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Af  Christian 
Dalgaard 
Thomsen, 
sognepræst

Præsentation
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Mange har spurgt, om vi ikke synes, 
det er langt at flytte fra Lyngby ved 
København til en lille by i Vestjyl-
land. Men sådan tænker vi egentlig 
ikke om det. Det er klart, at vi skal 
forholde os til nye mennesker og ste-
der, nye måder at gøre tingene på og 
nye arbejdsopgaver i hverdagen, 
men det hører med, når man rykker 
videre. På mange måder føler vi fak-
tisk, at vi er flyttet hjem. Også selv-
om vi ikke har boet i Jylland før - her 
føler vi os hjemme. Det er overvæl-
dende, på den bedst tænkelige 
måde, at flytte fra lille lejlighed på 
anden sal i byen til et stort og flot 
hus i fantastisk smukke omgivelser. 

Det tager tid at komme på plads, og 
flyttekasserne står stadig i stakke, 
men vi er godt i gang med hverda-
gen, trods alt. Det er også overvæl-
dende, at møde så mange skønne 
mennesker her i jeres sogne. Som 
familie er vi allerede meget glade for 
at bo i byen og området, og det skyl-
des ikke mindst, at vi har fået en 

utrolig varm velkomst med mange 
gode snakke, og stor omsorg for 
både os og vores børn. Børnene tri-
ves i skole og børnehave med nye 
venner. Lene er på barsel med vores 
mindste og skal med tiden genopta-
ge sit teologistudie. Jeg har også fået 
en god start på hverdagen som 
præst, og glæder mig til at møde 
mange flere af  jer fremover. 

Siden jeg var dreng har jeg altid følt 
mig hjemme i kirken. Om det har 
været i kirkerne hvor jeg voksede 
op, dem jeg kom i som ung og vok-
sen eller nu i de tre kirker hvor jeg er 
er præst. Kirkerummet og fællesska-
bet i kirken er som et hjem og en fa-
milie for mig, hvor man kommer 
som man er og kommer hinanden 
ved. Jesus flyttede faktisk mange 
gange i sit liv. Han vandrede fra sted 
til sted, og mennesker tog imod 
ham, og bød ham indenfor. 

Når Jesus mødte mennesker tog han 
også sommetider hjem til dem og 
spiste sammen med dem, og han 
forandrede menneskers liv for altid. 
Han gik helt tæt på. Jesus vil gerne 
ind i vores hjem, han banker på og 
hvis nogen lukker op, så kommer 
han ind og tager del i vores liv. Vi hå-
ber, at vi som præstefamilie kan 
pege hen til ham. 
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På mange måder 
føler vi faktisk, at vi 

er flyttet hjem...

Vi vil sige stor tak for den meget 
hjertevarme modtagelse, vi har 
mødt, både i arbejds- og familiesam-
menhæng. Coronaen sætter jo nogle 
begrænsninger i disse tider, men vi 
håber, at der snart kommer mere 
normale tilstande, hvor vi nemmere 
kan invitere indenfor i præsteboli-
gen. 

Det er godt at have et sted at føle 
sig hjemme. Vi kender alle sam-
men til følelsen af, at komme hjem 
efter en hård arbejdsdag, smide 
benene op og tænde for fjernsy-
net. Eller når vi kommer tilbage fra 
ferien og åbner hoveddøren - så er 
der en helt bestemt ro, som man 
kun finder hjemme.
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Julegudstjenester 
Julens gudstjenester bliver som så meget andet, 
desværre også påvirket af  coronavirussen. I år 
bliver der afholdt to julegudstjenester i Skarrild- 
Karstoft landsbycenter og én julegudstjenester i 
Ilderhede kirke.  Den festlige frimesse 2. juledag 
bliver også afhold i Skarrild-Karstoft landsbycen-
ter.
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ÅRETS JULEGAVE
Julegaven i år bliver julekon-
cert med Tjagvad og 
kirkekoret torsdag den 
26. november kl. 19.30   
i Karstoft Samlingshus uden servering. 

