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PRÆSTEN SKRIVER

Dobbeltsyn
v/sognepræst Iben Munkgaard Davids

større. Det forudsætter dog, at vi bevæger os tæt
Formerne sløres. Alting smelter sammen. Der er
ind på det, vi ser, for at lære dem eller det bedre
kun et at gøre. Vente. Pludselig træder billedet
at kende. Hvis vi holder os på behørig afstand af
frem, ganske klart og tydeligt. Det vælter nærmest
f.eks. et andet menneske, så ser vi blot, hvad der er
ud. Øjnene er stillet ind til at se mere end det i førsynligt for det blotte øje og ikke for det øje, der giste omgang så ud til.
Billedet fandt jeg i en bog, jeg har stående på hylver sig tid til at indstille sig på at se mere.
” I skal se med kærlighedens øjne”, står der i en
den. Bogen hedder synsbedrag, og består af bilaf salmebogens nyere salmer (nr. 369). Nogle vil
leder dannet af små prikker. Man sætter ansigtet
sige, at mennesker, der er ramt af kærlighed, ikke
helt ind til billedet, lader øjnene falde til ro i det
ser helt klart. De ser ikke kærestens skæve næse,
slørede motiv, og bevæger så langsomt bogen væk
eller de grå hår, der vokser frem med lynets hast.
fra ansigtet. Så kan man pludselig se, at der ud af
Kærlighedens øjne ser det elskede menneske, man
alle prikker fremstår et billede. Jeg kan ikke huske,
ikke vil være foruden.
hvad det forestillede, men første gang jeg så på det,
Således tror jeg, at Gud ser på os. Han ser os, elpå den måde, åbnede der sig en ny verden. Tænk
at det kunne lade sig gøre, ved øjnenes hjælp, at se
sker os gennem hele vores til tider slørede tilvæigennem det slørede til det tydelige billede. Der
relse. Der hvor vi ikke engang selv kan skue, hvad
findes mange eksempler på disse hologrammer,
vort liv er, dér ser Gud os, som de gudskabte mensom disse billeder hedder. Der findes andre billenesker, vi er, elskede og favnede af hans kærlige
blik. Han ser det store i det små. Han hjælper os
der, der fremstår tydeligt, men når man så ser på
med at ane glæden, der hvor man troede, der kun
dem fra en anden vinkel, eller lader øjnene hvile
var sorte prikker.
på dem en rum tid, så ser man lige pludselig, at
de faktisk har andre
dimensioner. Jeg ved
ikke om jeg ville kalde det synsbedrag,
men snarere ville jeg
kalde det dobbeltsyn. Vi er i stand til
at se mere, end det
første, vi umiddelbart ser.
Mon ikke det er således med mange ting
her i livet og i lyset?
Vi ser ting. Vi ser
mennesker. Vi ser
billeder, Vi ser noget, der prikker til
vores nysgerrighed.
Vi glaner ved det,
og får syn for noget Billede malet af Gary Davids: “Den levende fisk”
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Troen og håbet om, at Gud altid er med i vores
liv, kan beskrives som en slags dobbeltsyn. Vi ser
livet som det konkret udfolder sig for os. Samti-

dig hjælper troen og håbet os med at se bagved
det hele, og se kærligheden fra Gud, der lyser ned
over os altid.

Ny i job

Hvert år ansættes nye præster i Folkekirken. Nogle kommer på landet, andre i
byen. Nogle får særlige funktioner på et sygehus, i et fængsel, eller blandt gadens
folk. Således vil nogle opgaver være ens for de fleste præster, og andre opgaver
være helt særlige for den enkelte præst. For at kunne tilgodese den bedste efteruddannelse for præsterne, har hvert stift nu ansat en uddannelseskonsulent, som i tæt
samarbejde med biskop, provster og Folkekirkens Uddannelses- og Videnscenter, skal være med til
at koordinere uddannelsestilbud til præsterne, og følge op på disse.
Her i Haderslev Stift er sognepræst i Brændkjær sogn, Iben Munkgaard Davids ansat som uddannelseskonsulent de næste 3 år.
Det betyder, at Iben er frikøbt med 50% fra sin sognepræstestilling i samme periode. Maja Nørtoft
Lumholt er derfor ansat som sognepræst i kirken til at varetage den halve stilling.
Iben Munkgaard Davids,
sognepræst

