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Sognepræst Anders Tranholm-Bjerg, kirketjener Ivan
Hjul Andersen og organist Lene Rolighed Andersen
holder afstand i Øls Kirke. Der har også været rigelig
afstand til sognebørnene, som i ugevis har været
forment adgang til søndagsgudstjenesterne.
Foto: Søren Thostrup Østergaard
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Kuldsejlede planer
Og nu I, som siger: ’I dag eller i morgen vil vi rejse til den og den by og
blive der et år og drive handel og tjene penge’ – I som ikke aner, hvordan
jeres liv er i morgen; I er jo kun en
tåge, som svinder bort. I skulle hellere sige: ’Hvis Herren vil, så skal vi leve og kan gøre det eller det’.
(Jakobsbrevet kapitel 4, vers 13-15).
Vi er mange, som har fået vendt op
og ned på vores planer i de seneste
måneder. Siden Danmark lukkede
ned i marts, er det coronavirussen,
der har sat dagsordenen. Eller COVID-19 som er den officielle betegnelse. Skolerne har været lukket

❞ Hvis der er noget, vi har lært

af coronakrisen, så er det,
hvor meget fællesskabet betyder
for kristendommen

ned, medarbejdere er blevet sendt
hjem fra deres arbejdsplads, mens
sundhedspersonalet har måttet løbe stærkt. De økonomiske konsekvenser har været omfattende: Aktiemarkederne er gået i bund, virksomheder er gået konkurs, og mange mennesker har mistet deres job.
Nu er vi så langsomt ved at vende
tilbage til noget, der minder om en
normal hverdag.
Gudstjenesten er nødvendig

I skrivende stund ved jeg ikke,
hvornår kirkerne må lukke op igen.

Det har været en underlig fornemmelse at lægge gudstjenesteplan
uden at vide, om gudstjenesterne
reelt kunne blive afholdt. Men jeg
håber, at vi, når dette blad udkommer i starten af juni, kan regne
med, at gudstjenesteplanen holder.
Hvis der er noget, vi har lært af coronakrisen, så er det, hvor meget
fællesskabet betyder for kristendommen. Man kan komme langt
med bibellæsning og videoandagter på nettet. Men gudstjenesten
kan vi ikke undvære. Det fysiske
nærvær kan ikke erstattes af den
digitale søbemad. Derfor har jeg
tilladt mig at planlægge efter, at vi
kan holde gudstjeneste igen – selv
om jeg reelt ikke ved, om det kan
lade sig gøre.
Planer væltes omkuld

Menneskets planer kan hurtigt
væltes omkuld. Vi vidste det egentlig godt: Mennesket er ikke altings
herre, vi er påvirkelige over for sygdom, økonomiske problemer og
knas i parforholdet. Men måske
havde vi glemt det? I hvert fald tror
jeg, coronakrisen er kommet bag

på mange. Indrømmet: Vi har heller aldrig oplevet noget lignende.
Men jeg tror, at vi alle på det personlige plan har oplevet at blive kastet ud i situationer, vi ikke selv er
herre over. Vi kan ikke selv bestemme over liv og død, lykke og ulykke, glæde og sorg. Det bliver vi
nødt til at leve med, hvilket coronakrisen har mindet os om på sin
egen barske facon.
Hvad har vi lært?

Til gengæld har krisen også lært os
at håndtere en svær situation. Opfindsomheden har været stor, når
det gælder om at tackle de mange
problemer, krisen har ført med sig.
Vi er blevet tvunget til at tænke
kreativt for at få tingene til at lykkes, når vi nu ikke kan mødes fysisk. Jeg havde for eksempel aldrig
drømt om, at jeg skulle oprette min
egen youtubekanal. Eller holde begravelsessamtaler på Skype. Det er
sundt at blive tvunget ud over kanten og prøve nye græsgange. Hvem
ved, måske kan vi tage nogle af erfaringerne fra coronatiden med os,
når tingene forhåbentlig bliver lidt
mere normale?
Indtil da: Kære menighed, jeg glæder mig til at kunne holde gudstjeneste med jer igen. Lad os håbe, at
det bliver snart.
Mange hilsner fra
jeres sognepræst
Anders Tranholm-Bjerg

Brug for at tale med en præst?
Kirkerne er lukkede, men man kan stadigvæk komme til at tale med en præst.
Sognepræst Anders Tranholm-Bjerg træffes på tlf. 98 52 00 34, e-mail: atb@km.dk.
Der er mulighed for at aftale et møde på Skype, hvis det ønskes.
Du kan også chatte anonymt med en præst på hjemmesiden: www.sjaelesorg.nu

DET SKER

Gudstjeneste og bål
Sankt Hans Aften
Tirsdag d. 23. juni kl. 19.30 på sportspladsen i Døstrup
Vi satser på, at vi kan få lov til at følge
traditionen og holde denne gudstjeneste
som vi plejer.
Efter gudstjenesten
er der båltænding
på engen.