Tilmelding til Dagmar Thomsen på tlf. 30 22 68 46.

 Skarrild og Karstoft Menighedsråd

ALLEHELGENSSØNDAG
I løbet af  de senere år er Allehelgenssøndag ef-
terhånden blevet en af  de mest velbesøgte søn-
dage landet over. Flere og flere har fået øjnene op 
for, hvor godt det er at gå til kirken med sin sorg, 
sit savn eller vemod. 

Efter prædikenen læses navnene op 
på det forgangne års døde, 

dette er en fin og højtidelig 
stund, hvor vi kan mindes 
vore kære. 

Allehelgenssøndag er 
søndag den 1. novem-
ber kl. 8.30 i Skarrild, 
9.30 i Karstoft og 11.00 
i Ilderhede. minikonfirmander 

Er for nuværende ikke på plads men vil blive formidlet 
senere evt. gennem skolerne eller næste kirkeblad.

#OPSLAG

Luciagudstjeneste
Søndag den 6. december 
kl. 19.00 afholdes den 
årlige luciagudstjeneste 
i Ilderhede kirke. 

Grundet coronaforholdene 
vides endnu ikke hvordan 
gudstjenesten afholdes, men 
der vil komme information 
i Ugeposten, på kirkens 
hjemmeside og facebook.
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#NYT FRA MENIGHEDSRÅDENE
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MENIGHEDSRÅDSVALG 
Følgende er valgt til det nye menig-
hedsråd i Skarrild for de næste fire år. 
Perioden starter den 29. november 
2020.

• Tommy Nordvang Veng
• Dorte Aagaard Arntsen
• Birte Overgaard Mørup
• Anna Bente Damgård
• Jens Peter Thisgaard Olesen

Stedfortrædere
• Trine Würts Kolster
• Søren Aastrup Christensen
 Skarrild Menighedsråd

TYVE ÅR  SOM FORMAND 
Tyve år er gået som formand i Skar-
rild menighedsråd.

Hvor blev de egentligt af ? Det har 
været tyve gode og spændende år. I 
årenes løb har der selvfølgelig været 
udskiftning af  medlemmer. Alle har 
været gode, trofaste loyale samar-
bejdspartnere. Alle har villet det sam-
me, nemlig at skabe gode vilkår for 
kirkens liv og vækst. Der har lige væ-
ret en rundspørge blandt menigheds-

Nyt fra Skarrild
rådsformænd i hele landet. Jeg blev 
overrasket over at 45 % havde oplevet 
samarbejdsproblemer med personale 
og præster. Det har jeg ikke oplevet i 
de tyve år jeg har været med. Det er 
jeg taknemmelig for.

Der er lavet store projekter gennem 
årene. De største har været renove-
ring af  kirken og præstegården. Det 
har været utrolig spændende at være 
en del af.

I de tyve år har jeg været med til at 
ansætte tre præster og en biskop. Et 
tidskrævende, men utroligt spænden-
de arbejde.

Nu har vi så fået ansat Christian Dals-
gaard Thomsen som vi håber bliver 
her i mange år med sin lille skønne 
familie. Tak for den korte, men gode 
tid vi nåede sammen Christian.

Nu er det slut men heldigvis er nye 
parate til at påtage sig arbejdet i rå-
det.

Tak til Karstoft og Ilderhede menig-
hedsråd for godt samarbejde. Tak til 
Provsti og Stift for god hjælp.

Tak til et fantastisk personale for et 
godt og konstruktivt samarbejde.

Ikke mindst tak til det nuværende råd 
for gode, konstruktive og  humorfyld-
te samvær og møder.

Nu bor jeg så i Kibæk, men vi ses sta-
dig i Skarrild kirke.

