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Denne Fælleskalender er blevet trykt før den 10.05.2020, derfor tages der
forbehold for, at der kan ske aflysninger p.g.a. antal deltager til de
forskellige arrangementer p.g.a. Corona.
Du kan holde dig opdateret på vore hjemmesider og Facebook.

Tirsdag d. 2. juni 09.00-12.00

Strikkecafé i Klostergården

I Klostersognet døber ca. 120 børn om året. Kom og vær
med i vores Strikkecafé. Du skal selv medbringe strikkepinden nr. 3, så sørger vi for garn og opskrift. Har du spørgsmål
kan disse rettes til kirketjenerne på tlf. 75 62 56 38 tast 2.

Onsdag d. 10. juni 12.30-14.30

Mand og Mand imellem i Klostergården

For mænd 65+, der ønsker at være sammen med andre
mænd om det, der interesserer dem. Vi mødes over en
god frokost med øl/vand og en snaps , hver onsdag i lige
uger. Frokosten koster kr. 20,00.

Fredag d. 12. juni 14.00-16.00

FredagsÅben

Hygge og lagkage i FredagsÅben.

Torsdag d. 3. sep 14.00-16.00

Sogneeftermiddag Høstfest

Sogneeftermiddag foregår torsdag i Sønderbro Kirkes
mødelokaler. I denne sæson har vi bedt musikere og foredragsholdere om at forholde sig til temaet ”Overgange”, og vi håber, at I vil møde
frem og give jeres besyv med. Foredrag/musik er gratis. Kaffe og kage koster kr.
25,00. Alle er velkomne Nørrevangs Mandskor leverer festlig sang og musik.

Tisdage 10.00-12.00

Elses Strikkeklub 2. og 4. tirsdag i md.

Elses Strikkeklub mødes året rundt i Sønderbro Kirkes mødelokaler, hvor de bl.a. strikker dåbspakker, dåbsklude, huer/
halstørklæder til hjemløse og egne ting. Alle er velkomne til
at kigge forbi, og Else Jensen har pinde, garn og opskrifter til
nybegyndere. Arr. er gratis. Hold øje med vor hjemmeside –
www.soenderbro.dk.

Tirsdage 15.00-16.00

Sønderbrokoret

Sønderbrokoret er et tilbud til børn fra 10 år, der har lyst til at synge og
være del af et fællesskab, der også tager på hyggeture og optræder ved
forskellige arrangementer.
Vi starter i september og mødes i Sønderbro Kirkes mødelokaler.
Tilmelding: Lotte Bill Glæsel – lottebilleg@gmail.com / 28925835 eller
Kirsten Bomholt – kirsten.bomholt@horsens-skoler.dk / 23244132.
Koret er gratis.

Fredage 14.00-16.00

Fredagsfolkeren

Vi håber meget, at der snart bliver mulighed for atter at
mødes i Fredagsfolkeren i Sønderbro Kirke. Katja og Else
er i fuld gang med at udtænke måder, det kan ske på. Hold øje med kirkens
hjemmeside - www.soenderbro.dk eller tilmeld dig på Fredagsfolkerens
Facebookgruppe. Du kan også tilmelde dig mailservice hos Katja på – katja.
mathilda@gmail.com eller ringe på tlf. 60473036.

Torsdage 09.30-10.15

Babysalmesang

Babysalmesang i Sønderbro Kirke, for forældre
og babyer 0-12 mdr. begynder til oktober. Babysalmesang er en dejlig stund, hvor der skabes
nærvær mellem baby og forældre, ligesom det
også giver mulighed for at sanse det smukke
kirkerum og møde andre babyer/forældre.
Tilmelding til Lotte Bille Glæsel på lottebilleg@
gmail.com eller på tlf. 28925835. Arr. er gratis.

Vi ser fremad!