Kære alle i Brændkjær Sogn!
Tænk at få lov til at være præst i Brændkjær! Jeg glæder mig til at
møde folk i sognet - og til samarbejdet på kryds og tværs mellem
ansatte og frivillige.
Jeg er vokset op på en gård ved Give og bor nu i Askov ved Vejen
sammen med min mand Frands og vore to børn på ti og tre år.
Oprindeligt er jeg uddannet lærer fra Den frie Lærerskole i Ollerup, men efter fire år som kirke- og kulturmedarbejder tog jeg fat
på teologistudiet, mest af alt fordi det altid har interesseret mig,
hvad det egentlig vil sige at være et menneske. Kristendommen
giver nogle gode bud på det – og er samtidig så rig en tradition, at man kan bruge et helt liv og stadig finde nye ting at glædes over og tænke over. Derfor holder jeg meget af præstehverdagens mange
møder med forskellige mennesker, som i glæder og sorger forundres over livet og søger et sted, måske
et ritual og nogle mennesker at dele det med.
Jeg ser meget frem til at møde jer alle!
Bedste hilsner
Maja Nørtoft Lomholt
3

”Kristen”
4 x studiekreds i november 2018
Onsdage kl. 10.45-11.45
Hvad indebærer det at være kristen?
Hvad betyder dåben?
Hvilken rolle spiller bøn?
Den tidl. ærkebiskop af Canterbury Rowan Williams skrev i 2014 en lille bog, med
titlen Kristen. Den blev oversat til dansk i
2016 og er tænkt som en hjælp til at overveje
de mest grundliggende elementer i det kristne liv: Dåb, Bibelen, nadver og bøn.
Med udgangspunkt i forfatterens overvejelser over disse temaer, vil vi 4 onsdage i november drøfte et tema hver gang. Man kan
læse den lille bog inden, men det er på ingen
måde en forudsætning for at kunne deltage.

Alle Helgens
gudstjeneste
Søndag d. 4. november kl. 16.00
Ved Alle Helgen mindes vi særligt de mennesker, der er døde fra os. Vi mindes dem i
opstandelsens lys og i håbet om, at vi skal
ses igen! Gudstjenesten er for alle der har
mistet – uanset, hvornår man har mistet.
Der er mulighed for at tænde et stearinlys
ved kirkens lysbord i forbindelse med denne
gudstjeneste. Der vil være særlig stemningsfuld musik. Navnene på de afdøde i Brændkjær sogn siden sidste Allehelgen vil blive
læst op som en del af gudstjenesten.
Ole Pihl, sognepræst

Alle er velkomne, også hvis man kun kan
være med en enkelt gang.
Onsdag d. 7. november, 14. november,
21. november og 28. november
Sognepræst Iben Munkgaard Davids

Høstfest i Brændkjærkirken
Torsdag. d. 13. september kl. 10.00-12.00
Vi begynder med en høstgudstjeneste i kirken og fortsætter i sidehuset med formiddagskaffe og hygge. Ældre fra Teglgården er
inviteret, men det er et åbent arrangement for alle der har lyst til
at komme til høstfest.
Torsdagscafeen står for formiddagskaffen og det gode til ganen.
Torsdagscafeen, Ole Pihl og Maja Nørholt Lomholt
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Høstgudstjeneste
Søndag d. 23. september kl. 10.30 med efterfølgende fællesspisning
Der høstes på marker og i haver og forrådene fyldes, men der høstes også på
mange andre måder. Vi høster erfaringer af de oplevelser og indtryk, livet byder os. Ved en høstgudstjeneste takker
vi for livets gaver!
Kirken vil være smukt høstpyntet og efter gudstjenesten serveres en hyggelig
kirkebrunch.
Høstmusik ved Michael Graubæk og
Theis Juul Langlands.
Maden koster 30 kr. Børn gratis!

