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PRÆSTENS KLUMME
”Nu er timen til stilhed,
til bøn og til tanker,
til ord, som har vægt, og som kræver et svar.
Kom og rør ved os, Kristus,
så vi bliver åbne
for glæden og livet og freden, du har.”

Ordene er Holger Lissners og fra aftensalmen Nu går solen sin vej. Om aftenen,
hvor mørket indhenter os og lægger en dæmper på dagens aktivitet, kan det
ske at også det tankefyldte hoved finder ro. Nu er tiden inde til stilhed og
eftertanke, skriver han. Fjernsynet forbliver slukket og informationskilder vælges fra. Måske indledes en samtale.
Ikke snak, men en samtale om noget, en samtale hvor der investeres nærvær og opmærksomhed.
Måske fordyber man sig i egne tanker uden at blive forstyrret.
Eller også gør man ikke fordi stilheden og roen, nærværet ikke er til at holde ud eller til at give. Fordi vi er blevet
for vant til, at støjniveauet omkring os er konstant og vi bliver lidt nervøse over den fyldige stilhed uden
telefonen til at aflede os. Stilheden larmer som uvant støj. Vi møder ikke mange steder, hvor der indbydes til
stilhed og langsommelighed.
Biblioteket er et sted, museer et andet og så selvfølgelig kirken (som nogle vil sige er et museum).
Træd ind i en hvilken som helst kirke og giv dig selv et øjeblik til at mærke, hvordan kroppen næsten automatisk
reagerer. De hastige skridt sænkes for hurtigheden falder ved siden af. Stemmen aftager i styrke, for man vil
ikke forstyrre. Rummet indbyder til langsommelighed og stilhed som et af de få steder i byen. Her kan man
sidde i fred med egne tanker. Her kan man have stille samtaler om de store ting i livet. Her kan man bede og
derved formulere håb om at noget må bedres, forandres. For sig selv eller for andre.
Døren til kirken er åben i dagtimerne for den der søger herind.
Ikke kun i aftentimerne er tiden til stilhed, men også i dagtimerne. Hverdage og weekenddage. Men det er så
kedeligt at gå i kirke, siger nogle. For der sker ikke noget. Måske er pointen netop at der ikke skal ske noget.
At man i stedet for at blive aktiveret og underholdt skal forholde sig i ro og være til stede. Nærværende og
opmærksom på det der høres og mærkes, så enten ord, musik eller stemning når gennem vores forudindtagne
holdning til disse. Hjertet vil bevæges, holdninger udfordres. At gå i kirke giver stof til både sjæl og hjerne.
Jeg synes mere og mere at netop stilheden, kirkerummet og anledningerne til selv at tænke og mærke, hvad
kristendommens fortælling om det at være menneske på godt og ondt betyder, er et af de stærkeste kort
som kristendommen besidder. Hvordan kan vi holde ud at være mennesker i et konkurrencesamfund, som
bedømmer os på grundlæggende ligegyldige ting, hvis ikke vi ét sted kan få lov at høre, at der er en nådig Gud
som tænker stort om os? Når vi udskammer os selv, fordi vi mislykkes igen og igen, hvad enten det er arbejde,
privatliv, skole, så hører vi en anden fortælling om, at Gud ikke lægger afstand til os, men tager alt det mislykkede
til sig og siger: Dine synder tilgives dig. Også du sættes fri af din dom over dig selv. For min kærlighed er stor.
Det kan man ikke sige sig selv. Det må høres. Af hjertet. Og diskuteres med hjernen. Og derfor må man høre det
igen. Nærværende og opmærksomt, i stilhed og med ord som har vægt og kræver svar.

Camilla Balslev
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PROGRAM FOR TORSDAGSCAFÉEN kl. 14-16
Hver anden torsdag mødes vi i TorsdagsCaféen for at tilbringe et par timer i hinandens selskab. Vi drikker kaffe og
spiser hjemmebagt kage, snakker, synger og hører forskellige personer fortælle om dette og hint.
Samværet indledes i kirken med en kort andagt kl. 14. Gratis deltagelse og alle er velkomne.
Torsdag den 7. december (CB)

Udflugt til Humlemagasinets
julepyntede stuer, lagkage og kaffe.
Egenbetaling kr. 100 som betales
ved tilmelding til kordegnen senest
søndag den 3. december.
Der er afgang kl. 13 fra kirken og
hjemkomst ca. 17.40.

