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Prædiken til 1. søndag efter Hellig tre konger
Holdt 13. januar 2019 af Kaj Mogensen

”Så har og Gud et Nazaret /
til os et sted på jorden, /
en lille køn og yndig plet /
i syden eller norden...”
På mit værelse har jeg lige foran mig et
gammelt billede - et farvelagt foto af et gult
træhus med grønt tagpap på taget og hvide
vinduer med rødt om. Foran hus er der et par
træer - det ene et stort gammelt blommetræ, og
under det står der en havebænk. På sidder en
gammel mand og en gammel kvinde. Og så er
der en lille hjemmelavet legebil.
Det er et billede af min barndoms sommerhus
på Strandgangen nr. 33, Haveforeningen
Strandlyst, Kløvermarksvej, Refthaleøen - en
lille kunstig ø mellem København og Amager.
Jeg ser på billedet hver dag. Det er, som om
jeg er inden i billedet og samtidig oplever en
vemodig afstand - både i rum og tid. Hvor
havde jeg en lykkelig barndom - lige der i
det hus, far selv havde bygget. Det er far og
mor, der sidder på bænken. Det var den sidste
sommer, far levede. Han smiler, men man kan
se, at han er mærket af den kræftsygdom, han
kort efter døde af.
Far og mor er for længst døde, men huset
og haven er der endnu. Min bror bor der
stadigvæk. Og hver sommer besøger vi ham i
haven.
Men hvad er et hus? nogen brædder sat
sammen - nogen vinduer og et grønt paptag?
Nej, sådan er det ikke. Et hus er et sted for liv,
et rum for menneskers tilværelse - en ramme
om et fælles liv med glæder og sorger. Alt, hvad
der er sket i huset, ligger stadigvæk derinde og
kan hentes frem som minder: gode minder,
sørgelige minder, vemodige minder. Har I
ikke også huse, steder - små eller store - hvor I
gemmer jeres minder? Erindringsteder?
Jeg kan huske en stump af en sang, som
digteren Harald H. Lund engang skrev til en
havefest i kolonihaveforeningen:
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” Denne plet har jeg skabt, / den er verden for mig, /
den er lille / og dog er den stor”...
Ja, en lille verden kan være stor.
Jeg har også en svaghed for gamle revyviser.
Måske er de ikke altid den store poesi, men de
kan formidle nogle erfaringer på en jævn og
enkel måde:
” Jeg elsker den gamle, den vaklende rønne, /
de herligste minder for mig trylles frem, /
ved tanken om dage så lyse og skønne, /
som kun de kan være i barndommens hjem”.
Sentimentalt - javist, men ”sentimentalt”
betyder blot ” gennemstrømmet af følelser”.
Og følelser er jo også en del af os. Følelsen
er en farbar vej til erkendelse. Vi har tre
sammenhørende
erkendelsesveje:
følelse,
fantasi og fornuft.
At have sit sted, at være hjemme. Det hører
også med til at være menneske. Jo, nogle er vel
bestandig på vandring, og nogle mangler et
sted at bo. Nogle er flygtninge… Hvor må det
være svært at være hjemløs. Og det kan man
være på flere måder. Man kan godt have et
hjem og dog opleve at være hjemløs.
Der ligger kristne kirker spredt ud over
landet. Menneskers forhold til kirkerne og det,
der foregår herinde, kan være så forskelligt.
Nogle kommer næsten aldrig, måske blot ved
livets begyndelse og dets afslutning. Nogle
kommer sjældent, nogle kommer tit. Det er
så forskelligt, men kirken ligger der - også
Ansgarkirken. Den har sit sted, sin historie, sin
tradition, sin nutid.
Kirken er jo også som et hjem. Måske særligt
for dem, hvis liv er knyttet til kirken. Her
blev vi døbt, her blev børnene døbte, her blev
den unge bekræftet af Gud i dåbens nåde.
Her sad vi stille omkring kisten og lyttede til
opstandelsens evangelium. Her kom - og her
kommer - vi med vores taknemmelighed og
bekymringer, med vores tro og tvivl, med vor
angst og vort håb, med vores glæde og med
dybe sorg.
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Her holdt Helligånden åbent hus for høj og lav.
Jamen, kirken er mursten, træ og glas. Ligesom
vore hjem er mursten og træ. Men kirken er
også alt, hvad der er hændt her i århundreder
og hvad der hænder i dag. Tænk hvad det
betød, da Rasmus Lund for mange år siden
lod to ukonfirmerede børn få del i nadverens
velsignelse. Og dermed viste, at det er sandt, at
faderen tager vel barnet til nåde. Slår præstens
prædiken ikke helt til, så kan alterbord,
døbefont og billeder prædike på deres måde.
Hvad betyder det ikke, at vi her har det smukke
dåbsbillede og den smukke døbefont?
Grundtvig har ret, han digter:
”Husene dog med kirkenavn, / bygget til Frelserens