Gospelgudstjeneste
Søndag d. 18. november kl. 16.00
Igen i år holder vi konfirmandgospel i Brændkjærkirken. Over 100 konfirmander fra Brændkjærkirken og Dalby Kirke omdannes i løbet af en workshop denne søndag til et bølgende og bevægende
gospelkor sammen med musiker og producer Joachim Hejslet Jørgensen og band, som vi igen i år
har hentet ned til Kolding fra Nordjylland.
Det bliver svært at stå stille og endnu sværere at lade være med at synge. Så
tag familie, venner, naboer, børn, unge, voksne
i hånden og kom med til
fest i kirken.
Ole Pihl
Sognepræst

5

Mandehørm i Brændkjærkirken
Volume 2
Så begynder vi igen med Mandehørm i Brændkjærkirken. Vi
mødes tirsdage kl. 19.30 og skaber her et rum for gode relationer og drøfter kristendom, liv og tro på mandevis. Vores tilgang til dagens temadrøftelse er: Hvad kan jeg bruge det til?
Giver det mening for mig? Vores tilgang til hinanden er: Vi er
sjældent helt enige og behøver heller ikke være det! Men vi bliver som oftest klogere. Der er ingen forberedelse!
Kl. 21.00 præsenteres aftenens specialøl, som nydes sammen
med en lille anretning i hyggeligt selskab. Pris: 50,- kr. pr. gang.
Vi skiftes til at stå for den lille anretning, som også kan bestilles udefra.
Første aften er d. 18. september: Tema: Er det tøset, når en
mand føler skam? Dette spørgsmål drøftes efter et oplæg fra
Ole Pihl. Denne aften serveres der Brændkjærbajer og efterårets 2 næste mandehørmsaftner planlægges.
Tilmelding til de enkelte aftner sker til Ole Pihl, 20651653, op@km.dk - af hensyn til serveringen.
Har man glemt at melde sig til, er døren dog åben! Vi deler som brødre!
Tirsdag d. 18. september, tirsdag d. 30. oktober, tirsdag d. 27. november
Ole Pihl, sognepræst
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Koncert med Ida Corr
Søndag d. 7. oktober 2018 kl. 17.00
Dørene åbnes kl. 16.00
Den århusianske popsangerinde Ida Corr har rødder i Gambia,
og det viser sig ikke bare i hendes smukke glød men også i hendes varme stemme. I 2007 udgav hun sit første popalbum og har
siden været et kendt navn på den danske pop/RnB/soul-scene.
Ved koncerten i Brændkjærkirken viser Ida nye sider af sig selv som artist, når hun kommer med sit
nye akustiske live-setup. Hendes største popsange, samt et par stykker fra Toppen af Poppen, vil blive omarrangeret og fortolket med klaver, guitar, percussion, vokal og kor.
Der sælges 300 billetter til koncerten.
Billetter sælges via billet.musik.dk Spørgsmål om koncert og billetter stiles til: 29455510 /
mads.grimstad@umusic.com

Juleaften i fællesskab
Traditionen tro er der igen juleaften i Brændkjærkirken i tidsrummet
kl. 17.30 til kl. 21.30 d. 24. december
Der inviteres til deltagelse i den traditionelle juleaften, hvor der serveres julemiddag. Og
hvor vi selvfølgelig synger kendte julesalmer, læser juleevangeliet og lytter til en julefortælling. Vi vil også danse om juletræ. For at sikre gangbesværede og kørestolsbrugere adgang, skal gæster reservere kørsel via flextrafik!
I år kan der købes billet i tiden 12. november til 15. december hos LIVA Stormarked og hos Brændkjærkirkens kordegnekontor.
Evt. spørgsmål vedrørende arrangementet, kan rettes
til arrangør Kolding 1 Y´s Men´s Club, Preben Nielsen,
telefon 20162593.
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SANG

