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Forandringer og nye chancer 
Ordet for krise på kinesisk betyder også noget 
med forandring og nye chancer. Kriser skaber 
nye muligheder. Det kan også blive tilfældet 
her i corona-tiden. I Vallekilde-Hørve indbydes 
alle børn i 3. klasse til børnekirkedage med 
forældre som et supplement eller erstatning 
for minikonfirmandundervisning vi måske ikke 
kan gennemføre på almindeligvis i foråret.  
 
Vi glæder os i stedet til at kunne åbne kirke-
dørene 2 gange i foråret og 2 gange i efteråret 
til “Børnekirkedage med forældre”.  
Første gang bliver til fastelavn 14. februar i 
Vallekilde kirke (Læs mere på side 10) 

Forestil dig en vinterdag hvor sneen ligger 
overalt og du oplever, at det landskab du  
kender, er totalt ændret. Alligevel er det  
dét samme landskab du ser. Men sneen får det 
til at tage sig anderledes ud. Andre ting  
træder frem i perspektiv. Det kan kalde ting 
frem, som vi har været uopmærksom på. 
Og sådan falder evangeliets ord på disse  
søndage sidst i året som sneen over det  
gammelkendte for at rense vores syn og 
skærpe vores sanser i forhold til Gud og vor 
næste. Og så vi kan se fremad med advents-  
og juletiden og gøre plads for kirkens Herre, 
og være beredt til at møde ham ikke i pragt og 
herlighed, men som det lille menneskebarn i 
en fattig stald i krybben i Bethlehem.
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 Fra formanden… 
2020 vil gå over i historien som et år med  
afstand, håndsprit, mundbind og aflysninger!  
I vores sogne gør vi det, vi kan for at overholde 
alle restriktionerne og alligevel være synlige. 
Kort sagt – året der snart, er gået – er gået sin 
gang. I september havde vi valgforsamling 
(menighedsrådsvalg). To personer i det afgå-
ende Menighedsråd ønskede ikke at fortsætte; 
Marianne Møllegaard ønskede at blive suppleant 
og Christen Christensen ønskede helt at ud-
træde. Vi takker dem for det store arbejde, 
de har udført. Personalet på kirkegårdene har i 
efterårets løb anlagt nogle flere urnegravsteder 
på Hørve kirkegård, og er nu i fuld gang med at 
lægge gran på og pynte op til jul.  
Vi har desværre også måttet aflyse babysalme-
sang og minikonfirmander og fællessang på 
Bakkegården, men vi håber alle, at det løser sig 
i løbet af 2021. 
 
MENIGHEDSRÅDET DE NÆSTE FIRE ÅR: 
For Vallekilde sogn er valgt: 
Inge-Lise Christensen 
Jytte Jensen 
Suppleant: Kirsten Hellensberg 
 
For Hørve sogn er valgt: 
Hans-Jørgen Møllegaard 
Frank Jensen 
Nina Rasmussen 
Anne Nielsen 
Bodil Jensen 
Første suppleant: Marianne Møllegaard 
Anden suppleant: Kim B. Petersen

KALENDERLYSSANGEN, VERS 1 
 
Dagligt vil jeg i december,  
sætte mig ved lyset her. 
Tænke på de folk, der kæmper,  
sørger, lider,  fjern og nær. 
Jeg vil også være taknemlig for det liv,  
der om’ gir mig: 
For familien og for tem’lig mange andre  
- måske dig? 
Derfor sætter jeg mig stille her  
ved  kalenderlyset, mens jeg ser  
tallet ET brænde langsomt bort. 
Det gør ventetiden god og kort.  
Kære lys, lys for dem, som jeg sang om  
– og lys i dette hjem 
 
Glædelig jul og godt nyt år til alle hjem! 
Inge-Lise Christensen, formand 

 

HUSK AT VI KAN MØDES PÅ NETTET! 
På www.vallekildehoervekirker.dk kan du finde alle informa-
tioner omkring kirkerne, fotos fra afholdte arrangementer 
og info om kommende. Du kan også møde os på Facebook. 
 

 
 
 
 
 
 
Som en del af Vallekilde Jul, er der efter guds-
tjenesten 6. december, salg i Våbenhuset af 
engle og Helligtrekongers lys fra Danmission 
(kun mobilepay, ingen kontanter.  
OBS: Mundbind påkrævet).  
 
