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Forældre henvender sig til sognepræst Anders Dalgaard og
aftaler tidspunkt for dåben. Samtidig aftales tidspunkt for
dåbssamtale, hvor der tales om dåbshandlingen, barnets
navn og faddere. Et barn skal navngives inden seks måneder
efter fødslen. Ønskes navngivning uden dåb, sker det via
www.borger.dk.
Bryllup
Det kommende brudepar henvender sig til sognepræst
Anders Dalgaard og aftaler tidspunkt for vielsen. Samtidig
aftales tidspunkt for samtale om vielsen. Vielseskontoret i
bopælskommunen kontaktes for udstedelse af prøvelsesattest, som sendes til sognepræsten senest en måned før
vielsen.
Begravelse/bisættelse
Anmeldelse af dødsfald skal ske til sognepræsten i afdødes
bopælssogn senest to hverdage efter dødsfaldet. Det er ofte
bedemanden, som anmelder dødsfaldet. Tidspunkt for begravelse/bisættelse fra Øster Snede Kirke aftales med sognepræst Anders Dalgaard tillige med tidspunkt for samtale
med pårørende om begravelsen/bisættelsen om valg af
salmer mv. Aftale om valg af gravsted og pyntning af kirke
aftales med graver Steen K. Madsen.

P R Æ S T E N S S P A LT E
Guds ord er ikke bundet
Det har unægtelig været en underlig tid siden regeringen
den 11. marts ”lukkede samfundet ned”. Det var et valg, den
gjorde for at bremse corona-virussens udbredelse. Jeg tror
det var klogt. Ingen af os vidste, hvor lang tid ”samfundet
skulle være lukket ned”, og heller ikke, hvad det ville komme
til at betyde for os. Vi vidste ikke, hvornår vi igen måtte være
sammen med familie og venner, eller hvornår vi måtte samles til menighedsliv eller andre arrangementer.
Under nedlukningen har vi lært meget. Mens vi ikke har
kunnet have samvær med andre, er vi blevet mindet om
vigtigheden af at mødes. Omsorgen og fællesskabet fandt
nye former at ytre sig på.
Som sognepræst har det været en voldsom omvæltning
ikke at skulle fejre gudstjenester sammen med jer i Øster
Snede kirke. Jeg har oplevet det som et stort tab ikke at
kunne fejre påskens mange gudstjenester sammen med
jer. Det har været et stort afsavn ikke at kunne dele det
største af alt – budskabet om Jesu død på korset i synderes
sted og proklamationen af Jesu opstandelse til nyt og
evigt liv - sammen med jer i en festpyntet og fyldt kirke.
Jeg har følt det, som om døren til Guds hus var blevet
lukket. Stængt!

Guds Hellige Ånd er som vinden, der finder vej ind til
menneskers hjerter også gennem det vindue, som de elektroniske medier har vist sig at være.
Men der er noget særligt ved Guds hus. Der skal ikke herske
tvivl om, at jeg oprigtigt længes efter at være sammen
med jer i kirken igen. Jeg bærer på en længsel efter at
dele ordets forkyndelse og lovsangen sammen med jer;
en længsel efter at skulle knæle ved alteret og fejre nadver sammen med jer; en længsel efter at se jeres opmærksomme ansigter og mærke jeres varme håndtryk.
Jeg har det som salmisten i Det Gamle Testamente: ”Hvor
er din bolig vidunderlig, Hærskarers Herre! Min sjæl fortæres af længsel efter Herrens forgårde, mit hjerte og min
krop råber efter den levende Gud. Selv spurven finder sig
et bo, og svalen en rede, hvor den lægger sine unger, ved
dine altre, Hærskarers Herre, min konge og min Gud.
Lykkelige de, der bor i dit hus, til stadighed kan de prise
dig. Lykkelige de mennesker, der har deres styrke i dig, de,
som har i sinde at drage på valfart!” Sl. 84,6
AD

