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Hospitalspræsten

Hvad laver en præst egentlig på et hospital?
Det spørgsmål bliver jeg tit mødt
med, når jeg fortæller, at jeg er hospitalspræst. For når jeg ikke er præst
i Søndermarkskirken, er jeg præst på
regionshospitalet i Viborg. Som du
sikkert ved, er Regionshospitalet den
høje bygning midt i byen. Den, der
er omgivet af store kraner, for hospitalet er ved at blive bygget større.
Når det nye akuthospital er færdigt
om nogle år, er hospitalet endnu
større, end det er nu, og der vil komme mange flere mennesker ind af
dørene hver dag. Det er primært de
akutte patienter, der vil komme ind
og ud af dørene. Det betyder, at besøgene bliver kortere. På nuværende
tidspunkt er indlæggelsestiden i genkirkebladet

nemsnit under to døgn. Det er ikke
længe.
De patienter, jeg møder, har ofte
ligget der længere. Det er patienter,
der har lidt sværere ved at komme
tilbage til hverdagen og det almindelige liv.
Personalet kontakter mig, når de
stort set har prøvet alt andet. Når alt
andet er prøvet, så kontakt præsten.
Sådan er det. Når maden er holdt op
med at smage. Når patienten kikker
ind i væggen eller holder op med at
tale, eller stemmen bliver for skarp,
eller tårerne presser sig for meget på,
eller lunten bliver for kort eller….
Jeg kunne blive ved. Når symptomerne på, at livet presser sig for me3

get på. Når livet ikke bare kan fikses,
eller problemerne kan løses selv, men
må overlades til andre. Så bliver jeg
tilkaldt.
Og her møder jeg et menneske. Et
menneske, der er faldet ud over kanten og ikke helt ved, hvordan man
skal komme tilbage til kanten og
ind i livet igen. Her hvor meningen
er blevet væk, for der er som oftest
ingen mening med det, der er sket.
Langsomt bliver det måske muligt at
finde mening i det, der er sket. Men
det er en helt anden disciplin. Mening med og mening i er nemlig to
helt forskellige ting.
Der er jo ingen som helst mening
med, at et lille barn dør inde i maven.
www.soendermarkskirken.dk

Men det er måske muligt at finde
mening i det, og se, at det lille væsen,
som voksede inde i maven i de ni måneder, har lært forældrene meget mere
om det at være menneske i dette her
liv, selvom forældrene havde tænkt, at
det var dem, der skulle lære barnet om
livet. Sådan kan livet blive vendt på
hovedet. Og forældrene kan komme
tilbage til kanten og videre i det liv,
hvor det lille døde barn forhåbentlig
med tiden skal være storesøster eller
storebror til de kommende børn.
Så jeg hjælper patienter og pårørende og personale, for den sags skyld,
med at finde tilbage til livet, uanset hvad det er, der har væltet dem.
Sammen går vi et stykke af livets vej,
fra livet på kanten tilbage til livet på
vejen. Vi følges et stykke vej, hvor
vi sammen bærer den byrde, der skal
bæres. Livet er nemlig ikke en opgave, vi kan løse og fuldføre, men livet er både en gave og en opgave, og
der skal måske nok flere til at bære
livet sammen, når det er blevet en
lidt for stor opgave. Og to, der deler
livets byrde, gør byrden lidt lettere
at bære.

