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marts - april - maj

Den røde tråd gennem kirkens historie

De første to aftener med fortællinger fra kirkehistorien har været særdeles
interessante og velbesøgte. Der er endnu tre chancer for at være med:
24. februar i Arken i Rødding
8. marts i Torvehallen i Hammershøj
17. marts i Vammen forsamlinghus

SIDEN SIDST
Døbte

Begravede

4. december i Rødding kirke:
Alma Lisbeth Mørk Weichert,
Nørre Langgade 28, Rødkærsbro.

27. november i Løvel kirke:
Aksel Vestergaard Jacobsen,
Tinggade 37, Løvel.

5. december i Rødding kirke:
Caroline Sandberg Meldgaard,
Vandstjernevej 9, Rødding.

1. december i Løvel kirke:
Søren Yding Rasmussen,
Stabilvej 1, Løvel.

12. januar i Løvel kirke:
Emilie Lund Poulsen,
Hvidkløvervej 6b, Løvel.

9. december i Løvel kirke:
Gert Peder Pedersen,
Aalborgvej 162, Løvel.

12. januar i Løvel kirke:
Malene Lysdal Kunc,
Rosbjergvej 2, Løvel.

22. januar i Løvel kirke:
Gudrun Thoft Jensen,
Kjærgårdsvej 3, Løvel.

Viede
4. december i Rødding kirke:
Mille Pedersen og Morten Mørk Weichert, Nørre Langgade 28, Rødkærsbro.

Fredebo-puljen

Der er stadig mulighed for at søge om økonomisk tilskud til arrangementer
med kristelig/kirkeligt islæt. Eksempelvis kan nævnes børne- og ungdomsarbejde, foredrag, koncerter, lederuddannelse, sommerlejre o.a.
Ansøgning fra vores pastorat vil blive prioriteret højt, men alle ansøgninger
bliver taget i betragtning. Ansøgninger skal indeholde en begrundelse og en
beskrivelse af projektet - gerne med dokumentation, program eller lignende.
Yderligere spørgsmål besvares gerne af bestyrelsen:
Bodil Vestergaard, 86651079. Kai Jensen, 86699347. Arne Grud, 86653185.
Ansøgninger behandles kontinuerligt og sendes til: Foreningen Fredebo, v/formand Arne Grud, Nørreåvej 29, 8830 Tjele.
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Tillykke til forårets konﬁrmander
Løvel, 1. maj kl. 10.30

Camilla Madsen, Havrisvej 16 • Emilie Topp Fyllgraf, Rødkløvervej 4 • Emma
Skov, Næstegårdvænget 10 • Jakob Monbjerg Steffensen, Jordemodervej 1 •
Kathrine Kjærgård Nielsen, Åstrupvej 5 • Lasse Therkildsen, Gl. Aalborgvej
16 • Ninna Jakobsen, Gl. Ålborgvej 27 • Nina Plougmand Nielsen, Gillebakken 9 • Rasmus Lilholt, Rødkløvervej 10 • Signe Kær Nedergaard Nielsen, Gl.
Aalborgvej 20 • Simon Klovborg Therkildsen, Gl. Røddingvej 12.

Pederstrup, 7. maj kl .10.30

Ida Pannewig, Gillebakken 20 • Jakob Hørdum Andersen, Løvelbrovej 15 •
Patrick Egholm Lyngsø, Gl. Røddingvej 14.

Rødding, 8. maj kl. 10.30

Annika Baunsgaard Sand, Batum Hedevej 18 • Carina Berg Rasmussen, Tinghøjvej 54 • Christina Kravchenko Ellersgaard Nielsen, Hobro Landevej 84 •
Daniel Schimmelmann Ejsing-Duun, Norupvej 23 • Ellen Lisa Schmidt, Ingstrup Møllevej 13 • Lasse Kjærsgaard Steffenauer, Meldgårdsvej 143 •
Mai Dahl Aagaard Karlsen, Korsbakken 16 • Signe Krogh Nielsen, Vråvej 7 •
Steven Krarup Wang Lønbæk, Hobro Landevej 106 ● Tanja i Homrum Christensen, Søbakken 35.
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Med konﬁrmanderne i Kapernaum
Af Ninna og Rita Jakobsen, Løvel

Kapernaum er en lille by i Galilæa, som
ligger på nordbredden af Genezaret sø,
få kilometer fra Jordanﬂodens udløb,
omgivet af frugtbar jord. Byen var på
Jesu tid en driftig ﬁskeri- og handelsby
og var udgangspunkt for hans virke
i Galilæa, men i dag er kun ruiner
tilbage, bl. a. resterne af den synagoge,
Jesus kom i.

