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Du virker i det stille
det er dig, der sker
når det dybe forår pibler roligt
ud af jorden ud af kroppen, der hvor barnet ler
og en skæbne springer ud utroligt.
Iben Krogsdal, 2011
Lysets Utålmodighed nr. 75, vers 1
(Til 1. s. e. påske)

A J S T R U P

S O G N

Præsten skriver
v/ Sognepræst Ole Rysgaard Madsen

De mange helligdage
Påsken rummer mange helligdage. Og vi ved
godt, at det er de færreste der kommer i kirken
alle dagene. Selv om det egentlig er den eneste
måde at få hele påskebudskabet med på. For
hver af dagene giver deres lille bidrag til det
samlede billede, hver deres brik til puslespillet.
I vores sogn har vi taget udfordringen op ved at
lave gudstjenester af forskellig karakter hen over
påsken – fra palmesøndags forklarende familiegudstjeneste over aftengudstjenesten skærtorsdag, hvor menighedens fællesskab står i centrum
også ved det efterfølgende kaffebod - som da
Jesus delte påskemåltidet med disciplene, til
langfredags lidelsesfyldte historie og frem til det
triumferende og befriende opstandelsesbudskab
påskedag. Gudstjenesterne er forskellige i deres
indhold og udtryk. Og 2. påskedag samles det
hele op i salmesang, korsang, musik og læsninger
af bibelens centrale tekster om påskens budskab.
Det er en gentagelse af påskedagens budskab og
fest, der med eftertanken og bundfældelsen som
et væsentligt element.

også helt naturligt påsken. Ja, i oldkirken blev
hver eneste dag i ugen efter påske betragtet som
en selvstændig helligdag til fejring og eftertænkning og udfoldelse af Kristi opstandelse.
Andendage er beregnet til, at vi, efter at have fejret begivenheden, tænker os om og finder ud af,
om det her er en sandhed, der også angår mig.
Og hvordan det angår mig.
Om andendagens refleksion og etertanke så
kan gøres færdig inden for en enkelt dag er vel
et åbent spørgsmål. Man så nok alligevel rigtigt
i oldkirken, når man ville bruge en hel uge på
formålet. Men uanset om det tager kortere, eller
som regel længere tid, så markerer og minder
andendagen os om den eftertanke og bundfældelse, vi altid må give os tid til, når der sker noget
nyt i vores liv.
Registrere eller tilegne
Der er forskel på at registrere en begivenhed og
så tilegne sig den som noget, der vedrører én
selv. I den folkelige udgave hører vi blandt andet
den sandhed udtrykt, når folk siger, at de har 3
ugers ferie, fordi de skal bruge den første uge til
at vænne sig til at holde fri, den anden til at holde
ferie og den tredje til at vænne sig til den tanke, at
ferien snart er slut. For det er én ting at holde fri,
og noget helt andet at få det gjort til en sandhed,
der er en del af mig.
Andendage giver plads for, at den begivenhed, vi
har registret finde sted, også får betydning for os
personligt, at den kommer tæt på og ind i mit eget
liv. Andendage giver plads for den del af trosprocessen, vi kan karakterisere med ordet tilegnelse.
For hvad betyder det for hver enkelt af os, at
Kristus er opstanden, at han ikke længere er
i graven, men har brudt dødens fængsel ned?
Hvorfor synger vi jubelkor? Hvorfor føler vi det,
som om en stor byrde er løftet af vores skuldre?
Det skal vi bruge andendagen og dagene herefter
til at tænke over.

Andendagen…
Når der sker noget afgørende i vores liv, eller når
der pludselig indtræffer noget nyt, så har vi brug
for at give tid til at lade det bundfælde sig. Der
er brug for eftertanke. Derfor har vi andenhelligdagene.
Konfirmation har sin andendag. Blå mandag.
Dagen som måske nok bruges til at spendere
nogle af de mange penge, konfirmanden fik i konfirmationsgave. Men som egentlig og fra begyndelsen af har haft den nok så vigtige funktion
at lade det, der skete om søndagen bundfælde
sig – både hos konfirmanden og hos forældrene.
Herunder give plads for den enkeltes grundlæggende overvejelse af: Hvordan angår det her mig
– hvad kommer det til at betyde for mit liv.
De store højtider har deres andendage. Således
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Kristi opstandelse kaster en bestemt betydning
ind over vores liv. For Jesus gik ud af graven, ud
i dit og mit liv for at leve sammen med os. Han
er der altid ved vores side, som den vi kan lægge
alle vore sorger og bekymringer over på.