Du kan også give et beløb til kirkekollekten i din kirke eller 
ved donation via netbank til provstiets indsamlingskonto:  
0537-0000499013. Tak om du vil være med!     
Provstikomiteen – kontakt: Karin Wandall,  
Vallekildevej 152, 4534 Hørve, tlf. 60 59 95 12. 
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Præster laver julekalender på YouTube 
I mange hjem og skoler er det en fast tradition 
at tænde et kalenderlys og samles om det en 
stund, mens man tæller ned og glæder sig til 
jul. Sognepræst Mikkel Vale (sognepræst på 
Tuse Næs og i Hagested) har skrevet en ny  
kalenderlyssang. Et vers til hver af de 24 dage 
om det, der gør vores liv godt, men også om 
dem, der kæmper og lider – og med et let  
omkvæd, så selv de små kan synge med.  
 
For at gøre det let for folk at synge med, bliver 
den trykte udgave af kalenderlyssangen suppleret 
med 24 små film, som er produceret af lokale 
mediefolk og musikere.  
 
Sognepræsterne Anders Tangaa Jensen  
(Grevinge) og Mikkel Vale synger kalendersan-
gen, og efterfølgende går de på opdagelse i  
al det gamle juleskrammel:  
 
Kan det passe, at de ældste juletræer kommer 
fra nogle munke, der legede Adam og Eva ved 
Kundskabens Træ?  Og hvorfor pynter vi træet 
med en stjerne i toppen? 
 
 
 

ET EKSPERIMENT:  
Ikke forkyndende, men rummelig 
Kalenderlyssangen er et digterisk eksperiment: 
At skrive en adventssang, som er så rummelig, 
at alle, der ikke skammer sig over at håbe på, at 
det ender godt, kan synge med. Eller sagt på en 
anden måde:  
 
Der er ingen tvivl om, at vi to er præster, men 
det er vort store drøm, at folk med forskellige 
livssyn og religioner skal kunne synge med.  
At såvel kristne som andre kan føle sig hjemme i 
sangen. Den er ikke forkyndende men fav-
nende. Og det er vigtigt i år, hvor skoler og 
andre institutioner, på grund af pandemien, 
nok ikke kan opleve den samme slags kirke-
besøg og juleafslutninger, som vi er vant til…  
 
Det er Anders Tangaa Jensen og Mikkel Vale, 
der har fået idéen og arbejdet med at realisere 
den. Sanghæftet kan man hente i kirkerne og 
på kirkekontoret i Vallekilde. Filmene findes på 
kirkernes facebooksider og på YouTube. 

Sang, film og juleskrammel…

Bag den nye kalender står præsterne Anders Tangaa Jensen 
og Mikkel Vale. Foto: Katrine Nordahl 

Deadline for indsendelse af artikler og billeder til 

næste Kirkeblad: 14. februar 2021. BEMÆRK at kirkebladet 

gælder en måned mere - frem til 1. marts
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FØRSTE SØNDAG I ADVENT er der konfirmand-
familiegudstjeneste v. Karin Wandall og Maud 
Kofod i Hørve kirke 29. nov. kl. 10.30. Maud  
synger solo og lærer os nogle gospel-kanons. 
Konfirmanderne medvirker med bøn, læsning 
og indgang med lys, gran og julekrybbens figurer. 
 
ANDEN SØNDAG I ADVENT er der musikguds-
tjenste 6. dec. kl. 14.00 i Vallekilde kirke v.  
Karin Wandall med Christmas Carols og fløjte-
musik v. Isabella Hûbner (tværfløjte) og Daniel 
Abildgaard. Isabella er fast med på holdet i  
“Den Klassiske Musik Quiz” på DRK.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Som en del af Vallekilde Jul er der efter guds-
tjenesten 6. december salg af engle og Hellig-
trekongers lys fra Danmission i Våbenhuset. 
(kun mobilepay, ingen kontanter.  
OBS: Mundbind påkrævet).  
Juletræsfesten i Præstegården med dans om 
træet er desværre aflyst gr. coronasituatioen.  
 
