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Kirke&Sogn
Brorstrup-Ravnkilde Pastorat
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BRORSTRUP-RAVNKILDE
PASTORAT:
Menighedsrådets officielle mail:
8279@sogn.dk
Skriver man til den, vil den altid
blive læst af menighedsrådet.
Formand:
Peter Møller Wormslev
Brorstrupvej 14, Brorstrup
tlf. 72 58 12 40
horssiggaard@post.tele.dk
Næstformand:
Hanne Vester Rasmussen
Gl. Roldvej 1, Nysum, tlf. 98 56 95 05
hanne.vester@mail.dk
Kirkeværge:
Kirsten Mortensen
Skårupvej 16, Ravnkilde
tlf. 30 70 92 15
kirstenmdm@gmail.com
Kasserer:
Vagn Wiborg
Fyrkildevej 31, Fyrkilde
tlf. 98 56 91 96
wiborg-juul@mail.dk
Graver ved begge kirker:
Søren Chr. Bentzen
Nørvad 1, Ravnkilde
tlf. 29 43 71 80
soerenbentzen@msn.com
Organist, begge kirker:
Karl Alfred Petersen
Skolegade 2, Ravnkilde
tlf. 98 56 91 28

SIDEN SIDST
RAVNKILDE SOGN:

BRORSTRUP SOGN:

DØBT
Laura Gottlieb Jensen
Født 10.05.2013 i Ravnkilde sogn
Døbt 19.01.2014 i Ravnkilde kirke

DØBT
Ingen
VIET
Ingen
BEGRAVET Ingen

Nikolaj Andersen
Født 27.10.2013 i Ravnkilde sogn
Døbt 26.01.2014 i Ravnkilde kirke
VIET

Ingen

BEGRAVET
Joan Andersen
Født 23.02.1963 i Sverige
Død 13.12.2013 i Ravnkilde sogn
Gert Jenne
Født 10.08.1959 i Skagens sogn
Død 23.01.2014 i Ravnkilde sogn

Som I kan fornemme på denne liste,
har der været meget stille i de tre vintermåneder.
Den 29. november 2013 havde Tove
og Kaj Bonde Larsen valgt at begynde deres diamantbryllypsfest i
Ravnkilde kirke. Selv om det ikke er
en kirkelig handling i sig selv, så er
der alligevel et billede med fra den
store dag!

Nikolaj Andersen

Kirkesanger Brorstrup:
Jens Erik Jensen
Haverslevvej 66, Årestrup
tlf. 98 37 50 11
Kirkesanger, Ravnkilde:
Søren Kjærgaard
Skørping, tlf. 98 33 85 50
Sognepræst:
Holger Lyngberg
Nørvad 1, Ravnkilde, tlf. 98 56 90 55
e-mail: hly@km.dk

Forsidebillede:
Lilje
Næste kirkeblad udkommer:
ca. uge 24
Ansvarshavende redaktør:
Holger Lyngberg
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FAGRE NYE VERDEN
En dag i 2003 var det slut med, at landets præster og
kordegne førte de såkaldte kirkebøger med pen og
blæk, ligesom det var slut med at udstede håndskrevne attester fra kirkebøgerne. Fra 2003 skulle alt føres i
en såkaldt elektronisk kirkebog. Det har vist sig, at denne form faktisk har fungeret upåklageligt, selv om man
vel godt kan sige, at noget af charmen er gået fløjten.
Især når man har siddet og læst gamle kirkebøger, retsprotokoller og meget andet fra en svunden tid.
Nu tages der et skridt videre i den elektroniske verden,
for i henhold til Folketingets beslutning og regeringens strategi, skal i fremtiden kontakten fra borgere til
det offentlige foregå elektronisk.

I nævnte tilfælde kan papir som udgangspunkt ikke
længere bruges.

Fra 1. februar 2014 skal man i de 4 nedenstående tilfælde henvende sig elektronisk:

Har du spørgsmål, da kontakt sognepræsten eller
kommunen, og du vil få den fornødne vejledning

1
2
3
4

Hvis digital indberetning af en eller anden grund ikke
kan lade sig gøre, da vil sognepræsten være behjælpelig med at finde en løsning.

HENVENDELSER SKER VIA:

WWW.BORGER.DK

og man skal bruge sit NemId og have aktiveret sin epostkasse, så den kan modtage post fra det offentlige

OMSORGS- OG
ANSVARSERKLÆRINGER

NAVNGIVNING UDEN DÅB
Ønsker man at få sit barn døbt, da aftales som
altid med sognepræsten direkte.

