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Prædiken holdt den 14. feb. 2016, Luk. 22,24-32

Misundelsens vidunderlige nederlag
Af Ole Kobbelgaard

Luk 22,24-32:
Apostlene kom også i strid om, hvem af dem
der skulle regnes for den største. Da sagde Han
til dem: “Folkenes konger hersker over dem, og
de, som udøver magt over dem, lader sig kalde
velgørere.
Sådan skal I ikke være; men den ældste blandt jer
skal være som den yngste, og lederen som den,
der tjener.
For hvem er størst: den, der sidder til bords, eller
den, der tjener? Er det ikke den, der sidder til
bords? Men jeg er iblandt jer som den, der tjener.
Jer er det, der er blevet hos mig under mine
prøvelser, og ligesom min fader har overdraget
mig Riget, overdrager jeg det til jer, for at I skal
spise og drikke ved mit bord i mit rige, og I skal
sidde på troner og dømme Israels tolv stammer.
Simon, Simon! Satan gjorde krav på jer for at
sigte jer som hvede; men jeg bad for dig, for at din
tro ikke skal svigte. Og når du engang vender om,
så styrk dine brødre.” Amen.
Misundelse kender vi alle sammen fra vores
eget liv, og det har vi vist gjort til alle tider.
Således også disciplene med deres indbyrdes
kappestrid om, hvem der mon er størst,
hvem der er tættest på Jesus, hvem der er
mest elsket af ham osv.
I Det gamle Testamente hører vi også om
misundelse denne søndag: Kains misundelse
på Abel. Ja, bibelen er spækket med historier
om misundelse; og det gælder både kampen
om forældrenes og Guds gunst. Tænk bare
på Isak og Ismael - Abrahams to sønner, den
ene med trælkvinden Hagar og den anden
med hustruen Sara. Eller gå et slægtled
længere frem til Esau og lillebroder Jakob,
hvor den sidste jo som bekendt med list snød

sin storebror for førstefødselsretten og fader
Isaks velsignelse. Og vi skal ikke lede længe
for at støde på fænomenet igen: Jakobs 12
sønner sælger den næstyngste, Josef, til en
egyptisk karavane. Det gør de for at slippe
af med ham, for han var jo - i deres øjne faderens foretrukne, ja hans øjesten. Og
sådan bliver det ved.
Jesus bruger misundelsen som tema i flere af
sine lignelser, tag blot den om den fortabte
søn, hvor storebroderen bliver så forfærdelig
sur, da hans lillebroder - festaben over dem
alle - kommer hjem til farmand, favntag,
fest og fedekalv. Misundelsens orm gnaver
lystigt i hans tarme, fordi han føler sig
overset og uretfærdigt behandlet.
Misundelse er én af de 7 dødssynder, som
den katolske kirkes munkeordner udviklede
mellem det 5. og det 8. årh. Og misundelse
hænger sammen med synd. Det er jo
ikke tilfældigt, at første gang vi støder på
misundelsen i bibelen og ved selvsyn kan se
dens virkning, ja, det er hos Kain og Abel umiddelbart efter Adam og Evas syndefald
og efterfølgende fordrivelse fra paradis.
Mennesket lukkede synden ind i sit liv, og en
af frugterne af det, er misundelsen.
Derfor er misundelse heller ikke noget, vi
“selv kan gøre for”. Misundelse er en følelse,
og dem, er vi - som bekendt - ikke herrer
over. Følelser er der, når de vil, ikke når vi vil.
Som nu Kain. Han sænkede hovedet og hørte
i sin vrede på den stemme, der hviskede til
ham, at han ikke var lige så god som sin bror.
Og stemmen har sikkert hvisket videre, at
”for at Gud Herren skal få øje på dig igen og
elske dig igen, så må du få din broder til at
forsvinde”.