I den forbindelse er jeg ofte vendt tilbage til et citat fra
musicalen ”The Sound of Music”. Den gamle nonne siger til
den unge og livsglade Maria, da hun er blevet sendt tilbage
til klosteret og døren bag hende lukkes: ”Når Herren lukker
en dør et sted, åbner han et vindue et andet sted!”
Hvad er det så for et vindue, som Gud har åbnet et andet
sted? De elektroniske medier har vist os, at Guds ord ikke
er bundet til kun at udfolde sig inden for kirkens mure.
Gennem Facebook, online platforme og streaming-tjenester er Guds ord blevet båret ud til mennesker; ind i deres
stuer. På den måde har vi hver for sig været fælles om at
modtage forkyndelsen af Jesus som vores frelser.
Guds ord er ikke bundet til et bestemt sted. Men ordet
er bundet til Jesus Kristus; han som er Guds levende ord.
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S T O R T O G S M ÅT F R A S O G N E T

Coronavirus
Øster Snede Kirke følger myndighedernes anbefalinger
for at forebygge smittespredning med coronavirus,
som blev indført den 11. marts 2020 med en omfattende nedlukning af samfundet. Vi lægger os tillige tæt
op ad de vejledninger, der er lavet af biskopperne og
Kirkeministeriet.
Det er fortsat muligt at udføre kirkelige handlinger, det
vil sige dåb, vielser og begravelser. Men det sker under
andre forhold end normalt. For begravelser/bisættelser
gælder, at der maksimalt kan deltage en person for
hver fire kvadratmeter. For Øster Snede Kirke betyder
det, at der indtil videre højst må deltage 50 personer til
en begravelse/bisættelse.
Da det i skrivende stund ikke er muligt at samles til gudstjenester i Øster Snede Kirke, bliver der afholdt korte
gudstjenester kun med deltagelse af kirkens personale
alle søndage og helligdage kl. 10.30. Disse gudstjenester
kan ses på nettet direkte eller efterfølgende.
Gudtjenesterne findes på kirkens hjemmeside
www.østersnedekirke.dk. Klik på fanebladet Se
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søndagens gudstjeneste – klik på Direkte transmission,
mens gudstjenesten afholdes eller efterfølgende på
den pågældende søndag.
Øster Snede Kirke følger de udmeldte retningslinjer om,
at alle offentlige indendørs aktiviteter er indstillet, hvorfor det indtil videre ikke er muligt at fortsætte med:
•
•
•
•
•

minikonfirmander
babysalmesang
musikalsk legestue
middag og fællesskab for enlige
plejehjemsgudstjenester

Da der er lang produktionstid for kirkebladet, vil offentlige udmeldinger op til den 10. maj 2020 om yderligere
genåbning af samfundet ikke være medtaget, når kirkebladet udkommer i slutningen af maj. Vi må derfor henvise til kirkens hjemmeside www.østersnedekirke.dk
for aktuel information om gudstjenester, kirkelige handlinger mv.
VRN

S T O R T O G S M ÅT F R A S O G N E T
Menighedsrådsvalg 2020
Som omtalt i det seneste kirkeblad er der med virkning fra
den 1. januar 2020 trådt nye regler i kraft for valg af menighedsråd.

om arbejdet i den forløbne funktionsperiode, kommende opgaver, datoer
og regler for valgforsamlingen og antallet af kandidater, der skal vælges til menighedsrådet.

Efter den nye valgform finder menighedsrådsvalget sted
på følgende måde:

Herefter følger valgforsamling tirsdag den 15. september 2020 kl. 19.00 i Konfirmandhuset, hvor menighedsrådets medlemmer vælges. Mødet vil blive offentligt
annonceret. På dette møde opstilles kandidater. Kandidaterne præsenterer sig, der er mulighed for debat, og
der gennemføres en skriftlig afstemning om de opstillede kandidater. Resultatet af afstemningen afgør, hvem
der er valgt til menighedsrådet.

Et offentligt orienteringsmøde om valget er flyttet til tirsdag den 9. juni 2020 kl. 19.00 i Konfirmandhuset. Orienteringsmødet afholdes sammen med det årlige menighedsmøde. På mødet orienterer menighedsrådet blandt andet

Loven gør det muligt, at der eventuelt efterfølgende udløses et afstemningsvalg, hvis der senere indleveres en
liste med kandidater og stillere.
VRN

Lovændringen indebærer, at medlemmer af menighedsråd ved menighedsrådsvalget i 2020 vælges på en valgforsamling svarende til det opstillingsmøde, som i en
længere årrække har været afholdt i Øster Snede for sammensætning af et menighedsråd for de kommende fire år.