JULEAFSLUTNINGER & JULESANG 
Dagplejebørn har juleafslutning i Hørve kirke 
tirsdag 8. dec. kl. 09.30. Grundet corona er der 
desværre ingen juleafslutning for børnehave-
børn i Hørve kirke i år. Vi håber på bedre tider! 
 
Julesang på Bakkegården 10. dec kl. 13-16  
Vi håber det kan gennemføres.  
Se vallekildehoervekirker.dk   

TREDJE SØNDAG I ADVENT gudstjeneste kl. 9.00 
i Hørve kirke v. Ander Tangaa Jensen. Idéskaber 
af kalenderlyssangen (se side 3). 
 
FJERDE SØNDAG I ADVENT gudstjeneste med 
De Ni Læsninger” kl. 10.30 i Vallekilde v. Jens 
Kirk. I Adventstiden holdes der i mange af  
landets kirker en helt anderledes gudstjeneste.  
Den kaldes ”De ni læsninger” som forbereder 
os til julen. Som navnet antyder, læses der i 
løbet af gudstjenesten ni udvalgte stykker fra 
Bibelen, som tilsammen udtrykker målet og for-
målet med Guds kærlighed til hele sin skabning.  
Traditionen stammer fra England, hvor den  
første gang blev brugt den 24. december 1918  
i Kings College Chapel i Cambridge.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

JULEKONCERT  
ONSDAG 9. DECEMBER KL. 19.00 
Julekoncert med operasanger Magnus Vigilius 
og Daniel Abildgaard i Hørve kirke. For anden 
gang i år er det blevet muligt at indbyde til 
koncert med Magnus Vigilius, der udfører et 
meget flot og julet program.  
 
Alle er velkomne til denne aften, men vi er nødt 
til at have TILMELDINGER. Mail til Inge-Lise:  
ingehe@privet@dk eller på tlf. 20 43 91 54  
for at reservere en plads i kirken. Der er ingen 
entre, men Menighedsrådet håber, at man giver 
en skilling til menighedspleje :) 

Advent, musik og julegudstjenester

CHRISTMAS 
CAROLS
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Julegudstjenester - OBS tilmelding 
I år holder vi fire gudstjenester med tilmelding 
forud på gr. corona og adgangsbegrænsning: 
Kl. 12.00 Vallekilde kirke 
Kl. 13.00 Hørve kirke 
Kl. 14.00 Vallekilde Kirke 
Kl. 15.00 Hørve kirke  
33 personer i Vallekilde og 53 personer i Hørve. 

 
 
Tilmelding på kirkekontoret: 
Tlf. 59 64 01 39 eller hos formand Inge-Lise  
Christensen tlf. 20 43 91 54 
Eller på vallekildehoervekirker.dk

 
 

NYE MÅDER i 2021

Op ad bakke - fuld af gå på mod

Minikonfirmander i 2021 
På grund af Covid-19 bliver der måske ikke et  
almindeligt forløb for Minikonfirmander med 
ugentlige eftermiddage? 
 
I Vallekilde-Hørve kirker indbyder vi i stedet 
børn i 3. klasser til børnekirkedage med forældre. 
2 gange i foråret og 2 gange i efteråret.  
 
“Børnekirkedage med forældre” er særligt  
målrettet 3. klassebørn og deres familier i form 
af børnevenlige gudstjenester med fagtesange,  
bibelfortælling med billeder og samtale om, 
hvad der sker i en kirke. 

Vi skal også lave kreative ting til udstilling i 
kirken. Afslutning med diplomer. 4 x Børne- 
kirkedage starter 1. gang søndag 14. februar 
med fastelavn i Vallekilde kirke kl. 13.30.  
 
Tilmelding til minikonfirmander 2021 
“Børnekirkedage med forældre”  
 
Senest 5. februar til Karin Wandall:  
Mobil/sms 60 59 95 12 eller mail: kkw@km.dk  
(angiv barnets navn, klasse, skole og forældre-
kontakt tlf. nr. og e-mail). 2. gang med Børne- 
kirkedage bliver lørdag den 27. marts kl. 11.00 
i Hørve kirke som optakt til påsken.