Friluftsgudstjeneste
Søndag d. 16. august kl. 10.15 på plænen bag ved Døstrup Kirke
Vi vover pelsen og bevæger os ud på græsarealet bag kirken på en forhåbentlig solbeskinnet augustdag. I
tilfælde af dårligt vejr flyttes gudstjenesten ind i kirken.
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9/6
Orenteringsmøde om menighedsrådsvalg
Tirsdag d. 9. juni kl. 19.00 i Sognehuset
Menighedsrådet inviterer alle i sognene til at høre
om menighedsrådets arbejde, og måden vi arbejder
på, som optakt til menighedsrådsvalget d. 15. sep-

tember. Menighedsrådet byder på kaffe og brød under mødet. Vel mødt!

Sorggruppe for børn og unge
Er du barn eller ung, og har du mistet en far, mor
eller søskende? Så er sorggruppen måske noget for
dig. Gruppen ledes af familie- og psykoterapeut
Hanne Dige Baagø og sognepræst Anders Tranholm-Bjerg. Sorggruppen mødes i Hørby sogneSkelund Kirke

hus Løgstørvej 71, 9500 Hobro. Skriv til Hanne på
baagoehanne@gmail.com eller til Anders på
atb@km.dk, hvis du har lyst til at være med.
Læs mere om sorggruppen på
www.øls-hørby-døstrup.dk

DET SKER

Konfirmationer 2020
På grund af coronavirus er konfirmationerne blevet udskudt til efter pinse.
Vi håber at kunne gennemføre konfirmationerne som anført nedenfor:
Hørby Kirke - lørdag d. 13. juni kl. 9.00

Konfirmander fra Hørby sogn fra C-klassen
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Selma Praastrup Aldahl
Filippa Lykkegaard Voigt Eriksen
Silje Markmann Giversen
Maja Vinther Hansen
Andreas Lemtoft Isaksen
Nikolaj Ømark Jensen
Sebastian Jensen
Marie Troldahl Olesen
Astrid Kirkegaard Pagh
Oliver Løgager Pedersen
Anne Primdahl
Laura Friis Skovgaard
Nicklas Domino Svanholm
Oskar Harding Søndergaard
Caroline Marie Lang Sørensen

Døstrup Kirke - lørdag d. 13. juni kl. 10.15

Alle konfirmander fra Døstrup sogn
• Ole Thøgersen Jul

Hørby Kirke - lørdag d. 13. juni kl. 11.30

Konfirmander fra Hørby sogn fra A-klassen
• Mia-Aliki Dahl
• Mads Frikke Gregersen
• Freya Sophie Oldenburg Jensen

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Anne Krøjmand Jørgensen
Mikkel Røgild Jørgensen
Emil Kristensen
Karoline Dahl Larsen
Gustav Thorsen Munkholm
Cecilie Buus Nielsen
Julie Lynge Nielsen
Karoline Buus Nielsen
Karla Marie Gravenslund Odgaard
Emil Højen Pedersen
Lasse Tolborg Thy

Hørby Kirke - søndag d. 14. juni kl. 10.15

Konfirmander fra Hørby sogn fra B-klassen
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Albert Bundgaard Egelund
Clara Hollerup
Liv Bloch Holm
Magnus Johansen Jespersgaard
André Bak Klausen
Frederikke Hartmann Krabbe
Signe Kattenhøj Sevel
Marius Overgaard Svendsen
Sarah Søgaard
Alberte Harby Weisberg

Øls Kirke - søndag d. 14. juni kl. 11.30

Alle konfirmander fra Øls sogn

• Annabell Amalia Fyllgraf Bugge Herlevsen
• Sebastian Bredegaard Hartendorf
• Lasse Fisker Jungersen
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SIDEN SIDST

Da sognebørnene ikke kunne komme til kirken, tyede Anders Tranholm-Bjerg til andre kanaler for at få det kristne
budskab ud.

