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28 kopper kaffe
Det sociale og diakonale liv i sognet har
mange variationer. På Ellekonebakken
har det boligsociale fællessekretariat
ansat Liane Anette Wagner som
projektleder. Et arbejde, der tager
udgangspunkt i en hyggelig lejlighed,
hvor både frivillige og ansatte mødes
for at styrke det sociale liv.

- Det kan godt tage 28 kopper kaffe
at få en ny frivillig, for der kan være
mange spørgsmål og megen usikkerhed. Men når relationen er der, så kan
man måske byde ind med noget til fastelavn eller bage en kage.
Udtalelsen falder uden betænkelighed fra Liane Anette Wagner denne
formiddag i januar, hvor Kirkebladet
er inviteret indenfor i en lejlighed på
Ellekonebakken. Ikke et almindeligt
lejemål, men en særdeles hyggelig
lejlighed med plads til fællesskab og
samtaler. Og netop det er et af det bokirkebladet

ligsociale fællessekretariats formål med
at have Liane Anette Wagner ansat
som projektleder.
Arbejdet har hovedvægten på tid med
børn, unge og familier. En del tid bruges på at hjælpe med beskæftigelse, at
deltage i beboernetværk og kommunikere om arbejdet, så det bliver synligt.

43% af beboerne er af anden etnisk
herkomst end dansk.

Syriske flygtninge

Boligselskabet Sct. Jørgen, der har bygget Ellekonebakken med 536 lejemål,
har stillet lejligheden til rådighed og
landsbyggefonden er sammen med Viborg Kommune om at støtte projektet.

- Lige nu kommer der mange syrere.
Det fylder meget, siger Liane Anette
Wagner og fortæller om sit arbejde
med at holde dialogmøder med syriske
mødre.
- I dialogen spørger jeg: Hvordan
bliver I taget imod, hvad kan vi gøre
bedre, hvad kan institutionerne gøre,
hvad kan jeg gøre, hvad kan I gøre for
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at de nye syrere føler sig velkommen
og forberedt på en anden måde end I
gjorde. Jeg tager en syrisk mor, som
har været her et stykke tid, med hen til
den nye familie og siger velkommen,
hvorefter jeg overlader scenen til de to
syriske mødre, fordi jeg tænker, at det
er rart for nyankommne at få informationer på sit eget sprog, hvordan er
det med vaskekælder, hvor finder jeg
en læge? Hvad med børnehaven? Hvor
kan jeg handle ind, og hvor kan jeg få
den mad vi spiser?
Jeg har kontakt til en mor, som var
med i en mødregruppe her tidligere,
vi har en god relation og hun vil gerne
være med.

komst. Sidste sommer inviterede vi
deres mødre på kaffe og lagkage, så
de kunne se, hvad det her er for noget. Det var vigtigt for dem, at dette
kun var for piger, og så var de trygge
ved det. Hver uge sendte fritidsvejlederne en sms dagen før de skulle mødes – både til mor og datter – hvor de
mindede om mødet og hvis de skulle
medbringe fx udesko eller andet. Det
var ret godt og vi fik en god kontakt til
forældrene.

- I mit arbejde vil jeg altid være rollemodel. Det betyder, at når jer opfører mig ordentligt, så håber jeg
at det også smitter af. Det er noget
med at tale anerkendende til og om
hinanden, det håber jeg også smitter af. Noget med at sige: ”Kunne
det måske være sådan?”, jeg skal ikke
komme som ekspert med løsninger
på alting. Jeg arbejder meget med relationen, det er der tingene sker, det
er der jeg får at vide, hvad er det der
er brug for i familien i området. Jeg
vil hellere høre det fra folk her end
at læse det i en tyk bog, der fortæller,
hvad er det man har brug for i boligområder.

