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VEJERSLEV SOGN
Formand Anny Nielsen · Gammelvold 3 · 
7980 Vils ·  97767375 / 21682649
Kirkeværge Per Djernes Kudsk · 
Bjørnsagervej 15 · 7980 Vils · 9776 7131
Kasserer Jørgen V. P. Jensen ·  
Smedebjergevej 58 · 7980 Vils · 9776 7320
Kontaktperson Marie Boel ·  
Kalundborgvej 13 · 7980 Vils · 9776 6223
Organist Henrik Andersen · 2818 6954
Kirkesanger Mette Holm Nielsen ·
2040 4063
Graver Henning Mikkelsen · 5133 9788
Gravermedhjælper Margit Svenningsen · 
2426 7394

ØSTER ASSELS & BLIDSTRUP 
Formand Kirsten Sanders · Asselsvej 169  · 
7990 Øster Assels · 2121 3091
Kirkeværge (Blidstrup) Anni Øster Jensen · 
Grå Stensvej 11 ·  7990 Øster Assels · 
2345 5936
Kirkeværge (Øster Assels) Torben Sloth · 
Møllebjerget 10 · 7990 Øster Assels · 
9776 4144
Kasserer Herman Rasmussen ·  
Rolighedsvej 4 · 7990 Øster Assels ·  
9776 4110
Organist Øster Assels og Blidstrup Kirke 
Henrik Andersen · 2818 6954
Kirkesanger Mette Holm Nielsen ·
2040 4063
Graver Flemming Futtrup · 4048 1550
Gravermedhjælper Inger Futtrup ·
2146 5546 

VESTER ASSELS SOGN
Formand Gunhild Olesen Møller · Strædet 
38 · 7990 Øster Assels · 23 32 92 10
Kasserer Søren Kristian Petersen ·  
Ålekistevej 25 · 7990 Øster Assels ·  
9776 2252
Kirkeværge (ikke medlem) Rose Marie 
Mølgaard Jensen · Lervænget 10 · 2082 1398
Organist Conny Cold · 2423 6648
Kirkesanger Mette Holm Nielsen ·
2040 4063
Graver Henni Buur · 2170 6738

Påsken er den vigtigste højtid i 
den kristne kirke. For det mo-
derne menneske kan det imid-
lertid være svært at nærme sig 
de gådefiulde begivenheder og 
det stærkt ladede symbolsprog 
i de bibelske tekster.

Men ser man nærmere til, så 
har påskens begivenheder sta-
dig noget at sige til os. For alt, 
hvad der var i bevægelse i men-
nesker den første påske, er sta-
dig i bevægelse i ethvert men-
neskeliv i dag. For vi gennem-
lever også den store smerte – 
den store lindring. Vi gennem-
lever også håbløsheden – det 
tilbagevendende håb. Vi gen-
nemlever splittelsen – den gen-
skabte harmoni. Vi gennemle-
ver meningsløsheden og den 
dybeste sammenhæng.

Lad mig give jer to eksempler 
på, hvordan forfattere gennem 
tiden har arbejdet med påskens 
budskab. 

I Martin A. Hansens novelle 
»Påskeklokken« er vi sammen 
med to mennesker, da påsken 
kimes ind umiddelbart før på-
skegudstjenesten. Organistens 
kone, der er gravid, har be-
stemt, at hun vil i kirke. Og da 
hun sidder der på kirkebænken 
og lytter til salmerne, evangeli-
et og prædikenen, tænker hun 
på ordet opstandelse.
Det er et stort og mægtigt ord, 
der ligesom får jorden til at 
gynge under hende, og det går 
op for hende, at opstandelse ik-

ke kan forstås eller begribes. 
Men samtidig forstår hun, at 
opstandelse sker hver dag i vo-
res liv. Hun forstår, at barnet, 
som hun venter, også er en op-
standelse – med den erkendel-
se, med opstandelsens virkelig-
hed i sig, forlader hun kirken.