Organist Lene Rolighed Andersen og ægtefællen Ivan
Hjul Andersen, der er kirketjener og graver ved Øls
Kirke.

Kirkeliv på vågeblus
Klokkerne giver lyd fra sig ved solens op- og nedture, men ellers gør
pastoratets kirker ikke meget væsen af sig i en coronatid. Søndagsgudstjenesterne har været aflyst i
flere uger, og kirkelivet har stået på
standby. Næsten i hvert fald.
Planlagte dåb og vielser har været
undtaget nedlukningen, men er

blevet aflyst af forældre og brudepar. Ingen grund til at komme i kirken til en reduceret ceremoni, når
man alligevel ikke kan samle venner og familie til fest bagefter.
Bisættelser og begravelse har også
været tilladt af myndighederne,
men med reduceret antal deltagere.
- Folk har taget det pænt og accepte-

ret situationen. Jeg tror, nogle af de
pårørende har været mest kede af, at
de ikke bagefter kunne holde en
mindesammenkomst, fortæller sognepræst Anders Tranholm-Bjerg.
På kirkegårdene i Øls, Hørby og
Døstrup mødes publikum af skilte
med opfordring til at holde afstand.
Der har bestemt ikke været problemer med uhensigtsmæssig trængsel, forsikrer Ivan Hjul Andersen,
graver og kirketjener i Øls.
- Men kirkegårdens toilet har været lukket, og det gav anledning til
beklagelse fra en enkelt gæst, noterer graveren.

Nogle kirkelige handlinger har være tilladt, men med begrænset antal deltagere.

For ham har hverdagen gået som
den plejer, på trods af corona-nedlukningen. Måske bortset fra, at
han har fået lidt ekstra hjælp af hustruen til forårets gøremål på kirkegården. Graveren er nemlig gift
med pastoratets organist, Lene Rolighed Andersen. Hun har haft tid i
overskud, eftersom pligterne ved
orglerne skrumpede ind.
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- Men jeg har øvet mig både i kirkerne og derhjemme. Det har været
en god lejlighed til at spille noget
andet musik end salmer, fortæller
hun.
Konfirmanderne mærker i særlig
grad coronakrisen. De fik aflyst deres tur til Slesvig, og konfirmationerne i bededagsferien blev aflyst.
Festdagen holdes i stedet 13. og 14.
juni.
Forårets konfirmandundervisning
blev amputeret, selv om præsten tyede til fjernundervisning.
- Heldigvis var vi nået igennem tre
fjerdedele af undervisningen inden
lukningen, så mon ikke konfirmanderne er klar alligevel, siger Anders
Tranholm-Bjerg.
Mens forkyndelsen forstummede
om søndagen i kirkerne, tyede præsten til tidens kommunikationsformer for alligevel at få det kristne
budskab ud. Anders Tranholm-

Coronatider på kirkegården.

Præsten videoprædikener på pastoratets hjemmeside.
Bjerg begyndte før påske at producere små videoprædikener, som er
publiceret på videokanalen Youtube. Man kan se alle prædikener
via pastoratets hjemmeside, www.
øls-hørby-døstrup.dk.
- Jeg havde aldrig troet, at jeg skulle
få min egen Youtube-kanal, smiler
Anders Tranholm-Bjerg og tilføjer,

at han måske ikke slukker for videooptagelserne, når kirkerne igen
åbnes helt op.
- Måske bliver jeg ved med at lægge
en lille hilsen på Youtube før søndagen. Det er et medie, som når
nogle mennesker, som måske ikke
kommer i kirken eller ikke har mulighed for at komme, siger han.

SIDEN SIDST

8

Når alting ikke er
som det plejer
Når hverdagen pludselig ser anderledes ud, skal vi finde nye rutiner i hverdagen, og det kan være svært
at gøre alene. Koordinator Lene Frølund Rasmussen fra Folkekirkens Familiestøtte i Herning fortæller her
om en henvendelse fra en mor, der havde brug for sparring til at finde en god struktur i en anderledes
hverdag med hjemmearbejde og hjemmeskole