Den onde selv frister os til at se en forvrænget
virkelighed. En virkelighed, der vender på
hovedet. Det er en virkelighed, der siger,
at hvis Gud elsker min nabo, så er der
mindre kærlighed til mig. Eller at hvis det
går strygende for min nabo, så er han godt
i gang med at bruge løs af lykken, så der
ikke er ret meget tilbage til mig - om noget
overhovedet!
Som om kærlighed og velsignelse og lykke var
afgrænsede størrelser, der kunne bruges op
og forsvinde. Men tror man faktisk først på
det, er det jo på sin vis logisk nok at strides
om det. Falder man i, giver man sig hen til
stemmen, der fortæller én, at sådan hænger
livet sammen, ja så bør man vel begynde at
rage til sig, før det er for sent, før andre tager
det, man gerne vil have - lige for næsen af én.
Også disciplene falder i en gang i mellem.
Hvem af os er mon den største? Hvem er
tættest på Jesus? Hvem vil blive foretrukket
af Gud? Hvem får mon lov til at sidde på
tronerne på den højre og venstre side, når
engang Guds Rige endegyldigt kommer?
Og lige i dag sker det på et rigtigt møg
tidspunkt. Det er næsten så pinligt, som
det kan blive, for det er deres sidste aften
sammen med Jesus, som netop har indstiftet
nadveren; Det ritual, der om noget stifter
fællesskab mellem mennesker og som skal
få os til at indse, at i Guds perspektiv er de
forskelle, der eventuelt måtte være mellem
os mennesker, intet andet end ubetydelige
krusninger på overfladen.
I nadveren er der en “ligeværdighed”, der
gælder for os alle. I borg eller hytte. Til alle
tider. For Gud er vi alle lige meget værd. Til
alle tider. Men disciplene strides alligevel
denne skærtorsdag, og Jesus bliver faktisk
ikke så vred, som man kunne forestille
sig, situationen og tidspunktet taget i
betragtning. Hvorfor mon ikke? Fordi han
kender os. Han véd, at vi er så definerede af
synd i vores liv, at vi nogle gange slet ikke
kan lade være. Han véd, at det er synden der
udvirker misundelsen.
Og det er godt nok os, der bærer synden frem,
fordi vi ikke er stærke nok til at bekæmpe
den, men han ved også, at i sidste ende er
synd allermest synd for mennesker selv.
Synden – in casu misundelsen - fordrejer
vores blik for hinanden og kan fuldstændig
forkvakle vores liv med andre. Og når det
sker, når vi ser på hinanden med ondskabsfulde øjne og leder efter hinandens fejl, ja,
2

så er det i virkeligheden mest synd for os
selv. For gør vi det, har vi solgt vores sjæl til
Fanden selv. Og så er vi - så at sige - bukket
under for synden, der lurer både ved døren
og bag den og frister os til at prøve på at pille
vores medmennesker ned for ikke selv at
tabe højde i tilværelsen.
Men Jesus véd, at vi er sådan. Han ved, at vi
er skrøbelige, at vi ind imellem kommer til
at lytte efter den fristende stemme, fordi vi
nogle gange ikke har tro nok til at stå imod, og
tro nok til at holde fast i, at der er kærlighed
og velsignelse nok til os alle sammen. Jesus
ved, at selvom vi jo i virkeligheden er lige
stillet overfor Gud, så prøver vi hele tiden
på at få det til at se anderledes ud. Vi skaber
fjendebilleder, der kan handle om race,
religion, seksuel orientering eller simpelthen
bare forskel i de kår, som vi oplever, at vi har.
Og fordi Jesus ved, at vi er sådan, ja så ved
han også, at han må gå den sidste del af vejen
fra skærtorsdag, over den totale fornedrelse
Langfredag og frem til ubegribelige
forklarelse påskedag alene. Helt alene. For vi
falder uhjælpeligt i søvn, vi sakker agterud,
vi forråder og fornægter - og til sidst tager vi
benene på nakken og stikker helt af.
Men alligevel fortsætter Jesus med at vise
os, at det største er at tjene - sådan som
han gør ved at vaske disciplenes fødder og
siden indtage såvel deres som vores plads på
korset - i stedet for os. Vise os sin ubegribelige
kærlighed til os. Den kærlighed, der ikke
viger en tomme, uanset hvor ofte vi tvivler
på den - uanset hvor ofte vi lader frygten for
at miste den rende af med os.
At vi er lige overfor Gud, oplever vi hver
gang, vi går til alters. For her sidder vi til
bords på kanten af Guds Rige. Her bliver vi
mindet om, at Kristus til stadighed tjener os.
Giver os sit legeme og blod. Og når vi rejser
os - og går væk fra alterbordet, så siger han
til os, at Han har styrket os og opholdt os, i
en sand tro til det evige liv.
Og efter nadveren bliver vi - med Guds
velsignelse, der lyses over os - igen set på
- og fyldt op - med Guds kærlighed. Sikke
en rigdom til os. Så vi kan vist roligt lade
misundelsen fare, lige nøjagtige hvorhen den
vil. Lad os i stedet gå her fra gudstjenesten
som frie mennesker, frie til at tjene vores
næste, styrke vore brødre og søstre i sikker
forvisning om, at vi altså er mindst ligeså
meget værd som dem.
Amen