I hyrdefamilien blev den gamle bedstefar desværre ramt af blindhed.

Årets konﬁrmandhold har i løbet af
vinteren prøvet at forestille sig, hvordan
det var at leve i Kapernaum på Jesu tid,
og her fortæller en af konﬁrmanderne,
Ninna Jakobsen, om forløbet.

en stump, fordi der var en hund, som
havde ædt den.
De elever, der havde samlet et brev af
stumperne, var nu en gruppe. Én gruppe
var toldere, d.v.s. overklassen, andre var
ﬁskere og tømrere, og den sidste gruppe
var hyrder, altså den fattigste del af
befolkningen.

Det hele begyndte med, at vi alle sammen ﬁk et brev med posten. I kuverten
lå en stump af et gammelt, iturevet stykke “pergament”, hvorpå der var skrevet
noget. Næste gang til konﬁrmationsforberedelse skulle vi samle stumperne
til ﬁre breve. Et af brevene manglede

Så lavede vi en stor planche med
Kapernaum by, søen og landskabet
omkring. Den blev hængt op på væggen
sammen med brevene.
Inden næste gang ﬁk vi et nyt brev med
posten. Her var der et billede af et ansigt, og ud fra de billeder skulle vi lave
personerne i vores familier. De blev
også sat op på plancher. Vi snakkede
om hvordan det var at leve i Kapernaum på Jesu tid fx hvordan familien
Ninna, Jakob og Signe i gang med at
samle deres pergamentstykker.
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skaffede mad og vand. En dag lavede
vi penge, tolderne ﬁk ﬂest og hyrderne
ﬁk færrest. Hver gruppe ﬁk også en skål
frugt. Hyrderne ﬁk kun æbler, de andre
ﬁk forskellige slags frugt og tolderne ﬁk
oven i købet en pose slik. Niels Peter
fortalte Jesushistorier om at dele og
hjælpe hinanden. Så syntes vi, at alle
skulle dele slikposen, men tolderne ville
ikke dele med os andre. Til gengæld
kunne vi i de andre tre grupper blive
enige om at bytte frugt, så vi havde
mere at vælge imellem.

Ninnas ﬁgur i
legen: Konen i
ﬁskerfamilien,
klar med kniven til at rense
ﬁsk.

Vi har også snakket om sygdomme og
skader og om, at der ikke var ret mange
muligheder for at hjælpe syge og tilskadekomne på den tid. Fra biblen ved vi
jo, at Jesus havde evner til at helbrede,
og ﬂere af beretningerne herom er fra
Kapernaum.

Jeg synes, det er spændene at forestille
sig, hvordan det har været at leve i Kapernaum for 2000 år siden, og det har
været sjovt at lave plancher og prøve at
leve sig ind i forholdene dengang.

Ninna, Christina og Jakob løser en af dagens opgaver.
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At være præst i Kasheshe Sogn
Af pastor Jovinary Karoro, Kasheshe.

Kasheshe sogn er et af 35 sogne i
Karagwe Stift, i den lutherske kirke i
Tanzania (ELCT). I Kasheshe sogn er
der 7 menigheder: Kasheshe, Kahanga,
Kabale, Nyakasimbi, Rugu, Rugabo og
Ruhita. Hver menighed har en evangelist. En præst er en leder og er ansvarlig
for alle aktiviteter i og ud af sognet.

ﬁsk stort sogn, men økonomisk set er
det lille.
At være præst i Kasheshe sogn er som
at være på en stor mark, arbejde hårdt
og drømme om en god høst og stort
udbytte. At øge antallet af kirkemedlemmer og kirkegængere kræver stor
anstrengelse. Det er et dagligt arbejde
med store udfordringer. Så en præst må
som leder være parat til at møde enhver
opgave.

Hovedopgaven for en sognepræst er at
forkynde Guds ord og at tilbyde den
hellige nadver og andre sakramenter og
kirkelige handlinger såsom dåb, bryllup
og konﬁrmation til de kristne. Og der
ud over at forrette begravelser og tage
på husbesøg for at bringe det gode budskab til menighedens medlemmer, men
også til de mennesker, som har brug for
en præsts hjælp og rådgivning.