At tro på den opstandne er noget i særklasse for
sig. At tro på opstandelsen – Kristi opstandelse
påskedag og vor egen opstandelse engang ved
tidernes ende – det er at tro på, at Guds magt
og myndighed rækker på den anden side af Jesu
død og også på den anden side af vores egen død.
I troen på opstandelsen står vi ved tilværelsens
yderste grænse. Vi står der, hvor forklaringer og
sandsynligheder komme til kort.

At se den opstandne
Pludselig kan det stå klart for os, hvad der er
sket, og hvad det betyder. Ligesom det gjorde for
Maria Magdalene, der græd over Jesus, men fik
åbnet sine øjne og kom med udbruddet ”Rabbuni
– mester”, fordi hun fik øje på den opstandne.
Dødens og sorgens byrde blev løftet af hendes
skuldre. Hun oplevede forklarelsens glæde. En
glæde hun i al sin enkelthed udtrykte med sit
udråb, da hun så den opstandne, og som hun gav
indhold og mening med sit budskab efterfølgende
til disciplene: ”Jeg har set Herren”. Hun fik
kastet lys ind over sit liv. Og hendes videreformidling af budskabet om opstandelsen
kastede lys ind over andre menneskers liv
også.

Opstandelsen er som benzin på et bål
Troen på opstandelsen har altså ikke noget
at gøre med kølige overvejelser. Tværtimod.
Opstandelsestro udspringer af mødet med den
opstandne. Det møde virker som benzin på et bål
– sådan kan man bedst beskrive den forvandling,
der sker i det møde: Alt det gamle bliver nyt.
Det der gør alt det gamle nyt for Maria
Magdalene rummes i et eneste ord af Jesu mund:
”Maria!”
Og hendes oplevelse viser vejen for os. Vor tro
må være, at han kender os og kalder os ved navn,
ligesom han gjorde med Maria. Så kan vi dårligt
lade være med at tro på den opstandne. Vi kan
dårligt lade være med at vende os om og som
svar, når han kalder på os, udbryde vores helt
eget og personlige ”Rabbuni – mester!”

Kristus er opstanden
Kristus er opstanden. Det er påskens budskab.
En opstandelse, der ikke kan bevises, eller forstås med forstanden, men som kun kan gribes i
troen. Derfor giver et heller ikke nogen mening
at begynde at diskutere, om de dødes opstandelse
er sandsynlig eller usandsynlig. Det kan ikke
diskuteres på samme måde som priserne i butikkerne elle sandsynligheden for valg i utide og et
hurtigt regeringsskifte.
At tro på den opstandne som opstået fra de døde –
det er ikke noget, man kan ved siden af så meget
andet: elske sin kone, opdrage sine børn, håbe på
en god høst eller glæde sig til sin fødselsdag.

Andendagen: det angår også dig
Andendagen er beregnet på eftertanken. Og i
eftertanken skal opstandelsen ikke bare være en
begivenhed ud over det sædvanlige. Det skal
også blive til en sandhed, som vi kan leve
vores liv på!
Glædelig påske.

BESØG OG HJEMMEALTERGANG
Præsten kommer gerne rundt på besøg til en snak om stort og småt.
Ring blot hvis du ønsker besøg.
Præsten holder også gerne hjemmealtergang for bevægelseshæmmede
og andre, der har svært ved at deltage i søndagens gudstjeneste.
Det er ikke til ulejlighed, så kontakt roligt en af os.
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Vil du være en aktiv del af Danmarks
mest lokale demokrati?
- sæt kryds i kalenderen 12. maj kl. 19.30

Tør du tro og håbe
på kærlighed i
Danmark?

God kirkelig ledelse
handler om at få det
bedste frem i andre

Sted: Sognets Hus, Klitgårdsvej
34, Tylstrup

Kom til
orienteringsmøde 12/5
og hør mere om
menighedsrådets vigtige arbejde
Tænk, om vi fik en
god diskussion om
kirkens relevans

www.menighedsraadsvalg.dk

4

KONFIRMATION
Søndag den 3. maj 2020 kl. 09.00 og 11.00 i Ajstrup Kirke
Cecilie Guldhammer Braad Callesen
Peter Elholm Andersen
Simone Hedegaard Iversen
Aia Caroline Abel
Axel Rod Grétar Jóhannesson
Gustav Bloch Andersen
Mads Kæseler Haastrup
Frederikke Feldtmose Andersen
Marcus Severinsen
Annika Christensen
Mathias Steensbæk Hjortlund Christensen
Henriette Feldskov Larsen
Jon Hedegaard Nielsen
Rebecca Schnell Steen
Emilie Alfrida Maagaard Blok
Magnus Esmarch Panny Pedersen
Nicolai Gade Christiansen
Casper Skjødsholm Henriksen
Louise Riis Byrne

Navnlig navne /

01.02.20:
Topper Snedker
Rejnhardt Eskholt,
Sølgårdvej 81, Ajstrup.

