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KIRKEBLADSREDAKTION
Kirkebladsudvalg: Anette Kjær, Heidi Bunk Sørensen og Anna Margrethe Saxild - Redaktør: Heidi Bunk Sørensen 
Forsidefoto: Valmuer på marken med Aarestrup kirke i baggrunden - Fotograf: Bente Dalsgaard

ANSATTE VED KIRKERNE
Graver ved Haverslev Kirke:  Anne-Dorte Simoni, tlf. 20 24 09 87, mail: graver@haverslev-sogn.dk

Graver ved Aarestrup Kirke:  Dorete Husum, tlf. 91 52 18 15, mail: aarestrup-graver@hotmail.com

Organist ved begge kirker:  Anette Kjær, tlf. 29 92 71 22, mail: anettekjaer2@live.dk

Kirkesanger ved Haverslev Kirke:  Esben Nielsen, tlf. 29 16 40 34, mail: smorup@mail.dk 

Kirkesanger ved Aarestrup Kirke:  Jørn Krogholm Pedersen (se Haverslev MR)

Gravermedhjælper ved begge kirker: Karen Borup Thomsen, Byrstedhedevej 13, 9240 Nibe, 
 tlf. 71 78 99 39, mail: karenborupth@gmail.com

Haverslev menighedsråd:
Formand: Dorthe Møllebjerg, 
tlf. 61 69 41 78, mail: formand@haverslev-sogn.dk

Næstformand og kasserer: Jørn Krogholm  
Pedersen, tlf. 98 37 52 93,  
mail: j@krogholm.com

Medarbejdernes kontaktperson: Anna Sofie Boelt,  
tlf. 30 11 79 26, mail: schrb@sbrandi.dk

Kirkeværge: Karsten Svenstrup,  
tlf. 98 65 40 01, mail: karsten_svenstrup@hotmail.com

Sekretær: Hanne Svenstrup,  
tlf. 23 92 75 03, mail: svenstrup@haverslevnet.dk

MENIGHEDSRÅDENE
Aarestrup menighedsråd:
Formand: Aage Haarup-Jensen, Præstevej 42, 9520 
Skørping, tlf. 98 37 52 74, mail: haarup-j@mail.dk

Næstformand og kirkeværge: Karin Kjemtrup,  
Torstedlundvej 1, 9520 Skørping, tlf. 98 84 12 83,  
mail: karinkjemtrup@gmail.com

Formand for præstegårdsudvalget: Jørn Martin 
Qvist, Haverslevvej 65, 9520 Skørping.

Kasserer: Niels Thomsen, Hyldgaarsdtoften 5,  
9520 Skørping, tlf. 98 37 52 82, mail: nith@privat.dk

Medarbejdernes kontaktperson: Helle Møller Jensen, 
Stubberupvej 48, 9520 Skørping

www.sogn.dk/haverslev-rebild www.sogn.dk/aarestrup

Information om hvordan man gør!
Ved fødsel
Det er normalt jordemoderen, der anmelder 
et barns fødsel. Hvis ikke der har medvirket 
en jordemoder, skal forældrene sørge for an-
meldelsen, som skal være præstesekretæren 
i hænde senest 14 dage efter fødslen. Ugifte 
forældre skal registrere faderskabet - også 
inden 14 dage - ved at indberette omsorgs- 
og ansvarserklæring via www.borger.dk

Dåb og navngivning
Et barn skal navngives, inden det fylder 6 
måneder. Skal barnet navngives ved dåb, 
træffes der aftale om tidspunkt og kirke 
med sognepræsten. Skal barnet ikke døbes, 
navngives det via www.borger.dk
Begge forældre skal signere anmeldelsen. 

Bryllup
Bryllupskirke og -dato aftales med sognepræ- 
sten. Brudeparret skal derefter rekvirere og ud-
fylde en prøvelsesattest via www.borger.dk 
Prøvelsesattesten, som på bryllupsdagen 
højst må være fire måneder gammel, sendes 
eller afleveres til præsten i forbindelse med 
den samtale, der går forud for brylluppet.

Begravelse/bisættelse
Et dødsfald skal anmeldes til begravelses-
myndigheden (bopælssognet) senest to 
hverdage efter dødsfaldet. Det gøres ved at 
udfylde en dødsanmeldelse. Lægen skriver 
en dødsattest. 
Ved anmeldelsen aftales begravelsessted, 
dato og klokkeslæt samt om en præst skal 
medvirke ved begravelsen/bisættelsen.
Mange vælger at få hjælp af en bedemand 
ved anmeldelsen af et dødsfald.

