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Julebud under storm og torden
melder og giver fred på jorden,
fred til at stride vor strid med mod,
fred til at vente på enden god,
højt under medbør og dybt i sorgen,
fred for både i går og i morgen. 

J. Chr. Hostrup



MUSIKGUDSTJENESTER
Torsdag den 8. december 
kl. 19.00 i Lønne Kirke
Igen i år har vi glæden af en koncert 
med Blåbjergkoret – ingen advent 
uden denne koncert. Efter gudstje-
nesten står det veldækkede kaffe-
bord klar på Lønne Familierestau-
rant, hvor koret vil synge lidt mere. 
Kaffe og kage kan købes til 75 kr.
Søndag den 18. december  
kl. 15.00 i Henne Kirke
Kom julen i møde med musik og 
sang. Kvintetten spiller. Kvintet-
ten består af 5 messingblæsere, som 

vi sidst havde glæden af til som-
merkoncerten i august. Der bliver 
også mulighed for at synge med 
og synge sammen. Der serveres 
gløgg og klejner.

JULEAFTEN 
Kl. 13.00 og kl. 14.30  
i Henne Kirke 
Kl. 16.00 i Lønne Kirke
Efter sidste års udendørsgudstje-
neste – fantastisk flot men meget 
koldt - ser vi frem til i år at kunne 
”fylde” kirkerne 3 gange med 
den bedste indledning til en god 
juleaften. Vi har julegudstjeneste 
på tysk for vore tyske gæster kl. 13 
i Henne kirke. Her synger vi tyske 
julesalmer, men ellers er alt, som 
det ”plejer” – bare på tysk.  
Kl. 14.30 og kl. 16 er der ikke  
”pillet ved den gamle jul” – alt er, 
som det skal være.

NYTÅRSAFTEN
Kl. 14.30 i Lønne
Kl. 16.00 i Henne
Traditionen tro holder vi nyt-
årsgudstjeneste Nytårsaftensdag. 
Efter gudstjenesterne ønsker vi 
hinanden et glædeligt nytår med et 
lille glas og et stykke kransekage.

I Henne kirke er vi glade, hvis vi 
om vinteren kan nå op på bare 
17 grader. Lønne kirke er meget 
hurtig varm.
Skulle det i løbet af vinteren vise 
sig nødvendigt, vil menighedsrådet 
indkøbe tæpper, som man kan tage 
om benene.

ÅRET DER ER GÅET 
Også det forløbne år har været 
præget af corona. Det har været 
svært at løbe alt i gang igen. Der 

har været mange turister i områ-
det, men ikke så mange i kirke. 
Der har været tyske præster fra 
slut juni til midt i september.
Vi sluttede ”sæsonen” med at 
holde en engelsk gudstjeneste 
midt i november, da der var 600 
englændere i området.
Næste år er der igen tyske præster 
fra slut juni til midt i september. 
Vi ser frem til samarbejdet og 
gode oplevelser sammen.

JULEGUDSTJENESTER 
FOR SMÅ OG STØRRE 
Onsdag den 21. dec. kl. 9.30 og 
kl. 11.30 i Henne Kirke 
Først er der gudstjeneste for de 
mindste – dagpleje- og børnehave-
børn. Tag gerne noget julepynt med 
til kirkens store juletræer. Vi slutter 
med at spise lidt godt.
Så er der juleafslutning for Blåbjerg 
Friskole. Vi synger for og med hin-
anden – og ønsker en god juleferie.
Alle er velkommen til begge guds-
tjenester – børn, forældre, bedste- 
og oldeforældre ...