NAVNEÆNDRINGER,
OGSÅ NAVNEÆNDRINGER
I FORBINDELSE MED VIELSE
Selve vielsen aftales direkte med sognepræsten ved
den kirke, hvor man skal vies.

ANMODNINGER OM
BEGRAVELSE OG BISÆTTELSE
For at aftale selve begravelseshøjtideligheden, henvender
man sig, som man plejer, direkte til sognepræst og
bedemand.
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LIDT OM REFORMATIONEN
OG LIDT OM REMORMATIONSØL
I 2017 er det femhundrede år siden en ung mand i Tyskland satte
en protestbevægelse i gang. Den
unge mand var sikkert ikke i begyndelsen klar over, hvilken vogn
han egentlig skubbede til, men
sikkert er det, at han bidrog til at
ændre verden.
Den unge mands navn var – naturligvis – Martin Luther. Hans
mål med livet var at leve som
munk i taknemmelighed mod
Gud, fordi Gud en dag havde reddet ham fra et grusomt tordenvejr. Denne beslutning om at leve
som munk var Luthers fader ikke
så begejstret for af flere grunde,

men Martin Luther blev ved sit og
aflagde munkeløftet.

KLOSTERTIDEN
Hans tid i klostret var ikke lykkelig,
for han kæmpede en brav kamp
med sig selv og sin Gud. Bl. a. for
at nå frem til, at han nu ”var god
nok” i Guds øjne. Sådan udtrykte
Luther det naturligvis ikke. Det
han ville finde var en nådig Gud,
og Luther gjorde alt, hvad man
skulle som munk for at nå frem til,
at Gud var nådig imod ham. Men
lige meget hjalp det. Og Luther
var på afgrundens rand, indtil det
lys gik op for ham, at det slet ikke

kom an på, hvad Luther kunne og
skulle gøre, men at alt havde Gud
gjort i sin søn Jesus Kristus. Denne
befrielse var så stor, at Luther fik
mod til at påpege alle de uheldige sider, som han syntes der var
ved den katolske kirke.

TESERNE PÅ
KIRKEDØREN
Og det fik ham til den 31. oktober
1517 at slå en stor seddel op på kirkedøren til Slotskirken i Wittenberg,
og på den seddel havde han fået
trykt 95 såkaldte teser, altså sætninger. Hovedanklagen mod kirken
var i Luthers øjne, at den var blevet
for pengegrisk, især igennem det
skandaløse salg af de såkaldte afladsbreve.

AFLADSBREVENE
Afladsbreve var en besynderlig
konstruktion. På Luthers tid havde
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man en forestilling om, at der fandtes en skærsild, dvs. en renselsesild,
hvor vi mennesker skulle opholde
os indtil vi var rene nok til Himmeriget. Hvor længe man skulle være
i denne ild, afhang af, hvad ondt
man havde gjort. Så for nogle var
det mange hundrede år, for andre
kortere tid.
Nu var det så heldigvis sådan, at
kirkens mange hellige mænd og
kvinder havde gjort mange flere
gode gerninger, end de selv havde
brug for, så hvorfor ikke lade disse
overskydende gode gerninger
komme andre mennesker til gode?
Og da kirken manglede penge,
bl.a. til opførelsen af den prægtige
Peterskirke i Rom, fik nogle den ide,
at man kunne sælge disse overskydende gode gerninger gennem de
såkaldte afladsbreve.
Det viste sig at være en god måde
at gøre det på… folk købte afladsbreve i massevis, især i Wittenberg,
hvor den førende sælger hed Johann Tetzel. Om han har sagt følgende berømte ord, er ikke til at
vide, men han skulle have sagt:
Når pengene i kisten klinger, sjælen
ud af skærsilden springer!

PROTESTERNE
BREDTE SIG.
Det var som om Luther med sine
95 teser havde sat en uoverskuelig
protestbevægelse i gang, i hvert
fald bredte hans protester sig til
mange lande, og i 1536 var den
katolske kirkes tid som Danmarks

Luther på prædikestolen
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kirke forbi, og den blev afløst af den
luthersk-evangeliske kirke.
Der kunne skrives meget mere om
Luthers tanker, og det skal jeg nok
gøre en anden god gang.
Man kan naturligvis finde masser af
mere læsestof på Internet.

