Egeskov Kirke
DEC. 2010 - JAN. - FEB. 2011

36. ÅRGANG

Foto: Jonna Villefrance

Ved børnegudstjenesten den 2. november havde sognemedjælper Kirsten Bach-Kristensen lagt den røde
snor ud, som børnene fulgte fra døbefonten til krucifikset og op til alteret.
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KIRKELIG VEJVISER

Hvor henvender man sig?

Sognepræst Susanne Rysgaard
Egeskov Bygade 15, 7000 Fredericia
Tlf: 7595 7744 – sry@km.dk

Fødsel: Anmeldelse til præsten senest 14 dage efter
barnets fødsel. Fødselsanmeldelse, dåbsattester og
evt. fælles ”omsorgs- og ansvarserklæring” medbringes.

Træffes bedst
Tirsdag – fredag kl. 11.30 – 12.30
Torsdag tillige kl. 16.00 – 17.30
eller efter aftale
Graver Hans Kr. Esbensen
Nøddevænget 9, 7000 Fredericia
Tlf. 7595 7232 – egeskovkirke@mail.dk
Sognemedhjælper Kirsten Bach-Kristensen
Rørkærsvej 125, 8722 Hedensted
Tlf. 2330 7233 - kaab@hafnet.dk
Organist Svitlana Leonchuk
Prinsessegade 39, 2. sal, lejl. 9, 7000 Fredericia
Tlf. 7593 5617 – svitlana@mail.dk
Kirkesanger Kristian Jensen
Vendersgade 12, 1, 7000 Fredericia
Tlf: 2480 2653 - tenoren@live.dk
Kirkesanger Bent Oxbøll
Vibevej 9, 7000 Fredericia
Tlf: 7595 7219
Menighedsrådsformand René Villefrance
Rødtjørnevej 13, 7000 Fredericia
Tlf. 7592 5052
Kirkeværge Michael Bo Larsen
Luthersvej 11, 7000 Fredericia
Tlf. 7595 1864
Kasserer Finn Lundy
Koglevænget 11, 7000 Fredericia
Tlf. 7595 7729

Dåb: Træf aftale med præsten om dåbssøndag og
tidspunkt for samtale. Forældrenes dåbsattester
samt evt. vielsesattest medbringes.
Bryllup: Henvendelse på borgmesterkontoret for
udstedelse af prøvelsesattest, medbring dåbsattester.
Prøvelsesattesten og dåbsattester afleveres hos
præsten, med hvem dato for brylluppet, m.v. aftales.
Begravelse: Man aftaler med præsten tidspunkt m.v.
for begravelsen. Bedemanden kan evt. sørge for de
nødvendige papirer. Derefter henvender man sig til
graveren angående gravsted.
Kirkebil: Man bestiller kørsel ved senest dagen før
at ringe til: Vognmand Skov Larsen
Tlf: 7595 7007

Vejlby Sogns kirkeblad
Udgives af menighedsrådet og redigeres af
sognepræsten
Layout og tryk:
KopiService Trekanten ApS.
Stof til næste nummer skal være
redaktionen i hænde senest 30. januar.
Bladet uddeles af uddelerlaug.
Hjemmeside: www.egeskov-kirke.dk
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Om at glæde sig nok ...
En tysk præst skal til jubilæumsfest i sin gamle klasse. Han glæder
sig til at møde kammeraterne – og
er spændt på, om han kan kende
dem alle igen. Men det går forbløffende let: de finder hurtigt ind
i den gamle ”tone”. Og de er der
alle sammen, på nær én. Præsten
fortæller da, hvordan han bagefter af nysgerrighed vil opsøge
den pige, som ikke var med til jubilæet.

Engang deltog hun i et stævne i
Århus. Bagefter kom hun oplivet hjem og fortalte: ”Jeg havde
glædet mig; men jeg havde da
ikke glædet mig nær nok!” – For
dagene med fortælling og sang og
samvær med andre mennesker
havde givet hende langt mere,
end hun på forhånd havde ventet.
Og hun havde endda ikke ventet
sig så helt lidt.

