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Jul, jul, jul, jul….
Af Kirsten Lundager

I radioen er der et program, der hedder: ”Klog på sprog”.
Der deltager nogle kendte og semikendte danskere, og det handler selvfølgelig om ord og sprog.
Sidste år op til jul medvirkede Flemming Jensen.
Han fik bl.a. til opgave at omskrive de første linjer af Juleevangeliet til
noget lidt mere hverdagsagtigt dansk.
”Det vil jeg ikke”, sagde han. Meget bestemt – og med den begrundelse,
at man ikke skal gøre alting fladt. Det sprog, vi skal høre i kirken er ikke
det samme sprog som rundt om spisebordet eller i klasselokalet.
Nu er der selvfølgelig blevet pillet ved juleevangeliet op igennem årene.
Da jeg var barn, var Maria frugtsommelig, i nutidens oversættelse venter
hun et barn. Hvor er det godt, at hun ikke er gravid. Så bliver det for teknisk og upoetisk. Førhen skulle man skrives i mandtal, nu skal der holdes folketælling.
Det gør nu ikke noget, men det er en balancegang, for der er meget stor
forskel på fladt og forståeligt.
Og hvis vi vil påstå, at vi ikke forstår, hvad der bliver sagt i kirken, så er
det kun, fordi vi er blevet for fine på den og tror, at vi kan sige det bedre
selv.
Hvorom alting er: Det er de samme, vi møder: der er kejser Augustus og
statholderen Kvirinius; der er Maria og Josef; der er hyrderne og englene.
Og nå ja – så er der jo også Jesus, og Gud bedre selskabet, om han ikke
havde været der.
Ellers havde vi jo heller ikke været her, kan man sige. Og vi havde ingen
kirke haft. Eller kristendom for den sags skyld.
Tænk, om det nu havde været julemanden, der lå i krybben.
Det kan man faktisk godt fristes til at tro. Langt de fleste medier og julekalendere fastholder med indædt munterhed, at det er julemanden, der
kommer til jul.
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Bevares; der er ikke noget galt med julemanden. Han er harmløs og fri
fantasi. Lad ham endelig komme med bjældeklang og kanestøvler og Rudolf med den røde tud og lad ham da også bare kysse mor.
Men han er ikke kommet for at blive. Efter jul er han pist væk, medmindre han da sidder fast i skorstenen.
Der er en verden til forskel på julemanden og Jesus:
Den ene er fra Grønland; den anden er fra Himlen. Den ene er evigt
gammel; den anden altid ung; den ene kommer kun én dag om året, den
anden er med os alle dage indtil verdens ende.
Den ene er for sjov; den anden er for alvor.
Julemanden har kun godt og gaver med til de gode.
Det er ikke til julemanden, vi bærer vores små børn, men til ham, der
ta’r dem i favn og lægger hænderne på dem og velsigner dem. Han spørger ikke først, om det nu også er en artig dreng eller pige eller en tilstrækkelig from voksen, der står foran ham. Med åbne arme tager han
imod os, her og nu og til evig tid.
Er det ikke underligt, at vi er meget mere optagede af julemanden.
Forstå det, hvem der kan.
Men heldigvis og Gud ske lov er der ingenting, der står og falder med,
hvad vi er optaget af.
Himlen sætter sig igennem også i Bethlehem, der er på den anden ende.
For kejseren har jo bestemt, at alle høveder og hoveder skal tælles.
Det var ikke andet, end man kunne forvente. Det er sådan noget kejsere
og andre magthavere er helt vilde med.
For de elsker tal. Ligesom alt for mange andre voksne.
Som den lille prins siger det i bogen af samme navn:
”De voksne elsker tal. Når man kommer og fortæller dem om en ny ven,
spørger de aldrig om noget væsentligt. De siger aldrig: ”Hvordan lyder
hans stemme? Hvad vil han helst lege? Samler han på sommerfugle? –
Nej, de spørger: Hvor gammel er han? Hvor mange søskende har han?