Skrevet af Tove Asmussen,
næstformand menighedsrådet Sønderbro Kirke.
Vi er i en særlig situation i skrivende stund. Derfor har jeg fået lov til at
skrive lidt til jer.
Sommerperioden er normalt stille i forhold til arrangementer, ud over
selvfølgelig det vigtigste vores gudstjenester, men i år er selv vores gudstjenesteliste, som du også finder i kalenderen, desværre med alle mulige
forbehold.
Derfor har jeg også taget imod tilbuddet om at skrive til jer og jeg vil skrive
lidt om de ting, vi desværre har måtte aflyse og lidt om de ting, vi satser på
bliver til noget.
Vores 4. maj arrangement, som vi altid glæder os til, må vi desværre aflyse. I år havde vi endda planlagt sammen med Kloster og Frelsers sogne at
gøre noget helt særligt ud af denne minderige dag.
Grundlovsarrangementet, som er en fast tradition i Sønderbro, må vi
desværre også aflyse. Vi havde ellers glædet os til årets tale ved folketingsmedlem Daniel Toft Jakobsen og den efterfølgende hygge og musik
ved vores organist og søndagssangere. Heldigvis kan vi glæde os til næste
år, hvor vi allerede nu kan afsløre, at biskop Henrik Wigh-Poulsen kommer
og holder grundlovstalen.
I mange år har vi haft udstillingen: Kunst og Forår, hvor forskellige kunstnere har haft mulighed for at udstille i 3-4 uger i vores lokaler. Der har været
mange spændende udstillinger, men i 2020 må vi desværre også lukke den
ned. Til gengæld kommer vi stærkt tilbage i 2021, hvor kirken holder 50-års
fødselsdag. Derfor vil vi i løbet af året sørge for mange gode tilbud til jer,
ud over de faste, som sogneeftermiddage og højskoleformiddage.
Kort sagt, håber vi, at se rigtig mange af jer til vores kommende arrangementer, som vi har valgt at lave en foromtale af i denne noget anderledes
udgave af Fælleskalenderen.
Indtil da, pas rigtig godt på jer selv og jeres familier, så skal vi nok komme
godt igennem den svære tid. Får du brug for en snak, så kontakt mig gerne
på asmussentove@gmail.com.

Velkommen til Randi
Sønderbro Kirke vil gerne benytte lejligheden til at byde sognepræst Randi
Dalsgaard Henriksen, 54 år, hjertelig velkommen som barselsvikar for Tine
Bonde Klausen. Randi tiltrådte stillingen den 1. april og er allerede i gang, så
nu glæder vi os alle meget til Randis første livegudstjeneste, hvor menigheden kan opleve hende fra prædikestolen.
Randi bor i Hatting sammen med sin mand, er
mor til 5 og har en spændende baggrund som
maskinmester. Randi blev ordineret her i foråret
og glæder sig meget til at møde jer alle.
Vi siger alle velkommen til Randi.
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Lørdag d. 20. juni 10.00-16.00

Bliv gift i det fri

Nu har kommende brudepar mulighed for at få en smuk vielse i vandkanten ved Langelinie. Går du og din elskede med bryllupsplaner, og har i altid
drømt om at blive gift ude i naturen? I har nu muligheden lørdag den 20.
juni 2020 på Langelinieanlægget i Horsens. Folkekirken i Horsens stiller
præster, musik, telt, i tilfælde af regn, og alt det praktiske til rådighed.

Datoen er den 20. juni 2020
kl. 10 - 11 - 14 - 16.
Har det jeres interesse skal I kontakte præst
Hanne Henriksen på tlf. nr. 24 61 09 66 / hahe@km.dk.
Læs mere på www.horsensklostersogn.dk