Ude på kirkegården er der sket 
en opstandelse. Det finder hun 
ud af, da hun møder kirkevær-
gen. Han går aldrig til gudstje-
neste, for han er ateist. Da hun 
fortæller kirkeværgen om det 
barn, hun venter, spørger hun 
til hans barn. Og da viser han 
hende den grav, hvor hans 
dreng, der kun blev 8 år, ligger.

Kirkeværgen fortæller, at han 
om morgenen, da påsken blev 
kimet ind, havde stået oppe i 
kirketårnet, og deroppe fra hav-
de han set sin dreng. Men skyn-
der sig at sige, at det måtte ha-
ve været en skygge – en øjen-
forblændelse. Det tror jeg ikke, 
siger hun. Så han glad ud? spør-
ger hun igen. Han hoppede i 
paradis her på kirkegården, 
fuldstændig som jeg husker det 
der hjemme fra. Så var det ham, 
siger hun. Organistens kone går 
ud fra kirken og bekræfter op-
standelsens virkelighed, i evan-
geliet har hun hentet mod til at 
bringe dets lys, dets kraft, det 
liv videre til et sørgende og sø-
gende menneske – sådan blev 
det også påske for ham. 

Det næste eksempel, jeg vil 
bringe, er fra den bog, der ud-

KIRKELIG VEJVISER PÅSKE – EN GAMMEL  OG EN NY!

Forsidefoto: Klokken i Vester Assels Kirke – pastoratets ældste kirkeklokke, 
støbt af Nicolavs den Gamle, der fremstillede en del klokker i Jylland i slut-
ningen af 1300-tallet. Klokken i Vester Assels er dog uden årstal. Vester 
Assels Menighedsråd er i gang med at anskaffe en aflastningsklokke, men ved 
de kirkelige handlinger vil det stadig være den gamle klokke, der anvendes.



kom sidste år, og som hedder: 
»Gennem den kulsorte sky«.

Det er vores egen Jens Smærup Sø-
rensen, der har redigeret denne lil-
le fine bog, som består af en række 
påskehistorier. Citatet her er fra det 
afsnit, der hedder »Thomas«, og 
som er skrevet af Bjarne Reuter.

»Thomas kløvede sig gennem men-
neskemængden og satte kursen 
mod citadellet, mens han repetere-
de de sidste dages hektik og for-
nemmelse af opbrud. Som han hu-
skede det, var det hele startet så 
fredeligt. Han og de andre disciple 
havde befundet sig på Oliebjerget, 
siddet i en rundkreds med vin i 
krusene og snakket løst og fast om 
det, der optog dem, nemlig på-
skens måltid – sedermåltidet – de 
bitre urter, som blev lagt i saltvand 
til minde om tårerne, der blev 
grædt under slaveriet.

Der var ingen ende på beskrivelser-
ne af mors mad, og skønt hver ene-
ste historie var fortalt mange gan-
ge, var det en fest at høre dem igen. 
Påsken bestod af koncentriske cirk-

ler, som dannede et mønster af 
tryghed og varme. 

Sådan var det startet, men sådan 
var det ikke endt. Thomas huskede 
hver en detalje fra den aften. Ny-
månen havde stået som en le over 
Jerusalem den aften, og forårsha-
ven havde duftet af merian og sal-
vie....«

Jeg synes, begge beskrivelser teg-
ner billeder og vækker sanser, som 
vi alle kan nikke genkendende til. 
Teksterne er skrevet med mange 
års mellemrum. Men de kredser 
om det samme tema; påskens my-
sterium, som involverer minder, 
tanker, gru, glæde og forventning. 
Så gennem disse to tekster kan vi 
sætte vores eget liv i relief. Først 
gennem de bibelske tekster og 

igen, når andre 
lægger stemme 
til det liv og de 
erfaringer, som 
de bibelske tekster beskriver.