Navneændringer 
Navneændringer søges på www.borger.dk
og behandles af præstesekretæren. 
Spørgsmål til navneændringer rettes til præ- 
stesekretæren.

Attester
Attester udskrives altid ved dåb og vielse og 
kan ellers rekvireres via www.borger.dk
Har man ikke noget NemID eller adgang 
til at fremsende en digital anmodning, kan 
man henvende sig til præstesekretæren på 
hmms@km.dk Dette gælder også, hvis en 
attest er blevet væk og man skal have en ny.

Sognepræst i  
Aarestrup og Haverslev: 
Anna Margrethe Dith Dige Saxild,  
Haverslevvej 111, 9520 Skørping, 
tlf. 98 37 50 41, mail: amsa@km.dk

Mandag er fast fridag

Præstesekretær:  
Helena Margaretha 
Marianna Schmidt,  
tlf. 24 84 55 82,  
mail: hmms@km.dk

PRÆST OG KORDEGN

VEJVISER 
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fundet i takt med at krisen ramte flere og flere, 
var det underligt at være en lukket kirke, for 
kirken er et naturligt sted at søge hen for at 
finde trøst, håb og opmuntring.

I en sådan situation er det vigtigt, at vi minder 
hinanden om, at kirken er mere end en byg-
ning af sten. I Bibelen taler disciplen Peter om 
menigheden som levende sten, der skal byg-
ges op til et åndeligt hus. Og Grundtvig digter 
videre, når han i en kendt salme (nr. 323) skri- 
ver: ”Vi er Guds hus og kirke nu, bygget af  
levende stene”.

I skrivende stund ved vi endnu ikke, hvornår vi 
kan vende helt tilbage til det normale liv igen, 
eller hvor store konsekvenser krisen får for 
samfundet. Vi ved heller ikke, hvornår kirken 
kan genoptage alle aktiviteter, men vi er be- 
gyndt at holde gudstjeneste, og langsomt 
kommer der gang i alle hjulene. Noget bliver 
på en anderledes måde, end vi har været vant 
til, men det går også, bare vi kan være sam-
men og mødes i kirkerummet og som kirke-
menighed.

Og mens vi venter på, at vi igen må forsamles, 
som vi måtte før Corona, kan vi bruge tiden 
på at være ”levende sten” for hinanden. Sten, 
der kan bære med på hinandens udfordrin-
ger. Sten, man kan sætte sig på for at få et 
hvil. Sten, man kan stille sig op på for bedre 
at kunne overskue fremtiden. Lad os vise  
hinanden, at kirken og kirkens værdier ikke 
på noget tidspunkt har holdt pause, selvom 
kirkebygningerne har måttet lukke for en tid. 
For kirken er bygget af levende sten – vi er alle 
med til at give kirken liv! 

På glædelig gensyn og god sommer! 
Anna Margrethe Saxild, Sognepræst

SOGNEPRÆSTEN HAR ORDET

På forsidebilledet kan tårnet på Aarestrup 
Kirke skimtes bag en blomstrende valmue-
grøftekant. Et billede på, at kirkens liv i den 
seneste tid er kommet til at se helt anderledes 
ud. Både i Aarestrup og Haverslev Kirker har 
der uge efter uge i mange hundrede år været 
forsamlet mennesker til gudstjenester, begra- 
velser, bryllupper, koncerter og meget mere. 
Kirkerne har hver eneste dag holdt dørene 
åbne for folk, der trængte til at sidde et øjeblik 
i stilhed.

I foråret blev meget af det, vi plejer at bruge 
kirkerne til, sat på pause. Corona-krisen betød, 
at vi måtte aflyse gudstjenester, og kun få fik 
lov til at deltage i begravelser, bryllupper og 
dåb. Konfirmanderne måtte endda finde sig i, 
at deres store dag blev flyttet og al undervis-
ning blev afbrudt.

Det har været et savn. For i en tid, hvor æng-
stelse, uro og bekymringer bredte sig i sam-

Vindue i Aarestrup kirke. Foto: Bente Dalsgaard.