Tanker fra en
Coronaramt
hverdag
Skrevet af
Ane Helgestad Bjerregaard

Hold da op, så er der pludselig gået en
måned med et lukket land. Det er gået
utrolig hurtig og, alligevel har tiden
sneglet sig afsted.
Jeg kan huske, at jeg sad sammen med min mand og mine forældre, da
Mette Frederiksen holdt pressemøde og lukkede Danmark ned onsdag den
11. marts. En vild følelse med tanker, der pressede sig på:
Hvordan fungerer det så praksis?
Hjemme hos os valgte vi at holde børnene hjemme allerede fra om torsdagen og tænkte, at de nok skulle holde fri hen over weekenden.
Overrasket blev jeg søndag eftermiddag, da jeg fandt ud af, at begge børn
allerede var langt bagud med deres lektielæsning, så jeg måtte smøge
ærmerne op og agere lærer, mor og præst – og jeg kan med hånden på
hjertet sige, at det er jeg meget dårlig til.
Hver gang min telefon ringede, stoppede børnene med at lave lektier, for nu
vidste de ikke, hvad de skulle lave og kunne ikke spørge mig om hjælp. Så
de sad begge med hver deres skærm, når jeg kom ind i køkkenet igen, som
skulle gøre det ud for vores klasseværelse, med et barn siddende for hver
bordende og mig løbende frem og tilbage for at yde den nødvendige hjælp
til begge – gerne på samme tid.
Heldigvis kom der mere ro på, da den første uge var gået. Vi fik lavet et
hjemmeskema og sat nogle rammer for, hvordan dagene kunne fungere, og
så havde vi påskeferien at se frem til – uden bøger, lektier og skolearbejde.
Bedsteforældrene måtte vi jo ikke inddrage i vores logistik og børnepasning, da de
befinder sig i risikogruppen, så dem skal vi passe på ved ikke at være sammen.
Men nu er vi så småt i gang igen. Børnene er sendt afsted i skole, med
livrem og seler, og jeg har fået nogle timers arbejdsro hver dag. Det tænker
jeg, at mange børnefamilier har set frem til.
Arbejdsmæssigt har vi præster i Klosterkirken talt sammen (næsten) daglig
via Messenger, og prøvet så vidt muligt at få lagt nogle gode rammer for
vores kirker og sogn, så vi stadig kan være sammen og mødes, men hver
for os, når regeringen og Kirkeministeriet har meldt noget nyt ud – ofte har
vi skullet ommøblere, og forholde os til nye informationer og retningslinjer.
Og der må vi bare sige, at vi er enormt taknemlige for den imødekommenhed og omstillingsvilje, der har været omkring os. Alle har givet alt, hvad de
kunne for, at kirken kan få lov til at være kirke – også under disse mærkelige forhold, som ser ud til at vare lidt endnu. Men det går den rigtige vej.
Som resultat af at Danmark lukkede ned, er mange aktiviteter flyttet til et
senere tidspunkt. Det gælder både dåb, vielser, begravelser, konfirmationer
og meget andet. Vi glæder os alle til, at vi kan få lov til at fejre og markere
disse store mærkedage, som vi plejer, men indtil videre kan de kun finde
sted med et begrænset antal deltagere.
I skrivende stund er det 10 personer, der kan samles til dåb og vielser,
og helt op til 50 personer ved bisættelser og begravelser.
Og sådan må det være for nu.
Det vi har gjort i Danmark, har virket. Der er ikke stor smittespredning og sygehusene kan følge med, så bliv endelig ved med at gøre, det I gør, det virker.
Jeg og alle fra Klosterkirken sender jer alle gode tanker fra et Coronaramt land.

Guds fred.

Livegudstjenester

Skrevet af Naja Bisgaard Krogh
I Klosterkirken sender vi live fra kirken to gange ugentligt via vores facebookside ”Horsens Klostersogn”.
Vi sender live onsdage kl. 10.00, som erstatning for vores morgensangsfællesskab, og om søndagen sender vi en kort gudstjeneste kl. 10.30.
Hvis man skulle beskrive med ét ord, hvad kirke er, kunne det være: Fællesskab. Derfor har det været vigtig for os at finde et format, hvor vi stadig kunne være et fællesskab, selvom vi ikke kan samles fysisk i disse coronatider.
Når vi sender live mødes vi i realtid. Vi kan interagere med hinanden ved at
sende likes og hjerter og skrive sammen i kommentarfeltet.
Gudstjenesten forgår til normal gudstjenestetid, og vi kan være et fællesskab, ikke fysisk, men digitalt, når vi sammen mødes til livegudstjeneste
online. Det er en fornøjelse at kunne fejre gudstjeneste sammen på denne
måde, når vi ikke kan samles i Klosterkirken. Særligt i påsken har vi været
taknemmelige for at mødes til livegudstjenesterne. Påskedag var det skønt
at kunne ønske hinanden ”glædelig påske!” i gudstjenestens kommentarspor.
Ligesom det var opløftende at modtage nadver gennem skærmen Skærtorsdag og på den måde komme i kirke hjemme i stuen.
Vi fortsætter med at sende live to gange om ugen via vores facebookside,
indtil vi igen kan mødes i Klosterkirken. Hvis du endnu ikke har været med,
så tjek ind næste gang vi går live, her er ingen deltagerbegrænsning! Det
er også muligt at finde det hele på vores hjemmeside, hvis man ikke er
facebookbruger.