Torsdag den 21. december (JSB)
Torsdag den 4. januar (CB)
Torsdag den 18. januar (JSB)
Torsdag den 1. februar (CB)
Torsdag den 15. februar (JSB)
Torsdag den 1. marts (CB)
Torsdag den 15. marts (JSB)

Juleafslutning.
Det årlige bankospil. Husk en gave à ca. 25 kr. Ingen garanti for gevinst.
Vi synger vinterens sange.
Susanne Saysette om Kaj Munk og tanker om livet.
Ingemanns morgen- og aftensalmer.
Preben Berg: Hvad de gamle sange sagde.
Susanne Saysette læser et par af Herman Bangs noveller.

Torsdag den 29. marts

Ingen Torsdagscafé pga. påsken.

Torsdag den 12. april (CB)

Lidt om Hal Koch.

DEN LEVENDE JULEKRYBBE – er lukket
Fåreavleren er flyttet fra sin gård og kan ikke mere levere får til julekrybben. Derfor har menighedsrådet besluttet
at lukke den.
JULESANGSMARATONER - lørdag den 2. december kl. 14-16 og lørdag den 9. december kl. 14-16
I et samarbejde med H.C. Andersen-Julemarkedet slår vi kirkedørene op og lader dem stå vidåbne, så man kan
komme og gå, som man har lyst. Der bydes på kaffe/the og pebernødder ved indgangen og man får udleveret et
sangark, således at man kan synge med af fuld hals.
Begge lørdage er det sognepræst Jørgen Samsing Bendixen, organist Lars Frederiksen og organist Niels Hansen
samt 3 korister, der fører os igennem disse julesangsmaratoner.
Der er gratis adgang.
ADVENTSFROKOST - søndag den 3. december
Ved kirkefrokosten 1. søndag i Advent underholder kirkens organist, Lars Frederiksen, på klaver sammen med
Rebekka Schousboe på blokfløjte og Niels-Peter K. Frederiksen på obo.
Prisen for deltagelse er kr. 30,00 og der er ikke tilmelding.
JULEKRYBBESPIL FOR BØRNEHAVER, DE YNGSTE SKOLEKLASSER OG FORÆLDRE
onsdag den 6. december kl. 10
Elever fra Henriette Hørlücks Skole opfører igen i år julens fortælling
for større børn, så vi hører om rejsen mod Betlehem, er med i stalden
med den nyfødte Jesus, møder engle og hyrderne på marken.
Dørene er åbne i god tid og inden vi skilles er der lidt juleknas og en
kop kaffe. Alle er velkomne.
JULEAFSLUTNING FOR VUGGESTUER, DAGPLEJERE og
FORÆLDRE PÅ BARSEL onsdag den 13. december kl. 9.30
Der er juleafslutning denne tirsdag, hvor julens fortælling gives
for de mindste og yngste. Der er en kop kaffe og en chokoladenisse, inden vi skilles igen. Alle er velkomne.
BØRNEJULEGUDSTJENESTE MED LUCIAOPTOG OG JULETRÆSFEST
lørdag den 16. december kl. 14-16.30
Denne eftermiddag holder vi traditionen tro fest i kirke og sognehus. Kirkens børne- og ungdomskor går luciaoptog
under børnegudstjenesten. Bagefter er der æbleskiver mm i sognehuset, juletræ at gå om i den gamle Latinskole
og gamle sanglege at deltage i. Julemanden og hans elefant kommer med godteposer, og en quiz for hele familien
runder eftermiddagen af. Deltagelse er gratis og uden tilmelding.
Hvad der lægges i kirkens bøsser vil dog gå til Børnesagens Fællesråd.
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DE 9 LÆSNINGER - søndag den 17. december kl. 16
Der er ingen adventstid uden mulighed for deltagelse i den gamle engelske tradition med De 9 læsninger.
Teksterne strækker sig fra skabelsens morgen hen over profetier om den kommende Messias til fødslen Julenat og
det forbillede som Jesus Kristus bliver for samværet mellem mennesker.
Der medvirker læsere fra sognet ved denne tjeneste, hvor vi også synger adventssalmer og hører orgelstykker som
passer til læsningerne. Bemærk, at denne tjeneste træder i stedet for højmessen kl. 10.
NYTÅRSAFTEN INDLEDES I KIRKEN
I år prøver vi i Vor Frue Kirke at indlede nytårsaften med gudstjeneste i kirken kl. 15.00. Den gode fest indledes i
kirken. Vi kender det fra Juleaften, hvor så mange møder op til gudstjenesten, vi kender det også fra dåb,
konfirmation og bryllup.
Det er ellers tradition med gudstjeneste Nytårsdag, og
den tanke er også fin og smuk, med året der indledes
