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Side 2 

 

 

Tanker om kogler til advent! 
 

Jeg har et hemmeligt sted i en stor skov, hvor 

vinden kun blæser højt over granernes toppe. 

Nede hvor jeg går er der helt vindstille.  

Jeg går på det blødeste tæppe af mos – grønne 

puder af mos, der dæmper alle lyde og solen skinner flimrende ned på skovbunden og oply-

ser en Karl Johan eller en rød fluesvamp, der har grannåle på toppen – en slags paddehatte-

nål! 

 

Her i skovens dybe stille ro findes den dejligste duft af gran, fyr, lærketræer, lyng, enebær og 

tyttebær. 

Og her er masser af store flotte kogler. Lige til mine juledekorationer. Jeg samler og føler mig 

som et helt lille egern, når jeg fylder min kurv med kogler 

Jeg elsker denne tur ud i naturen, for det er som om mit sind stemmes til advent her i sko-

ven. Forventningen om at jeg skal få lov til at fejre endnu en jul med de skønneste bibeltek-

ster, den smukke musik, salmer og sange bringer lys ind i den mørkeste afkrog af mit hjerte. 

Her i mørket tænder vi masser af lys, både elektriske og levende lys og lader lyset overvinde 

mørket. Et solhverv for hjerterne bange. Jesus blev født her i vores verden og hans  

kærlighedsbudskab rækkes stadig  videre til nye generationer. 

 

Koglerne slår sig slet ikke, når de falder de mange meter ned på mostæppet helt oppe fra 

granernes toppe. Mostæppet er fyldt med smukke spindelvæv, der glimter i solen. 

En kogle er simpelthen fascinerende. Den kan være lukket og hård og det kan gøre ondt,  

hvis man træder på den. Men den kan også åbne sig og få mulighed for at smide sine frø og 

sætte nyt liv hvis den møder varme. 

På den måde bliver koglen et fint symbol for mig om at kulden først kan få fat i os  

mennesker, når vi lukker os om os selv, som kogler, men hvis vi tør varme hinanden og åbne 

os for evangeliet og hinanden, så kan alle så gode frø i andre, ligesom min grankogle i kurven. 

Nyd advents-og julesalmerne, nyd alle de smukke gudstjenester og koncerter og hyggelige 

traditioner og gøremål. Det stemmer sindet til jul og lad en kogle komme ind i varmen og se 

den åbne sig. 

 

Og ingen skal ufrivilligt sidde alene i julen, alle er velkomne til Jul i fællesskab, meld dig til en 

af Vejle Bys kirkekontorer, så kan du være med.  (se side 10) 

 

Glædelig adventstid! 

Præstens klumme 
v/provst Dorte Volck Paulsen 
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MEDITATIV AFTENKIRKE  

v/vikarierende sognepræst Camilla S. Lauridsen 

Tirsdag den  4. januar kl. 19.30 

Tirsdag den  1. februar kl. 19.30 

Tirsdag den  1. marts kl. 19.30 
 

Påske - Familiegudstjeneste 
Tirsdag den 5. april kl. 16.30 -18.00 

Med påskeægsleg i kirken og ”Byg selv burger”/fællesspisning i 

Johanneshuset efterfølgende. 

Tilmelding til kirkekontoret senest mandag  

den 10. april kl. 12.00 på tlf. 75 82 55 38 

Pris for aftensmad: 25 kr./pr. person over 3 år 

Der kan betales kontant og via mobilepay 
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SÆRLIGE GUDSTJENESTER 

Torsdag den 9. december kl. 10.00   

Julegudstjeneste for børnehaver 

Torsdag den 16. december kl. 09.30  

Julegudstjeneste for vuggestuer 

Søndag den 19. december kl. 16.00  

De ni læsninger 

Tirsdag den 21. december kl. 13.30  

Juleafslutning for skolerne 

Torsdag den 23. december kl. 16.00  

Lillejuleaftens gudstjeneste 

Søndag den 2. januar kl. 14.00   

Efter gudstjenesten er der gratis fælles kaffe – og kagebord. 

Tag evt. lidt søde rester fra julen med - ingen betingelse 

Fastelavn den 27. februar kl. 10.30  

Bagefter tøndeslagning og fastelavnsboller til alle i Johanneshuset 

Skærtorsdag den 14. april kl. 17.00  

Fællesspisning i Johanneshuset efter gudstjenesten 

Søndag den 12. juni kl. 19.00   

Sommerkoncert- I denne gudstjeneste vil korsang fylde en del,  

idet Kirkens Kantori og drengekor synger dejlige sommersange  

og dermed afslutter korsæsonen for dette semester.  

