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Sogneaften med Willy Egmose
Pinse i anlægget 2. pinsedag
Koncert om W. A. Mozart
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Vejviser
Betty Grønne Ahrenfeldt, provst
Bilstrupparken 3, 7800 Skive
Tlf. 30 53 76 67 / bgah@km.dk
Træffes efter aftale. Mandag fri.

Kirkekontoret,
Reberbanen 19, Skive. Tlf. 97 52 01 46
Mandag - onsdag samt fredag 9 - 13.
Torsdag 13-17. skive.sogn@km.dk

Birgitte Refshauge Kjær, sognepræst, kbf
Egeris Sognehus, Kirke Allé 111B, 7800
Skive. Tlf. 21 24 36 02 /bkrk@km.dk
Træffes efter aftale. Mandag fri.

Kirkegårdskontoret,
kirkegårdsleder Jens Holger Borgbjerg
Reberbanen 19, Skive. Tlf. 97 52 06 44
Mandag - fredag 9 - 13 og torsdag tillige 1618

Anita Engberg sognepræst
Flyndersøvej 17A, 7800 Skive
ael@km.dk Tlf. 40 37 34 28. Mandag fri.
Heidi Reigstad Rasmussen, kirke–
og kulturmedarbejder (webmaster)
Egeris Sognehus, Kirke Allé 111B,
7800 Skive. Tlf. 21 28 36 50
sognehuset@egeriskirke.dk
Kristian Bundgaard, kirketjener
Møllevej 6, Trevad, 7800 Skive
Kirkens tlf. 21 24 36 05
Privat tlf. 24 67 73 01
Mona Bruun-Sørensen, kirketjener
Privat tlf. 97 44 10 42
Tove Kjær, organist,
Tlf. 21 48 36 34
kjaer.tove@gmail.com
Palle Frederiksen, kirkesanger
Tlf. 60 47 80 42
Kirketaxa. Bestilling på
97 52 47 00 eller 70 25 25 25
Kan efter eget valg bestilles til 2
gudstjenester pr. måned.
Der er menighedsrådsmøde den sidste
tirsdag i hver måned. Undt. juli og dec.
Kl. 17.00 i Egeris Sognehus.

Menighedsrådets formand
Kirsten Yde
Ahornvænget 102, Skive.
Tlf. 97 52 82 82
yde@fiberpost.dk
Menighedsrådets kasserer
Niels Ole Jørgensen
Pilevænget 3, 7800 Skive
Tlf. 97 52 39 39
Kirkebladets redaktion
Morten Lund (ansvarshavende)
Kirsten Zacho, Niels Ole Jørgensen,
Heidi R. Rasmussen
Kirkens Telefon: 21 24 36 05
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 3/5
Forsidebilledet: Motiv fra Egeris Kirkegård. Foto: Heidi R.
Rasmussen