Orlov
Kirke- og kulturmedarbejder Anne Mette Meyer har orlov fra sin stilling i Brændkjærkirken de næste måneder.
Anne Mette glæder sig til at komme tilbage og genoptage de mange gode aktiviteter.
Venlig hilsen Menighedsrådet

Godnathistorie

Tirsdage kl. 17.00
- vi er færdige med aftensmaden ca. 18.15
Vi tænder fortællelyset, når vi har sat os til ro i kirken, sunget en sang og er helt klar til at høre en dejlig godnathistorie. Ind i mellem er der børn, der synger. Det tager ca. 25
minutter i kirken, og bagefter er der aftensmad til alle i sidehuset. Den skal du ikke betale for, og tilmelding er heller
ikke nødvendig. Alle børn og deres voksne er velkomne.
Tirsdag d. 18. september, 30. oktober (Alle Helgen) og 27. november

Ungkoret i Brændkjærkirken
for 7. klasse og op tirsdage kl. 16-17.00

Vi er en lille forsamling af de sejeste sangglade piger fra klassetrinene 7. og opefter. Fælles for alle,
er at vi elsker at synge sammen og synes, at Brændkjærkirken er et herligt sted med plads til enhver.
Vi synger alt muligt forskelligt. Sange vi specielt har været glade for er f.eks.: Michael Jackson Change, Lyse nætter af Alberte, Vindens farver (disney),– og alt muligt andet skønherlig musik!
Vi viser sommetider hvad vi kan
til gudstjenesterne i kirken, og så
synger vi også til et bryllup – det
er virkelig sjovt.
Er du interesseret i at prøve at
synge sammen med os, så kontakt korleder Kåre Brønserud
på email kaare@braendkjaerkirken.dk eller tlf. 51949590.
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Sommerhøjskole 2019
Mandag d. 12.8. – lørdag d. 17.8.
Spændende og inspirerende dage på en
af Danmarks smukkest beliggende højskoler. Lige ud til Kattegat og med udsigt
til Tunø, Samsø og Helgenæs.

Det handler ikke om at føje år til sit
liv, men om at føje liv til sine år.
En heldagstur til Søhøjlandet med Aage Augustinus som guide. Vi kører via Skanderborg ned
til Mossø, besøger Sankt Sørens Kirke i Gl.Rye, der dannede rammen for starten på reformationen
i Norden. Derefter går turen til Himmelbjerget og Julssø. På vej tilbage kører vi over Yding Skovhøj
og Ejer Bavnehøj. En halvdagstur til det nye Aarhus. Vi får rundvisningen på Dokk1, kører til den
nye bydel Aarhus Ø og hjem gennem centrum af Aarhus og ser rådhuset, musikhuset, Aros m.v.
Der vil være foredrag med bl.a. Aage Augustinus, Helge Telggaard og Carsten Holvad. Vi skal selvfølgelig også synge en masse dejlige sange fra højskolesangbogen.
Detailprogram udsendes i efteråret 2018, og
vil være at finde i Brændkjærkirken og på
www.brændkjærkirken.dk

Priser:
Dobbeltværelse med havudsigt: 4.200 kr. pr. Pers.
Enkeltværelse uden havudsigt og m. delt toilet og
bad: 4.200 kr.
Enkeltværelse med havudsigt og m. delt toilet og
bad: 4.600 kr.
Inkl. Bus t/r til Brændkjærkirken, Kolding.
Yderligere info kan fås hos Sommerhøjskoleudvalg i Brændkjærkirken: Thorsten Østergaard, Lisbeth Leth, Inga Kristensen og Ole Pihl (sognepræst: 20651653).
Tilmelding og betaling foregår direkte til Rude Strand Højskole. Tilmelding foregår efter ”førsttil-mølle” princippet - info@rudestrandhojskole.dk. Telefon: 86558944

