K I R K E B L A D E T

Brenderup & Indslev
November 2018 - Februar 2019

Læs om: Tapas, tro og tvivl · Endagsretræte · Syng-julen-ind
Alle Helgen · Kyndelmisse · Nyt fra Sognene · m.m.

Kalender til opslagstavlen
November
4.11
Alle helgen-gudstjeneste kl. 14.30 i Indslev Kirke
og kl. 16.00 i Brenderup Kirke. Cellist Amelie
Helmstad medvirker. Se side 12.
7.11
Tapas, tro og tvivl – kl. 17.00 i Brenderup Kirke
og derefter i Sognehuset. Se side 6.
8.11
Torsdagsklubben i Sognehuset kl. 14.30-16.30.
10.11
Kirkehøjskole: ”Menneskets ondskab og livets
godhed” v/ Bjørn Rabjerg. Se side 14.
13.11
”Sandhed og løgn”. Foredrag v/ Pernille Hornum i
Føns Kirke. Se side 5.
14.11
100 salmer – Salmemaraton i Husby Kirke kl.
17.00-18.45. Se side 8.
15.11
Sognehuset kl. 17.30-18.30. Frivilligmøde.
Se side 5.
17.11
Brenderup Kirke og Sognehuset. Endagsretræte
kl. 9.00 – 16.30. Se side 7.
21.11
Bibel- og salmesamtalegruppe i Sognehuset kl.
9.30-11.30. Se side 6.
22.11
Torsdagsklubben i Sognehuset kl. 14.30-16.30.
23-25.11 Konfirmandlejr. Vil du med som hjælper?
Kontakt Lars.
27.11
Sognehuset: Menighedsrådsmøde kl. 18.30.
29.11
Kransebinding i sognehuset kl. 19.00. Se side 11.
30.11
Brenderup Kirke og Sognehuset kl. 17.00: Spismed-gudstjeneste. Se side 7.
December
2.12
1. søndag i advent. Brenderup Kirke kl. 16.00.
Familiegudstjeneste med FDFernes Lucia-optog.
5.12
100 salmer – Salmemaraton i Ørslev Kirke kl.
17.00-18.45. Salme 840-849.
6.12
Torsdagsklubben på besøg hos Kirsten Justensen
kl. 14.30-16.30.
7.12
Julefest i Indslev-Tårup Forsamlingshus.
Se side 12.
12.12
Brenderup Kirke kl. 19.00: Syng-julen-ind.
Se side 8.
16.12
Indslev Kirke kl. 16.00. Gudstjeneste m. cafedral
og vælg en julesalme.
31.12
Nytårsaftensdags-gudstjeneste kl. 15.00 i Brenderup Kirke. Se side 13.

Januar
3.1
Torsdagsklubben i Sognehuset kl. 14.30-16.30.
16.1
Bibel- og salmesamtalegruppe i Sognehuset kl.
9.30-11.30. Se side 6.
16.1
Tapas, tro og tvivl – Brenderup Kirke kl. 17.00 og
derefter i Sognehuset. Se side 6.
17.1
Torsdagsklubben i Sognehuset kl. 14.30-16.30
19.1
Kirkehøjskole: ”Tro og skam” v/ Christian Hjortkjær, Silkeborg Højskole. Se side 14.
23.1
100 salmer - Salmemaraton i Balslev Kirke kl.
17.00-18.45. Se side 8.
31.1
Torsdagsklubben i Sognehuset kl. 14.30-16.30.
Februar
1.2
Brenderup Kirke og sognehuset kl. 17.00: Spismed-gudstjeneste. Se side 7.
3.2.
Kyndelmissegudstjeneste i Brenderup Kirke kl.
19.00. Se side 13.
14.2
Torsdagsklubben i Sognehuset kl. 14.30-16.30
20.2
100 salmer - Salmemaraton i Føns Kirke kl.
17.00-18.45. Se side 8.
23.2
Kirkehøjskole: ”Tro og helbredelse” v/ professor
Niels Christian Hvidt. Se side 14.
27.2
Bibel- og salmesamtalegruppe i Sognehuset kl.
9.30-11.30. Se side 6.
27.2
Tapas, tro og tvivl – Brenderup Kirke kl. 17.00 og
derefter i Sognehuset. Se side 6.
28.2
Torsdagsklubben i Sognehuset kl. 14.30-16.30.
Marts
6.3
Konfirmanderne fra Anna Trolles Skole laver
deres egen gudstjeneste. Brenderup Kirke kl.
19.00.
13.3
100 salmer - Salmemaraton i Tanderup kirke kl.
17.00-18.45. Se side 8.
14.3
Torsdagsklubben i Sognehuset kl. 14.30-16.30.
20.3
Konfirmanderne fra Brenderup og Omegns Realskole laver deres egen gudstjeneste. Brenderup
Kirke kl. 19.00.
23.3
Kirkehøjskole: ” Grundtvig og kvinderne”.
Se side 14.

Brenderup-Indslev Menighedsråd holder menighedsrådsmøde den sidste tirsdag i måneden (undtagen
juli og december mdr.) kl. 18.30-21.30 i Sognehuset, Brenderupvej 37, Brenderup.

Sognepræst
Lars Højland
Bubbelvej 79, 5464 Brenderup
Tlf. 6444 1066 – lah@km.dk

Organist
Eva Møller Knudsen
Vigen 12, 5580 Nørre Aaby
Tlf. 6591 3074

Kirkesanger
Kathrine B. Sundahl
Enghøjvej 3, 5466 Asperup
Tlf. 6442 3911

Graver – Brenderup Kirke
Kim Broholm

Menighedsrådsformand
Tage Kristensen
Engvej 30, 5464 Brenderup,
nuna@post9.tele.dk
Tlf. 6444 2731

Kirkeværge
Brenderup og Indslev Kirker
Karen M. Jensen
Margaardvej 42, 5580 Nørre Aaby
Tlf. 6442 1063 / 3012 8661

Næstformand og kasserer
Jan Løvendahl
Indslevvej 26, Indslev,
5580 Nr. Aaby,
Tlf. 6442 2018