geriskirke.dk
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Tanker om tro
Som hund og kat
Det har sine fordele at have teenagere i huset. Man kan fx overlade det til dem
at screene strømmen af små film og sjove billeder på Facebook og nøjes med at
blive præsenteret for de bedste. (Det indebærer selvfølgelig en vis fare for at gå
glip af mindeværdige observationer vedrørende kroppens uafvendelige forfald,
og hvad der ellers kræver en vis alder for rigtigt at sætte pris på, men lad det nu
hvile.) Denne her har jeg moret mig meget over:
Ud over at den rammer ganske godt
plet, hvad angår hunde og kattes natur,
bliver jeg også udfordret på mit forhold til
Gud. Jeg ved, at jeg
burde tage imod livet
som hunden og rette
min taknemmelighed
mod Gud, men jeg
kender også til kattens tankegang. Det
ligger dybt i mange af
os, og det forstærkes
af normerne i samfundet, at netop vi
har fortjent et godt
liv, ja vi har nærmest krav på det, - det bliver en selvfølgelighed, - mens det
svære, det tunge og det modstandsfyldte er en slags systemfejl. Derfor kan det
være ganske sundt engang imellem at tage op til overvejelse, om man i grunden tænker som katten eller hunden, for det perspektiv, vi anlægger, påvirker
den måde, vi omgås hinanden og håndterer livet på. Og jeg siger meget bevidst
”det perspektiv vi anlægger”. For ud over at være en morsomhed demonstrerer
billedet og de få ord nærmest eksemplarisk, at vi kan have fuldstændigt identiske kendsgerninger foran os: ”Du elsker mig. Du aer mig. Du fodrer mig”, og
alligevel drage helt og aldeles forskellige konklusioner. Vi kender det fra politik.
Vi kender det fra hjemmefronten.
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Tanker om tro - fortsat
Vi kender det også fra menneskers forhold til den kristne grundfortælling: ”Jesus
blev født. Han levede. Han døde. Påskemorgen var graven tom.” For nogen lig
med: Han var bare et menneske - den tomme grav kan have så mange forklaringer. For andre lig med: Han var Gud - den tomme grav ændrer alt.
Der er selvfølgelig en hel række mellemregninger til støtte for begge konklusioner; der er også hele spørgsmålet om Helligånden og troen, der kommer til os
udefra; men der ér også et valg: Vil jeg leve som en, der tror, at alt det med Gud
og Jesus i bedste fald bare er en god historie, eller vil jeg leve som en, der tror, at
Jesu død og opstandelse ændrede verdens gang, inkl. mine livsmuligheder?
Vælger vi det sidste, må vi bekæmpe den kattens tilbøjelighed til at tro, at hele
verden drejer sig om os. Vi må også give afkald på tanken om, at vi har krav på
at leve et behageligt liv. Til gengæld får vi også lov til at give slip på den tanke, at
alt i hele verden afhænger af os, og at vores liv er mislykket, når vi rammes af
modgang, sygdom og død, eller vi begår fejl, og vi får mulighed at føle taknemmelighed, når livet i kortere eller længere stræk rent faktisk er godt og behageligt. At leve som en, der tror, at Jesu død og opstandelse har betydning for mit liv,
er at gå på opdagelse i meningen med at være til gavn og glæde for andre. Det
er at tage det alvorligt, at selv det fattigste, mest ringeagtede menneske, og den,
der har mistet grebet om livet, har værdi. Det er at åbne sig for muligheden for,
at det både gælder alle de andre og mig selv.
Vi kan jo prøve, og se hvad der sker.
Sognepræst Anita Engberg

Kirkefrokost og menighedsmøde 6/3
Egeris Menighedsråd afholder det årlige menighedsmøde i forlængelse af
søndagsgudstjenesten og efterfølgende kirkefrokost søndag den 6. marts.
Menighedsmødet starter kl. ca. 12.30 i kirkens mødelokaler, efter vi har spist
det lækre frokostbord fra den lokale slagter (koster stadig kun 25 kr.)
Menighedsrådet vil fortælle om det, der er sket i det forløbne år og om den
spændende kirkerenovering, der endelig går i gang i foråret 2017, efter at de
første tiltag blev igangsat for 10 år siden.
Det kommende valg til nyt menighedsråd i efteråret 2016 vil også blive berørt
på mødet.
Vi håber på et godt fremmøde. Der er ingen tilmelding og alle er velkomne.
Egeris Menighedsråd
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Nyt fra kirkegården
Breve og fakturaer
Kirkegården følger strømmen og er blevet digitaliseret.
Fremover sender kirkegården fakturaer, opkrævninger for flerårige aftaler, hjemfaldsbreve og gravstedsbreve til pårørendes e-bokse.
Hvis man har frameldt sin e-boks vil fakturaer og breve blive fremsendt som
tidligere med almindelig gammeldags post.
Digitale kort
Vi har nu fået tilknyttet alle gravsteder til digitale kort. Det er nu muligt at søge
gravsteder på internettet fra adressen www.findgravsted.dk
Zoom ind på den ønskede kirkegård, indtast navn i søgefeltet. Det pågældende
gravsted er markeret med et blåt kors.
Man kan også downloade en app på sin smartphone og via GPS finde det gravsted, der søges.
I Skive er kirkegårdene i Egeris, Skive/Resen og Skive opdaterede med digitale
kort.
Sløjfede og anonyme gravsteder kan ikke findes på kortene.
Nye takster for kirkegården findes på Egeris Kirkes hjemmeside.
www.egeriskirke.dk

