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Send en hilsen fra [ Vallekilde-Hørve ]
I denne første del af trinitatis tiden er det, som om det gentagende motiv er:
”Gud er også den andens gud” eller “Gud er også den andens far”…
Vi møder det blandt andet i Jesu fortælling
om den fortabte søn. En af Jesu mest kendte
tekster i biblen. Kirkens sande skat er det
hellige evangelium om Guds herlighed og
nåde. Det er den centrale erkendelse af
evangeliet i Luthers Wittenberg teser, Tese 62,
som nu også står støbt i bronze på døren ind
til Hørve Kirke. Vallekilde-Hørve pastorat fik
skænket kunstværket “Luther tese 62” af
kunstneren Hein Heinsen til Hørve Kirke med
festlig indvielse for et år siden i september.
Kunstprojektet blev finansieret af en række
store fonde og i samarbejde med arkitekt og
kunster, har lokale håndværkere og menighedsråd realiseret Lutherdøren i Hørve.

Vi fejrer 1 års jubilæum for
Hørve kirkedør med et gratis
postkort! Motiv med dørene i Vallekildeog Hørve kirker - af kunstner Claus Starup.
Gå forbi din kirke ved lejlighed og hent et
postkort og skriv en hilsen med gode ord!
Sprogene bindes sammen af Ordet, som i
kirkerne er fortællingen om Vorherre, der
bliver en del af menneskers liv. De mange
sprog på Lutherdøren vil også snart kunne ses
på en plakat og som fremover vil hænge i kirkerne og binde historierne om dørene i
Vallekilde og Hørve sammen.

I salmen “Ord Skaber” af Per Krøis Kjærsgaard
2015, lyder det 5. vers:
Og nu er du her, et vidunderligt sted,
hvor sproget er, det du fik.
Ord kan slå ihjel eller kalde på fred,
og hvad er så din replik?
Råb ind i mørket, før du går hjem.
Lyset kan nemlig tales frem!
Kærlighedens dåb,
vil hviske tro og håb,
- på lykken som er, hvor vi er!

Under coronalukningen har håndværkerne haft
tid til at udføre planlagte reparationer på
præstegården og i kirkerne. I Hørve Kirke er der
installeret et nyt lydanlæg, og der er anlagt nye
urnegrave. I præstegården er den mår, som har
drillet i flere år, blevet fanget og skaderne er
blevet udbedret. Ved graverfaciliteterne i Vallekilde har vi haft besøg af natlige og ubudne
gæster, som tog den store plæneklipper med.
Der er nu indkøbt en ny og samtidig er der installeret tyverialarm i både Vallekilde og Hørve.

Jens Kirk & Karin Wandall, sognepræster

Fra formanden…
Sikken et forår det blev i år. Alle de planer vi
havde, lukkede Corona ned for. Konfirmationerne blev flyttet og minikonfirmanderne fik
ikke deres afslutning. Arrangement den 4. maj i
anledning af 75 året for Danmarks befrielse
måtte også aflyses. Den 5. maj blev der dog lagt
kranse ved frihedsstenen og ved fællesgraven v.
Korskirken, Hørve- og Vallekilde kirker. Ved en
lille højtidelighed i forårssolen takkede vi for
vores frihed og den ret til frihed, vi har her i
vores land. Nu tager vi fat på efteråret, gudstjeneste på Nekselø, sognetur, den aflyste koncert
hvor Daniel Abilgaard skulle fejres med hans 10
års ansættelse, kirkefrokost, babysalmesang,
dåbsjubilæum, kirkemusikfestival m.m.
af artikler og billeder til
Deadline fornovindsembenderelse
2020. BEMÆRK at kirkebladet
næste Kirkeblad: 15.
til 1. december.
gælder en måned mere - frem

DIT SOGN | DIN KIRKE | DIT VALG
Ja, her i 2020 skal der vælges nyt Menighedsråd.
Menighedsrådsarbejdet er spændende, men det
kan også være krævende. Men det giver også et
godt fællesskab, fordi vi arbejder godt sammen.
Alle har noget at bidrage med – om det er lidt
eller meget, så har det betydning for vore sogne.
Så mød op – når det nye Menighedsråd skal
vælges tirsdag 15. september i Præstegårdens
mødelokaler kl. 19.00. I Vallekilde og Hørve skal
der vælges 7 medlemmer i alt – 2 fra Vallekilde
Sogn og 5 fra Hørve Sogn. KOM OG VÆR MED
TIL, AT VI BEVARER DET GODE SOGNE LIV.
Mange hilsner fra Menighedsrådet
Inge-Lise Christensen, formand

Husk at vi kan mødes på nettet!
På www.vallekildehoervekirker.dk kan du finde alle informationer omkring kirkerne, fotos fra afholdte arrangementer
og info om kommende. Du kan også møde os på Facebook.