Det nordlige kirkegårdsdige
I forlængelse af den netop gennemførte og meget tilfredsstillende omsætning af det nordlige kirkegårdsdige
har menighedsrådet igangsat omlægning af grusarealer
mellem gravstederne mod nord og kirkegårdsdiget til
græsarealer i overensstemmelse med den langsigtede
udviklingsplan for kirkegården fra 2013. Omlægningen
udføres også for en del af gangarealet ud for vestdiget
og for enkelte stier på kirkegården.

Arbejdet udføres samtidig med den resterende retablering af gangarealer for kørespor, som er indeholdt i
projektet for omsætning af det nordlige dige. Efter
fjernelse af grus tilføres muldjord, opretning og til sidst
såning af græs.
Samtidig foretages opretning og såning af græs af den
vandrette bræmme udenfor det nordlige kirkegårdsdige. Denne bræmme vil fremover kunne benyttes
som sti.
VRN
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PINSEDAG

Pinse
Pinsen er den tredje af de store kristne højtider.
Den er kirkens fødselsdag. I julen fejrer vi Jesu fødsel. I påsken fejrer vi Jesu død på korset og hans
opstandelse fra graven. I pinsen fejrer vi Helligåndens komme til Jesu disciple. Helligånden gav
dem styrke og ord, så de kunne forkynde evangeliet
om frelse ved tro på Jesus. De første disciple blev
efterhånden til den kristne kirke.
Helligånden er først og fremmest udtryk for Guds
nærvær. Selvom Jesus ikke længere er tilstede på
jorden, så er Gud gennem Helligånden stadig helt
tæt på mennesker. Helligånden er Guds kraft og
det, som giver liv til kirken og de kristne.

Redaktionen har opfordret forfatter, lektor, cand.theol. Leif
Andersen, til at skrive en artikel
om pinsen til kirkebladet. Vi har
med glæde modtaget og gengiver artiklen ”Jeg er Ånden”, som
er et stykke smukt og opbyggeligt poesi om Helligånden.

Leif Andersen

Poesien er velegnet til højtlæsning for hinanden.

Pinsedag
Joh 14,22-31

Jeg er Ånden
Jeg er Helligånden.
Jeg er Guds ånd.
Jeg er kærligheden mellem
Faderen og Sønnen. Jeg er
den levende Guds kraft i
verden.
Jeg har altid været.
Jeg har altid været i verden.
I tidens morgen, da alt endnu
var mørkt, svævede jeg over
vandene.
Da menneskene blev til,
blæste Faderen livsånde i
dem. Uden mig har intet
menneske kunnet ånde og
leve og tilbede den levende
Gud.
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PINSEDAG

Jeg har altid været i folket.
I Guds folk var jeg virksom i
de få: i profeten, i præsten, i
kongen.
Jeg fyldte profeterne med
visdom og guddommelig
vrede. Uden mig blev intet
profetisk ord til. Uden mig var
der intet håb og ingen
forventning om Messias eller
hans fredsrige.
Jeg blev aldrig menneske.
Men da Gud blev menneske,
var det mig, der overskyggede
jomfruen, så hun blev med
barn.
Og da Sønnen trådte frem og
blev døbt, var det mig, der
overskyggede ham og fyldte
ham med kraft. Jeg kom over
ham som en due. Jeg salvede

ham til profet, til konge, til
præst. Og det var i min kraft,
han virkede i Galilæa og i
Jerusalem.
De tror, jeg først kom til
jorden til pinse!
Men jeg har altid været her.
Og da pinsedagen kom, faldt
min kraft ikke længere på de
få, men på de mange: Hele
menigheden blev et folk af
profeter, af præster, af konger.
Nu fyldes alle Guds børn af
min nådegave og min
udrustning. Til tjeneste, til
glæde, til anger, til Åndens
fattigdom, til ære for Gud.
Jeg er fredens Ånd. Jeg er
frihedens Ånd. Det var ved
mig, Kristus i Getsemane

