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KONFIRMANDER

KONFIRMANDER I ROLFSTED KIRKE 
DEN 24. APRIL KL. 9.30:
Sebastian Bagge Mortensen
Magnus Boel Meidahl
Lucas Kofoed Christiansen
Agnius Tadas Spakovas
Mikkel Valdemar Pedersen
Sofie Rask Nielsen
Emma Lyø Madsen

KONFIRMANDER I ROLFSTED KIRKE 
DEN 24. APRIL KL. 11:
Benjamin Berg Ben Hamouda
Sebastian Solbjerg Thuesen
William Green
Rasmus Ørgaard Frandsen
Mille Dalgaard
Aleksandra Christensen
Mira Rivière

KONFIRMANDER I ROLFSTED KIRKE 
DEN 1. MAJ KL. 9.30:
Magnus Kroer Mortensen
Markus Nørregaard Petersen
Ebbe Fredslund
Benjamin Vium
Stine Damborg Christensen
Aya Marie Eggert Sahlertz
Ida Meier Andersen
Fie Amalie Vikkelsø Hartvig
Kirstine Madsen Vorre
Josephine Edidya Wagner Kæmpe

KONFIRMANDER I ROLFSTED KIRKE 
DEN 1. MAJ KL. 11:
Jakob Nielsen
Victor Anderskov Knudsen
Philip Møller With
Victor Abongwe Nielsen
Chili Schneider Aas
Freja Zaugg Rasmussen
Karla Bøg-Jensen
Mille Ahn Finnmann Hansen
Kira Dautenheimer Eriksen
Anna Blæsbjerg

KONFIRMAND I SØLLINGE KIRKE 
DEN 8. MAJ KL. 11.30:
Karoline Arp-Nielsen
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ONSDAG D. 9. MARTS KL. 14.30-16.00
Seniorerne fra Fritidshuset kommer
til Rolfsted præstegård. 
Der bydes på lagkage og kaffe. I år vil 
Birte Jacobsen fortælle om Kim Larsen, 
hans barndom og ungdom.
Alle er velkomne!
Efter samvær i konfirmandstuen er det 
tradition, at vi fortsætter i kirken, hvor 
der er fyraftensgudstjeneste kl. 16.30.

ONSDAG D. 9. MARTS KL. 16.30
Fyraftensgudstjeneste i Rolfsted kirke
Juniorkoret fra Rolfsted skole medvirker.

ONSDAG D. 16. MARTS KL. 16.30
Fyraftensgudstjeneste i Søllinge kirke
Juniorkoret fra Rolfsted skole medvirker.

ONSDAG D. 23. MARTS KL. 19.00-21.00
Sangaften i Rolfsted kirke
Sognepræsten og organisten finder 
de skønne forårssange frem til denne 
aften. Og der bliver nok plads til et par 
aftensalmer og nogle af de nye sange 
og salmer også.

SØNDAG D. 27. MARTS KL. 11.00
Champagnebrunch i 
Søllinge forsamlingshus
Dagens gæst er operasanger Jesper Buhl.
Jesper Buhl fortæller denne dag ud fra 
egne erfaringer om dette at leve tæt på 
et menneske, som er ramt af demens. 
Der er en kort gudstjeneste kl. 11 ved 
Birte Jacobsen. Denne formiddag er 

dagen, hvor sommertid er begyndt. Der-
for det senere tidspunkt. Efter gudstje-
nesten bydes på brunch. Og Jesper Buhl 
får ordet og vil også synge et par sange 
undervejs. 
Tilmelding til:
Bodil Schaap, tlf. 2530 1923 eller 
mail: schaap@ferritslevnet.dk eller til 
Hanne Tassone tlf. 27 14 54 75 eller 
mail: hannetassone@yahoo.dk senest 
den 20. marts. Deltagerbetaling: 75 kr.
Betales på selve dagen.
Dette arrangement blev flyttet fra janu-
ar til marts på grund af høje corona-
smittetal.