Han finder hendes adresse og
ringer på. Indenfor hører han trin;
men der er ingen, der lukker op. I
stedet for hører han en stemme,
der siger: ”Hvem er det? Jeg venter ingen!”
De ord brænder sig fast i ham: ”Jeg
venter ingen”. For naturligvis kan
det være, at kvinden har sin kalender fyldt, og at hun kun lukker op
for dem, hun har aftaler med. Men
det er nu nok mere sandsynligt, at
hun ikke plejer at se nogen mennesker – og heller ingen venter at
se netop nu. Ja, at hun måske slet
intet venter sig af livet.
Denne episode står i skærende
kontrast til en ældre dame, som
jeg engang har kendt: På trods af
et svagt helbred kom hun ofte ud
mellem andre mennesker.

Adventstiden er forventningens
tid. Vi markerer det ved at tænde
lys i årets mørkeste måned. Ét
lys for hver af de fire adventssøndage. Og når alle fire lys er tændt,
så er det, vi venter på, lige ved at
komme. Og advent betyder netop
komme: Adventus Domini er latin
og betyder Herrens komme.
Alle prædikenteksterne i adventstiden handler om, hvordan Gud
kommer til os i vor længsel efter
frihed, tillid og åbenhed mellem
mennesker.

Første søndag i advent hører vi
om, hvordan Jesus kommer til Jerusalem. Om, hvordan Han rider
ind i byen på et æsel og bliver hyldet som den konge og Messias,
folket så længe har ventet på.
Anden søndag i advent kommer
Han på Himlens skyer – og tredje
søndag i advent med helbredelse
til syge og sorgfulde og godt nyt til
fattige. Og på den sidste af de fire
adventssøndage peger Johannes
Døber på Kristus, Guds Søn, som
nu meget snart skal komme - også
til os: som lys i vores mørke.
Derfor har vi da også lov at nære
forventninger. Ja, vi har ikke bare
lov til det. Vi skal nære forventninger. For det, vi venter på, er friheden til at blive, hvad vi allerede
er fra Skaberens hånd. Friheden
til at sprænge de bånd, vi binder
os selv og andre med - og de roller,
vi fastlåser hinanden i.
Gud kommer til os i Ham, som
kom til verden den første Julenat. I
Jesus Kristus, som levede og døde
for at vende vores død til liv.
For Ham er den verden og det liv,
som vi lægger øde, aldrig en kilde
til mismod, men altid en kilde til
nyskabelse og liv. Derfor kan vi da
nu ønske hinanden:
Glædelig advent!
Susanne Rysgaard
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Fra Læsø til Egeskov – via Japan og Albanien
For godt et år siden flyttede Else
og Kresten Christensen til Egeskov. Else og Kresten har været
langt omkring, siden de i 1968 blev
præstepar, først på Læsø og siden
på Djursland.
Efter et år på internationalt college i England rejste parret i 1981
til Japan for at arbejde i Den Evangelisk–Lutherske Kirke dér som
missionær og præst. Det blev til
17 år i Japan og et enkelt års virke
i Albanien, inden Else og Kresten
igen kom hjem til Danmark.
Fra 2000 til 2007 arbejdede Else
ved Folkekirkens Tværkulturelle
Samarbejde i Odense, mens Kresten var præst i tre sogne udenfor Odense. De sidste tre vintre
har Kresten desuden virket som
præst ved Den danske kirke Øst
for Malaga, på Solkysten.
Jeg spurgte Else og Kresten, om
de ville fortælle lidt til kirkebladet om deres liv i det fremmede,
og Kresten svarede først: ”Hvad
skal jeg fortælle? Alt hvad vi har
oplevet er væsentligt på godt
og ondt!” Men efter en pause
fortsatte han: ”Så tror jeg, vi vil
fortælle om, hvordan mødet med
et andet menneske fra en anden
kultur kan bringe noget helt nyt
ind i tankerne”.
Susanne Rysgaard