Med disse to tekster – en ny og en 
gammel - vil jeg ønske jer en glæ-
delig påske.

Trine Gjørtz

PÅSKE – EN GAMMEL  OG EN NY!

Redaktion:  

Gunhild Olesen Møller
tlf. 2332 9210 
gunhild.olesen.moller@rn.dk

Birgitte Landgrebe-Nielsen 
tlf. 9776 4265 
b.e.landgrebe@mail.tele.dk

Anny Nielsen 
tlf. 2168 2649 
aehn@rn.dk eller 
vangsborg@mail.dk

Henrik Højgaard Sejerkilde 
(redaktør)  
henh@berlingskemedia.dk

Kirkebladet udgives af 
menigheds rådene
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OVERBLIK (se i øvrigt opslagene)

APRIL
Torsdag  d. 7.  kl. 19.30:   Foredrag om en rejse til Indien med Birgitte og Erik Landgrebe,  

Borgerhuset, Ø. Assels
Søndag  d.  10.  kl. 14.00:   Aakjær i ord og toner med Britta Krarup Møller og Conny Cold,  

V. Assels Kirke
Søndag  d.  24.  kl. 10.15:  Konfirmation, Ø. Assels

MAJ
Kr. himmel- 
fartsdag  d.  5.  kl. 10.15:  Konfirmation, Blidstrup
Søndag  d.  8.  kl. 10.15 og kl. 12:   Konfirmation, Vejerslev 
Mandag  d.  9.  kl. 19.00:  Musikgudstjeneste med Håndværkerkoret, V. Assels Kirke
Søndag  d.  22:  kl.  9.00:   Sogneudflugt: Gudstjeneste i Vejerslev Kirke, derefter udflugt til Sahl, 

Lemvig og Bovbjerg
JUNI
Søndag  d.  12  kl. 14.00:  Friluftsgudstjeneste, i haven på Blidstrup Efterskole

Stof til næste kirkeblad  
(juni, juli, august)  

afleveres hos redaktionen  
senest d. 3. maj 2016.  
Kirkebladet omdeles  

i uge 23.



AKTIVITETER
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I år er det 150 år siden, at forfatteren 
Jeppe Aakjær blev født i Fly ved 
Skive. Han var en af sin tids mest 
populære forfattere, som i romaner, 
noveller, digte og skuespil beskrev 
livet på landet. Han var både den 
krasbørstige kritiker af forholdene 
for tyende og den drømmende dig-
ter, der satte natur og landskab i 
rammende udtryk, som fæstner sig 
hos os, der læser og lytter.
Når Jeppe Aakjær offentliggjorde 
sine digte, var der straks komponi-
ster, som gerne ville sætte melodi 
til dem. Carl Nielsen har således 
skrevet musik til 16 af Jeppe Aa-
kjærs sange.
I V. Assels kirke vil vi fejre Jeppe 
Aakjær fødsel med en koncert med 
Britta Krarup Møller, hvor Conny 
Cold ledsager på orgel og klaver.
Britta Krarup Møller  er morsing-
bo. Hun stammer fra Vejerslev og 
bor i dag med sin familie i Holste-
bro. Hun er uddannet på Nordjysk 
Musikkonservatorium hos Dorthe 
Steensgaard og Annette Bo Nielsen. 
Hun har derudover deltaget i ma-
sterclasses hos Friedrich Gürtler, 

Lorraine Nubar samt Jan Lund - og 
har modtaget undervisning hos pro-
fessor Peer Birch over en årrække.
Britta Krarup Møller har en omfat-
tende koncertvirksomhed og med-
virker ofte ved forskellige arrange-
menter, både kirkelige og verdslige.
Hun underviser i sang og drama på 
Orkesterefterskolen i Holstebro og 
er desuden korleder for både børne- 
og voksenkor. Endelig er hun fast 
ansat kirkemusiker ved Mejrup 
kirke i Holstebro.
Vi vil lytte til Brittas smukke stem-

me, når hun synger Jeppe Aakjærs 
dejlige sange, og vi vil sammen 
synge de velkendte sange. Sangene 
bliver bundet sammen af fortællin-
ger om Jeppe Aakjærs liv og virke.