Sogneaften med Willy Egmose
Onsdag d. 30. marts kl.19.30
Mød Willy Egmose – jazzmusiker og organist.
Willy Egmose fra Skjern har en lang karriere
bag sig som jazzmusiker, organist og komponist. Vi skal høre hans helt forrygende spil på
klaver og orgel, vi skal synge sammen, og så vil
Willy ind i mellem fortælle om salmer og
sikkert en hel masse andet.
Kaffe 20 kr. og ellers fri entre.
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Sangglade mennesker søges til påskekor
Har du lyst til at synge med i påskekoret?
Koret øver et par korsange og de salmer, som indgår i
højmessen påskedag søndag den 27. marts kl. 10.00.
Vi øver torsdag den 10.03 og onsdag den 16.03 begge dage kl. 16.30 – 17.45
i kirkens mødelokale.
Der er ingen krav om hverken nodelæsning, stemmetype eller korerfaring.
Tilmelding er ikke nødvendig, men jeg hører gerne fra interesserede på
mail: kjaer.tove@gmail.com eller mobil: 2148 3634
Tove Kjær

Syng-sammen-aftener i foråret
At synge sammen er godt for helbredet og for humøret!
Organist Tove Kjær sidder ved klaveret parat til at efterkomme så mange sangønsker som muligt. Vi synger efter højskolesangbogen og salmebogen. Undervejs bliver der en kort pause, hvor man kan nyde sin medbragte kaffe, te, frugt
osv. Vel mødt!
Onsdag den 2. marts kl. 19.30-21.00
Tirsdag den 12. april kl. 19.30-21.00 (bemærk datoen er flyttet)

Kreative aftener for mænd og kvinder
Tag dit håndværk eller håndarbejde med, så sidder vi sammen og sysler. Vi kan
- hvis der er interesse for det – finde et fælles projekt at støtte. Vi kan også –
hvis der er interesse for det – lade dem af os, der er gode til noget særligt, lave
lidt undervisning for de andre. Mød op i Sognehuset, så ser vi, hvad det udvikler
sig til. Der er en kop kaffe eller te undervejs.
Onsdag d. 16. marts kl. 19.00 og onsdag d. 27. april kl. 19.00
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Ulvetime - familiehygge med fællesspisning
Forårets ulvetimer er følgende torsdage kl. 17-19:
31. marts, 28. april og 26. maj.
Vi laver skøre, sjove aktiviteter og spiser god mad bagefter!
Tilmelding til Kirke– og kulturmedarbejder Heidi
R. Rasmussen på sognehuset@egeriskirke.dk, på
Facebook eller SMS senest mandagen før.
Pris for spisning: Voksne 20,- børn 10,En hel familie max. 50,Se vores opslag på Facebook og hjemmesiden.
Ulvetimen arrangeres i samarbejde med Skive KFUM
og KFUK

Højskoleformiddage
Vi har højskoleformiddag den første fredag i måneden kl. 10.00-11.30 i
Sognehuset.
Der er kaffe og lidt til ”de små grå”. Vi begynder med kaffe og rundstykker. Det
koster 20,- herefter er det oplægsholderens tur.
Forårets program ser således ud:

Fredag den 4/3
Bjørn Eidsvåg
Anita Engberg fortæller om præsten, sangskriveren og musikeren fra Norge.

Fredag den 1/4
Henry Heerup
Ann-Lise Aasesdatter tager os ind og rundt i kunstneren Henry Heerups finurlige
og dybsindige univers.

Fredag den 13/5 (p.g.a. Kr. Himmelfartsferien)
Kunst i byen
Vi skal høre om, og se eksempler på, kunst, som vi møder i bybilledet.
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Babysalmesang
Torsdag den 31. marts kl. 10.00 begynder et nyt hold
babysalmesang i Egeris Kirke.
Babysalmesang er for babyer i alderen 0-12 mdr.
Vi synger salmer og sange, danser og laver nogle helt
enkle ”mor/barn-sanglege”.
Tilmelding og spørgsmål til kirke– og kulturmedarbejder
Heidi R. Rasmussen på mail: sognehuset@egeriskirke.dk
eller tlf. 21 28 36 50

Musikgudstjenester i foråret
Onsdage kl. 17.00 holder vi musikgudstjeneste i Egeris Kirke.
Gudstjenesten varer cirka en halv time. Musikken fra orgelet
og salmesangen vil være de bærende elementer sammen
med læsninger og refleksioner. Der vil desuden være nogle
sanselige elementer, som passer til årstiden og gudstjenesten, og der er mulighed for at tænde lys under
musikken. Gudstjenesten er et tilbud til de kirkegængere, der
ønsker et alternativ til søndagens højmesse.
Onsdag den 30. marts
kl. 17.00 v. Betty Ahrenfeldt
Onsdag den 27. april
kl. 17.00 v. Birgitte Kjær