Skt. Andreas Kirkes
Pigekor synger i
Ansgarskirken
Søndag den 22. maj kl. 15.00 er der koncert
med Skt. Andreas Kirkes Pigekor. Koret
består af 16 piger i alderen 15-25 år og er
tilknyttet Skt. Andreas Kirke i Randers.
Her synger koret til samtlige gudstjenester
i kirken og giver desuden gerne et par
koncerter om året.
20. maj drager koret på korweekend på
Mors og skal bo på Danhostel i Nykøbing.
Her skal der øves flittigt og lægges sidste
hånd på søndagens koncert. På programmet
er bl.a. Ave Verum af Edward Elgar og
Panis Angelicus af César Franck. Koret
vil også synge en afdeling med forårs- og
sommersange.

Dirigent for koret er Hanne Lund Nielsen,
som har været organist i Skt. Andreas Kirke
siden 2009. Før da var Hanne ansat ved
Nykøbing Mors Kirke i 8 år. Koncerten vil
også byde på orgelmusik mellem korets
afdelinger og et par fællessalmer, så alle får
mulighed for at få rørt stemmebåndene.
Der er gratis adgang til koncerten, der varer
ca. 1 time.

Konfirmander i Morsø
Frimenighed forår 2016:
Fredag den 22. april kl. 10.00: Bededag
- Simon Stentoft Svenningsen, Boddum,
går i Hurup Skole
- Tobias Hvidbjerg Nielsen, Ejerslev,
går i Øster Jølby Friskole
- Frederik Bek Frøslev, Redsted,
går på Dueholmskolen
- Jonas Møller Madsen, Øster Jølby,
går i Øster Jølby Friskole
Torsdag den 5. maj kl. 10.00: Kristi
Himmelfartsdag
- Frederik Krog, Bjergby,
går på Dueholmskolen
- Andreas Holst Kristensen, Bjergby,
går i Bjergby Friskole
- William Kortbæk Saaby, Solbjerg,
går på Dueholmskolen
- Simon Karsbek Andersen, Bjergby,
går i Bjergby Friskole
- Lea Kristensen, Rakkeby,
går på Dueholmskolen

