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Sikken voldsom trængsel og alarm/ 
det er koldt, og man må gå sig 
varm./ Lygten tændes klokken fire 
alt/ det skal være aften med gevalt.

Sådan synger vi i den gamle julevi-
se. Den vidner om, at julen er en 
travl tid. Der er mange forberedel-
ser, der skal gøres til den store dag: 
Gaveindkøb, julepynt, juletræ, 
småkagebagning og madlavning. 
Og så er juleaften endda ikke den 
eneste selskabelige begivenhed, der 
kræver vores opmærksomhed i 
denne tid: Julefrokosterne trænger 
sig på, med arbejdet, med familien, 
med venner og i foreningerne. Jo, 
der er nok at tage sig til i december.

Vi skal finde fred i sindet
Der er ikke noget at sige til, hvis 
nogen får julestress. For der er 
mange forventninger til julen, og vi 
vil så gerne leve op til dem alle 
sammen. Det får os til at glemme, 
at julen egentlig handler om fred. 
Julefred. Fred til mennesker med 
Guds velbehag. Sådan sang englene 
til hyrderne på marken julenat. Det 
kan man tyde på mange måder: 
Som et budskab om, at Gud har 
sluttet fred med os. 
Eller at vi mennesker 
skal holde fred med 
hinanden. 

Men jeg tænker også, 
det handler om, at vi 
mennesker skal finde 
fred i sindet. For det 
er egentlig det, julen 
handler om: Julefred. 

Hvordan finder man så julefreden? 
Her kommer et godt bud: Sæt dig 
på sofaen i skumringstimen og 

tænd et lys. Se, hvor-
dan lyset brænder, 
mens det mørkner 
udenfor. Koncentrer 
dig om flammen, mens 
dagens stress lang-
somt fortager sig.

Og lad for Guds skyld 
være med at tjekke 
mobiltelefonen! 

Sådan en halv times tid i stearinly-
sets skær skulle nok kunne holde 
julestressen stangen for en stund. 
Jeg håber derfor, at du bare en gang 
imellem vil tage dig tid til at hol- 
de skumrings-
time. Tro mig, 
det er ren tera-
pi!

Sognepræst  
Anders 

Tranholm-Bjerg

Julestress og julefred

Der er mange forvent-
ninger til julen, og vi  
vil så gerne leve op til  
dem alle sammen. Det 
får os til at glemme, at 
julen egentlig handler  
om fred. Julefred.  
Fred til mennesker  
med Guds velbehag.

❞

Præstens ferier og fridage 
Sognepræst Anders Tranholm-Bjerg holder fri d. 18.-19. december og d. 15.-21. februar. 

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

Rudolf Rud Petersen: Skitse til altertavlen i Hørby
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Strikkeklubben
Strikkeklubben mødes i sognehuset Løgstørvej 
71, 9500 Hobro mandag kl. 19.30 i lige uger. 
Tag dit strikke- eller hækletøj med 
og få en god snak med ligesindede. 
Tilmelding ikke nødvendig. 

Filmaften for damer
Den 17. og 18. januar kl. 19.00 i Sognehuset

Filmgruppen glæder sig til  at vise »Mit ustyrli-
ge hjerte«, der er omtalt på  Filmstriben sådan:

»Lenny er en rigmands-
søn i 30’erne. Han er ar-
bejdsløs og bruger sin 
fars penge. Hans far får 
nok og stopper penge-
strømmen, hvis ikke 
Lenny tager sig af farens 
15-årige hjertepatient 
David. Det går Lenny 
modvilligt med til, og 
det ændrer hans liv.«

Efter filmen vil der være et glas vin og hapsere 
og tid til at snakke. Der er kun plads til et be-
grænset antal, så alle får bedst mulighed for at 
se. Seneste tilmelding er d. 14. januar på sogne-
hushorby@gmail.com, vælg selv hvilken aften 
der passer bedst.

Pris for deltagelse er 60 kr.