Kirken kan ikke lukkes

Menighedsmødet 
i Aarestrup
tirsdag d. 18. august kl. 18.00
Aarestrup menighedsråd  
holder menighedsmøde i
Aarestrup Forsamlingshus 
Menighedsrådet er vært for et måltid mad 
og undervejs fortælles kort om kirkens liv og 
visioner. 
Der vil være rig lejlighed til at stille spørgsmål og 
komme med forslag om fremtidens kirke.
Efterfølgende er der kaffe og der holdes orien-
teringsmøde forud for menighedsrådsvalget.

Menighedsmødet  
i Haverslev
onsdag d. 19. august kl. 19.00
Haverslev menighedsråd  
holder menighedsmøde i
Sognets Hus
Her vil vi gerne fortælle kort om, hvad der er 
fokus på i kirkens arbejdet det næste års tid, og 
hvad man kan forvente, hvis man bliver valgt til 
menighedsrådet. 
Der vil være rig mulighed for at stille spørgsmål, 
og komme med input til evt. nye tiltag.
Menighedsrådet er vært for en kop kaffe.

Menigheds- og  
orienteringsmøder  
i sognene 
- stedet hvor du hører om og kan få  
indflydelse på planerne for kirken!
Både Aarestrup og Haverslev menighedsråd afholder menigheds- og orienteringsmøde i uge 
34. Møderne afholdes for første gang ifølge ny lov om valg til menighedsrådet, der trådte i kraft 
d. 1. januar 2020. Mødet er en optakt til sognenes valgforsamling d. 15. september 2020, hvor 
det nye menighedsråd vælges.

VEL MØDT TIL:
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Også kirkens undervisning bliver anderledes her efter sommerferien. I juni blev halvdelen af kon-
firmanderne fra Haverslev konfirmeret, mens de resterende 7 skal konfirmeres lørdag d. 3. oktober  
kl. 10.00. Hele holdet har afsluttet undervisningen i juni måned.

I Aarestrup bliver konfirmationen for hele holdet lørdag d. 26. september kl. 10.00. Der vil blive et kort 
undervisningsforløb med holdet op til konfirmationen.

De nye konfirmandhold for skoleåret 2020/21 vil få brev om, hvornår konfirmandundervisningen 
begynder, det er endnu ikke helt aftalt.

KIRKENS UNDERVISNING  

Konfirmation 2021
Haverslev kirke d. 25. april 
Aarestrup kirke d. 2. maj

Konfirmation 2022
Haverslev kirke d. 24. april 
Aarestrup kirke d. 23. april (lørdag)

Menighedsrådene har besluttet at samle kon-
firmationerne i begge sogne til den samme 
weekend i en forsøgsordning fra 2022. Det 
betyder, at det ene hold bliver konfirmeret om 
lørdagen og det andet om søndagen. 

Det vil gå på skift mellem sognene, om det er 
lørdag eller søndag. 

Konfirmanderne i Haverslev arbejder med et 
tema om pinsen. Der laves flag fra forskellige 
lande, og det undersøges hvad “Helligånden“ 
kaldes på de forskellige landes sprog”.

Glimt af årets minikonfirmander i både 
Aarestrup og Haverslev.
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MUSIK I KIRKERNE

Koncert med BarbAros i samarbejde med HCI 
Idrætsefterskolen HCI, Haverslev 
Onsdag d. 28. oktober kl. 19.30
Hvis man ikke nåede at få billet til nytårskoncerten i Haverslev kirke i januar med 15 
sangere fra det  aarhusianske, internationalt prisbelønnede barbershop kor Barb-
Aros, eller hvis man gerne vil genhøre det meget velsyngende kor, så bliver der mu-
lighed for det onsdag d. 28. oktober, hvor alle korets 30 sangere medvirker.
Idrætsefterskolen HCI og Haverslev kirke er gået sammen om at arrangere en fælles 
koncert for efterskolens elever, personale, eventuelle forældre og alle andre inter-
esserede, som finder sted i hallen på HCI, hvor der er plads til betydeligt flere, end vi 
må samles i Haverslev kirke. 
Der bliver mulighed for at købe billetter på Himmerlandsbilleten.dk og hos Spar i 
Haverslev. 
Billetsalget åbner en måned i forvejen d. 28. september. Billetpris: 75 kr. 

Alle forårssæsonens mange planlagte arrangementer måtte desværre aflyses p.g.a. Coronakrisen. 
Flere af arrangementerne er flyttet til næste år, som det fremgår af sæsonoversigten herunder. 