Kresten fortæller fra Japan

Forårsgudstjeneste på Solkysten

Furasato
Der er ord, som brænder sig ind
i erindringen. Ord, som kalder et
væld af følelser og minder frem,
når de dukker op til bevidsthedens
overflade. Ord, som aldrig går til
bunds i glemslens dyb, men stadig
ubevidst følger os, og er med til at
bestemme retningen i livet.
Sådan er det for mig med ordet
furusato. Det er det japanske ord,
som dækker over alt, hvad vi kan
forestille os af ord og stemninger,
som har forbindelse med hjem,
fødested og hjemby - dér, hvor man
er vokset op - dér, hvor forældrene
bor og venter på, man kommer
hjem. Kort sagt det sted man er
bundet til - hvor man hører til - og

hele livet igennem, uanset hvor
langt væk man er kommet, stadig har i tankerne som det eneste
sted, man virkeligt har hjemme:
mit furusato.
Fru Koizumi
Hvert år til jul og påske kom der
en elskelig gammel kvinde fru
Koizumi til kirken i Sendai (et af
de steder, hvor Else og Kresten
virkede i Japan, red.). Hun gik i
kirke hver søndag, men ikke i
vor kirke. Mange år tidligere var
hun, på grund sin mands arbejde,
flyttet til en by mere end 300 km
på den anden side af bjergene.
Rejsen derfra var lang og besværlig, så det var kun ved højtiderne,
hun besøgte sin datter i Sendai –
og dermed også fik mulighed for
at komme i den kirke, hvor hun
selv var blevet døbt. Mulighed for
at komme i hendes furusato-kirke,
som hun stadig sendte sine frivillige, månedlige bidrag til.
Den blå himmel
En påskedag efter gudstjenesten
spurgte jeg, om hun ikke følte sig
ensom, så fjernt fra sin familie:
”Har du ikke lyst at flytte hjem
igen og komme til dit furusato?”
spurgte jeg. Med et varmt smil
så hun på mig: ”Furusato”, sagde
hun, ”det er dér”, og så pegede hun
op i den blå forårshimmel:
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”Det er dér, jeg har mit egentlige
hjem. Mit furusato.”
Der er noget i luften
Vilhelm Gregersen rammer noget af denne følelse i sangen Der
er noget i luften, når han i vers to
siger: ”Der er noget herinde / et
strålende minde / med kærter og
sang / om julen derhjemme, derhjemme hos moder engang”:
Varme, glade, lyse minder vælder
frem i os, når vi tænker på barndommens jul. For fru Koizumi var
det alt sammen med. Kun meget,
meget stærkere og uden den
mindste skygge: Deroppe der er
mit furusato.
Else fortæller fra Albanien
– Min veninde fra Tirana

Krigens ødelæggelser
Vi boede i Tirana, hovedstaden,
som på 4-5 år var vokset fra ca.
400 tusinde indbyggere til mellem
8 og 900 tusinde. Det betød, at infrastrukturen var brudt sammen:
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der var kun elektricitet halvdelen af tiden, vandforsyningen var
mange gange afbrudt i dagevis, og
gaderne var flere steder som opkørte hjulspor.
Hver dag kom jeg, når jeg var på
vej til indkøb og opgaver, forbi
et gammelt og faldefærdigt hus.
Endnu ringere end de andre huse.
Murene var skæve og ved at falde
sammen, og det meste af mørtelen mellem stenene manglede.
Vinduerne var bittesmå, kun få
stykker glas var tilbage – resten
var huller, dækket med plastik. Og
for at ingen skulle komme ind, var
der slået brædder for vinduerne.
Man havde forsøgt at holde regnvandet ude ved at dække hullerne
i taget med opsprættede plastiksække. Når jeg gik forbi huset,
kunne jeg ikke lade være med at
føle medlidenhed med de stakkels
mennesker, der måtte leve under
så usle forhold.

vældede ud gennem vindueshullerne i det faldefærdige hus.

Fortryllende sang
En morgen, da jeg var på vej hen
ad gaden, hørte jeg den mest
pragtfulde salmesang, sunget af
en smuk mandstenor. Jeg standsede og lyttede - den snuskede
gade med de store affaldsdynger
var med ét væk fra min bevidsthed - det var, som om gaden var
forvandlet. Fortryllet stod jeg
og lyttede. Den smukke lovsang

Rig og fattig
Jeg mødte ”min veninde” flere
gange. Hun var hver gang fyldt af
den samme medrivende hjertelighed - med omfavnelse og kys
på begge kinder.
Hendes tøj var slidt, frakken for
lille, skoene skæve, og i hendes
indkøbsnet var der altid kun det
allermest nødvendige - lidt brød
og fetaost, måske en liter mælk -