Søndag den 15. maj kl. 10.00: Pinsedag
- Sofia Elisabeth Viftrup Kjeldsen, Torup,
går i Øster Jølby Friskole
- Mikkel Svane, Bjergby,
går i Bjergby Friskole
- Nanna G. Skouboe Futtrup, Øster Jølby,
går i Øster Jølby Friskole
- Nikolai Moreau Krog, Bjergby,
går i Bjergby Friskole
- Emmy Marie Veje Klausen, Bjergby,
går i Bjergby Friskole
- Lina Skov Nielsen, Tødsø,
går i Øster Jølby Friskole
- Marcus Agger Bech, Hvidbjerg,
går på Dueholmskolen
- Malte Houe, Nykøbing M.,
går i Øster Jølby Friskole
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Sommermøde i naturens tegn
Tid: Søndag den 5. juni kl. 14.00
Hvor: Præstegårdens have
Hvem: Ole Jensen
Morsø Frimenigheds Sommermøde ligger
som sædvanlig på Grundlovsdag, den
5. juni. I år er det en søndag, og vi mødes
derfor i kirken til en gudstjeneste kl. 14.00,
hvorefter vi går ned i præstegårdens have
for at nyde ikke bare det strålende solskin,
men også kaffen og kagen.
Prædikant og foredragsholder ved årets
sommermøde er dr. theol. Ole Jensen,
Hurup. Ole Jensen er tidligere professor i
teologi og dertil en meget benyttet og folkelig
foredragsholder med solid faglig baggrund.
Det er sagt om ham, at han kan tale jævnt
om alt det høje, men han kan så sandelig
også tale fængslende om det jævne, der jo
dog udgør størstedelen af vores tilværelse.
Således også denne Grundlovsdag, da Ole
Jensen vil holde foredraget: ”Agtelsens
natursyn. Om at beskytte skaberværket”.

Ole Jensen er også forhenværende domprovst
i Maribo, forstander for Grundtvigs Højskole
Frederiksborg og rektor for Præsternes
Efteruddannelse. Han har desuden været
medlem af Det etiske Råd, og hans skribentog foredragsvirksomhed er efterhånden
blevet ganske omfattende. Således er Ole
Jensen bl.a. kendt for bøgerne: "I vækstens
vold", 1976, "Dansk kristendom", 1983,
"Historien om K. E. Løgstrup", 2007 og "På
kant med klodens klima. Om behovet for et
ændret natursyn", 2011.
Alle er velkomne til en herlig sommerdag med
noget nærende til både hovedet og maven.

Foredrag om Sønderjylland
og Skibelund Krat
Tid: Torsdag den 12. maj kl. 19.30
Hvor: Præstegårdens konfirmandstue
Hvem: Ole Kobbelgaard
Den tidligere formand for Grænseforeningen,
Finn Slumstrup, skrev engang:
“Skibelund Krat er et forunderligt sted. Jeg
var der for første gang som højskoleelev
for snart 55 år siden. Som lærer på Askov
Højskole kom jeg der igen og igen op gennem
1970èrne. Stedet er både smukt og sovende.
Det groede helt til, men stenene fortalte en
historie midt i forfaldet, og jeg er enig med
Askov Højskoles første forstander, Ludvig
Schrøder, som en gang skrev: ” De fleste er
kun simple kampesten med navn, fødsels- og
dødsåret indhugget, men desuagtet har disse
mindesten en langt anderledes værdi og
betydning, end de flotte gravmonumenter,
vi finder på vore kirkegårde, thi de er
blade i Danmarks mindebog, der fortæller
beskueren et stort stykke af vores historie”.
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Siden Slumstrup skrev disse sande linjer
er der imidlertid sket det lykkelige, at
krattet er renset op, og stedet renoveret, så
Skibelund Krat i dag fremstår som en unik
monumentpark, der fortæller en fascinerende
historie om Syd- og Sønderjyllands farverige
historie.
Frimenighedens præst, Ole Kobbelgaard,
viser billeder og fortæller om de 22 sten,
rejst af og for mænd og kvinder, der alle
kæmpede for Danmark og danskernes sag
efter nederlaget i 1864.
Det er gratis at møde op, og alle er velkomne.
Vi serverer en kop kaffe eller the til den
medbragte brød.