Hvor meget vejer han? Hvor mange penge tjener hans Far? Først da tror
de, at de kender ham. Sådan er de voksne nu engang, og man skal ikke
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bære nag til dem af den grund. Børn må være meget overbærende overfor de voksne. Men naturligvis er vi, der kender livet, ganske ligeglade
med tal.”
Ja, hvad er det, der tæller? For kejseren er det tal. Og hvad er der blevet
af kejserne – en kage og et bolche – napoleonshat og bismarcksklump.
For julemanden er det artigheden, der tæller – god og ulastelig opførsel.
Og hvad bliver der af ham?
Ja – ham skænker vi ikke en tanke før næste jul.
Og for Gud, hvad er det, der tæller for Ham? –
JA, det er også det Bethlehemsbarnet og senere den voksne Jesus lærer
os – hvad der tæller for Gud:
Fattige og forfrosne hyrder, en fattig enke, der gav et par småører, en
forræder, et barn, et sennepskorn, en lille spurv, en fortabt søn, et bortløbet får – alt det, der intet er i verdens øjne.
Og hvad med os? Hvad er dét, der tæller? Er det, hvor mange gaver der
ligger til os under træet, hvor meget de har kostet?
Og er det også dét, vi tror tæller mest for børnene?
Er det ved nærmere eftertanke ikke alt dét, der ikke kan pakkes ind:
Forfatteren til ”Den lille prins” siger: ”Da jeg var lille, var det også skæret fra juletræet, midnatsmessens orgeltoner og mildheden i mine kæres
smil, der skabte stråleglansen om den julegave, jeg fik.” – Og den lille
prins tilføjer: ”Der gælder om at søge med hjertet.”
Deri er vor Herre ganske enig: Det gælder om at søge med hjertet, så vi
også kan se det store i det små. Og i hinanden.
Glædelig jul
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Af Lisbeth Bonde, arkivleder
Nyt fra Arkivet
Allerførst skal der lyde en stor tak til alle, der deltog i kirkegårdsvandringerne i august og september.
Det store fremmøde begge steder var fantastisk at opleve, dejligt var det
at opleve det engagement, der var, dejligt var det at få både supplerende
og nye oplysninger, og dejligt var det at mærke den interesse, der var –
eller vel rettere er, for at bevare og værne om vores gamle gravminder og
den lokale historie.
Men hvordan griber vi det så an?
Ja, i skrivende stund er der ikke voldsomt meget nyt.
Odder Lokalhistoriske Arkiv, der af Nationalmuseet er udpeget til at
holde hånd i hanke med området, har på det seneste ligget underdrejet
på grund af vandskaderne fra august måneds oversvømmelse.
Nu kan arkivet igen holde åbent, og efter nytår vil der blive lavet en opfølgning på den store gravminderegistrering fra 1990’erne og på hvordan, de enkelte menighedsråd har sikret, at Museets anbefalinger bliver
ført ud i livet ved en fredningsperiodes udløb.
Det bliver interessant at følge, og det bliver spændende at se, hvordan vi
her i området fremadrettet får sikret, at vores gamle sten fortsat kan fortælle historie.
Gå en tur på din lokale kirkegård
Nølev Kirkegaard – dens lidenhed til trods – rummer masser af historie.
Der er noget specielt over stedet på den lille bakke med de fine, sirligt
holdte steder,
og med nogle spændende og helt anderledes gravsten end dem, vi ser i
Saksild.
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Smuk har kirkegården ikke altid været, men den afspejler som alt andet,
den tid vi lever i, den afspejler områdets værdisæt, vores måde at mindes
vores kære på og vores hensyn til de historiske værdier.
I nogle af de gamle kirkesynsrapporter kan man se, at der tilbage i 1700og 1800-tallet blev givet det ene påbud efter det andet for i det mindste
at skabe bare en lille smule orden Nølev.
I 1700-tallet fortælles der om, hvordan kirkegårdsmurens forfald gav
svinene fra de forskellige gårde fri adgang til at gå ind og rode på gravene fremfor at forsyne sig langs veje og grøfter, som ellers var det normale. Bedre blev det ikke i 1800-tallet, hvor kirkegården under Pastor
Bruun blev betegnet som i rent forfald.