Min dag var forandret. Jeg stod
længe og lyttede. Da jeg til sidst
rev mig løs og gik videre, fulgte
lovsangen mig på vej og fortsatte
inden i mig: Hvem kunne synge så
smukt under så usle kår?
Svaret fik jeg nogle dage senere,
da jeg mødte ”min veninde”, som
jeg siden kaldte hende.
Første gang, jeg mødte hende, var
på vejen udenfor den ortodokse
kirke, som lå tæt ved vores hus.
Kvinden var kommet imod mig, og
med et strålende smil havde hun
udbrudt: ” Jeg har set dit kors”, og
så fortsatte hun på sit mangelfulde engelsk: ”Jeg er også kristen jeg tilhører den ortodokse kirke og
synger i koret. Er det ikke skønt,
at jeg kan få lov til at synge lovsang
dér hver eneste dag? Hvor har vi
det godt!”

Fortsættes side 8:

8

Egeskov Kirke

Fortsat fra side 5:
og den dag, vist nok også et par
porrer. Vi fulgtes gennem gaderne, og hun standsede udenfor
det faldefærdige hus:” Her bor
jeg sammen med min bror”, sagde
hun glad! Og jeg måtte spørge
mig selv: ”Hvem er fattig? Og
hvem er rig? Hvem skal egentlig

have medlidenhed med hvem?”

Som det allerede kan ses af gudstjenestelisten har Kresten også
sagt ”ja” til at afløse som præst
ved nogle af gudstjenesterne i

Egeskov Kirke. Kresten afløser
også andre steder, men vi er glade
for, at der er ”plads til” også at
afløse her. Det siger vi tak for!

Siden kom hun ofte på besøg hos
mig Og én af de sidste gange, hun
kom, sagde hun: ”Jeg er så glad
for, at vi er venner!” - Men mon
hun forstod, hvor meget hun gennem sit venskab havde givet mig?

Kirkehøjskole 2010 – 2011:
Fri os fra det onde

Onsdag den 19. januar kl. 10.15
Per Øhrgaard, professor, dr. phil.:
Tyskland – Europas hjerte
Kl. 13.00
Flemming Kofod-Svendsen,
tidligere sognepræst og politiker:
Døden, sorgen, håbet
Onsdag den 23. februar kl. 10.15
Carl Lomholt,
tidligere fængselspræst, ph.d.:
Skyld og soning
Kl. 13.00
David Bugge, universitetslektor, ph.d.:
At inficere med håbløshed
– livsmod, trivialitet og ondskab
i børnelitteraturen

Se udførligt program i Kirkens
våbenhus eller i Konfirmandstuen
Praktiske oplysninger
Alle møder foregår i Christianshus
ved Christianskirken.
Pris: En hel dag / 2 foredrag:
80 kr. Enkelt foredrag: 50 kr.
Frokost á 80 kr. kan bestilles hos
Kirsten Stadsholt på tlf. 75 92 55 40
eller mail ks@mediebasen.dk
senest mandag før hvert møde.

Sådan er de mennesker, vi møder,
med til at præge os og vise os
nye måder at opleve tilværelsen
og troen på. Vi har flyttet en del
rundt, men håber nu, at Egeskov
må blive vores furusato.
Else & Kresten Christensen

Forberedelse
til Israelsturen
marts 2011
Tirsdag den 30. november:
Steder, vi skal se
– bibelhistorisk baggund.
Onsdag den 2. februar:
Vi ser filmen: Citronlunden.
Torsdag den 3. marts:
De sidste forberedelser
– praktiske oplysninger.
Alle aftener i Konfirmandstuen kl. 19.30 – 21.00.

Dec. 2010 - Jan. - Feb. 2011
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Sultens onde cirkel kan brydes

Søndag den 13. marts sender Vejlby Sogn og Folkekirkens Nødhjælp igen indsamlere
på gaden for at fortsætte kampen mod sulten i verden ved den årlige sogneindsamling.
ernæring, og i år sulter 925 millioner mennesker, så der er stadig
meget at gøre.

En trædepumpe til 1.700 kroner har revolutioneret familien Mutintas liv. Familiens høstudbytte er firedoblet, så de nu
får sund og nærende kost. Desuden kan
forældrene tjene til børnenes skolegang
ved at sælge grøntsager på markedet.