ONSDAG D. 6. APRIL KL. 16.30
Fyraftensgudstjeneste i Rolfsted kirke
3. klasse fra Ferritslev friskole opfører en 
lille dramatisering af en af Jesu lignelser.

TORSDAG DEN 12. MAJ KL. 19.30
Gudstjeneste i Søllinge 
aftenen før Bededag
Som det er skik i Søllinge-Hellerup, 
holdes der gudstjeneste aftenen før 
Bededag i Søllinge kirke. Efter gudstje-
nesten, som er for hele pastoratet, ind-
bydes til samvær med kaffe og varme 
hveder i konfirmandstuen.

Jesper Buhl

KALENDER FOR FORÅRET
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”Forlad os vor skyld, som også vi for-
lader vore skyldnere”. En ældre mand 
sagde for nogle år siden til mig, at denne 
bøn var den sværeste i Fadervor.  ”For, 
hvad nu, hvis jeg selv har svært ved at 
tilgive mine skyldnere?”.
Det spørgsmål kunne vi vist alle stille. 
Hvad skal jeg gøre, hvis jeg selv har 
svært ved at tilgive et andet menneske? 
Skal jeg så tænke, at tilgivelsen er lukket 
for mig? 
Vi er ved det inderste, ved kernen i den 
kristne forkyndelse. Er der tilgivelse? Er 
der en ny begyndelse? Er der en åbning? 
Er der håb?

Her i julen har vi mistet et menneske, 
som fik stor betydning for mennesker 
ud over hele verden. Den sydafrikanske 
ærkebiskop Desmond Tutu døde for en 
uge siden, 90 år gammel. Han satte store 
spor efter sig, fordi han kæmpede for 
fred og forsoning i sit land, Sydafrika. 
Ingen fremtid uden tilgivelse. Det var 
det inderste i hans tilgang til den kon-
flikt, som gennem generationer havde 
splittet befolkningen i hans land. ”Ingen 
fremtid uden tilgivelse”. Det var titlen 
på den bog, han udgav for at forklare, 
hvor han så en mulig åbning for sit 
folk. Tilgivelsen er vejen frem. Det var 
hans hjertes inderste overbevisning. Til-
givelsen fornyr livet. I tilgivelsen finder 
vi hinanden. Og det er kærligheden, der 
bygger bro.
Men vi ved også, at tilgivelse er noget, 
som er svært både at give og at tage 

imod. Det har noget med vores stolthed 
at gøre. Når vi nærmer os hinanden til-
givende, bøjer vi os mod hinanden i en 
vilje til at forstå den anden. Det gør vi, 
både hvor vi tager imod tilgivelse, og 
hvor vi tilgiver. 

Det var, hvad Desmond Tutu havde 
erkendt. Vejen frem, da det så allersvæ-
rest ud i Sydafrika, var, at begge parter 
bøjede sig imod hinanden. Den, der 
har forvoldt den anden noget ondt, må 
indse, at dette skete og må angre det. 
Og den, der har været udsat for vold og 
nedværdigende behandling, må lære at 
se den, der gjorde det, som et værdigt 
menneske på trods af det, der er sket. 
Ikke mindst dette var svært.
Når et menneske har været udsat for 
nedværdigende behandling, er det meget 
menneskeligt at ønske hævn. Men hævn 
er aldrig stort. Det er menneskeligt. Men 
det store mellem mennesker kommer 
først til, hvor tilgivelsen bliver virke-
lighed.