Birthe Skærbæk

HØSTOFFER I SKARRILD
Ved høstgudstjenesten i den 27. sep-
tember 2020 blev der indsamlet 4.050 
kr. Beløbet bliver fordelt ved vort næ-
ste menighedsrådsmøde.
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Nyt fra karstoft
MENIGHEDSRÅDSVALG
Ved valgforsamlingen den 15. september 2020, blev 
følgende valgt til menighedsrådet i Karstoft sogn.

• Ove Kristensen
• Dagmar Thomsen
• Grete Christensen
• Målfrid Zachariassen
• Mette Larsen

Stedfortrædere:

• Niels Erik Svendsen-Tune
• Johnny Kristensen

Karstoft Menighedsråd

HØSTOFFER I KARSTOFT
Ved høstgudstjenesten den 27. september  
blev der indsamlet.       3450,00 kr. 

De fordeles således:

Øremærket til Åbne Døre 500 kr.

Danmarks folkekirkelige 
Søndagsskoler. (DFS) 500 kr.

Børnefrø, Klub 88 samt 
Legestuen (hver  600 kr) 1.800 kr.

Bethesta døgncenter 650 kr.

Karstoft menighedsråd
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Nyt fra ilderhede
MENIGHEDSRÅDSVALG
Resultatet af  valgforsamlingen i Ilderhede er således:
• Inger Hejlesen Andersen
• Jeanne Karina Hagelund Bullow
• Anne-Mette Lutzhøft B Svendsen
• Karen Dorthea Kristensen
• Knud Skjødt Tang

Stedfortræder:
• Britta Margrethe Juhl Hjelmroth

HØSTOFFER I ILDERHEDE
Menighedsrådet har besluttet at høstofferet på 993 
kr. skal gå til optagelseshjemmet Møltrup.

JULETRÆSFESTEN
Juletræsfesten i Stakroge beboerhus afholdes søn-
dag den 29. november kl. 14.00. Hvis Coronaen 
tillader det, men se i ugeavisen.

LUCIAGUDSTJENESTEN
Luciagudstjenesten er planlagt til søndag den 6. 
december, men om der bliver 
inviteret til aftensmad kan vi 
ikke sige endnu, men se også 
i ugeavisen herom.

Ilderhede Menighedsråd
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Søndag den 13. september 2020 var 
en ganske særlig dag - den startede 
med indsættelsesgudstjeneste i Ilder-
hede Kirke, hvor provst Kirsten Thys-
sen indsatte Christian Dalsgaard 
Thomsen som sognepræst ved Ilder-
hede Kirke. Dernæst blev Christian 
indsat i Karstoft Kirke, hvor Christians 

EN GANSKE SÆRLIG DAG
far deltog i processionen - Christians 
far er præst i Skævinge pastorat - og 
til sidst var der indsættelse i Skarrild 
Kirke, og her deltog nabopræst Klaus 
Møberg i processionen. 

På grund af  corona havde Christian 
fordelt sine familiemedlemmer mel-

En meget stor tak skal lyde til vores 
menighedsrådsformand gennem 20 
år Birthe Skærbæk, som har udført sit 
hverv med stor dygtighed, overblik og 
omsorg for den enkelte, det gælder 
både præster, ansatte og rådsmed-
lemmer med familier.

I kraft af  sin ledererfaring har hun for-
mået at skabe et godt samarbejde, så 
alle har følt sig set og hørt. Der har 
altid været plads til at lytte til alle og 
diskutere de forskellige muligheder, så 
beslutningerne har næsten altid været 
enstemmige.

EN EPOKE SLUTTER
Vi har i de 20 år valgt tre præster, én 
biskop, og ansat flere organister, kir-
kesangere og gravere, og det har også 
altid været et godt forløb.

I samme periode har vi bl.a. renoveret 
Skarrild kirke fra »kælder til kvist«, og 
der var mange ting, der skulle tages 
stilling til, og som menighedsråd stod 
vi fast på vores beslutninger, selv om 
øvrigheden gav os modspil, og det 
lykkedes os at få projektet igennem 
trods modstand! Det resulterede i at 
vores arkitekt kaldte os »de gæve 
kvinder fra Skarrild«.