FN har opgjort, at antallet af ekstremt fattige er faldet fra 1,8 milliarder til 1,4 milliarder mennesker
siden 1990. Og FN’s Fødevareog Landbrugsorganisation FAO
skønner, at antallet af sultende
er faldet med 98 millioner mennesker i år.
Folkekirkens Nødhjælp synes, det
er verdens bedste nyheder. 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 under-

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.
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.
”Sogneindsamlingen er en festlig
mulighed for alle generationer til at
arbejde sammen om det fælles mål:
at samle så mange penge ind til verdens fattige som muligt,” siger indsamlingsleder Hanne Ladegaard
Jensen: ”Sogneindsamlingen er en
rigtig god oplevelse også for unge
mennesker og børn. De ser bl.a., at
det nytter at løfte i flok”.

Vil du være med til at give verdens fattigste mulighed for at
ændre deres liv? Så meld dig
som indsamler den 13. marts
hos Hanne Ladegaard Jensen,
tlf.: 7595 7033 (mail: trelde
naes.traeservice@mail.tele.dk) eller Susanne Rysgaard, tlf.:
7595 7744 (mail: sry@km.dk).
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FRA SOGNEMEDHJÆLPEREN

Babysalmesang
Forskning har vist, at sang og
bevægelse styrker babyernes sanseindtryk, motorik og indlæringsevne.
Vi mødes 8 - 10 tirsdage kl. 10.30
og slutter ca. kl. 12.00.
Vi skal være min. 5, og der er plads
til max. 12 babyer på et hold.

Disse herlige billeder er fra
babysalmesang i efteråret 2010.

Et tilbud til forældre og deres
babyer, som er fra 2-12 måneder.

Babysalmesang er en aktivitet,
der er blevet både populær og velbesøgt i de danske folkekirker.

Vi synger, danser og vugger til
salmer og til børnesange, så babyerne oplever med alle deres sanser.

Vi mødes i kirken og synger ca. en
time, bagefter trænger babyerne
måske til et lille måltid og forældrene får en kop kaffe inden turen
hjem.
Se datoer for forårsholdet i ugeavisen.

Mini-konfirmander
Nu varer det ikke så længe, før
mini-konfirmand-undervisningen
starter for 3. klasses elever.
Det er nu du får chancen for at
blive MINI-KONFIRMAND.
Efter juleferien vil vi komme på
besøg i jeres klasse med invitationer.
Vi starter tirsdag den 18. januar.
Som minikonfirmand kommer du
til at lære din kirke at kende ved
at:

•
•
•
•
•

Høre bibelhistorie
Se film
Synge
Lære Fadervor
Gå på opdagelse i kirken og på
kirkegården
Kirsten Bach-Kristensen

Til spaghettigudstjenesten
(Halloween) havde FDF lavet
græskarlygter

Dec. 2010 - Jan. - Feb. 2011
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Præsteboligen

Julehjælp

Min familie og jeg har gennem
mange år været glade for at bo i
præstegården; men siden jeg sidste år blev alene, har det været
vanskeligt for mig at bo i den store
præstebolig. Derfor vil min privatadresse fremover være i Fredericia, på Viaduktvej 5. Men jeg vil
naturligvis stadig være at træffe på
Egeskov Bygade 15, hvor jeg stadig har mit kontor og min arbejdsplads - og på det samme telefonnummer som hidtil: 7595 7744.
Susanne Rysgaard

Ved arrangementerne i Konfirmandstuen er der mulighed for
at lægge et beløb som betaling
for kaffen. De penge, som kommer ind, uddeles som julehjælp til
enlige eller familier i Vejlby sogn,
der har svært ved at indfri de
forventninger, der knytter sig til
julen. Hjælpen gives i form af en
rekvisition til køb af varer i Egeskov Brugs – og den søges gennem menighedsrådet. Der er tale
om mindre beløb, da det drejer sig
om indsamlede midler.