De økonomiske problemer, som jeg
tidligere nævnte, præger folks forventninger til præsten. De forventer, at han
løser forskellige problemer, såsom skolepenge til deres børn, hjælpemidler til
handicappede, hjælp til forældreløse og
enker og til folk med brug for behandling og medicin. Alle disse udfordringer
opstår, fordi folk tænker, at en præst

Kasheshe er sammenlignet med de
andre sogne i Karagwe stift et geogra-

»At være præst i
Kasheshe sogn er som
at være på en stor
mark, arbejde hårdt og
drømme om en god
høst og stort udbytte«,
siger pastor Karoro.
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kommer i kirke og for at nye skal føle
sig tiltrukket er det vigtigt, at korene er
der, og at de er stærke og velfungerende. Dette er også en opgave for præsten
ved besøg og ved at planlægge korenes
aktiviteter.
En præst er ansvarlig for området ejet
af kirken, at det bliver bevaret miljømæssigt gennem træplantning og ved at
etablere brandbælter i tørtiden.

Anna Vestergaard uddeler kransekage
efter gudstjenesten ved den danske
gruppes besøg i Kasheshe for et år
siden.

Det er også præstens opgave at holde
kontakten med venskabsmenigheder og
partnere i og uden for stiftet.

kan løse alle mulige problemer, selv om
det er som præst i sognet, han er kaldet
og ansat.

Overordnet kan man sige, at være præst
i Kasheshe er at være parat til på alle
måder at bidrage til, at folk lever livet
og bruger de mulighederne, de har, og
samtidig lever i håbet også om det, som
tilsyneladende er umuligt.

For at overkomme sådanne udfordringer involverer en præst sig naturligt
i aktiviteter, som arbejder på at gøre
folk opmærksomme på deres egne
muligheder og på de ressourcer, som er
til rådighed, og som gennem selvforsørgelse kan forbedre levestandard og
livskvalitet.

Sådan er det at være præst i Kasheshe.
Men alt i alt er det at være præst i
Kasheshe en glæde i livet, fordi folk
altid er med dig og er søde og positive
mod dig.

I Kasheshe arrangerer præsten seminarer og møder for forskellige grupper
i sognet. Specielt arrangementer for
unge, på skoler og udenfor skoletiden.
Desuden koordinerer han kristendomsundervisningen både i grundskolen og
secondary (8.-12.klassetrin).
En af de vigtigste aktiviteter i kirken er
korerne. Mange i menigheden værdsætter korerne, og der er ligefrem nogen,
som går i kirke netop på grund af
korene. Så for at sikre at kirkegængerne

Tre glade og nysgerrige børn kigger ind
gennem hegnet til de danske besøgende.
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Sultens onde cirkel kan brydes
Søndag den 13. marts 2011 sender Rødding, Løvel og Pederstrup
sogne igen indsamlere på gaden for at deltage i den årlige sogneindsamling og den fortsatte kamp mod sulten i verden
FN har opgjort, at antallet af ekstremt fattige er faldet fra 1,8 milliarder til 1,4 mil-

liarder mennesker siden 1990. Og FNs Fødevare- og Landbrugsorganisation FAO
skønner, at antallet af sultende er faldet med 98 millioner mennesker i år.
Folkekirkens Nødhjælp synes, at det er verdens bedste nyhed. Den store indsats,
der allerede er gjort for verden fattigste, har bragt udviklingen på det rette spor.
Men der dør fortsat et barn hvert sjette sekund på grund af underernæring, og i år
sulter 925 millioner mennesker, så der er stadig meget at gøre.
I Zambia lever Canan og Caroline Mutinta og deres tre børn med sulten som en
konstant og reel trussel, bl.a. fordi regntiden er blevet mere uberegnelig. I ﬂere år
kæmpede de med svigtende høst, dårlig kost og mangelsygdomme, der svækkede
hele familien.
Til venstre: En trædepumpe til 1.700
kroner har revolutioneret familien Mutintas liv. Familiens høstudbytte er blevet
ﬁredoblet, så alle kan få sund og nærende kost. Oveni kan forældrene tjene
til børnenes skolegang ved at sælge
grøntsager på markedet.
Herunder: Tomat af egen avl.
Fotos: Rune Hansen
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Fakta om sult
•
•
•
•
•

925 mio. mennesker lever i daglig sult.
Sult og fejlernæring er verdens største sundhedsrisiko
større end hiv/aids, malaria og tuberkulose tilsammen.
Udviklingslandene i det østlige, centrale og sydlige Afrika har
verdens højeste procentvise antal sultende pr. indbygger.
Tre ud af ﬁre underernærede lever i fattige landdistrikter.
Kvinder og børn i de fattige landdistrikter er dem, der sulter
mest.