har min tatovering. Sjældent taler vi
direkte om Gud, men alene i kraft
af min tilstedeværelse er Gud synligt tilstede. Og hvis jeg ikke falder
ned af stolen, så gør Gud det heller
ikke. Og Gud, der tåler at høre min
brudte og mislykkede fortælling, er
måske trods alt den Gud, jeg skal
stole på, og som ikke flytter sig fra
mig, uanset hvor jeg er i mit liv. Og
ved Guds tilstedeværelse og mine
metoder findes fred i sindet og tillid
til livet og mening i det liv, der er
givet, og nu engang er mit. Det sker
hurtigt. Og det sker langsomt.
I det konkrete møde tager vi altid
udgangspunkt i den aktuelle livskrise
eller – situation. Og alene at få lov til
at fortælle sin historie til én, der ikke
er en del af systemet, lindrer byrden.
Historien er en vigtig del af vores livsfortælling og selvforståelse. Derfor skal
den ikke hastes igennem. Jeg kan på
ingen måde forhaste Helligånden eller
Guds virke. Jeg kan alene være. Sammen. Et stykke af livets vej. Tilbage fra
kanten og til livet.

Jeg har så metoder og måder og mulige veje, der har fungeret for andre,
som vi sammen kan undersøge og
afprøve. Og jeg kommer med mit
navneskilt, hvor mit navn og min
titel står. Jeg bærer mit kors, og jeg
kirkebladet

Giv en julegave
Giv en gave til et barn i sognet.
Også i år bliver der hårdt brug for julehjælp. Særligt dårligt stillede familier
med børn kan få svært ved at få pengene til at slå til ved juletid. Derfor beder vi om jeres hjælp. I Søndermarkskirken vil vi se, om ikke vi kunne
samle nogle julegaver ind til børn af de
forældre, der søger julehjælp. Så alle
børn i sognet kan få en julegave i år.
Hvis du (evt. sammen med dit barn)
skulle have mulighed for at købe en
gave til et barn, fx en bamse, et spil
eller andet legetøj (ikke tøj), vil Kirkeog kulturmedarbejder Rosa Lykke Yde
organisere at indsamle og at uddele
gaverne.
Det behøver bestemt ikke være noget
dyrt, men gerne noget nyt eller i ny
stand. HUSK at en lille ting kan være
til STOR glæde.
Gaven må naturligvis meget gerne
være pakket ind, men ellers vil jeg
prøve at gøre det – hvis i blot skriver
på pakken, hvilket køn og alder det et
til og aflevere det ved Kirke- og kulturmedarbejderens kontor i underetagen.
Tak til jer, der finder kræfterne til at
hjælpe i denne travle tid.
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Menighedsrådet
Menighedsrådsformand,
Jens Jørgen Berg
Den 26. oktober havde vi sidste møde
i det gamle menighedsråd, hvor vi nu
får lidt nye ansigter. Mette Agerbo og
Poul Erik Heegaard forlader rådet, Inger Sønderriis går over som suppleant,
og ind kommer tre nye ansigter: Peter
Rosenberg, Koldingvej 31F - Ivan Jacob Kloster, Møgeltoft 10 og Jakob
Hoffmann, Teglmarken 203. Nærmere
præsentation og billede kommer i det
næste kirkeblad. Det nye råd tiltræder
den 27. november og det første møde
i rådet med konstituering holdes i kirken den 22. november.

Tak for indsatsen
Poul Erik Heegaard fik på mødet en
stor tak for sin indsats gennem flere
perioder, den sidste periode som formand, hvor han har gjort sit til en god
økonomi i kirkekassen. Også en stor
tak til resten af rådet for en god periode, hvor vi har arbejdet godt sammen
om at løse de forekommende opgaver i
en god atmosfære.

Spænding
Der var lidt spænding til det sidste,
om vi nu kunne stille et helt hold, der
består af 10 læge medlemmer (almindelige kirkegængere), de to præster og
kirkebladet

en medarbejderrepræsentant. Men det
lykkedes til sidst, så vi ikke skulle ud i
yderligere anstrengelser.

Døren går op
Vi fortsætter nu med vores vedligeholdelse af kirken og i første omgang prøver vi på at forbedre belysningen uden
for kirken og helst uden for store omkostninger. Vi mangler lidt inddækning
på kirken, ligesom en del af soklen skal
vedligeholdes, når vejret er til det. Formodentlig har alle bemærket den nye
automatiske åbning af kirkedøren, som
også er en af vore forbedringer.