Mariagerfjord
Kirkehøjskole

Lørdag d. 26. februar 2022

Kl.  9.30 Formiddagskaffe
Kl. 10.00  Lektor Hans Raun Iversen,  

Københavns Universitet:  
Nye perspektiver på Folkekirken

Kl. 12.30  Sangeftermiddag med sange af  
Kai Normann Andersen

Kl. 13.30  Generalforsamling

Døstrup Ældrecenter
v. Jenny Lyngaa, tlf. 40 36 18 52. Mandage kl. 
14.00, hvis intet andet er angivet. Kaffe a 20 kr.

 December

06.  Adventsmøde v. Anders Tranholm-Bjerg. 
Der serveres gløgg og æbleskiver. 

14.  Afslutning kl. 17.00. Spisning à 150,- kr. Un-
derholdning ved Bente Gade, Nibe. Tilmel-
ding senest 6. december på tlf. 23 24 41 60.

 Januar

10. Gavespil
17.  Besøg på Nørager Friplejehjem kl. 14.00.       

NB! Bemærk samkørsel fra Svinget 2, Dø-
strup kl. 13.30. Kaffe à 30,- kr.

24. Generalforsamling.
31.   Jenny Lyngaa fortæller om besættelstiden i 

vore sogne og om Mindekorset i Tobberup.

 Februar

07. Gavespil.
14.  Erik Hansen, Volstrup, fortæller om sit liv 

med landbrug.
21.  Karen Skammelsen, Hobro, leder og spiller 

til fællessang.
28.  Fællesspisning kl. 17, pris 80,- kr. Tilmel-

ding senest 18. februar på tlf. 23 24 41 60.
Centerrådet

Formiddagskaffe 
for mænd

Torsdag d. 24. marts kl. 9.30-11.30  
i Sognehuset

Formiddagskaffe for mænd d. 24. marts vil igen 
være med et oplæg fra en mand, der har noget 
på hjerte fra et langt liv. Aftalen er ikke helt på 
plads endnu, det vil blive offentliggjort i det næ-
ste nummer af kirkebladet, hvem der kommer.
Ellers er der tid til kaffe med brød, som Sogne-
huset er vært ved, og ikke mindst 
tid til at snakke med dem ved bor-
det. Velkommen.
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Kyndelmisse- 
gudstjeneste 

for børn 
Tirsdag den 8. februar kl. 17.00

Vi tænder lys i mørket, mens frosten bider og 
kyndelmisse slår sin knude. Det foregår i Dø-
strup Kirke d. 8. februar kl. 17.00, og der er fæl-
lesspisning i forsamlingshuset bagefter. 
Deltagelse er gratis. 

Babysalmesang 
Vi starter et nyt hold op med babysalmesang d. 
18. januar kl. 10.00 i Hørby Kirke. Velkommen 
til en dejlig stund med sang og aktiviteter for 
mor/far og barn! Har du lyst til at være med,  
så skriv/ ring til Ditte Møllgaard, tlf. 26 16 71 07,  
e-mail: dittemariamolgaard@gmail.com

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 Tran-
holm-Bjerg. Sorggruppen mødes i Hørby sogne-
hus Løgstørvej 71, 9500 Hobro. 

Kontakt Hanne på tlf. 25 30 70 06 / baagoehanne@
gmail.com eller Anders på tlf. 98 52 00 34 / atb@
km.dk, hvis du har lyst til at være med.
Læs mere om sorggruppen på 
www.øls-hørby-døstrup.dk 
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Orgeludvalget har ventet tålmodigt 
på, at vi fik godkendelse fra Aarhus 
Stift på projekt udskiftning af orgel 
i Døstrup Kirke. Nu står orglet der 
nymalet og med en god klang, der 
passer til kirkerummet. 

Konstituering
Menighedsrådet skal konstituere 
sig hvert år i november, i næste kir-
keblad vil konstitueringen blive of-
fentliggjort.