Først hen omkring år 1900 skete der noget. Den gamle mur blev fjernet,
en ny blev bygget, de gamle asketræer blev fældet, nye træer blev plantet, og der blev ryddet op.
I dag er det en fornøjelse at gå en tur på Nølev Kirkegaard ikke mindst
takket være Dorthe, som holder det hele så fint.
Præsten, som tog det første skridt til den positive forandring, hed Simon
Ploug Rasmussen og hans fine gravsten, en stele på sokkel med et granitkors, og en inskription der lyder:
Det er en troværdig tale og aldeles værd at annamme,
at Christus Jesus kom til verden for at gøre syndere salige
er bevaret på Saksild Kirkegaard.
Simon Ploug Rasmussen var præst i Saksild og Nølev fra 1884 til 1909.
Han var præstesøn fra Stenstrup på Fyn, han var optaget af litteratur og
historie, og han var dybt engageret i sine to sogne, en skattet præst, hvor
ikke mindst skolerne og børnenes undervisning blev sat i fokus.
Også hustruen Petrea Hansine Dorthea Langkildes sten er bevaret. En
skrå tavle i granit med inskriptionen:
Jeg er opstandelsen og livet
hvo som tror på mig om han end dør
skal han dog leve
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Parret havde to plejedøtre, Inger Sigrid og Gudrun Louise.
Gudrun Louises sten kan man med lidt held finde ved kirkegårdsmuren,
hvor der står en samling gamle gravsten.
Den står ved siden af en sten med inskriptionen, Pastor Jørgen Nicolai
Oxholm Bay.
To hvide forvitrede hvide plader med utydelig tekst. Ødelagt af vejr og
vind, men sten som fortæller om to uendeligt triste skæbner: To unge
mennesker som begge døde af tuberkulose i 1915, og hvis lille søn blev
døbt ved faderens begravelse.
Inger Sigrids sten er desværre blandt de sten, der pt. venter på at få sin
skæbne afgjort efter at fredningstiden på gravstedet er udløbet. Den bærer inskriptionen ”Guds rige hører sådanne til” og er en af de sten, som
museet i 1991 satte et lille ”obs” ved, netop på grund af den særlige inskription.
Nu må vi se, hvor det hele bærer hen.
På arkivet er vi fortsat i gang med de mange registreringer.
Hen over efteråret har vi fået meget nyt materiale, af hjertet tak til alle
jer der husker at aflevere billeder, udklip, ejendomshistorier, skøder,
pantebreve og mange spændende historier. Takket være jer er der igen
tilføjet nye brikker til det lokalhistoriske puslespil.
Med ønsket om en glædelig jul og et godt nytår til alle
Lisbeth Bonde
Arkivleder
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NYT FRA SAKSILD OG OMEGNS LOKALRÅD
For lokalrådets bestyrelse har efteråret været en smule turbulent.
Som nævnt i sidste kirkeblad havde vi et håb om, at lokalbefolkningens
tanker og udfordringer ville blive medtænkt, når de kommunale og de
regionale busplaner for 2019 skulle udarbejdes.
Derfor er det noget af en mavepuster at erfare, at Regionen med et pennestrøg nedlægger rute 302, Kystruten, fra den 1. april 2019 og sender
Sorteper videre til Odder og Aarhus kommuner.
Hvad der træder i stedet, er på nuværende tidspunkt mere end usikkert.
Fra politisk hold tænkes der i Odder Kommune primært i brug af skolebus og flextrafik, men når en rute på tværs af kommunegrænser nedlægges, giver det nogle gevaldige udfordringer, som ikke umiddelbart lader
sig løse af den vej.