Kirkens Korshær holder
landsindsamling.

Vi talte også om vores store årlige begivenhed, julemarkedet søndag den 27.
november, hvor vi sætter alle sejl til for
en hyggelig stund efter gudstjenesten.
Her vil der formodentlig også være mulighed for at træffe det nye råd.

En seng at sove i. Et varmt bad. En
ven, der lytter. Det er ting, de fleste
af os betragter som selvfølgelige. For
fattige i Danmark er virkeligheden en
anden. De lever med afsavn. Mange
af dem på gaden. Udsatte. Ensomme.
Uden alt det, vi andre tager for givet.
Derfor afholder Kirkens Korshær husstandsindsamling over hele landet søndag den 27. november (1. søndag i advent). Det er første gang, det forsøges,
og man håber, at mange vil melde sig
til at gå en tur med raslebøssen.

Når dette blad nu dækker julen og
nytåret, skal der fra rådet lyde ønsket
om en rigtig glædelig jul og et godt og
lykkebringende nytår.

I Viborg er varmestuen i Sct. Leonisgade centrum for Korshærens aktiviteter, og provenuet af det, der indsamles
her i byen, vil gå til det lokale arbejde.

Julemarked

Menighedsrådsmøder

Dagsorden er fremlagt i våbenhuset.

Menighedsrådet bakker op om indsamlingen, og har du lyst at være indsamler?
kan du henvende sig til Maj-Britt Bech
Vestergaard, tlf. 22 80 43 70, som er
"tovholder" for indsamlingen her i byen.
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Søndermarkskirkens mødelokale 2
Tirsdag den 22. november kl. 19.00
Torsdag den 19. januar kl. 19.00

Det sker
Spaghettigudstjenesten
16. november kl. 17.00
Om skabelsen
Under gudstjenesten vil sognepræst
Karen Stubkjær fortælle lidt om skabelsen, og vi skal male vores helt egne
små dyr, som man må få med hjem.
Bagefter er der som altid pasta og kødsovs i sognesalen.
Pris 25 kr. for voksne og gratis for børn.

hyggelige timer.
På dagen tager vi med tak mod julebagværk til kageboden.

Julekoncert 2016
Lørdag d. 17. december kl. 20.00
Marie Carmen Koppel og Happy
Voices Gospelkor - Entré 215 kr.

Køb JULETRÆ med levering.

Marie Carmen Koppel er landets
ukronede soul- og gospeldronning.
Med sin uovertrufne sangteknik, uforlignelige stemme og musikalske feeling
synger hun sig helt ind under huden
på sit publikum. Man går aldrig uberørt hjem fra en af hendes koncerter,
så vi kan glæde os til et brag af en gos
pelaften. Det glimrende lokale Happy
Voices Gospelkor, under ledelse af
Nina Poulsen, vil være med til at gøre
aftenen ekstra festlig.
Køb din billet allerede nu på ticketmaster.dk eller Tinghallens billetkontor.
Se mere på kirkens hjemmeside, hvor
der også er link til små videoer.

Søndag den 27. november er det den
1. søndag i advent og kirkens nytårs
aften - det er den første dag i det nye
kirkeår. Traditionen tro skal det første lys i adventskransen tændes.
Advent betyder ”det der skal komme”
– vi tæller ned til juleaften.
I Søndermarkskirken fejres 1. søndag
i advent med gudstjeneste kl. 10.00,
og bagefter holder vi julemarked i
Sognesalen med salgsboder, lotteri,
gløgg og æbleskiver.
Alle er hjertelig velkommen til et par