HØJSKOLEFORMIDDAG 
Onsdag den 22. februar kl. 10.00
Med præsten på plejehjem.
Bodil Raakjær Jensen fortæller om 
sit arbejde som ældreplejepræst.
Vi begynder med en kop kaffe og et 
rundstykke, pris. Kr. 75,- 
Tilmelding senest 17. feb. sms: 
2163 9312 email trj@km.dk

VARME I KIRKEN
Menighedsrådet har diskuteret 
problematikken vedr. energimangel 
og stigende priser. I statens bygnin-
ger bør der som bekendt ikke være 
mere end 19 grader.  
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GUDSTJENESTE  
PÅ BAUNBO I LUNDE:
Torsdag d. 8. dec. kl. 14.00
Lunde kirke efterfølgende kaffe 
i forsamlingshuset
Torsdag d. 5. jan. kl. 14.00
Torsdag d. 2. feb. kl. 14.00
Torsdag d. 2. mar. kl. 14.00
 
GUDSTJENESTE  
PÅ MØLLEGÅRDEN  
I OUTRUP:
Torsdag d. 8. dec. kl. 14.00 
Lunde kirke – taxi kørsel fra Outrup
Lørdag d. 24. dec. kl. 11.00
Torsdag d. 19. jan. kl. 14.30
Torsdag d. 16. feb. kl. 14.30 
Torsdag d. 16. mar. kl. 14.30

Sæt X i kalenderen den 8. dec. 
Fælles julegudstjeneste for ældre 
i Lunde kirke og efterfølgende 
kaffe i forsamlingshuset.

FAMILIEGUDSTJENESTE 
8. januar kl 14.00 i Outrup.
Søndag den 8. jan afsluttes julen 
med helligtrekonger. Vi markerer 
dette med familiegudstjeneste kl. 
14.00 hvor konfirmander og spejder 
få et særligt fokus på gudstjenesten. 
Vel mødt. Alle er velkommen.

FASTELAVN 
Lunde sogneforening afholder tøn-
deslagning og familiegudstjeneste. 
Kom gerne udklædt fra Lunde og 
Outrup sogne.
Kl. 13.00 er er der  fastelavns-
gudstjeneste i Lunde Kirke. Ef-
terfølgende er der tøndeslagning i 
skolens gymnastiksal. Hold øje med 
program på FB. Alle er velkommen.

ste søndag i advent blev de første 
gang vist frem og kan ses frem til 
helligtrekonger i kirkerne.
– Et ønske er at kunne få lavet kas-
ser med plexiglas, tag og stjerne så 
krybbespillene kan fragtes rundt og 
måske stå uden for på kirkegården i 
julemåneden. Præsten hører gerne 
fra kreative sognebørn, der kan løse 
denne opgave.
– I 2023 arbejder præsten med 
ideen om at lave en julestue, som 
viser forskellige krybbespil og 
julepynt i konfirmandstuen. Har du 
en julekrybbe derhjemme, skal den 
måske med på udstilling næste jul.  

JULESANG I DEN  
GAMLE PRÆSTEGÅRD
Onsdag den 21. dec. kl.19.00 syn-
ger vi julen ind i præstegården. Or-
ganisten Jens Kruse Kristensen vil 
lede musikken. Præsten tager gerne 
imod forslag til julesange og har en 
del med. Der serveres kaffe og kage 
til fremmødte. Alle er velkommen.
 
NYTÅRSTAFFEL 
1. januar hilser vi det nye år vel-
kommen. Efter gudstjenesterne 
kl. 14.00 i Outrup og kl. 16.00 i 
Lunde, byder menighedsrådene på 
et glas og der er tid til at hilse på og 
ønske hinanden godt nytår. 
 

JULEKRYBBER I 
OUTRUP OG LUNDE
Disse smukke figurer har vi siden 
første søndag i advent kunnet se i 
Outrup og Lunde kirker.
Frans af Assisi anses for at være 
den første til at kreere en jule-
krybbe. Malerier tyder på at skik-
ken går længere tilbage. Fælles er 
dog at julen har sit udgangspunkt 
i Betlehem, hvor jomfrufødslen 
fandt sted og Guds søn, Jesus 
blev født ind i verden. Josef var 
der også sammen med dyrene og 
senere mødte de tre vise mænd 
frem, som historien senere har 
givet navnene Kasper, Melchior 
og Balthasar. Over stalden stråler 
stjernen som ledte de vise mænd. 
Britta Noomi Høy Mathiesen 
har det sidste år 
brugt mere end 
50 timer på at 
støbe, grundma-
le og børstestøve 
krybbespil. Før-

Thorkild deltog som hjælpeledere. 
Susanne Meldgaard kom med de 
skønne minikonfirmander fra Bør-
nenes univers. Tak til alle. 