Der medvirker 3 musikere (klaver, kontrabas og saxofon) 

 
 

 

 

 
SOFIEGÅRDEN 

GUDSTJENESTE  
I Multisalen ved Café Olga 

Enhver er velkommen til en  

kort gudstjeneste og fælles  

kaffebord bagefter (gratis) 

Torsdag den 6. januar 

Torsdag den 3. februar 

Torsdag den 3. marts 

Torsdag den 7. april 

Torsdag den 5. maj 

Torsdag den 2. juni 
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Fortolkningsværksted 
Tekst og liv 
Vi læser den kommende søndags evangelietekst.                                                                                

Derefter kan alle byde ind med, hvad der taler til den 

enkelte eller byder os imod i teksten.           

Præsten kan supplere med faktuel viden, men ellers er  

vi ligeværdige læsere af bibelteksten.                                                                                       

Meningen er at give rum og mulighed for at dele  

erfaringer om tro og tvivl, mod og modløshed med andre. 

 

Alle er velkomne, uanset om man er kirkegænger eller ej.   

Tilmelding er ikke nødvendig.  

Vi mødes den sidste onsdag i måneden i Johanneshuset, Haraldsgade 10 

Kl. 16.00 vil der være kaffe/te med lidt til  

Kl. 16.30 – 17.30 arbejder vi med den kommende søndags tekst 

 

Onsdag den 26. januar (Mattthæus 14,22-33) v/Camilla Synnøve Lauridsen 

Onsdag den 23. februar (Lukas 18.31-43) v/Lisbeth Frøkjær Smed 

Onsdag den 30. marts (Lukas 1,46-55) v/Dorte Volck Paulsen 

Onsdag den 27. april (Johannes 10,22-30) v/Camilla Synnøve Lauridsen 

Onsdag den 25. maj (Lukas 24.46-53) v/Lisbeth Frøkjær Smed 

Onsdag den 29. juni (Lukas 15,11-32) v/Lisbeth Frøkjær Smed 

Babysalmesang i Sct. Johannes Kirke 

Hold oprettes løbende! 
Mødetid:  

Torsdage kl. 10.00 – ca. 11.00  
 
Bagefter er der mulighed for at hygge sig sammen i Johanneshuset med brød og kaffe/te. 

NB: Babysalmesang er gratis, men  
 
tilmelding skal ske til Kirkekontoret, man - fre ml. 10-12 på telefon 75 82 55 38 eller via  

kirkekontorets mail: igp@km.dk via hjemmesiden sct-johannes-vejle.dk 

 

Hvis du vil vide mere om kurset, før du melder dig til, så ring til: 

Vikarpræst Camilla S. Lauridsen på tlf. 30 35 07 64. 

mailto:igp@km.dk
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SOGNEEFTERMIDDAGE/AFTNER 
Fri entre - kaffe og kage 25,- kr. 

Julehygge - julefortællinger - julesange 
Medlemmer af menighedsrådet læser julefortællinger og  

vi synger julesange 

 

Onsdag den 8. december kl. 14 - 16 

Torsdag den 10. februar kl. 19 - 20 

Salmedigteren og højskolemanden  

Jens Rosendal fylder 90 år i 2022 
v/Kevin H. Larsen 
Det vil vi markere i Sct. Johannes Kirke med en aften 

med hans sange og uddrag af bogen: DU KOM MED 

ALT DET DER VAR DIG 

Kom til en aften i godt selskab 

Der vil være kaffe og kage efter arrangementet. 

På tur i Højskolesangbogen 
v/Frimenighedspræst  

Henrik Jensen 
Henrik Jensen, frimenighedspræst i Aagaard bringer os 

gennem Jylland i sit sangforedrag, hvor han spiller og 

synger for til sange fra Højskolesangbogen og binder 

sangene sammen med små fortællinger. 

Onsdag den 12. januar kl. 14 - 16 

Stiftsvolontører i Cameroun  
Ellen og Marie har været udsendt som stiftsvolontører i  

Cameroun. De fortæller om hvordan de bl.a. har startet en 

lektiecafe, undervist lokale præster i engelsk og været en del 

af kirkens kvindeprojekt. 