Hvordan skulle dette dog så blive vir-
kelighed?
Her begyndte Desmond Tutu et helt 
andet sted. Vi skal huske at minde 
hinanden om, at vi alle er skabt i Guds 
billede. Det fortælles vi i skabelsesberet-
ningen. ”Gud skabte mennesket i sit bil-
lede. I Guds billede skabte han det. Som 
mand og kvinde skabte han dem”. Vi er 
skabt med forskellighed. Men vi er skabt 
med samme værdighed. De to forhold 

Ingen fremtid uden tilgivelse
Prædiken Nytårsdag 2022 over Matt. 6,5-13
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gentog Tutu igen og igen. ”Som mand 
og kvinde”, siger skabelsesberetningen. 
Tutu tilføjer: ”Ja, og som sorte og hvide”. 
Vi er forskellige, men vi er skabt med 
samme værdighed.
Og her var det så, at Desmond Tutu vir-
kelig tog fat. Han fortalte om, hvordan 
han gennem sine barneår i skolen var 
blevet oplært til at se sig selv som en 
af de mindreværdige sorte. Det skete 
gennem mange fortællinger, som var 
designet til at give de sorte denne selv-
forståelse. De skulle forstå, at de var 
mindre værd end de hvide. Og det var 
der en lang række forklaringer på, fik 
de fortalt. Som voksen måtte Desmond 
Tutu ligesom alle andre sorte sydafri-
kanere kæmpe med at være indgydt en 
sådan selvforståelse. 
Det var i kirken og gennem den kristne 
forkyndelse, at det blev klart for ham, at 
dette var usandt. Vi mennesker er alle 
skabt i Guds billede. Det er det første og 
det væsentligste, der fortælles os. Vi er 
alle lige værdige. Hvor dette bliver klart 
for os, kan vi møde hinanden som lige 
værdige. 
Desmond Tutu havde fra sig selv erfaret, 
at det er her, det hele begynder. Her 
begynder det store. Her ophører dette 
med, at den ene skal dukke nakken 
for den anden. Hvor den ene mærker 
sin egen værdighed inde fra, kan dette 
menneske møde den anden som et men-
neske, der har sin værdighed givet. Des-
mond Tutu havde erkendt, at dette var 
det allervigtigste. Det var her, hvor ud 
fra livet måtte bygges op på ny. Og han 
havde erkendt, at det er her, tilgivelsen 
bliver mulig.

Som anglikansk ærkebiskop blev Des-
mond Tutu sat i spidsen for en ”Sand-
heds- og Forsoningskommision”. Det var 
en ny opfindelse. To ord står ved siden 
af hinanden. Sandhed og forsoning. Det 
stod klart, at man ikke kunne komme 
værdigt over på den anden side af denne 
proces, uden at sandheden om det, der 
var sket, kom frem i lyset. Det blev en 
lang, smertefuld proces, hvor kommis-
sionen måtte lytte til mere end 20.000 
vidneudsagn om overgreb og nedvær-
digende behandling, som magthavere 
havde udsat deres undersåtter for. For-
brydelser blev tilgivet mod et oprigtigt 
og offentligt skriftemål. Kommissionen 
afdækkede de forfærdelige ting, som 
var sket under apartheidstyret. Og der 
blev givet amnesti, altså frihed for straf 
for disse mange personer, som fortalte 
sandheden om deres forbrydelser.