FORBEREDELSE
TIL 500 ÅRS
JUBILÆET I 2017
På mange måder vil man her i landet markere 500 års jubilæet, bl.a.
har man allerede nu fået brygget
en særlig reformationsøl på bryggeriet Vendia i Hjørring.

MEN HVORFOR
LIGE EN ØL?

På Aalborg Stifts hjemmeside skriver man:
Øllet er på reformationstiden en daglig drikkevare, da man i disse tider
med hyppige pestudbrud, med rette
nærede mistro til drikkevandet. Og
selv hadet mod fremmede, kunne
næres af denne – ofte var rygter i omløb, at det var jøder, der havde forgiftet vandbrøndene.
Mælk fandtes aldrig i overflod og
brugtes i øvrigt til smør-og osteproduktion – som drikkevare var det
forbeholdt syge, børn og ammende
mødre.
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Vist forstod man at konservere frugtsaft men sukker som konserveringsmiddel var dyrt og kostbart som importvare.
Grundlæggende var Martin Luther
af den opfattelse, at Gud havde givet
mennesker næringens to grundformer i kornet, nemlig brødet og øllet.
Det vides, at børn over ca. 8 år allerede drak både øl og vin – det skal dog
siges, at øllet var af tyndere kvalitet
end nutidens.
Man har fået brygget tre forskellige
slags øl.

LUTHER-ØLLEN
Den er kraftig, mørk og stærk, svarende til Luthers væsen og personlighed. Luther kunne være noget rå
og usleben, ligesom han i sit sprog
kunne udtrykke sig noget direkte
og uden omsvøb. Denne øl har en
alkoholprocent på hele 7.

KATHARINA
VON BORA-ØLLEN
Da Luther som følge af sit opgør
med den katolske kirke forlod
klosteret, giftede han sig med en
stærk kvinde, en tidligere nonne:
Katharina von Bora.

Hun og Luther fik seks
børn, hvoraf det ene barn,
Magdalene, døde i sin faders arme otte måneder
gammel. En oplevelse,
som var voldsom tung at
bære for de to.
Katharina-øllen er knap
så stærk som Luther-øllen
kun 5,5%, den har en kvindelig sødme over sig, og
er fin og mild i smagen.

MELANCHTONØLLEN
Philip Melanchton var Luthers gode ven og medarbejder. Hvor Luther var
mere praktisk anlagt, hvor
han var mere i sine følelsers og sit temperaments vold, og
hvor han kunne have svært ved at
samle alle trådene i sin tanker, der
var Philip Melanchton så at sige
”hjernen” bag Luther. Det var Melanchton, som satte Luthers tanker
i system og fik dem gennemtænkt
ordentlig.
Men Melanchton var en forfinet
mand, stille, lidt sart og sårbar, og
således er også den øl, som brygges og har hans navn. Den er lys og
mild og har lun 4,6 % alkohol.
Egentlig kunne man godt have
brygget en fjerde øl, og det vil jeg
forklare her:
Martin Luther var den, der fik ideerne og gjorde sig tanker om og
overvejelser over, hvad den fremtidige kirke burde koncentrere sig
om.
Derhjemme havde han så Katharina til at sørge for ham på alle måder, for bag hver stor mand står der
som bekendt en kvinde.

Som sin hjælper med at få ideer,
tanker og overvejelser sat på skrift
og i system havde Martin Luther
den intelligente Philip Melanchton.
Men med til historien hører også,
at der jo skulle være en praktisk
mand, altså en person, som kunne
føre alle tankerne ud i livet. For
praktisk på den måde var Martin
Luther ikke!
Og han var der naturligvis også,
den praktiske mand, og han hed
Johannes Bugenhagen. Ligesom
andre ”praktiske grise” i denne verden, bliver de let overset, når historiebøgerne skrives! Men han skal
nu have et par ord med på vejen
her.
Men det var altså Bugenhagen,
der tog slæbet med alt det praktiske alle de steder, hvor man gik fra
den katolske kirke og ville oprette
en evangelisk-luthersk kirke. Når
man sådan skiftede den katolske
kirke ud med alle de ordninger,
som hørte til den, og ville sætte
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en ny og anderledes kirke i stedet,
da meldte der sig mange praktiske
spørgsmål: Hvordan skulle gudstjenesten nu se ud, hvordan skal man
døbe de små, gifte de unge og
begrave de døde? Hvordan skulle
præsterne uddannes og arbejde,
og skulle man i det hele taget
have noget som hedder biskopper og mange andre påtrængende
spørgsmål.
I 1537 kom Johannes Bugenhagen
til Danmark for at få sat skik på den
danske kirke. Han skulle blandt
andet hjælpe med at skrive en ny
gudstjenesteordning, få indviet
syv nye biskopper, for de tidligere
katolske bisper var jo sat fra bestillingen. ( Ja, man kaldte faktisk ikke
de syv nye for biskopper, men for
superintendenter, men se det ord
er jo næsten ikke til at sige, så inden længe brugte man det kendte
ord ” biskop”).
Endelig sørgede Bugenhagen for,
at den nye konge, Christian den 3.,
blev kronet med pomp og pragt
i København. Så derfra kunne
den danske kirke så se sin fremtid
som en evangelisk-luthersk kirke i
møde.
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KAN MAN KØBE
DISSE ØL?
Ja, det kan man, så hvis nogen efter
at have læst dette, skulle få lyst til at
købe de tre øl – de leveres i en flot
gaveæske til 100 kr. for tre øl – da
kontakt mig gerne, og jeg vil sørge
for at skaffe gaveæsken frem.