Vel mødt til en dejlig forårskoncert 
med Britta Krarup Møller. 
Koncerten er gratis, og alle er vel-
komne.

Koncert med Britta Krarup 
Møller.
V. Assels kirke, søndag d. 10. 
april kl. 14.

AAKJÆR I ORD OG TONER

LØRDAGSDÅB
Vi vil gerne følge med tiden, og menighedsrådene 
har derfor besluttet, at vi fire gange om året vil til-
byde lørdagsdåb.

Det betyder, at vi for det kommende år vil tilbyde 
lørdagsdåb den sidste lørdag i følgende måneder: 
Juni, september, november og februar.

Lørdagsdåben holdes i den kirke, hvor man måtte 
ønske en barnedåb, og stedet afgøres af, hvem der 
tilmelder sig først. Tidspunktet er 10.30. Man kan 
ikke anmode om dåb, før barnet er født. 

Sognepræst Trine Gjørtz

GUDSTJENESTE UNDER 
ÅBEN HIMMEL

Årets friluftsgudstjeneste kommer til at fore-
gå i haven på Blidstrup Efterskole den 12. 
juni, hvor Kirke-trioen vil spille til. 

De tre musikere arbejder med at forny musik-
siden i gudstjenesten – ikke med nye melodi-
er, men nye fortolkninger. Det er sognepræst 
Birgitte Refshauge Kjær, der prædiker ved 
friluftsgudstjenesten.

Friluftsgudstjeneste, Blidstrup Efterskole, 
søndag den 12. juni kl. 14.

Britta Krarup Møller fortolker komponisten Carl Nielsens smukke melodier til Jeppe 
Aakjærs lyriske tekster – og Conny Cold ledsager ved orglet og klaveret.

Britta Conny



DET ER VALGÅR I ÅR
Til november skal menighederne i de enkelte 
sogne vælge nyt menighedsråd. Menighedsrådet 
vil allerede nu gerne bede DIG om at overveje, 
om du kunne tænke dig at være med i rådet, el-
ler om du måske kender nogen, som du tænker 
kunne være lige præcis den rette person. Menig-
hedsrådet arbejder bl.a. med at sikre, at vi både 
får passet på vores ansatte og vores bygninger og 

får forvaltet den økonomi, som menighedsrådet 
råder over, på en måde, så alle i sognet oplever, at 
de er velkomne i kirken, til kirkelige arrange-
menter, og at kirken deltager i sognets liv i det 
hele taget – så meget som muligt. Snak gerne til 
os i menighedsrådet. Senere på året kommer der 
meget mere om det forestående valg.

Anny Nielsen, formand, Vejerslev
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INDIEN – ET GENSYN VÆRD 
Birgitte og Erik Landgrebe var ikke i tvivl: De havde besøgt Indien 
i to omgange, i 1999 og igen i 2004. Men ønsket om at vende til-
bage var stort - og det blev indfriet i januar og februar 2015, hvor 
de tog til Sydindien som turister. 

»Vi genså kendte steder og oplevede nye områder. Vi var i storbyer, i bjergene, 
i små landsbyer, ved stranden og mødte indere, der fortsat lever i en tradi-
tionel indisk kultur, og en ny indisk generation, der forener deres oprindelige 
kultur med vestlig levevis. De uddanner sig, går i cowboybukser, har de nye-

ste mobiltele-
foner og kører 
i metro. 
Vi genså også venner og bekendte fra vores tidligere besøg, så 
det føltes også som at komme hjem igen«, fortæller Birgitte 
og Erik Landgrebe. 

Den 7. april fortæller de om rejsen i ord og billeder; 
der er også lejlighed til at dufte og smage på Indien. 