Nu slutter så vores »gæve« formand, 
og jeg ved, at der er mange, både nu-
værende og tidligere menighedsråds-
medlemmer, der har været utrolig 
glade for Birthe Skærbæk som for-
mand. Vi har alle nydt godt af  Birthes 
lederskab og store kontaktflade til bi-
skopper, provster, og andre personer i 
provstiudvalg og menighedsråd i vo-
res område.

Tak for 20 års arbejde for Skar-
rild kirke og sogn. 

På Skarrild menighedsråds vegne
Dorte Arntsen  

lem de tre kirker, så der var familie til 
stede ved hver gudstjeneste.

Dagen sluttede af  med en lille sam-
menkomst.

Hilsen de tre menighedsråd.
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#MINEKIRKER.DK
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Jeg ser ofte hjemmesiden minekirker.
dk hvor der er nyt fra vore tre kirker 
og menihedsråd og kirkernes site 
www.facebook.com/SkarrildKarstof-
tIlderhedeKirker. Begge sider, er et 
godt supplement til kirkebladet, der 
stadig har en naturlig plads i de fleste 
hjem.

Det er rigtig godt, at der bliver orien-
teret om folkekirken og at brugerne, 
menighederne, kan komme med de-
res syn på tingene.

Ude i de små sogne, som i Ilderhede, 
hvor jeg bor, er der brug for fokus på 
kirken, som et naturligt samlingssted.

Menighedsrådet har gennem mange 
år været særdeles kreativt for at sam-
le folk til gudstjenester og kulturelle 
arrangementer. Der bliver disket op 
med mad og drikke til gudstjenester, 
der hyres gode kræfter til højskoleaf-
tener, der bliver bakket op om lokale 
tiltag, hvor menighedsrådet deltager.

Alt dette er positivt, menighedsråd, 
præst og kirkens ansatte yder en stor 
indsats.

Min kirke
Kan det så i den sidste ende mærkes 
på deltagelsen i de faste gudstjene-
ster?

Ikke mange kommer og deltager i 
søndagens højmesse, vi går glip af  
det, en gudstjeneste kan give os hver 
især. 

Vor kirke fortjener en bedre plads i 
vor bevidsthed.

I et sogn uden folkeskole, vil konfir-
mationerne død ud. De unge bliver 
konfirmeret sammen med deres klas-
sekammerater, der hvor de går i skole. 
De får selv lov til at vælge. Så køber 
de unge naturligvis tilbuddet, hvor 
der af  en eller anden grund er uden-
landstur og hvor man kan være sam-
men med klassekammeraterne Blå 
Mandag.

På den måde vælger de unge og de-
res familie vor lokale kirke fra. Mange 
af  de unge flytter til en storby og den 
dag, der skal planlægges bryllup, er 
der ikke meget, der forbinder dem 
med den lille kirke - heller ikke, når 
der senere, skal være barnedåb.

Jeg ser en fordel i, tilknytningen star-
ter med konfirmationen. Der er tidli-
gere forsøgt og jeg ser intet, der kan 
forhindrer, at vore unge konfirmeres 
lokalt, samme dag eller samme week-
end, som deres kammerater. Det kræ-
ver kun godt håndværk.

Jeg gik en tur på Ilderhede kirkegård 
og så de mange tomme gravsteder. 
Sådan er det på mange kirkegårde. 
Graveren laver flotte udsmykninger 
med de forhåndenværende materia-
ler, så det ser rigtig pænt ud. Men de 
tomme pladser er der. 

Det er dog glædeligt at se, at perso-
ner, der tidligere er flyttet fra egnen 
og sognet, stadig har ønsket at blive 
begravet på vor kirkegård. Det er no-
get, de og deres pårørende har valgt. 
De har oplevet kirken som deres - de 
kommer hjem påny. 