have gav sin fred bort. Han
gav den bort til mennesker, da
han ikke selv længere havde
fred. Og det er ved mig, I
elsker Kristus.
Jeg peger på Kristus.
Og Kristus peger på mig.
Ligesom han er jeres talsmand
hos Faderen, er jeg Faderens
talsmand hos jer.
Derfor tilbedes jeg sammen
med Faderen og Sønnen.
Det er mig, der minder jer om
alt det, I tror på. Det er mig,
der oplærer jer. Og det er mig,
der igen og igen gør det
levende og frisk for jer.
Jeg er Guds Ånd.
Jeg er Herren.
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SPEJDERNE
De grønne pigespejdere (Smutter)
Kontaktperson Birgitte Laursen, tlf. 61 62 78 15, birgitte@kurios.dk
Tid og sted: Onsdag kl. 18.30 - 20.00 i Spejderhuset
Alder 2. kl. - 4. kl.
De grønne pigespejdere (Spejdere)
Kontaktperson Kirsten Kjær Andersen, tlf. 26 14 44 52,
jekika45@gmail.com
Tid og sted: Onsdag kl. 18.30 – 20.30 i Spejderhuset
Alder 5. kl. og opefter
KFUM-Spejderne (Ulveunger)
Kontaktperson Henrik Kristensen, tlf. 27 60 08 77,
henriksmail@gmail.com
Tid og sted: Onsdag kl. 18.30 – 20.00 i Spejderhuset
Alder 2. kl. – 4. kl.
KFUM-Spejderne
Kontaktperson Ole Dalgaard, tlf. 30 28 52 89,
ole.d@lgaardendk
Tid og sted: Onsdag kl. 18.30 – 20.30 i Spejderhuset
Alder 5. kl. og opefter

ØSTER SNEDE IM
Kontaktperson Bjarne Henriksen, tlf. 21 65 02 01,
5xhenriksen@mail.dk
Hjemmeside www.klippenim.dk
Møder holdes i Klippen, Øster Snede Missionshus,
Ribevej 60, Øster Snede
ØSTER SNEDE BØRNEKLUB ”KLIPPEHULEN”
Kontaktperson Pernille Nielsen, tlf. 30 24 80 12,
fam.seerup@gmail.com
Tid og sted: Mandag kl. 16.15 -17.30 i Klippen,
Øster Snede Missionshus
Børneklub for 4 år - 0. kl.
ØSTER SNEDE BØRNEKLUB ”KLUB KLIPPEN”
Kontaktperson Anita Plagborg, tlf. 61 78 34 24,
plagborganita@gmail.com
Tid og sted: Mandag kl. 16.15 -17.30 i Klippen,
Øster Snede Missionshus
Børneklub for 1. - 3. kl.
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ØSTER SNEDE JUNIORKLUB
Kontaktperson Elisabeth Stubkjær Jørgensen,
tlf. 61 77 45 46, estubkjaer@gmail.com
Tid og sted: Mandag kl. 19.00 - 20.30 i Klippen,
Øster Snede Missionshus
Juniorklub for 4. - 6.kl.
ØSTER SNEDE TEENKLUB
Kontaktperson Rasmus Schelde Torp, tlf. 28 94 77 03,
rstservice80@gmail.com
Tid og sted: Tirsdag kl. 19.30 - 21.15 i Klippen,
Øster Snede Missionshus
Teenklub for 7. - 9. kl.
ØSTER SNEDE LEKTIECAFE
Kontaktperson Rikke Dirchsen Nielsen,
tlf. 60 87 79 99, dirchsen.nielsen@gmail.com
Onsdag kl. 14.00-15.30 i Klippen
Lektiecafe for 4. – 6. kl.
CAFÉ KLIPPEN
Kontaktperson Helga Dalgaard, tlf. 21 46 89 34.
Kaffe/the i Klippen tirsdag i ulige uger kl. 14.30 – 16.30.
Et uformelt mødested med plads til kreative udfoldelser,
spil, snak efter deltagernes ønsker
ØSTER SNEDE INDRE MISSIONS UNGE (IMU)
Kontaktperson Lærke Gamborg
tlf. 51 32 32 37, laerkegamborg@gmail.com
Tid og sted: Torsdag kl. 19.00 - 21.30 i Klippen,
Øster Snede Missionshus
JUNI
Tirsdag den 2. kl. 14.30		Café Klippen. Coach Simon Bendfeldt, Juelsminde, fortæller: ”Fra
seende til blind”
Tirsdag den 16. kl. 14.30		 Café Klippen. Sommerafslutning
Torsdag den 18. kl. 19.00		Møde ved kommunikationschef i
Indre Mission Asbjørn Asmussen,
Fredericia.
AUGUST
Tirsdag den 11. kl. 14.30		 Café Klippen
Torsdag den 13. kl. 19.00		 Opstartsaften ved Mødeteamet

Tirsdag den 25. kl. 14.30		 Café Klippen
Torsdag den 27. kl. 18.00		Stormøde ved Lars Kristensen,
Harboøre.

