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Pastoratsammenlægning med Estvad–
Rønbjerg sogne
Nye medarbejdere
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Vejviser
Betty Grønne Ahrenfeldt, provst
Bilstrupparken 3, 7800 Skive
Tlf. 97 52 80 40 / bgah@km.dk
Træffes efter aftale. Mandag fri.
Birgitte Refshauge Kjær, sognepræst
Træffes efter aftale. Tlf. 97 53 40 06
bkrk@km.dk Mandag fri.
Heidi Reigstad Rasmussen
Sognemedhjælper (webmaster)
Egeris Sognehus, Kirke Allé 111B,
7800 Skive. Tlf. 97 52 27 48
sognehuset@egeriskirke.dk
Kristian Bundgaard, kirketjener
Møllevej 6, Trevad, 7800 Skive
Tlf. 97 54 70 01
Mona Bruun-Sørensen, kirketjener
Stokholmvej30, 7830 Vinderup
Tlf. 97 44 10 42
Tove Muld Kjær, Organist,
Møllegade 15, Selde, 7870 Roslev
Tlf. 21 48 36 34
kjaer.tove@gmail.com

Palle Frederiksen, Kirkesanger
Lærkenborgvej 8, Fly, 7800 Skive
Tlf. 60 47 80 42

Kirkekontoret
Kordegn Jens Pedersen
Reberbanen 19, Skive. Tlf. 97 52 01 46
Mandag - onsdag samt fredag 9 - 13.
Torsdag 13-17

Kirkegårdskontoret
Kirkegårdsleder Jens Holger Borgbjerg
Reberbanen 19, Skive. Tlf. 97 52 06 44
Mandag - fredag 9 - 13 og torsdag tillige
16-18
Menighedsrådets formand
Kirsten Yde
Ahornvænget 102, Skive.
Tlf. 97 52 82 82
yde@fiberpost.dk

Menighedsrådets kasserer
Ove Kristensen
Hasselvænget 44, 7800 Skive
tlf. 97 52 46 75, okskive@mail.tele.dk
Kirkebladets redaktion
Morten Lund (ansvarshavende)
Kirsten Zacho, Dora Troelsgaard,
Niels Ole Jørgensen, Heidi R. Rasmussen
Kirkens Telefon: 97 52 11 03
Mail
egeriskirke@gmail.com
Kirkens hjemmeside
www.egeriskirke.dk
Sognets Dagligstue
Brårupvej 126, 7800 Skive
Tlf. 29 79 68 05
Deadline for
næste kirkeblad
er tirsdag den 4/2

Der er menighedsrådsmøde den første
tirsdag i hver måned.

Forsidebilledet: Motiv fra Helligtrekongersvandring
2013 Foto: Heidi R. Rasmussen

geriskirke.dk
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Tanker om tro
Simeon i templet med Jesusbarnet
Af: David Broadbridge—oversat til
dansk af Knud Kramshøj

”Ja, men”...er altid tvivlens sprog,
men her er ingen tvivl.
Blinde Simeon holder
troen i sine hænder;
han ved at hans forløser lever.
Hans arme er bønnens bærebjælker,
hvor sært er det
at det uhåndgribelige er mest vedholdende,
og gennem den næsten mørke død
hvisker troen i hengivenhed ”men,
ja”.
Mennesker kan opfatte verden på mange måder. Man kan sige, at vi taler
flere sprog, og mon ikke man grundlæggede kan tale om to sprog: et mytisk modtage-sprog og et analytisk gribe-sprog, et hjerte-sprog og et hjernesprog. Sådan er det i dag, sådan var det på Jesu tid, og sådan har det altid
været. Det hører med til at være menneske og skabt i Guds billede, at man
kan tænke, tale og forestille sig ting, der ikke findes lige for øjnene af en.
Gribe-sproget interesserer sig for, hvordan verden virker. Modtage-sproget
interesserer sig for, hvordan mennesket virker i verden, hvorfor vi er her,
for det hører også med til at være menneske og skabt i Guds billede, at
man kan elske og hengive sig til hinanden og til noget.
I modtage-sproget forudsættes det, at der er en giver. Troskab, kærlighed
osv. er ord i modtage-sproget, som bygger bro mellem mennesker og stiller
det til ansvar overfor giveren, skaberen. Gribe-sproget siger: Ja, men… til
alt, for sådan gør man, når man analyserer alting. Modtage-sproget siger
derimod: Men, ja…!
Vi har nok haft mere sans for det mytiske tidligere, hvor vi nu har tendens
til at parkere et mytisk verdensbillede som noget primitivt. Lad os lære af
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Tanker om tro—fortsat
gamle Simeon, der har fundet vej til templet og der møder Jesus som lille
nyfødt barn. Simeon er ikke i tvivl, han taler begge sprog, har ikke glemt
hengivelsens lykke, troens styrke og tilliden til hans Gud, som heller ikke
her svigtede ham.
Rembrandt har på sit billede ladet lyset komme fra barnet, her hvor Simeon
møder Jesus, Maria og Josef neden for trappen op til højaltret i templet i
Jerusalem, kort tid efter hans fødsel. Da Simeon ser barnet, tager han det
op i sine arme, takker Gud og bryder ud i sang:
Herre, jeg er din tjener, og nu kan jeg dø i fred, som du har lovet mig. Jeg
har med mine egne øjne set den frelse, du vil vise til alle verdens folk. Det
bliver som et lys for os alle sammen, en ære for os jøder og en helt ny indsigt for de andre.
Men, ja…, det er sådan, det er. Glædelig advents-, jule- og Helligtrekongerstid.
Birgitte Refshauge Kjær