I forbindelse med Julemarkedet, kan
du møde FDF som sælger juletræer og
pyntegrønt.
Som noget helt nyt - måske aldrig set før
- kan du bestille dit juletræ med levering.
Du vælger størrelsen på træet, og få
dage inden jul, vil du få træet leveret
lige ved din dør.
Du skal dog stadig selv pynte træet!
Der vil også være træer, som kan købes på
dagen den 27. november, hvis du gerne
vil have træet med hjem med det samme.
Hele overskuddet fra juletræssalget
går til FDF arbejdet i Viborg 3. kreds,
som hver torsdag holder møde i lokalerne i Søndermarkskirken.
Kredsleder, Michael Hjorth
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Julemarked

De ni læsninger
Torsdag d. 8. december kl. 19.00
Kom til en stemningsfuld gudstjeneste
med læsninger fra biblen, fællessalmer,
musik og lystænding.
Vi samler ind til sognets julehjælp.
Her får man mulighed for at give en
håndsrækning til trængte børnefamilier i sognet.
Efter gudstjenesten er der kaffe og
kage i sognesalen. Pris 25 kr.

Tumlejul

Syng julen ind

Onsdag den 14. december kl. 16.30
er der Juletumlegudstjeneste for sognets mindste og deres familier. Tag
nissehuer på og tag far, mor og jeres
bedsteforældre med til adventshygge
i kirken. Vi skal synge julens skønne
salmer, danse om juletræ og spise risengrød.
Tilmeld jer på sms til: 20281262
Pris 25 kr. for voksne og gratis for børn

Torsdag den 22. december kl. 19.00
Menigheden synger julen ind sammen
med Søndermarkskirkens Pigekor og
organist Lene Ø. Jungild. Fri entré

Sorggruppe
Har du mistet én, du holder af, og har
du brug for et sted at kunne dele det
med andre? Så er sorggruppen måske
et sted for dig. Vi mødes tirsdage kl.
10-11.30 i Søndermarkskirkens mødelokale 2, Koldingvej 79, 8800 Viborg.
Sorggruppen ledes af præsterne
Trine Hostrup og Trine Kofoed.
Datoerne for foråret 2017 er:
21. februar - 7. marts - 21. marts 4. april - 18. april - 2. maj - 16. maj
Hvis du er interesseret, kan du kontakte:
Trine Kofoed på tlf: 29 33 64 04

Jul i Kravlehøjde
Tirsdag den 13. december kl. 10.00
For dagplejere, vuggestuer, børn og deres familier. Pjok og præsten fortæller
lidt om babyen, der blev født og lagt i
en krybbe juleaften.
Det er særligt tilrettelagt for børn i 1-3
års alderen. Forældre og bedsteforældre er meget velkomne.

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

Mulighed for julehjælp 2016
Jul i børnehøjde:
Torsdag den. 15 december kl. 10.00
Særligt for børn i børnehavealderen,
deres børnehave, forældre og bedsteforældre. Pjok og præsten fortæller om
Jesusbarnet, stjernen over Betlehem og
alle de smukke engle.
Alle er velkomne

Der kan søges om julehjælp til økonomisk trængte børnefamilier bosiddende i Søndermark Sogn. Ansøgningsskema fås på kirkens kontor og afleveres udfyldt senest den mandag den
12. december. Beløbene, som uddeles,
er beskedne og afhængige af, hvad der
indsamles i kirken.
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synge. Og vi skal også synge salmer fra
den nye salmebog 100 Salmer”.
Kirkens organist Lene Ø. Jungild akkompagnerer til forsamlingens sang.
Der er dækket op til hyggelig caféstemning med rødternede duge i Sognesalen. Pris 25. kr. Der kan købes
vand og vin. Alle er velkomne.

ste med sang, musik og oplæsning af
bibeltekster, der handler om lyset der
blev tændt i verden ved Jesu fødsel.
Kirkens pigekor bærer lys, og kirken
vil være oplyst af levende lys, og der vil
blive mulighed for selv at tænde et lys.