Uskiftning af blytag
Provstiet har godkendt menigheds-
rådets budget 2022, og vi fik lidt 
penge oveni, så det hænger sam-
men. Vi har nogle store udgifter i 
de kommende år til udskiftning af 
blytaget på koret i Døstrup Kirke. 

Foreløbig er hullerne på taget tæt-
net, men det er en midlertidig løs-
ning. 

Grøn Kirke
Vi skal passe godt på vores middel-
alderkirker og over tid udvikle vo-
res kirkegårde, så de passer til de 
begravelsesskikke, der er i tiden. 
Og vi skal tænke CO2 belastning 
og energiforbrug ind i driften. Vi 
har taget hul Grøn kirke, der er en 
række arbejdspunkter, hvor vi  bl.a 
kan forbedre biodiversiteten på 
kirkegårdene, fx udnytte tomme 
gravsteder til afskæringsblomster 
eller blot til glæde for kirkegårdens 
besøgende, undersøge energifor-
bruget og finde balancen mellem at 
spare hvor vi kan og have et inde-

klima, der ikke skader inventaret. 
For blot at nævne nogle få ting.

Fysiske møder igen
Vi glæder os stadig over, at vi kan 
holde fysiske møder ovenpå den 
lange coronanedlukning, og håber 
ikke, at vi skal underlægges restrik-
tioner igen for gudstjenesterne og 
vores møder, men heller ikke for 
konfirmandundervisningen, mini-
konfirmandundervisningen eller 
kirkekorets øve-
sessioner.

 
Elin Juul  

Hedegaard 
Formand for 

menighedsrådet

Formanden skriver. . .

Den 26. februar arbejder vi på at arrangere Børne 
MGP. Hold øje med Facebook Hørby kirkeby og 
Hørby Forsamlingshus og Aktivitetsforening. Her 
vil vi slå arrangementer op så snart der er nyt.

Hørby Forsamlingshus

Få en forældreven
Få personlig støtte og sparring til udfordringer i 
hverdagen. Er der noget i din families hverdag, 
som du gerne vil lave om, men ikke ved, hvordan 
du skal gribe fat i? Så kontakt din lokale koordi-
nator til en uforplig-
tende snak om, hvor-
dan vi kan bakke dig 
op. 

PS! Du kan også mel-
de dig som frivillig.

Kontakt koordinator 
Line Neve Christen-
sen på tlf. 24 76 17 91 
eller lnc@km.dk

Klaver til salg
Yamaha U3 fra 1975. Købt hos Juhl-Sørensen i 
2017. Klaveret er i prima stand og kan beses i 

sognehuset, Løgstørvej 71. 
Pris: Kr. 17.000. 

Henvendelse: Sognepræst Anders Tranholm-
Bjerg, atb@km.dk, tlf. 98 52 00 34.
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Nye orgeltoner i Døstrup Kirke
Piberne har fået en anden lyd i Døstrup Kirke. Kirkens 
gamle orgel er blevet afskediget, og et nyt og prægtigt 
instrument er omhyggeligt bygget op over flere uger i 
oktober og november.

Når menighedsrådet spenderer omkring en halv milli-
on kroner på bedre orgellyd i Døstrup, er det bestemt 
ikke udtryk for ekstravagance. Det gamle orgel fra 1971 
var ikke af de bedste.

Kirkeministeriets orgelkonsulent for Vestdanmark 
Torben Krebs gav det gamle orgel følgende skudsmål:

»Der er tale om et udpræget ’standard-orgel’ – et type-
orgel, som ikke på nogen måde er udformet, dispone-
ret eller intoneret til Døstrup Kirkes rum og akustik. 
De fire stemmer er et ’håndkøbsudsalg’ – helt standar-
diseret og uden særlig tilretning, og klangen er spids og 
uskøn. I forhold til kirkerummets størrelse opleves 
orglet som utilstrækkeligt«.