Forleden dag talte jeg i telefon med
en enlig mor til to drenge, der ligesom resten af Danmark nu forsøgte
at isolere sig mest muligt i hjemmet
på grund af Covid 19. Og hvem
kunne ikke under normale omstændigheder ønske sig mere familietid i en hverdag hvor arbejde,
skole, fritidsinteresser, motion og
venner skal passes ind sammen
med indkøb, rengøring, vasketøj og
madlavning?
Men alting er ikke som det plejer.
Alt det vante, det sociale og inputs
udefra er helt skåret væk, så nu befinder familien sig i den helt anden
grøft. Den ældste sover længe, rigtigt længe. Han ser netflix det meste
af dagen og aftenen og såmænd noget af natten med. Og han svarer sin
mor surt og tvært, når hun beder
om hjælp til at tømme opvaskemaskinen. Den yngste keder sig så meget, at han næsten ikke kan være i
sin egen krop. Og når storebror sover, og mor arbejder, så er det jo fristende at gå ind på storebrors værelse og spille på hans computer eller sidde bag mor og øve sig på de
trommer, der alligevel bare har ventet det sidste halve år på at blive
spillet på.
Omdrejningspunktet i vores samtale blev, hvordan familien kunne
finde tilbage til en struktur, hvor
nogle af konflikterne kunne forebygges, og der blev tid til både skole
og arbejde. Det meste af tiden var
det moren, der talte. Hun havde
faktisk alle svarene selv, men gav alligevel udtryk for, at det lige at få

sagt overvejelserne højt, og få vendt
det med en anden, gav hende mere
mod til at afprøve nogle tiltag og
holde fast i nogle af de rutiner, der
fungerer godt i familien.
Det burde vi kunne klare selv

Jeg møder mange forældre, der synes, det kunne være rart at vende
nogle ting i familien med en udenforstående. En der ikke er en del af
familien eller venneflokken. En
som vil lytte og give sparring på det,
der netop fylder lige nu og kan opleves som en stor udfordring. Og
samtidig siger de samme forældre:
Det burde vi kunne klare selv! Men
er det rigtigt?
Hvordan har vi dog fået den tanke
ind i vores samfund, at vi som familier burde kunne klare det hele selv?
I den tid vi står i nu, hvor alting ikke
er, som det plejer, er der nogle ting,
som bliver særlig tydeligt. Vi kan

ikke klare alt selv, vi har brug for
hinanden! Vi er en del af et samfund, vi er sociale i vores DNA,
vi vokser og trives med input udefra. Vi har brug for at stå sammen
og rykke sammen, når tingene er
svære.
Så kære forældre, hermed en opfordring: Vær ikke for stolte til at række ud og bede om hjælp. Folkekirkens Familiestøtte står klar til at give sparring, lytte og anerkende den
situation, I står i. Vi vil gerne gå
sammen med jer gennem de udfordringer, I står med. Der er håb forude, og når alting ikke er som det
plejer, behøver vi ikke at stå alene.
Du er velkommen til at ringe til din
lokale koordinator for sparring eller
et godt råd:
Lone Bøgh, koordinator i Hadsund
og Hobro-Mariager provsti,
tlf. 24 76 17 91, mail: loboe@km.dk
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Dameaften i sognehuset
med film og tapas
Første filmaften for damer, »Film og
Tapas«, blev afviklet i februar, den
gode stemning var grundlagt allerede ved aftenens start.
Filmen »Vinterbørn« blev vist og
blev nydt af både folk, der så den for
første gang, og af folk, der genså filmen fra 70’erne, – stadig en god oplevelse her i 2020 om et emne, der
vedkommer alle kvinder.
Efter lidt omrokering af de dækkede borde og stole, blev alle bænket
ved tapasfadene. Og snakken gik!
Det var ikke nødvendigt at komme

med opfordringer. Under snakken
gik det op for os, at man var kommet for både filmen og (måske ikke
mindst) det sociale samvær.
40 skønne damer havde meldt sig til
aftenen, ca. 10 for mange, men det
skal ikke være nogen beklagelse,
men en konstatering, at lokalet ikke
kan rumme mere end 30 til filmfremvisning. Udvalget havde oplevet det som en succes, hvis der kom
20, – ikke havde vi drømt om 40
personer (+ 10, der henvendte sig
forgæves). Efter en del omrokering

kom der mad på bordene, – folk gav
villigt en hånd med, også da der
skulle ryddes op, skønt!
Vi har allerede aftalt, at der kommer
et lignende arrangement til næste
år, men det bliver kun med 30 pladser, og så må vi sige, at det er efter
»først til mølle«-princippet. Hold
jer orienteret i Kirkebladet, hvor
der vil komme opslag med program
til dameaften 2021.
Anna-Aase Smedegaard

DIVERSE
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Meddelelser fra formanden
Coronatider vælter vores sædvaner, rutiner, det vi plejer
at gøre, og den måde vi mødes på. I dette nummer af
kirkebladet er der billeder og omtale af Dameaften i
Sognehuset. Vi sad tæt og bød alle velkommen med et
håndtryk. I dag er vores kirker lukkede og Sognehuset
ligeså, vi giver ikke håndtryk og holder afstand, men
Anders Tranholm-Bjerg prædiker stadig for os. På Øls
Hørby Døstrups sognes hjemmeside www.ølskirke.dk
ligger prædikerne til at høre eller genhøre.