Nytårsgudstjeneste / koncert
Lørdag den 31. december kl. 14.30
Ved nytårsgudstjenesten på den sidste
dag i året skal vi have lidt ekstra musik
til postludium. Det bliver J. S. Bach’s
festlige Koncert i G-dur.
3 satser der tager ca. 10 min. at spille
- så er man forberedt. Efter gudstjenesten skal vi ønske hinanden Godt
Nytår med champagne og et stykke
kransekage, inden vi tager videre med
fejring af nytåret.

Spaghettigudstjeneste:
Onsdag den 18. januar kl. 17.00
Kom og vær med til en hyggelig familieaften med gudstjeneste, kreative aktiviteter og fællesspisning.
Der vil være en børnevenlig gudstjeneste
om ”levende sten,” og hvad det lige er,
kan I komme og høre meget mere om.
Pris 25 kr. for voksne og gratis for børn

Babysalmesang
Kom og syng salmer på en anderledes
måde med din baby. Babysalmesang
er et tilbud til babyer i alderen 0-ca.10
måneder. Se mere på hjemmesiden
www.soendermarkskirken.dk
Vi starter nyt hold op med babysalmesang den onsdag den 25.1 2017 klokken 10.30. Tilmelding er nødvendig til
kirkekontoret til soendermark.sogn@
km.dk eller på 20281262. Det er gratis
at deltage, men kaffe og boller koster
10 kr. per gang. (Næste hold 19.04.17)

Kirkesang og bevægelse
Sangcafé

Kyndelmisse

Tirsdag den 17. januar kl. 19.00
Denne gang er det Trine Kofoed, som
vælger sangene og salmerne, vi skal
synge. ”Jeg er ikke vokset op i et miljø,
hvor vi sang specielt mange sange og
salmer, men selvfølgelig er der nogle,
som har sat sig i mig. - Dem skal vi

Tirsdag den 2. februar kl. 19.00
Ved kyndelmisse, i gamle dage også
kaldet Kjørmes Knud, vil vi fejre, at
lyset er på vej tilbage. Dagene bliver
længere, og foråret er på vej. Som ved
så mange andre vigtige begivenheder
fejrer vi det ved at holde gudstjene-

kirkebladet
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Onsdag den 25.1.17 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.
Skriv til soendermark.sogn@km.dk eller
sms på 20281262 (Næste hold 19.4.17)
www.soendermarkskirken.dk

To aftener om Luther

Sangcafé

Luther filmen

I 2017 er det 500 år siden, Luther slog
sine 95 teser mod afladshandel op på
kirkedøren i Wittenberg.
Det fik store konsekvenser for kirken,
og det har haft stor betydning for
kirken lige siden – og for den måde,
vi overhovedet forstår os selv på som
mennesker og samfund. Derfor er der
i sådan et jubilæumsår god grund til at
dykke ned i fortællingen om Luther.

Onsdag den 8. februar kl. 19.00
Denne aften er det lokale kræfter, der
vælger sange fra Højskolesangbogen.
Bent Christensen er en berejst mand, der
har boet i både Canada og USA i en del
år. Desuden har han haft virksomhed i
Viborg i mange år; men nu er han pensionist. Bent Christensen får denne aften
hjælp af to andre fra sognet, det er Agnethe Baltzer og Birgit Sejersen. Disse tre vil
komme med et varieret udbud af Højskolesangbogens sange. Se 17. januar.

Onsdag den 22. februar kl. 19.00
En tysk-amerikansk film fra 2003
(danske undertekster), der handler
om den unge munk Martin Luther, der - som alle andre munke i
1500-tallet - er underlagt paven i
Rom. Livet som munk er hårdt for
Luther. Han har svært ved at acceptere, at folket og kirken ser Gud
som en, man skal frygte, i stedet for
en, man skal elske. Han kommer til
Rom og får øjnene op for, hvordan
den katolske kirke fungerer, og hvordan den udnytter folks tro ved at
tage penge for syndsforladelse. Han
er ikke enig i, at Biblen kun skal
være på latin; han mener, at alle har
ret til at læse Guds ord, og går imod
Rom ved at skrive sine meninger
(bl.a. teserne mod afladshandel) og
senere udgive selve biblen på tysk, så
alle kan læse det. Det bliver begyndelsen til reformationen.