Påskeugen i Ansgarskirken
Også i år bliver påskeugen præget af en
række gudstjenester, der på hver sin måde
er med til at formidle påskens fantastiske
budskab om, at døden aldrig får det sidste
ord. Påskeugens fortættede fortællinger
bliver udfoldet først i gudstjenesten
Palmesøndag den 20. marts om Jesu indtog i
Jerusalem. Her er det Peter Haandsbæk, der
prædiker.
Skærtorsdags gudstjeneste om Jesu sidste
aften med disciplene og indstiftelsen af
nadveren er vanen tro en aftensgudstjeneste
kl. 19.30. Og her er det Ole Kobbelgaard, der
er prædikant.
Langfredags gudstjeneste er en såkaldt
liturgisk gudstjeneste, hvor vi i ord og toner
indkredser langfredags mørke begivenheder
omkring korset på Golgata.
Her har vi fået tilsagn fra sopranen Britta
Krarup Møller og cellisten Otto Lindum
om, at de vil komme og være med. Begge
har før glædet os med henholdsvis stemme
og strenge. Ole Kobbelgaard binder
gudstjenesten sammen med et uddrag af
teksterne fra Jesu lidelseshistorie.

Og påskedag slår vi dørene op til en af
årets mest festlige gudstjenester. Vi håber,
at forårssolen vil poste ind af ruderne
på Ansgarskirken, så vi også fysisk kan
fornemme, at mørket nok prøvede at få bugt
med lyset, men uden held!
Vel mødt til påskeugen i Morsø Frimenighed,
til sang, musik og livsbekræftende fællesskab.

Årsmøde og foredrag i Morslands Danske Samfund
Tid: Onsdag den 27. april kl. 19.00
Hvor: Midtmors Sport
Hvem: Frode Muldkjær

Muldkjærs foredrag hedder ”Øjebliksbilleder
- sange og gode historier om medier, mit
DR-liv, mit liv i barndommens land, og min
Garagehøjskole.”

Morslands Danske Samfund byder onsdag
den 27. april kl. 19.00 på såvel årsmøde
som foredrag i Midtmors Sport. Aftenen
begynder med årsmødet, der har dagsorden
ifølge vedtægterne (se nedenfor), og ca. 19.30
er der foredrag med indlagt kaffepause.

Dagsorden for årsmødet er:
1. Velkomst og valg af dirigent
2. Aflæggelse af årsberetning ved formanden,
Ole Kobbelgaard
3. Aflæggelse af regnskab
4. Godkendelse af årsberetning og regnskab
5. Indkomne forslag
6. Valg af bestyrelse
7. Valg af suppleanter
8. Eventuelt

Aftenens foredragsholder er journalist Frode
Muldkjær, der er mangeårig programvært
i DR, højskolebestyrer (hjemme i garagen i
Dronninglund), tidl. formand for Børnerådet
og for Børns Vilkår samt modtager af
Grundtvigs Pris i 2015.
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Børnegudstjeneste i
Ansgarskirken

Årsmøde i valg- og
frimenighederne

Årets minikonfirmander runder sæsonen af
med en børnegudstjeneste, hvor alle, små
som store - og såmænd også de helt store, de
voksne - er meget velkomne. Gudstjenesten
finder sted lørdag den 12. marts kl. 11.00
og varer ca. tre kvarter. Bagefter vil der
være en lille forfriskning for alle deltagere i
gudstjenesten som afslutning på dette første
forløb med minikonfirmander.
I undervisningen, der har ligget tirsdag
eller onsdag eftermiddage siden nytår,
har vi hørt om vores kirke, fået nogle af de
største fortællinger i bibelen fortalt, og vi
har blandt andet også prøvet at lave vores
helt egne bønner. I løbet af gudstjenesten
vil børnene deltage med nogle af de ting, vi
har beskæftiget os med, og der vil også være
musikalske indslag.
Vi glæder os til at se alle til denne sprællevende gudstjeneste.