Juleindsamling i Skive Menighedshjælp
I lighed med tidligere år tillader Skive Menighedshjælp (Skive-Resen-Egeris
sogne) sig at rette henvendelse i anledning af den forestående juleindsamling. Vi beder om bidrag til uddelingen, der foretages af samtlige præster i
de tre sogne.
Menighedshjælpen henvender sig hermed traditionen tro til alle i byen om
støtte til den forestående uddeling.
Vi håber, denne indsamling også i år må give et godt bidrag til juleuddelingen.
Bidraget kan afleveres på Skive Folkeblad, hos Søegaards Vinhus, Adelgade 20, på Kirkekontoret, Reberbanen 19 eller til en af byens præster.
Aksel Poulsen
Betty Grønne Ahrenfeldt
Natalia Andresen

Helga Ørgaard Nielsen
Mads Haahr Callesen
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Goddag til to nye medarbejdere
Vi har ansat to nye medarbejdere i Egeris Kirke. Palle Frederiksen er ansat
som kirkesanger pr. 1/11-2013 og Mona Bruun-Sørensen som 2. kirketjener pr. 1/12-2013.
Mit navn er Palle Frederiksen. Jeg er uddannet folkeskolelærer og har i mange år arbejdet på voksenspecialskolen CKU.
Jeg bor i Fly med kone, hund og kat og har en voksen
datter, der bor i Århus. Siden august 2012 har jeg fungeret som kirkesanger i Fly kirke.

Jeg hedder Mona Bruun-Sørensen og er 51 år. Jeg er
gift med Jørgen, og vi har tre voksne piger som efterhånden alle er flyttet hjemmefra. Vi bor på den jyske
hede – lige på den anden side af Flyndersø – nær
ved Sahl.
Arbejdsmæssig har jeg i 33 år lavet ugeaviser og er
uddannet grafiker. Som alle ved, er tiderne hårde ved
avisbranchen, og da min afdeling blev nedlagt, og jeg
blev ledig, er det nu tid til at prøve noget andet.
I min fritid har jeg altid været engageret i KFUM og KFUK med børnearbejde og familieaktiviteter. Da vi bor i et skønt naturområde sætter jeg stor
pris på løbeture og som det nyeste - at køre en tur på mountainbike i skoven.
Kirkelivet har altid haft en central plads i mit liv, og jeg glæder mig til at
blive en del af fællesskabet omkring Egeris Sogn.

Konstituering af Claus Muld
Den ledige præstestilling vil blive opslået allerførst i det
nye år. I perioden fra 1. december og forventeligt til udgangen af marts 2014 vil pastor Claus Muld derfor være
konstitueret 75 % i Egeris til at varetage gudstjenester og
kirkelige handlinger.
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Farvel til Karen Frost
Den 30. november stopper Karen Frost som kirketjener i
Egeris Kirke. Karen har både været kirketjener og præstekone.
Begge opgaver har Karen klaret på fineste måde.
Karen og Jørgen Frost kom til Egeris i 1997.
Efter nogle år blev Karen 2. kirketjener i Egeris. Hun og
kirketjener Kristian Bundgaard har haft et fint arbejdsfællesskab. De har suppleret og afløst hinanden.
Det bliver et savn for arbejdskollegerne, menighedsrådet
og kirkegængerne, at Karen stopper.
Men vi forstår godt hendes valg.
Vi håber, hun finder sig til rette i sit nye liv og det nye hjem, med mere tid til
sig selv og sin dejlige familie med to voksne børn, deres ægtefæller og de
friske børnebørn.
Med ønsket om det bedste til Karen.
Kirsten Yde—menighedsrådsformand