DEN FLOTTE
REFORMATIONSALTERTAVLE
I WITTENBERG
Til slut et par ord om den fantastiske reformationsaltertavle i Bykirken (Stadtkirche) i Wittenberg
Altertavlen er udført af en maler
som hedder Lucas Cranach den
Ældre i 1547.
Den viser det, som Luther mente
en evangelisk-luthersk kirke skulle
koncentrere sig om:
Til venstre ser man Melanchton
døbe et lille nøgent barn. Dåben

skete den gang ved, at barnet blev
sænket tre gange helt ned under
vand!
I midten af altertavlen ser man Jesu
sidste måltid, nadvermåltidet, omgivet af sine disciple. Læg mærke til
Judas, der til højre i billedet modtager en pose med de 30 sølvmønter
som betaling for at angive Jesus.
Til højre ses Johannes Bugenhagen, som modtager folks skriftemål
og giver dem syndsforladelse på
Guds vegne. Læg mærke til, at han
sidder med to store nøgler i hænderne. Et pudsigt træk, for nøglerne hørte paven til som apostlen
Peters efterfølger.
Nederst på altertavlen, på den
såkaldte predella, ses Martin Luther på prædikestolen, og han
viser med højre hånd hen på den
korsfæstede Kristus. Dermed vil
han vel sige, at han, som døde for
mennesker på korset, er vores vej
til Gud.