Aktiviteter

Frivillige

I lejligheden mødes projektlederen
med en mødregruppe, med fire, (3 etniske danskere heraf en muslim, og så
én fra Irak, som er født i DK). Der er
også en lektiecafé for voksne en gang
om ugen.
Og så er der en pigegruppe for 1113-årige, ledet af en frivillig og to fritidsvejledere.
- Kommunens ”Move it” for piger, der
ikke fik bevæget sig nok. Her er nogle
muslimske piger, der løber sammen,
som også ønskede at mødes og hygge
sig. Det begyndte med 4-6 stykker og
endte med 13 piger; 25 % af pigerne
var etniske danskere og resten var en
blandet gruppe af anden etnisk her-

Som det er nævnt ovenfor bæres en
god del af arbejdet af frivillige. I lektiecafeen for børn er det bl.a. frivillige
fra Dansk Flygtningehjælp. Kirkens
Korshær har en café hver torsdag formiddag i den gule pavillon.
- Der er hyggeligt, der er en god stemning, gratis ostemad og kaffe. De er til
stede på en meget behagelig måde. De
kommer fra varmestuen. Der kommer
en del grønlændere, som har manglet
et sted. En del ældre danskere.
De kreative kvinder, der mødes i pavillonen, med facebooksiden ”de kreative
kvinder på Ellekonebakken”, der mødes hver mandag aften, må også lige
nævnes.

kirkebladet

Rollemodel
Der er frisk frugt i en skål på bordet
i den hyggelige lejlighed og projektleder Liane Anette Wagner, fortæller
med varm og begejstret stemme om
sit arbejde blandt både unge og ældre
i området.
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- Styrken ved frivillige er, at de er
engageret og brænder for det. Samtidig er det vigtigt at pleje frivillige. For man kan blive træt af bare
at give og give. Det er ikke altid, at
man får så meget igen. Derfor er det
vigtigt, at jeg prøver at samle dem og
anerkende dem og sige at de gør et
kæmpe stykke arbejde.

Tekst: Menighedsrådsformand Poul Erik Heegaard

Menighedsrådet

--foråret er på vej.
Allerede nu er der stor aktivitet i kirken med babysalmesang, tumlinge,
minikonfirmander, konfirmander,
fredagseksperiment, samt sogneaften,
sangcafé og SeniorFredag.

Fakta
Kommunen og fællessekretariatet
har en helhedsplan for syv boligområder i Viborg kommune og fire
projektledere.
Liane Anette Wagner har træffetid
i lejligheden på Ellekonebakken to
gange om ugen. Hvor folk dropper
forbi.
Liane Wagner, 58 år, har stor erfaring i arbejdet med folk, som ikke
altid passer ind i vores samfund.
Ansat som projektleder i 2013 og
har tidligere arbejdet i både Randers
og Århus.

kirkebladet

Det er dejligt, at kirkens lokaler bliver
udnyttet og vi er altid åben for nye
tanker og ideer, så alle er velkommen
til at komme med nye bud på tiltag.

Udover alle de nævnte aktiviteter i selve kirken, da påregner menighedsrådet
at man i løbet af året vil få renoveret
parkeringspladsen – som er i en meget
dårlig stand

midler fra domprovstiet til at igangsætte projekterne.
Vi vil gerne gøre opmærksom på, at efter gudstjenesten den 19. april vil der
blive afholdt det årlige menighedsmøde, hvor der vil blive givet en orientering omkring kirken og de aktiviteter
der foregår, samt menighedsrådets tanker og ideer for fremtiden.
Alle vil være velkomen og vi håber på
et godt fremmøde og at man har nye
tanker og ideer med til mødet.

Menighedsrådsmøder
Søndermarkskirkens mødelokale 2

Vi vil også forsøge at få forbedret lysforholdene i kirkerummet, da de nuværende forhold er meget dårlige. Til
begge projekter har vi fået tilsagn og
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Onsdag den 18. marts kl. 19.00
Torsdag den 21. maj kl. 19.00
Dagsorden er fremlagt i våbenhuset.
www.soendermarkskirken.dk

Det sker
Sangcafe
Onsdag den 18. februar kl. 19.00
Flemming Stentoft og Birgitte Thun.
Vi vil synge sange inspireret af vores
fælles spejderliv, kirkeliv, Norge, Sydslesvig og Taizé

ansvar, pligt og rettigheder. Samtidig er
han levende optaget af teologi og folkekirke blandt andet som medlem af menighedsrådet ved Odense Domkirke, hvor
han også optræder som prædikant.
For at forstå udfordringerne for stat og
kirke lige nu er det nyttigt også at se
på den historiske udvikling.