Det var tankevækkende, at høre om en tid, hvor 
man delte mennesker op i kategorier som vær-
digt og uværdigt trængende. Særligt 5 skæbne-
fortællinger om unge i konfirmationsalderen, 
der en gang boede på fattiggården (hvorfor de 
var havnet der og hvad der senere hændte dem 
i livet) gjorde indtryk på os alle.  
 
Turen bød også på gode naturoplevelser. Vi fik 
set delfinen “Delle” svømme ved Svendborg 
gamle træskibshavn, og der var tid til en rask 
klatretur på Danmarks største vandreblok  
Dammestenen (10 m. høj og 46 m. i omkreds) 
inden spisning i Nyborg på vejen hjem. 
 

Siden har vi fulgt op på temaet om menneske-
værd ved en Konfirmand- og forældreaften 
med besøg fra Café Exit. Tom Hansen, der  
synger med i Fangekoret, fortalte os åbenhjer-
tigt om livet som indsat og livet som fri.  
 
Til foråret udvider vi med endnu en vinkel, når 
konfirmanderne ved heldagsundervisning den 
26. januar skal møde Behzad fra Afghanistan. 
Behzad på 23 år fortæller om sin flugt som 
16-årig og livet i Danmark (Kontakten er skabt 
gennem landsorganisationen “Dansk Flygt- 
ningehjælp Ungdom”) Anden dag med heldags-
undervisning i foråret er den 4. marts.  
 
Her forbereder vi os til påske og oplever “Påske-
dugen” – en 36 meter lang billedfortælling om 
påskens begivenheder rullet ud på kirkegulvet i 
form af en løber. 
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KONFIRMANDER & TEMAET MENNESKEVÆRD 
 
Med konfirmanderne har vi arbejdet med emnet menneskeværd gennem en udflugt til  
Forsorgsmuseet i Svendborg 
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Der blev gjort mange tanker om forskellen 
mellem værdigt eller uværdigt trængende. 
Konfirmander anno 2020 trods Corona,  
har anderledes og bedre muligheder. 
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HVOR 
 
 
 
 
 
 
 
FOR ER DET NU VI SYNGER?  
KONFIRMAND- & FORÆLDRESANGAFTEN: 
torsdag 11. marts kl. 19.00-21.00 i Hørve kirke:  
TOP 50 – DEN DANSKE SANG: En aften med  
Per Krøis Kjærsgaard, forstander på Osted Fri- 
og efterskole. En ny udgave af Højskolesangbo-
gen er netop udkommet og mange har sunget 
med på fællessang “hver for sig” med Fillip 
Faber og Mads Steffensen. Det har betydet  
opmuntring og livsglæde i corona-tiden.  
Fællessang giver fællesskab, betydning, dybde 
og bredde i vores liv. Per Krøis Kjærsgaard er 
kendt for blandt andre Linedanser-sangen, som 
ofte er brugt ved konfirmationer landet over.

 
 
 
 
 
 
 
Adam og Eva – og Patrick fra Herlev 
Kirkefrokost & fordrag søndag 7. februar 
Spis med ved forårets kirkefrokost mød ph.d.  
i teologi Søren Holst, der prædiker ved gudstje-
nesten kl. 10.30 i Vallekilde kirke. Efter fælles-
spisning i Præstegården fortæller Søren Holst 
om sin del af arbejdet med bibeloversættelse, 
der er mundet ud i den nye “Bibelen 2020”.  
 
Søren fortæller om “Adam og Eva – og Patrick 
fra Herlev”. Patrick fra Herlev eksisterer ikke.  
Bibelselskabet har opfundet ham, for at over-
sætterne kunne bruge ham som forbillede i  
arbejdet: ”Kan Patrick, som er 14 år, uden  
videre forstå denne sætning?”, har vi spurgt os 
selv. Hvis svaret var ”Nej” eller ”Tjoh, tjah”,  
var oversættelsen ikke god nok endnu.  
Foredraget fortæller om, hvordan man oversæt-
ter for læsere, der overhovedet ikke kender  
Bibelen i forvejen – og Søren illustrerer det 
rundhåndet med eksempler fra arbejdet med de 
kendte fortællinger fra Bibelens begyndelse. 