Kirkegårdskontoret
Tlf. 4219 3201
indslevkirke@mail.dk

Kirkegårdskontoret
Tlf. 4219 3201
brenderup_graver@mail.dk
Graver – Indslev Kirke
Kim Broholm
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Præstens
Klumme:
Hvad synes du om forsidebilledet? Det er et af
mine yndlingsikoner. I de næste kirkeblade vil
jeg vise en ny ikon hver gang og fortælle, hvad
jeg ser i det.
Forsideikonen denne gang er den ældst kendte
ikon af ”Kristus Pantokrator” - det betyder
”Kristus Al-hersker”. Motivet bruges i mange
kirker, særligt de katolske, og de har alle fået
inspiration fra forsideikonen, som er fra 5600-tallet. Det hænger i Skt. Katharinaklosteret ved foden af Sinaj Bjerg, Egypten. Så vidt
historien. Men hvad ser jeg i det?
Det første er den underlige fornemmelse af at
”vide”, at det er Jesus. Det ved jeg selvfølgelig
ikke, men det er da pudsigt, at mit indre billede af Jesus er det samme som menneskers
indre billede for 1500 år siden. Du har det
sikkert på samme måde. Der er noget evigt
over det.
Det næste, jeg lægger mærke til, er den store
forskel, der er på Jesus’ højre og venstre side.
Hans højre side er lys og åben, selv kjortlen er
mere åben. Hans venstre side derimod er mere
mørk og lukket, f.eks. er hans mørke hår bredere end i hans højre side. Og så er der hans
venstre øje, som på en eller anden måde ser
ind i mit mørke. Med højre øje ser han den del
af mig, som jeg kender, og godt vil kendes ved.
Med venstre øje ser han den del af mig, som
jeg kender, men nødigt vil kendes ved. Han
både ser og ser bagom. Men vigtigst er fornemmelsen at blive set – ikke blot set på, men
set, set af nogle gennemskuende og evigt kærlige øjne.
Den store bog i Jesus’ venstre hånd kalder også
på opmærksomhed. Den fortæller om en tung
bog og en tung skæbne – som Jesus dog bærer
alligevel. Men det er også en dyrebar bog, de
små lysende pletter omkring korset er ædelstene. Den himmelske kærlighed har sin pris,
og prisen var høj: frelserens liv. Bogen fortæller om den kærlighed, der strækker sig mod
alle mennesker, også de mest fortvivlede.
- Kære Gud, kender du fornemmelsen af være

naglet til en ulidelig situation, svigtet, hængt
ud, forladt, ja selv forladt af dig, Gud? Det frelsende svar lyder: - Ja, jeg kender det. Jeg hænger nemlig her på korset ved siden af dig. Og jeg
svigter dig aldrig.
Jesus’ højre hånd har sin egen symbolik. Den
er løftet til velsignelse, men hvor peger fingrene hen? Mod bogen? Mod dig som beskuer?
Mod din sidemand? Mod døren bag Jesus’ venstre skulder? Måske svaret er alle steder på
samme tid, men døren bag skulderen i skyggesiden må ikke glemmes.
Vi har alle en skyggeside, og når jeg prøver at
gå gennem døren i tillid til, at Jesus’ venstre
øje følger mig, så fornemmes skyggen mindre
farlig. Skygger er ikke nødvendigvis farlige, for
skyggesiden er bare lagerplads for alt det, som
vi endnu ikke har kastet kærlighedens og erkendelsens lys på, og derfor henligger det hele
i mørke. Men skyggesiden kan rumme noget
farligt, eller snarere noget som fornemmes farligt. Gamle traumer og fortrængninger. Små og
store dæmoner. I vikingetiden ville man have
kaldt det Udgård, dvs. der hvor jætterne boede.
Selv kalder jeg det for vores endnu ugrædte
tårer, som alle længes efter at blive forløst og
briste ud i en kærlig favn. Jesus’ venstre øje
minder mig om den kærlige favn, som jeg har
brug for, hvis jeg gerne vil møde min gamle
smerte. – Går det an Jesus, at jeg fortæller om...
Øjet er det mods-givende løfte, der siger, at ja,
det går an, for du er allerede set og elsket.
Endelig er der glorien om Jesu hoved. Den fortæller, at Jesus lyser op på sin vej. Findes der
noget, som kan slukke hans lys? Nej. Ikke i min
tro i al fald. Kunstneren, som malede billedet
for 1500 år siden, havde samme tro, for han
malede Jesus som Al-hersker.
En øvelse her i vintertiden. Når du fornemmer
en skygge i dit sinds øjenkrog, så prøv at kalde
den til dig, kald den ind i dit lys og din varme,
kald den ind under den evige kærligheds blik.
Lad de endnu ugrædte tårer forløses og briste
ud i en kærlig favn – for Guds, din egen, din
næstes og verdens skyld. En efter en efter en
efter ...
Hov! Pladsen løber ud. God jul til alle.
Lars Højland
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Fra menighedsrådsformanden:

Om sognehus
Menighedsrådet for Brenderup-Indslev har en
meget stor opgave, der skal løses. Opgaven er
overtaget fra det tidligere menighedsråd, hvis
periode udløb den 31/12 2016. Det drejer sig
om investering for ret betydelige midler. Disse
midler har menighedsrådet nogle af, men slet
ikke nok.
Det forrige menighedsråd var fremme med
tegninger til en udvidelse af det eksisterende
sognehus. Tegningerne blev forkastet af de styrelser, som skulle godkende projektet. Menighedsrådet indså da, at det var nødvendigt at
bygge helt nyt, men på grund af den korte
funktionstid der var tilbage, lod man opgaven
gå videre til det nuværende menighedsråd.
Omkring projektet ligger der to ”skal-opgaver”
for menighedsrådet. Den ene går ud på, at nuværende faciliteter for graverpersonalet ikke
lever op til gældende bestemmelser. Den
anden er et faktuelt behov for bedre lokaler til
konfirmand-undervisningen. Disse to behov
kan kun opfyldes ved at bygge et helt nyt sognehus, da vi jo ikke kan få lov til at lave en tilbygning til det eksisterende.
Konsekvensen vil så være, at det nuværende
skal rives ned – egentlig en nydelig førstelærerbolig fra slutningen af 1930-erne. Dertil
skal eksisterende lokaler for graverpersonalet
også kondemneres.
Disse tiltag udløser så yderligere behov, idet

kontor, arkiv og mødelokaler, også skal rummes i det nye. Konsekvensen bliver, at projektet bliver stort og dyrt.
Men vi finder, at det vil være meningsløst at
bygge et nyt sognehus, som har en ringere
arkitektonisk løsning end den nuværende
bygning.
Hvis det overhovedet lader sig gøre, ønsker
menighedsrådet at sikre sognet og byen en
bygning, som man glædes ved at se på, og som
kan medvirke til at give området et løft. Herunder arkitekturen - i forhold til at bygningen
skal ligge tæt på kirken.
Vi har et projekt på papiret. Men da omkostningerne ved projektet er meget store, er rådet
blevet opfordret til at finde flere anvendelsesmuligheder for den nye bygning. Det kunne
være i kirkeligt regi, men også i lokalt regi, da
bygningerne meget gerne må være til glæde
for en bredere kreds, så byen og området også
kan tage ejerskab til bygningen.
Vi vil meget gerne i kontakt med personer, foreninger eller virksomheder, som kunne være
interessenter, eller blot har gode ideer til
sådan en form for kulturcenter eller anden
form for fællesskab. Menighedsrådet vil så afvikle et seminar, hvor alle interesserede er velkomne, og hvor ideerne kommer til at ”svirre”
om ørerne på os.
Tage Kristensen, formand