med gudstjeneste den første dag i året.
Men i år lader vi festen bestemme og indleder den
med gudstjeneste på et tidspunkt, hvor man kan nå
hjem og gøre de sidste forberedelser til nytårsaften,
inden Dronningen holder nytårstalen. Gudstjenesten vil
være lidt kortere, og efter gudstjenesten er
menighedsrådet vært med champagne og kransekage,
og vi hilser hinanden et godt nytår.
FAMILIEGUDSGUDSTJENESTE MED VÆGTERRUNDGANG
Lørdag den 20. januar kl. 15-17
Denne lørdag fortæller vægteren for børn, når han tager dem med rundt i kvarteret
omkring Vor Frue Kirke.
Vi starter i kirken med en lille børnegudstjeneste inden vi begiver os ud i mørket.
Efter rundturen er der boller og varm kakao i sognehuset.
SPAGHETTIGUDSTJENESTER
For børnefamilier og andre, der gerne vil være med – pris kr. 25
Tirsdag den 30. januar kl. 17-18.30.
Tema: Kan du tælle til 70?
Tirsdag den 20. marts kl. 17-18.30.
Tema: En konge kommer til byen.
BABYSALMESANG - Opstart tirsdag den 30. januar kl. 13.15-14.30
Sammen med musikpædagog Maria Hørup synger, bevæger og hygger forældre på barsel sig sammen med deres
børn. Der bruges rasleæg, tørklæder m.m. alt sammen for at stimulere børnene. Der bedes Fadervor inden der
drikkes kaffe og spises frugt i kirken. Deltagelse er gratis, men tilmelding nødvendig på kirkekontoret efter
”først til mølle”-princippet senest fredag den 12. januar. Kontaktoplysninger bagest i bladet.
Opstart tirsdag den 30. januar og afslutning for hele familien lørdag den 21. april kl. 13-14.30.
TUMLESALMESANG - lørdage kl. 10-11.30 - 27. januar, 24. februar, 24. marts og 21. april
Tumlesalmesang henvender sig til børn i alderen 2-5 år, som sammen med forældre/bedsteforældre gerne vil
synge og bevæge sig i kirken under ledelse af musikpædagog Maria Hørup. Vi vil gerne gøre børnene mere
fortrolige med at synge og være i kirkens rum, så det også bliver deres rum. Der er frugt og saft/kaffe til sidst.
Deltagelse er gratis, tilmelding til kirkekontoret. Se kontaktoplysninger bagerst i bladet.
KREADAG – lørdag den 3. februar kl. 14–17 i sognehuset
Vi klipper, klistrer og maler med fastelavn som tema. Der serveres kaffe, the, saft og boller.
Arrangementet er gratis.
BØRNEFASTELAVNSGUDSTJENESTE MED TØNDESLAGNING OG OPTRÆDEN
Søndag den 11. februar kl. 14-16.30
Til fastelavn er det tid til at klæde sig ud og komme i kirke til børnegudstjeneste, hvor
vi skal høre om, at selv om vi gemmer os bag masker, så kan Gud altid kende os.
Bagefter slår vi katten af tønden, spiser fastelavnsboller i salen og så får vi besøg af en
ballonmand, så alle børn kan gå hjem med et farverigt ballondyr.
Arrangementet er gratis og uden tilmelding. Hvad der måtte komme i kirkens
indsamlingsbøsser går til projekt Sommerbørn, hvor kirkerne i Odense arrangerer
oplevelser for udsatte børnefamilier i sommerferien.
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HØJSKOLEDAG – lørdag den 3. marts kl. 9.30-15.00
Dagen indledes med morgensang, kaffe, the og et rundstykke.
Kjeld Holm, Århus, tidligere biskop, holder dagens første foredrag:
"Erindringens etik". Kjeld Holm har skrevet erindringsbøgerne ”Åbne døre” og
”Man lever af det, man får skænket”, og snart udkommer den tredje
”Erindringens etik”. I læsningen af disse bøger mødes man af en optagethed af
forholdet mellem tro og det omgivende samfund, men også spændende
personligheder, som Holm har mødt gennem sit liv.
Frokost med smørrebrød.
Dagens anden foredragsholder er sognepræst ved Gauerslund kirke
Lisbeth Holm Filtenborg, som vil tale med titlen: ”Bibelske Kvindeskikkelser
– i lyst og nød”. Mange tænker nok bibelen som en mandsdomineret verden,
men der er mange stærke kvinder, som sætter præg på den gode fortælling.
Dagen afsluttes med kaffe, the og et stykke brød
Alle er velkomne, og det koster 140 kr. at deltage.