KRAGELUND IM
Kontaktperson Willy Gamborg, tlf. 75 67 31 48,
hwgamborg@gmail.com
Møder holdes i Kragelund Missionshus,
Enggårdsvej 12, Kragelund

DANMISSION
Kontaktperson Birthe Nielsen, tlf. 20 68 38 44, bn60@fibermail.dk
Ingen møder i juni, juli og august.

PROMISSIO
Kontaktperson Helga Dalgaard, tlf. 21 46 89 34
Ingen møder i juni, juli og august.

JUNI
Tirsdag den 9. kl. 19.30	Terminsmøde og generalforsamling.
Anders Dalgaard medvirker
JULI
Tirsdag den 14. kl. 19.30	Sommermøde i missionshuset ved
Dennis Schultz, Åbne Døre, Fredericia
				
AUGUST
Lørdag den 1. kl. 9.00	Rengørings- og arbejdsdag i
missionshuset
Mandag den 3. kl. 9.30

Formiddagscafe

Tirsdag d. 18. kl.18.00	Opstart med spisning. Kl. 19.00 møde
ved generalsekretær i Indre Mission
Jens Medom Madsen, Fredericia

EFTERMIDDAGSMØDER
Møder holdes i Kragelund Missionshus
AUGUST
Mandag den 24. kl. 14.00 	Sommerfest i Præstegården, se side 11

Sommerudflugt den 11. juni aflyst
Vi havde planlagt en spændende tur til Sønderjylland,
som tog udgangspunkt i, at det er 100 år siden, at Sønderjylland blev genforenet med det øvrige Danmark. Vi
skulle have været på Gråsten Slot og have haft en stor
guidet rundvisning på Historiecenter Dybbøl Banke.
Turen forsøges gennemført senere, eventuelt først til
næste sommer.
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O P S L AG S TAV L E N
Tak for bidrag til udsatte
mennesker i verden

Husstandsindsamlingen
til Folkekirkens Nødhjæ
lp
søndag den 8. marts ble
v aflyst på grund af risiko
for smitte med coronavi
rus.
opfordret til at give en ga Der blev i stedet
ve via MobilePay. Vi
ved ikke, hvor meget de
r er givet i Øster Snede
Sogn. Der er god grund
til at sige tak til de
mange bidragydere for
hjælp til de mest udsatte
mennesker i verden. På
landsplan indkom der i
alt
ca. 4,6 mio. kr. til dette vig
tige formål.

Koncert med Northern Assembly
Den planlagte koncert torsdag den 30. april 2020 med
det anmelderroste band Northern Assembly er under kirkens lukning blevet udsat til søndag den 30.
august kl. 19.00 i Øster Snede Kirke. Der er gratis
adgang til denne stemningsfyldte koncert.

Menighedsrådsmøder

Siden Northern Assembly for en håndfuld år siden formedes, har bandet haft et travlt virke med to albumudgivelser og koncerter på spillesteder og festivaler i
hele Danmark. Nu søger Northern Assembly tilbage
til udgangspunktet: Helt uden mikrofoner og forstærkning samles de fire musikere om en brændende
kærlighed til intens musikalsk historiefortælling.

Ferie og kursus

I kirkens klangfulde rum kommer publikum helt tæt
på de historier, som bandmedlemmerne deler med
publikum. Ethvert kirkerum klinger forskelligt, men
alle er designet til at bære lyden så smukt som muligt
Derfor bliver koncerten i kraft af sin helt akustiske natur en unik oplevelse, hvor musikken og arkitekturen
spiller sammen.
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Onsdag den 10. juni kl. 19.00 i Konfirmandhuset
Tirsdag den 11. august kl. 19.00 i Konfirmandhuset
Tirsdag den 8. september kl. 19.00 i Konfirmandhuset
Referat af menighedsrådsmøder kan læses på opslagstavlen i kirkens våbenhus og på kirkens hjemmeside
under punktet ”Menighedsråd”: www.østersnedekirke.dk

Embedet varetages fra den 6. juli til den 19. juli af Janus
Faaborg, Tørring, tlf. 31 34 03 05 og fra den 20. juli til
den 26. juli af Sune Skarsholm, Løsning, tlf. 51 16 01 69.