ære, / hvor han de små tog tit i favn, / er os som
hjemmet så kære.”
For et menneske er det så vigtigt, at det har et
hjem. Derfor skal vi også gøre alt, hvad vi kan
for at hjælpe de hjemløse her - og de flygtninge,
som er fordrevet fra deres hjem.
Et menneske har egentlig to hjem. Det ene hjem
er her - i dette liv, i denne verden. Et sted, hvor vi
kan synge: ” Her har hjertet hjemme” eller med
H.C. Andersen: ”Mit hjertes hjem herneden”.
Ja, H.C. Andersen kaldte det Danmark, som
han elskede for ”Mit Hjertets hjem herneden”.
Men så klinger uudtalt med, at der er et hjem
”hist oppe” - eller med Grundtvig: der er en
nøje sammenhæng mellem vort jordiske hjem
- det lille himmerige - og vort himmelske hjem
- det evige himmerig, det Fædreland, som vi er
på livsrejsen til.
Det andet hjem er Guds rige, Paradiset,
”hjemme hos Gud”. Vi kan kalde det ved
så mange navne. Nogle mente, at det var et
himmelske hjem, det hele drejede sig om.
Ja, nogle vendte sig helt fra det jordiske
hjem og satsede alene på det himmelske.
Det kan man kalde ”pilgrimsmyten”.
Men sådan er det ikke. Vi har to hjem. Her og
hisset. Og igen med Grundtvig:
”Med øjet som det skabtes himmelvendt, /
lysvågent for alt stort og skønt herneden, /
men med de dybe længsler velbekendt, /
kun fyldestgjort af glans fra evigheden.”
Hvorfor har Gud skabt denne jord til os, hvis
det kun var det himmelske, der skulle være
vort sande hjem.
Hvor er så kirken? Måske midt i mellem. Et
mødested mellem det jordiske hjem og det
himmelske. Et sted, hvor dagen har evighed
og hvor livets mening lyder fra vor skabers
egen mund. et sted, hvor Kristus siger: ”Dine
synder er dig forladt”, og hvor gudstjenesternes
lovsang er begyndelsen til den himmelske
lovsang. Hvor Gud selv lyser sin fred over
levende og døde.
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Men hvad så med vore jordiske hjem? Måske
kan de også give os billeder af det himmelske
hjem? Når jeg skal forestille mig, hvordan der
ser ud i Paradisets have, har jeg ikke andre
billeder at hente frem fra væggen og hjertet end en have med et gammelt blommetræ og to
gamle - nu foryngede mennesker. Det er kun et
billede. Men kan vi leve uden billeder?
Jeg tror, at det er denne dobbelthed, som
søndagens tekst vil os. Uden at gøre det for
svært, er Jesus sand Gud og sandt menneske. At
Gud blev menneske som os i Jesus Kristus,
betød, at han på denne jord måtte have sin tid
og sit sted. Sit Nazaret på jorden. Det er hans og
hans forældres og søskendes hus.
Templet skal her forstås billedligt. Det er
jødernes helligdom, hvortil jøden Jesus kom
med sine forældre for at lovprise Gud. Men i
Lukasevangeliet er templet også et billede på
Gud, på det guddommelige. Jesus er hos sin og vores - far, Gud. Og Jesus er hos os. Som
ægte menneske var han bundet til sin tid og sit
sted, som sand Gud er han fri af alle jordiske
steder og kan ved sin Helligånd i sit ord
komme til hvert eneste menneske - uanset dette
menneskes jordiske hjem.
I Jesus Kristus kom Gud os mennesker ganske
nær som med-menneske. Den skjulte Gud
gjorde sig synlig. Vi kan se ham som barn
i krybben, som menneske, der gik mellem
mennesker med evangeliets ord til trøst og
glæde. Vi kan se ham som den korsfæstede
Herre og frelser. Vi kan møde ham som den
opstandne og levende i sit ord.
Den skjulte gjorde sig synlig, den fjerne Gud
kom os nær. Den Gud, som mennesker har
frygtet, ofret til - også af deres livsglæde - har
åbenbaret sig som nådig og barmhjertighed.
Den Gud, som man ofrede til i jødernes tempel,
har gjort ende på alle menneskelige ofringer til
Gud og ofrede sig, hengav sig for os.
Så selv om det kan lyde lidt indviklet, så tror
jeg, at søndagens tekst fortæller os, at Jesus er
sandt menneske, sine forældres lydige søn, der
voksede op i Nazaret - og Jesus er Gud for os.
Guds kærlige ord, vores vej fra vort jordiske
hjem til vort himmelske.
Så lad os holde fast ved, at også vi hører
hjemme to steder: Vi skal vende øje og hjerte
mod det himmelske hjem - og leve med
glæde og frimodige i vort jordiske hjem. Til
vort himmelske hjem bæres vi af Gud, som
i dåben genføder os til et levende håb. Og i
Guds hus er der mange boliger - rum for alle
Guds børn. Og samtidig skal vi gøre alt, hvad
vi formår, for at vore jordiske hjem kan spejle
det himmelske. Det vil sige bliver rum for
kærlighed, fællesskab, nærvær, overbærenhed,
liv og glæde. Amen