Bibel- og salmesamtalegruppe
Samtaler om stort og småt – særligt stort.
Åh, hvor er det godt at få lov at snakke om de
store ting i livet! Der findes ikke mange af den
slags åndehuller mere, men i bibel- og salmesamtalegruppen er alt velkomment, både stort
og småt.
Vi mødes i sognehuset kl. 9.30 – 11.30 på
onsdagene ...
d. 21/11, hvor vi snakker om Johannesevangeliet kapitel 19 og salme 114,
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d. 16/1, hvor vi snakker om Johannesevangeliet kapitel 20 og salme 418,
d. 27/2, hvor vi snakker om Johannesevangeliet kapitel 21 og salme 11.
Der kræves ingen særlige forudsætninger, blot
lyst til en god snak. Man dukker bare op.
Lars Højland

Frivilligmøde
Næste frivilligmøde: Torsdag den 15. november kl. 17.30 – 18.30 i Sognehuset
Frivillig – fri
og villig!

Åh, hvor var det en fornøjelse ved sidste frivilligmøde! Gode ideer, og masser af gode viljer
og hænder. Der er nu noget om, at vi gør hinanden stærke. I al fald gik man styrket hjem
efter sidste frivilligmøde. Og nu er muligheden

der igen. Der er brug for din indsats! Og det er
rart at gøre en forskel.
Vi gi’r kaffen og teen. Gi’r du en hånd?
Kim Røge / Lars Højland

Samarbejdende sogne
Salmedigter Jens Rosendal
D. 28. oktober kl. 15.00 i Udby Kirke
Jens Rosendal er ham med ”Du kom med alt
det der var dig”. Han er efterhånden midt i
80erne, men han skriver stadig og fortæller
med liv og glød om sine salmer og sange.
Gratis entré.
Pernille Hornum

”Sandhed og løgn” ved
Pernille Hornum
D. 13. november kl. 19.00 i Føns Kirke

Jens Rosendal

Hvad sker der, når vi møder løgnen og mister
tilliden til nogen, vi troede, vi kunne stole på?
Hvorfor lyver vi, og er løgnen altid af det onde?
Pernille Hornum er præst, foredragsholder,
coach og leder af projekt Sjælesorg på Nettet.
Gratis entré.
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Tapas, tro og tvivl
Den gode samtale! Det er målet med Tapas, tro og tvivl.
Vi begynder med en musik- og stillegudstjeneste i Brenderup Kirke kl. 17.00, derefter går vi i
Sognehuset til Tapas og gode samtaler. I den
gode samtaler er der noget på spil. Sammen
vover vi os ud på ærlighedens dyb og giver

plads til tro, tvivl, kærlighed, længsel, liv. Lars
Højland kommer med et oplæg, og derefter går
snakken … nej, samtalen ved bordene. Det
handler ikke om at få ret, men om at gøre hinanden klogere, dybere, mere favnende.

Onsdag d. 7/11: Selvkærlighed

Kan det virkelig passe, at man skal elske sig
selv for at kunne elske sin næste? Eller handler
det moderne og besværlige bud om selvkærlighed ikke snarere om egenomsorg og selvværd?

Onsdag d. 16/1: Tabu og tavshed

Der skal en flok til at dyrke et tabu, men kun
en til at bryde tavsheden. Det kan vel være
sandt, men hvor kan det dog være svært at
bryde ud! En aften, hvor fortielser får ord og
løssluppenheden søger nye veje.

”Jeg håber aldrig, vi finder hinanden,
i hver sin ende af et samtalekøkken,
med intet at sige”
Onsdag d. 27/2: Frihed

Et forjættende ord. Hvem vil ikke gerne være
fri? Men handler frihed om at være fri fra eller
fri til? Handler det om at blive båret eller om
selv at bære? Grundtvig skrev om kærligheden, at jo stærkere den binder, des friere den
gør. Kærlighed som arbejdsgiver ...

Onsdag d. 3/4: Ensomhed

Fremtidsforskerne siger, at antallet af ensomme mennesker stiger – hurtigt. Hvorfor er
det rart at være alene, men ubehageligt at
være ensom? Og hvorfor er det midt i en flok,
man kan føle sig allermest ensom? Ensomhed
er noget, alle kender til – så lad os være fælles
om det.
Plads til max 40 personer · Tapas og rødvin koster 40 kr. Resten er gratis.
Tilmelding hos Lars Højland senest dagen før – lah@km.dk / 64441066.
Lars Højland (og styregruppen)
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Endagsretræte – lørdag d. 17/11
Ro på! Skuldrene ned. Sæt dig for Guds ansigt og i Hans åbne favn. Du behøver ikke ...
Sæt dig ned. Vær stille.
Lad ånden komme.

Tit tror vi, at man skal gøre en masse for at
være elsket, god nok, accepteret. Men på retræten slipper vi præstationsræset og mærker
det forunderlige, at vi allerede er elskede. Det
var det, vi fik at vide, da vi blev døbt. Det er
det, Helligåndsduen fortæller os. Du er allerede elsket!
Hverdagen kan larme så meget, at man ikke
kan høre det glædelige budskab, men på en-

dagsretræten er vi stille, mens vi sætter os i
Guds favn og lytter med hjertet. Hver for sig vil
vi høre noget forskelligt, men det er helt sikkert godt. Ånden er en livgiver.
Alle kan have brug for en timeout, og alle, uanset alder, er velkomne. Tilmelding hos Lars
Højland – lah@km.dk / 64441066.
Helle Jensen, Eva Johannsen, Lars Højland

Spis-med-gudstjenester
Gør dig selv og din familie en gudstjeneste!
30. november og 1. februar. Inkl. fællesspisning.
D. 30. november laver
Anni og Elly
flæskesteg og
risalamande
til os!