O P S L AG S TAV L E N
STOF TIL
EBL AD
NÆSTE KIRK
10. juli til n
ielse
Verner Rud Nail.dk
rm
e
vrn@fib

Friluftsgudstjeneste
Søndag den 23. august kl. 10.30
er der friluftsgudstjeneste
ved Spejderhuset. Efter
gudstjenesten kan der købes
sandwiches. For dem, der måtte
have lyst, vil der være forskellige
aktiviteter. Alle er velkommen!

Sommerfest i Præstegår

den

Alle i sognet inviteres
til sommerfest mandag
den
24. august i Øster Sned
e Kirke og Præstegård.
Eftermiddagen indled
es kl. 14.00 med en ko
rt
gudstjeneste i kirken,
hvor sognepræsten
prædiker. Derefter er
der kaffebord og hygg
eligt
samvær i Konfirmandh
uset. Vi glæder os til at
se
jer! Det er menigheds
rådet
indbyder til sommerfest og præsteparret, der
en.

Spejdernes avisindsamling

5.
Sæt kryds i kalenderen lørdag den
er, hvor
emb
nov
14.
den
ag
september og lørd
r Snede
Øste
hele
i
ind
er
avis
ler
sam
e
spejdern
Hvis
jen.
ltve
asfa
til
Sogn. Aviserne sættes ud
da
takt
kon
,
sted
et
and
et
tes
aviserne skal hen
dover
Deru
02.
31
70
31
på
bsen
Jako
ers
And
ere pap og
er man altid velkommen til at aflev
t.
huse
jder
Spe
ved
en
aviser i hall
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S T O R T GOUGD S M
T JÅETN FE R
ST
A ESRO G N E T
JUNI
Mandag den 1.
2. pinsedag, Johs. 6,44-51

kl. 10.30: A. Dalgaard
Indsamling: Folkekirkens Nødhjælp

Søndag den 7.
Trinitatis søndag
Matt. 28,16-20

kl. 10.30: A. Dalgaard
Familiegudstjeneste.
Indsamling: Danmarks Folkekirkelige
Søndagsskoler

Søndag den 14.
1. s. e. trin. Luk. 12,13-21

AUGUST
Søndag den 2.
8. s. e. trin. Matt. 7,22-29

kl. 10.30: A. Dalgaard
Indsamling: Danmission
Børnekirke

Søndag den 9.
9. s. e. trin. Luk. 12,32-48

kl. 10.30: A. Dalgaard
Indsamling: Promissio
Børnekirke

kl. 9.00: Helga D. Bendfeldt

Søndag den 16.
10. s. e. trin. Matt. 11,16-24

kl. 9.00: Helga D. Bendfeldt

Søndag den 21.
2. s. e. trin. Luk. 14,25-35

kl. 10.30: A. Dalgaard
Indsamling: Mission Afrika
Børnekirke

Søndag den 23.
11. s. e. trin. Luk. 7,36-50

kl. 10.30: A. Dalgaard
Frilufts- og familiegudstjeneste

Søndag den 28.
3. s. e. trin. Luk. 15,11-32

kl. 10.30: Helga D. Bendfeldt
Børnekirke

Mandag den 24.

kl. 14.00: A. Dalgaard
Sommerfest i Præstegården

Søndag den 30.
12. s. e. trin. Matt. 12,31-42

kl. 9.00: A. Dalgaard

JULI
Søndag den 5.
4. s. e. trin. Matt. 5,43-48

kl. 9.00: A. Dalgaard

Søndag den 12.
5. s. e. trin. Matt. 16,13-26

kl. 10.30: Jørgen Bækgaard Thomsen
Indsamling: Tværkulturelt Center

Søndag den 19.
6. s. e. trin. Matt. 19,16-26

kl. 10.30: Jørgen Bækgaard Thomsen
Indsamling: Dansk Israelsmission

Søndag den 26.
7. s. e. trin. Matt. 10,24-31

kl. 14.00: Sune Skarsholm, Løsning

SEPTEMBER
Søndag den 6.
13. s. e. trin. Matt. 20,20-28

kl. 10.30: Daniel Præstholm
Børnekirke

PLEJEHJEMSGUDSTJENESTER
JUNI
Onsdag den 3.
kl. 15.00 (altergang)
Onsdag den 17.
kl. 15.00
JULI
Onsdag den 1.

kl. 15.00 (altergang)

AUGUST
Onsdag den 5.
Onsdag den 19.

kl. 15.00 (altergang)
kl. 15.00