Ultvedvej 5, 9382 Tylstrup
Stenisengevej 35, 9382 Tylstrup
Langesvej 2, 9382 Tylstrup
Ultvedparken 88, 9382 Tylstrup
Bredholtvej 44, Ajstrup, 9381 Sulsted
Tylstrup Nørrehede 9, 9382 Tylstrup
Bilgårdsvej 28, 9382 Tylstrup
Gammel Skolevej 13, 9382 Tylstrup
Bilgårdsvej 19 E, 9382 Tylstrup
Brandborgvej 5, 9382 Tylstrup
Vildmosevej 350, 9382 Tylstrup
Ultvedparken 32, 9382 Tylstrup
Ultvedparken 34, 9382 Tylstrp
Ultvedparken 92, 9382 Tylstrup
Forsøgsvej 30A, 9382 Tylstrup
Luneborgvej 68 B, 9382 Tyltrup
Tylstrupparken 9, 9382 Tylstrup
Luneborgvej 47, 9382 Tylstrup
42 Harbour View, Howth, Dublin, Irland

Dåb i Ajstrup Kirke

02.02.20:
Tristan Kirk
Parmo Hierzmann,
Hammelmosevej 46,
Tylstrup.

16.02.02: Lilli
Guldmann Davids,
Gammel Skolevej 5,
Tylstrup.
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01.03.20: Lucas
Hasselgren Larsen,
Ultvedparken 98,
Tylstrup.

Graverens 25 års jubilæum
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Set & sket

v/ sognepræst Ole Rysgaard Madsen
Juniorkonfirmandernes
kirkebøn:
Kære Gud jeg takker dig
for hvad du har givet mig.
Tak for hamster, tak for mus
tak fordi vi har et hus.

Juniorkonfirmander
Igen i år har vi i Ajstrup Sogn haft et hold ”juniorkonfirmander” – et kirkeligt undervisningstilbud
for børn i 3. klasse. I år er der tilmeldt 10 børn fra
3. klasse på Tylstrup Skole. Undervisningen foregår torsdag eftermiddag i Sognets Hus, i perioden
fra nytår og frem til påske.
Undervisningen rummer bl.a. sang, fadervor,
bibelfortælling, en aktivitet i forhold til dagens
tema, samt et lille traktement med saftevand og
kiks til slut. En enkelt gang er der også en ekskursion til kirken. Temaerne de enkelte dage er
bl.a. bestemt af trosbekendelsens led og fadervor,
af dåb og nadver, og af kirkens højtider og store
fester.

Tilgiv at jeg slog min ven.
Tilgiv, hvis det sker igen.
Tilgiv alt, hvad jeg har gjort.
Tilgiv småt og tilgiv stort.
Hjælp mig til at blive klog.
Hjælp med dette svære sprog.
Hjælp med lektier, hjælp med tal.
Hjælp mig når jeg bliver gal.

Juniorkonfirmanderne til gudstjeneste
Som sædvanlig er juniorkonfirmanderne også i
år med til at lave et par gudstjenester hen over
foråret. Den første blev holdt søndag d. 2. februar
om eftermiddagen, hvor børnene bl.a. stod for
ind- og udgangsbøn og gik i procession med lys
i gudstjenestens start. Et af lysene var det dåbslys, der skulle bruges til søndagens dåb, og det
og de andre lys blev så tændt ved alterlyset, før
de blev sat på plads på døbefonten, placeret i en
halvkreds.
Juniorkonfirmanderne lavede endvidere en lille
dramatisering over dagens evangeliefortælling – og ikke mindst stod de for kirkebønnen.
Juniorkonfirmanderne havde arbejdet med bønner og hver skrevet deres egen lille bøn. Det var
med elementer herfra, at en sang på fem vers var
blevet produceret som kirkebøn – sunget på melodien til børnesalmen ”Kære Gud, jeg takker dig”.
Juniorkonfirmanderne fremførte den så ved gudstjenesten – og mon ikke vi kan forvente en reprise
palmesøndag, hvor den anden familiegudstjeneste
med juniorkonfirmanderne er placeret.
Men vi skal da lige se, hvad juniorkonfirmandernes kirkebøn faktisk indeholder.