Tutu bad om, at begge parter bøjede sig 
imod hinanden. Den, som havde udøvet 
vold mod den anden part, skulle bekende 
det, stå ved det og fortælle sandheden. 
Og heri lå, at denne person, som havde 
voldt den anden skade og ydmygelse, 
indså, at det var det, der var sket.
Og den anden part, den, der havde ople-
vet at blive ydmyget og nedværdiget, 
skulle tage imod denne bekendelse og 
være med i den tilgivende proces.
Det har været meget krævende fra begge 
sider. Og igen: det væsentlige er, at hvert 
menneske holder fast i, at han og hun 
hver især er et værdigt menneske. Det 
var væsentligt, at de to parter på begge 
sider af stregen kunne se dette: ”Jeg er 
et værdigt menneske, og den anden er et 
værdigt menneske”. Her havde Desmond 
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Tutu en stor opgave. For det er så men-
neskeligt, når mennesker kræver hævn. 
Det er så menneskeligt, når mennesker 
kommer til at dykke ned i en form for 
had til den anden part. Men det er ikke 
stort. Det holdt Tutu fast i, og det fortal-
te og forkyndte han så stærkt, han kun-
ne, gennem hele sit liv som præst. ”Du 
er et værdigt menneske, og du må se den 
anden som et værdigt menneske.” Det 
hører i øvrigt med til historien i Syd-
afrika, at en hvid præst i den reformerte 
kirke allerede i 1962 i en erklæring var 
med til at arbejde for, at der skulle være 
mere lighed og retfærdighed mellem 
hvide og sorte sydafrikanere. 
For Desmond Tutu blev det senere, i 
80’erne og 90’erne, en særlig opgave at 
hjælpe sin egen del af befolkningen, den 
sorte del af folket, til at se værdigheden 
også hos den hvide mand. Det blev en 
opgave at holde fast i dette: også det 
andet menneske er et værdigt menneske. 
Når du møder den anden som et værdigt 
menneske, er du med til at kalde værdig-
heden frem hos den anden.

Vi er alle del af ét stort fællesskab! Dette 
var en væsentlig erkendelse for Tutu.
Tutu viste tilbage til et afrikansk begreb: 
ubuntu. Det betyder, at mennesker altid 
må forstå sig selv i sammenhæng med 
andre og i sammenhæng med Gud. 
Hermed formulerer Tutu et alternativ 
til hævn. Sorte og hvide er ikke hin-
andens konkurrenter i et evigt kapløb 
efter dominans, men mulige partnere i 
et fælles samfundsprojekt. Tutu skriver: 
”Når du ser på et andet menneske med 
kærlighedens øjne, ser du en virkelig-

hed, som er anderledes, end hvis du ser 
på den anden person uden kærlighed, 
med had eller med ligegyldighed”. 

Når Jesus lærer os at bede Fadervor, 
lærer han os at bede til Gud som vores 
far. Her minder han os om, at vi alle er 
børn af Gud, og at vi derfor alle beder til 
ham som vores far. Tilliden, nærheden, 
kærligheden er der som det første. 
Og herefter beder vi vores himmelske 
fader give os hjælp til at fremme det 
gode. ”Komme dit rige, ske din vilje!” Og 
vi beder ham hjælpe, at vi også altid kan 
få vores daglige brød. Her må vi igen 
mindes om, at vi er del af et fællesskab. 
Min nabo har også brug for det daglige 
brød, hvis jeg har meget og han har for 
lidt. Og derpå følger den store og svære 
bøn: Og forlad os vor skyld, som også vi 
forlader vore skyldnere!

På denne nytårsdag må vi mindes Des-
mond Tutu og hans indsats for fred og 
forsoning i verden. Tilgiv os vor skyld! 
Og giv os hjælp til også at tilgive dem, 
som er skyldnere i forhold til os! Lad 
tilgivelsen og kærligheden og det gode 
fællesskab finde vej, så det lever mellem 
os mennesker på tværs af alle skel!
Vi mennesker må kæmpe med livet og 
kæmpe for det gode på den plads, hvor 
vi er sat. Og så kan vi ikke gøre mere. 
Her må vi da give slip og overlade resten 
til Vor Herre. Han bærer kærligheden i 
sig. 
Derfor finder vi hvile i bønnens sidste 
ord: For dit er Riget og magten og æren 
i evighed! bj
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Månedens salme
VI GÅR FORTSAT PÅ OPDAGELSE I DE NYE ”100 SALMER”

I marts er månedens salme ”Blinkende 
dråber”, nr. 868. Denne salme giver os 
ord til at undres over livets og skaber-
værkets storhed. I april bliver det påske. 
Da skal vi synge ”Et kors af påskeliljer 
står – omkring dit hjerte, hvis det slår 
– og derfor dufter livet skønt – når 

troens træ er lysegrønt”. 
Nr. 830. Simon Grotrian bruger 
særegne billeder. Vi må lade dem åbne 
sig. I maj synger vi en salme af Sten 
Kaalø ”Se ud – og se Guds under”, Nr. 
865. Her synger vi på en kendt melodi 
nye ord om naturens underfuldhed.