Jørgen Samsing Bendixen.

Tilmelding senest torsdag den 1. marts til Karen Margrethe Jensen,
66 13 73 85 / kmj25@mail.dk eller til kirkekontoret 66 12 65 39,
tirsdag – fredag eller vorfrue.sognodense@km.dk
DEL DIN SØNDAG MED VERDENS MEST UDSATTE
Søndag d. 11. marts 2018 kl. 12 håber Vor Frue Sogn at sende så mange frivillige indsamlere på gaden, at
alle i sognet får mulighed for at give verdens mest udsatte mennesker en håndsrækning.
Sæt allerede nu kryds ved datoen. Vi er med i Sogneindsamlingen, fordi det altid er en god og hyggelig dag.
I en tid med krige, massive flygtningestrømme og natur- og sultkatastrofer er begrebet næstekærlighed ofte
oppe at vende. Derfor er ideen om at dele med sin næste hovedoverskriften for
Folkekirkens Nødhjælps årlige sogneindsamling i 2018.
Vi hygger os både på turen med indsamlingsbøssen og med den varme suppe efter
indsamlingen. Meld dig som indsamler hos indsamlingsleder,
Birgit Nielsen på telefon 40 48 19 94 eller mail birgitnielsen101@gmail.com eller du
kan bare møde op i sognehuset.
Vi begynder indsamlingen kl. 12.00 umiddelbart efter gudstjenesten og forventer at
afslutte senest kl. 15.00. Du har mulighed for selv at vælge din rute.
PÅSKEFROKOST
Søndag den 25. marts – Palmesøndag
efter gudstjenesten, hvor menighedsrådet aflægger beretning om rådets virke i det
forløbne år og orienterer om dets planer for det kommende år.
Menighedsrådet redegør også for sidste års regnskab og kommende års budget.
Forslag og spørgsmål er velkomne.
Pris kr. 30 og der er ikke tilmelding.
KIRKEMUSIK
Lørdag den 2. december kl. 11.00: Adventsmusik med mezzosopran Emma Oemann og organist
Lars Frederiksen. Værker af de to barokkomponister G.F. Händel og J. S. Bach.
Søndag den 3. december kl. 16.00: Cantarellerne er et ligestemmigt kor med en stor kærlighed til såvel
den klassiske kortradition som nyere, rytmisk kormusik. Du kan derfor glæde dig til at høre velkendte
julesange i både moderne og klassiske fortolkninger.
Søndag den 10. december kl. 15.00: Adventskoncert med Vor Frue Kantori, sopran Jette Olsen og organist
Lars Frederiksen. Værker af bl.a. G. F. Händel, Anton Bruckner, P. E. Lange-Müller, Malcolm Archer, J. S. Bach
og Zoltán Kodály.
Torsdag den 11. januar kl. 17.00: Nytårskoncert med organist Lars Frederiksen, der spiller værker af
Matthias Weckmann, Diderich Buxtehude, J. S. Bach, Johannes Brahms, Felix Mendelssohn og César Franck.
Torsdag den 22. februar kl. 17.00: Koncert med blæserkvintetten ”Qvindetta”.
Torsdag den 22. marts kl. 17.00: Orgelmusik med Jesper Petersen, Kerteminde Kirke.
Lørdag den 31. marts, Påskelørdag, kl. 15.00: Sopran Michelle Nora Lind, mezzosopran Emma Oemann
og organist Lars Frederiksen opfører påskearier af J. S. Bach og G. B. Pergolesis ”Stabat Mater”.
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GUDSTJENESTER I VOR FRUE KIRKE
DECEMBER 2017, JANUAR, FEBRUAR, MARTS 2018
Søndag 11. kl. 10.00 (Fastelavn) Luk. 18,31-43
Jørgen Samsing Bendixen
Søndag 11. kl. 14.00 (børnegudstjeneste)
Begge præster
Torsdag 15. kl. 14.00
Jørgen Samsing Bendixen
Søndag 18. kl. 10.00 (1.s. i fasten)
Jørgen Samsing Bendixen
Luk. 22,24-32
Søndag 25. kl. 10.00 (2.s. i fasten)
Camilla Balslev
Luk. 9,14-29