Vi har arbejdspladser i Norsminde, Kysing og Saxild, hvor medarbejderne dagligt er afhængige af rute 302, vi har gymnasieelever, der med
jævne mellemrum har forskudte mødetider, og hvor en flextur for øjeblikket løber op i 70 kr. hver vej, og så har vi alle de andre: Sommergæster, fastboende, unge og ældre der, om ikke hver dag, har brug for ruten, så dog jævnligt. Det er ikke ret OK, og Lokalrådets bestyrelse og fokusgrupper er derfor endnu engang trukket i arbejdstøjet for at kæmpe
for den kollektive trafik.
Arrangementer
Efteråret bød på et spændende virksomhedsbesøg hos Anne Marie Arentoft på Kysinggaard, og et borgermøde omkring fjernvarme, med fokus
på indstilling af teknik, afkøling af fjernvarmevandet, økonomi, e-forsyning APP og mulighederne for fortsat at blive tilsluttet fjernvarmenettet
til favorabel pris.
Projekt ”Spisevenner” måtte vi desværre udsætte. Kun en enkelt spiseven gav tilsagn om at hjælpe til og det, sammenholdt med udfordringen i
at finde en dato, hvor kokkens kalender levnede plads til et arrange9

ment, var en skidt cocktail.
Vi forsøger igen i det nye år, hvor vi også vil invitere til præsentation at
planerne for ”Kulturhaven,” området omkring skolen og Kulturhuset.
Det er her, at I som borgere skal træde i karakter og vise, at I virkelig ønsker sammenholdet og ”Kulturhaven.” Det kan I gøre ved at afsætte
nogle timer i den gode sags tjeneste og give en hjælpende hånd, når projektet går rigtigt i gang.
Husk, at Ingen kan alt, alle kan noget, og sammen kan vi det hele.
I kan se skitsen til ”Kulturhaven” på Lokalrådets hjemmeside, som har
fået et nyt udseende.
Hjemmesidens banner er tegnet af vores lokale kunstner, Ole Grøn, der
med sine fine streg har fået alt det med, som betyder noget: Havet, de
grønne marker, blomsten der står i al sin flor og med kronblade, der repræsenterer de områder, der hører under Lokalrådet, nemlig Saksild,
Rude, Nølev, Assedrup, Driften, Norsminde og Kysing.
Symbolerne er mange. Her er højt til himlen og grøde i jorden.
Husk, at man kan følge lokalrådets arbejde på www.saksildlokalraad.dk
Ønsker man at modtage de månedlige nyhedsbrevene på mail, kan man
sende sin e-mail til lokalrådets formand Lisbeth Bonde på
lisbeth.bonde@outlook.dk
Saksild og Omegns Lokalråd ønsker jer alle en god jul og et godt nyt år.
Lisbeth Bonde
Formand
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Folkekirkens Nødhjælp – Sogneindsamling
søndag d. 10. marts 2019
Nye veje til håbet
”Der findes ingen fast formel for, hvordan man bedst
hjælper mennesker i nød. Hver ny krise kræver, at man
tænker i nye baner. Det er dét, vi gør hos Folkekirkens
Nødhjælp - finder de bedst mulige måder i en hvilken
som helst situation i de 25 lande, vi arbejder i.
I næsten 100 år har vi hjulpet mennesker i yderste nød. Og vi er gode til
det, vi gør. I 2017 blev Folkekirkens Nødhjælp vurderet af DANIDA til at
være én af Danmarks bedste NGO’er til humanitært arbejde.
Sammen kan vi hjælpe og give fremtidsmuligheder og håb til dem, der
modtager hjælpen. ”
Pengene i de rette lommer
”Pengene fra indsamlingen er med til at bekæmpe sult, sygdom, minefare, tørke, oversvømmelser, overgreb, frarøvelse af jord og anden ekstrem ulighed – og til at (gen)opbygge robusthed i verdens mest udsatte
områder. Ligeledes arbejder vi med menneskerettigheder og minerydning.
Vi holder skarp kontrol med korruption og regner omhyggeligt på hvert
eneste projekt, så det gavner flest muligt og bærer sig selv, når vi rejser
igen.
Siden vores første indsamling i 1999 har frivillige samlet mere end 224
millioner kroner, som har givet håbet tilbage til millioner af mennesker. ”
Vi er også med d. 10. marts 2019.