Friluftsgudstjeneste i Hillerslev
2. PINSEDAG D. 6. JUNI KL. 11

I år danner kirkegården ved Hiller-
slev kirke en smuk ramme for den 
traditionsrige friluftsgudstjeneste 2. 
pinsedag for hele Midtfyn.

Til gudstjenesten deltager både et fol-
kekor og forskellige musikere. Efter 
gudstjenesten indbydes der til sam-
vær i det grønne. Stole, tæpper og 
kaffe- og/eller frokostkurv medbrin-
ges selv.

Gudstjenesten afholdes på kir-
kegården på Kirkegyden 3a, 
Hillerslev, 5750 Ringe. 
Enhver, der kunne være interesseret i 
at være med i folkekoret, er velkom-
men. Tilmelding til kor er senest d. 
23/5 til korets dirigent Ulla Poulsen 
på 20320152/Up1955@gmail.com. 
Folkekoret øver torsdag d. 2/6 kl. 
19-21 i konfirmandstuen i Hillerslev, 
Assensvej 185, 5750 Ringe.

Informationer
om aktiviteter i kirken kan søges på 
www.sogn.dk hvor man går ind og 
skriver sognets navn. Herefter dukker 
en side op, hvor man kan se, hvor og 
hvornår der er gudstjeneste, og hvilke 
aktiviteter, der er i sognene samt få 
øvrige informationer om navne og 
adresser ved kirkerne. bj

Man kan også få informationer på 
Facebook: Rolfsted kirke og kirkegård 
kan følges på www.facebook.dk/rolf-
stedkirke Der oplyses mest om, når 
der er gudstjenester med ekstra info 
om tjenesten. Kirkegården kan følges 
med billeder og anden information 
om, hvad der sker her og nu.  aj



Babysalmesang 
holder pause i foråret efter to for-
løb, et i Rolfsted i efteråret og et 
i Hellerup og Søllinge i vinter. Vi 
forventer at starte et nyt hold op i 
slutningen af maj måned. 

Datoer for menighedsrådsmøder
Menighedsrådsmøder er offentlige. Rolfsted menighedsråd holder møder i 
konfirmandstuen i Rolfsted, Skindegyde 5. Søllinge og Hellerup menigheds-
råd holder møder i konfirmandstuen i Søllinge, Kirketoften 10a.
Rolfsted menighedsråd: d. 16. marts kl. 19, d. 20. april kl. 19, d. 18. maj kl. 19.
Søllinge menighedsråd: d. 8. marts kl. 19, d. 25. maj kl. 19.
Hellerup menighedsråd: d. 10. marts kl. 19, d. 19. maj kl. 19.

Dåb
Barnedåb foregår 
i reglen ved guds-
tjenesten om søndagen 
eller på andre helligdage. 
Hvis man ønsker dåb om lørdagen, 
vil den i Rolfsted sogn kunne læg-
ges den første lørdag i måneden. 
Hvis en sådan ønskes i Søllinge 
eller Hellerup kirke, aftales dato 
med præsten.

Nyt kirkeblad
Kirkebladet er fra 2022 et fælles 
kirkeblad for Rolfsted, Søllinge og 
Hellerup sogne.
Fra dette år udsendes samme kir-
keblad til alle husstande i Rolf-
sted-Søllinge-Hellerup pastorat. 
Da det har været sædvane, at 
Søllinge, Havndrup og Hellerup 
havde en lokalside i det tidligere 
lokale kirkeblad, videreføres dette 
i det nye blad for hele pastoratet.
Tak til Lotte Gerken for en stort og 
fint stykke arbejde med Kirkebla-
det for Søllinge og Hellerup sogne 
i de forløbne år.    &
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Gudstjenestetider
I SØLLINGE OG HELLERUP

I foråret forsøger vi at 
lægge morgengudstjenesten 
kl. 9.30 i stedet for klokken 9.00. 