Kirken lever stadig
Når tingene ændres meget hurtigt, kommer
trykte medier til kort. Men på www.hvfk.dk
og Facebook.com/VorFrelsersKirkeHorsens
kan aktuel information findes om alt, fra
sognets videogudstjenester, MUSIK & EFTERTANKER, til datoer for gudstjenester, kor,
børneaktiviteter, koncerter, konfirmationer og
hvornår, alting begynder på normal vis igen.

Formands ønsker i en coronatid
Skrevet af Rie Karnø, Vor Frelsers Sogn

Noget jeg har tænkt meget på de sidste dage er, hvad
frygt gør ved os en coronatid på forskellige måder.
Når vi er i krise rejser frygten sig naturligt i os. Vi responderer forskelligt. Nogen af os paralyseres, bliver
uklare i hovedet, kan ikke koncentrere sig eller tænke
klart. Vi gemmer os og kikker ud på verden.
Vi ønsker måske at undgå realiteterne af en verden
i så stor en forandring og venter på, at det hele skal
blive normalt igen. Det er både naturligt og menneskeligt. Når vi mister vores kraft over vores omgivelser, søger vi på en
måde retræte i vores comfort-zone. Dog giver den os ikke altid frihed,
power og mod til at møde det, vi står i. Dyb tryghed kommer indefra og
ikke ved at undgå eller gemme sig fra farerne. Vi indeholder alle iboende
ressourcer til at gå gennem store forandringer både i vores indre og ydre
verden. – Vi bør øve os i at reagere hensigtsmæssigt. Jeg tror ikke, det er
sidste gang, vi står i en udefra kommende verdenssituation, hvor vi oplever
tab af kontrol. Et af redskaberne til fordybelse kan eksempelvis være at
lytte til kirkens MUSIK & EFTERTANKER. Lad os bruge muligheden for en
udefra kommende strukturering af tid til udvikling af den indre styrke.

Vor Frelsers Kirke åbner
Skrevet af Leif Nielsen
Vi glæder os til snart at kunne åbne kirken
helt efter den lange nedlukning på grund af
Corona-epidemien. Det har været en underlig
tid med aflysning af gudstjenester, konfirmander, højskole, Fredagsåbent og foredrag. Lige
pludseligt gik landet i stå, og vi blev alle mere
eller mindre sendt hjem. Og bisættelser, vielser
og dåb, som fortsat kunne holdes, var med en
begrænsning i deltagerantallet. Vi måtte ikke
længere give hånd, og der blev sprittet overalt. Det gav så lidt inspiration
at læse, hvordan præster under den spanske syge i 1918-20, hvor kirkerne
også var lukkede, opfordrede deres menigheder til at holde andagter i
hjemmene. Heldigvis er arbejdet med intonering af kirkens orgel ikke gået
i stå, så vi forventer, at orglet er klar til at tage i brug i løbet af sommeren. Renoveringen af Torvet og vejene rundt om kirken, nærmer sig også
afslutningen. Så vi ser frem til sommeren og en åben kirke, og vi glæder os
til at møde jer igen.

Menighedsrådets nødvendighed – orienteringsmøde
Er kirken kun for sjov? Sådan lød sloganet ved menighedsrådsvalget i
2008. Og det er stadig et godt spørgsmål. For hvad vil vi med kirken - og
ikke mindst vores lokale kirke? Hvad skal foregå her? Hvordan får vi de
visioner og ønsker, vi har for kirken til at lykkes?
Disse spørgsmål er landets lokale menighedsråd med til at besvare. Derfor
er der brug for medlemmer til opgaven. Alle danske folkekirker skal have
et menighedsråd, en slags bestyrelse for menigheden, for at sikre det
nære demokrati.
I Vor Frelsers Sogn skal der være 14 folkevalgte medlemmer, som skal
fungere i en periode på 4 år. Og vi har brug for dig! Derfor holdes der et
orienteringsmøde om menighedsrådsvalg tirsdag d. 9. juni kl. 19.00 i sognehuset ved Vor Frelsers Kirke. D. 15. september foregår så selve valget,
der kan være aftalevalg eller kampvalg, alt efter antallet af kandidater.
Kom og hør mere!