Side 8
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PÅSKEDAG 2012
HOLDT I BRORSTRUP
OG RAVNKILDE KIRKER
Hvis jeg kun beskæftiger mig med det jeg kan, bliver
min verden aldrig større. Hvis jeg kun giver mig i kast
med det, som jeg mestrer, bliver jeg aldrig dygtigere.
Hvis jeg kun betragter det, som sandt, som jeg forstår
til bunds, bliver jeg aldrig løftet op fra dagligdagens
begrænsede verden…
Hvis jeg en gang imellem får mod til at prøve kræfter
med det, som jeg ikke er sikker på jeg kan magte, da
griber jeg ud efter chancen for at vokse som menneske og udvikle mig og gro og nå frem til en verden jeg
ikke er dus med.
Hvis jeg en gang imellem tør åbne op for, at der godt
kan findes en sandhed som ligger uden for det som
jeg umiddelbart kan begribe og fatte, så er der en god
chance for, at min verden bliver større, at jeg får større
indsigt og frem for alt, at jeg måske kan finde det,
hvortil jeg kan hvile mit trætte hoved, knytte mit håb
til ved, hente næring til min tro og få kraft og styrke til
et liv i kærlighedens rige.
Det er så sandt at ingen så, vor Herre ud af graven gå –
og det som intet øje så, holder vi søndag på…
De ord er vel ikke verdens største poesi, men de indeholder dog en sandhed, som kun mit hjerte har mulighed for at gribe fat i: at der den påskemorgen skete
noget som ikke kunne ske… og som ingen havde regnet med kunne ske eller skulle ske… for hvad der aldrig
sker på jord, det er det let at spotte med og le ad…
Der kom nogle kvinder ud til en grav den påskemorgen…ud til den grav, hvor deres kære lå… de kom
der som alle andre kvinder ville være kommet… med
sorg i sinde og i hænderne krukkerne med de velduftende olier og salver… for nu da de intet mere kunne
gøre, kunne de dog gøre det sidste… gøre den sidste
ømme kærlighedsgerning… det som kvinder er de
bedste til…
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SALME
Det er jo forunderligt, at de slet ikke skænker det en
tanke… at han – som han jo så ofte havde sagt det
– at han måske kunne have brudt det segl, som man
havde sat for hans grav..seglet der skulle sikre, at der
ikke blevet lavet humbug med tingene…
De havde slet ikke i tankerne. Hvad er segl og sværd
og skjold mod den Herre kæk og bold? Avner kun, når
han vil ånde, han som svor os bod for vånde…
Tankerne gik ikke længere end til: Hvordan får vi den
tunge sten væk fra den grav???
Det som ikke kan ske på jorden, det sker netop ikke…
så hvorfor belave sig på, at graven var tom?
Og det gjorde de så heller ikke… gjorde sig tanker
om, at graven kunne hænde at være tom.
De holdt sig naturligvis til det, der kunne ske… og
derfor måtte de… akkurat lige som du og jeg…
spærre øjnene op… flygte rædselsslagne væk fra den
tomme grav… i den fandt de ingen glæde og ingen
jubel… og hvem skulle de sige det til… hvem ville tro
hvad de sagde… at graven var tom… for slet ikke at
tale om, at de havde set en engel… og hvad englen
havde sagt til dem….
Hvad der begyndte som et antiklimaks… den første
påskemorgen… det åbnede senere horisonten og
drog os mennesker opad… væk fra det, vi har anset for at være muligt… og så glæde os over, at det
umulige er blevet muligt… at håbet er blevet tændt i
verden, at kærligheden har bevist sin styrke… at livet
er og bliver stærkere end døden… så at livets Gud får
det sidste ord over os…
hvis jeg skulle give denne påskedag et andet navn
end påskedag, så skulle det være dagen for den uventede glæde. Og hvad kan være smukkere end en
uventet glæde.
Ære være Faderen og Sønnen og Helligånden, som
det var i begyndelsen, nu og i al evighed.
Amen

Som forårssolen morgenrød
stod Jesus op af jordens skød
med liv og lys tillige;
derfor, så længe verden står,
nu efter vinter kommer vår
livsalig i Guds rige.
Som fuglekor i mark og lund
lovsynger vår i allen stund
med deres toner søde,
så alle tunger, trindt om land,
lovsynge dødens overmand
i påske-morgenrøde!
Som blomster alle står i flor,
som skoven grønnes, kornet gror
ved vårens kræfter milde,
så blomstrer alt i Jesu navn
og bærer frugt til folkegavn,
som årle, så og silde.

N.F.S. Grundtvig 1846
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NÅR TROEN KOSTER!
- om religion og politik i Mellemøsten

DAGENS PROGRAM

Forholdene i Mellemøsten går ud over mange
uskyldige, uanset religiøst tilhørsforhold – og
de kristne i Mellemøsten udgør en sårbar minoritetsgruppe. Der har levet kristne i Mellemøsten siden apostlenes dage, men de seneste
ti års opbrud i de mellemøstlige lande sender
kristne på flugt og truer selve kristendommens
eksistens i det ældste kristne område i verden.
Vi har på denne baggrund bedt Jørgen Bæk Simonsen og Naser Khader om ud fra hver deres
perspektiv at belyse emnet såvel historisk som
aktuelt.
Dagen sluttes af med musik!

10.00:	Velkomst og herefter:
Jørgen Bæk Simonsen
„Kristne i Mellemøsten’“
12.00:
Frokost
13.00:	
Naser Khader
„De kristne i Mellemøsten
og Det Arabiske Forår“
14.30:
Kaffepause
15.00:
Jens Nielsen
„Hvor er min salmetone?“
Nordjysk Kirkedag er en fælles kirkelig inspirations- og debatdag, hvor alle er velkomne. Bag
arrangementet står ’Arbejdsgruppen Nordjyske
Kirkedage med repræsentanter fra Baptistkirken,
Metodistkirken, Den Romersk-Katolske Kirke,
Folkekirkens mellemkirkelige Stiftsudvalg i Aalborg stift, folkekirkelige menighedsråd og studenterpræstearbejdet i Aalborg.