Hvis der i løbet af efteråret bliver mulighed for at lave andre musikarrangementer, vil disse blive an-
nonceret på hjemmeside, facebook og i aviser m.m.

Indtil videre er der planlagt følgende:

Vokalgruppen  
Oktogon medvirker  
ved Allehelgens- 
gudstjenesterne
Søndag d. 1. november 
Haverslev kirke kl. 16.00
Aarestrup kirke kl. 19.30

Vokalgruppen Oktogon består af 8 
sangere, som alle primært synger i 
Filharmonisk Kor, Aalborg.
Vokalgruppen, der blev stiftet i 2015, består af: Sopran: Anna Margrethe Dith Dige Sax-
ild og Anne Dorthe Jæger Sørensen. Alt: Pia Bjørno og Ann Abildtrup Mikkelsen. Tenor: 
Thøger Dith Dige og Karsten Frisk. Bas: Lars Kjær og Søren Rasmussen (korleder).

FORÅRET 2021
Marie Bebudelse
Haverslev kirke søndag d. 21. marts kl. 19.30
Sanger Morten Porsborg medvirker.  
(Arrangementet er flyttet fra foråret 2020).

Jesu syv korsord i ord og toner
Aarestrup kirke langfredag d. 2. april kl. 19.30
Kimbrerkvartetten medvirker.  
(Arrangementet er flyttet fra foråret 2020).

Genforeningskoncert
Aarestrup kirke onsdag d. 2. juni kl. 19.30
En aften med solosang, fællessang og fortælling.
Medvirker sanger og pianist Jakob Christian Zethner og Anette Kjær.
(Arrangementet er flyttet fra foråret 2020).

Foto: Karsten Frisk
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MIDTHIMMERLANDS  
KIRKEHØJSKOLE I 2020-2021

Vi har glædet os meget til igen at kunne byde velkommen til højskoleformiddage med fore-
drag og fællessang og givende samvær. 

Men på grund af Coronakrisen og de deraf følgende restriktioner og forholdsregler, har vi 
desværre set os nødsaget til at aflyse alle de fem planlagte højskoleformiddage i efteråret 
2020. Det er vi naturligvis meget kede af, men 102 deltagere og godt og vel fyldte lokaler er 
ganske enkelt ikke forsvarligt og næppe heller til den tid lovligt. 

Så derfor er der lagt en ny plan:
De aflyste højskoleformiddage i efteråret 2020 bliver flyttet til 2021, med to gange i foråret og 
tre i efteråret med deltagelse af dem, der har billet til de aflyste højskoleformiddage i 2020. 

Deltagerne har fået mailbesked om denne ændring.

Der bliver således ikke noget nyt kirkehøjskoleprogram i 2021. 

Men om alt går vel, vil der til efteråret 2021 blive åbnet op for tilmelding til sæson 2022 med 
et nyt program og mulighed for, at nye deltagere kan få billet.  

PROGRAM 2021
Onsdag d. 10. marts: 
David Bugge,  
lektor i Teologi ved Aarhus Universitet. 

”Forløsning under narkose  
– Karen Blixens tvetydige forhold til kristendommen”.

Onsdag d. 14. april: 
Henrik Bækgaard, 
cand.theol. Tidl. sognepræst og seminarielektor.

”Den store og den vægtige  
- Grundtvig og Kierkegaard med krydsede klinger”.

Onsdag d. 15. september:
Johs. Nørregaard Frandsen,  
professor i litteratur- og kulturvidenskaber.

”Jeppe Aakjærs digtning og kulturelle betydning”.

Onsdag d. 13. oktober:
Anne Haubek og Thomas Ubbesen,   
tidligere mangeårige DR-udenrigsjournalister.

“Østeuropæerne - tre årtier efter kommunismens sammenbrud”.

Onsdag d. 10. november:
Elsemarie Dam-Jensen,   
cand.mag. i musikvidenskab og historie fra Aarhus Universitet. 
Museumsinspektør på Tønder Museum. 