Fine færøske fortællinger

Dato: tirsdag den 7. maj
Tid: kl. 19.30
Sted: Konfirmandstuen i præstegården
Thorben Johannesen var i mange år præst i
valgnmenigheden i Klim, men han er født
og opvokset på Færøerne, hvo0r han også
har arbejdet en stor del af sit liv.
At Thorben er en herlig og levende fortæller
er vist ingen hemmelighed ret mange steder,
og nu kan vi forvisse os om, at rygtet om
hans evne til at gøre historiens historier
nærværende på ingen måde er ramt ved
siden af.

”Du skal ro, så længe du er oven vande”
kalder Thorben Johannesen sit foredrag,
der ifølge ham selv er ”En kalejdoskopisk
fortælling om Færøerne. Med fortællinger,
anekdoter og sang kommer vi i aftenens løb
omkring lidt af hvert: hverdagen, historien,
folketroen, litteraturen, sproget, politikken,
sangene - til dels med indslag, der vedrører
Thorben Johannesens opvækst og arbejdsliv
på Færøerne”.
Thorben vil undervejs i fortællingen støtte
sig til billeder, tekster og kort, som alt dukker
op via en computer og en projektor.
Alle er velkomne. Der er selvfølgelig gratis
entré, men kaffen og kagen koster 50 kroner.