DECEMBER

Søndag 3. kl. 10.00 (1.s.i advent) Luk. 4,16-30
Adventsfrokost
Begge præster
Torsdag 7. kl. 13.00 (udflugt)
Camilla Balslev
Søndag 10. kl. 10.00 (2.s.i advent)
Jørgen Samsing Bendixen
Matt. 25,1-13
Lørdag 16. kl. 14.00 Lucia-optog og juletræsfest
Camilla Balslev
Søndag 17. kl. 16 (3.s.i advent) De 9 læsninger
Camilla Balslev
Torsdag 21. kl. 14.00
Jørgen Samsing Bendixen
Søndag 24. kl. 14.00 (4.s.i. advent / Juleaften)
Camilla Balslev
Luk. 2,1-14
Søndag 24. kl. 15.30 (4.s.i advent / Juleaften)
Jørgen Samsing Bendixen
Luk. 2,1-14
Mandag 25. kl. 10.00 (Juledag)
Jørgen Samsing Bendixen
Joh. 1,1-14
Tirsdag 26. kl. 10.00 (2. juledag)
Camilla Balslev
Matt. 10,32-42
Søndag 31. kl. 15 (Julesøndag / Nytårsaftensdag)
Jørgen Samsing Bendixen
Matt. 2,13-23

MARTS
Torsdag 1. kl. 14.00
Camilla Balslev
Søndag 4. kl. 10.00 (3.s. i fasten) Joh. 8,42-51
Camilla Balslev
Søndag 11. kl. 10.00 (Midfaste)
Jørgen Samsing Bendixen
Joh. 6,24-35 (37)
Torsdag 15. kl. 14.00
Jørgen Samsing Bendixen
Søndag 18. kl. 10.00 (Mariæ bebudelsesdag)
Jørgen Samsing Bendixen
Luk. 1,46-55
Tirsdag 20. kl. 17.00 (spaghettigudstjeneste)
Camilla Balslev
Søndag 25. kl. 10.00 (Palmesøndag)
Kirkefrokost
Mark. 14,3-9 eller Joh. 12,1-16
Begge præster
Torsdag 29. kl. 10.00 (Skærtorsdag)
Camilla Balslev
Joh. 13,1-15
Fredag 30. kl. 10.00 (Langfredag)
Camilla Balslev Luk. 23,26-49 eller Joh. 19,17-37

JANUAR
Torsdag 4. kl. 14.00
Camilla Balslev
Søndag 7. kl. 10.00 (1.s.e.h.3k.) Mark. 10,13-16
Camilla Balslev
Søndag 14. kl. 10 (2.s.e.h.3k.) Joh. 4,5-26
Jørgen Samsing Bendixen
Torsdag 18. kl. 14
Jørgen Samsing Bendixen
Lørdag 20. kl. 15 (familievægtergudstjeneste)
Camilla Balslev
Søndag 21. kl. 10.00 (s.s.e.h.3k.) Joh. 12,23-33
Camilla Balslev
Søndag 28. kl. 10.00 (Septuagesima)
Camilla Balslev
Matt. 25,14-30
Tirsdag 30. kl. 17.00 (spaghettigudstjeneste)
Jørgen Samsing Bendixen

APRIL

Søndag 1. kl. 10.00 (Påskedag) Matt. 28,1-8
Jørgen Samsing Bendixen
Mandag 2. kl. 10.00 (2. påskedag) Joh. 20,1-18
Jørgen Samsing Bendixen
Søndag 8. kl. 10.00 (1.s.e.påske) Joh. 21,15-19
Camilla Balslev
GUDSTJENESTER PÅ FREDERIKSBROEN
Afholdes i den bageste del af caféen
Alle er velkomne!