Det ville være rart, hvis vor kirke får 
den opmærksomhed, som den fortje-
ner  - gennem hele vort liv.

Carl Otto Daniel
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#DÅB, KONFIRMATION & BRYLLUP

Søndag den 4. oktober 
blev Jonas Lund Kjær 
døbt i Skarrild kirke. Jonas 
er søn af  Jane og Anders.

Konfirmation 2020
Bagerst fra venstre: Sven Van der Leden, Gustav Kjær Vestergaard, 
Malthe Würtz Kolster, Jesper Borch Buhl, Jakob Lundhus Pedersen, 
Alexander Nørgaard Ingemann. Forrest fra venstre: Mette Fokinaite, 
Amanda Styrk Brøste Rasmussen, Merle Bianca Mikkelstrup Niel-
sen, Therese Dyrby Christiansen.

TILLYKKE

Søndag den 30. august blev Anne-Mo-
ne Lyrum Holdgaard døbt i Skarrild 
Kirke. Anne-Mone er datter af  Frederik-
ke & Lasse.

Søndag den 6. september 
blev Emilie Neder-
gaard Vedel døbt i 
Skarrild Kirke. Emilie er 
datter af  Anette og Jacob.

Lørdag den 12. september 
blev Mathilde Theresa 
Vesth Jørgensen og 
Jens Henrik Vesth 
Jørgensen viet i Karstoft 
kirke. Her med deres dren-
ge Oliver og Mathias. 

Søndag den 11. oktober 
blev Matéo Bastian 
Svendsen døbt i Skarrild 
kirke. Mateo er søn af  
Rina og Richard.

Lørdag den 10. oktober 
blev Christina Hede-
gaard Hyllen og 
Thomas Haue Hees-
gaard viet i Skarrild kirke. 
Her med deres datter 
Mathilde.
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#Se mere på www. minekirker.dk

 

Legestue 
Hver anden tirsdag kl. 
9.00-12.00 

Kom og leg og hyg med os! 
Du behøver ikke engang at 
kunne gå eller noget  
Her må man kravle, savle og 
hygge med mor eller far. 
Vi laver lidt forskelligt sam-
men, men der er ALTID tid til 
at lege!!!

Dorte Sila, tlf. 29 78 46 09 - 
Marie Storbjerg Kristensen, tlf. 
25 54 13 08 

VI SES

TILLYKKE

DØBTE

#SIDEN SIDST

Emilie Nedergaard Vedel (Skarrild 6/3 2020)

Jonas Lund Kjær (Skarrild 4/10 2020)

Matéo Bastian Svendsen (Skarrild 11/10 2020)

ÆRE VÆRE 
HENDES MINDE

VI MINDES
Betty Irene Haahr 

Gift med Eigil Millert Jensen) 

(27/3 2020)

TILLYKKE
TIL JER

VIEDE
Mathilde Theresa Vesth Jørgensen 
og Jens Henrik Vesth Jørgensen 
(Karstoft 12/9 2020)

Christina Hedegaard Hyllen 
og Thomas Haue Heesgaard 
(Skarrild 10/10 2020)
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#DET SKER
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#DET SKER I SOGNENE

Tid arrangement sted

de
ce

m
be

r

Fredag 4. Adventsfest med fællesspisning kl. 18. 
Medbring selv mad til det antal I kommer, 
så laver vi ta´-selv-bord. HVIS corona- 
situationen tillader det. Nærmere info. 

Skarrild Missionshus 

Onsdag 9. Bibelkreds. BK 1: Marie og Ove 
Kristensen. 
BK 2: Anne Marie Hansen 
BK 3: Efter aftale

10

Oplysninger om bibelkreds, klubber 
o.a. gives gerne af  Per Dyrholm på 

tlf. 20 10 30 57.

Børnefrø
For børn fra 4 år til og med 4. klasse.