Litteratur og Læsefestival – ESTHER OG DET LILLE LAM
Fredag den 6. november kl. 10 i Hørve Kirke
Arrangement for børnehave og 0. klasse. Esther skal hente brænde,
men kommer til at tage et lille lam med hjem i stedet for. Historien
er en af de anmelderroste bøger, som forfatter og præst Jonas
Lucas Christiy har skrevet til børn med inspiration i biblen.
Mød ham og hør historier i Hørve Kirke. (Deltagerantal max 50).
Tilmelding gennem institutionerne til Børnelitteraturfestivalen.
( Forældre med børn hjemme i aldersgruppen er også velkommen.
Tilmelding til præst Karin Wandall, mail: KKW@km.dk )
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Konfirmationer 2020
Den 6. september i Vallekilde Kirke konfirmeres:
Kl. 09.30 Anna Petra Norlin,
Christian Glud & Mads Steen Jacobsen
Kl. 10.30 Sebastian Nicolai Jensen,
Elisabeth Nikoline Petersen &
Gustav Christian Thorning Jensen

Kl. 11.30 Mathilde Skov Lindquist, William
Lohmann Poulsen & Jens Kristian Dam
Kl. 12.30 Isabella Holmegaard Tornø
Nagstrup, Cecilie Marie Poulsen,
Mads Klausen Iversen & Danny Hofbyg

Den 13. september i Hørve Kirke konfirmeres:

Kl. 10.00 Celina Bach, Sabrina Melanie
With, Freja Lyngdorff Mikkelsen & Julie
Emma Willumsen

Kl. 11.00 Nikolaj Bechmann, Magnus
Mondrup Hansen, Victor Peter Bruun
Larsen, Trine Stæhr Sørensen & Louise Ida
Skipper Momme
Kl. 12.00 Ida Nielsen, Dinna Skøtt Kjær
Ipsen, Cecilie Flecks Jørgensen & Christine
Sehested Pedersen

Alle ønskes stort tillykke!

Opstart af nye konfirmander “2021” & udflugt
5 vigtige datoer til kalenderen i efteråret:
15. SEPT. • 27. SEPT. • 24. OKT. • 3. NOV. • 29. NOV.
Alle dage er en obligatorisk del af
konfirmandforløbet!

Undervisningsstart 15. september 2020
Alle konfirmander undervises tirsdage eftermiddage fra kl. 14.20 – 15.50 (minus uge 39 og 42)
i Vallekilde Præstegårds konfirmandstue (Vallekildevej 152) samt i Kirken. Første gang er 15/9.
Konfirmander fra Sydskolen afd. Asnæs hentes
ved skolen af Vig taxa og køres til Præstegården.
• Forældre skal selv sørge for hjemtransport!

KONFIRMANDUDFLUGT
Lørdag 24. oktober kl. 08.15
Denne lørdag tager vi med turbus på heldagsudflugt til Fyn. Vi skal opleve en interaktiv rundvisning på Forsorgsmuseet i Svendborg og høre
om de unge, der boede på fattiggården dengang. Vi spiser på restaurant på vejen hjem
(kirken betaler). Afgang om morgenen fra
P-plads ved Hørve Kirke kl. 08.15 og hjemkomst
ca. kl. 17.30.

Forældreaften med konfirmanderne
og fortælling i Hørve Kirke 3. nov. kl. 19.00
En aften, hvor der sættes fokus på “håb og lys i
mørket”. Mød et medlem fra “Fangekoret” som
fortæller om sit liv som indsat og som fri.
“Fordomsbryder” – et foredrag om forbrydelse,
fortrydelse & forandring. (Tidl. koncert med
Fangekoret i 2018 i Hørve Kirke). Bagefter er
der kaffe i Tårnrummet og info om konfirmandforløbet. Det er gratis at deltage.OBS: Forældre
og konfirmander følges ad! Alle er velkomne!