Hen på foråret vil vi så drøfte, 
om vi skal fortsætte med dette 
tidspunkt i fremtiden.



Indvielse af ny præstetavle 
i Søllinge Kirke
Søndag den 2. januar havde vi indvi-
else af vores nye præstetavle i Søllinge 
Kirke. 
Den gamle præstetavle var fuld, og 
i forbindelse med sammenlægningen 
med Rolfsted sogn var der en god 
anledning til at få lavet en ny præste-
tavle. 
En ”gammel” Søllingedreng, Mogens 
Jørgensen har udført snedkerarbejdet. 
Som det kan ses på billedet, er det ble-
vet rigtig flot.
Gudstjenesten var en hyggelig salme-
sangs-gudstjeneste med efterfølgende 
vin og kransekage. 
 sh
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Ny kirkeværge ved Hellerup kirke
Lotte gerken er fratrådt som kirkeværge ved Hellerup kirke og fortsætter som 
menigt menighedsrådsmedlem.

En stor tak til Lotte, der med stor interesse og hjerteblod har varetaget denne 
funktion fra 2008 og indtil slutningen af 2021.

Ny kirkeværge er Sara Apitz, Hellerupvej 19, Hellerup.

Henvendelser angående kirkegården skal fremadrettet ske til graver Jaroslaw 
Ziebiec eller formand Hanne Tassone.
 Mvh Hanne Tassone

SØLLINGE & HELLERUP SOGNE



SØLLINGE & HELLERUP SOGNE

10

Søllinge Beboerforening
FREDAG D. 25. FEBRUAR KL. 18: Gule ærter i Søllinge Forsamlingshus.
Pris kr. 85,00 for Gule ærter (eller grønlangkål), kaffe og kage.
Tilmelding til Svend tlf. 6598 1885/2170 4885,  lenesvendhansen@gmail.com
TORSDAG D. 31. MARTS KL. 19: Generalforsamling i Søllinge konfirmandstue.
LØRDAG D. 2. APRIL KL. 9.30: Affaldsindsamling. Vi starter ved konfirmandstu-
en i Søllinge.
FREDAG D. 8. APRIL: Påskefrokost. Nærmere info på infotavler og på facebook 
Søllinge Fællesskab. 
PÅSKEÆGS JAGT. Se nærmere på Søllinge Fællesskab. 
Følg med på infotavle og Søllinge Fællesskab på Facebook.

Søllinge-Havndrup Foredragsforening
TIRSDAG D. 8. MARTS 2022 KL. 19.30 I SØLLINGE FORSAMLINGSHUS
Ruth Espersen, Ferritslev, kommer og fortæller om sin tid som køkkenassi-
stent for Kong Frederik IX og Dronning Ingrid.
Alle er velkomne!

TIRSDAG D. 5. APRIL 2022 KL. 19.30 I SØLLINGE FORSAMLINGSHUS 
SLUTTER VI FOR DENNE SÆSON 
Foredragsholder ikke oplyst på nuværende tidspunkt. 
Der bliver et kort indlæg fra Bendt Nielsen, Søllinge om hans soldatertid (1962-
1965). Følg os på Facebook, hvor evt. ændringer vil blive slået op.

Næste blad
udkommer medio maj. Sidste frist for indlevering af stof fra Søllinge og Hel-
lerup sogne er den 5. april. Dette kan sendes til Lene Have Hansen på mail 
lenesvendhansen@gmail.com 



Sognepræst Birte Jacobsen
kirkebogsfører og begravelsesmyndighed,
Skindegyde 5, Rolfsted, 5863 Ferritslev
Tlf. 6598 2003
Mail: bijac@km.dk
Træffes alle dage undtagen mandag.