Tid: Lørdag-søndag, den 4-5. juni 2016
Sted: Ryslinge Frimenighed

Årsmøde i Morsø Frimenighed
Morsø Frimenigheds årsmøde afholdes i år
onsdag den 13. april 2016
Program:
19.00: Gudstjeneste i Ansgarskirken
20.00: Årsmøde i Det Ottekantede
Forsamlingshus.
Dagsorden iflg. vedtægterne:
1. Valg af stemmetællere
2. Valg af dirigent
3. Formandens beretning
4. Regnskab for 2015
5. Valg til menighedsrådet
6. Valg af revisor
7. Eventuelt
Menighedsrådet er vært ved et kaffebord
med brød.
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Program lørdag:
11.00: Ankomst til Ryslinge Højskole og
indkvartering
12.00: Frokost
13.00: Foredrag: Det fortællingsløse
samfund ved Michael Böss, lektor
på Aarhus Universitet, forfatter og
samfundsdebattør
15.00: Kaffe
15.30: Generalforsamling. Dagsorden ifølge
vedtægterne i Foreningen af Grundtvigske
Valg- og Frimenigheder
18.00: Festmiddag
20.00: Aftensang: Projekt ”PopSalmer” med
Janne Wind, komponist og højskolelærer
21.30: Aftenhygge
Program søndag:
07.30: Morgenmad og aflevering af
værelsesnøgler
08.45: Morgensamling med oplæsning af
Søren Ulrik Thomsen, forfatter
09.45: En hurtig kaffetår. Vi bevæger os til
Nazarethkirken
10.30: Gudstjeneste, Nazarethkirken
12.00: Frokost på Højskolen
13.00: Tak for denne gang
OBS: Vær opmærksom på, at Morsø Frimenighed yder tilskud til deltagelse i mødet,
og at vi selv holder sommermøde søndag
den 5. juni med gudstjeneste kl. 14.00.
Yderligere oplysninger og tilmelding ved
præst Ole Kobbelgaard (30 64 21 25) eller
formand Jens Riis (25 40 48 25)
Menighedsrådet

Menighedsråd og ansatte ved Ansgarskirken
Formand: Jens Riis, Østerhaven 29 Bjergby, 7950 Erslev
Mail: jr-musik@get2net.dk
Næstformand: Kirsten Dal, Strandvænget 30 Jørsby, 7900 Nykøbing M.
Mail: krogsdal@pc.dk
Kirkegårdsværge: Kirsten Seltorp, Engen 7 Ø. Jølby, 7950 Erslev
Mail: seltorp@gmail.com
Protokolfører: Maybritt Aachmann, Kr. Koldsvej 11 Ø. Jølby, 7950 Erslev
Mail: fam@aachmann.dk
Birthe Heide Sørensen, Burhøjvej 10 Bjergby, 7950 Erslev
Mail: birthe_heide@hotmail.com
Lita Houmann, Smedebjergevej 98, Vejerslev, 7980 Vils
Mail: lita@houmann.dk
Lisbeth Sandal Byskov, Tinghøjvej 46 Tøving, 7950 Erslev
Mail: byskov-mors@jubii.dk
Bjarne Krogh, Rundhøjvej 6 Ø. Hvidbjerg, 7970 Redsted
Mail: sb@karby.dk
Morten Lynggaard Pedersen, Burhøjvej 9 Bjergby, 7950 Erslev
Mail: mortenlp@dlgtele.dk
Præst: Ole Kobbelgaard, Præstbrovej 347 Ø. Jølby, 7950 Erslev
Mail: olekobbelgaard@gmail.com
Præst: Peter Haandsbæk Jensen, Grøndalsvej 2, 7700 Thisted
Mail: plutovej@gmail.com
Forretningsfører: Mogens Foldager, Burhøjvej 4, Bjergby 7950 Erslev
Mail: morsoefrimenighed@gmail.com
Organist: Conny Cold Laursen, Langkæret 10, 7970 Redsted
Kirkesangere: Vibeke Blaabjerg, Præstbrovej 236, 7950 Erslev
Hans JørgenJakobsen,Skolebakken 64, 7950 Erslev
Karen Berg, Fjordkær 3, 7950 Erslev
Graver/kirketjener: Brian A. Hedegaard, Præstbrovej 176, 7950 Erslev,
		Jari Jakobsgaard, Tinghøjvej 28, 7900 Nyk. M.
Ansgarhjemmet: Ansgarparken, Ø. Jølby, 7950 Erslev,