Frivillige indsamlere kan melde sig til indsamlingsleder Karin Maigaard
Christensen 61868479/oksss8300@gmail.com eller til Kirsten Lundager
29618939/ksl@km.dk
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Babysalmesang forår 2019
Hvis du har lyst til at synge og lege med dit
lille barn (3-12 mdr.) mens du er på barsel,
har du muligheden til babysalmesang i
Gosmer Kirke.
Datoerne for forårets babysalmesang bliver
20. og 27. februar, 6., 13., 20. og 27. marts, 3. april.
Alle dage kl. 11-12 i Gosmer Kirke.
Babysalmesangen ledes af organist Karen Bünemann. Der er foldere
med flere oplysninger i kirkernes våbenhus og i sognegårdene, eller hos
præsterne.
Tilmelding på tlf. 29243289 eller karen.bunemann@hotmail.com

Fra træ til menighedspleje
Det store naurtræ ved graverhuset på
kirkegården i Nølev skal fældes i
vinter, fordi det er til fare for hus og
kirkegårdsmur.
Når det er fældet og groft skåret op,
kan man hente en trailerfuld brænde
mod at donere minimum 150 kr. til
menighedsplejen på Mobile Pay 21887
Der vil blive sat en plakat op ved Nølev
kirke, når træet er klar til afhentning.
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Giv din næste en glædelig jul
Kirkerne i Odder Kommune uddeler julehjælp til mennesker, hvor livet
er svært.
Hvis du har lyst til at bidrage, modtages ethvert beløb med taknemmelighed.
Mobile Pay: 21887
Hvem kan søge om julehjælp:
Du skal bo i Odder Kommune. Julehjælpen gives især til ansøgere med
børn under 18 år. I særlige tilfælde kan andre også komme i betragtning.
Hvordan ansøger du om julehjælp:
Ansøgningsskemaet finder du på www.odderprovsti.dk, eller du kan
hente det i Odder kirkecenter tirsdag til fredag kl. 9-13. Din lokale præst
kan også kontaktes.
Fristen er onsdag d. 5. december
Alle ansøgere får svar senest d. 14. december
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Meddelelser og kommentarer til gudstjenestelisten
Nyt år – ny struktur
Fra den 1. januar hedder vi Kystpastoratet. Saksild og Nølev sogne bliver
lagt sammen med Gosmer, Halling, Randlev og Bjerager sogne. Sådan er
det blevet bestemt ovenfra - ja, ikke helt ovenfra, men af biskop Henrik
Wigh-Poulsen. Altså ikke en guddommelig, men en biskoppelig ny ordning. Min kollega i Gosmer og Halling sogne, Hanna Nissen, har søgt sin
afsked til 1. marts 2019. Der bliver ikke ansat en ny i hendes sted. Således skal vi kun være 2 præster, hvor vi før var tre. Vi to, der er tilbage,
Mette Sørensen i Randlev-Bjerager og undertegnede, er fra 1/1 begge ansat som sognepræster i hele det nye Kystpastorat. Det samme gælder de
øvrige kirkelige ansatte.
Der er ingen grund til at gøre en dyd af nødvendigheden, men vi arbejder alle sammen på at få det bedste ud af det – menighedsrådene, ansatte og præster. Og det skal nu nok lykkes; i hvert fald er der fra alle sider megen god vilje. Det kan dog ikke undgå at få konsekvenser, at der
nu er skåret ned på bemandingen. Bl.a. kommer det til at betyde noget i
forhold til gudstjenestefrekvensen.
A pro pos gudstjenester, så indeholder kirkebladet denne gang en oversigt over samtlige gudstjenester i det nye Kystpastorat og håbet er, at
menigheder lader sig flytte. At man er villig til at gå over sognegrænser.
Er der ikke gudstjeneste i ens ”egen” kirke, vil man forhåbentlig søge til
den kirke, hvor der er.