Kirkebladet får en ansigtsløftning
Vores kirkeblad, Ansgarsbladet er nu
udkommet i lige godt en menneskealder, 38
år, og nu er det ved tiden at få kigget lidt på
både udformning og indhold.
Baggrunden for dette behov er ikke
mindst, at vi jo i mellemtiden har fået en
velfungerende hjemmeside samt en ligeså
velbesøgt side på Facebook.
Vi har i menighedsrådet haft nedsat et
kirkebladsudvalg, og vi er blevet enige om,
at vi fremover skal udkomme tre gange om

året i stedet for de fire blade, der udkommer
årligt nu.
Dette er simpelthen det sidste af de ”gamle”
blade. Fra og med 1. juli, hvor det næste
udkommer, bliver det med nyt udseende, ny
størrelse og lidt flere sider, håber vi.
På vores årsmøde den 14. april i det
ottekantede kan I høre meget mere om det
nye blad, ligesom I vil kunne se eksempler
på, hvordan bladet kommer til at se ud.
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Årsmøde i Morsø Frimenighed
Dato: søndag den 14. april
Tid: kl. 11.30 (efter gudstjenesten)
Sted: Det ottekantede forsamlingshus
Nu har vi prøvet det et par år i træk og til stor tilfredshed, fornemmer vi, og derfor har
vi også i år valgt at afholde Morsø Frimenigheds årsmøde i forbindelse med en søndags
gudstjeneste kl. 10.00.
Derfor vil menighedsrådet meget gerne se alle vore medlemmer til årsmødet 2019, søndag
den 14. april, hvor programmet ser ud som følger:
10.00: Gudstjeneste i Ansgarskirken, prædikant Ole Kobbelgaard
11.30: Årsmøde i Det Ottekantede Forsamlingshus med dagsorden iflg. vedtægterne:
1.
Valg af stemmetællere
2.
Valg af dirigent
3.
Formandens beretning
4.
Regnskab for 2015
5.
Valg til menighedsrådet
		
På valg er:
		
Kirsten Dal (modtager ikke genvalg)
		
Erling Thøgersen (modtager ikke genvalg)
		
Lisbeth Byskov (modtager genvalg)
6.
Valg af revisor
7.
Eventuelt
Menighedsrådet er vært ved en let frokost med efterfølgende kaffe.

Årsmøde i de frie grundtvigske
Dato: lørdag den 25. maj
Tid: Hele dagen
Sted: Sdr. Nærå Valgmenighed
Kl. 9:00 - 9:45: Ankomst til Sdr. Nærå Valgmenighed. Udlevering af navneskilt, infomateriale
og vand. Der serveres kaffe og boller Storstuen lige ved kirken. Indkørsel ved Espegyden.
Parkering kan også foregå på Efterskolen.
Kl. 10:00: Gudstjeneste i Sdr. Nærå Valgmenighedskirke.
Kl. 11:00: Velkomst ved valgmenighedens formand Lis Rosager Møldrup: ”Sdr. Nærå
Valgmenighed i dag” samt praktiske oplysninger. Sted: Sdr Nærå Valgmenighedskirke.
Kl. 11:30: Frokost i Storstuen.
Kl. 13:00: Animismens væsen – ”kunsten at forføre en elg”.
Foredrag ved Rane Villerslev, direktør på Nationalmuseet, antropolog, eventyrer og professor
Sdr Nærå Valgmenighedskirke.
Kl. 15:00: Eftermiddagskaffe Spisesalen på Midtfyns Efterskole.
Kl. 15:30: Generalforsamling i Foreningen af Grundtvigske Valg- og Frimenigheder på
Midtfyns Efterskole.
Kl. 19:00: Festmiddag i Storstuen. Mellem hovedret og dessert er der koncert med Lunau og
Sund Storstuen i Sdr Nærå Valgmenighedskirke
Kl. ca. 23.00: Tak for i dag
PS: I kan tilmelde jer ved at ringe til Ole på 30 64 21 25, eller sende en mail til
olekobbelgaard@gmail.com. Senest 1. maj.
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Sommermøde om glæden
Dato: søndag den 30. juni
Tid: kl. 14.00
Sted: Ansgarskirken

Aage Augustinus vil mange af jer nok kende
som enten præst eller højskoleforstander.
Hans lune og underfundige måde at møde
livet på har givet tusindvis af danskere lidt
mere mod på tilværelsen - og nu er turen
kommet til os.
Efter gudstjenesten i Ansgarskirken går vi i
præstegården, hvor Aage vil tale om ”Glæden
ved at være til”. Han siger selv om det, at det