Det nye orgel er ikke nyt, men bygget af orgelbyggeriet 
Bruno Christensen & Sønner i 1975 til Bøvlingbjerg 
Valgmenighed. Det har helt andre, fine kvaliteter end 
det gamle, bl.a. pedaler med subbas’16”.

Det er bygget med mekanisk sløjfevindlade og registra-
tur, og menighedsrådet har tilkøbt en ny Principal 8’, 
der giver orgelklangen bund, bredde og bæreevne – alt 
det, som det nuværende instrument ikke har.

Det var orgelbygger Hans Petersen fra netop Bruno 
Christensen & Sønner i Tinglev, som i flere uger fuld-
førte et imponerende puslespil i kirkens tårnrum, hvor 
det nye orgel er opstillet. Orglet ankom i begyndelsen af 
oktober delvist adskilt og er stump for stump samlet igen.

Halloween
Der var god opbakning til 

halloween i Hørby d. 3. november. 
Aftenen bød bl.a. på en mørke-

vandring gennem Hørby og en tur 
på kirkegården. Som man kan se 
på billedet, var opfindsomheden 

stor, når det gjaldt om at finde det 
mest uhyggelige kostume.

Hans Petersen, en  
hyggelig orgelbygger  
fra Sønderjylland, 
stod for opsætning  
af det nye orgel.

Nyt og gam melt. Det nye orgel står i tårnrummet, 
mens det gamle til højre har haft plads i skibet.

Orglet er 
udsmykket 
af kirke-
kunstner 
Bodil 
Kaalund.

SET 
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»Det er lige som med osten. Det tager den tid, det tager, 
for det skal bare være i orden«, svarede Hans Petersen 
med et smil på spørgsmålet om arbejdets forventede 
varighed.

Der er ikke plads til hurtige løsninger, når man stykker 
et orgel sammen. Elektriske skruemaskiner er band-

lyst, for de ødelægger det 
fine træværk.

Under samlingen af orglet 
er alle dele renset og juste-
ret. Piberne er blæst rene 
for støv, og til sidst er orglet 
naturligvis blevet stemt.

»Husker man at 
holde det årlige 
serviceeftersyn, 
kan sådan et or-
gel holde i man-
ge, mange år. 
Største trussel er 
fugt, som der jo 
let kan komme i 
gamle, kolde kir-
ker«, fortæller 
Hans Petersen.  

Orglet er ud-
smykket af den 
anerkendte kir-
kekunstner Bo-
dil Kaa lund. Det står i tårnrummet i modsætning til 
det gamle orgel, som havde plads i skibets vestende. 
Her er nu i stedet placeret stole. 

Kirkegængere kan allere-
de fra december høre or-
ganist Lene Rolighed An-
dersen spille på det nye 
orgel. I løbet af foråret vil 
menighedsrådet invitere 
til officiel indvielse.

Film- 
eftermiddag  

for damer
Sognets damer var indbudt til 

filmeftermiddag d. 27. september. 
Her mødte en talstærk flok frem 

og så filmen om den aldrende 
kvindelige bjergbestiger, Edie.

Orgelbyggeren  
håndterer både  
små og store  
brikker i  
puslespillet.

Piberne  
monteres. 
Foto: Tove  
Møller

Alle dele 
efterses og 
justeres.
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Konfirmeret lørdag d. 21. august 
kl. 9.00 i Hørby Kirke
Bageste række fra venstre:  
Mathias Hornbæk Larsen,  
Daniel Schou,  
Henrikas Pintveris,  
Lars Pedersen Farreny
Forreste række fra venstre:  
Cathrine Tolstrup Høffner,  
Merle Maagaard Andersen,  
Cecilie Christensen,  
Alberte Bjørn Justesen
Foto: Heidi Kjærsgaard Nielsen