”Det var en sommermorgen - Sangen i Sønderjylland fra  
Treårskrigen 1848 til Genforeningen 1920”.
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AKTIVITETER

 
Grupperådsformand (forældrerepræsentant)
Lene Knudsen, Smorupvej 38, 9610 Nørager,  tlf. 23 42 35 67
gruppeformand@hame-gruppen.dk

Gruppeleder
Lasse Svenstrup, Smorupvej 38, 9610 Nørager, tlf. 29 26 16 10
gruppeleder@ hame-gruppen.dk

 

HAVERSLEV BIBELKREDS

PROGRAM

HAVERSLEV
ÆLDRECENTER

Vi håber på, at vi snart må genoptage 
gudstjenesterne på Haversdal. 

Det vil blive annonceret i aktivitets-
kalenderen på Haversdal og andre 
relevante steder.

Vi begynder hver gang med kaffe og 
brød kl. 14.30. 

Gudstjenesten er ca. kl. 15 og varer 
30-35 min. 

Husk at alle er velkomne til at være 
med!

GUDSTJENESTER
PÅ HAVERSDAL

131313

Torsdag d. 20. august kl. 19.00
Besøg på Blå Kors Hjemmet i Hobro, Ølsvej 
16-18. Vi mødes på kirkens p-plads kl. 19.

Torsdag d. 3. september kl. 19.30 
Bibeltime hos Karin og Finn Lykkegård,  
Skovlvejen 12, Ll. Binderup.

Torsdag d. 17. september kl. 19.30 
Bibeltime hos Jens Jørgen Klokkerholm, 
Østergade 4, Haverslev.

Torsdag d. 1. oktober kl. 19.30 
Spilleaften hos Hanne og Carl Erik  
Svenstrup, Vestbygade 39, Haverslev.

Torsdag d. 15. oktober kl. 19.30 
Bibeltime hos Annalise og Jørn K. Pedersen, 
Mølhøjvangen, 42, Haverslev.

Torsdag d. 29. oktober kl. 19.30 
Bibeltime hos Hanne og Knud Svenstrup, 
Overvadvej 4, Haverslev.

KIRKERNES KOR
Korene holder  
sommerferie
Begge kor holder nu sommerferie efter en 
god sæson, der blev brat afsluttet i marts, da 
alt lukkede ned. Men inden da nåede begge 
kor at medvirke ved en lang række forskellige 
arrangementer; bl.a. høstgudstjeneste, BUSK-
gudstjeneste, “Byen synger morgensang”, 
“Syng julen ind”, De 9 læsninger, Kyndelmisse 
og meget andet. 

Den nye korsæson 
2020-21
Aarestrup-Haverslev kirkers kor
I skrivende stund vides det endnu ikke, hvordan 
vi ville kunne holde korprøver i efteråret.

Men planerne for den kommende korsæson vil 
blive opdateret på hjemmeside m.m.

Aarestrup-Haverslev kirkers pigekor
Der sendes i slutningen af august brev ud til 
pigerne i 3.-6. klasse om den nye sæson. 

Yderligere oplysninger om korene kan fås hos 
korleder og organist Anette Kjær. 
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Aftenstemning
11. august kl. 19.30 i Haverslev kirke
Aftenstemning er en halv time med fæl-
lessang, læsning, refleksion, musik og tid til 
eftertænksomhed. Kirkens rum er et godt 
rum til tanker og refleksion over livet - eller 
måske til bare at være. 
Aftenstemning er et sted at mødes, hvor 
de levende lys er tændt og musikken er 
dæmpet. 
Vi synger fra salmebog og højskolesang-
bog - sange om årstiden eller dagens 
gang. Der vil være et tema, som både 
læsning og refleksion kredser om. 
Aftenstemning er den stemning, der hviler 
over by og land, når dagen går på hæld - 
det er den, vi samles om i kirkens lyse rum.

KIRKE
KALENDER

KIRKE
KALENDER

Høst
27. september kl. 10.30 i Haverslev kirke 
og 4. oktober kl. 10.30 i Aarestrup kirke 
Høsten er en tid med overflod! Og høsten 
er en tid med mange lange arbejdsdage 
for landmanden og det ekstra mandskab, 
der hjælper til. Det er en kamp mod tiden 
og vejret. 

Når tid er, kan det ikke lige vente til i mor-
gen, så er det nu, og det skal gå stærkt. 
For samtidig med al overfloden, der bliver 
høstet, så er høsttiden også en forbere-
delse på død og dvale. Naturen, der er på 
vej til at gå i dvale for vinteren for at samle 
kræfter til næste forår og til at kunne ek-
splodere i liv og vækst endnu en gang.  