Hjælp mod fattigdom og krig.
Hjælp de bange, sæt dem fri.
Hjælp mod sygdom, hjælp mod had,
giv et hjemløst barn lidt mad.
Kære Gud jeg takker dig
for hvad du har givet mig.
Tak for mælk og tak for vand
Tak for alle ting vi kan!

Så er kagemanden serveret til glæde for både voksne og børn

Der var rigeligt med kagemand, så der
kunne blive både 2 og 3 stykker til dem,
der havde lyst.
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Så gør vi klar til teaterforestilling, børnene på første parket!

Børneforestilling
Efter gudstjenesten var der saft og kagemand i
Sognets Hus, hvilket ubetinget vagte jubel. De
voksne kunne naturligvis også få kaffe og te, men
ellers var arrangementet og dagens børneforestilling på børnenes præmisser.
Efter en halv times tid var det tid til en børneforestilling af en lille times varighed med Kirketeatret.
Med kun én skuespiller til at spille de mange
roller i stykket ”Splejsen og
Kæmpen” var der brug for at børnene udfyldte forskellige mindre
roller. Det gjorde de fint, selv om
det var lidt svært helt at styre
det store beduintelt ude midt i
ørkenen!
Det blev til en både underholdende og oplysende forestilling
om hyrdedrengen David, der blev
kaldet til konge, kæmpede og
vandt mod kæmpen Goliat og til
sidst blev konge i landet.

blev til en utrolig spændende aften om aktuelle
etiske problemstillinger, hvor deltagerne (som
der var mange af) blev udfordret til at tage stilling
og deltage i debatten – og det var der en del der
benyttede sig af.
Viseaften med domprovsten
Lidt senere i januar måned havde vi besøg af domprovst Niels Christian Kobbelgaard til en viseaften
med fællessang fra højskolesangbogen. Også her
var der fyldt godt op, og der blev sunget godt til
på de sange, som domprovsten havde valgt at
fortælle om og synge sammen med os. Sang fra
højskolesangbogen har vi altid været glade for i
Ajstrup Sogn, og som sædvanlig blev der serveret
ost og rødvin i den indlagte pause, og det har vist
sig som et godt og levedygtigt koncept.

Kæmpen GOLIAT med hyrdedrengen
David med hans stenslynge.

Kl. ca. 16.30 sagde vi farvel efter en dejlig og
oplevelsesrig eftermiddag. Ud over den festlige
gudstjeneste og en skør, sjov og alvorlig teaterforestilling fik både børn og voksne også i høj
grad frisket bibelhistorien op.
Sogneaften om etik
Onsdag den 8. januar
havde vi besøg af
Christian Borrisholt
Steen, der gennem mange år har blandet sig i
samfundsdebatten og
også i en årrække har
siddet i Etisk Råd. Det
Christian Borrisholt Steen

Christian Væver – en alsidig herre!

Et liv efter 65?
Det var overskriften over januar måneds sogneeftermiddag, hvor vi havde besøg af Christian
Væver. Christian Væver har en alsidig livsbage
som styrmand, jurist, teolog og præst i både
Danmark og Sømandskirken. Det blev et festfyrværkeri af et muntert causeri, der nok gav de fleste (både over og under 65!) en vitaminindsprøjtning af humor, der kan leves længe på.
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Kalenderen

De enkelte arrangementer annonceres i Kirke-Nyt og Vodskov Avis.
- Ret til ændringer forbeholdes.
Tirsdag d. 5. maj kl. 19.30:
Genforenings- og befrielsesgudstjeneste i Ajstrup
Kirke.

APRIL
Fredag d. 3. april kl. 14.30:
Litteraturstudiekreds i Sognets Hus.

Søndag d. 10. maj kl. 14 – 16:
Søndagscafé i Sognets Hus.

Søndag d. 5. april kl. 10.00:
Familiegudstjeneste i Ajstrup Kirke. Afslutning for
juniorkonfirmanderne.

Tirsdag d. 12. maj kl. 19.30:
Orienteringsmøde vedr. menighedsrådsvalg i Sognets
Hus.