Gudstjenesterne er aflyst indtil videre og alle andre aktiviteter i
Sognehuset er aflyst indtil videre.
Hold jer orienteret på kirkernes
hjemmeside og i kirkebladet.
Elin Juul Hedegaard
Formand for menighedsrådet

Vi nåede at lave kirkesyn med god afstand mellem os,
inden alt lukkede ned, og graverne blev sendt hjem –
dog kun for et kortere tidsrum, så fik de lov til at gå på
arbejde igen. Kirkeværgerne har målt kirkernes gulvareal op, så vi kunne beregne, hvor mange mennesker
der måtte være i kirkerne til begravelser og bisættelser.
Mange beslutninger er taget og ført ud i livet, efter anvisning fra kirkeministeriet og biskopperne.
Som noget nyt er begravelser/bisættelser gratis fra 1. januar undtagen for ikke-medlemmer af folkekirken, de
skal stadig betale. Døstrup kapel er nedlagt og fungerer
nu som redskabsrum.
I sidste nummer af kirkebladet annoncerede vi for orienteringsmøde som optakt til menighedsrådsvalg, den
udmeldte dato – d. 12. maj – er blevet flyttet til d. 9. juni
kl. 19.00.
Konfirmationerne er flyttet til hhv. d. 13. og 14. juni.

Gratis kirkebil
Kan bestilles dagen før til alle de annoncerede
gudstjenester. Det er gratis.
Til Øls og Hørby Kirker hos Hobro Taxa,
tlf. 98 51 23 00.
Til Døstrup Kirke hos Niels Ejvind Hansen,
tlf. 98 55 71 38.

Døbte

• Signe Marie Thorup Christiansen, Hørby
• Asta Edith Kibsgaard Flou, Hørby
• Tino Jakobsen Grøndal Nielsen, Døstrup
• Thalia Bjørn Christensen, Døstrup

Viede
• L
 ærke Lyna Aabye Melin Velden
og Per Bernhard Hemmingen, Øls
• A
 nne Mette Post Karnøe
og Anders Post Karnøe, Øls
• E
 lisabeth J. Mortensen
og Michael Tommerup, Døstrup

Begravede/bisatte
Præstens ferier og fridage

• G
 erda Nyborg Grøn, Hørby
• Edel Dalsgaard Andersen, Hørby

Sognepræst Anders Tranholm-Bjerg holder fri
d. 4.-28. juli. Præstens faste fridag er mandag.

• Dorte Susanne Dam, Hørby

I præstens fravær henvises til provst Jørgen E.
Pontoppidan, Hvornum, tlf. 98 54 60 68, e-mail
jpo@km.dk

• Søren Jensen Thyssen, Døstrup

• Hilda Krista Knøsen Dam, Hørby
• Henning Hougaard, Døstrup

VEJVISER

Sognepræst

Anders Tranholm-Bjerg · atb@km.dk
Hørby Præstegård, Løgstørvej 71.
Tlf. 98 52 00 34 · Træffes bedst efter aftale.

Øls-Hørby-Døstrup Menighedsråd

Formand: Elin Juul Hedegaard
Glenstrup Søvej 16, 8990 Fårup.
Tlf. 61 27 53 55 · 8315@sogn.dk
Kasserer: Lene Tanghus Hindberg
Ølsvej 46, 9500 Hobro. Tlf. 98 54 27 21.
Kontaktperson: Anders Tranholm-Bjerg
Løgstørvej 71, 9500 Hobro.
Tlf. 98 52 00 34 · atb@km.dk

Øls Sogn

Kirkeværge: Jens Sloth Jensen
Skivevej 82, 9500 Hobro. Tlf. 60 64 29 23.
Graver og kirketjener: Ivan Hjul Andersen
Hejringvej 6, Snæbum, 9500 Hobro.
Tlf. 23 24 67 83 · oelskirke@gmail.com

Hørby sogn

Kirkeværge: Jenny Lyngaa
Hedemarken 2, Tobberup, 9500 Hobro.
Tlf. 98 52 06 68 / 40 36 18 52.
Graver og kirketjener: Jens Tinglev Kristensen
Egeholmsvej 3, 9520 Skørping.
Tlf. 23 37 77 09 · hoerbykirke@gmail.com

KFUM-spejderne Rosendal

Spejderhus: Vincavej 16, 9500 Hobro
Kontakt: Alexandar Laumann · Tlf. 23 67 33 05
Valmuevej 12A, 9500 Hobro.