Ny privatlivspolitik

Den 25. maj 2018 vedtog Folketinget den nye
”persondata forordning”, som pålægger alle
foreninger og virksomheder, der arbejder
med personoplysninger, at udforme en
privatlivspolitik.
Det har vi naturligvis også gjort i Morsø
Frimenighed, og du finder den på hjemmesiden.
Gå ind under fanen ”Hvem er vi”, der står som
nummer to fra højre på forsiden, og så finder
du den.

er ”et livsfilosofisk foredrag, der indledningsvis
og helt bredt vil forsøge at indkredse glæden –
ikke glæden ved dette eller hint, men glæden ved
at være til!”
Det er imidlertid ikke så let med den glæde:
Nutidens tankegang gør, at talen om de
gode ting er svær, mens talen om elendighed
tilsyneladende falder os let. Glæden er
ligesom blevet overladt til børn, spejdere,
tumper og naturfolk, nærmest som om man
skal være dum for at være glad og naiv for
at tale om den. Eller som Mark Twain lader
en person sige: ”Er du glad i dag, er dit eget
problem, der er nok at være ked af.”
Med afsæt i filosoffen K.E.Løgstrup, der
hævder, at det er vort livs alvorligste
forsyndelse, hvis vi går det glædelige forbi at glæden med andre ord er at betragte som
en forpligtelse - vil temaet dernæst blive
belyst gennem fortællingen om tilblivelsen
af den færøske forfatters Jørgen Frantz
Jacobsens roman, Barbara.
Såvel romanen som omstændighederne ved
romanens tilblivelse illustrerer, at livet er
stort og godt. Nok indeholder det modgang
og lidelse, der modsiger det, men det sætter
det ikke ud af kraft. Selve livsmiraklet, at
livet findes, og der ikke blot er ingenting,
kan ikke bringes på samme nævner som vore
livsomstændigheder.
Livsomstændighederne berettiger ikke til
at gå i rette med selve livet, siger JørgenFrants Jacobsen - og kunne man tilføje
kristendommen.
Der er fri entré, alle er særdeles velkomne,
og Morsø Frimenighed er vært ved en kop
kaffe og et stykke kage denne dag.
morsoefrimenighed@gmail.com
Vi får nemlig ikke længere tilbagemelding fra
postvæsenet med adresseændringer.
Hvis du fortsat ønsker at have glæde af bladet,
skal du altså selv oplyse os din nye adresse.

Skal dit blad følge med?

Hvis du går i flytteplaner, skal du være
opmærksom på at melde flytning til kasserer
Mogens Foldager på mobil 3064 6593 eller
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Konfirmander i Morsø Frimenighed forår 2019:
Søndag den 21. april kl. 10.00: Påskedag

Freja Riis Larsen, Grydhøjvej 7, Bjergby 7950 Erslev
Isabella Kingo Hedegaard, Præstbrovej 176, 7950 Erslev
Ellen Kjeldahl Larsen, Bellisvej 13, 7900 Nykøbing Mors
Frederik Agger Bech, Nørvej 34, 7960 Karby
Valdemar Hellegaard Bull, Mejerivej 14, Tødsø, 7950 Erslev

Søndag den 5. maj kl. 10.00: 2. søndag efter påske

Oliver Have Thøgersen, Præstbrovej 328, Øster Jølby, 7950 Erslev

Fredag den 17. maj kl. 10.00: Bededag

Frederikke Knattrup Pedersen, Præstbrovej 246, Øster Jølby, 7950 Erslev
Mikkel Kortbæk Saaby, Kirkebyen 34, Solbjerg, 7950 Erslev
Anders Schmücker Jensen, Lyngen 3, Ejerslev, 7900 Nykøbing Mors
Magnus Holst Kristensen, Brunhøjvej 16, Fårtoft, 7950 Erslev