Konfirmeret lørdag d. 21. august  
kl. 11.30 i Hørby Kirke
Bageste række fra venstre:  
Jacob Brixen Fjelsted,  
Frederik Hagen Jakobsen,  
Marcus Harry Pedersen,  
Malou Mikkelsen Severinsen, 
Tommi Strøm Kallio Christensen
Forreste række fra venstre:  
Balder Both Nielsen,  
Merle Mai Wie Højgaard,  
Anna Elisabeth Vandborg,  
David Weirauch Villadsen
Foto: Heidi Kjærsgaard Nielsen

Konfirmeret lørdag d. 21. august  
kl. 10.15 i Øls Kirke

Bageste række fra venstre:  
Oswald William Christensen, 

Simone Bech Andersen,  
Andreas Møller Jensen,  

Oscar Lindberg
Forreste række fra venstre:  

Emanuel Rørbæk Haugaard Schliewe, 
Trisja Graversen,  

Melina Skov-Herlevsen,  
Gabriel Rørbæk Haugaard Schliewe

Foto: Heidi Kjærsgaard Nielsen
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Konfirmeret søndag d. 22. august  
kl. 9.00 i Hørby Kirke
Bageste række fra venstre:  
Mikkel Trend Andersen, 
Oscar Kløve Møller
Forreste række fra venstre:  
Feline Dige Baagø,  
Anders Krabbe Røgild,  
Oliver Brusgaard Nielsen
Foto: Heidi Kjærsgaard Nielsen

Konfirmeret søndag d. 22. august 
kl. 11.30 i Hørby Kirke
Bageste række fra venstre:  
Simon Piil Topholt,  
Villads Sofus Nylander Larsen, 
Noah Buus Møgelvang
Forreste række fra venstre:  
Mathias Skovgaard Dahl,  
Freja Skjoldborg,  
Phillip Elkjær Lemtoft
Foto: Heidi Kjærsgaard Nielsen

Konfirmeret søndag d. 22. august  
kl. 10.15 i Døstrup Kirke
Bageste række fra venstre:  

Magnus Berggren Nymann Pedersen, 
Bastian Hadberg Christensen

Forreste række fra venstre:  
Amanda Johannsen,  

Sarah Nedenskov Olsen,  
Emma Rysz Krogh

Foto: Heidi Kjærsgaard Nielsen
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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
• Frederik Bisgaard Vive, Hørby
• Althea Niemann Præst Kristiansen, Hørby
• Tue Veirum Falk, Hørby
• Emma Gram Mikkelsen, Hørby
• Victoria Rousing, Hørby
• Malthe Westergaard Christoffersen, Hørby
• Villum Thybo Jakobsen, Hørby
• Vilmar Degn Olsen, Hørby
• Alberte Mejlvang Lassen, Hørby
• Magnus Balle Jacobsen, Hørby
• Alberte Bach Rogild, Hørby
• Winter Holmgård, Hørby
• Clara Sofie Haurits Boysen, Døstrup

Viede
•  Diana Lisberg Olesen og  

Søren Nørregård Olesen, Hørby
•  Mette Marie Hollerup Søndergaard og  

Jacob Hollerup Søndergaard, Hørby
•  Camilla Valldorf Møller-Mouridsen og  

Lars Porskær Møller-Mouridsen, Øls
•  Christine Susan Lehné Randrup og  

Nicklas Lehné Randrup, Øls

Begravede/bisatte
• Kardi Margrethe Trads, Hørby
• Lissi Christensen, Hørby
• Henrik Bødker Nielsen, Hørby
•Jens Juhl Andersen, Øls

Gudstjenester på
Hobro Friplejehjem
Onsdag d. 19. jan.  kl. 10.00. . . . . . . . . . . ATB
Onsdag d. 23. feb.  kl. 10.00. . . . . . . . . . . ATB
Onsdag d. 30. mar.  kl. 10.00. . . . . . . . . . . ATB