Konfirmand- og familiegudstjeneste i Hørve
Kirke 1. søndag i advent, 29. nov. kl. 10.30
– en del af “Jul i Hørve”
Konfirmanderne medvirker med sang og
læsninger. Gospelsangen ledes af Maud Kofod.
Efter gudstjenesten går vi med fakler i optog og
tænder juletræet ved stationen Hørve.
• Konfirmandinfo lægges løbende på kirkens
hjemmeside www.vallekildehoervekirker.dk
og på kirkens facebook
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HØSTGUDSTJENESTE
Søndag 27. september kl. 10.30
Konfirmanderne skal medvirke ved Høstgudstjenesten i Vallekilde Kirke kl.10.30 (mødetid kl.
10.15). Gudstjenesten begynder med et farverigt indgangsoptog v. konfirmanderne, der
bærer frugt, grønt og blomster ind i kirken.
Gudstjenesten er en festlig høstgudstjeneste og
der holdes auktion efter gudstjenesten af
afgrøderne fra årets høst.”. Efter gudstjenesten
er alle inviteret til kirkekaffe samt forfriskninger
i konfirmandstuen. Husk gerne lidt mønter
denne dag til dit ”grønne indkøb”, der hjælper
andre. Lad os sammen skabe en fest!

Kom igen!
Vallekilde-Hørves Minikonfirmander 2020
Pga. Corona var vi nødt til at afbryde et godt
forløb med vores glade og friske minikonfirmander i foråret. Nu vil vi gerne mødes med jer
igen to gange i efteråret:
Onsdag den 21. oktober kl. 14.30 til 16.00,
hvor vi skærer græskarlygter i Hørve Kirke og
onsdag den 28. oktober kl. 14.30 til 16.00,
hvor vi forbereder sang og indslag til familiegudstjenesten:

FAMILIEGUDSTJENESTE
Onsdag 28. oktober kl. 17.00 i Vallekilde Kirke
Minikonfirmanderne medvirker med masser af
smukke græskar og halloween-stemning. Man
må gerne komme udklædt, hvis man har lyst.
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ALLEHELGEN & LYSTÆNDING
Allehelgen søndag 1. nov. Kl. 10.30 i Vallekilde
Kirke og kl. 14.00 i Hørve er der mulighed for
lystænding, når vi mindes vore døde i sognene.
Efter begge gudstjenester er der kirkekaffe.

Kirkebyt med Korskirken
Søndag den 22. november kl. 10.30 i Vallekilde
Kirke. Efter gudstjenesten er der kaffe og
hyggeligt samvær i Præstegården.

Bagefter er der “HEKSEGRYDE”&“KOLDE GYS”
til fællesspisning i Præstegården kl. ca. 18 og
uddeling af diplomer til minikonfirmanderne.
Gudstjenesten er åben for ALLE børn og voksne,
men skal du spise med i Præstegården, er det
nødvendigt med tilmelding (antal)
til sekretær
Anne-Grethe
Jensen, mail:
agje@km.dk
eller på tlf.
59 64 01 39
onsdag og
fredag ml.
kl. 10.30 og
kl. 14.30.

Sognetur til Stevns
ARETS SOMMERTUR SØNDAG 23. AUGUST 2020

OPERA SOMMERKONCERT
med operasanger Magnus Vigilius,
som er bosat i Hørve
Tirsdag den 28. juli kl. 19.00-20.30 i
Vallekilde Præstegårds mødesal
Kom forbi og hør en operasanger med STOR
gennemslagskraft. Han er uddannet på
Det Kongelige Danske Musikkonservatorium,
og debuterede på det Ny teater i “Phantom of
the Opera” i 2001. Siden har han været rundt og
optrådt i det meste af Europa. Han vandt i 2018
en Reumert for sin præstation som årets sanger.
Det bliver en koncert, du ikke vil gå glip af!
Gratis entré og alle er velkomne!

På turen besøger vi Gjorslev Gods, opført af
dronning Margrethe I’s kansler; Roskildebispen
Peder Jensen (Lodehat) omkring år 1400. Vi får
en rundvisning i det gamle middelalderslot.
Efter rundvisningen spiser vi frokost på traktørstedet Gjorslev Bøgeskov, der ligger lige ud til
vandet. Efter frokosten kører vi ud til Stevns
Klint, hvor der er mulighed for at se Højerup Gl.
Kirke, der hænger på kanten ud over klinten,
og hvor vi drikker eftermiddagskaffe på
Traktørstedet Højeruplund inden vi kører hjem
til Odsherred.
Vi begynder med gudstjeneste i Hørve Kirke
kl. 09.00 og kører med bus fra kirkens parkeringsplads kl. 10.00. Vi forventer at være tilbage
omkring kl. 18.00. Prisen for deltagelse inkl.
mad og kaffe er kr. 250,- pr. person, som betales
i bussen. TILMELDING TIL TUREN til Inge-Lise på
tlf. 20 43 91 54 eller mail: ingehe@privat.dk
Turen er forbeholdt borgere fra Vallekilde og
Hørve sogne – kun hvis der er plads kan udensogns komme med.