Birgitte og Erik Landgrebe fortæller  
om deres rejse til Indien.
Borgerhuset, Øster Assels torsdag den 7. april 
kl. 19.30

MUSIKGUDSTJENESTE MED HÅNDVÆRKERKORET
Mandag den 9. maj er der musikgudstjeneste i Vester Assels Kirke.

Det bliver et gensyn med Håndværkerkoret. Koret har glædet os flere gange og har et alsidigt repertoire med 
både velkendte og nye sange. Korets leder er Anja Højgaard, der stammer fra Vester Assels. 

Efter gudstjenesten i kirken er menighedsrådet  
vært ved kaffen i Vester Assels Forsamlingshus. 

Her bliver der både mulighed for at synge med  
eller lytte til koret. 

Der kan bestilles kirkebil til arrangementet.

Musikgudstjeneste med Håndværkerkoret.
Vester Assels Kirke mandag den 9. maj  
kl. 19.00

Erik og Birgitte Landgrebe



6

Atter i år inviterer Sydmors Pasto-
rat til en heldags sogneudflugt.

I år er målet for bussen Bovbjerg 
Fyr, der ligger usædvanligt natur-
skønt helt ude ved kanten mod Ve-
sterhavet ved Ferring og Trans. Fy-
ret fungerer i dag som et særdeles 
aktivt samlingssted for området, 
der gør alt for at gøre fordommene 
om et uddødt udkantsdanmark til 
skamme. Omkring 100 frivillige 
driver stedet, der byder på udstil-
linger og foredrag - og har en cafe, 
som bliver målet for udflugtens ef-
termiddagskaffe.

Dagen begynder med gudstjeneste 
i Vejerslev Kirke kl. 9.00 - bagefter 
er der et rundstykke og en kop kaf-
fe, inden vi stiger på bussen, der 
gør det første holdt ved Sahl Kirke, 
der rummer et af de mest enestå-
ende eksempler på ældre dansk kir-
kekunst, nemlig det gyldne alter, 
der stammer helt tilbage fra ro-
mansk tid.

Hvis ellers vejret mager sig - og 
hvorfor skulle det ikke det? - er der 
frokostpause ved Toftum Bjerge, 
hvor man kan nyde udsigten over 
Limfjorden. Herefter går turen vi-
dere til Lemvig, hvor vi besøger 
Museet for Religiøs Kunst, der 
netop nu viser en fin udstilling af 
Ellen Hofmann-Bangs værker fra 
årene omkring 1900. Museet viser 
også eksempler på Bodil Kaalunds 

kunst, som mange kender fra hen-
des illustrationer til den udgave af 
Bibelen, der udkom i 1992.

Så kører vi videre ud til Vesterha-
vet, hvor bussen næsten bogstave-
ligt kører på kanten af Jylland - 
måske gennem Ferring, hvor 
maleren Jens Søndergaard havde sit 
atelier. Han er netop især kendt for 
sine motiver herude fra vandkanten 
og fra Thy - og er i øvrigt født i 
Øster Assels, hvor hans far var cy-
kelsmed. Hans lille atelier er åbent 
- og også et besøg værd.

Men målet er altså Bovbjerg Fyr, 
hvor vi igen sender gode ønsker til 
vejrguderne om sol og en stille bri-
se til kaffen og kagen, inden turen 
går hjemover.