Hver 2. torsdag kl. 15.45-17.00 
i Skarrild Missionshus. Info: Marie 

Kristensen, tlf. 25 54 13 08.

DECEMBER 
3. Juleafslutning.

JANUAR
14. Legetøjsdag.

Klub 88
Juniorklub fra 4. klasse. Ca. hver 2. 
torsdag kl. 18.30-20.00 i Skarrild 

Missionshus. Info: Birthe Vendelbo, 
tlf. 97 19 63 04. 

Aktiviteter du vil møde i Klub 88 er: 
lege, hygge, bibelhistorie og

 ture i det fri.

ja
nu

ar

Mandag 11. Bedeuge. Skarrild Missionshus

Tirsdag 12. Bedeuge i bibelkredsene. BK 1: Jette og Ivan Baun. 
BK 2: Inga og Niels Erik 
Svendsen-Tune
BK 3: Efter aftale

Torsdag 14. Bedeuge ved Christian D. Thomsen. Skarrild Kirke

Onsdag 20. Bibelkreds. BK 1: Birte og Allan 
Vendelbo 
BK 2: Karen og Lars Jensen.
BK 3: Efter aftale.

Fredag 29. Fredagsfamilier kl. 18. Fællesspisning. 
Tale ved Hanne Esmarch Videbæk.

Skarrild Missionshus

fe
br

ua
r

Onsdag 3. Generalforsamling. Skarrild Missionshus

Onsdag 10. Møde ved Søren Mejer Overby, 
Herning Bykirke.

Sdr. Felding Missionshus

Onsdag 24. Bibelkreds. BK 1: Mona og Per 
Dyrholm
BK 2: Anne Marie Hansen. 
BK 3: Efter aftale.

Møderne begynder kl. 19.00,
 hvis der ikke står andet.
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Sognepræst 
Christian Dalsgaard 
Thomsen
Skovvænget 19, Skarrild
tlf. 29 66 43 32
cdt@km.dk (Fridag mandag)

Skarrild
Kirkesangere 
Flemming Thomasen,
tlf. 30 71 66 48
Anne-Lene Dyrholm
tlf. 30 63 62 31

Organist Henrik Tjagvad 
tlf. 61 65 43 55

Graver Emil Kristensen, 
Solbakken 25, Kibæk
tlf. 29 87 51 22

Menighedsrådets 
formand 
Vakant

Kirkeværge 
Dorte Arntsen 
Assingvej 21, Skarrild
tlf. 29 40 29 77  

Karstoft
Kirkesangere  
Flemming Thomasen
tlf. 30 71 66 48
Anne-Lene Dyrholm
tlf. 30 63 62 31

Organist Henrik Tjagvad 
tlf. 61 65 43 55

Graver 
Per Dyrholm, 
Søndergårdsvej  7, 
Skarrild. 6933 Kibæk 
tlf. 21 25 56 93. 

Menighedsrådets 
formand Dagmar 
Thomsen, Døvlingvej 6,
tlf. 97 19 63 40

Kirkeværge 
Grete Christensen
Blåhøjvej 13, Karstoft,
tlf. 97 19 61 09

Ilderhede
Kirkesangere 
Flemming Thomasen
tlf. 30 71 66 48
Anne-Lene Dyrholm
tlf. 30 63 62 31

Organist Henrik Tjagvad 
tlf. 61 65 43 55

Graver Louise Troelsen tlf. 
29 28 50 68

Menighedsrådets 
formand 
Vakant

Kirkeværge 
Vakant

Det fælles  
Kirkekontor
Østre Kirkevej 1, 
7400 Herning
tlf. 97 12 23 88
Åbningstider: Mandag, 
tirsdag og fredag 9-13
Onsdag 10-13
Torsdag 9-13 og 15-17

Kordegne: Jette Neesgaard 
Sørensen og Laila Nielsen

kirkebladet
Kirkebladet udgives af  
menighedsrådene.
Redaktionen: Carsten Lar-
sen tlf. 21 76 58 16, Marie 
Kristensen
tlf. 25 54 13 08, 
Birte Mørup 
tlf. 41 19 02 72
og sognepræsten.