Forårets koncert
i Egeskov Kirke

FDF info sæsonen 2010/11
Kredshus:
Kredsleder:
		
Formand:

Ansøgningsblanket kan fås hos
sognepræsten, Egeskov Bygade
15, hvor den også afleveres senest
den 10. december. Ansøgninger
behandles fortroligt.
Menighedsrådet

”Skovhytten” Bøgeskovvej 37d, 7000 Fredericia
Michael Bo Larsen, Luthersvej 11, 7000 Fredericia
75911864 mbl@FDF.dk
Kim Sørensen, Stenten 31, 7000 Fredericia 75934396

Mødetider:
puslinge og tumlinge (0.- 2. kl)
				
mandag kl. 16.30-18.00
pilte (3-4. kl)		
væbnere (5-6. kl)		

onsdag kl. 16.30-18.00
mandag kl. 18.30-20.45

seniorvæbnere (7-8. kl)
seniorer (9. kl - )		

søndage kl. 19.00-21.00

Man er velkommen til at være med på prøve ved 4-5 møder og få mulighed
for at opleve hvad FDF kan tilbyde.

Tirsdag den 1.marts kl. 19.30
giver tre af Fredericia provstis organister koncert i Egeskov Kirke:
Birgitte Krogsgaard Madsen, Erritsø, som denne aften spiller obo,
Dorthe Gade Lietzen fra Taulov,
klarinet og Egeskov Kirkes organist, Svitlana Leonchuk, klaver
og orgel. De tre organister fandt
sammen om at lave en koncert på
de instrumenter, de i første omgang er uddannet i – fra konservatoriet. Aftenen byder på musik
af bl.a. Carl Nielsen, Brahms og
Rachmaninov. Gratis entré.
Svitlana Leonchuk

Egeskov Kirke

GUDSTJENESTER
		28. nov.

kl. 10.00

NOVEMBER

– 1. s. i advent – Matt. 21,1-9

Susanne Rysgaard

Indsamling: Trankebarfondet

		12. dec.

kl. 10.00
kl. 19.30

DECEMBER

– 2. s. i advent – Luk. 21,25-36
– 3. s. i advent 		

De ni læsninger - Musikgudstjeneste. Mange medvirkende fra sognet

			19. dec.
		24. dec.

kl. 10.00
– 4. s. i advent – Joh. 1,19-28
kl. 14.30 & 16.00 – Juleaften
– Luk. 2,1-14

Indsamling: Børnesagens Fællesråd

		25. dec.
kl. 10.00
		Indsamling: Børnesagens Fællesråd
		26. dec.
kl. 10.00
1. jan.

kl. 16.00

		Indsamling: Det Danske Bibelselskab
			 2. jan. 		
			 9. jan.
kl. 10.00
16. jan.
kl. 10.00
23.		jan.
kl. 10.00
Indsamling: Kirkens Korshær

30. jan.

		

kl. 10.00

Susanne Rysgaard
Susanne Rysgaard
Kresten Christensen
Susanne Rysgaard

– Juledag

– Luk. 2,1-14

Kresten Christensen

– 2. Juledag

– Matt. 23,34-39

Susanne Rysgaard

JANUAR

– Nytårsdag

– Luk. 2,21

Susanne Rysgaard

– H3K – Ingen gudstjeneste i Egeskov Kirke
– 1. s. e. H3K – Luk. 2,42-52
Susanne Rysgaard
– 2. s. e. H3K – Joh. 2,1-11
Susanne Rysgaard
– 3. s. e. H3K – Matt. 8,1-13
Susanne Rysgaard
– 4. s. e. H3K

– Matt. 8,23-27

FEBRUAR

Susanne Rysgaard

kl. 10.00
			13. feb. 		
			20. feb.
kl. 10.00

– 5. s. e. H3K – Matt. 13,24-30
– S. s. e. H3K – Matt. 17,1-9
– Septuagesima – Matt. 20,1-16

Bodil Jølver
Susanne Rysgaard
Susanne Rysgaard

Indsamling: Y’Mens bevægelsen
		27. feb.
kl. 10.00

– Seksagesima – Mark. 4,1-20

Susanne Rysgaard

			 6. feb.

MARTS

			 6. marts
kl. 10.00
– Fastelavn
			13. marts
kl. 10.00
– 1.s. i fasten
Husstandsindsamling: Folkekirkens Nødhjælp

– Matt. 3,13-17
– Matt. 4,1-11

Susanne Rysgaard
Susanne Rysgaard

Bladets læsere ønskes en Glædelig Jul og et Godt Nytår!

www.kopiservice.dk

			 5. dec.