SMÅGRUPPER
Om søndagen mødes et stort fæl-
lesskab til gudstjeneste. Har du 
lyst eller er nysgerrig efter et lille 
fællesskab, er du velkommen til 
det, vi kalder smågrupper. 
Hør mere hos præsten eller 
Yvonn Tittel (yti@jv.dk)
 
INDSAMLING I 2023 
Hver søndag samles der ind til kir-
keligt arbejde. Mange har brug for 
en tanke og skilling, derfor tænker 
vi hver søndag på nogle vi gerne vil 
hjælpe. Det kan ske ved at lægge 
penge i kirkebøssen eller sende på 
mobilpay. Se hvem vi støtter i 2023: 
https://indsamling.folkekirken.dk/
indsamling/indsamlingslisten-2023

BESTEM  
MÅNEDENS SALME
Fællessang er godt og giver god 
energi og tekster sætter ord på no-
get vi ikke lige får sagt i det daglige. 
Salmebogen rummer 791 salmer. 
Præsten kender ikke alle, men man-
ge, men hvad er din yndlings salme? 
Lad præsten vide, hvilke du kan lide. 

Så kommer de på salmetavlen. Må-
nedens salme er netop valgt, for at 
nye kan lære en af mange salmer og 
hver måned vide at her er en salme, 
vi alle kommer til at lære.

Alle ansatte og menighedsråd  
ved Lunde og Outrup Kirker 
ønsker alle en glædelig jul.

KORKONCERT 
Tirsdag den 6. december  
kl. 19.30 synger Lundekoret i 
Lunde Kirke. Alle er velkommen.
 
LUCIA 11. DECEMBER
Kom og se lysene.
Børnene synger og lyser op. 
Alle er velkommen til denne 
smukke eftermiddag kl. 14.00 i 
Outrup og kl. 16.00 i Lunde.

FYRAFTENS  
JULEGUDSTJENESTE
Tirsdag den 20. dec. kl. 16.00 vil 
elever samt ansatte fra Frøstrup-
have efterskole spille og medvirke 
til fyraftens julegudstjeneste i 
Lunde Kirke. Alle er velkommen.

TAK TIL MINI- 
KONFIRMANDER 
I efteråret 2022 kunne vi igen 
byde velkommen til minikonfir-
mander fra Lunde-Kvong skole. 
Der var sammensat et varieret 
program med god balance mellem 
at være ude og inde. Rigmor og 
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GUDSTJENESTER 
PÅ BLÅBJERG 
PLEJEHJEM

December:
Tirsdag d. 6.12. – kl. 14.15 **
Lørdag d. 24.12. – kl. 14.15

Januar:
Tirsdag d. 3. 1. – kl. 14.15 **
Tirsdag d. 17.1. – kl. 14.15

Februar:
Tirsdag d. 7.2. – kl. 14.15 **
Tirsdag d. 21.2. – kl. 14.15

** Med altergang.

Øvrige arrangementer, 
- Hold øje med dagspressen!

LUCIAOPTOG OG  
JULE-SYNG-SAMMEN 
I KVONG KIRKE
Søndag d. 11. december kl. 14.00. 
Vi begynder med Luciaoptog med 
børnene i 3. og 4. klasse fra Lunde/
Kvong skole. 
Efter luciaoptoget fortsætter vi 
med at synge julesalmer, og efter 
en kort pause, hvor der serveres 
sodavand, gløgg og æbleskiver, er 
der ønskekoncert, hvor der er mu-
lighed for at være med til at vælge 
julesalmer og sange.
Vi glæder os til en hyggelig efter-
middag. – Alle er velkomne!

SALMESANGSAFTEN  
I LYDUM KIRKE
Onsdag d. 14. december kl. 19.00, 
synger vi julen ind I Lydum kirke, 
kom og være med til at synge med 
på julens mange smukke salmer og 
sange. I pausen er der kaffe og kage. 
– På gensyn.