Men med støtte fra Folkekirkens Nødhjælp har familien fået en trædepumpe med
tilhørende slanger. Med trædepumpen kan både børn og voksne træde vand op fra
brønden, og slangerne leder vandet ud til afgrøderne i marken uanset om det er
regntid eller ej. Familien kan nu producere ﬂere grøntsager, end de selv kan spise.
De mange grøntsager har givet hele familien mere energi og overskud – og ved at
sælge de overskydende grøntsager på markedet kan Canan og Caroline Mutinta
sende alle børnene i skole.
Når landets sogne søndag den 13. marts ved årets Sogneindsamling sender indsamlere på gaden er det for at fortsætte kampen mod sulten i verden og hjælpe folk til
at klare sig selv.

Vil du være med til at give verdens fattige mulighed for at
ændre deres liv?
Så meld dig som indsamler den 13. marts hos en af indsamlingslederne:
• Pederstrup: Anne Berg Olsen, tlf. 8669 9497.
• Løvel: Villy Bach, tlf. 8669 9356.
• Rødding: Niels-Peter Jacobsen, tlf. 8665 1011.
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Når foråret kommer ... !
Af Else Bjerg og Sune Hjertmann Frederiksen.

Når foråret kommer, bryder de små
grønne spirer frem af jorden. Det er
som om naturen ryster sig som en
våd hund. Sneen og de visne blade og
blomsterstængler skal lige væk, men
så kommer der nye skud frem, så er
naturen igen klar til at folde sig ud i al
sin vælde. Kan vi se Guds skaberhånd i
aktion? Bryder vi ud i sang? Eller tænker vi komplicerede biologiske processer? Glædes vi eller tænker vi: I år går
det uden om mig, livet er for tungt og
glæden er de andres, ikke min?
Hvad vi tænker, og hvordan vi reagerer,
vil afhænge af, hvad vi har oplevet, men
ingen af os vil være upåvirkede. Disse
små og sarte grønne skud som nemt kan
trampes ned eller brækkes af, repræsenterer samtidig med deres skrøbelighed

en kolossal styrke. Kulde, hårdhed, tung
traﬁk og forurenet jord har de udholdt
og overlevet. Meget af den samme
livskraft og vilje ligger gemt i os alle.
Vi kan forundres over, hvad nogle mennesker kan og skal bære, og vi tænker
ofte i den situation, at Gud er urimelig.
Det giver ikke mening, ligesom hårde
eller blide vintre ikke giver mening for
skovens dyr og planter. De og vi må
håbe og vente på, at livskraften bærer i
gennem, at solen igen vil varme vores
kind og krop, at vi igen kan komme
ud og være ude, plante små frø i vores
haver, se livkraften spire og gro.
En dansk forfatter fortæller en lille
historie om søen, isen og sneen. Han
beskriver, hvordan de alle tre synes,
de andre er forkerte, for hårde eller for

10

bløde, for eftergivende eller for ﬂagrende, har for meget eller for lidt dybde,
for meget eller for lidt stabilitet. Og,
konkluderede han “sådan lå de hele vinteren og rørte kun nødtørftigt hinanden,
men så kom foråret og solens varme…”
Han taler vist mere om os mennesker
i den historie. Det er som om, han vil
sige: “Lad nu også solen varme jer op,
for når solen skinner, glemmer søens
vand, isen på overﬂaden og sneen der
dækkede den, hvem der var smuk og
let, hvem der var hård og stærk og
hvem der spejlede himlens dybde, for
så bliver de alle et”. Vi har alle brug
for at spejle himlen, tænke dybe tanker
og nogle gange har vi også brug for
at være bestemte og holde fast. Men
det går bedst, hvis vi gør det sammen
med nogen. Også det skal foråret helst
gøre ved os, få os ud af vores huse, ud
at møde naboer og nye mennesker. Så
kan vi måske få øje på, at vi har noget