Luther og Käthe
Tirsdag den 31. januar kl. 19.00
Hvem var Luther – og hvem var Käthe?
Som forberedelse til Lutherfilmen vil
sognepræst Birgitte Thun fortælle om
Luther og magthaverne, om Augsburg
og Worms, og om det fingerede fangenskab på borgen Wartburg. Birgitte Thun
har besøgt stederne og vil krydre sit oplæg med aktuelle billeder - også fra det
værelse, hvor Luther oversatte det nye
testamente fra græsk og latin til tysk på
blot 11 uger. Vi skal også høre om Käthe
(Katharina von Bora), nonne og siden
gift med Luther. Birgitte vil også komme
ind på ”reformationen og billederne”,
som særligt er hendes tema ved efterårets
studier på Københavns Universitet.
kirkebladet

Minifestival med temaet
”VINTER I VIBORG”.
Fredag d. 10. – søndag d. 12. februar
Man kan læse om alle arr. på kirkens
hjemmeside og i den klassiske folder.
Her i kirken kan vi opleve:
Lørdag d. 11. februar kl. 10-14
VINTERSJOV Orgelklub for børn
Lørdag d. 11. februar kl. 19.30
VINTERFORNEMMELSER
Koncert for blokfløjte og elektronik.
Entré: 50 kr.
- Katrine I. Kristiansen, organist
- Louise Schrøder, pianist
- Louise Hjorth Hansen, blokfløjtenist
- Thomas Storm, baryton
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Filmen varer i ca. 2 timer. Der vil være
introduktion til den ved sogneaftenen
den 31. januar, men man kan også nøjes med at dukke op til den ene af de
to aftener.
www.soendermarkskirken.dk

Kalender
onsdag 16. november kl. 17.00

torsdag 15 december kl. 10.00

tirsdag den 2. februar kl. 19.00

Spaghettigudstjeneste for børnefamilier. Om skabelsen.

Jul i børnehøjde, særligt for børn i
børnehavealderen, børnehaver, forældre og bedsteforældre.

Kyndelmissegudstjeneste. Lyset vender
tilbage.

torsdag 17. november kl. 19.00
Sangcafé ved kristendomskonsulent
Morten Hougaard Sørensen, Aarhus.

onsdag 8. februar kl. 19.00
lørdag 17. december kl. 20.00
Julekoncert med Marie Carmen Koppel
og Happy Voices Gospelkor, Viborg

fredag 25. november kl. 18.00

Sangcafé, hvor Bent Christensen fortæller
og vælger sange fra Højskolesangbogen.

fredag 10. februar kl. 18.00

SeniorFredag. Efter middagen underholder ”Tre Gæve Jyder” med stemningsfuld sang musik.

torsdag 22. december kl. 19.00
Menigheden synger julen ind sammen
med Søndermarkskirkens pigekor.

SeniorFredag. Efter middagen underholder Else Nielsen, kogekonen fra
Skals - ”Min tid som ufaglært”

søndag 27. november kl. 10.00

lørdag 31. december kl. 14.30

lørdag 11. februar kl. 10-14

1. søndag i advent er der Julemarked
i Sognesalen, og som noget nyt sælger FDF juletræer og pyntegrønt.

Nytårsaftensgudstjenesten afsluttes
med et koncertstykke på orgel, Champagne og kransekage.

VINTERSJOV I VIBORG
Orgelklub for børn. Gratis adgang.

lørdag 11. februar kl. 19.30
torsdag 8. december kl. 19.00

tirsdag 17. januar kl. 19.00

De ni læsninger, en stemningsfuld
aftengudstjeneste.