Nyttige hjemmesider

www.øls-hørby-døstrup.dk
Hjemmesiden for din lokale kirke, hvad enten du
bor i Øls, Hørby eller Døstrup Sogn. Her kan du
finde nyttige oplysninger, artikler, billeder m.m.
Du kan også selv bidrage til siden – kontakt webmaster Søren Østergaard: stoster@youmail.dk
www.km.dk
Kirkeministeriets hjemmeside med information
om Folkekirken og om hvad man gør ved fødsel,
dåb, bryllup og begravelse.
www.sogn.dk
Oplysninger om alle sogne i Danmark med navn
og adresse på præst, kirkepersonale og medlemmer af menighedsråd.
www.religion.dk
Kristeligt Dagblads hjemmeside, hvor man kan
læse artikler om tro, religion og etik samt deltage i
religionsdebatten.
www.folkekirken.dk
Den Danske Folkekirkes officielle hjemmeside,
hvor man bl.a. kan finde oplysninger om kirkelige
handlinger samt nyheder om Folkekirken.
www.dendansksalmebogonline.dk
Et meget brugbart værktøj fra Kirkeministeriet,
hvor man både kan finde teksterne og høre melodierne til salmerne samt søge efter salmer til bestemte kirkelige lejligheder.

Døstrup sogn

Kirkeværge: Rita Serup Hansen
Svinget 10A, Døstrup, 9500 Hobro.
Tlf. 98 55 70 79 / 21 26 82 73.
Graver og kirketjener: Tove Møller
Viborgvej 50, St. Binderup, 9600 Aars.
Tlf. 51 95 74 31 · doestrupkirke@hotmail.dk

FDF

Kredsleder: Rasmus Pihl Andersen
Tlf. 22 26 26 23 · Hybenvej 1, 9500 Hobro.

Kirkebladet

Udgives af pastoratets menighedsråd med sognepræsten som ansvarshavende redaktør.
Stof til næste kirkeblad:
Vi modtager gerne stof eller idéer til næste kirkeblad. Sendes til sognepræsten, gerne pr. e-mail.
Deadline: 26. juni 2020.
Layout og produktion:
Videbæk Bogtrykkeri A/S · Tlf. 97 17 11 22
Oplag: 1300 stk.
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Dato

Kirkeåret

07. juni

Trinitatis

Øls

Hørby

Der serveres kirkekaffe
efter alle højmesser 10.15

Døstrup

10.15

09. juni

19.00 Sognehuset:
Orienteringsmøde om
valg til menighedsråd

13. juni

09.00 Konfirmation
11.30 Konfirmation

10.15 Konfirmation

14. juni

1. s. e. trinitatis

11.30 Konfirmation

10.15 Konfirmation

21. juni

2. s. e. trinitatis

09.00

23. juni

Sankthans

19.30 Friluftsgudstjeneste på sportspladsen

28. juni

3. s. e. trinitatis

10.15

05. juli

4. s. e. trinitatis

12. juli

5. s. e. trinitatis

Der henvises til
nabopastoraterne

19. juli

6. s. e. trinitatis

09.00 JPO

26. juli

7. s. e. trinitatis

Der henvises til
nabopastoraterne

02. aug.

8. s. e. trinitatis

09. aug.

9. s. e. trinitatis

16. aug.

10. s. e. trinitatis

23. aug.

11. s. e. trinitatis

30. aug.

12. s. e. trinitatis

06. sept.

13. s. e. trinitatis

13. sept.

14. s. e. trinitatis

10.15 JPO
Der henvises til
nabopastoraterne

Der henvises til
nabopastoraterne

Der henvises til
nabopastoraterne

Der henvises til
nabopastoraterne

10.15
10.15
10.15 Friluftsgudstjeneste på plænen
bag kirken
10.15
10.15
09.00 JPO
10.15
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