tilfælles, selv om vi ikke er ens.
Med foråret kommer også kirkens
største højtid, påsken, og i vores del af
verden kan vi ikke lade være med at
koble dem sammen. Også Jesu død og
opstandelse er et udtryk for skabervilje
og livskraft. Han blev ikke menneske
igen, som han havde været det før, men
han ﬁk sendt et stærkt og kraftfyldt budskab til de mennesker, der var omkring
ham. Et budskab, som skabte tro, håb
og kærlighed i deres daglige liv med
hinanden. At besøge en grav og ﬁnde
den prydet med påskeliljer kan også
opleves som et tegn på livskraft og skabervilje, selvom det ikke fjerner savnet,
af den, man har mistet.
Må Gud velsigne foråret, må hans
skaberkraft folde sig ud igen i år, og må
vi alle få øje på og glæde os over både
store og små forandringer, og må vi alle
få styrke til at bære det, vi skal bære.

Påskeblomst, hvad
vil du her ... ?

11

KONCERT I VERDENSKLASSE

Onsdag den 13. april kl. 19.00
kan man opleve en forrygende kirkekoncert i Rødding kirke med

Michala Petri og Lars Hannibal
Michala Petri og Lars Hannibal har optrådt sammen i mange år på store og
små scener rundt i verden. Begge har en ﬂot international karriere og har
vundet priser i såvel ind- som udland. Du kan læse meget mere på
www.michalapetri.com
Billetterne kan købes fra den 14. marts i Brugsen i Rødding og ved købmanden i Løvel. Entre 100,- kr.
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Kirketasker - mest for børn
Af Tove Kallestrup, Rødding menighedsråd

Til de yngste kirkegængere i Rødding
er der nu kommet en ny ting, der måske
kan være med til, at gudstjenesten - for
dem - ikke føles som en lang, uforståelig tid. Lige inden for døren
står nu ﬁre tasker, der
indeholder forskellige bøger, dyr og legetøj. Det er

bøger, der er ﬂotte at kigge i, og nogle
af tingene er lidt sjove at røre ved.
Desuden er der nogle farvestrålende
billeder uden på tasken, man kan sidde
og studere. Menighedsrådet håber,
at taskerne vil blive brugt ﬂittigt,
og stadig væk er der jo bøger og
tegneting ved siden af.
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Kalender
Dato
22/2
24/2
24/2
25/2
3/3
8/3
10/3
15/3
16/3
17/3
25/3
30/3
13/4
29/4
3/5
27/5

Kl.
19.00
14.00
19.00
18.00
19.00
19.00
14.00
19.00
19.30
19.00
18.00
19.00
19.00
18.00
19.00
18.00

Arrangement
Møde i Pederstrup menighedsråd
Torsdagsmøde: Christophers ﬂugt fra Sudan til Viborg
Den røde tråd gennem kirkehistorien (Arken)
Fællesspisning, Edith Mark fortæller om Etisk Råd
Møde i menighedsplejen
Den røde tråd gennem kirkehistorien (Hammershøj)
Torsdagsmøde: Fællessang og pakkespil
Møde i Løvel menighedsråd
Foredrags- og sangaften med domorganist Ejner Nielsen
Den røde tråd gennem kirkehistorien (Vammen)
Fællesspisning
Fælles menighedsrådsmøde. Regnskaberne fremlægges
Koncert i Rødding kirke med Petri og Hannibal
Fællesspisning
Møde i Løvel menighedsråd
Fællesspisning

Side
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14
14
12
14
14

Fællesspisning i Arken

Den sidste fredag i hver måned (bortset fra december og juli) er der fællesspisning i Arken. Tilmelding er ikke nødvendig. Man dukker bare op kl. 18.00 og
betaler 25 kroner for maden. De ﬂeste aftener vil der ud over maden være et lille
programpunkt, som kan inspirere og give et indblik i et andet menneskes dagligdag. Den 25. februar vil Edith Mark fortælle om at sidde i Etisk Råd.