Torsdag den 30. maj kl. 10.00: Kristi Himmelfartsdag
Mie Kusk Pedersen, Korsbakkevej 11, 1., Bjergby, 7950 Erslev
Jakob Tingstrup Nør, Kirkebyen 16, Solbjerg, 7950 Erslev
Magne Houe, Johan Riis vej 14, 7900 Nykøbing Mors

Herligt helligtrekongers møde

Helligtrekongers søndag, den 6. januar, var
der efter dagens gudstjeneste det traditionelle
møde i præstegården. I kirken var der plads til
alle, men vi måtte slæbe flere borde og stole ind,
ja pladsen ved langbordene i konfirmandstuen
rakte faktisk slet ikke, så vi måtte åbne ind til
præstegårdens stuer for at alle kunne få en
plads at sidde ned.
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Erik Overgaard, vores gamle præst, holdt
et vidunderligt, vidende og særdeles lunt
foredrag om Jens Lassen Knudsen, der var far
til salmedigteren Jakob Knudsen. Og bagefter
var der smørrebrød, øl og vand og uddeling af
både vin og spiritus - og det er jo noget, der kan
få smilene til at lyse op i januarmørket!
TAK til jer alle for en herlig dag!

Menighedsråd og ansatte ved Ansgarskirken
Jens Riis: Formand, Østerhaven 29, Bjergby, 7950 Erslev
mail: jr-musik@get2net.dk

tlf. 97 74 00 40
mobil 25 40 48 25

Birthe Heide Sørensen: Kirkeværge, Burhøjvej 10, Bjergby, 7950 Erslev
mail: birthe_heide@hotmail.com

tlf. 97 74 04 09
mobil 40 44 77 09

Kirsten Dal: Næstformand, Strandvænget 30, Jørsby, 7900 Nyk. M.
mail: krogsdal@pc.dk

Maybritt Aachmann: Protokolfører, Kr. Koldsvej 11 Ø. Jølby, 7950 Erslev
mail: fam@aachmann.dk
Lisbeth Sandal Byskov: Tinghøjvej 46 Tøving, 7950 Erslev
mail: byskov-mors@jubii.dk
Lita Houmann: Smedebjergevej 98, Vejerslev, 7980 Vils
mail: lita@houmann.dk

tlf. 97 75 13 67
mobil 24 64 22 67

tlf. 97 74 17 52
mobil 29 29 65 46

lf. 97 74 02 41
mobil 20 15 52 82
mobil 28 43 00 96

Erling Thøgersen: Høstvej 8 7900 Nykøbing M
mail: erlingthoegersen@gmail.com

mobil 40 31 82 43

Marianne Laursen: Stenhøjvej 23 Bjergby, 7950 Erslev
mail: marianne@galtrup.dk

tlf. 97 74 13 13
mobil 30 56 78 55

Kaj Mogensen: Præst, Morup Møllevej 106, 7755 Bedsted Thy
mail: Ka.Mo@live.dk

tlf. 97 94 81 27
mobil 24 42 31 49

Jørgen Bruun Christensen: Mosegårdsvej 10A 7900 Nyk.
mail: joer3558@gmail.com

mobil 20 21 79 64

Ole Kobbelgaard: Præst, Præstbrovej 347 Ø. Jølby, 7950 Erslev
mail: olekobbelgaard@gmail.com

tlf. 97 74 10 14
mobil 30 64 21 25

Mogens Foldager: Forretningsfører, Burhøjvej 4, Bjergby 7950 Erslev
mail: morsoefrimenighed@gmail.com
Conny Cold Laursen: Organist, Langkæret 10, 7970 Redsted

Vibeke Blaabjerg: Kirkesanger, Præstbrovej 236, 7950 Erslev

Hans Jørgen Jakobsen: Kirkesanger, Skolebakken 64, Sundby, 7950 Erslev
Karen Berg: Kirkesanger, Fjordkær 3, 7950 Erslev