FEBRUAR

Tirsdag
Lørdag
Tirsdag
Tirsdag
Tirsdag
Tirsdag
Tirsdag

Torsdag 1. kl. 14.00
Camilla Balslev
Søndag 4. kl. 10.00 (Seksagesima)
Jørgen Samsing Bendixen
Mark. 4,26-32
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den 5.
den 23.
den 9.
den 30.
den 20.
den 13.
den 3.

december
december
januar
januar
februar
marts
april

kl. 14.00
kl. 14.00 - jul
kl. 14.00
kl. 14.00 - altergang
kl. 14.00
kl. 14.00 - altergang
kl. 14.00

KIRKENØGLEN

ADRESSER
Kirkekontoret:
Kordegn Lis Winther
Kordegn Jonna Grue
Frue Kirkestræde 12 B, 5000 Odense C
Telefon: 66 12 65 39
E-mail: vorfrue.sognodense@km.dk

OFFENTLIGE MENIGHEDSRÅDSMØDER
Se opslag i kirken eller på kirkens
hjemmeside

Kontortid
Tirsdag, torsdag og fredag
Onsdag

STATISTIK - VOR FRUE SOGN
2017
Fødte
Døbte
Alene
navngivet
Konfirmerede
Vielser
Døde

Januar kvt.

April kvt.

Juli kvt.

20
18

26
11

36
16

6

8
48
0
20

11

0
10

kl. 10.00-13.00
kl. 10.00-14.00

Sognepræst Jørgen Samsing Bendixen
Georgsgade 50, 5000 Odense C
Telefon: 23 23 13 65 / 66 12 57 84
E-mail: jbe@km.dk
Træffes ikke mandag

10
15

Sognepræst Camilla Balslev
Sognehuset – Frue Kirkestræde 12B
Telefon: 21 74 65 39
E-mail: cbf@km.dk
Træffes efter aftale - undtagen mandag

KIRKEN SKAL RENOVERES
I 2018 skal kirken kalkes og nyt varmeanlæg
installeres.
Vi påregner at gå i gang med de store arbejder
ca. 14. maj altså umiddelbart efter, at årets
konfirmationer er afholdt i kirken. Hvor lang tid
arbejderne vil tage, kan vi ikke på nuværende
tidspunkt sige noget om.
Vi holder gudstjenester og kirkelige handlinger i
perioden, og vi arbejder med, hvordan og hvor vi
gør det.
Mere herom i næste kirkeblad og der vil løbende
være orientering på kirkens hjemmeside og på
opslag ved kirken og i sognehuset.

Kirketjener Torben Brohus-Weiss
Kirketjener Ernst Andersen
Træffes bedst hverdage kl. 8.00 - 14.00
undtagen mandag
Telefon: 23 43 66 36
E-mail: kirketjenervorfrue@gmail.com
Organist Lars Frederiksen
Henriettevej 24, 5000 Odense C
Telefon: 21 22 06 19
E-mail: organistfruekirke@gmail.com

OMDELING AF KIRKEBLADET
er ikke mere langt i hænderne på PostNord, som
har nedlagt sin afdeling omdeling af adresseløse

forsendelser.

Menighedsrådsformand Birgit Nielsen
Nyborgvej 101, 2. tv., 5000 Odense C
Telefon: 66 11 51 54 / 40 48 19 94
E-mail: birgitnielsen101@gmail.com

Dette kirkeblad er derfor omdelt af FK Distribution
den 7. og 8. december. Vi beder derfor om en
tilbagemelding til kirkekontoret, hvis I ikke har
modtaget kirkebladet en af disse datoer eller hvis I
har modtaget det senere – eller slet ikke!
På forhånd tak for hjælpen.
Kirkebladet kan altid afhentes i kirken og læses på
hjemmesiden.

Kirkeværge Søren Windell
Klaregade 7, 2. th., 5000 Odense C
Telefon: 24 48 12 84
E-mail: sw@1761.dk

Deadline for næste blad
den 1. februar 2018

Hjemmesiden: www.vorfrueodense.dk

Kirkekaffe
Efter alle gudstjenester serveres en kop (stående)
kaffe i kirken - ved siden af prædikestolen,
så vi får lejlighed til at hilse på hinanden,
inden vi igen går hver til sit.

Kirkebil
Er du gangbesværet, kan du få gratis transport
til kirkens gudstjenester og sognemøder.
Liftbus til kørestolsbrugere.
Ring til kirkekontoret senest fredag kl. 10 - 12
Handicapindgang på sydsiden

Redaktion: Camilla Balslev (ansvarshavende), Bente Lund Pedersen, Merry Hansen, Henning Patick, Birgit Nielsen
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