Foredrags- og sangaften
Arken 16. marts kl. 19.30
Domorganist Ejner Nielsen vil gennem en buket af sange fra Højskolesangbogen komme rundt om begrebet “Lyset”. I marts måned omkring forårsjævndøgn
er vi alle meget opmærksomme på lysets betydning. Vi skal høre om de vidt forskellige betydninger, dette begreb kan have hos digterne. Og, ikke mindst, skal
vi synge en hel række kendte og mindre kendte sange fra Højskolesangbogen.
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Vejviser
Sognepræst: Niels Peter Jacobsen, Kirkegade 14, tlf.86 65 10 11, nplj@km.dk.
Kasserer: Sonja Tougaard, Løvelbrovej 3, tlf. 86 69 93 68, soto4971@hotmail.com.
Koordinator for besøgstjenesten: Rigmor Rasmussen, Søskrænten 2, tlf. 86 62 21 20.
Rødding sogn:
Kirkesanger: Et kirkesangerlaug varetager funktionen. Kontakt evt. sognepræsten.
Organist: Søren Lind, Gothersgade 32, 8800 Viborg, tlf. 86 62 37 87.
Graver: Birgit Pluszek, Hobrovej 46, Fastrup, tlf. 86 65 26 24, mobil: 51 52 56 49.
Formand: Sune Hjertmann Frederiksen, Høndrupvej 14, Lindum, tlf. 86 65 12 10.
Kirkeværge: Hardy Møller, Enghavevej 44, Rødding, tlf. 86 69 93 65.
Løvel sogn:
Kirkesanger: Hanne Hornum, Vildsvinehøjen 4. Viborg, tlf. 86 67 22 25.
Organist: Jens Christensen, Vildsvinehøjen 4, Viborg, tlf. 86 67 22 25.
Graver: Hans-Jørn Brøndum, tlf. 21 31 31 88.
Formand: Villy Bach, Tinggade 44, Løvel, tlf. 86 69 93 56.
Kirkeværge: Kirsten Nielsen, Åstrupvej 5, Åstrup, tlf. 86 69 91 74
Pederstrup sogn:
Kirkesanger: Hanne Hornum, Vildsvinehøjen 4, Viborg, tlf. 86 67 22 25.
Organist: Jens Christensen, Vildsvinehøjen 4, Viborg, tlf. 86 67 22 25.
Graver: Britta Rind, Kølsenvej 66, Løgstrup, tlf. 86 64 23 40.
Formand: Anne Berg Olsen, Vråvej 9, Vrå, tlf. 86 69 94 97.
Kirkeværge: Anna Trojahn, Løvelbrovej 11, Pederstrup, tlf. 86 69 02 80.

Bibelkredsen

SOGNET redigeres
af Sune Hjertmann Frederiksen, Bendt
Jensen, Karin Dalsgaard Bjerrum,
Rita Jakobsen, Lars Raahauge, Bjarne
Johnsen, Niels Peter Jacobsen.

Kontaktpersoner: Gerda og Ole
Pedersen, tlf. 86 67 50 69

1/3
5/4
3/5

Anna og Sten Vestergaard,
Skovbakkevej 71, Viborg.
Bodil og Jens VestergaardFædalhøjvej 3.
Anna og Laurits Nielsen,
Kirkegade 39a.

Bladet udkommer 4 gange årligt:
1. marts, 1. juni. 1. sept. og 1.dec. og
postomdeles til alle husstande. Hvis du
ikke får bladet, kan du henvende dig til
bladudvalget, som også gerne tager imod
ideer og indlæg.

Nye deltagere er altid velkomne!
Henvendelse på ovenstående
telefonnummer.

Se også sognenes hjemmeside:
www.roddingkirke.dk
www.lovelkirke.dk
www.pederstrupkirke.dk
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Gudstjenester
Rødding

20/2

Septuagesima

27/2

Sexagesima

6/3

Fastelavn

13/3

1.s.i fasten

20/3

2.s.i fasten

27/3

3.s.i fasten

3/4

Midfaste

10.30 K

10/4

Mariæ bebudelse

9.30 JH

17/4

Palmesøndag

21/4

Skærtorsdag

19.00

22/4

Langfredag

10.30 K

24/4

Påskedag

25/4

2. Påskedag

1/5

1.s.e. påske

Løvel

Pederstrup

9.30 JH
10.30
10.30 K

9.30
9.30 JH

9.30

10.30
10.30 LR
9.30
10.30
10.30
10.30

10.30 KF+K

9.30 KF
10.30 Konf.

7/5

10.30 Konf.

8/5

2.s.e. påske

10.30 Konf.

15/5

3.s.e. påske

20/5

Bededag

22/5

4.s.e. påske

29/5

5.s.e. påske

2/6

Kr. himmelfart

10.30 K

5/6

Grundlovsdag

13.00

9.30 JH
9.30 JH
9.30

10.30
10.30

JH = Jesper Hornstrup,
KF = Kirsten Felter,
K = Kirkekaffe, Konf. = Konﬁrmation

9.30

LR = Lars Raahague