JULEGUDSTJENESTE 
– for Kvong Børnehus og dagplejen 
tirsdag d. 20. december kl. 9.30 
i Kvong kirke: Vi hører om julen, 
synger for og med hinanden og 
ønsker hinanden en god jul.
Alle er velkomne – børn, forældre, 
bedsteforældre, oldeforældre ...

NYTÅRSSKÅL 
I KIRKERNE
I forlængelse af gudstjenesterne 
nytårsdag i Kvong kirke kl. 15.00 
og i Nr. Nebel kirke kl. 16.30, er 
der mulighed for at ønske hinanden 
Godt nytår med et glas.

SØNDAGSTRÆF 
I KVONG
I forlængelse af gudstjenesten i 
Kvong kirke søndag d. 22. januar 
kl. 14.00, inviterer vi til kaffe og 
hygge i kirkehuset. Søndag kan af 
mange grunde være lang, så her 
er et tilbud om at hygge sig et par 
timer i selskab med andre. – Vi ses!

NYT – NYT
Som noget nyt er der nu mulighed 
for at synge morgensang i Nr. Ne-
bel kirke sammen med årets konfir-
mander, første gang onsdag d. 18. 
januar og derefter torsdag d. 23. 
februar, begge dage kl. 9.00. 
Alle interesserede er velkomne.

KYNDELMISSE
– i Kvong, torsdag d. 2. februar 
kl. 17.00. 
Vi begynder i kirken og derefter er 
der suppe og hygge i kirkehuset. 
Pris 30,- tilmelding til 
Anni Vad 51 90 32 43 
senest mandag d. 30. januar.

FASTELAVN
Søndag d. 19. februar kl. 14.00 
er der gudstjeneste i Nr. Nebel 
kirke, og der-efter er der kaffebord 
og hygge i konfirmandstuen Bred-
gade 88, Nr. Nebel.

LÆSEKREDS I KVONG
I det nye år mødes vi første gang, 
torsdag d. 26. januar kl. 19.00 i 
kirkehuset i Kvong, derefter mø-
des vi torsdag d. 24. februar og 
torsdag d. 29. marts, samme tid 
og sted. 
Vi ses. – Alle er velkomne.

FORMIDDAGSKAFFE  
I KVONG
Vi mødes onsdag d. 4. januar kl. 
10.30-11.30 i kirkehuset i Kvong, 
derefter onsdag d. 1. februar og 
onsdag d. 1. marts, samme tid og 
sted. – På gensyn.

FORMIDDAGSKAFFE  
I NR. NEBEL
Vi begynder igen tirsdag d. 10. 
januar, og derefter tirsdag d. 7. 
februar og tirsdag d. 7. marts. 
Alle dage kl. 10.00-11.00 i kon-
firmandstuen, Bredgade 88, Nr. 
Nebel. – På gensyn.
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Mange tror måske, at menighedsråd 
er noget med at tænke tanker om at 
lave kirke på en anden måde. Men, 
i praksis bliver der sjældent tid til 
den slags mere flyvske emner.

En opsummering af de netop af-
sluttede budgetter for de syv sogne 
i Blaabjerg understreger den kends-
gerning, at rigtig meget af menig-
hedsrådenes tid og penge går med 
at renovere de fortidslevn, samtlige 
kirker må siges at være – lige med 
undtagelse af kirken i Lønne, der 
kun har 118 år på bagen. 

Men selv i Lønne står 2023 i 
renoveringens tegn.

- Dele af væggene i kirkerummet 
har fået plastikmaling, og vi har en 
mistanke om, at det er derfor, den 
ser fregnet ud, siger menigheds-
rådsformand Søren Rask Jessen. 

Derfor skal den gamle maling 
skrabes af, så der i stedet kan kom-
me kalk på. Bænkene skal have nye 
hynder, og så skal nogle af kirkens 
ældste sten, tufsten fra den endnu 
ældre Lønne Kirke, måske behand-
les, for de samler måske på fugt.