Torsdag d. 9. april kl. 19.30:
Skærtorsdag. Aftengudstjeneste i Ajstrup Kirke – med
musikalske indslag. Efterfølgende gratis kaffebord i
Sognets Hus.

Onsdag d. 13. maj kl. 19.00:
Menighedsrådsmøde i Sognets Hus.

Søndag d. 12. april kl. 10.00:
Påskegudstjeneste i Ajstrup Kirke.

Torsdag d. 14. maj kl. 9.00:
Morgensang i Sognets Hus.

Mandag 13. april kl. 19.30:
Musikgudstjeneste med de 9 læsninger i Ajstrup Kirke.

Søndag d. 31. maj kl. 10.00:
Pinsegudstjeneste i Ajstrup Kirke.

Torsdag d. 16. april kl. 9.00:
Morgensang i Sognets Hus.

JUNI
Onsdag d. 10. juni kl. 19.00:
Menighedsrådsmøde i Sognets Hus.

Onsdag d. 22. april kl. 19.00:
Menighedsrådsmøde i Sognets Hus.

Søndag d. 14. juni kl. 10.00:
Gudstjeneste med efterfølgende forårsfrokost.
Tilmelding nødvendig.

MAJ
Søndag d. 3. maj kl. 9.00 og 11.00
Konfirmation i Ajstrup Kirke.

SOGNEINDSAMLING 2020
Søndag d. 8. marts 2020 skulle indsamlerne fra Ajstrup sogn, ligesom i andre
sogne over hele landet, have samlet ind til Folkekirkens Nødhjælp.
Som det vil være mange bekendt, måtte den fysiske indsamling, hvor
indsamlere går rundt til alle hustande med indsamlingsbøsser, desværre
aflyses pga. risikoen for smitte med corona-virus.
Da der er god brug for penge til Folkekirkens Nødhjælps hjælpearbejde blandt verdens
allerfattigste, gennemførtes indsamlingen i stedet i form af en akut indsamling via
mobiltelefon og andre ikke-fysiske kanaler.
Fik du ikke givet et bidrag, kan det stadig nås. Se de forskellige muligheder på
Folkekirkens Nødhjælps hjemmeside:

www.noedhjaelp.dk
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PÅSKENS GUDSTJENESTER:
Palmesøndag d. 5. april:

Langfredag d. 10. april:

Familiegudstjeneste i Ajstrup Kirke kl. 10:
Ole Rysgaard Madsen

Gudstjeneste i Ajstrup Kirke kl. 10.00:
Lars Jensen

Gudstjenesten vil denne søndag være
tilrettelagt med speciel hensyntagen
til børnene – men alle aldersgrupper er
velkomne!

Påskedag d. 12. april:

Juniorkonfirmanderne medvirker.
Kaffe / juice i graverhuset efter gudstjenesten

2. påskedag d. 13. april:

Påskegudstjeneste i Ajstrup Kirke
kl. 10.00: Ole Rysgaard Madsen

Skærtorsdag d. 9. april:
Aftengudstjeneste i Ajstrup Kirke kl. 19.30:
Ole Rysgaard Madsen
Festlig aftengudstjeneste med musikalske
indslag.
Efter gudstjenesten inviteres der traditionen tro til gratis kaffebord i Sognets
Hus. Her bliver der lejlighed til hygge og
fællessang.

Musikgudstjeneste i
Ajstrup Kirke kl. 19.30 med
de 9 læsninger.
Liturg: Lars Jensen
Sognekoret medvirker.

Kirkebilen kører
som sædvanlig
til alle påskens
gudstjenester.

1920 – 1945 – 2020
Gudstjeneste i Ajstrup Kirke
5. maj kl. 19.30
Festlig gudstjeneste til markering af genforeningen i 1920 og
befrielsen og freden i 1945.
Der vil være mulighed for lystænding.
Sognekoret medvirker i gudstjenesten.
Kirkebilen kører som til andre gudstjenester.
Menighedsrådet.
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Lidt af
hvert...
GUDSTJENESTER PÅ ”SOLGÅRDEN”

Telefontavle
Sognepræst:
Sognepræst kbf.
Ole Rysgaard Madsen.........................98 26 14 38
E-mail.................................................orma@km.dk

Ca. 1 gang i måneden afholdes der gudstjeneste
på ”Solgården”. Gudstjenesterne er åbne for
såvel beboerne som for pårørende og andre
interesserede.