Onsdag den 23. februar kl. 19 - 21 
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Onsdag den 6. april kl. 14 - 16 

Indtil vanvid, indtil døden 
v/Doris Tiedemann 
Doris Tiedemann, forhenværende valgmenighedspræst i Balle  

fortæller om Kirsten Thorups bog og trækker linjer op til nutiden 

I “Indtil vanvid, indtil døden” oplever en dansk krigsenke hverdagen 

hos et ægtepar i den nazistiske overklasse i München i 1942. 

Onsdag den 4. maj kl. 19.30 

SOGNEEFTERMIDDAGE/AFTNER 
Fri entre - kaffe og kage 25,- kr. 

Inger Christensen 
v/Sanne Juhler 
Sanne Juhler, Kunstaktivist og indehaver af Vejle Kunsthal fortæller 

om Inger Christensen og hendes digte, og om hvordan  

Inger Christensen har hjulpet hende gennem svære situationer i  

livet. 

Desuden fortæller Sanne Juhler om kunstprojektet "En tilstand der 

venter" og om sit arbejde med at Inger Christensen skal have en 

plads et sted i Vejle. 
 

Onsdag den 9. marts kl. 14 - 16 

ALSANG 
v/Flemming Hundevad Meng 
Flemming Hundevad Meng, cand.mag. i musikvidenskab og fra 

1992-2020 chef for Musikskolen i Vejle Kommune.  

Desuden lokalhistorisk forfatter med hovedvægt på det  

lokale musikliv; han er klassisk sanger (baryton) og har  

desuden komponeret en række sange og salmer.  
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3. april kl. 10.30 

Musikgudstjeneste. I denne gudstjeneste vil 

korsang fylde en del, idet Kirkens Kantori  

synger dejlige forårssange og påskesange.  

 

12. juni kl. 19.00 

Sommerkoncert. I denne gudstjeneste vil korsang fylde en del, idet Kirkens 

Kantori og drengekor synger dejlige sommersange og dermed afslutter  

korsæsonen for dette semester.  

Der medvirker 3 musikere (klaver, kontrabas og saxofon) 

KONCERTER 

Mandag den  17. januar 

Mandag den  31. januar - vi får 

besøg af Kate Ladekjær som vil 

fortælle om vores projekt 

Mandag den  14. februar 

Mandag den  28. februar 

Mandag den  14. marts 

Mandag den  28. marts 

Mandag den  11. april 

Mandag den  25. april 

Mandag den    9. maj 

Mandag den  23. maj 

Mandag den  20. juni (udflugt) 

MANDAGSCAFÉ 

Vi mødes klokken 14.00 i 

Johanneshuset og tilbringer et par 

hyggelige timer sammen, krydret med 

sang og måske en historie. 

Hvis man har lyst kan man strikke/

hækle f.eks. tæpper og babytøj til 

Rumænien eller andre spændende ting 

til at sælge. 

Mandagscaféen er åben for alle, der 

har lyst - også kvinder med anden 

etnisk baggrund end dansk er 

velkomne. Kaffe m.m. 5 kr. 

 

Mød bare op! 

- eller kontakt tovholder  

Birthe Enggaard Jensen  

på tlf. 28 59 41 57 

 

http://www.google.dk/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwi1vYG55K7NAhXFCCwKHYzGArEQjRwIBw&url=http%3A%2F%2Fvoresegedal.dk%2Fcategory%2Fnyheder%2Fnyt-fra-kirke%2F&psig=AFQjCNHAA_cOIKrMdHDaoIuKlg0m99SerA&ust=146624339402447


Side 9 

Johanneshuset,  Haraldsgade 10 

Tirsdage kl 14.00-15.00 

Alle kan være med, uanset bopæl, alder, trosretning,  

køn eller andet 

man skal dog kunne gå op og ned af trapper 
Sidste spilledag er 14/12- 21 

Første spilledag er 11/1 -22 

Vestbyens Dar t  

Kom og vær med til krolf 
Onsdage i ”Den Gamle Gård” kl. 14.00 -16.00 

Alle er velkomne, og vi vil gerne se nye medlemmer.  

Til nye spillere: Køller og kugler kan lånes i klubben. 

Kontingent: 50,- kr. for hele sæsonen. 