MINI gudstjeneste

Jørn Henrik Petersen er professor i socialpolitik ved Syddansk Universitet, har
en overlegen faglig indsigt i denne problematik, og han har markante meninger
om udviklingen - om velfærd, fællesskab,

onsdag den 25. februar kl. 19.30 er sidste
aften i rækken og emnet er:
Eroderes etikken under konkurrence
staten?
Kan velfærdsstaten opfattes som erstatning for næstekærligheden? Med
udgangspunkt i velfærdsstatens grundlæggende værdier vil Jørn Henrik Petersen vise, at velfærdsstaten, som den
blev udviklet i 60’erne, allerede i det
efterfølgende tiår blev genstand for en
krise. En begyndende ændring af en
lang række af velfærdsstatens grundlæggende principper betød en bevægelse hen imod konkurrencestaten og
fører os tilbage til 1800-tallets
skelnen mellem ”værdigt” og ”uværdigt” trængende. Samfundet vurderer
i stigende grad det enkelte menneske
alene på dets produktive potentiale.
Herved brydes sammenhængen mellem etik og ”afhængighed”, der
ellers er kernen i en kristen funderet
samfundstænkning
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torsdag den 19. februar kl. 16.30
Årets minikonfirmander medvirker
i gudstjenesten med sang og drama
og tableauer der handler om påskens
dage. Alle er velkomne!

Fastelavnssøndag
Søndag den 15. februar inviterer Søndermarkskirken alle - børn, familier,
små og store, unge og gamle - til Fastelavnsgudstjeneste med efterfølgende
tøndeslagning og hyggeligt samvær,
hvor menighedsrådet byder på pølser,
kaffe og fastelavnsboller i Sognesalen.
Vi begynder i kirken kl. 10 med gudstjeneste tilrettelagt for hele familien,
hvorefter vi slår katten af tønden. Når
den sidste pind er nede, kårer vi dagens kattekonger og dronninger – og
så er der fastelavnsboller!
Kom gerne festlige og udklædt som
prinsesser og drager, pirater og dromedarer – de voksne må også gerne være
udklædte.
Alle er velkommen!
kirkebladet

Kirken og velfærdsstaten
De seks folkekirker i Viborg har inviteret til tre forelæsninger med professor Jørn Henrik Petersen

Sogneindsamling 2015
Folkekirkens Nødhjælp
Tirsdag den 5. marts kl. 19.00
Biskop Henrik Stubkjær lægger op til
Søndermark Sogns sogneindsamling den
8. marts, ved at fortælle om sit tidligere
arbejde i Folkekirkens Nødhjælp. Han
vil fortælle fra Folkekirkens Nødhjælps
arbejde i verdens brændpunkter – både
med den akutte nødhjælp og den mere
langsigtede hjælp til opbygningen af
landbruget i verdens fattigste lande.
Han vil også komme ind på kirkernes
arbejde for at sikre basale menneskerettigheder og muligheden for de fattigste
for at kunne tage ansvar i eget liv. Og
med eksempler fra hele verden, vil Henrik Stubkjær besvare spørgsmålet om det
nytter noget – at give tid og penge til en
sogneindsamling.

Fangekoret

Fredagseksperimentet 2015

”Jeg har hørt de indsatte i Vridsløselille
Fængsel synge. Jeg har hørt ”Fangernes
Kor”. En gribende oplevelse”, siger en
af de mange, der har hørt koret.
”Voksne mandsstemmer, hærdet af livet, men med al den uskyld, der ligger
i uskolede, søgende stemmer, som søger sig vej af nye ukendte stier i livet.

Vi kigger på fugle - fra januar til marts
med fugle som tema, hvor vi vil bygge
fugle og fuglekasser i træ, som vi maler og
dekorerer. Vi eksperimenterer med både
stående og flyvende fugle – refleksioner
og lyde, former og farver. Det gælder om
at være nysgerrig og se hvad materialet
bringer med sig af inspiration.
Forløbet afsluttes med fernisering og
udstilling i haverne omkring kirken.
Både børn og voksne er velkomne til
at deltage aktivt i det kreative værksted. Selvom vi er gået igang, kan du
sagtens nå at være med.