Hvad står for tur i kirkerne næste år? 
De fem sogne i Blaabjerg har nu besluttet budget for 2023, og det er i høj grad 
renoveringer, der kommer til at sluge tid og penge.

Henne Kirke, som Søren Rask 
Jessen også er formand for, skal 
have den helt store tur. Offerlaget, 
som er et mørtellag ovenpå kirke-
hvælvingerne, skal skiftes og kirkens 
indre skal renoveres, med kalkning 
og nye radiatorer. Alt sammen 
ting der både kræver tilladelser, fra 
stiftsmyndigheden og fra National-

I Outrup skal kirken også kalkes 
inde og have skiftet sit offerlag, for-
tæller menighedsrådsformand Irma 
Rue Pedersen. Her er pengene klar, 
så arbejdet kan gå i gang, når der 
er tørt nok. Menighedsrådet sætter 
også allerede i januar-februar gang 
i arbejdet med at få vævet et nyt al-
terbordsforhæng, som efter planen 
vil blive hængt op og indviet senere 
på året – og, så skal et par ældgamle 
gravsten konserveres og stilles op i 
henholdsvis våbenhus og op ad kir-
kemuren udenfor. Den ældste sten 
er fra 1660 til 1680 og den anden er 
omtrent 100 år yngre.

- Lige nu venter vi på at få et 
overslag fra konservatorerne, så skal 
vi have skaffet pengene, og når så 
arbejdet kommer i gang, håber vi, at 
vi kan åbne for publikum, så de kan 
se konservatorerne i aktion, siger 
formanden og fortsætter: 

- Den sten, der skal ind i våben-
huset, er i så mange dele, at det 
bliver ligesom at samle et puslespil.

I Kvong skal kirken have skiftet 
blytaget på sydsiden.

- Vi har haft besøg af National-
museet og Ribe Stift, og der er 
udarbejdet en rapport, der viser råd 
i en del spær og utætheder i taget, 
siger menighedsrådsformand Anni 
Vad og fortsætter: 

- Derfor er vi blevet rådet til at få 
sat arbejdet i gang nu, og vi har søgt 
penge ved provstiet, men vi ved 
ikke for nuværende, hvornår arbej-
det kan sættes i gang.

Lydum Kirke skal også have lavet 
reparationer i højden, fortæller for-
mand for Nørre Nebel og Lydum 
sogne, Anette Hansen. 

- Der skal skiftes nogle murankre, 
så tårnet ikke vælter. Det blev på-
budt ved provstesynet sidste år og 
arbejdet går i gang nu her, og håber 
vi bliver færdige til jul, siger hun. 

I Nørre Nebel arbejder hun og 
resten af menighedsrådet på at få 

plantet træer i et stykke jord, kirken 
har ved Over Fidde.

-Vi har godkendelserne, og vi 
arbejder stærkt på at skaffe penge-
ne, så vi håber, vi kan gennemføre 
plantningen i 2023, siger hun.

I Lunde er der også blevet plan-
tet. Her er sognebørnene blevet 
opfordret til at komme med stau-
der, som er plantet på nedlagte 
gravsteder, og tanken er at få flere, 
så der også kan blive plantet i Min-
delunden.

-Vi vil gerne en grøn omstilling, 
for at gøre kirkegården mere at-
traktiv, så pårørende kan klippe en 
buket, og så vi kan fremme forhol-
dene for insekterne, siger formand 
Thorkild Christensen og fortsætter: 

-Vi vil også gerne have børn med i 
projektet, til at bygge fuglekasser og 
insekthoteller, og drømmen er at få 
en biavler til at sætte et bistade op.

Lunde og Outrup sogne har i 
det forløbne år indgået en samar-
bejdsaftale, så graver og gravermed-
hjælpere arbejder fælles på de to 
kirkegårde, og så er menighedsrådet 
i gang med at arrangere endnu en 
velkomstaften for nytilflyttere til 
sognet indenfor de seneste fem år – 
med spisning, hygge og information 
om alt, der foregår. Aftenen bliver 
engang i april.

museet – og som koster masser af 
penge. Derfor vil der blive arbejdet 
med planerne, men formodentlig 
vil arbejdet ikke nå at komme i 
gang næste år. 