Yderligere information fås hos Conni Rasmussen tlf. 61 60 06 25 eller  

Birthe Enggaard tlf. 28 59 41 57 

KROLF PÅ PLÆNEN 

Sogneudflugt  

Lørdag den 11. juni 2022  
Vi inviterer på udflugt for sognets beboere og turen går til 

Odense, hvor vi vil gå i ”H. C. Andersens fodspor”. 

Turen starter fra Johanneshuset kl. 8.30, der vil være kaffe/the 

og rundstykker undervejs. 

I Odense, skal vi  bla. se  det nye museum, gå forbi forskellige 

steder hvor H. C. Andersen har opholdt sig, til sidst skal vi i 

Sankt Knuds Domkirke, hvor han er konfirmeret. Vi skal spise middagsmad i byen og på 

hjemturen er der  kaffe/the og kage på Vissenbjerg Storkro 

Hjemkomst forventes ca. kl. 18 

 

Nærmere detaljeret program vil komme på opslag i kirken og Johanneshuset  i løbet af  

foråret. 

Tilmelding til kordegn Ida Gjerlev Pedersen på tlf. 75 82 55 38 mandag til fredag mellem 

kl. 10 og 12 senest onsdag den 1. juni 2022. 

Der vil være deltagerbetaling på 200,- kr. som betales i bussen. 

Der er plads til 56 personer i bussen! 

Håber rigtig mange har lyst til at tage med på denne spændende tur! 
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KIRKEFROKOST 
Alle er velkomne og maden koster 

kun et beskedent beløb – kr. 30.00  

(kontanter eller mobilepay) 

– så det er lige dagen til at invitere 

en anden med ud at spise. 

Vi mødes i 

Johanneshuset efter 

gudstjenesten  

 

 

Søndag den 20. februar 

Søndag den 13. marts 

Søndag den 14. april 

Søndag den 22. maj 

 

KIRKEKAFFE 

Der er dækket op til en lille kop 

kaffe og hyggelig snak i våbenhuset 

efter gudstjenesten. 
 

Søndag den 30. januar 

Søndag den 27. februar 

Søndag den 27. marts 

Søndag den 1. maj 

Søndag den 29. maj 

 

Minikonfirmand  
Mødetid:   

Tirsdage kl 14.30-16.00 med opstart den  

22. februar til tirsdag den 5. april  

 - i alt 7 lektioner.  

Med aktiviteter, sang, musik og gode fortællinger 

samt en udflugt til et spændende sted i nærom-

rådet. 

Se mere i folderen omkring forløbet på vores 

hjemmeside. 

Tilmelding til Kirkemedarbejder- Lone Petersen 

på mobil 24 84 06 97 inden den 20. februar 

Minikonfirmandforløbet er et gratis tilbud. 

 

Jul i Fællesskab er en invitation til alle om at fejre julen i et trygt og 

varmt fællesskab. 

Juleaften kl. 16.00-21.30 Olgasvej 14, 7100 Vejle (Vejles Missionshus) 

1. Juledag kl. 12.00-16.00 Olgasvej 14, 7100 Vejle (Vejles Missionshus) 

Pris 40,- kr. pr. arrangement 

Tilmelding senest den 17. december. 

Sct. Johannes Sogns Kirkekontor,  Vor Frelsers Sogns Kirkekontor 

Sct, Nicolai Sogns Kirkekontor,  Nørremarkens Sogns Kirkekontor 
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PRAKTISKE OPLYSNINGER 
Følg med på Sct. Johannes Sogns hjemmeside:  

www.sct-johannes-vejle.dk 

Ønsker du at få tilsendt ”Nyhedsbrev” omkring specielle arrangementer 

kan du sende en mail til:  

Webmaster Ib Allan Holck: iah@sct-johannes-vejle.dk 

Sct. Johannes Sogn kan også findes på Facebook   

Kirkebil for sognets beboere 

Bor du i sognet og har svært ved selv at kom-

me frem, er det muligt at bestille kirkebil til 

den sidste gudstjeneste i hver måned og til de søndage, hvor der er kirkefrokost. 

Du bestiller kirkebilen ved at ringe til Vejle Taxa tlf. 70 20 12 22 og sige at du gerne vil 

bestille KIRKEBIL og så fortælle hvorfra og hvortil.  

Det koster 20,- kr. (pr. vej) og du betaler til kirketjeneren. 

Mødernes afholdes i Johanneshuset og er offentlige. 