Koret er ledet af fængselsorganist
Louise Adrian, som den absolutte banebryder for mændenes musiske interesse og deres udfoldelse. Hver uge
ser de implicerede hen til søndagens

Fredagsrally 2015

gudstjeneste, hvor de ved Louise
Adrians fødselshjælp udgør et kirkekor.
Koret synger salmer og ny digtede,
rørende sange om eget liv. De gør
det med en glæde og et engagement.
Viborg Y’s Men’s Club har inviteret
koret til Søndermarkskirken lørdag
21. marts kl. 19:30. billetter á 120,kr. kan købes ved indgangen. Overskud går ubeskåret til humanitært
arbejde og kirkeligt børne- og ungdomsarbejde i Viborg.

kirkebladet
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Vi vil gerne bygge videre på succesen fra
foråret 2014 med sæbekassebiler og et
afsluttende rally. I 2014 deltog 21 friske
piger og drenge med 4 biler i det afsluttende løb op til sommerferien. Der var god
opbakning på sidelinjen, hvor både forældre og bedsteforældre, onkler og tanter,
venner og kammerater heppede på deltagerne. Pigerne overhalede drengene i den
afsluttende runde – det var en jublende
pigeflok, som fik overrakt vandrepokalen.
Hvem tør udfordre pigerne i 2015?
Værkstedet vil være åbent fra april og
frem til løbsdatoen; her vil vi både reparere og forbedre bilerne fra 2014, og gerne
bygge et par nye. Alle er velkomne til at
udfordre deltagerne fra 2014, vi vil derfor
gerne invitere alle interesserede børn til
at deltage, og man må meget gerne medbringe en voksen til at give en hånd med.
www.soendermarkskirken.dk

Babysalmesang

Tumlespaghettigudstjeneste
Tirsdag den 24. marts kl. 16.30
Vi skal høre om jomfru Maria, der fik
besøg af en engel. Vi skal også synge,
lege og lytte. Efter gudstjenesten er der
spaghetti og kødsovs i sognesalen
Voksne 25 kr, børn gratis
Gerne tilmelding senest tirsdag morgen til kirkekontoret

Kom og syng salmer på en anderledes
måde med din baby. Babysalmesang er
et tilbud her i sognet til babyer i alderen 0-10 måneder. Se mere på hjemmesiden www.soendermarkskirken.dk
Vi starter nyt hold op med babysalmesang den onsdag den 15. april
kl. 10.30. Tilmelding er nødvendig
til kirkekontoret på tlf: 86615333
eller til soendermark.sogn@km.dk.
Det er gratis at deltage, men kaffe
og boller koster 10 kr. per gang.

Påskemiddag
Skærtorsdag den 2. april 2015 er der
påskemiddag for alle generationer.
Efter gudstjenesten som begynder kl.
16.30, har frivillige forberedt en lækker påskemiddag, hvor menuen indeholder bl.a. grillet lam, hamburgerryg,
flødekartofler og salater. Pris 60 kr.
Tilmelding senest den 27. marts.

kirkebladet

Kirkesang og bevægelse
for tumlinger

Danmission i Tanzania
Tirsdag den 21. april kl. 19.00
Søndermarkskirkens menighed har
gennem mange år støttet Danmissions
arbejde ved indsamling om søndagen,
ved høstauktion og julemarked. Kordegn Jan Carstens og hans kone Birthe
har flere gange været på besøg i Tanzania, og set hvordan det giver mening
at støtte arbejdet der. Gennem fortælling og billeder vil de give et indblik i
livet og udviklingen i det nordvestlige
Tanzania. Der bliver også mulighed
for at komme med til et rigtigt tanzaniansk bryllup.

Spaghettigudstjeneste

Tirsdag den 14. april starter der igen
hold for tumlinger og deres forældre/
bedsteforældre. De 1-3 årige skal synge,
lege og bevæge sig. Fra kl. 16.30 til
17.15 (så kan alle nå hjem til aftensmad)
Tilmelding nødvendig.
Ring til kirkekontoret på: 86615333 eller skriv til soendermark.sogn@km.dk

Fredag den 17. april kl. 17.00
Vi skal synge, lytte og lege og hjælpe
den barmhjertige samaritaner med at
forbinde den stakkels mand der blev
overfaldet på vejen mellem Jeriko og
Jerusalem.
Alle er velkomne. Gerne tilmelding senest torsdag den 16. til kirkekontoret
Pris for voksne 25. kr, børn gratis.
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I 2014 samlede 20.000 frivillige på
landsplan 13 millioner kroner ind til
Folkekirkens Nødhjælps arbejde for
verdens fattigste.
Foto: Mikkel Østergaard