t: 97 74 00 40
m: 25 40 48 25
t. 97 75 13 67
m. 24 64 22 67
t. 33 21 47 26
m. 53 14 66 89
t. 97 74 17 52
m. 29 29 65 46
t. 97 74 04 09
m. 40 44 77 09
m. 21 45 51 04
t. 97 74 02 41
m. 20 15 52 82
t. 97 76 11 11
m. 26 12 17 87
t. 97 74 03 13
m. 27 84 80 73
t. 97 74 10 14
m. 30 64 21 25
t. 42 43 09 57
t. 30 64 65 93
t. 24 23 66 48
t. 97 74 20 66
t. 97 74 60 12
t. 97 74 19 11
t. 51 68 60 76
t. 52 19 30 22
t. 99 70 65 15

Kirkelige handlinger i Ansgarkirken
Døbte:
22/11: Niklas Bergmann Baand Haastrup, søn af Camilla Baand Haastrup
og Morten Bergmann, Erslev
17/01: Ebbe Overgaard, søn af Inge Marie Overgaard og Morten Overgaard,
Nykøbing Mors
Begravede/bisatte:
20/11: Gunnar Dissing Boll, Øster Jølby
27/11: Bodil Harpøth Møller, Øster Jølby
28/11: Astrid Klausen, Nykøbing Mors
23/12: Helga Kristine Græsborg, Nykøbing Mors
16/01: Ingrid Futtrup, Solbjerg
05/02: Anna Søndergaard, Solbjerg
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Gudstjenestetider for Morsø Frimenighed
Ansgarskirken, Ø. Jølby, mar. - maj 2016
Søndag 06. marts
10.00
Lørdag 12. marts
11.00
			
Søndag 13. marts
10.00
Søndag 20. marts
10.00
Torsdag 24. marts
19.30
			
Fredag 25. marts
10.00
			
Søndag 27. marts
10.00
			
Søndag 03. april
10.00
Onsdag 13. april
19.00
			
Søndag 17. april
10.00
Fredag 22.april
10.00
			
Søndag 01. maj
10.00
Torsdag 05. maj
10.00
			
Søndag 15. maj
10.00
			
Søndag 22. maj
10.00
Søndag 29. maj
19.30
Søndag 05. juni
14.00

Ole Kobbelgaard
Ole Kobbelgaard
Børnegudstjeneste
Ole Kobbelgaard
Peter Haandsbæk
Ole Kobbelgaard,
Skærtorsdag
Ole Kobbelgaard,
Langfredag
Ole Kobbelgaard
Påskedag, kirkebil
Peter Haandsbæk
Ole Kobbelgaard,
Årsmøde
Ole Kobbelgaard
Ole Kobbelgaard,
Bededag, konfirmation
Ole Kobbelgaard
Ole Kobbelgaard,
Kr. Himmelfart, konfirmation, kirkebil
Ole Kobbelgaard
Pinsedag, konfirmation, kirkebil
Ole Kobbelgaard
Peter Haandsbæk
Ole Kobbelgaard, sommermøde

Kirkebil bestilles på tlf. 97 72 47 11
Kundenummer 72289 skal oplyses
TEKST OG REDAKTION: OLE KOBBELGAARD
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