Stilletid i Rønbjerg Kirke
I perioden oktober til marts holder vi Stilletid i Rønbjerg Kirke en onsdag om
måneden. I stilletiden lader vi kroppen falde til ro og sindet åbne sig for den
gode stilhed. Andagten ledes på skift af Estvad-Rønbjerg-Egeris pastorats tre
præster. Formen er enkel og uformel med meditativ fællessang og bøn, tekstlæsning og nogle få ord til eftertanke.
Onsdag d. 9. marts kl. 17 - 17.30 Stilletid i Rønbjerg v. Betty Ahrenfeldt
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En koncert med fortælling om W.A.Mozart
Onsdag den 6. april kl. 19.30 kommer fløjtenisten
Rikke Høyer Lentz og pianisten Aksel Skjoldan og
fortæller om Mozart og spiller musik af Mozart.

Oplev den forunderlige fortælling om Mozart, der
var et helt ufatteligt godt begavet menneske, som
levede et mærkeligt liv: Hans omflakkende barndom, hans forelskelser og faderens styring af ham,
hans rejser og ikke mindst hans musik, som på
den ene side er så enkel, men som på anden side
alligevel er så rig.
Aksel Skjoldan har rejst i Mozarts fodspor i Østrig, hvor han blev født og levede
det meste af sit liv. I Tyskland, hvor farens familie kom fra. Italien, hvor han fejrede triumfer som ung og blev adlet af Paven. Frankrig, hvor han allerede som 7årig fik udgivet sine første noder og England, hvor han lærte London-Bach at kende, skrev sine første symfonier, og meget mere.
Aksel Skjoldan er uddannet på Det Kgl. Danske Musikkonservatorium i København hos professorerne Arne Skjold Rasmussen og Friedrich Gürtler. De sidste
14 år har han holdt koncertforedrag, undervist i klaver bl.a. på Sjællands Kirkemusikskole og desuden vikarieret som organist. Han har tidligere været musikskoleleder, bestyrer på refugiet San Cataldo i Italien, oversat bøger mm.
Rikke Høyer Lentz er en ung dansk fløjtenist, uddannet hos Dr. Anders Ljungar-Chapelon på Musikkonservatoriet i Malmö og fra solistklassen på konservatoriet i Odense, hvor hun studerede hos solofløjtenist Eva Østergaard.
Hun spiller som fløjtenist og piccolist i symfoniorkestre i Danmark og Sverige, spiller kammermusik- og
solokoncerter, foruden at undervise.
I 2012 debuterede hun som solist med orkester, da
hun med Odense Symfoniorkester spillede Carl Nielsens fløjtekoncert.
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Ældremøder
Ældremøde tirsdag den 8. marts 2016
Birgitte Kjær taler i kirken og efter kaffen er emnet ”Foråret i ord og toner” v.
Tove Kjær og Heidi R. Rasmussen.
Ældremøde tirsdag den 12. april 2016
Betty Ahrenfeldt taler i kirken og sognepræst Mette Dolberg, Roslev fortæller
efter kaffen om ”Min vej til præstegerningen”.
Ældremøde tirsdag den 10. maj 2016
Birgitte Kjær taler i kirken og efter kaffen vil Anders Brødsgaard fortælle om sin
pilgrimsvandring på Caminoen.
Alle dage kl. 14.30-16.30 i Egeris Kirke og kirkens mødelokale.

Ældreudflugt fra Egeris Kirke
Tirsdag den 14. juni 2016 tager vi på udflugt.
På ældremødet den 10. maj vil det blive bekendtgjort, hvor udflugten går hen.
I lighed med sidste år vil der være tilmelding og betaling inden udflugten. Derved
sikrer vi os, at der er plads til alle i busserne.
Udflugten koster 120,- (i tilfælde af sygdom tilbagebetales pengene).
Betalingen kan ske i kirken følgende dage:
Tirsdag den 10. maj fra 16.30-17.00 (efter ældremødet)
Søndag den 22. maj fra 11.30-12.00 (efter gudstjenesten)
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Pinse i anlægget i Skive 2016
For niende år i træk arrangerer sognene i Skive Kommune fælles pinsegudstjeneste i Skive Anlæg for alle interesserede. Det er mandag den 16. maj kl. 11.00.
Årets gudstjeneste har titlen ”Pinse på tværs” og sætter i ord, musik, sang og
dans fokus på kirkens globale fællesskab.
Ved gudstjenesten medvirker en gruppe rutinerede kirkedansere fra Århus, og
så håber vi, at vi kan samle en masse danseglade folk fra vores eget område til
også at være med - se nedenstående. Desuden deltager den congolesiske
menighed ”The Living Water” med bøn og sang.
Efter gudstjenesten serveres der
kirkekaffe. Husk
noget at sidde på
og evt. under.