Vi mødes i Brenderup Kirke kl. 17.00 til en sjov
og letfordøjelig familiegudstjeneste, og bagefter er der fællesspisning, te, kaffe og leg i Sognehuset. Hjemme igen inden kl. 19.00, så det
ikke går ud over Disneyshow!
Man må meget gerne tilmelde sig hos mig på

lah@km.dk, men det er også ok bare at dukke
op – vi deler den mad, der er. Voksne 30 kr.
Børn 10 kr.
Et godt sted at møde nye mennesker, også for
børnene.
Lars Højland
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100 salmer – og andet om tro
Hvis troen skal være levende,
må vi hele tiden mødes om
den og give den nyt udtryk. I
den forbindelse vil jeg ikke
lade chancen gå forbi til at
minde om, at det netop er tilfældet med en række nye og
spændende initiativer i vores
egne sogne, som vi gennemfører her i efterår og vinter med
”Tapas, tro og tvivl”, ”Natkirke” samt ”Endagsretræte”.
I 2016 skete der også en fornyelse og nyfortolkning af
vores tro, idet der udkom en
salmebog med 100 af de bedste nyere salmer, hvor en
række kompetente salmedigtere har sat nye og vedkommende ord på den kristne
tro. Det fejrer vi i de samarbejdende sogne, hvor vi over
ti aftner skal synge de 100
mere eller mindre nye salmer.

Salmerne er udgivet som et
tillæg til salmebogen, så alt,
hvad du skal gøre, er at møde
op kl. 17.00 – 18.45 på disse
datoer og steder:
14. november – Husby Kirke
Salme 830-839
5. december – Ørslev Kirke
Salme 840-849
23. januar – Balslev Kirke
Salme 850-859
20. februar – Føns Kirke
Salme 860-869
13. marts – Tanderup Kirke
Salme 870-879
10. april – Brenderup Kirke
Salme 880-889

Vi synes, det er en glimrende
mulighed for at krydse sognegrænsen og se kirkerne og
møde menighederne i vores
nabosogne. Derudover giver
det ikke mindst en mulighed
for at høre vores ”egen” organist Eva Møller Knudsen, der
vil guide os trygt og godt gennem aftenenerne. Vi håber
selvfølgelig, at de nye salmer
med tiden bliver velkendte
salmer, som vi sammen kan
lune os ved en efterårs- eller
vintermorgen i en af vores
kirker.
Vel mødt!

Kim Røge – Formand for
aktivitetsudvalget

Syng-julen-ind – med skolens børnekor
Også i år med både børnekor og tværfløjtespiller.

Julen er
hjerternes
fest...
Syng-julen-ind 12. december kl. 19.00 i
Brenderup Kirke. Alle er velkomne ved vores
efterhånden traditionsrige syng-julen-indaften. Vi synger kendte og mindre kendte julesalmer sammen. Juleevangeliet læses.
Julefreden indfinder sig. Og også i år kan vi
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Julen har
noget på
hjerte – til
både dig og
mig og alle

glæde os over, at Eva har øvet sange og salmer
med elever fra Anna Trolles Skole. Dertil kommer, at Rikke, som har spillet på tværfløjte for
os før, også deltager. Dejligt begge dele.
Lars Højland og Eva Møller Knudsen

Torsdagsklubben og tak for indsatsen
Hver anden torsdag eftermiddag mødes torsdagsklubben i Sognehuset for at strikke og
hækle tæpper, trøjer, bukser og andet godt til
børnehjemsbørn i Letland og Rumænien.
Tidligere blev der strikket og hæklet til Mother
Theresas organisation i Indien, men det satte
storpolitik en stopper for. I stedet valgte Torsdagsklubben at aflevere håndarbejdet til ”Østeuropæisk Børnehjælp”. Foreningen indsamler
også andet udstyr, som kan gøre en positiv forskel, men tæpper og tøj er der altid brug for.
Da Bent Brønning, formand for foreningen,
modtog tingene, fortalte han, at de selv kører
ned med det hele for at være sikre på, at det
havner i rette hænder.
Der blev sagt gensidigt tusind tak for hjælpen,
da vi, Margrethe Rasmussen og Lars Højland,
afleverede årets strikke-hæklehøst (en hel bilfuld) på foreningens lager i Haderslev. Se torsdagsklubbens mødedatoer i kalenderen på
side 2.
Lars Højland

Tak for indsatsen – siger Bent og
Margrethe til hinanden.

Nye kirkebladsuddelere
I mange år er kirkebladet blevet delt
ud af det almindelige postvæsen – Post
Danmark og Post Nord, men på grund
af besparelser i staten blev uddelingsansvaret givet videre til
FK Distribution i Aarhus.
De har delt ud for os de
sidste to blade, men også
det har vist sig uholdbart. De deler ikke ud i
de uger, vi har brug for,
og hvad gør man så? Heldigvis har Anna Trolles
Skoles 7. klasse sagt ja til
opgaven. De får det
samme for det, som FK
Distribution skulle have

haft, så der bliver lidt ekstra til klasseklassen / årets ekskursion. Godt for
alle parter.
Alle adresser i Brenderup og Indslev
sogne er delt ud på 22
ruter med tilhørende
landkort, og så er det ellers bare kirkebladene i
hånden og op på cyklen.
Hvis der er problemer
med omdelingen, bedes
man kontakte mig på
enten 6444 1066 eller
lah@km.dk.
Lars Højland
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Jul, jul, jul
Hvad tænker man, når der siges ordet JUL?
Jeg er blevet bedt om at skrive lidt om JUL.
Hvad tænker jeg i august måned om jul? Når
jeg er på ferie om sommeren, uanset om det er
herhjemme eller især i udlandet, så skal jeg
gerne finde en eller anden ting, som har med
JUL at gøre. Det kommer der tit sjove ting ud
af…
Når jeg tænker på min barndoms jul i ”de gode
60ere”, så var der både opgaver, som blev lavet,
fordi det havde altid været gjort i mine bedsteforældres tid, så som at der skulle slagtes gris,
for mor skulle jo nå at lave leverpostej og sylte
inden jul. Så var der opgaver, som bare var
sjove, og som far deltog i for eksempel det at
lave julekonfekt (marcipangrisen og ”smørrebrød” ud af farvet marcipan), og når vi skulle
bage, for vaniljekransene skulle bages efter
mors specielle opskrift, havregrynskuglerne
efter ugebladets opskrift, og adventskransen
skulle være klar til 1. søndag i advent. Sådan
var/er der ”regler” for mange af de traditioner,
jeg har taget med mig til min familie.
Særlig to ting har haft betydning for mig i mit
voksenliv:
Hvad mon farmor nu havde fundet på at give i
julegave, når jeg nu vidste, at hendes gave
måtte max koste 30 kr.? For som hun sagde: Jeg har jo 9 børnebørn, og de skal alle have...
På den måde formåede min farmor at ”sige til
os”, at selvom der ikke var meget at gøre med
rent økonomisk, så skulle vi alle mærke, at hun
tænkte på os, og at vi betød lige meget for
10