Færgetur til NEKSELØ & gudstjeneste
Søndag 2. august Kl. 09.45
Sammen med Føllenslev og Særslev sogne tager
vi til gudstjeneste på Nekselø. Vi sejler fra
Havnsø kl. 09.45 og retur kl. 16.10.
Tilmelding er nødvendig: Til menighedsrådsformand Inge-Lise Christensen tlf. 20 43 91 54 eller
mail: ingehe@privat.dk. Kirken betaler og bestiller overfart. Husk selv af medbringe frokost og
drikkevarer. Man kan ikke købe noget derovre.
Vi bliver budt på kaffe og kage hos Jane og
Kåre inden vi sejler hjem. BEMÆRK at der er
mulighed for at blive transporteret rundt på
Nekselø i bil.
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Til kalenderen…
Kommende menighedsrådsmøder 2020
Torsdag den 13. august
Torsdag den 10. september
Onsdag den 07. oktober
Torsdag den 12. november

kl. 18.30
kl. 18.30
kl. 18.30
kl. 18.30

Sædvanligvis afholdes alle møderne i Præstegårdens
mødesal, med indkørsel og indgang fra Bjergesøvej.

STRIKKEDAMER
Strikkedamerne mødes igen i Præstegårdens
mødesal fra kl. 14.00-16.30 flg. onsdage: 28/8,
30/9 28/10 og 25/11. Har du lyst at være med, så
mød bare op eller ring til Marianne Møllegaard på tlf. 59 65 75 17 eller send en mail:
mal17moe@gmail.com

Gudstjenester på Bakkegården kl. 14.00
Torsdag den 27. august • Janne Sulkjær
Torsdag den 24. september • Jens Kirk
Torsdag den 29. oktober • Janne Sulkjær
Torsdag den 26. november • Jens Kirk

Sang for alle på Bakkegården
Torsdag 17. september kl. 14.00 -16.00 holder vi
sangeftermiddag med sommer/efterårssange med
Daniel Abilgaard og menighedsrådets ”lille kor”.

EFTERÅRSSANGAFTEN
Torsdag 24. sept. kl. 19.00 - 21.00 er der sangaften i Præstegårdens mødesal. Vi synger dejlige efterårssange, og ved flyglet er Daniel
Abildgaard. Der serveres kaffe i pausen.

Babysalmesang ny sæson
Vi begynder igen tirsdag 15. sept. kl. 10.00 i
Hørve Kirke og 8 tirsdage frem (minus uge 42
gr. efterårsferie). Altså 15/9, 22/9, 29/9, 6/10,
20/10, 27/10, 3/11 & 10/11. … Læs mere på web

Kravlegudstjeneste & Dåbsjubilæm*
Lørdag 26. sept. kl. 11.00 i Hørve Kirke er der
gudstjeneste i øjenhøjde med de små fra 0 til 5 år,
og for dem, der blev døbt for ca. 5 år siden m.fl.
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JUBILÆUMSKONCERT I HØRVE KIRKE
10 ÅR MED DANIEL ABILGAARD
Torsdag den 8. oktober kl. 19.00
De lokale koncertmestre Karin Sauer, Lars Aabo
og Daniel Abildgaard indbyder til koncert i
anledning af Daniel’s 10 års jubilæum som
organist i Vallekilde- og Hørve kirker. Kom og
lyt til sang og musik sammensat i et varieret og
smukt program. Efterfølgende byder Menighedsrådet på KAFFE & LAGKAGE i Medborgerhuset. Vi håber, at der er mange, der vil hylde
Daniel denne aften.

Kirkemusikfestival “NYE SALMER”
Søndag 11. okt. i Hørve Kirke kl. 14.00 afholdes
som led i provstiets kirkemusikfestival en musikgudstjeneste i kirken, hvor vi synger ”nye salmer”
med Daniel Abildgaard ved klaveret.