Tryghed, hygge, gode foredrag og fortællinger, højskolesang og lækker, lækker mad.
Man bliver ”høj” af højskole på Rude Strand.
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Efterårets kunstudstilling 2018
Det er en stor fornøjelse at byde
velkommen til efterårets udstiller, ikon og billedskaber Annie
Margrethe Glistrup.
Selv udtrykker hun: Mit billedunivers har rødder i det ekspressive koloristiske univers.
Det er de store spørgsmål, der
arbejder gennem maleriet.
Himmel og jord, sorg og glæde.
Det eksistentielle danser rundt i
farver og former og afspejler det
liv vi lever”.Oplev dette spændende univers fra den 28. oktober, hvor vi holder fernisering
efter gudstjenesten til søndag
den 25. november 2018.
Kunstudvalget i Brændkjærkirken

Allehelgen for børn
Tirsdag d. 30. oktober kl. 17.00
Det kan være livgivende at tænde lys for en,
man har mistet, eller en man tænker særligt
på. Det gælder for børn som for voksne. Derfor holder vi gudstjeneste med lystænding,
fortælling og musik i børnehøjde, så hele familien sammen kan tænde et lys i håbet om,
at Gud har alle vores kære i sine gode hænder.
Bagefter spiser vi sammen helt som vi plejer,
når der er Godnathistorie.
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Fælleskirkelige aftener
Torsdage kl. 19.30 i kirkens sidehus.
Kom og hør spændende foredrag fra folk med en hjertesag og viden. Det koster ikke noget udover,
at man betaler lidt for kaffen.
Torsdag d. 20.9
KOM I GANG MED DEN VIGTIGE SAMTALE
Sognepræst og kirkekonsulent Jens Rønn Sørensen vil inspirere os til at få gang
i den vigtige samtale om tro. Gerne på en naturlig og dagligdags måde.
Ud over sit virke som præst, holder Jens Rønn Sørensen visionsdage, for f.eks.
menighedsråd.
Torsdag d. 25.10
HVORDAN KAN KRISTNE TRO PÅ BIBELEN
Vi får besøg af højskoleforstander Robert Bladt, som også er teolog.
Han siger om sig selv, at han elsker historier, der pirrer fantasien, og han vil gerne have os til at reflektere over Guds store historie med os.
Torsdag den 22.11.
ET VALG MELLEM LOV OG SAMVITTIGHED
Leif Bork Hansen blev kendt som Flygtningepræsten da han i 90’erne hjalp 29 serbiske flygtninge
med at gå under jorden i ca. to år.
Dermed satte han sit eget embede på spil. Han siger selv, at hans samvittighed bød ham at gøre det.
Kontaktperson: Rita Brohus Wienberg 20 44 25 00