Sangcafé med sognepræst Trine Kofoed, som vært.

VINTERFORNEMMELSER
Koncert for blokfløjte og elektronik.
Entré 50 kr.

fredag 9. december kl. 17.15

onsdag 18. januar kl. 17.00

onsdag 22. februar kl. 19.00

SeniorFredag holder julefrokost med
banko og julehygge. Bem. tidspunkt!

Kom og vær med til en hyggelig familiespaghettigudstjeneste.

Filmaften. Vi ser den tysk-amerikansk
film fra 2003 om Martin Luther.

tirsdag 13. december kl. 10.00

fredag 27. januar kl. 18.00

Jul i Kravlehøjde, for dagplejere, vuggestuer, små børn og deres familier.

SeniorFredag. Efter middagen fortæller
korshærspræst Kirsten Greve.

onsdag 14. december kl. 16.30

tirsdag 31. januar kl. 19.00

Juletumlegudstjeneste for sognets
mindste og deres familier.

Hvem var Luther – og hvem var Käthe?
ved sognepræst Birgitte Thun.

Månedens første fredag kl. 19.30-23.00
2. dec. - 6. jan. - 3. feb.
www.viborgnatkirke.dk
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Viborg Natkirke, i Domkirken

kirkebladet

Gudstjenester
november - december - januar - februar
Søndag 20. november kl. 10.00
Karen Stubkjær
Sidste søndag i kirkeåret
Matt 11,25-30

Lørdag 24. december - Juleaften
kl. 13.00 Birgitte Thun
kl. 14.30 Trine Kofoed
kl. 16.00 Birgitte Thun

Onsdag 18. januar kl. 17.00
Birgitte Thun og Rosa Yde
Spaghettigudstjeneste
Tema: Levende sten

Søndag 27. november kl. 10.00
Karen Stubkjær
1. søndag i advent
Matt 21,1-9 - JULEMARKED

Søndag 25. december kl. 10.00
Birgitte Thun
Juledag
Luk 2,1-14

Søndag 22. januar kl. 10.00
Birgitte Thun
3. søndag efter Helligtrekonger
Matt 8,1-13

Søndag 4. december kl. 10.00
Trine Kofoed
2. søndag i advent
Luk 21,25-36

Mandag 26. december kl. 10.00
Trine Kofoed
Anden Juledag
Matt 23,34-39

Søndag 29. januar kl. 10.00
Trine Kofoed
4. søndag efter Helligtrekonger
Matt 8,23-27

Søndag 11. december kl. 10.00
Birgitte Thun
3. søndag i advent
Matt 11,2-10

Lørdag 31. december kl. 14.30
Birgitte Thun
19. søndag efter Trinitatis
Luk 2,21

Søndag 5. februar kl. 10.00
Birgitte Thun
Sidste søndag efter Helligtrekonger
Matt 17,1-9

Onsdag 14. december kl. 16.30
Birgitte Thun og Rosa Yde
Tumle-Spaghettigudstjeneste
Tema: Julen

Søndag 8. januar kl. 10.00
Trine Kofoed
1. søndag efter Helligtrekonger
Mark 10,13-16

Søndag 12. februar kl. 10.00
Trine Kofoed
Søndag septuagesima
Matt 20,1-16

Søndag 18. december kl. 10.00
Birgitte Thun
4. søndag i advent
Joh 1,19-28

Søndag 15. januar kl. 10.00
Birgitte Thun
2. søndag efter Helligtrekonger
Joh 2,1-11

Søndag 19. februar kl. 10.00
Trine Kofoed
Søndag seksagesima
Mark 4,1-20

kirkebladet
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Spaghettigudstjeneste
Livstræet og Hoppekirke

FDF 3. Kreds - Efterårslejr og BUSK gudstjeneste

Foto: Jens Jørgen Berg - Michael og Pia, FDF