Kirkefrokost søndag 25. oktober
Efter gudstjenesten i Vallekilde Kirke kl. 10.30
indbydes til kirkefrokost i Præstegårdens
mødesal kl. 12.00. Tidl. forstander på Fårevejle
Fri- og efterskole Steff Ejlertsen vil fortælle om
livet på børnehjem fra 1951 til 1961, og om
hvordan hans liv blev som voksen. Vi ses!

Julekoncert i Hørve Kirke med KOM-koret
Torsdag 3. dec. kl. 19.00 synger KOM-koret
under ledelse af Vibeke Bjerregaard kendte og
mindre kendte julesange og salmer. Der vil
også være fællessang og arrangementet slutter
med en forfriskning i Tårnrummet. Kom!
* Kirken har indkøbt gave til jer, der blev døbt
for ca. 5 år siden. Tilmeld gerne dit barn til
dåbsjubilæet forud med barnets navn på mail
til Karin: kkw@km.dk eller sms til 60599512, så
har vi en lille gave parat. Gitte K. Nielsen, der
også har babysalmesang i Hørve, står for gudstjenesten sammen med Karin/præst. Vi byder på
frugt, boller & saftevand i tårnrummet bagefter.
… Læs mere på www.vallekildehoervekirker.dk

Møder for Indre Mission
Hørve og Fårevejle
FORMAND: NIELS NIELSEN, TLF. 28 85 92 27
ONSDAG 12. AUGUST ”En spejderhistorie”
v/ Willy Olsen
ONSDAG 19. AUGUST “Lys” v/ Niels Nielsen
ONSDAG 26. AUGUST Videomøde
v/ Mikkel Vigilius: “Evangelisk-Luthersk – hvorfor lægge vægt på det?”
ONSDAG 9. SEPTEMBER ”Minder fra Sejerø”
v/ Peter Friis Jensen
ONSDAG 16. SEPTEMBER “Høsttale“
v/ Karin Wandall
ONSDAG 23. SEPTEMBER Videomøde
v/ Henrik Nymann Eriksen: Josva under oplæring
ONSDAG 30. SEPTEMBER kl. 19.30: Vi deltager i
provstiets fællesmøde i Vallekilde Præstegård.
Danmissions arbejde i Myamar, årets indsamlingsprojekt, v/ Christina Kofod-Nielsen
ONSDAG 21. OKTOBER Sangaften
v/ Asbjørn Hansen
ONSDAG 28. OKTOBER “En flygtning fortæller”.
Besøg ved Dansk flygtningehjælp
ONSDAG 11. NOVEMBER “Bjergprædiken”
v/ Lennart Grønkjær-Davidsen
ONSDAG 18. NOVEMBER Videomøde v/ Henrik
Nymann Eriksen: “Josva i spidsen for Guds folk”
FREDAG 27. NOVEMBER KL. 18: Advents- og
jubilæumsfest. Hørve Missionshus 125 år.
Arne Sørensen fortæller.
Møderne holdes normalt i Hørve Missionshus, Vallekildevej
13 kl. 19.00 hvis ikke andet er angivet. Alle er velkomne!

INDSAMLINGSMØDE onsdag den
30. sept. i Vallekilde Præstegård kl.
19.30, Vallekildevej 152, 4534 Hørve
Årets provstiindsamling går til Akuttelefonen i
Myanmar. Du kan støtte provstiets fælles
projekt “Akut-telefonen i Myanmar” gennem
kirkekollekt i din kirke eller via netbank til FKM
Odsherred Provsti, bank: 0537-0000499013.
Vil du vide mere? Så kontakt provstikomiteen/
Karin Wandall, tlf. 60 59 95 12, kkw@km.dk
Læs mere på www.vallekildehoervekirker.dk

Kontakt…
Adresser – træffetider:
Sognepræster: Jens Kirk (kirkebogsførende) og Karin
Wandall, Vallekildevej 152, 4534 Hørve.
Jens Kirk: Tlf. 24 59 82 85. Mail: jkw@km.dk
Karin Wandall: Tlf. 60 59 95 12. Mail: kkw@km.dk
Træffetider: Mandag fri. Tirsdag – fredag fra
kl. 10 – 11. Kirkekontoret har åbent onsdag og
fredag fra kl. 10.30 – 14.30. Tlf. 59 64 01 39.
Kirkesekretær: Anne-Grethe Jensen,
Vallekildevej 152, 4534 Hørve. Tlf. 59 64 01 39.
E-mail: agje@km.dk