hende alle sammen. For det er vel allermest
det med at glæde sig til noget! Det med at
vente med spænding! Men også det at jeg kan
gå i kirke og høre al den skønne julemusik der.
Sammen med det at der også bliver ”fyldt åndeligt føde ”på. Og her mindes jeg igen: At jeg
var sammen med min farmor i kirken juleaften, bare hende og jeg. Netop dette håber jeg,
at jeg kan give videre til mit barnebarn.
Jeg vil gerne, at der i julemåneden og selve
juleaften og de efterfølgende dage sker en del,
hvor jeg samler de mennesker, som betyder
noget for mig. Det kan være adventshygge med
kollegaer, at finde/købe julegaver sammen
med ens mand/mor eller have en julebagedag
med sit barnebarn.
Dette er alt sammen strøtanker, men hvis jeg
skal samle det, må det blive til de ord: Forventning – glæde – være sammen med – nok til
alle.
Jeg tænker, at uanset hvem man er, så er der
altid en” forventning”, som man kan glæde sig
ved. Hvis man er åben, vil der være nogen at
være sammen med, og i det varme fællesskab
er der altid nok til alle.
Denne julesalme vælger jeg altid først, når vi
skiftes til at vælge det, der skal synges, mens vi
går om juletræet juleaften.
Jeg synes, den har alle fire elementer med: Forventning – glæde – være sammen med - nok til
alle:
Helle H. Jensen

1. Julen har bragt velsignet bud,

2. Glæden er jordens gæst i dag

3. Frelseren selv var barn som

nu glædes gamle og unge.

med Himmel-kongen, den lille.

vi,

Hvad englene sang i verden ud,

Du fattige spurv, flyv ned fra tag

i dag han lå i sin vugge.

nu alle små børn skal sjunge.

med duen til julegilde!

Den have, Guds engle flyve i,

Grenen fra livets træ står skønt

Dans, lille barn, på moders

vil Jesus for os oplukke.

med lys som fugle på kviste;

skød!

Himmerigs konge blandt os bor,

det barn, som sig glæder fromt

En dejlig dag er oprunden:

han juleglæden os bringer;

og kønt,

I dag blev vor kære frelser fød

han favner hver barnesjæl på

skal aldrig den glæde miste.

og Paradis-vejen funden.

jord
og lover os englevinger.
B. S. Ingemann, 1839

Kransebinding
Kransebinding – i år d. 29. november kl. 19.00 i Sognehuset.
Kransebinding anno
1896.

En gammel tradition! Vi binder julekranse,
som jeg tager med ud på præste-julevisit, når
jeg besøger dem fra sognene, som nu er flyttet
på udensogns plejehjem. En vældig hyggelig og
meningsfuld aften. Og dem fra sognene glæder
sig til at kunne hængene kransene op. - Se!
Den har nogle fra mit tidligere sogn lavet. Og
præsten kom forbi med den!
Ok, helt tilbage til 1896 går traditionen ikke,
men de gjorde sig umage dengang. Sikkert

fordi kong Oscar d. 2. kom forbi i Romsdalen,
Norge, hvor billedet er taget.
Selv om vi sørger for pyntegrønt og andre
remedier, er du meget velkommen til at tage
noget med selv. Kaffe, hygge og julegodter
sørger vi også for. Tilmelding ikke nødvendig,
men send gerne en mail til Lars på lah@km.dk.
Lars Højland
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Allehelgens-gudstjenester
4. november siger vi farvel og tak til årets døde.
Brenderup kirke kl. 16.00. Indslev Kirke kl. 14.30.

Kærlighed er evighedens lys til
både levende og døde.

Alle er velkomne ved
allehelgensgudstjenesterne
– uanset om man har mistet
i år eller ej.

Kærligheden er evig! Det ved enhver, der har mistet, for
vel er den døde død, men kærligheden lever stadig
inden i os som sorg, savn og minder. Og med troen ved
hjertet, at kærligheden også lever uden for os som Guds
kærlighed til både
levende og døde. Tak Gud,
at vi falder i levende hænder! Ved allehelgensgudstjenesterne vil cellist
Amelie Helmstad medvirke, bl.a. vil hun spille
solo lige efter, at navnene
på årets døde er læst højt
fra prædikestolen.
Lars Højland og
Eva Møller Knudsen
Cellist Amelie Helmstad

Julefest i Indslev
Julefest – i år d. 7. december.
Kom indenfor. Der er
altid plads
til en julefestdeltager
mere.

Julefest i Indslev-Tårup Forsamlingshus! Gad
vide, hvor længe den tradition har eksisteret?
Længere end nogen kan huske. I år er det fredag d. 7/12 og som altid fra kl. 14. 30 - ca. kl.
20.
Invitationen gælder seniorer og ældre, som er
bosiddende i eller har tilknytning til
Brenderup og Indslev sogne.
Programmet er det traditionelle med kaffe,
12

hygge med julesange, luciaoptog ved Ejbyspejderne og afsluttende med spisning.
Pris for hele arrangement er 100 kr. pr. person.
Tilmelding senest mandag d. 26. november til
enten Flemming Mouritsen, 6446 2163 /
fl@humlehus.dk eller Lars Højland:
6444 1066 / lah@km.dk.
Kim Røge / Flemming Mouritsen / Lars Højland

Nytårsaftensdags-gudstjeneste
Gudstjeneste, champagne, kransekage og godt nytår til alle.
I år i Brenderup Kirke nytårsaftensdag d. 31/12 kl. 15.00. Til næste år i Indslev Kirke.
Værsgo!
Godt nytår.
Og tak for
det gamle
år.