Kirkens kor
Korene er en vigtig del af Vor Frelsers
Kirkes liv, og sognet har især fokus
på kor for børn og unge. Børnene får
indgående kendskab og kærlighed til
kirkens gudstjenester, fordi de forbereder, og selv er en aktiv deltager i,
mange forskelligeartede gudstjenester i
løbet af et år.
Korenes arbejde følger normalt skoleåret, men de nærmere detaljer kan
findes på www.hvfk.dk under menupunktet kirkemusik i toppen af skærmen efterfulgt af et klik på menupuntet kor i venstre side og evt. videre til
de enkelte kor nedenunder.
spirreVIPkoret er for børn i 2. klasse. Børn fra Horsens Byskole afd.
Kildegade og fra Sct. Ibs skole bliver hentet direkte i klasserne, men andre
børn er naturligvis også velkomne. Koret øver tirsdage fra omkring 14-15
fra september og til udgangen af februar – derefter kan de fortsætte i
børnekoret. Koret lærer basale sange og salmer og medvirker ved et par
børnegudstjenester og koncerter i løbet af året.
Børnekoret er for børn i 3-6. klasse fra hele Horsens og øver tirsdag
eftermiddag fra 15.45 til 17. Koret arbejder på at lære en klassisk sangteknik gennem salmer og sange for 1-3 stemmer. Koret medvirker ved 8-10
gudstjenester og koncerter samt julearrangementer.
Korene ledes af Nikolaj Skovgaard Nielsen.
Ungdomskoret er for sangerne fra 7. klasse og op. Koret øver under ledelse af Kevin Laplante og bygger videre på børnekorets færdigheder. Koret
øver onsdage fra 16 til 18.30 og medvirker ved en række gudstjenester og
koncerter i løbet af året.

Koncerter
Vor Frelsers Kirke har tradition for mange koncerter og musikgudstjenester – en tradition, der dog er blevet forstyrret de sidste par år af renovering af kirken, brand og senest corona-krisens mange aflysninger.
Langt de fleste koncerter i Vor Frelsers Kirke er gratis, og når vi igen får
lov til at åbne dørene for menigheden, er der koncert med organisten fra
Notre Dame i Paris Oliver Latry, med DR Koncertkoret og en lokal forankret opførelse af Gades Elverskud i vente.

Tilbud til børn
Babysalmesang er for babyer i 1 til 8
måneders alderen og en nær voksen.
Det kan være med til at give dit barn en
oplevelse af musik, dans, glæde, overraskelse og mest af alt din nærhed og
stemme i det fantastiske kirkerum.
Man kan tilmelde sig på www.hvfk.dk.
I legestuen kommer børn i alderen 0 - 6 år
ifølge med en voksen. Legestuen er åben
hver onsdag kl. 10.00 - 12.00. Der er fri leg
og en masse legesager, tumlekrog og plads
til at spise madpakker. Til samling synger
vi med fagter, blæser sæbebobler, bruger
f.eks. rasleæg og faldskærm mv.
Der er ingen tilmelding.
Børnegudstjeneste med spisning er
for alle mellem 0 og 99 år. Her får
man bibelhistorie, man synger, åbner
skattekisten og tænder lys. Den skøre
dukke Kalle er ofte med og laver sjov
med præsten. Fællesspisning foregår
i sognehuset, hvor der også er fri leg
og hygge. Der er ingen tilmelding og
det er altid gratis.
Alle børn der er døbt for 5 år siden og deres
pårørende, bliver inviteret til en fejring af dåben
sammen med præsten i kirken og dukken Andrea.
Efter gudstjenesten er der saftevand og kage og
en lille overraskelse til jubilarerne. Man får invitationen til 5-års dåbsjubilæums-gudstjenesten sendt
ud med posten.

MENIGHEDSRÅDSMØDER:
VOR FRELSERS SOGN: Onsdag d. 24. juni, tirsdag d. 28. juli og tirsdag d. 25.
august - alle møder afholdes i sognehuset.
KLOSTERSOGN: Tirsdag d. 2. juni og tirsdag d. 11. august
– alle møder afholdes kl. 19.15 i Klostergården.
SØNDERBRO SOGN: Torsdag d. 11. juni og torsdag d. 20. august
– alle møder afholdes kl. 16.00 i mødelokalet.