På vejen hjem er der tid til et lille 
ekstranummer. Der er måske ikke 
mange, der ved det mere - men en-
gang var Bibelhaven i Elsted lidt af 
et trækplaster.  Haven var husmand 
Peter Hvidbergs livsværk, hvor han 
på et par tønder land fra 1940’erne 
plantede træer og anlagde stier, såe-
de blomsterbede og byggede sten-
sætninger. I første omgang tænkt 
som fristed for familien, men efter-

hånden fik andre også øje på ånde-
hullet i det forblæste Thy mellem 
Sundby og Snedsted, så Peter Hvid-
berg udvidede haven, så der blev 
plads til gæsterne. Og ideen om, at 
stedet kunne bruges til at formidle 
det kristne budskab, blev født.»Se, 
jeg kommer snart«, var teksten på 
den første af de mere end hundrede 
sten, som Peter Hvidberg i årenes 
løb forsynede med bibelord. Han 
var stærkt forankret i troen på Jesu 
genkomst, og om vinteren byggede 
han stenkors og modeller af kirker 
og huse, der skulle illustrere lignel-
sen om at bygge sit hus på sand eller 
på klippegrund - og haven blev 
kendt som »Bibelhaven i Elsted«.

Selv om der aldrig blev annonceret 
for stedet, kom der gennem årene 
en strøm af turistbusser med men-
nesker, der ville nyde den medbrag-
te kaffe i haven. Men i dag plejes 
haven ikke længere og får lov til at 
stå hen i et smukt forfald, som vi vil 
tage i øjesyn, inden udflugten run-
des af med aftensmad i Menigheds-
huset i Vils.

Prisen for udflugten med frokost, 
kaffe og kage, entre og aftensmad er 
200 kroner. Der er tilmelding til 
Anni Jensen på 2345 5936 - senest 
den 12. maj.

Sogneudflugt 22. maj kl. 9.00

PÅ TUR TIL KUNSTEN OG KANTEN

Det gyldne 
alter i Sahl 
Kirke er første 
stop på årets 
sogneudflugt.

På Museet for Religiøs Kunst er der mu-
lighed for at se værker af Ellen Hofmann-
Bang. Foto: Lars Gundersen

Eftermiddagskaffen bliver nydt ved Bov-
bjerg Fyr, der er blevet et pejlemærke for en 
kulturelt aktiv egn. 
Foto: Jens Erik Villadsen, Bovbjerg Fyr



KONFIRMANDER I  
SYDMORS PASTORAT

Søndag d. 24. april i Øster Assels kl. 10.15:
• Jonas Lind Glintborg, Blidstrup Mark 5
• Lean Mark Rasmussen, Rolighedsvej 4
• Maja Pedersen, Sandholmen 16
• Tobias Søren Josefsen, Kærvænget 6
• Mathias Jakobsen, Blidstrupvej 9
• Malene Pleidrup, Staghøjmøllevej 8

Kristi himmelfartsdag d. 5. maj 
i Blidstrup kirke kl. 10.15:
• Anker Mølgaard, Søndenom 11
• Anders Mølgaard, Søndenom 11

Søndag d. 8. maj i Vejerslev kirke kl. 10.15:
• Signe Vester Boll, Smedebjergevej 5
• Laura Brandhøj Nørgaard, Doktorvej 14
• Frederik Clausen, Gammel Møllevej 6
• Cathrine Bjerregaard, Plantagen 18
• Simon Sloth Nielsen, Rolighedsvej 6
• Oliver Stenkilde, Skovkrogen 8

AKTIVITETER

HVERDAGSKIRKE – 
KIRKE MED MENNESKER

Folkekirken på Mors vedtog i efteråret visions-
formuleringen: Kirken på Mors VIL fællesskab, 
omsorg, ånd og kultur. 

Mandag den 14. marts holdes første stormøde for 
at sætte fokus på ordene fællesskab og omsorg.
Til aftenens møde deltager  bl.a. borgmester Hans 
Ejnar Bertelsen, diakonipræst i Viborg Stift, Sø-
ren Tolstrup Christensen - der i øvrigt er vokset 
op som lærerbarn på Blidstrup Efterskole - leder 
af Perlen, Svend Erik Jørgensen og diakonipræst i 
Morsø Provsti, Joan Amalie Holck. Aftenen by-
der på oplæg og drøftelse blandt deltagerne. 