Det er gammel skik, at man går på besøg hos
naboen nytårsaften. Ok, man gør det ikke alle
steder, men traditionen er nu god. Fremover
vil vi lade nytårsgudstjenesten på skift være i
Brenderup og Indslev kirker. I år er det
Brenderup Kirke d. 31/12 kl. 15.00.

Et nyt år står for døren. Tilbageblik på det
gamle. Skuen ind i det nye. Begge dele over et
glas champagne og en kransekage i våbenhuset. Menighedsrådet er vært.
Lars Højland

Kyndelmisse
Lyset breder
sig. Englevinger i
mørket.

Ved kyndelmissegudstjenesten søndag den 3.
februar kl. 19.00 vil vi tænde lys, læse op,
synge og sammen fejre, at vi går imod lysere
tider.

Der vil være et konfirmandkor under organistens ledelse, og konfirmandforældrene læser
bibeltekster om lys op. Varme til en kold tid!
Lars Højland / Eva Møller Knudsen
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• Provsti:
•
•

Tro – skam,
•
•
•
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•
helbredelse og tre koner
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•

•

•
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•

En sæson med fokus på eksistens og tro

i
MIDDELFART PROVSTI

•

•

kristendomskursus for voksne

w w w. k i r ke h o j s ko l e . d k

•

•

•

•
•
•
Dette års kirkehøjskole byder på 5 lørdagsmøder. Det første er vel overstået,
• • men
• der
••
venter endnu 4 spændende• dage. Tilmelding
•
•
er nødvendig og kan bedst ske
• via
• hjemme•
•
siden www.kirkehojskole.dk,
• •alternativt
•
• til: •
•
•
•
•

•

•

•

Grethe Jakobsen,
1873, e-mail:
• • tlf. 2344
•
gkj@brenderupbiler.dk. Prisen for et arrangement er 60 kr. inkl. morgenkaffe med rundstykker m.m. samt
• formiddagsfrugt.
•
• •
• •
•
• •
•
• • •
•
•
•
• • •
Lørdag 10. november 2018• kl. •9.00-12-00
•

Menneskets ondskab og livets godhed

v. Bjørn Rabjerg, Aarhus Universitet
Dette foredrag introducerer til teologen og filosoffen K.E. Løgstrups
liv og samtid samt til hovedbegreberne i hans tænkning: den etiske
fordring og de suveræne livsytringer.
Asperup Sognegård, Kirkestræde 1, Asperup
Lørdag 19. januar 2019 kl. 9.00-12.00

Tro og skam

v. Christian Hjortkjær, Silkeborg Højskole
Skam er ikke følelsen af at have gjort noget forkert, men følelsen af,
at man er forkert – selvom man altid gør alting rigtigt.
Balslev Forsamlingshus, Granlyvej 1, Ejby
Lørdag 23. februar 2019 kl. 9.00-12.00

Tro og helbredelse

v/ professor Niels Christian Hvidt
Hvad er meningen med vores liv? Gør det en forskel at opleve livet
som meningsfuldt? Og hvordan kan vi finde mening, når tilværelsen
udfordrer os?
Middelfart Sognegård, Algade 7, Middelfart
Lørdag 23. marts 2019

Grundtvig og kvinderne

Teater KRAFTVÆRK opfører en fortælling med musik og sange.
Mere om dette arrangement i næste kirkeblad.

Der ligger programfoldere i kirkernes våbenhuse.
Bestyrelsen for kirkehøjskolen glæder sig til et lige så stort fremmøde
som i forrige sæson, hvor der flere gange var fuldt hus.
Grethe Krogh Jakobsen
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Nyt fra sognene
På disse sider medtages arrangementer og andet, som skaber fællesskab i sognene.

Brenderup Forsamlingshus
Siden sidst har vi
søndag d. 2. september afholdt vores årlige
kræmmermarked.
Der var fuld booket
med stadepladser
både inde i huset og
ude på pladsen. Markedet var godt besøgt, og det dejlige
sensommervejr
gjorde, at folk fik lyst
til at slå sig ned ved
bordene og få en
snak med hinanden,
mens de fik sig lidt
at spise og drikke.
Der var mulighed for
at forny eller nytegne medlemskab
hos Brenderup Forsamlingshus, og der
var udtrækning af præmier til
dem, der gjorde det på markedsdagen. Præmierne var 2 x
2 billetter til vores brunch d.
3. februar 2019 og 1 x gratis
leje af huset for en dag.
Tillykke til vinderne.

D. 18. november afholder vi
det årlige Julemarked, og der
er allerede booket fuldt op af
stadepladser indenfor. Ønsker
man en stadeplads udenfor,
skal man kontakte Allan Nielsen på tlf. 30 71 15 72.

D. 3. februar:
Brunch for alle.
I løbet af efteråret får vi sat 5
nye lysmaster op på parkeringspladsen.
På vegne af bestyrelsen
Jane Skafte

På deres Facebook-side varsler Brenderuphus café-åbning i 2018. Nyt samlingssted for alle.
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Nyt fra sognene
Brenderup Dagcenter

Aktivitetsrådets arrangementer
Søndag d. 18. november
kl. 14.00-16.00:
Historien om en Københavnerdrengs oplevelser i feriekoloni, blandet med
musikalsk underholdning af
duoen Øst-Vest.
Mandag d. 26. november
kl. 13.30-15.00:
Foredrag om Dagnæs orkidekultur ved Knud Nielsen.
Orkideer kan købes.
December:
Julekoncert med Anders
Munk og Finn Okholm. Se
dagspressen.
Mandag d. 14. januar
kl. 13.30-15.00:
Foredrag ved Palle E Petersen.

Museumsleder
Palle E. Petersen med en
model af Skovbylejren.

Vi skal høre om tyske flygtninge i Skovby lejren 19451947.
Tirsdag d. 5. februar
kl. 13.30-15.00:
Musikalsk underholdning ved
Hans Rytter og Arne Plough.
”Da mormor var med på noderne.”