Helligtrekongersvandring fra Egeris til Estvad
Det er efterhånden blevet en tradition, at vi vandrer mellem kirkerne i
Egeris og Estvad på Helligtrekongers søndag, den 5. januar 2014.
I år begynder vi i Egeris kirke kl.10.00, hvor Betty Ahrenfeldt prædiker
og derefter vandrer vi langs åen til Estvad, hvor vi får varm suppe i
Kirkeladen. Birgitte Kjær afslutter med nadverfejring ca. kl.13.30 i
Estvad Kirke. Der vil, som sædvanlig, være en bus, der kører folk fra
Estvad tilbage til Egeris. Og man er naturligvis velkommen til at deltage i hele arrangementet, såvel som dele heraf.

geriskirke.dk
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Nytårsaftensgudstjeneste 2013 i Resen
I mange år har der været tradition for, at byens tre sogne på skift afholdt en
nytårsaftensgudstjeneste. Fra og med i år har Resen menighedsråd besluttet,
at de, i stedet for gudstjenesten nytårsdag, hvert år vil afholde en gudstjeneste kl.15.30 nytårsaften, og efter gudstjenesten fejre nytåret med champagne og kransekage i våbenhuset. Fremover vil vi henvise til denne gudstjeneste nytårsaften, og til gengæld selvfølgelig fastholdes hos os gudstjenesten
nytårsdag kl.16.00.

Nyt initiativ—Syng sammen
At synge sammen er godt for helbredet og for humøret. Vi vil gerne indbyde til tre Syng Sammen aftener i Egeris Kirke, hvor alle er meget velkomne. Sangen ledes af organist Tove Muld Kjær, som lover, at både gammelkendte og nye sange og salmer vil finde vej til repertoiret. Vi vil prøve kræfter med enkle tostemmige satser og kanons, men det vigtigste er at mødes omkring glæden ved fællessang. Undervejs bliver der en kort pause,
hvor man kan nyde sin medbragte kaffe, te, frugt…
Tirsdag den 14. januar kl. 19 – 20.30
Onsdag den 19. februar kl. 19 – 20.30
Torsdag den 20. marts kl. 19 – 20.30

Fastelavn 2014
”Fastelavn er mit navn”
Søndag d. 2.marts kl. 10 har vi fastelavnsgudstjeneste i kirken. Vi håber at se
mange udklædte børn til både gudstjeneste og den efterfølgende tøndeslagning.
Der vil blive serveret varm chokolade og
boller. Arrangementet laves i samarbejde
med børne-ungdomsorganisationerne.
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Diakoniens dag
I anledning af Diakoniens Dag serverer
Sognets Dagligstue lidt brød og
kaffe.
Kom til hyggeligt samvær søndag den 2.
februar 2014, lige efter gudstjenesten i
Egeris Kirke.
Sted: Sognets Dagligstue, Brårupvej 126.
Det er gratis at deltage, og alle er meget
velkomne. Tilmelding er ikke nødvendig.
Hilsen Dagligstuens bestyrelse

Sogne-sangaften med Rie
Torsdag den 6. februar Kl. 19.30 får vi besøg af Inger Marie Jensen, bedre
kendt som Rie.
I efteråret lukkede Rie sin pølsevogn på torvet efter
23 år med ristede hotdogs og samtaler med mennesker af alle slags. Rie har valgt sange til fællessang
og vil ind imellem sangene fortælle lidt om, hvordan
hun ser på menneskene og livet.
Der serveres – selvfølgelig - pølser, øl og sodavand
for 25, -kr. pr. person. Alle er hjerteligt velkomne.