Stormøde: Hverdagskirke - kirke med 
mennesker. Blidstrup Efterskole mandag 
den 14. marts kl. 19.00-21.30 

MASSER AF MENNESKER 
OG GLÆDE I Ø. ASSELS

De 100 fastelavnsboller, der var indkøbt til ar-
rangementet med Klitmøller Gospelkor i Øster 
Assels Kirke onsdag den 3. februar slog lige præ-
cis til. 97 mennesker valgte at få varmen - også 
den indre - ved at nyde korets levende sang, der 
nærmest fik taget til at lette i Øster Assels Kirke. 
Alle var enige om, at det var en rigtig dejlig og 
varm oplevelse.
Lydmanden kunne i øvrigt fejre jubilæum præcis 
den aften. Da var det nemlig ti år siden, han før-
ste gang styrede lyden for koret - sjovt nok var 
det også i Øster Assels Kirke...

Klitmøller Gospelkor leverede en levende og dejlig varm 
oplevelse i Øster Assels Kirke.

PILGRIMME KOMMER 
OGSÅ TIL VESTER ASSELS
I midten af maj er der atter pilgrimsvandring Mors 
rundt. Over syv dage kommer deltagerne hele øen 
rundt - og lørdag den 21. maj når de til Vester As-
sels, hvor der er morgensang i kirken søndag mor-
gen, inden deltagerne fortsætter til Karby.

SÅ ER DER SPAGHETTI- 
GUDSTJENESTE IGEN

Så skal vi holde den sidste spaghettigudstjeneste i 
denne sæson. Vi begynder som altid med en kort 
børnegudstjeneste, hvor børnekoret medvirker, 
og bagefter spiser vi spaghetti med kødsovs i Me-
nighedshuset i Vejerslev. Vi slutter kl. 18.30.

Spaghettigudstjeneste tirsdag den  
12. april  kl. 17 i Vejerslev Kirke

7
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Kirkebilen 
(bestilles dagen før) 

Morsø Taxi & 
Turistbusser, 

tlf. 97 76 76 76.

Demensafdelingen
19. april kl. 11 Gjørtz
10. maj kl. 11  Gjørtz
14. juni  kl. 11  Gjørtz

Vejerslev Ældrecenter
19. april kl. 14 Noer
10. maj  kl. 14 Noer
14. juni kl. 14  Gjørtz
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Marts Vejerslev Øster Assels Blidstrup Vester Assels
Søndag den 20.
Palmesøndag

10.15

Torsdag den 24.
Skærtorsdag

10.15

Fredag den 25.
Langfredag

10.15
Liturgisk

Søndag den 27.
Påskedag

10.15

Mandag den 28.
2. påskedag

14.00 LKR

April
Søndag den 3.
1. s. e. påske 10.15

Søndag den 10.
2. s. e. påske 9.00 LKR

Tirsdag den 12. 17.00 Spaghetti
Børnekoret medvirker

Søndag den 17.
3. s. e. påske 10.15

Fredag den 22.
Bededag 10.15

Søndag den 24.
4. s. e. påske

10.15
Konfirmation

Maj
Søndag den 1.
5. s. e. påske

10.15

Torsdag den 5.
Kr. himmelfart

10.15
Konfirmation

Søndag den 8.
6. s. e. påske

10.15
Konfirmation

Mandag den 9. 19.00 Håndværkerkoret

Søndag den 15.
Pinsedag 10.15

Mandag den 16.
2. pinsedag 9.00 JAMH

Søndag den 22.
Trinitatis søndag

9.00
Sogneudflugt

9.00 Morgensang
Pilgrim Mors

Søndag den 29.
1. s. e. trinitatis 9.00 HJM

Juni
Søndag den 5.
2. s. e. trinitatis 10.15

Søndag den 12.
3. s. e. trinitatis

14.00 BRK
Friluftsgudstjeneste

Søndag den 19.
4. s. e. trinitatis 10.15

Søndag den 26.
5. s. e. trinitatis 10.15