Derfor går vi i kirke for at takke for høsten, 
livet, væksten og glæden ved, at vi kan leve 
af markens afgrøder endnu et år.

Alle Helgen 
1. november kl. 16.00 i Haverslev og kl. 19.30 i Aarestrup. 
Vokalgruppen Oktogon medvirker ved begge gudstjenester (se musiksiderne).

At holde Alle Helgen og mindes de døde er en tradition og en skik, der går langt tilbage i 
oldtiden, længe før kristen tid. Det er almindeligt menneskeligt at mindes og tænke tilbage 
på tiden, der var og de mennesker, som man har holdt af, og som nu ikke er mere. Derfor 
er også Alle Helgen og Allesjælesdag fulgt med ind i den kristne tradition.

Alle Helgens søndag går vore tanker særligt til dem, vi har mistet i det forgangne år. Deres 
navne læses op. Vi tænder lys. I kirken finder vi altid rum til nærvær og trøst, her er plads 
til sorg og savn og til at stå ved, at det er svært at miste.

Vi holder gudstjeneste i begge kirker til Alle Helgen. 

Gennem ordene, salmerne, musikken og bønnerne forkyndes den Gud, som holder os fast 
– også der, hvor vi har måttet give slip og ikke længere kan følge hinanden.

Det kristne håb er altid det centrale ved gudstjenesterne til Alle Helgen. Håbet om opstan-
delse og evigt liv, der er tæt knyttet til Kristi opstandelse og sejr over døden. Lyset er et sym-
bol på håbet i mørket, og derfor er det mange steder en skik at sætte lys på kirkegårdene 
ved de kæres grave, ligesom kirkerne vil være særligt oplyst under gudstjenesterne.

BUSK
25. oktober kl. 10.30 i Haverslev kirke 
Sidste søndag i oktober er BUSK-dag.  
Det står for børn-unge-sogn-kirke. 

Gudstjenesten denne dag bliver til-
rettelagt i samarbejde med spejderne 
i Haverslev og vil være en familieguds-
tjeneste.

Aarestrup-Haverslev kirkers Pigekor 
medvirker ved gudstjenesten.

Foto: Bente Dalsgaard.

Foto: Bente Dalsgaard.



AARESTRUP HAVERSLEVDAGENS TEMA

GUDSTJENESTELISTE
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AMS: Anna Margrethe Saxild - KB: Kenneth Berg - RW: Rikke Visby Wickberg - KOP: Knud Olav Pedersen
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I 28.  juni 3. s. e. trin. Den fortabte søn     9.00 KB

   5. juli 4. s. e. trin. Fjendekærlighed 10.30 AMS 

12. juli 5. s. e. trin. Peters bekendelse    9.00 KB

19. juli 6. s. e. trin. For Gud er alting muligt   9.00 RW 

26. juli 7. s. e. trin. Mere værd end spurve  10.30 KOP

  2. aug. 8. s. e. trin. Sand- eller klippegrund 10.30 AMS 

  9. aug. 9. s. e. trin. Dommeren og enken  10.30 AMS

11. aug. Tirsdag Aftenstemning  19.30 AMS

16. aug. 10. s. e. trin. Jesus revser 10.30 AMS 

23. aug. 11. s. e. trin. Kvinden med alabastkrukken  10.30 AMS

30. aug. 12. s. e. trin. Tilgivelse og tegn   9.00 KB 

 6. sept. 13. s. e. trin. Zebedæussønnerne  10.30 AMS 

13. sept. 14. s. e. trin. Betesdadam 10.30 AMS 

20. sept. 15. s. e. trin. Martha og Maria    9.00 KB

26. sept. Lørdag Konfirmation 10.00 AMS 

27. sept. 16. s. e. trin. Lazarus’ opvækkelse  10.30 AMS 

      HØST

  3. okt.  Lørdag Konfirmation  10.00 AMS

  4. okt. 17. s. e. trin. De syge har brug for læge 10.30 AMS  

     HØST + kor 

11. okt. 18. s. e. trin. Jeg er vintræet    9.00 KB

18. okt. 19. s. e. trin. Jesu’ navne   9.00 RW 

25. okt. 20. s. e. trin. At gøre Guds vilje  10.30 AMS 

      BUSK + pigekor

  1. nov. Alle Helgen Jordens salt og verdens lys 19.30 AMS 16.00 AMS
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