Sang fra højskolesangbogen
Onsdage kl. 14.30 i sidehuset
Disse dage er der mulighed for at være med til at synge nye og gamle sange fra højskolesangbogen. Rigmor præsenterer sangene, og Niels indlærer melodierne og akkompagnerer. Der er kaffe og småkager til 15 kr. Eftermiddagen slutter med en ønskekoncert.
Den 12. september, 10. oktober, 14. november, 12. december.
Rigmor & Niels Karstoft
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Torsdagscafé
Torsdage kl. 10- 12
HVER torsdag formiddag mødes en flok seniorer til hyggeligt samvær i Brændkjærkirkens sidehus. Mange gange har vi et særligt besøg og det fremgår af datoerne her under. Det er
så hyggeligt, og vi kan sagtens være flere. Der serveres formiddagskaffe med brød for 20 kr. Alle er
velkomne.
Torsdag d. 6.9.
Vi skal lytte til senior volontør Bodil
Jørgensen, som har arbejdet i Afrika
og Mellemamerika, vi skal høre om
hendes liv i det fremmede
Torsdag d. 20.9.
Tidl. overborgmester i Flensborg,
nu projektleder for 100 års jubilæet
for genforeningen, Simon Faber, vil
fortælle os om forberedelserne til jubilæet.
Torsdag d. 4.10.
Kommer tidl. chefanklager, nu forfatter og foredragsholder Henrik Werner Hansen, og fortæller om
en gammel kriminalsag.
Torsdag d. 18.10.
Vi får besøg af Sekretariatschef Jørgen Schou, fra Syddansk Universitet. Han vil berette om mindre
heldige ting, som foregår på universitetet. Det kan være dokumentfalsk, eller snyderi ved eksamen.
Torsdag d. 1.11.
Ægteparret Toftlund kommer og underholder med sang og musik. Han spiller på savblad, og hun
på klaver.
Torsdag d. 15.11.
Kommer Kristian Lynge, som nogle vil kende fra kirkens menighed. Han vil fortælle om Lina Sandell, og vi skal synge nogle af hendes sange.
Torsdag d. 29.11.
Kommer teolog, professor og underviser ved menighedsfakultetet i Århus, Peter Legarth. Han har
skrevet bogen: EFTER STYRTET, og vil fortælle om sit liv, som er beskrevet i samme bog.
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Eftermiddagsmøder
Spændende foredrag, hvor alle er velkomne. Kaffe med brød koster 25 kr. Afholdes fredag
kl. 14.30 i ulige uger i kirkens sidehus.
14. september
”Livet i Europas mest sikrede fængsel”
Historien om det kirkelige arbejde og den ofte barske hverdag blandt rockere og bander, drabsmænd, narkohandlere, røveridømte og terrordømte
v/ fængselspræst Jesper Birkler, Horsens
28. september
”En dåb fuld af håb”
Der er et autoriseret dåbsritual i Folkekirken, men betyder det så, at det er
ens i alle kirker, når der er dåb? Gennem en fokusgruppeundersøgelse har
jeg sammen med en præstekollega Martin Rønkilde, Sct. Nicolai sogn,
undersøgt præsters dåbspraksis i Haderslev stift. Det er der kommet en
spændende rapport ud af, som vi skal høre om denne eftermiddag
v/ sognepræst Iben Munkgaard Davids
12. oktober
”En kulturhistorisk rejse ad de russiske floder”
Vi er opvokset i en tid, hvor alt østpå var lukket land. Men efter murens fald er det blevet muligt at
rejse dertil og få indblik i Ruslands kultur. I sommeren 2007 havde vi den glæde at opleve Moskva,
og derefter sejle ad de russiske floder forbi landsbyer, byer og klostre og til Sankt Petersborg, hvor vi
besøgte zarens paladser. Et foredrag i ord og billeder.
v/ Thorkild Sørensen, Haderslev
26. oktober
”Mit musikerliv gennem 73 år”
Vi skal høre musik krydret med anekdoter og masser af fællessang
v/ organist Villy Egmose, Skjern
9. november
”Hvilket herligt liv”
v/ tidl. borgmester Flemming Christensen, Vejle
23. november
”Min fars dagbog”
Min far var forstander på forsøgsstationen St. Jyndevad indenfor planteavl i 25 år. Senere borgmester i 2 perioder i Tinglev kommune i 80’erne
v/ Britta Johnsen, Sønderborg
Kontaktperson: Inga Kristensen tlf. 21 29 64 61
13

KONTAKT OG ADRESSER

Adresser m.m.
Brændkjærkirken
Agtrupvej 114, 6000 Kolding.
Tlf. 75 53 00 73
Kordegnekontoret
Agtrupvej 114, 6000 Kolding.
Tlf. 75 53 00 73.
E-mail: braendkjaer.sogn@km.dk
Mandag-onsdag samt fredag 09.30 - 13.00,
torsdag 13.00-17.00
Kordegn
Jytte Meyer Madsen
Tlf. 75 53 00 73.
E-mail: braendkjaer.sogn@km.dk