Musikgudstjenester
Den sidste onsdag i måneden kl.16.30 er kirken fyldt af levende lys, levende musik ved organist Tove Kjær og levende ord til eftertanke ved en af
præsterne. Man kan selv tænde lys oppe ved døbefonten, og ellers lader vi
musikken fylde en hel del. De kommende måneder har følgende temaer:
27. november
29. januar
26. februar

Drømme
Spor
Vi som er søgende

ved Birgitte Refshauge Kjær
ved Betty Ahrenfeldt
ved Birgitte Refshauge Kjær
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Adventskoncert onsdag den 11. dec. kl. 19.30
Glæd jer til en stemningsfyldt koncert med den skønne klang af pigekor,
der vil hjælpe os til at lukke freden ind i vore hjerter i den ofte travle adventstid.
Konservatoriets Pigekor fra Esbjerg ledes af den meget dygtige og erfarne
Lone Gislinge, som er docent ved konservatoriet og underviser i børnekorledelse og hørelære. Lone Gislinge er ofte instruktør ved korstævner samt
ved kurser for korledere i Folkekirkens Ungdomskor og Danmarks børne- og
ungdomskor, og var i perioden 1996-2011 bestyrelsesmedlem i ”Danske
Korledere”.
Konservatoriets Pigekor blev oprettet på Vestjysk Musikkonservatorium i
1983 og tæller ca. 50 sangglade og musikalske piger i alderen 12 – 19 år,
som kommer fra Esbjerg og omegn.
En gang om ugen mødes pigerne
til korprøve på konservatoriet og
bliver for en stund en del af stedets miljø. Dette har gennem årene betydet mange forskelligartede og spændende opgaver i samarbejde med studerende og lærere og har virket både motiverende
og stimulerende for korets udvikling. Således er f.eks. Pigekorets
julekoncert "De ni Læsninger",
sammen med Esbjerg Ensemble,
blevet en traditionsrig begivenhed
som har inspireret til indspilningen af cd’en ”Dejlig er jorden”.
Koret har lavet radio- og TV udsendelser og udgivet 4 cd’er. De
har flere gange vundet
”Sangerdyst fra kyst til kyst” for
børnekor, samt fået flere priser
og medaljer til internationale konkurrencer.

Der er gratis adgang til koncerten,
og alle er hjertelig velkomne.
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Pastoratsammenlægning
Pastoratsammenlægning mellem Egeris, Estvad og Rønbjerg
sogne
I forbindelse med en omlægning af provst Betty Grønne Ahrenfeldts
provstestilling fra 25 til 50 % har biskoppen over Viborg Stift lavet en pastoratsammenlægning mellem Egeris, Estvad og Rønbjerg sogne. Det er sket
efter høring af de to menighedsråd. Det nye pastorat skal fremover betjenes af de 3 sognepræster, der er bosiddende som hidtil, i hhv. Estvad præstegård, præsteboligen Kirke Allé 111 A og præsteboligen Bilstrupparken
3. Der skal fra alle pastoratets præster ydes aflastning til den til enhver tid
værende provst i Skive provsti, idet provstestillingen fremover forventes at
være fast placeret i Egeris. I forbindelse med ansættelse af ny sognepræst,
bosiddende Kirke Allé 111A, vil der blive lavet regulativer for de tre præsters betjening af pastoratet. Pastoratsammenlægningen vil betyde, at folk
i Egeris, Estvad og Rønbjerg sogne vil møde alle tre præster i højere grad
end tidligere til både gudstjenester og kirkelige handlinger. Det håber vi, at
man vil tage godt imod.
Menighedsrådene i Egeris og Estvad-Rønbjerg sogne

Rejse til Tyrkiet
En rejse til Tyrkiet med apostlen Paulus den 18.-25. september 2014
Tag med på en oplevelses - og studierejse til Tyrkiet, hvor nogle af de første
kristne husmenigheder så dagens lys. Hovedformålet med turen er at opleve nogle af de egne, hvor apostlen Paulus såede kristendommens frø i
mennesker, der indtil da havde tænkt og troet ud fra ganske andre forudsætninger. Rejsen kræver ikke specielle forudsætninger, men er lagt an
på, at vi skal gå en del og tilbringe en af rejsedagene i bus hen over den
anatolske højslette. Vi flyver fra Aalborg til Istanbul, og derfra videre til Kappadokien. Rejsen vil koste ca. 11.000, -kr. pr. person, med tillæg for enkeltværelse, etc. Rejseledere er sognepræsterne Jakob Fløe Nielsen, Rødding, og Betty Ahrenfeldt, Egeris. I løbet af foråret vil begge præster afholde
hhv. sogneaftener og studiekreds om Paulus for alle interesserede, Hold
øje med www.egeriskirke.dk og www.roeddingkirke.dk for disse arrangementer. Der vil desuden blive en særlig forberedelsesdag i august for rejsedeltagerne. Program kan inden ret længe rekvireres hos rejselederne eller
hos UNITAS Rejser, Glarmestervej 20A, 8600 Silkeborg, e-mail: rejser@unitas.dk