Så ser det bedre ud med kirke-
gården i Lønne, hvor arbejdet med 
at lave klitdiger og forlænge kirke-
gårdsmuren snart går i gang.

Det sker | Fælles for de 7 sogneDet sker | Fælles for de 7 sogne

8 • SogneNyt SogneNyt • 9



HENNE & LØNNE 
KIRKER

Sognepræst
Thue Raakjær Jensen
Blåbjergvej 160, 6854 Henne
Tlf. 21 63 93 12
e-mail: trj@km.dk
Træffes bedst formiddag tirs-fre.

Graver
Birgitte Davidsen
Tlf. 24 66 13 55
e-mail: 
hennelonnekirker@outlook.dk

Gravermedhjælper
Lena Mikkelsen 

Organist: 
Ulrike Witte
Tlf. 40 24 23 05

Kirkesangere
Kirstine V. Sørensen
Tlf. 30 23 51 70

Kaj Nielsen
Tlf. 75 28 99 40

HENNE & LØNNE  
SOGNES 
MENIGHEDSRÅD

Formand 
Søren Rask Jessen
Tlf. 20 30 41 39
e-mail: 8881@sogn.dk 

Kasserer
Hanne Jørgensen
Tlf. 29 92 56 02

Kontaktperson
Birgitte Thuesen Bjerg
Tlf. 27 57 24 13

Kirkeværge
Ove Sidding Nielsen
Tlf. 23 71 74 41

Menighedsrådsmedlem
Yvonn Tittel
Tlf. 20 60 45 65

Menighedsrådsmedlem
Kim Hildebrandt
Tlf. 24 46 56 48

OUTRUP & LUNDE 
KIRKER

Sognepræst
Thomas Ancher Uth
Lundtangvej 21, Lunde 
præstegård, 6830 Nr. Nebel. 
Tlf. 23 44 65 67
e-mail: thau@km.dk 
Træffes ikke fredag.

Organist 
Jens Kruse Kristensen
Tlf. 22 12 13 48

Kirkesanger 
Preben Olesen
Tlf. 21 63 08 86

Graverhuset ved Outrup Kirke 
Birkegade 1, 6855 Outrup 
Tlf. 21 20 24 04

Graverhuset ved Lunde Kirke 
Gl. Lundevej 3, Lunde,  
6830 Nørre Nebel 
Tlf. 51 20 62 11

Præstesekretær 
Birte R. Thomsen 
Træffes tirsdag fra 9-13 
Tlf. 61 75 98 28
e-mail: brt@km.dk

OUTRUP SOGNS 
MENIGHEDSRÅD
e-mail: 
ovtrup.sognvarde@km.dk

Formand 
Irma Rue Pedersen
Tlf. 40 26 60 26

Næstformand 
Jens Aa Kristiansen 
Tlf. 24 47 91 64

Kasserer 
Jørgen Jespersen
Tlf. 20 25 54 34

Kontaktperson 
Egon Madsen
Tlf. 75 25 12 13

Kirkeværge 
Inger Marie Rønnstad
Tlf. 71 75 25 39

Sekretær 
Lene Flæng Pedersen
Tlf. 60 95 99 96

LUNDE SOGNS 
MENIGHEDSRÅD
e-mail: lunde.sognvarde@km.dk

Formand 
Thorkild Møller Christensen 
Tlf. 51 20 61 85
Mail: landlyst11@bbsyd.dk

Næstformand 
Morten Jøker
Tlf. 29 36 14 62

Kasserer
Rigmor Andersen 
Tlf. 51 20 09 82

Kontaktperson og Sekretær
Susanne Pfänner
Tlf. 20 91 45 73

Kirkeværge
Anette Stammose
Tlf. 30 11 02 65

NR. NEBEL, LYDUM  
& KVONG KIRKER

Sognepræst 
Ann Andersen
Bredgade 88, 6830 Nr. Nebel
Tlf. 75 28 80 79
e-mail: aan@km.dk