Brian A. Hedegaard: Graver/kirketjener, Præstbrovej 176, 7950 Erslev
Rikke Ravnborg Rytter: Doktorvej 4, 7980 Vils

Ansgarhjemmet: Ansgarparken, Ø. Jølby, 7950 Erslev

mobil 30 64 65 93
mobil 24 23 66 48
tlf. 97 74 20 66
tlf. 97 74 60 12

tlf. 97 74 19 11

mobil 51 68 60 76
mobil 23 98 87 09
tlf. 99 70 65 15

Kirkelige handlinger i Ansgarskirken
Døbte:
25/12:
20/01:
10/02:
10/02:
10/02:

Katrine Hofni, datter af Anna Cristina Tversted Hofni og Jeppe Hofni
Johanne Pinholt Krogh, datter af Kirstine Skov Pinholt og Uffe Krogh Larsen
Ida Sørensen Hangaard, datter af Camilla Sørensen og Mikkel Stephansen Hangaard
Alberte Broberg Hviid, datter af Katrine Vestergaard Hviid og Andreas Broberg Veje
Signe Bundgaard Larsen, datter af Maria Buus Bundgaard og Jesper Haunstrup Larsen

Begravede/bisatte:
02/12:
19/12:
22/12:
05/01:
12/01:
02/02:
04/02:
09/02:

Marie (Mie) Sandahl Jensen, Øster Jølby
Inger-Lise Bek, Nykøbing Mors
Else Marie Kraft, Øster Jølby
Dorthea Korsgaard, Øster Jølby
Jakob Mikkelsen Jakobsen, Bjergby
Else Kirstine Arentsen Søndergaard, Øster Jølby
Anne Marie Bukh, Øster Jølby
Ole Berner, Redsted
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Afsender: Morsø Frimenighed • Burhøjvej 4 • 7950 Erslev

Gudstjenestetider for Morsø Frimenighed
Ansgarskirken, Ø. Jølby, marts - juni 2019
Søndag den 03. marts		
Søndag den 10. marts		
Søndag den 17. marts		
Søndag den 24. marts		
Søndag den 31. marts		

10.00
10.00
10.00
10.00
19.30

Fastelavn søndag (OK), kirkebil
1. søndag i fasten (KM)
2. søndag i fasten (OK)
3. søndag i fasten (OK)
4. søndag i fasten (OK)

Søndag den 07. april		
10.00
Søndag den 14. april		
10.00
					
Torsdag den 18. april		
19.30
Fredag den 19. april		
10.00
Søndag den 21. april		
10.00
Søndag den 28. april 		
19.30

Mariæ Bebudelsesdag (KM)
Palmesøndag (OK)
med efterfølgende årsmøde
Skærtorsdag
Langfredag, liturgisk musikgudstjeneste
Påskedag (OK) kirkebil
1. søndag efter påske (OK)

Søndag den 05. maj		
Søndag den 12. maj		
Fredag den 17. maj		
Søndag den 19. maj		
Søndag den 26. maj		
Torsdag den 30. maj		

2. søndag efter påske (OK)
3. søndag efter påske (OK)
Bededag (OK) kirkebil
Ingen gudstjeneste
5. søndag efter påske (KM)
Kr. Himmelfartsdag (OK)

10.00
10.00
10.00
10.00
10.00
10.00

Søndag den 02. juni		
10.00
Søndag den 09. juni		
10.00
Søndag den 16. juni		
10.00
Søndag den 23. juni		
10.00
Søndag den 30. juni		
10.00
					

Ingen gudstjeneste
Pinsedag (OK), kirkebil
Trinitatis søndag (KM)
1. søndag efter Trinitatis (OK)
2. søndag efter Trinitatis (OK),
med efterfølgende sommermøde

Prædikanter:
Ole Kobbelgaard (OK), som holder ferie i ugerne 29, 30 og 34
Kaj Mogensen (KM)
Kirkebil bestilles på tlf. 97 72 47 11
Kundenummer 72289 skal oplyses
TEKST OG REDAKTION: OLE KOBBELGAARD
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