Vallekilde-Hørve Menighedsråd:
Formand: Inge-Lise Christensen, Snebærvej 5,
4540 Fårevejle. Tlf. 59 65 43 70 - 20 43 91 54
(helst aften). Email: ingehe@privat.dk
Næstformand: Hans-Jørgen Møllegaard,
Fjordvej 6, 4534 Hørve. Tlf. 59 65 75 17
E-mail: hjmollegaard@gmail.com
Kasserer: Christen Christensen, Elmkær 38,
4534 Hørve. Tlf. 21 28 28 45.
E-mail: christen.christensen@gmail.com
Kirkeværge for Vallekilde-Hørve kirker:
Frank T. Jensen, Banevej 14, 4534 Hørve.
Tlf. 59 65 60 82.
E-mail: laden-ebba.frank@c.dk
Graver ved Vallekilde- og Hørve kirker:
Lars Asger Dall. Træffes i ”Huset” ved Hørve
kirkegård, bedst mellem kl. 9.00 – 9.30 samt
fra kl. 12.00 – 12.30.
Tlf. 59 65 71 14. Mandag fri.
E-mail: ld.graver@mail.dk
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Gudstjenesteliste
AUGUST | SEPTEMBER | OKTOBER | NOVEMBER 2020

AUGUST

VALLEKILDE KIRKE

HØRVE KIRKE

02.08 (08. søndag efter Trinitatis)
09.08 (09. søndag efter Trinitatis)
16.08 (10. søndag efter Trinitatis)
23.08 (11. søndag efter Trinitatis)
30.08 (12. søndag efter Trinitatis)

Gudstjeneste på Nekselø
Ingen
Kl. 09.00 ATJ
Ingen
Kl. 10.30 JK

Gudstjeneste på Nekselø
Kl. 10.30 JK
Ingen
Kl. 09.00 JK Sognetur til Stevs
Ingen

SEPTEMPER
06.09 (13. søndag efter Trinitatis) Kl. 09.30 JK Konfirmation
Ingen
Kl. 10.30 JK Konfirmation
Ingen
Kl. 11.30 JK Konfirmation
Ingen
Kl. 12.30 JK Konfirmation
Ingen
13.09 (14. søndag efter Trinitatis) Ingen
Kl. 10.00 JK Konfirmation
Ingen
Kl. 11.00 JK Konfirmation
Ingen
Kl. 12.00 JK Konfirmation
20.09 (15. søndag efter Trinitatis) Kl. 10.30 JK
Ingen
26.09 (Lørdag)
Ingen
Kl. 11.00 Kravlegudstj./Dåbsjubilæum
27.09 (16. søndag efter Trinitatis) Kl. 10.30 JK Høstgudstjeneste Ingen
Konfirmanderne medvirker

OKTOBER & NOVEMBER
04.10 (17. søndag efter Trinitatis)
11.10 (18. søndag efter Trinitatis)
18.10 (19. søndag efter Trinitatis)
25.10 (20. søndag efter Trinitatis)
28.10 (Onsdag/Halloween)
01.11 (Allehelgen m. lystænding)
08.11 (22. søndag efter Trinitatis)
15.11 (23. søndag efter Trinitatis)
22.11 (Sidste søndag i kirkeåret)
29.11 (1. søndag i Advent)
06.12 (2. søndag i Advent)

Kl. 10.30 JK
Ingen
Ingen
Kl. 10.30 JK
Ingen
Kl. 09.00 ATJ
Kl. 10.30 JK Kirkefrokost
Ingen
Kl. 17.00 KW Familie- og minikonfirmandgudstj. i Vallekilde Kirke
Kl. 10.30 JK kirkekaffe
Kl. 14.00 JK kirkekaffe
Kl. 10.30 JK
Ingen
Ingen
Kl. 09.00 ATJ
Kl. 10.30 JK Kirkebyt/Korskirken
Ingen
Ingen
Kl. 10.30 KW Konfir. og familiegudstj.
Kl. 14.00 JK
Ingen

SORGGRUPPE: Der er mulighed for at blive hjulpet i en sorggruppe. Kontakt sognepræst Michael Nissen,
tlf. 24 24 80 90 eller 59 32 81 99 så hjælpes du videre…
KIRKEBILEN kører til en af vore gudstjenester, og ønskes transport, skal du kontakte Flextrafik på
tlf. 70 26 27 27, senest dagen før. De første 5 km koster kr. 36,- Du skal selv betale, men gem
kvitteringen og du får refunderet pengene ved henvendelse til Inge-lise eller Jens Kirk.
Flextrafik kan også benyttes til møder i Mødesalen.