Graver Nr. Nebel og Lydum
Trine Mouritsen
Tlf. 29 79 48 51, undt. mandag
e-mail: graver-nn@nlkirker.dk

Graver Kvong 
Heidi Harmsen
Tlf. 40 10 81 37
e-mail: graverkvong@gmail.com

Organist:
Johnny Nielsen
Tlf. 29 45 77 90, undt. mandag

Kirkesangere
Jens Simonsen
Tlf. 75 27 02 48 / 22 22 41 60, 
undt. mandag

Birgitte Kudsk
Tlf. 75 25 00 69  / 61 79 13 32,
undt. mandag

NR. NEBEL-LYDUM 
SOGNS 
MENIGHEDSRÅD

Formand
Anette Hansen
Tlf. 61 54 10 80
e-mail: 
anettestengaarden@gmail.com

Næstformand
Anna Marie Gandrup Lauridsen
Tlf. 26 80 73 49

Kasserer
Jonna Madsen
Tlf. 75 28 86 86

Kirkeværge Nr. Nebel/Lydum
Lars Lyhne Christensen
Tlf. 60 93 26 54

Kontaktperson for personalet
Klaus Bomgaard
Tlf. 41 37 68 00

Menige medlemmer
Heidi Hejdemann Sørensen
Tlf. 40 82 19 76

Laila Bigum Skallebæk
Tlf. 20 95 56 38

KVONG SOGNS 
MENIGHEDSRÅD

Formand
Anni Tromborg Vad
Tlf. 51 90 32 43
anniogegon@gmail.com

Næstformand
Tina Lindahl Henriksen
Tlf. 20 83 24 86

Kasserer
Claus Larsen
Tlf. 40 87 05 31

Kontaktperson
Henrik Haahr Pedersen
Tlf. 21 22 40 89

Kirkeværge 
Ib Henriksen
Tlf. 21 93 08 82

Adresser  Mandag er fast fridag for præster, organister, kirkesangere og gravere

WWW.BLAABJERG-KIRKER.DK

December
Fredag den 9.  Syng julen ind.
Vi starter med julemiddag  kl. 18.00, 
derefter taler Bjarne Hvidbjerg, vi 
synger advents- og julesalmer salg af 
julebøger m.m., kaffe og afslutning.

Februar
Onsdag den 1.  Generalforsamling 
i Missionshuset  kl. 19.30 dagsorden 
udsendes senere.

For leje af Missionshus
Henvendelse til Bent Krog, 
Stadionvej 36. Tlf. 75 25 11 83 
eller mobil 61 39 12 49

Formand Bernhard Simonsen, 
Trekanten 2, 6855 Outrup.
Tlf. 75 25 11 92, mobil 22 50 74 78

I OUTRUP /
NR. NEBEL

HUSK – det er ingen ulejlig-
hed at ringe til præsten, hvis 
man har behov for denne,  
evt. ved en hjemmealtergang, 
eller blot ved en samtale. 
Det samme gælder ved 
indlæggelse på sygehus, hvis 
besøg ønskes. 
– Præsten får ikke automatisk 
besked.

Hvis du IKKE har  
modtaget Sognenyt  
– så ring eller send en sms 
til Heidi Sørensen,  
tlf. 40 82 19 76

KIRKEBIL
Det er muligt at bestille kirkebil 
til gudstjeneste og til øvrige 
arrangementer i kirkeligt regi. 
Kirkebilen bestilles hos 
Lunde Taxa tlf. 75 28 20 13

INVITATION TIL 
BABYSALMESANG 
FOR DE 7 SOGNE 
I GL. BLÅBJERG
Har du lyst til at give din baby og 
dig selv nogle dejlige stunder med 
sang, leg og hygge? 
Onsdag d. 15. marts kl. 10.00-
11.00 begynder vi på en ny omgang 
babysalmesang i Nr. Nebel Kirke.                                                                                                                                           
                                                    
Vi inviterer til babysalmesang for 
forældre og babyer i alderen 0-12 
måneder, vi mødes en gang om 
ugen i 8 uger.