Midtbysognene samarbejder og udgiver fælles folder

Horsensianerne går ikke så meget op i, om de lige bor i Sønderbro Sogn,
Klostersogn eller Vor Frelsers Sogn. Derfor udgiver sognene en fælles
kalender med gudstjenester, koncerter, foredrag, udflugter og øvrige
arrangementer. Det giver mulighed for at følge med i, hvad der foregår ved
kirkerne i Horsens midtby over en bred kam, så alle kan deltage i de mange
spændende aktiviteter.

Hold dig opdateret online:
Vor Frelsers Kirke:
hvfk.dk
Vor Frelsers Kirke Horsens
WWW

Horsens Klostersogn:
horsensklostersogn.dk
Horsens Klostersogn
WWW

Sønderbro Kirke:
soenderbro.dk
Sønderbro Kirke
WWW

VOR FRELSERS SOGN
www.hvfk.dk
Kordegnekontoret
Kippervig 4, 8700 Horsens - Tel. 75 62 13 93
Man-fre. kl. 9-13 - tors tillige kl. 16-18
vorfrelsers.sognhorsens@km.dk
KLOSTERSOGN
www.horsensklostersogn.dk
Kordegnekontoret
Borgergade 32, 8700 Horsens - Tel. 75 62 56 38
Man-fre. kl. 9-13 - tors dog kl. 10-13 og 16-18
kloster.sogn@km.dk
SØNDERBRO SOGN
www.soenderbro.dk
Kirkekontoret
Bygholm Parkvej 1, 8700 Horsens - Tel. 75 62 02 48
Tirs-tors. kl. 9-12 - Fredag (kun telefon) kl. 9-12
soenderbro.sogn@km.dk

FARVEFORKLARING:
Blå, grøn og rød fortæller i hvilken kirke et givent arrangement afholdes
GRØN = Vor Frelsers, BLÅ = Kloster, RØD = Sønderbro, ALLE = Alle
FÆLLESKALENDEREN udgives af menighedsrådene og udkommer fire
gange årlig (d. 1. i mdr. marts, juni, september og december)
Oplaget er på 21.000 og kalenderen er fælles for Vor Frelsers Sogn,
Klostersogn og Sønderbro Sogn.
Ansvarshavende redaktør er Kordegn Anna-Mette Larsen, Horsens Klostersogn,
Borgergade 32, 8700 Horsens, mail: kloster.sogn@km.dk
Grafisk layout og produktion: Format AS

GUDSTJENESTER
JUNI

VOR FRELSERS KIRKE KLOSTERKIRKEN

SØNDERBRO KIRKE

Mandag d. 1.

Mandag d. 1.

Mandag d. 1.

2. Pinsedag

2. Pinsedag

2. Pinsedag

Kl. 11.00

Kl. 11.00

Kl. 11.00

Friluftsgudstjeneste

Friluftsgudstjeneste

Friluftsgudstjeneste

Søndag d. 7.

Søndag d. 7.

Søndag d. 7.

Trinitatis

Trinitatis

Trinitatis

Kl. 10.00 Christian Stub

Kl. 10.30 Ane H. Bjerregaard

Kl. 10.00 Randi Henriksen

Søndag d. 14.

Søndag d. 14.

Søndag d. 14.

1. s. e. trin.

1. s. e. trin.

1. s. e. trin.

Kl. 10.00 Leif Nielsen

Kl. 10.30 Hanne Henriksen

Kl. 10.00 Randi Henriksen

Søndag d. 21.

Søndag d. 21.

Søndag d. 21.

2. s. e. trin.

2. s. e. trin.

2. s. e. trin.

Kl. 10.00 Christian Stub

Kl. 10.30 Peter Stentoft

Kl. 10.00 Randi Henriksen

Søndag d. 28.

Søndag d. 28.

Søndag d. 28.

3. s. e. trin.

3. s. e. trin.

3. s. e. trin.

Kl. 10.00 Anja Elm

Kl. 10.30 Peter Stentoft

Kl. 10.00 Ebbe Elm

ÆLDRECENTRE:
CERES CENTRET
Torsdag d. 25.
Kl. 10.30

MORGENSANG:
Hver onsdag kl. 10.00
med efterfølgende kaffe i
Klostergården

HOSPITALSKIRKEN
Mandag d. 1.

ÆLDRECENTRE:
ÅPARK CENTRET
Onsdag d. 24.
Kl. 14.00 Randi Henriksen

2. Pinsedag

GEFIONS HAVE
Torsdag d. 25.