Referatet hænger i Johanneshuset og våbenhuset og kan ses på hjemmesiden. 

11. januar 

  8. februar 

  8. marts 

12. april 

10. maj (efterfølgende er er Menighedsmøde kl. 19.00) 

14. juni 

Juli ingen møder 

Møderne starter kl. 17.00 

MENIGHEDSRÅDSMØDER 

Indbydelse til Menighedsmøde i Sct. Johannes Sogn tirsdag 10. maj 2022 

Menighedsrådet indbyder alle sognets beboere til menighedsmøde tirsdag d. 10. maj kl. 19.00. 

På mødet vil menighedsrådet orientere om arbejdet i kirke og menighedsråd, gennemgå  

budget og seneste årsregnskab, samt fortælle om kommende aktiviteter.  

Der bliver mulighed for at stille spørgsmål til menighedsrådet og komme med forslag til arran-

gementer i kirke og sogn. 

Mødet begynder med en rundtur i de nye provstilokaler, hvor provst Dorte Volck Poulsen vil 

fortælle om bygningens tilblivelse og anvendelse. 

Alle er velkomne og menighedsrådet serverer kaffe, te og kage. 
På menighedsrådets vegne 

Henning Lauridsen  

http://www.vejletaxa.dk/
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NYT FRA UNGDOMSPRÆSTERIET 
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NYT FRA UNGDOMSPRÆSTERIET 
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PRAKTISKE OPLYSNINGER 

Sådan forholder man sig ved: 

Fødsler:     Er barnets forældre ikke gift med hinanden, men ønsker fælles  

   forældremyndighed, indsendes faderskabserklæring, også  

    kaldet omsorgs- og ansvarserklæring.  

   Omsorgs- og ansvarserklæring kan anmeldes ved hjælp af  

   digital signatur på www.borger.dk 

   Indsendelse af faderskabserklæring er kun muligt, når moderen  

   ikke er gift. 
 

 

 

Dåb:                    

           Henvendelse til kirkekontoret og derefter  

  til den præst, der skal foretage dåben. 

 
 

 

 

  

Vielse:         Ved kirkelig vielse henvender man sig til  

   kirkekontoret i det sogn, hvor man ønsker vielse,  

   evt. direkte til den præst,  man ønsker skal foretage vielsen. 
 

 

 

 

Begravelse:  Anmodning om begravelse fremsættes af  

    de pårørende personligt til kirkekontoret  

  eller til den præst, man ønsker skal medvirke  

  ved begravelsen/ligbrændingen. 

 

 

Har du brug for en fortrolig samtale med fuld tavshedspligt - eller  
kender du nogen, der har brug for en samtale - er du meget  
velkommen til at kontakte en af præsterne 

http://www.borger.dk
http://sct-johannes-vejle.dk/onewebmedia/begravelse-1.jpg
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Adresser og telefonnumre 

Provst Dorte Volck Paulsen 

Jellingvej 39, 7100 Vejle 

E-mail: dkp@km.dk 

Tlf. 29 46 71 01    

 

Ungdomspræst for provstiet 

Anders Michael Grønfeldt 

E-mail: amgr@km.dk 

Tlf. 61 20 18 48      Træffes normalt i Johanneshuset 

 

Sognepræst Lisbeth Frøkjær Smed 

E-mail: lfs@km.dk tlf. 53 27 23 29  Studieorlov 01.10. - 31.12.2021 

Vikarierende sognepræst Maria Krogsøe Mienert  

 

Sognepræst Sarah Kragh Dedieu (barselsorlov) 

Vikarierende sognepræst Camilla Synnøve Lauridsen 

E-mail: csh@km.dk  Tlf. 30 35 07 64   Bedst tirsdag og onsdag kl. 10-12 

 

Kirkekontor 

Kordegn Ida G. Pedersen 

E-mail: igp@km.dk     Kontoret er åbent 

Tlf. 75 82 55 38      Mandag - fredag kl. 10-12 

 

Kirketjener Michael Astner 

E-mail: mia@km.dk   Træffes normalt i kirken eller Johanneshuset 

Tlf. 21 68 92 25      Træffes ikke fredag 

 

Organist Matthias Geiger 

E-mail: mge@km.dk     Træffes i kirken eller Johanneshuset 

Tlf. 24 96 33 81      Træffes ikke onsdag 

 

