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Kom og vær med til at synge de smukke julesalmer i kirkerne sammen med os kl. 19.00 
- 20.00. Vi synger både nye og gamle salmer og vi glæder os meget til at se jer! 

Tirsdag 8. december i Bække Kirke
Torsdag 17. december i Veerst Kirke
Tirsdag 22. december i Bække Kirke

BEMÆRK: I Bække Kirke er der plads til 24 og i Veerst Kirke er der plads til 27  
til »Syng julen ind«. 

SYNG JULEN IND! 

Kalenderne for januar 2021 og februar 2021 kommer løbende, og vil ikke blive postomdelt. De kan findes i kirkerne, på 
facebook, sogn.dk, samt på turistkontoret og genbrugsbutikken i Bække. Har du brug for at få dem sendt hjem til dig, så ring 
eller skriv endelig til Mira på 75389377 eller mira@km.dk, så sætter vi et frimærke på og sender dem hjem til dig. 

Fra marts 2021 vil kirkebladet igen blive sendt ud som vanligt. 

Lørdag 26. december, 2. juledag 

Kom og lyt til smukke julesange, når Marie Junker og hendes band gæster Veerst 
Kirke 2. juledag. Marie Junker er uddannet på Det Jyske Musikkonservatorium, hun  
er en del af  Gunnertoft Gospel Singers og vi glæder os meget til hun kommer og  
synger for os. Det bliver en stemningsfuld eftermiddag, hvor Maries smukke   
stemme vil lade os genopdage juleklassikerne. 

Vi starter med en andagt kl. 15.30 og koncerten begynder kl. 16.00.

BEMÆRK: I Veerst Kirke er der under koncerten plads til 54.

KONCERT MED MARIE JUNKER 
I VEERST KIRKE 

Igen i år får vi lov til at være i selskab med Kurt Holm i julen. 

Det bliver juledag - og både i Veerst og Bække. Kurt er uddannet trompetist og  
musikpædagog og har undervist på Kolding Musikskole og Billund Kulturskole. 

Kurt er med til at gøre det til rigtig jul, når han spiller trompet til julesalmerne. 

Vi glæder os! 
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Onsdag 2. - 19.30  Adventsgudstjeneste v. Provst Peter Viuff  

Søndag 6. 2. søndag i advent -   9.00  Gudstjeneste v. Charlotte Quiring

Tirsdag 8. - 19.00  Syng julen ind v. Larisa Volchenko og MBP

Søndag 13. 3. søndag i advent 14.00  Lucia-gudstj. m. juniorkoret ved MBP 10.30  Gudstjeneste ved MBP

Torsdag 17. 19.00  Syng julen ind v. Larisa Volchenko  og MBP

Søndag 20. 4. søndag i advent 10.30  Gudstjeneste v. MBP -

14.00  Julegudstjeneste på Lindecentret v. MBP 

Tirsdag 22. - 19.00  Syng julen ind v. Larisa Volchenko og MBP

Torsdag 24. Juleaften 11.00  Juleaftensgudstjeneste v. MBP 13.30  Juleaftensgudstj. v. MBP i Hærvejshallen 

15.30  Juleaftensandagt v. MBP foran Veerst 
           Kirke, hvor vi samles med fakler om jule- 
           evangeliet og et par julesalmer og ønsker 
           hinanden glædelig jul 

-

Fredag 25. Juledag
  9.30  Juledagsgudstjeneste med Kurt Holm på 
           trompet v. MBP 

11.00  Juledagsgudstjeneste med Kurt Holm på 
           trompet v. MBP 

Lørdag 26. 2. juledag
15.30  Andagt v. MBP og julekoncert 
           v. Marie Junker og band 

-

Søndag 27. Julesøndag Der henvises der til gudstjeneste i Vejen Kirke kl. 10.00 ved Else-Marie Hoffmeyer 

Torsdag 31. 14.00  Nytårsaftensgudstjeneste v. MBP 16.00  Nytårsaftensgudstjeneste v. MBP

ID-nr.: 46879

163
KALENDER

TIRSDAGS-
KREDSEN 
Møderne begynder kl. 19.30
Kontakt. Kisser Hørlyck, 
tlf. 4159 8896

Tirsdag 29. december 
Julefest i Bække Konfirmandhus.

Konfirmandhuset, 
Søndergade 13, Bække

Møderne begynder kl. 19.30
Kontakt. Sten Præstholm, 
tlf. 2890 9501

Tirsdag 15. december 
Julepyntning.

Tirsdag 29. december 
Julefest.

KFUM-SPEJDERNE 
Grupperådsformand Anita Hansen 
tlf. 2611 2694.

Gruppeleder Martin Andersen 
tlf. 2227 9655.

Faste mødetider i »Klebækhytten«   
Hamborggårdvej, Bække:

Bæverflokken | bh.-1. klasse |  
tirsdag kl. 18.00-19.30.

Ulveflokken | 2.-3. klasse |    
tirsdag kl. 18.00-19.30.

Junior- og spejdertroppen | 4.-7. klasse |  
tirsdag kl. 18.45-20.45.

Seniorspejdertroppen | 8.-10. klasse |   
tirsdag kl. 18.45-20.45.

Roverklanen | Det år man fylder 17 år til 25 år | 
mandag kl. 18.00-21.00.

     BEMÆRK! Hvis forsamlingsforbuddet på 10 personer løftes, så er der mulighed for at starte 
gudstjenesten med fakler ude foran Bække Kirke kl. 13.00,  hvor der kimes og vi synger »Det 
kimer nu til julefest«, hvorefter vi går samlet op til Hærvejshallen.

         BEMÆRK!  Kun hvis forsamlingsforbuddet er højere end 10.

MBP = Mira Bang Pedersen

INDRE MISSION 
I BÆKKE 
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