PRAKTISKE OPLYSNINGER
Lørdag den 29. marts 2014 kl. 10-16
Vesterkær Kirke, Skydebanevej 2, Aalborg
Tilmelding:
Pr. mail til lars.m.jens@gmail.com eller evt. pr.
post til Lars Møller Jensen, Adjunktvej 5, 9000
Aalborg, tlf. 25247709 senest torsdag den 20.
marts 2012. Tilmelding herefter kan kun ske pr.
mail og kun så længe der er plads.
Pris og betaling:
Kr. 175,- pr. person. Betalingen sker samtidig
med tilmelding til konto i Jyske Bank, reg. nr.
5079 konto 0001404911 med tydelig indbetaler
angivelse eller med crossed check, udstedt til
Nordjysk Kirkedag.

Nordjysk Kirkedag 2014
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NYT FRA MENIGHEDSRÅDET
GAVE FRA RAVNKILDE
SPAREKASSES LEGATFOND
Ofte har Ravnkilde sparekasses Legatfond tilgodeset
Ravnkilde kirke med midler til forskellige ting, bl.a. penge til dåbskanden, vinkanden, indsamlingsbøssen, en
messehagel og flere andre ting.
For nogle år siden bevilgede Legatfonden 5.000 kr. til
opmaling af tårnuret, hvilket det trængte meget til. Af
vejrmæssige grunde blev opmalingen desværre først
foretaget sidste eftersommer ved Per Wibe Sørensen.
Men det var værd at vente på, for flot ser det ud nu.
I efteråret modtog menighedsrådet så efter ansøgning 3.000 kr. til reparation af de små sølvbægre – de
såkaldte særkalke – som bruges ved nadveren i kirken.
Hvornår de stammer fra er uvist, men mon ikke de er
anskaffet i 20’erne, da man af hygiejniske grunde efter
den voldsomme influenzaepidemi - Den spanske Syge
– og vel også på grund af frygten for tuberkulose gik
væk fra at drikke af den samme store sølvkalk. Landet
over købte man derfor små sølvbægre, så hver person

drak af sit eget lille bæger. En skik, som Danmark faktisk
er ene om. I andre lande drikker alle altergæster stadig
af samme bæger.
Men disse små sølvbægre er nu slidte, idet de desværre ikke er af rent sølv, men pletsølv, dvs. de er forsølvede. Denne forsølvning har vinsyren efterhånden
været hård ved, og der er ætset hul i dette tynde sølvlag i flere af bægrene, så enten skal de forsølves på ny
eller udskiftes helt. Hvad der helt nøjagtigt skal ske, er
endnu ikke besluttet.
Som bidrag til denne udgift har menighedsrådet fra
Legatfonden modtaget de 3.000 kr.
Her skal der lyde en stor tak til Legatfondens skiftende
bestyrelser for den store velvilje, hvormed menighedsrådets ansøgninger er blevet behandlet.
Tak!
Øvrige beslutninger i menighedsrådet kan man følge
på hjemmesidens referater fra menighedsrådsmøderne.
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GUDSTJENESTELISTE: MARTS ∙ APRIL ∙ MAJ 2014
DATO

SØNDAGENS NAVN

BRORSTRUP

RAVNKILDE

16. marts

2. søndag i fasten

Ingen

Ingen

23. marts

3. søndag i fasten

10.15

9.00

30 marts

Midfastesøndag

Ingen

10.15 KOP

Mariæ Bebudelsesdag

9.00

10.15

13. april

Palmesøndag

10.15

9.00

17. april

Skærtorsdag

19.30

10.15

18. april

Langfredag

Ingen

19.30

20. april

Påskedag

9.00

10.15

21. april

2. påskedag

10.15 KOP

Ingen

27. april

1. søndag efter påske

10.00 Konfirmation

Ingen

4. maj

2. søndag efter påske

Ingen

10.00 Konfirmation

11. maj

3. søndag efter påske

10.15

9.00

16. maj

Bededag

9.00

10.15

18. maj

4. søndag efter påske

10.15

9.00

25. maj

5. søndag efter påske

Ingen

Ingen

29. maj

Kristi Himmelfartsdag

9.00

10.15

1. juni

6. søndag efter påske

10.15

9.00

8. juni

Pinsedag

9.00

10.15

9. juni

2. pinsedag

10.15

9.00

6. april

Sats og tryk: degngrafisk.dk

Sognepræsten holder fri 29.-30. marts og 24.-25. maj. Telefonsvareren henviser til vikar.
KOP betyder, at Knud Olav Petersen har gudstjenesten.