Vi synger salmer og lytter til musik, 
mens vi vugger, danser og laver 
fagter. Vi bruger også forskellige 
rekvisitter, så de små får stimuleret 
så mange sanser som muligt. 

Det foregår i Nr. Nebel Kirke, 
hvor vi vil udnytte, at det er et 
dejligt rum at synge i, at der er 
god plads til bevægelse og ro til 
at nyde musikken.

Vi glæder os til at møde jer.

Venlig hilsen
Birgitte Kudsk (kirkesanger) 
og Ann Andersen (sognepræst)
Evt. tilmelding på mail: 
aan@km.dk eller sms 29 79 48 58

Det sker | Fælles for de 7 sogne
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Dag Henne Lønne Lunde Outrup Nr. Nebel Kvong Lydum

Gudstjenester i de 7 sogne i Gl. Blåbjerg

4. dec. 2. sønd. i adv. 9.00  - UTH 10.30 - UTH

8. dec. 19.00 - TRJ  
Musikgudstjeneste

11. dec. 3. sønd. i adv. 9.00 - TRJ 10.30 - TRJ 16.00 - UTH
Sct. Lucia

14.00 - UTH
Sct. Lucia 10.30 - AAN 14.00 - AAN

Sct. Lucia

13. dec. Børnehave 
dagpleje jul i Lunde 10.15 - UTH

15. dec. Børnehave 
Dagpleje i Outrup 10.15 - UTH

18. dec. 4. sønd. i adv. 16.00 - TRJ 
Musikgudstjeneste 9.00 - AAN 10.30 - AAN

21. dec. Skolegudstj. 9.30 Småbørn      
11.30 Skole 12.00 - UTH 8.15 - UTH 10.00 og 10.45

24. dec. Juleaften 13.00 Tysk           
14.30 Dansk 16.00 - TRJ 13.30 - UTH 15.30 - UTH 16.00 - AAN 14.30 - AAN 13.00 - AAN

25. dec. Juledag 10.30 - TRJ 9.00 - UTH 10.30 - UTH 10.30 - AAN

26. dec. Anden juledag 10.30 - TRJ 9.00 - UTH 10.30 - AAN

31. dec. - Nytårsaften 15.30 - TRJ 14.00 - TRJ

1. jan. Nytårsdag 16.00 - UTH 14.00 - UTH 16.00 - AAN 14.30 - AAN

8. jan. 1. søndag efter 
helligtrekonger 10.30 - TRJ 9.00 - UTH 1400 konfirm. og 

familiegudstjeneste 10.30 - AAN 9.00 - AAN

10. jan. 10.00 - TRJ 
Nytårsparole

15. jan. 2.s.e.h.3 kg. 9.00 - TRJ 10.30 - TRJ 10.30 - UTH 9.00 - UTH

22. jan. 3.s.e.hl.3 kg. 9.00 - UTH 10.30 - UTH 10.30 - AAN 14.00 - AAN

29. jan. Sidste søndag 
efter helligtrekonger 10.30 - TRJ 9.00 - TRJ 10.30 - UTH 9.00 - UTH 9.00 - AAN 10.30 - AAN

2. feb. Kyndelmisse 17.00 kirkesuppe

5. feb. Søn. septuage. 10.30 - TRJ 9.00 - UTH 10.30 - UTH

12. feb. Søn. seksage. 9.00 - TRJ 10.30 - TRJ 10.30 - AAN 9.00 - AAN

19. feb. Fastelav.søn. 10.30 - TRJ 13.00 - UTH 9.00 - UTH 14.00 kirkekaffe

26. feb. 1. søn. i fasten 9.00 - UTH 10.30 - UTH 9.00 - AAN 10.30 - AAN

5. mar. 2. søn. i fasten 9.00 - TRJ 10.30 - TRJ 10.30 - UTH 9.00 - UTH 9.00 - AAN 10.30 - AAN

12. mar. 3. søn. i fast. 10.30 - TRJ 10.30 - AAN 9.00 - AAN

AAN = Ann Andersen  •  TRJ = Thue Raakjær Jensen  •  UTH = Thomas Ancher Uth Ret til ændringer forbeholdes.
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