Onsdag d. 6. marts
kl. 13.30-15.00:
Jens Chr. Cristiansen fortæller
om et spændende liv til søs
fra dæksdreng til kaptajn i de
store containerskibe ved A. P.
Møller.
Venlig hilsen Aktivitetsrådet

Brenderup Seniorer
Fredag d. 30. november kl. 14.30
Jule bankospil på Brenderup Højskole
Pris som sædvanlig 30 kr. for kaffe og kage.
Pris 10 kr. pr. plade
Fredag d. 7. december kl. 18.00
Julefest i Brenderup forsamlingshus
Fællesspisning, lotteri og underholdning af
Olsen Trioen.
Pris kun 200 kr. Tilmelding senest 8 dage før.
Fredag d. 11. januar kl. 14.30
Bankospil på Brenderup Højskole
Pris som sædvanlig 30 kr. for kaffe og kage.
Pris 10 kr. pr. plade
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Fredag d. 15. februar kl. 17.00
Ordinær Generalforsamling i Brenderup
forsamlingshus
Dagsorden ifølge vedtægterne.
Når generalforsamlingen er vel overstået, skal
vi hygge lidt. Der er en sildemad, 3 stk. smørrebrød, 1 ostemad og 1 øl/vand, samt kaffe.
Efter spisningen er der lotteri og underholdning.
Generalforsamlingen er naturligvis gratis, men
det efterfølgende traktement koster kun 50 kr.
Kun for medlemmer.
Nærmere oplysninger fås ved henvendelse til
Jens Jensen på tlf. 61113880

Nyt fra Sognene
Brenderup Højskoles Musikforening
Afenginn

Fredag d. 23. november
kl. 20:00
Afenginn betyder på oldnordisk beruselse og
styrke. Og det er præcis
sådan man har det i
selskab med denne forrygende nordisk /østeuropæisk folk, rock pop,
punk, klassiske musik.
De er et band, der
mestrer såvel de inderlige og svævende passager som hæsblæsende
virtuositet med elementer af ska og klezmer.

H.P. Lange & Band

Afenginn

Fredag d. 18. januar kl. 20.00
I 30 år har H.P. Lange været bluesmusiker på
landevejen, og er efterhånden en veteran på
musikscenen i Danmark. På scenen leverer
bandet et energisk mix af Delta Blues, Gospel

og folk. Repertoireret er en blanding af egne
sange og sange, samlet op blandt andet da H.P.
Lange boede i Louisiana og rejste til Mississippi. Desuden er der kommet et strejf af cajun
og oldtime i musikken, især når Niels Bonefass
er med. Selv H.P. Lange kan så finde på at spille
banjo.

Generalforsamling:

Torsdag d. 26. februar kl. 19.00
Alle medlemmer og andre interesserede er
meget velkomne!
Generalforsamlingen afholdes i ”Halmhuset” i
Højskolens have.

The Baronets:

Fredag d. 15. marts kl. 20.00
– læs mere i næste kirkeblad.
H.P. Lange & Band

Køb billetter på www.Fyensbilletten.dk eller i Brenderuphus.
Læs mere på www.b-h-m.dk
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KFUM og KFUK på Vestfyn
– for voksne
Hvorfor skriver vi ”for voksne”? Jo, de fleste opfatter
nok foreningen KFUM og KFUK som et børne- og ungdomsarbejde. Og det er til dels rigtigt, det ligger jo i
selve U’et. Men KFUM og KFUK på Vestfyn vil gerne
tilbyde indholdsrige fællesskaber for alle aldersgrupper og inviterer til fællesskab, fællessang og fællesforedrag, ofte i samarbejde med de lokale menighedsråd.

Som man kunne læse i forrige kirkeblad, er der sat et
børnetilbud i søen, kaldet Tween Sing. Det er for børn
i 3.-6. klasse, som i løbet af efteråret og vinteren et
par lørdage og en enkelt weekend inviteres til timer
med dans, musik og performance. Har du eller kender
du et barn, som kunne have lyst til at være med, kan
du kontakte Fie Refshauge på tlf. 2074 5454.

Møder for voksne:

kristen indfaldsvinkel. Han vil i sit foredrag
spørge: ”Hvordan inddrager vi, hvordan sikrer
vi en god socialpolitik, balancen imellem den
enkeltes ansvar og det kommunale ansvar?”
Undervejs fortæller han om sine visioner for
det politiske arbejde og vejen til det politiske
ansvar, han har i dag.
Mødet finder sted i Asperup Sognehus,
Kirkestræde 1A.

Lørdag den 10. november kl. 14-22 inviteres til stævne på Skåstrupstrand.
• Foredragsholder og sognepræst Gerda
Neergaard Jessen: ”Jeg vil ha’ ret til at fejle.”
Gerda tager livtag med det perfekte menneske, som ønsker den perfekte familie, den
perfekte krop, og som ikke vil fejle. Hun er
generøs med indspark fra sociologien, fra
samfundsdebatten, fra Bibelen og fra sit
eget liv. Og så er det en hyldest til det
rodede liv og til mennesker, der har set
deres fejl i øjnene.
• Middag med tre retter.
• Højskole-sangaften med lærer Nuller fra
Tommerup Efterskole.
• Tilmelding sker ved indbetaling af stævneafgift på 300 kr. til kontonr. 5393
0000318382 eller ved tilmelding på
skaastrupstrand@gmail.com. Beløbet dækker hele dagen, inkl. middag og 2 x kaffe.
Adresse: Strandgyden 28, 5400 Bogense.
Tirsdag den 13. november kl. 19.30 vil
Peder Tind, byrådsmedlem i Fredericia,
fortælle om ”Folkestyret set igennem værdibaseret politik.”
Peder Tind arbejder som politiker ud fra en

Tirsdag den 11. december kl. 19.30:
”Juleforventninger”
Sognepræst Svend Faarvang, Tommerup, fortæller om advent og jul i sjov og alvor.
Bestyrelsen serverer det traditionelle store
Julekagebord. Mødested: Strib Sognegård,
Strib Landevej 1, Strib, 5500 Middelfart
Tirsdag den 15. januar kl. 19.30: Tidligere
biskop Steen Skovgaard fortæller.
Nørre Aaby sognehus.
Tirsdagene 5. feb. og 12. marts kl. 19.30:
Programmet var ikke helt på plads inden
deadline for kirkebladet!
Tirsdag den 9. april:
Provst Peter Lind taler om ”Du giver mig at
ånde frit – om min far, tidl. biskop Vincent
Lind.”
Tirsdag den 28. maj:
Heldagsudflugt til Rømø.