Vinterens læsekreds 2021 har Karen Blixens  
forfatterskab som omdrejningspunkt. 
Karen Blixen (døbt Karen Christientze Dinesen) 
blev født 17. april 1885 på Rungstedlund og 
døde samme sted den 7. september 1962.  
Karen Blixen var en meget beundret digter, 
forfatter og historiefortæller, som – foruden 
eget navn – skrev under pseudonymerne 
Isak Dinesen, Osceola og Pierre Andrézel.  
Alle genkalder sig nok hendes udsagn ”I am 
a story Teller”, og hun har sammenlignet sig 
med Scheherazade, der i ”1001 Nats Eventyr”  
fortæller kaliffen Shahryar eventyr. 

Karen Blixens fortællinger og eventyr følger 
traditionen af historiefortælling, og de fleste 
finder sted i det 19. århundrede eller tidligere. 
I Danmark, USA og England er Karen Blixen 
mest berømt for værkerne ”Syv Fantastiske  
Fortællinger” og nogle noveller ”Fra Det Gamle 
Danmark” m.fl. 
 
Tovholder for læsekredsen er Hans-Jørgen  
Møllegaard. Læsekredsen udfolder sig i 
Præstegårdssalen på følgende tirsdage:  
23. februar, 2. marts, 16. marts og 23 marts 2021 
fra kl. 19.00 til ca. 22.00. Der vil som sædvanligt 
være kaffe og kage i pausen. Alle er velkome!

KAREN 
BLIXEN LÆSEKREDS 21 “BLIXEN
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Vallekilde kirke, Jens Kirk: 
 
Mathilde Skov-Lindquist 
William Lohmann Poulsen 
Jens Kristian Dam 
Isabella Holmegaard Tornøe Nagstrup 
Cecilie Marie Poulsen 
Mads Klausen Iversen 
 
Nikolaj Bechmann 
Magnus Mandrup Hansen 
Victor Peter Bruun Larsen 
Trine Stæhr Sørensen 
Louise Ida Skipper Momme 
Ida Nielsen 
Dinna Skøtt Kjær Ipsen 
Cecilie Flecks Jørgensen 
Christine Sehested Pedersen

Hørve kirke, Jens Kirk: 
 
Anne Petra Norlin 
Christian Glud Nielsen 
Mads Steen Jacobsen 
Sebastian Nicolai Jensen 
Elisabeth Nikoline Petersen 
Gustav Christian Thorning Jensen 
 
Celina Bach 
Sabrina Melanie With 
Freja Lyngdorff Mikkelsen 

 

Herlige konfirmander 2020  



STRIKKEDAMERNES sidste maske! 

Strikkedamerne, der i næsten 30 år har strikket 
til forskellige formål: Mother Teresa, Kirkens 
Korshærs varmestue i Holbæk og Mødrehjælpen 
sammesteds, mødes for sidste gang 25. nov. 20. 
Strikkedamerne har besluttet af “nedlægge” 
sig selv, da man nu kun er 4-5 strikkere tilbage. 
Vi siger TAK for husly og kaffe gennem årene 
og for det meget fine håndarbejde, som vi har 
doneret til ovenstående formål. 
 
Kommende menighedsrådsmøder 
Torsdag den 14. januar   kl. 18.30 
Torsdag den 11. februar kl. 18.30 
Torsdag den 01. marts    kl. 18.30 
 
Alle møder afholdes i præstegården Vallekilde-
vej 152, indkørsel og indgang fra Bjergesøvej. 
 

FASTELAVNSFEST  
Søndag den 14. februar kl. 13.30 holder vi  
fastelavns-børnegudstjeneste i Vallekilde Kirke 
hvor minikonfirmander medvirker. Oplev bibel-
fortælling, sang og musik, der sætter farver på 
din søndag. Kom gerne udklædt store og små!  

BACH: KLASSISK KONCERT  
31. marts i Hørve kirke kl. 19.00 
Cellisten Anker Sigfusson kommer og spiller  
to cellosuiter af Bach, Cellosuite nr. 1 i G-dur:  
Prélude, Allemande, Courante, Sarabande,  
Menuet 1 og 11, Gigue. Cellosuite nr. 2 i  
D-mol. Alle er velkomne. Og efter koncerten er 
der en forfriskning I tårnrummet. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
Kirkebyt 21. marts kl. 10.30 
Vallekilde valgmenighed besøger sognekirken i 
Hørve kirke med kirkekaffe i tårnrummet.  
 