geriskirke.dk
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Nyt fra menighedsrådet
Udskiftning i Menighedsrådet
På Menighedsrådsmødet i oktober blev Bodil Dahl Christensen bevilget
udtræden af menighedsrådet. Bodil har siddet i rådet et år, men ønskede
ikke at fortsætte.
Vi siger Bodil tak for det år hun har været med.
Inga Kilde, 1. suppleant, har sagt ja til igen at indtræde i Menighedsrådet.
Inga Kilde ved hvad hun går ind til, da hun har siddet i Menighedsrådet i
flere år, men mente ved sidste valg, at der skulle andre til. At Inga vil hjælpe til igen, er vi meget taknemmelige for.
Ny konstituering
Kirsten Yde er genvalgt til menighedsrådsformand, og som næstformand
blev valgt Anni Davidsen.
Kirsten Yde—Menighedsrådsformand

Julekoncert med Basix
Søndag den 1/12 kl 16.00
er der koncert med vokalgruppen Basix i Egeris Kirke.
Danmarks ubetingede bedste a capellagruppe har nu i
12 år leveret julekoncertoplevelser ud over det sædvanlige. Der kan forventes
en koncert med smukke versioner af de kendte og elskede juleklassikere samt nye,
rørende originalkompositioner fra gruppen selv.
Billetter bestilles ved
henvendelse på mail:
basixbillet@gmail.com eller
tlf. 20 27 34 48.
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Vinterstemning fra Egeris Kirkegård
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Opslagstavlen
Ældremøder
Tirsdag d. 10. december kl. 14.30
Betty Grønne Ahrenfeldt taler i kirken og efter kaffen vil
Anni og Per Davidsen underholde med lidt julemusik.
Tove Kjær har luciaoptog i kirken.
Tirsdag d. 7. januar kl. 14.30
I kirken taler Susanne Troelsgaard og efter kaffen vil
Susanne fortælle om at være præst på Hospice .
Tirsdag d. 11. februar kl. 14.30
I kirken taler Claus Muld og efter kaffen er der sangeftermiddag med vores organist Tove Kjær.

Musikgudstjenester
Onsdag den 29. januar kl. 16.30 ved Betty Ahrenfeldt
”Spor”
Onsdag den 26. februar kl. 16.30 ved Birgitte R. Kjær
”Vi som er søgende”

Koncerter
Søndag den 1/12 kl. 16.00
Julekoncert med vokalgruppen Basix. Se omtale side
11

Onsdag den 11/12 kl. 19.30
Adventskoncert med Konservatoriets pigekor fra Esbjerg. Se omtale s. 9

Sogneaftener
Tirsdag den 14. januar kl. 19-20.30
Syng-sammen-aften (Se omtale s. 7)
Torsdag den 6. februar kl. 19.30
Sogne-sangaften med Rie (Se omtale s. 8)
Onsdag den 19. februar kl. 19-20.30
Syng-sammen-aften (Se omtale s. 7)
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Jul for alle aldre i Egeris Kirke
1. december
4. december

kl. 16.00
kl. 10.00

4. december

kl. 19.00

10. december
11. december

kl. 14.30
kl. 10.00

11. december

kl. 19.30

17. december
18. december

kl. 19.30
kl. 9.00

18. december

kl. 10.30

20. december

kl. 8.15

20. december

kl. 9 - 12

24. december

kl. 10.30

24. december
24. december

kl. 14.00
kl. 15.30

Julekoncert med vokalgruppen Basix
Børnehavejul, Birgitte R. Kjær og
Heidi R. Rasmussen
Julegudstjeneste LEV v. Betty Ahrenfeldt
og Heidi R. Rasmussen
Ældremøde (Se omtale s 13)
Børnehavejul, Birgitte R. Kjær og
Heidi R. Rasmussen
Adventskoncert med Konservatoriets
Pigekor Esbjerg (se omtale s. 9)
Vi synger julen ind, Birgitte Kjær
Julegudstjeneste Ådalsskolen, Betty
Ahrenfeldt
Julegudstjeneste for Magneten,
Betty Ahrenfeldt og Heidi R. Rasmussen
Julegudstjeneste, Regnbuegangen,
Ådalskolen, Helge Maagaard
Julegudstjenester for Brårup Skole,
Betty Ahrenfeldt
Julegudstjeneste på Plejecenter Gammelgaard v/Birgitte Kjær
Julegudstjeneste v. Betty Ahrenfeldt
Julegudstjeneste v. Betty Ahrenfeldt
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Kirkelige handlinger i Egeris Kirke