Vi har brug for dig
Som en del af pinsegudstjenesten i Skive anlæg vil vi gerne lave et stort og glædesfyldt fællesoptrin med dans og bevægelse.
Derfor vil vi gerne invitere til to workshops, hvor vi igennem leg, dans og enkle
bevægelser vil arbejde med mødet mellem mennesker og fællesskaber på
tværs. Vi vil arbejde med kroppen i bevægelse, kroppen i mødet med den anden
og kroppen i bøn.
Vi får inspiration fra to kirkedansere fra Århus, og sammen skaber vi et fælles
udtryk til optrinnet samt øver enkle bevægelser til fællesdans.
Alle aldre, børn og voksne m/k kan deltage. Der kræves ingen forudsætninger kun lysten til at lege og bevæge dig sammen med andre. Undervisningen foregår
på dansk, men der er mulighed for oversættelse til engelsk, hvis der skulle være
behov for dette.
Vi øver på følgende aftener: torsdag d. 28. april og 12. maj kl. 18-21 i Egeris
sognehus og kirke. Medbring gerne selv en forfriskning til kaffepausen. Ellers
kan det købes på stedet til rimelige priser.
Har du spørgsmål vedr. danseaftenerne er du velkommen til at kontakte Helmi
Jensen, tlf 40125244, mail:
helmi.paivi.jens@gmail.com
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Indsamling—Folkekirkens Nødhjælp
Søndag den 13. marts 2016 går vi igen på gaden
og samler ind til Folkekirkens Nødhjælps arbejde
mod sult blandt verdens fattigste.
Indsamlingen starter 10.30 fra Egeris Sognehus.
Hvis du kan afse et par timer og har lyst til at deltage i sogneindsamlingen, kan du kontakte Lillian
Vittrup på mobil 20 98 61 71 eller pr. mail

Pinsedag
På pinsedag - den 15. maj - fejrer vi den
kristne kirkes fødselsdag, både med
gudstjenesten og festligt kaffebord bagefter.
Og husk, at vi serverer kirkekaffe hele
sommerperioden, juni-juli-august.

Himmelske dage/kirkedage i København
Kunne du tænke dig at ligge i en himmelseng i det indre København, at komme
til en gudstjeneste med nyskrevne tekster og nykomponeret musik, at tage dit
barn eller barnebarn med til babysalmesang eller høre en nonne fortælle om
klosterlivet eller noget helt femte, så kom til København i Kristi Himmelfarts
ferien fra den 5. til den 8. maj i år. København vil summe af liv, når den store
kirkelige festival ”Himmelske Dage”, løber af stablen.
Himmelske Dage er en fast tilbagevendende dansk kirkebegivenhed, som af
nogen sikkert vil være kendt som Danske Kirkedage. Det holdes hvert tredje år
og hver gang i en ny by. Her i 2016 er festivalen henlagt til hovedstaden, og her
har man valgt at give arrangementet navnet ”Himmelske Dage”. Det er festivalens ambition at udforske og debattere, hvilken rolle tro, kirke, kristendom og
religion spiller og spiller i fremtidens samfunds- og kulturliv, såvel som for den
enkelte borger.
Der vil være oplevelser for alle sanser, for alle aldersgrupper og for alle nysgerrige sjæle. Fra tidlig morgen til sen aften.
Du kan læse mere om Himmelske Dage på www.facebook.dk/himmelskedage
og på www.himmelskedage.dk, hvor det endelige program vil blive offentliggjort
primo marts.

Side 14

Samtalegruppe for skilsmissebørn
Når mor og far går fra hinanden, får børn og unge nye udfordringer og
bekymringer. Derfor kan det være en stor hjælp for
dem at have et rum, hvor de kan møde jævnaldrende i samme situation, og hvor de kan snakke om
de ting, de går og tænker på. Denne samtalegruppe henvender sig til alle børn og unge, uanset om
skilsmissen lige er sket, om det er længe siden, om
det har været et mere uproblematisk brud, eller om
det har været rigtig svært.
Vi mødes hver anden torsdag kl. 15 – 16.30, 8
gange i alt. Det er gratis at deltage. Henvendelse til
sognepræst Birgitte Refshauge Kjær.

