen, tlf. 61 65 68 56
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Gudstjenester
maj

-

juni

-

juli

-

august

Torsdag 14. maj kl. 10.00
Trine Kofoed
Kristi himmelfartsdag
Mark 16,14-20

Søndag 7. juni kl. 10.00
Trine Kofoed
1. søndag efter trinitatis
Luk 16,19-31 - alkoholfri nadver

Søndag 12. juli kl. 10.00
Birgitte Thun
6. søndag efter trinitatis
Matt 5,20-26

Søndag 17. maj kl. 10.00
Birgitte Thun
6. søndag efter påske
Joh 15,26-16,4

Tirsdag 9. juni kl. 17.00
Trine Kofoed
Tumlespaghettigudstjeneste
Alkoholfri nadver

Søndag 19. juli kl. 14.00
John Melchiorsen
7. søndag efter trinitatis
Luk 19,1-10

Søndag 17. maj kl. 14.00
Erik Lundager, døvepræst
Døvegudstjeneste

Søndag 14. juni kl. 10.00
Birgitte Thun
2. søndag efter trinitatis
Luk 14,16-24

Søndag 26. juli kl. 10.00
Trine Kofoed
8. søndag efter trinitatis
Matt 7,15-21

Søndag 24. maj kl. 10.00
Trine Kofoed
Pinsedag
Joh 14,22-31

Søndag 21. juni kl. 10.00
Trine Kofoed
3. søndag efter trinitatis
Luk 15,1-10

Søndag 2. august kl. 10.00
Trine Kofoed
9. søndag efter trinitatis
Luk 16,1-9 - alkoholfri nadver

Mandag 25. maj kl. 10.00
Trine Kofoed
Anden Pinsedag
Joh 3,16-21

Søndag 28. juni kl. 10.00
Trine Kofoed
4. søndag efter trinitatis
Luk 6,36-42

Søndag 9. august kl. 10.00
Birgitte Thun
10. søndag efter trinitatis
Luk 19,41-48

Søndag 31. maj kl. 10.00
Trine Kofoed
Trinitatis Søndag
Joh 3,1-15

Søndag 5. juli kl. 10.00
Birgitte Thun
5. søndag efter trinitatis
Luk 5,1-11 - alkoholfri nadver

Søndag 16. august kl. 10.00
Trine Kofoed
11. søndag efter trinitatis
Luk 18,9-14
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