Forårssangaften 13. april kl. 19-21 
Vi synger forårssange i Præstegården og ved 
flyglet er Daniel Abildgaard, og i pausen, vil 
der være kaffe og kage. 
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Til kalenderen…



Møder for Indre Mission 
Hørve og Fårevejle 
FORMAND: NIELS NIELSEN, TLF. 28 85 92 27 
 

Tirsdag 19.01 kl. 19.30  

Nytårsandagt i Fårevejle Kirke 

Onsdag 20.01 kl. 19.00  

Alliancebedemøde v. Niels Nielsen 

Onsdag 27.01 kl. 19.00  

Den apostolske trosbekendelse  

v. Lennart Grønkjær-Davidsen 

 

Onsdag 10.02 kl. 19.00   

Generalforsamling med spisning 

Onsdag 24.02 kl. 19.00 Videomøde  

v. Leif Andersen: “Han afslører os” 

 

Onsdag 10.03. kl. 19.00 Møde v. Lars Hvam 

Onsdag 17.03 kl. 19.00 “Arbejde og hvile i 

Guds verden” v. Kurt Kristensen 

Onsdag 24.03 kl. 19.00  5 x 10 minutter 

Onsdag 31.03 kl. 19.00 Videomøde  

v. Leif Andersen “Han kæmper for oS” 
 
Møderne holdes normalt i Hørve Missionshus, 
Vallekildevej 13 kl. 19.00 hvis ikke andet er  
angivet. Alle er velkomne! 
 

 
   
 
 
 
  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: Nina Rasmussen.Tlf. 22 63 64 25 
E-mail: farmornina@icloud.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:lars.dall@outlook.dk
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DECEMBER 2020 VALLEKILDE KIRKE HØRVE KIRKE  
06.12 (2. søndag i Advent) Kl. 14.00 KW Ingen 
13.12 (3. søndag i Advent) Ingen Kl. 09.00 ATJ 
20.12 (4. søndag i Advent) Kl. 10.30 JK DE NI LÆSNINGER Ingen 
24.12 (Juleaften) Kl. 12.00 JK Ingen 
24.12 (Juleaften) Ingen Kl. 13.00 JK 
24.12 (Juleaften) Kl. 14 JK Ingen 
24.12 (Juleaften) Ingen Kl. 15.00 JK 
25.12 (1. juledag) Kl. 10.30 JK Ingen 
26.12 (2. juledag) Henviser til Grevinge kl 10.00 ATJ Samme som Vallekilde 
27.12 (Julesøndag) Ingen Kl. 10.30JK 
 JANUAR 2021  
01.01 (Nytårsdag) Ingen Kl. 16.00 JK 
03.01 (Helligtrekonger) Kl. 10.30 JK Ingen 
10.01 (1. søn.e.h.3.k) Ingen Kl. 10.30 JK 
17.01 (2. søn.e.h.3.k) Ingen Kl. 10.30 JK – DÅB 
24.01 (sidste søn.e.h.3.k) Kl 10.30 JK Ingen 
31.01 (Septuagesima) Ingen Kl. 10.30 JK 
 FEBRUAR 2021  
07.02 (Seksagesima) Kl. 10.30 JK KIRKEFROKOST 

Søren Holst prædiker Ingen 
14.02 (Fastelavn) Kl. 13.30 KW Ingen 
21.02 (1. søndag i fasten) Ingen Kl. 10.30 ATJ  – DÅB 
28.02 (2. søndag i fasten Kl. 10.30 JK Ingen 
 MARTS 2021  
07.03 (3. søndag i fasten) Ingen Kl. 10.30  ATJ 
14.03 (Midfaste) Kl. 10.30 JK Ingen 
21.03 (Mariæ bebudelse) Ingen Kl. 10.30 JK Kirkebyt med Korskirken 
28.03 (Palmesøndag) Kl. 10.30 JK Påskedugen i kirken i påskeugen 

Gudstjenesteliste   
DECEMBER 2020 | JANUAR | FEBRUAR | MARTS 2021  
 

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.