2. december – 1.s.i advent, Saksild kirke, kl. 14:
Familiegudstjeneste – gudstjeneste i børnehøjde; alle i alle aldre er velkomne. Nogle kender måske påskedugen? Nu har vi også indkøbt en juledug, så vi sammen kan gå julen ind. Som vi plejer, vil vi også bære lys
ind.
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9. december – 2.s. i advent, Nølev kirke, kl. 15.00:
Julekoncert/ julesang: Vi synger om jul og glæde sammen.
Saksild- Nølev koret synger under ledelse af Christian Trollegaard Lorentzen nogle udvalgte blandede julearrangementer på både dansk engelsk og tysk.
Kirkesanger Søren Schelling vil give os nogle smukke julesange for solostemme og orgel.
Vi vil ind imellem alt dette, synge julesalmer sammen med Birgit Nordvig ved orglet.
Vi glæder os til at synge for og med jer.
13. december, kl. 9.45 holder vi julekomsammen for børnehus og
bedsteforældre. Vi begynder med julefortælling i kirken. Herefter er der
boller og klementiner i sognehuset.
20. december, Saksild kirke, kl. 19.00:
Julekoncert/ julesang – samme program som i Nølev kirke d. 9.december. Efterfølgende er der Glühwein, brunkager og klejner i våbenhuset.
21. december, kl. 8.15 – julegudstjeneste for skolen
31. december – Nytårsaftensdag, Nølev kirke, kl. 14:
Nytårsoptakten er fælles for begge sogne. Efter gudstjenesten vil vi ønske hinanden godt nytår med lidt boblevand og et stykke kransekage i
våbenhuset.
5. januar – Hellig tre Konger, Saksild kirke, kl. 17
Efter gudstjenesten tager vi afsked med julen under stjernehimlen i våbenhuset. Dette arrangement afløser søndagens gudstjeneste.
2. februar – Kyndelmisse, Nølev kirke, kl. 16
- eller på godt dansk: Lysmesse. 40 dage efter Jesu fødsel fejrer vi lysets
tilbagevenden. Vi håber både på korets medvirken og på pandekager.
Dette arrangement erstatter søndagens gudstjeneste.
10. marts – Sogneindsamling – Folkekirkens Nødhjælp
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19. marts – Det kirkelige møde
Mødet er fælles for alle sognene i Odder kommune/ Odder provsti. Det
eneste sted, der er gudstjeneste denne søndag, er i Odder Kirke. Det er
kl. 10.30. Efter gudstjenesten er der frokost i Kirkecentret efterfulgt af
kaffe og foredrag. Årets foredragsholder er Naser Khader: Bekendelser
fra en kulturkristen muslim.
Alle er meget velkomne til at deltage. Af hensyn til traktementet bedes
man fra Saksild og Nølev sogne tilmelde sig til mig:
(86558124/ksl@km.dk), hvorefter jeg tilmelder samlet til Odder. Er
der transportproblemer, kan der bestilles Taxa til Sognekirken. Menighedsrådene afholder udgiften til transporten.
Foredragsrækken:
De resterende datoer og foredragsholdere i indeværende sæson (hver
gang, kl. 19.30)
Tirsdag d. 15. januar: Helle Juhl: Da Frøken Jensen blev moderne
Tirsdag d. 29. januar: Kristian Bøcker: Gud er død - og vi keder os!