Der er ingen tilmelding til møderne, kaffe og brød koster 50 kr.
Kontakt: Grethe Jakobsen, tlf. 2344 1873.
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Gravstenen på de ukendtes grav
Egentlig er det noget sludder, at kalde det
for de ukendtes grav, for vi ved udmærket
hvem, der bliver begravet på den store
græsplæne i kirkegårdens nordøstlige
hjørne. Men ingen ud over graveren ved
præcis hvor på græsplænen, den døde sættes ned. Den afdøde og de efterladte bestemmer selv, hvor og hvordan man skal
begraves, men for at markere, at de døde
hverken er glemt eller ukendt, har vi på
græsplænens store sten fået indgraveret
ordene: ”Kendt af Gud”.
Oprindelig var det Thorben Iversen, som
sad i menighedsrådet for nogle perioder
siden, som fik ideen. Nu blev det så endelig
virkelighed.
Vi er alle – levende som døde – kendt af
Gud.

Fra kirkebøgerne
Kirkelige handlinger ved Brenderup og Indslev Kirker
DÅB
Brenderup
Theo Stage Sørensen,
døbt 27. maj.
Jonas Waarsø Rosenkrans
Jespersen, døbt 27. maj.
Felix Lindtofte Larsen,
døbt 3. juni.
Lukas Borup Dybendal
Rasmussen, døbt 22. juli.
Rosa Mott Ørnegaard,
døbt 19. august.
Indslev
Ellen Haugaard Andersen,
døbt 24. juni.

VIELSER OG KIRKELIGE
VELSIGNELSER

BEGRAVELSER OG
BISÆTTELSER

Brenderup
Simone Sidsel Månsson-Lam
og Anders Månsson-Lam,
viet 15. juni.
Frederikke Græsdal Schlitterlau og Niklas Græsdal Schlitterlau, viet 4. august.
Pernille Christina Østergaard
og Andreas Martin
Østergaard, viet 1. september.
Helle Rasmussen og Kim
Fyhring Knudsen, viet 1.
september.

Brenderup
Bjarne Otto Halkær
Rasmussen, bisat 6. juni.
Clara Jensen, bisat 9. juni.
Ejner Nielsen, bisat 20. juni.
Jan Lind Jørgensen, bisat
27. juli.
Else Eriksen, bisat 1. august.
Birgit Tonny Pedersen,
bisat 10. august.
Jørgen Henning Jørgensen,
bisat 30. august.
Indslev
Peter Jensen Bertelsen,
bisat 25. juli.
Henry Hansen, bisat 8. august.
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GUDSTJENESTER
Oktober
Brenderup••••
Indslev
Dagens'+•,
tekst$+,
'' +%+% ..
'+•,
$+,
Natkirke 19.00 - 22.00
• •26. okt
• • • • • •• •
••
••
•• ••
••
••
Matt. 18,1-14
9.00
10.15 Cafedral
• • trin• •
••
••
••
• •28. okt 22. s. e.
November
••
••
•• ••
••
••
Solist - cello 16.00 •
14.30 Solist - cello
Matt. 5,13-16
4.
•
• • nov Alle Helgens •dag
•
•
•
Tapas, tro og tvivl 17.00
7.
• • nov
11. nov 24. s. e. trin
10.15
Fælles m. Brenderup
Johs. 5,17-29
••
••
••
••
••
Luk. 17,20-33
18. nov 25. s. e. trin
9.00
10.15 Cafedral
••
••
25. nov Sidste s. i kirkeåret
19.00
Fælles m. Brenderup Matt. 11,25-30
••
•• ••
••
Spis-med-gudstjeneste 17.00
Fælles m. Brenderup
30. nov
••
•• ••
••
December
Familiegudstjeneste 16.00
10.15 Cafedral
Matt. 21,1-9
2. dec 1. s. i advent
• •9. dec 2. s. i advent
••
••
Michael Juul 10.30
Fælles
m. Brenderup
Luk. 21,25-36
•
•
•
•
• •12. dec • •
• 19.00
• •m. Brenderup
•
Syng julen ind
Fælles
•• ••
• • •Cafedral
••
• •16. dec •3.
••
•
• • •s. i advent
og julesalmer Matt. 11,2-10
Fælles m. Indslev 16.00
• • dec •4.
• • • •m. Brenderup
• • 19-28
• • •s.•i• advent
23.
10.15
Fælles
Johs. 1,
•24.
•
•
•
•
••
(!+>LO;L@LL•••
• dec Juleaften
• • •
•
••
(!+>LO;L@LL•••
13.00 og 15.30
14.15
Luk.
2, 1-14
••
••
••
•• ••
MM 25.
• • dec Juledag
••
•••••••••••••••••
10.45
9.30
Luk. 2, •1-14
•
•••••••••••••••••
• • dec •2.
••
Michael Juul 9.00
Fælles m. Brenderup Matt. 23, •34-39
26.
• • •juledag
•
Luk. 2,25-40
30. dec Julesøndag
Fælles m. Indslev 10.15 Cafedral
Nytårsaftensdag Kransekage m.m. 15.00
Fælles m. Brenderup
Luk. 2,21
• •31. dec
••
Januar
••
•• •• ••
•• ••
••
6.
Hellig
9.00
Matt.• •2,1-12
• • 10.15
•• ••
• • jan
• • 3 Konger
Michael Juul
Fælles
Luk. 2,41-52
13.
• • 9.00
• • • •m. Brenderup
••
• • jan •1.
• • •s.•e.
• H3K
Tapas, tro
16.
••
• • og• •tvivl 17.00
••
••
• • jan
Cafedral
Johs.
2,1-11
20.
jan
2.
s.
e.
H3K
9.00
10.15
••
••
•• ••
••
27.
jan
3.
s.
e.
H3K
10.15
Fælles
m.
Brenderup
Matt.
8,1-13
••
••
Februar
3. feb
4. s. e. H3K / Kyndelmisse
19.00
Fælles m. Brenderup
Matt. 8,23-27
••
•• ••
••
••
••
••
••
Jens Rothmann 9.00
Fælles m. Brenderup
Matt. 17,1-9
10. feb Sidste s. e. H3K
•• ••
•• ••
••
••
•• •• ••
17. feb Septuagesima
10.15
9.00
Matt. 20,1-16
••
•• •• ••
••
Mark. 4,1-20
24. feb. Seksagesima
9.00
10.15 Cafedral
••
• • •
••
Tapas, tro og tvivl 17.00
27.
feb • • •
Marts
••
• • • •m. Brenderup
••
• •3. mar •Fastelavn
• •• ••
10.15
Fælles
Matt. 3,13-17
•
•
•
•
•
• •6. mar • • Konfirmandernes
•• ••
• Trolles
•
• •
• ••
egen gudstj – Anna
19.00
••
•• ••
••
••
•• •• ••
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•• •• ••
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