Begravede/bisatte
11.09.2013 Jytte Jørgensen
14.09.2013 Michael Hørning
Kristensen
20.09.2013 Helge Pedersen
20.09.2013 Martin Simonsen
21.09.2013 Edith Nielsen
24.09.2013 Frank Verner Mathiasen
02.10.2013 Svend Erik Nielsen
09.10.2013 Tage Gedsted Møller
09.10.2013 Knud Erik Bergstrøm
Rasmussen
12.10.2013 Doris Johanne
Dalsgaard
23.10.2013 Lissy Markussen
23.10.2013 Kjeld Thorvig
26.10 2013 Søren Kristian

Døbte
28.09.2013
25.08.2013
15.09.2013
01.09.2013
29.09.2013
29.09.2013
18.08.2013
20.10.2013
22.09.2013
13.10.2013
22.09.2013
20.10.2013
13.10.2013
08.11.2013

Mai-Britt Dahl Andersen
Oskar Sand Kristensen
Victor Nielsen
Mikkel Hielsbjerg Nielsen
Laurits Serritslev Thomsen
Sigurd Serritslev Thomsen
Victor Korsgaard Nielsen
Julie Marie Østergaard
Nielsen
Jens Nautrup Nielsen
Nova Friis Christensen
Frederik Salholt Dyhrberg
Josefine Stephansen
Bertelsen
Magnus Juul Christensen
Izabelle Møller

Gudstjenestekalender

Onsdag d. 27. november, musikgudstjeneste
16.30 Birgitte Refshauge Kjær

Søndag d. 1. december, 1. s. i advent
10.00 Betty Ahrenfeldt
Kirketaxa *
Søndag d. 8. december, 2. s. i advent
10.00 Claus Muld *
Søndag d. 15. december, 3. s. i advent
10.00 Betty Ahrenfeldt *

Søndag d. 5. januar, Helligtrekongers
dag
10.00 Helligtrekongersvandring ved
Betty Ahrenfeldt og Birgitte Kjær,
Egeris kirke og afrundes med nadver i
Estvad Kirke kl. ca. 13.30 (Se omtale) *
Søndag d. 12. januar, 1.s.e.H3K
10.00 Claus Muld *
Søndag d. 19. januar, 2.s.e.H3K
10.00 Betty Ahrenfeldt
Kirketaxa

Tirsdag d. 17. december, Vi synger julen Søndag d. 26. januar, 3.s.e.H3K
ind
10.00 Claus Muld
19.30 Birgitte Kjær
Onsdag d. 29. januar, musikgudstjeneSøndag d. 22. december, 4. s. i advent
ste
10.00 Claus Muld *
16.30 Betty Ahrenfeldt
Tirsdag d. 24. december, Juleaften
14.00 Betty Ahrenfeldt
15.30 Betty Ahrenfeldt

Søndag d. 2. februar, 4.s.e. H3K
10.00 Birgitte Kjær, Kyndelmisse

Onsdag d. 25. december, Juledag
10.00 Betty Ahrenfeldt

Søndag d. 9. februar, Sidste s.e.H3K
10.00 Claus Muld
Kirketaxa

Torsdag d. 26. december, 2. Juledag
10.00 Birgitte Kjær

Søndag d. 16. februar, Septuagesima
10.00 Birgitte Kjær

Søndag d. 29. december, Julesøndag
10.00 Claus Muld

Søndag d. 23. februar, Seksagesima
10.00 Betty Ahrenfeldt

Onsdag d. 1. januar, Nytårsdag
16.00 Betty Ahrenfeldt *

Onsdag d. 26. februar, musikgudstjeneste
16.30 Birgitte Kjær

* Indsamling

Søndag d. 2. marts, Fastelavn (se omtale)
10.00 Betty Ahrenfeldt *