Layout & tryk:
Videbæk Bogtrykkeri A·S
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#KIRKELIG VEJVISER

Hvad gør man ...
EFTER EN FØDSEL?
Forældre skal ikke anmelde en fødsel men ugifte kan evt. sende en om-
sorgs- og ansvarserklæring til Herning kirkekontor.

HVIS MAN SKAL HAVE BARNEDÅB?
Der rettes først henvendelse til sognepræsten Christian Thomsen, tlf. 29 
66 43 32, hvor vi aftaler dato for dåb og samtale. Der skal efterfølgende 
rettes henvendelse til Herning kirkekontor, Østre kirkevej 2, 7400 Herning, 
tlf. 97 12 23 38.

HVIS MAN SKAL GIFTES?
Der rettes først henvendelse til sognepræsten Christian Thomsen, tlf. 29 
66 43 32, hvor vi aftaler dato for vielse og samtale. Der skal efterfølgende 
rettes henvendelse til Herning kirkekontor, Østre kirkevej 2, 7400 Herning, 
tlf. 97 12 23 38. 

I TILFÆLDE AF DØDSFALD?
Bedemand og sognepræst kontaktes. Sognepræsten har en samtale med 
de efterladte angående afdøde og begravelsen/bisættelsen. Også kirkens 
graver kontaktes angående gravsted.

#MINEKIRKE.DK & FACEBOOK

Skarrild-Karstoft og Ilderhede Kirker har en hjemmeside der kan findes 
på www.minekirker.dk

Der kommer oplysninger om hvad der sker i de tre sogne. Der er kontak-
toplysninger til præst og medarbejdere. Man kan se billeder og navne på 
døbte og viede. Nogle af  gudstjenesterne liver optaget på video, og kan 
ses efterfølgende på hjemmesiden. Og meget mere. 

Det er også muligt at finde os på facebook hvor vi hedder »Skarrild, 
Karstoft og Ilderhede Kirker«. Her bliver der bl.a. annonceret arran-
gementer og begivenheder fra de tre kirker. 



No
v. dato kirkeåret skarrild karstoft ilderhede

Søndag d. 29. 1. søndag i advent 11.00   9.30

#GUDSTJENESTER

# Hvor intet andet er nævnt, varetager Christian Dalsgaard Thomsen gudstjenesten
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Søndag d. 6. 2. søndag i advent 11.00 19.00 Lucia

Søndag d. 13. 3. søndag i advent 11.00 Klaus Møberg

Søndag d. 20. 4. søndag i advent 11.00 Frimesse

Torsdag d. 24. Juleaften 12.30 i Landsbycenter 14.00 i Landsbycenter 15.00

Fredag d. 25. Juledag   9.30

Lørdag d. 26. 2. juledag 11.00 Frimesse

Søndag d. 27. Julesøndag 11.00
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Onsdag d. 1. Nytårsdag 14.00

Søndag d. 3. Helligtrekonger   9.00 Klaus Møberg 11.00 Klaus Møberg

Søndag d. 10. 1. søndag e. H3K 11.00 Samuel S. Høeg

Søndag d. 17. 2. søndag e. H3K 11.00 Frimesse   9.30

Søndag d. 24. 3. søndag e. H3K 11.00

Søndag d. 31. Septuagesima   9.30 19.00 Lysfrimesse

ID-nr.: 46879
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Søndag d. 7. Seksagesima 11.00 Frimesse

Søndag d. 14. Fastelavn   9.30 11.00

Søndag d. 21. 1. søndag i fasten 11.00 Samuel S. Høeg

Søndag d. 28. 2. søndag i fasten 13.30 Konfirmand-
gudstjeneste