Palmesøndag—påske for børn og voksne
Palmesøndag kl. 10.00 fejrer vi påske for børn og voksne
Gennem dejlig musik og livsalige fortællinger vil vi rejse igennem hele påsken.
Kirkekoret
medvirker
7. C, Brårup
Skole (naturligvis).
Foto: Poul Hansen
Alle er velkomne til en musikalsk gudstjeneste.

7. D, Brårup Skole

Foto: Poul Hansen
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Kirkelige handlinger i Egeris Kirke

Begravede/bisatte

Døbte

20.11.2015
24.11.2015
02.12.2015

13.12.2015
22.01.2016
24.01.2016
24.01.2016
14.02.2016
14.02.2016
14.02.2016

16.12.2015
29.12.2015
06.01.2016
16.01.2016
16.01.2016
21.01.2016
23.01.2016
23.01.2016
26.01.2016

Eyvind Thisted
Bent Andersen
Brian Bak Stubkjær
Knudsen
Kristian Kirkegaard
Elmer Bøgild Kollerup
Rigmor Pouline Andersen
Marie Underbjerg Vorm
Erik Østerbæk Mortensen
Heinrich Andersen
Grethe Odgaard
Elsebeth Bartkowiak
Eja Handberg Jørgensen

Nicolai Luxhøj Toft
Kamilla Julie Berg Poulsen
Anton Strøm Tofting
Olivia Katrine Kamp Boytang
Sebastian Lundemann Hansen
Malthe Lundemann Hansen
Storm Dinesen Damgaard
Pedersen

Gudstjenestekalender
Onsdag d.9. marts Stilletid i Rønbjerg
17.00 Betty Ahrenfeldt
Søndag d. 13. marts Mariæ Bebudelses
dag. Indsamling til Folkekirkens Nødhjælp.
10.00 Anita Engberg
Søndag d. 20. marts Palmesøndag
10.00 Birgitte Kjær
Kirkekoret medvirker
Torsdag d. 24. marts Skærtorsdag
10.00 Birgitte Kjær
Fredag d. 25. marts Langfredag
10.00 Betty Ahrenfeldt **
Søndag d. 27. marts Påskedag
10.00 v. Betty Ahrenfeld *
Mandag d. 28. marts 2. påskedag
10.00 Birgitte Kjær
Onsdag d.30. marts Musikgudstjeneste
17.00 Betty Ahrenfeldt
Søndag d. 3. april 1.s.e. påske
10.00 Anita Engberg *

Søndag d. 10. april 2.s.e. påske
10.00 Jeppe Jensen Konfirmation
Centerklasserne, Ådalskolen
Lørdag d. 16. april
9.00 Anita Engberg Konfirmation
11.00 Birgitte Kjær Konfirmation
Kirkekoret medvirker

Søndag d.17. april 3.s.e. påske
9.00 Betty Ahrenfeldt Konfirmation
11.00 Birgitte Kjær Konfirmation
Kirkekoret medvirker
Fredag d. 22. april Bededag
10.00 Betty Ahrenfeldt
Søndag d. 24. april 4.s.e.påske
10.00 Birgitte Kjær
Onsdag d. 27. april Musikgudstjeneste
17.00 Birgitte Kjær
Kirkekoret medvirker
Søndag d. 1. maj 5.s.e. påske
10.00 Betty Ahrenfeldt
Torsdag d. 5. maj Kristi Himmelfarts dag
10. 00 Anita Engberg
Søndag d. 8. maj 6.s.e. påske
10.00 Birgitte Kjær
Søndag d. 15. maj Pinsedag
10.00 Betty Ahrenfeldt
Kirkekoret medvirker
Mandag d. 16. maj 2. pinsedag
Pinse i Anlægget
Søndag d. 22. maj Trinitatis søndag
10.00 Betty Ahrenfeldt
Søndag d. 29. maj 1.s.e. trin.
10.00 Birgitte Kjær
Søndag d. 5. juni 2.s.etrin.
10.00 Anita Engberg

* Indsamling til KFUM/KFUK
** Ingen altergang