Kirketjener
Iben Ikkala
Tlf. 20 14 32 10
E-mail:
kirketjener@braendkjaerkirken.dk

Sognepræst
Ole Pihl
Tlf. 20 651 653
E-mail: op@km.dk

Organist
Kåre Brønserud
Tlf. 51 94 95 90
E-mail:
kaare@braendkjaerkirken.dk

Sognepræst
Iben Munkgaard Davids
Tlf. 29 33 62 03
E-mail:
iben@braendkjaerkirken.dk

Kirke- og kulturmedarbejder
Anne Mette Meyer
Orlov

Sognepræst
Maja Nørtoft Lumholt
Tlf. 21 48 08 91
E-mail: mnl@km.dk

Menighedsrådsformand:
Poul Wienberg
Mejløvænget 18, 6000 Kolding,
Tlf.: 51 90 82 23
E-mail: poul@wienberg.it

Sygehuspræst
Birgit Fur
Tlf. 23 34 28 53
Konfirmandpræst
Lene Thim
Tlf. 24 48 60 90
E-mail: lenth@km.dk
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www.braendkjaerkirken.dk
Kirken er åben for besøgende alle
hverdage mellem kl. 10.00 – 16.00.

Kirkebladet

udgives af Brændkjær sogns menighedsråd.
Redaktionsudvalg: Ole Pihl og Anne Mette
Meyer (ansvh.).
Kirkebladet udkommer ca. 1 uge før dec., marts,
juni og september. Deadline for aflevering af stof
er den 20. okt, 20. jan, 20. apr og 20. juni.
Sats og tryk: From Grafisk
Gejlhavegård 23, Kolding. Tlf. 75 52 77 11

Gudstjenester i Brændkjærkirken
September
Søndag d.
Søndag d.
Torsdag d.
Søndag d.
Tirsdag d.
Søndag d.
Søndag d.

2. sept.
9.sept.
13. sept
16. sept.
18. sept
23.sept.
30 sept.

10.30
10.30
10.00
10.30
17.00
10.30
10.30

14.søn. eft.trin.
15.søn. eft.trin.

7 okt.
14.okt.
21.okt.
28.okt.
30. okt.

10.30
10.30
19.00?
10.30
17.00

19.søn.eft.trin.
20.søn. eft. trin.
21.søn.eft.trin.
22.søn.eft.trin.

Kom og se!
Ja og nej
Nåde
Det største for de små
Alle Helgen for børn

16.00
10.30
16.00
10.30
17.00

Alle Helgen
23.søn.eft.trin.
24. søn. eft. trin.
s. søn. i kirkeåret

Mindegudstjeneste
OP
Håndører
MNL
Gospelgudstjeneste. Konfirmander medvirker LT/OP/MNL
En dag som tusind år
OP
Godnathistorier
IMD

10.30

1. søn. i advent

Adventsgudstjeneste Ungkoret medvirker

16. søn. eft.trin.
17.søn.eft.trin.
18.søn eft.trin

Personligheder
Høstgudstjeneste for plejehjem
Opvækkelse
Godnathistorie
Høstgudstjeneste
Bliv i kærlighed

IMD
MNL
MNL /OP
OP
OP
OP
IMD

Oktober
Søndag d.
Søndag d.
Søndag d.
Søndag d.
Tirsdag d.

OP
MNL
OP
IMD
IMD

November
Søndag d.
Søndag d.
Søndag d.
Søndag d.
Tirsdag d.

4 nov.
11.nov
18. nov.
25. nov.
27. nov.

December
Søndag d. 2 dec.

IMD

Menighedsmøde
Søndag d. 7. oktober efter gudstjenesten ca. kl. 11.45
Menighedsrådet inviterer på en kop kaffe og lidt at spise, mens de orienterer om budget og regnskab.
Alle er velkomne!
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