Sognepræst Jakob Daniel Lund Olesen
Kontor: Højskolevej 2, 5856 Ryslinge
Tlf. 6267 1077 / 2033 2927
Mail: jado@km.dk

Organist: Ina Gram
Tlf. 2068 6642
Mail: ina_gram@hotmail.com

Rolfsted kirke
Formand: Bodil Schaap
Tlf. 2510 1923, 
Mail: schaap@ferritslev.dk

Graver: Anders Jeppesen
Tlf. 4014 9683
Mail: rolfstedkirkegaard@gmail.com

Gravermedhjælper: Dorte Andersen
Tlf. 5329 3424

Kirkeværge: Lisbeth Christensen
Tlf. 2267 1231

KONTAKT OG ADRESSER

FERIE OG FRIDAGE:   Birte Jacobsen har fri d. 16.4 og ferie d. 10.-15.5.  
Embedet passes i disse dage af Jakob Olesen.
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Søllinge kirke
Formand: Svend Hansen
Tlf. 6598 1885
Mail: lenesvendhansen@gmail.com

Graver: Jaroslaw Ziebiec
Tlf. 4035 0519
Mail: jarekziebiec@gmail.com

Kirkeværge: Vivi Skovgaard Frederiksen
Tlf. 2267 1152
Mail: vivifrederiksen@yahoo.dk

Hellerup kirke
Formand: Hanne Tassone
Tlf. 2714 5475
Mail: hannetassone@yahoo.dk

Graver: Jaroslaw Ziebiec
Tlf. 4035 0519
Mail: jarekziebiec@gmail.com

Kirkeværge: Sara Apitz
Tlf. 4224 8773
Mail: hellerupvej19@gmail.com



DATO ROLFSTED SØLLINGE HELLERUP
27.02 (Fastelavn) ingen ingen 9.00 JO

06.03 (1.s. i fasten) 11 BJ 9.30 BJ ingen

09.03 fyraftensg. 16.30 børnekor 

13.03 (2.s. i fasten) 9.30 BJ ingen 11 BJ

16.03 fyraftensg.  16.30 børnekor

20.03 (3.s.i fasten) 11 JO ingen ingen

27.03 (Midfaste) ingen 11 champagnebrunch ingen

03.04 (Mariæ Bebudelse) ingen ingen 9.30 JO

06.04 fyrsaftensg. 16.30 3. kl.

10.04 (Palmesøndag) 9.30 BJ 11 BJ ingen

14.04 (Skærtorsdag) 17 BJ ingen 19.30 BJ

15.04 (Langfredag) 9.30 BJ 11 JO ingen

17.04 (Påskedag) 11 BJ ingen 9.30 BJ

18.04 (2. påskedag) 11 m. kor BJ ingen ingen

24.04 (1.s.e. påske) 9.30/11 konfirmation ingen ingen

01.05 (2.s.e. påske) 9.30/11 konfirmation ingen ingen

08.05 (3.s.e. påske) 11 BJ 11.30 konfirmation ingen

12.05 (aften før Bededag) ingen 19.30 JO ingen

13.05 (Bededag) ingen ingen ingen

15.05 (4.s.e. påske) ingen ingen 9.30 JO

22.05 (5.s.e. påske) 9.30 BJ 11 BJ ingen

Gudstjenesteliste forår 2022

I Rolfsted bydes på kirkekaffe efter den første formiddagsgudstjeneste i måneden. P
ro

G
ra

fi
sk

 A
p

S
 ·  

T
lf

. 6
3

 3
8

 3
9

 4
0

 •
 w

w
w

.p
ro

g
ra

fi
sk

.d
k