Aktivitetsmedarbejder Lone Petersen 

E-mail: lope@sct-johannes-vejle.dk 

Tlf. 24 84 06 97      Træffes bedst efter aftale 

 

Menighedsrådsformand  

Henning Lauridsen 

Tlf. 53 35 36 48  E-mail: henla138@gmail.com 
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Gudstjenester      
DECEMBER 
05.12.2021 2. s. i Advent  kl. 10.30 Camilla S. Lauridsen 
07.12.2021 Meditativ aftenkirke kl. 19.30 Camilla S. Lauridsen 
12.12.2021 3. s. i Advent  kl. 10.30 Maria Krogsøe Mienert 
19.12.2021 4. s. i Advent  kl. 10.30 Maria Krogsøe Mienert 
    De 9 Læsninger kl. 16.00 Maria Krogsøe Mienert 
21.12.2021 Juleafslutning (skolerne) kl. 13.30 Maria Krogsøe Mienert 
23.12.2021 Lillejuleaften  kl. 16.00 Maria Krogsøe Mienert 
24.12.2021 Juleaften   kl. 14.30 Dorte Volck Paulsen 
        kl. 16.00 Dorte Volck Paulsen  
25.12.2021 1. juledag   kl. 10.30 Camilla S. Lauridsen 
26.12.2021 2. juledag   kl. 10.30 Maria Krogsøe Mienert  

JANUAR 
01.01.2022 Nytårsdag    kl. 16.00 Dorte Volck Paulsen  
02.01.2022 Hellig Tre Konger kl. 14.00 Lisbeth Frøkjær Smed  
09.01.2022 1. s. e. H3K   kl. 10.30 Camilla S. Lauridsen 
16.01.2022  2. s. e. H3K  kl. 10.30 Lisbeth Frøkjær Smed 
23.01.2022 3. s. e. H3K  kl. 10.30  Dorte Volck Paulsen 
30.01.2022 K 4. s. e. H3K  kl. 10.30 Lisbeth Frøkjær Smed 
FEBRUAR 
06.02.2022 Sidste s. e. H3K kl. 10.30 Camilla S. Lauridsen 
    Kyndelmissegudstj. kl. 19.00  Camilla S. Lauridsen  
13.02.2022 Septuagesima  kl. 10.30 Dorte Volck Paulsen  
20.02.2022 F Seksagesima  kl. 10.30 Lisbeth Frøkjær Smed  
27.02.2022 K Fastelavn   kl. 10.30 Lisbeth Frøkjær Smed  
MARTS 
06.03.2022 1. s. i Fasten  kl. 10.30 Anders Michael Grønfeldt 
13.03.2022 F 2. s. i Fasten  kl. 10.30 Camilla S. Lauridsen 
20.03.2022 3. s. i Fasten  kl. 10.30 Dorte Volck Paulsen  
27.03.2022 K Midfaste   kl. 10.30 Lisbeth Frøkjær Smed 
APRIL 
03.04.2022 Mariæ Bebudelse kl. 10.30 Dorte Volck Paulsen 
10.04.2022 Palmesøndag  kl. 10.30 Camilla S. Lauridsen 
14.04.2022 F Skærtorsdag  kl. 17.00 Dorte Volck Paulsen  
15.04.2022 Langfredag  kl. 10.30 Dorte Volck Paulsen  
17.04.2022  Påskedag   kl. 10.30 Lisbeth Frøkjær Smed  
18.04.2022 2. Påskedag  kl. 10.30 Lisbeth Frøkjær Smed 
24.04.2022  Konfirmation  kl. 09.30 Lisbeth Frøkjær Smed 
       kl. 11.00 Lisbeth Frøkjær Smed 
MAJ 
01.05.2022 K 2. s. e. Påske  kl. 10.30 Dorte Volck Paulsen 
08.05.2022 3. s. e. Påske  kl. 10.30 Lisbeth Frøkjær Smed 
13.05.2022  Bededag   kl. 10.30 Camilla S. Lauridsen 
15.05.2022  4. s. e. Påske  kl. 10.30 Lisbeth Frøkjær Smed 
22.05.2022 F 5. s. e. Påske  kl. 10.30 Lisbeth Frøkjær Smed  
26.05.2022 Kristi Himmelfart kl. 10.30  Dorte Volck Paulsen 
29.05.2022 K 6. s. e. Påske  kl. 10.30  Dorte Volck Paulsen 

F= Kirkefrokost K= Kirkekaffe 