Tirsdag d. 19. marts 2019: Lone Vesterdal: "Robust - om tro og magtesløshed"
Kirkehøjskole:
Lørdag den 26. januar 2019 – Gylling forsamlingshus og kirke:
Kl. 13.00 Karen Marie Mortensen, pastor emerita. Ondskabens banalitet
Kl. 15.00 Ida Riegels, cellist. Koncert og lidt om 1000 km på cykel med
cello på ryggen
Lørdag den 23. februar 2019 – Gosmer forsamlingshus og kirke:
Kl. 13.00 Christian Hjortkjær, ph.d. og højskolelærer: Du skal sørge! –
En kierkegaardsk diagnose
Kl. 15.00 Duo Danica, finalekoncert
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Gudstjenesteliste for Kystpastoratet
Lørdag d. 1. december
11.00 Randlev
MRS
Lørdagsdåb
Søndag d. 2 december || 1. s. i advent
10.15
Randlev
MRS
10.30 Halling
DRS
11.00 Nølev
KSL
14.00 Bjerager
MRS
Familiegudstjeneste
14.00 Saksild
KSL
Familiegudstjeneste
16.00 Gosmer
Julekoncert
Onsdag d. 5. december
14.00 Hou Sognegård
HN
Onsdagsgudstjeneste
Søndag d. 9.december || 2.s i advent
10.15
Bjerager
MRS
11.00 Saksild
KSL
15.00 Nølev
Julekoncert/Julesang
19.30 Bjerager
Julekoncert
Torsdag d. 13. december
17.00 Gosmer
HN
December-kirke
Søndag d. 16. december || 3.s. i advent
10.15
Randlev
MRS
10.30 Halling
HN
Julesang
16.00 Bjerager
Stilletid
Torsdag d. 20. december
19.00 Saksild
Julekoncert/julesang
Mandag d. 24. december || Juleaften
14.00 Saksild
KSL
15.00 Halling
HN
15.00 Bjerager
MRS
15.00 Nølev
KSL
16.00 Gosmer
HN
16.00 Saksild
KSL
16.15
Randlev
MRS
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Tirsdag den 25. december || Juledag
9.30
Saksild
KSL
9.30
Randlev
MRS
10.30 Gosmer
HN
11.00 Bjerager
MRS
11.00 Nølev
KSL
Onsdag d. 26. december || 2. juledag
10.30 Halling
HN
Mandag d. 31. december || Nytår
14.00 Halling
HN
14.00 Nølev
KSL
Tirsdag d. 1. januar || Nytårsdag
16.00 Bjerager
MRS
Lørdag d. 5. januar || H3K
17.00 Saksild
KSL
Søndag d. 6. januar || H3K
10.15
Randlev
MRS
19.00 Halling
MRS
Lørdag d. 12. januar
11.00 Saksild
KSL
Søndag d. 13. januar || 1.s.e.H3K
9.30
Saksild
KSL
10.15
Bjerager
MRS
11.00 Nølev
KSL
Søndag d. 20. januar || 2.s.e.H3K
10.15
Saksild
KSL
14.00 Gosmer
KSL
16.00 Bjerager
Lørdag d. 26. januar
11.00 Gosmer
HN
Søndag d. 27. januar || 3.s.e.H3K
10.15
Randlev
MRS
10.30 Halling
HN
Onsdag d. 30. januar
14.00 Hou Sognegård
HN
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Lørdagsdåb

Stilletid
Lørdagsdåb

Onsdagsgudstjeneste

Lørdag d. 2. februar || Kyndelmisse
16.00 Nølev
KSL
Søndag d. 3. februar || 4.s.e.H3K
10.15
Bjerager
MRS
10.30 Gosmer
HN
20.00 Randlev
Koncert
Lørdag d. 9. februar
11.00 Bjerager
MRS
Lørdagsdåb
Søndag d. 10. februar || S.s.e. H3K
9.30
Saksild
KSL
10.15
Randlev
MRS
11.00 Nølev
KSL
Søndag d. 17. februar || Septuagesima sd
10.30 Halling
HN
Søndag d. 24. februar || Seksagesima sd
9.30
Bjerager
KSL
10.30 Gosmer
HN
11.00 Saksild
KSL
16.00 Bjerager
Stilletid
Lørdag d. 2. marts
11.00 Saksild
KSL
Lørdagsdåb
Søndag d. 3. marts || Fastelavn
9.30
Saksild
KSL
10.15
Randlev
MRS
11. 00 Nølev
KSL
Søndag d. 10.marts || 1.s.i fasten
9.00
Bjerager
MRS
10.30 Halling
MRS
KSL: Kirsten Lundager
MRS: Mette Rothmann Sørensen
HN: Hanna Nissen
DRS: Dorte R. Sørensen
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