Konstitueret sognepræst
Lars Jensen...........................................26 42 16 44
E-mail......................................................laj@km.dk

I APRIL OG MAJ
ER DATOERNE:

Kirkegårdskontoret:
Graver Steen Nielsen
Telefontræffetid 11-12..........................98 26 10 70

Tirsdag den 7. april kl. 15:
Gudstjeneste med nadver.

Tirsdag den 5. maj kl. 15:

Kirkesangere:
Arne Thomsen.....................................98 26 14 21
Lone Mandrup......................................98 26 26 26

Julegudstjeneste

Før gudstjenesten serveres der kaffe, fra kl. 14.30.

Organist: Mette K. Christensen ......20 95 66 72
Kirkeværge: Søren Sørensen............98 26 03 67
Formand: Arne Thomsen..................98 26 14 21

INDSAMLING I AJSTRUP KIRKE

Udlån af Sognets Hus
Lone Mandrup......................................98 26 26 26

I april og maj er der følgende
indsamlinger i Ajstrup Kirke:

Sognets Hus
Klitgårdsvej 34......................................98 26 25 40

12. april - 3. maj

Kirkens hjemmeside:
www.ajstrupkirke.dk

KFUM og KFUK i Danmark

HUMORISTEN

Hvad der lægges i kirkens bøsser,
går til ovennævnte formål.

Der var engang tre præster, som havde det samme problem i deres kirker:
De havde fået flagermus. Og de ekstra, ubudne kirkegængere flagrede livligt
rundt under gudstjenesten og tog de andre kirkegængeres opmærksomhed.
Noget måtte der gøres. Så de tre præster mødtes for at udveksle erfaringer.
Den første var ret jagt-interesseret. Så han gav sig til at skyde løs i kirken.
Alt kirkens smukke gamle inventar blev gennemhullet. Det eneste han ikke
ramte, det var flagermusene.
Så var der den næste præst. Han brugte helt andre våben i kampen mod
flagermusene. Han lagde gift ud. Men flagermusene var hårdføre. De overlevede. Kirken derimod – den blev så fyldt med giftgasser, at den måtte
lukkes i flere måneder.
Så var der den tredje præst: Han havde fundet løsningen! Han var sluppet
af med alle sine flagermus, fortalte han stolt!
”Hvordan?” spurgte hans to kollegaer ivrigt?
”Det skal jeg såmænd sige jer: Jeg døbte og konfirmerede dem, og så har
jeg aldrig set dem siden!”

KIRKEBIL
Har du brug for transport
til gudstjeneste i Ajstrup Kirke?
Ring til Lotte Hovmøller på 23 40 53 47
senest kl. 15 dagen før
Så koordinerer hun transport til
og fra din bopæl.
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Gudstjenester Ajstrup kirke
5. april kl. 10
Palmesøndag – Joh. 12,1-16
Ole Rysgaard Madsen
FAMILIEGUDSTJENESTE – AFSLUTNING
FOR JUNIORKONFIRMANDERNE
KAFFE
9. april kl. 19.30
Skærtorsdag – Joh. 13,1-15
Ole Rysgaard Madsen
MUSIKALSKE INDSLAG – KAFFE

8. maj kl. 10
Bededag – Matt. 7,7-14
Lars Jensen
10. maj kl. 10
4. s. e. påske – Joh. 8,28-36
Ole Rysgaard Madsen
17. maj kl. 10
5. s. e. påske – Joh. 17,1-11
Lars Jensen

10. april kl. 10
Langfredag
Lars Jensen

21. maj kl. 10
Kristi himmelfarts dag – Luk. 24,46-53
Ole Rysgaard Madsen

12. april kl. 10
Påskedag – Matt. 28,1-8
Ole Rysgaard Madsen

24. maj kl. 10
6. s. e. påske – Joh. 17,20-26
Lars Jensen

13. april kl. 19.30
2. påskedag
Lars Jensen
MUSIKGUDSTJENESTE

31. maj kl. 10
Pinsedag – Joh. 14,15-21
Ole Rysgaard Madsen
KAFFE

19. april kl. 10
1. s. e. påske – Joh. 21,15-19
Lars Jensen

1. juni kl. 10
2. pinsedag – Joh. 6,44-51
Ole Rysgaard Madsen

26. april kl. 14
2. s. e. påske – Joh. 10,22-30
Lars Jensen
KAFFE
3. maj kl. 9 og 11
3. s. e. påske
Lars Jensen
KONFIRMATION
5. maj kl. 19.30
Ole Rysgaard Madsen
GENFORENINGS- OG
BEFRIELSESGUDSTJENESTE
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