Giv os i dag.. tre timer af din tid
Søndermarkskirken leder efter flere
frivillige, der vil bruge tre timer på at
samle ind til kvinder i verdens fattige
lande ved Folkekirkens Nødhjælps årlige Sogneindsamling.
Årets tema
Sogneindsamling sætter fokus på kvinder. Det gør vi, fordi søndag den 8.
marts er ’Kvindernes internationale
kampdag’. I mange lande er kvinders
rettigheder sikret i grundloven. Alligevel lider kvinder under fysisk og
psykisk vold og diskrimination - og
de er ofte uvidende om, at de har rettigheder.
Fakta om verdens kvinder:
38.000 kvinder tvinges hver dag til at
indgå ægteskab, selvom de er under
18 år.
En ud af fem af verdens parlament
pladser er besat af kvinder.
En ud af tre kvinder udsættes for misbrug eller anden fysisk vold i løbet af
deres liv.
60 % af dem, som lever i kronisk sult,
er kvinder fra verdens fattigste lande.
En ud af tre husstande i verden har en
kvinde som eneste forsørger.
70 % af verdens fattigste er kvinder.
kirkebladet

En af de kvinder, der har fået støtte, er
enken Winfred Nakalanzi fra Uganda.
”Vi håber at finde flere frivillige, der
vil bruge tre timer med indsamlingsbøssen søndag d. 8. marts. For når
man støtter en kvinde, støtter man en
hel familie. Og når man uddanner en
kvinde, uddanner man en hel familie”,
siger indsamlingsleder i Søndermarkskirken Flemming Stentoft.
Sæt kryds i kalenderen den 8. marts
allerede i dag og meld dig som indsamler på e-mail: flemming.stentoft@
gmail.com.

Enken Winfred Nakalanzi lånte ca. 8
kroner i spare- lånegruppen og købte
sandaler, lavet af bildæk. Nu får hun en
lille fortjeneste ved at sælge sandalerne
videre.
Foto: Thomas White

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.

Åben Café

Enken Winfred Nakalanzi var på sultedødens rand. Men to geder, hjælp til at
anlægge en køkkenhave og medlemskab
af en spare- lånegruppe har givet Winfred huld på kroppen - og drømme for
fremtiden.
Foto: Mikkel Østergaard
9

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

Akvarel-værksted
Hver onsdag kl. 9.30 - 12. Vi maler og
hygger sammen. Du medbringer selv
malegrej og formiddagskaffe. Alle er
velkomne
www.soendermarkskirken.dk

Kalender
søndag 15. februar kl. 10.00

lørdag 21. marts kl 19.30

tirsdag 21. april kl. 19.00

Fastelavnsfest med tøndeslagning efter
gudstjenesten. Kom gerne udklædt.
Samvær, pølser og fastelavnsboller.

Koncert med Fangekoret fra Vridsløselille.
Billetter af 120 kr. købes ved indgangen.

Danmission i Tanzania. Billeder og fortælling ved Birthe og Jan Carstens

tirsdag 24. marts kl. 16.30

fredag 24. april kl. 18.00

Tumlespaghettigudstjeneste ved sognepræst Birgitte Thun.

SeniorFredag. Efter middagen fortæller
Birthe og Jan Carstens om deres deltagelse
i et bryllup i Tanzania.

onsdag 18. februar kl. 19.00
Sangcafé hvor Flemming og Birgitte
Thun, vælger aftenens sange.

fredag 27. marts kl. 18.00
torsdag 19. februar kl. 16.30

fredag 8. maj kl. 18.00

Årets minikonfirmander laver gudstjeneste hvor alle er velkomne.

SeniorFredag. Efter middagen holder tidligere sognepræst Morten Hougaard Sørensen om forfulgte kristne i Palæstina

onsdag 25. februar kl. 19.30

søndag 29. marts kl. 10.00

søndag 17. maj kl. 14.00

Fællessogneaften i Sognesalen
Kirken og velfærdsstaten

Festgudstjeneste. Søndermarkskirkens 34
års fødselsdag fejres. Efter gudstjenesten
er der samvær og frokost i Sognesalen.