ATB:  
Sognepræst Anders Tranholm-Bjerg,  

tlf. 98 52 00 34 / 52 23 25 20, atb@km.dk

En lille engel
En lille engel stod og græd
Så kæmpe alene og så mørkeræd
Hendes tårer trillede af kinderne ned
Hun missede med øjnene for bedre at se
Da åbnedes himmelen og Gud Fader skreg
Hør her lille engel kom hjem til mig,
Da lyste hendes glorie og kinden fik glød
Væk var hendes angst og åndenød.
Hun fløj mod lyset som engle nu kan
Det går over min evne
Ja hele forstand

Laila Ramona, Døstrup (1975)
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 Sognepræst

Anders Tranholm-Bjerg · atb@km.dk
Hørby Præstegård, Løgstørvej 71. Tlf. 98 52 00 34 / 
52 23 25 20 · Træffes bedst efter aftale.

 KFUM-spejderne Rosendal

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

 FDF

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

 Kirkebladet

Udgives af pastoratets menighedsråd med sogne-
præsten som ansvarshavende redaktør. 
Stof til næste kirkeblad:
Vi modtager gerne stof eller idéer til næste kirke-
blad. Sendes til sognepræsten, gerne pr. e-mail.
Deadline: Tirsdag d. 1. februar.
Layout og produktion: 
Videbæk Bogtrykkeri A/S · Tlf. 97 17 11 22
Oplag: 1300 stk.

 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 web-
master Søren Øster gaard: 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 medlem-
mer 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 melo-
dierne til salmerne samt søge efter salmer til be-
stemte kirkelige lejligheder.

 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
Torvet 4, 9574 Bælum
Tlf. 23 37 77 09 · hoerbykirke@gmail.com

 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

 Øls-Hørby-Døstrup Menighedsråd

Formand: Elin Juul Hedegaard
Glenstrup Søvej 16, 8990 Fårup.
Tlf. 61 27 53 55 · 8315@sogn.dk
Kasserer: John Ronald Larsen · Tlf. 53 80 03 35
Kvædeparken 31, 9500 Hobro · jr.larsen@live.dk
Kontaktperson: Anders Tranholm-Bjerg
Løgstørvej 71, 9500 Hobro.
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KALENDER Der serveres kirkekaffe  
efter alle højmesser 10.15
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ID-nr.: 46879

181

Dato Kirkeåret Øls Hørby Døstrup

12. dec. 3. s. i advent 16.00 De ni læsninger. 
Kirkekoret medvirker

10.15 Konfirmander 
medvirker

14. dec.  9.30  Jul m. Rosenhaven
12.00 Jul med ADHD

16. dec.  9.00  Juleafslutning 
Døstrup Børnehus  

10.00  Juleafslutning 
med Wiegården

17. dec. 10.00 Juleafslutning 
med Rosendalskolen

19. dec. 4. s. i advent 14.00 JPO
24. dec. Juleaften 14.00 13.00 + 15.00 16.00
25. dec. Juledag 10.15  Kirkekoret medv.
26. dec. 2. juledag 10.15 Kirkekoret medv.
31. dec. Nytårsaften 16.00 Nytårsguds- 

tjeneste m. champagne 
og kransekage

 2. jan. Helligtrekonger 10.15 Nytårsparade  
m. spejderne

 9. jan. 1. s. e. h3k 10.15
16. jan. 2. s. e. h3k 10.15
17. jan. 19.00 Sognehuset. 

Filmaften for damer
18. jan. 19.00 Sognehuset. 

Filmaften for damer
23. jan. 3. s. e. h3k 10.15
30. jan. 4. s. e. h3k 10.15

 6. feb. S. s. e. h3k 10.15
 8. feb. 17.00 Kyndelmisse-

gudstjeneste for børn 
m. fællesspisning

13. feb. Septuagesima 10.15 JPO
20. feb. Seksagesima 14.00 JPO
27. feb. Fastelavn 10.15

 6. marts 1. s. i fasten 10.15
13. marts Midfaste 10.15 Sogneindsamling