Døvegudstjeneste ved døvepræst Erik
Lundager. Alle er velkomne.

fredag 28. februar kl. 18.00
SeniorFredag. Efter middagen viser
Finn Hessellund film fra Safari i Kenya

søndag 31. maj kl 19.30
Skærtorsdag 2. april kl. 16.30
Efter gudstjenesten er der påskemiddag i Sognesalen. Husk tilmelding

tirsdag 5. marts kl. 19.00
Biskop Henrik Stubkjær lægger op til
Søndermark Sogns sogneindsamling

søndag 8. marts kl. 11.30
Efter gudstjenesten fordeles ruterne til
Sogneindsamlingen. Meld dig allerede
nu som indsamler.

kirkebladet

Operagalla ved to operasangere, en
pianist og Søndermarkskirkens pigekor

Fredagseksperimentet
fredag 10. april kl. 18.00
SeniorFredag. Efter middagen fortæller tidligere seminarielektor Carl Frederik Wiwe
om K.E. Løgstrup, Erik og Kristendom.

fredag 17. april kl. 17.00

Kreative aktiviteter for børn og voksne,
hver 2. fredag kl. 15 - 17. Se program på
hjemmesiden. første gang efter vinterferien er fredag den 20. februar kl. 15.
Kontakt Sussi Madsen, tlf. 27 28 35 42
Tina Kvist Martinsen, tlf. 61 65 68 56

Spaghettigudstjeneste ved sognepræst
Birgitte Thun.

Viborg Natkirke, i Domkirken

fredag 13. marts kl. 18.00
SeniorFredag. Efter middagen fortæller
Kristian Øjvind Larsen om flygtningelejre på Karupegnen

Seniorfredag. Efter middagen er der Musik
og Quiz ved organist Lene Ø. Jungild

søndag 19. april kl. 11.30
Menighedsmøde hvor menighedsrådet
redegør for aktiviteter og økonomi.

Månedens første fredag kl. 19.30-23.00
6. mar - 3. apr. - 1. maj
www.viborgnatkirke.dk
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Gudstjenester
februar

-

marts

-

april

-

maj

Søndag 15. februar kl. 10.00
Birgitte Thun
Fastelavns søndag
Matt 3,13-17 - Fastelavnsfest

Søndag 29. marts kl. 10.00
Birgitte Thun / Trine Kofoed
Palmesøndag
Matt 21,1-9 - Fødselsdagsfest

Søndag 19. april kl. 10.00
Birgitte Thun
2. søndag efter påske
Joh 10,11-16

Søndag 22. februar kl. 10.00
Trine Kofoed
1. søndag i Fasten
Matt 4,1-11

Torsdag 2. april kl. 16.30
Birgitte Thun
Skærtorsdag
Matt 26,17-30 - Påskemåltid

Søndag 26. april kl. 10.00
Trine Kofoed
3. søndag efter påske
KONFIRMATION

Søndag 1. marts kl. 10.00
Trine Kofoed
2. søndag i Fasten
Matt 15,21-28 - Alkoholfri nadver

Fredag 3. april kl. 10.00
Birgitte Thun
Langfredag
Matt 27,31-51

Fredag 1. maj kl. 10.00
Birgitte Thun
Bededag
Matt 3,1-10 - Alkoholfri nadver

Søndag 8. marts kl. 10.00
Birgitte Thun
3. søndag i Fasten
Luk 11,14-28 - Sogneindsamling

Søndag 5. april kl. 10.00
Trine Kofoed
Påskedag
Mark 16,1-8 - Alkoholfri nadver

Søndag 3. maj - Birgitte Thun
KONFIRMATION kl. 9.00
KONFIRMATION kl. 11.00
4. søndag efter påske

Søndag 15. marts kl. 10.00
Trine Kofoed / Birgitte Thun
Midfaste søndag
Minikonfimandafslutning

Mandag 6. april kl. 10.00
Trine Kofoed
Anden Påskedag
Luk 21,13-35

Søndag 10. maj kl. 10.00
Birgitte Thun
5. søndag efter påske
Joh 16,23b-28

Søndag 22. marts kl. 10.00
Birgitte Thun
Mariæ Bebudelsesdag
Luk 1,26-38

Søndag 12. april kl. 10.00
Birgitte Thun
1. søndag efter påske
Joh 20,19-31

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

kirkebladet

11

www.soendermarkskirken.dk

Julespil ved sognets børn

Fire torsdage i nov./dec. øvede godt 50 børn fra
1. til 6. klasse årets julespil, der blev opført fredag
den 12. december 2014. Succesen gentages i år.
Øvning begynder i november 2015.
kirkebladet
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