Kl. 11.00

Kl. 14.30 Randi Henriksen

Friluftsgudstjeneste

Søndag d. 7.
Trinitatis
Kl. 09.00 Ane H. Bjerregaard

Søndag d. 14.
1. s. e. trin.
Kl. 09.00 Hanne Henriksen

Søndag d. 21.
2. s. e. trin.
Kl. 09.00 Peter Stentoft

Søndag d. 28.
3. s. e. trin.
Kl. 19.30 Peter Stentoft

Kirkekaffe
Alle er velkomne til en kop
kaffe i sognelokalet efter
højmessen.

ANDAGTER PÅ
LINDEHØJ
Tirsdag d. 16.
Kl. 14.00 i Roden
Kl. 14.30 i Drivhuset

Kirkekaffe
Der er kirkekaffe
hver søndag efter
gudstjenesten

Kirkebil

Kirkebilen

Kirkebil

Ældre og gangbesværede

kører hver søndag.

Ældre og gangbesværede

kan blive kørt til og fra

Ring til kordegnekontoret,

kan blive kørt til og fra

højmessen. Ring senest

tlf. 75 62 56 38, senest

gudstjeneste. Ring senest

fredagen før til kordegnen:

fredagen før og aftal

torsdag kl. 11.30 til kordeg-

tlf. 75 62 13 93.

nærmere om afhentningen.

nen, tlf.: 75 62 02 48.

GUDSTJENESTER
JULI

VOR FRELSERS KIRKE KLOSTERKIRKEN

SØNDERBRO KIRKE

Søndag d. 5.

Søndag d. 5.

Søndag d. 5.

4. s. e. trin.

4. s. e. trin.

4. s. e. trin.

Kl. 10.00 Leif Nielsen

Kl. 10.30 Ane H. Bjerregaard

Kl. 10.00 Randi Henriksen

Søndag d. 12.

Søndag d. 12.

Søndag d. 12.

5. s. e. trin.

5. s. e. trin.

5. s. e. trin.

Kl. 10.00 Leif Nielsen

Kl. 10.30 Peter Stentoft

Kl. 10.00 Ebbe Elm

Søndag d. 19.

Søndag d. 19.

Søndag d. 19.

6. s. e. trin.

6. s. e. trin.

6. s. e. trin.

Kl. 10.00 Anja Elm

Kl. 10.30 Peter Stentoft

Kl. 10.00 Ebbe Elm

Søndag d. 26.

Søndag d. 26.

Søndag d. 26.

7. s. e. trin.

7. s. e. trin.

7. s. e. trin.

Kl. 10.00 Christian Stub

Kl. 10.30 Hanne Henriksen

Kl. 10.00 Ebbe Elm

ÆLDRECENTRE:

MORGENSANG:

ÆLDRECENTRE:

Hver onsdag kl. 10.00

CERES CENTRET
Torsdag d. 30.

med efterfølgende kaffe i
Klostergården

Kl. 10.30

ÅPARK CENTRET
Onsdag d. 29.
Kl. 14.00 Ebbe Elm

HOSPITALSKIRKEN
Søndag d. 5.
4. s. e. trin.

GEFIONS HAVE
Torsdag d. 30.
Kl. 14.30 Ebbe Elm

Kl. 09.00 Ane H. Bjerregaard

Søndag d. 12.
5. s. e. trin.
Kl. 09.00 Peter Stentoft

Søndag d. 19.
6. s. e. trin.
Kl. 09.00 Peter Stentoft

Søndag d. 26.
7. s. e. trin.
Kl. 19.30 Hanne Henriksen

ANDAGTER PÅ
LINDEHØJ
Sommerferie
Kl. 14.00 i Roden
Kl. 14.30 i Drivhuset

Kirkekaffe

Kirkekaffe

Alle er velkomne til en kop

Der er kirkekaffe

kaffe i sognelokalet efter

hver søndag efter

højmessen.

gudstjenesten

Kirkebil

Kirkebilen

Kirkebil

Ældre og gangbesværede

kører hver søndag.

Ældre og gangbesværede

kan blive kørt til og fra

Ring til kordegnekontoret,

kan blive kørt til og fra

højmessen. Ring senest

tlf. 75 62 56 38, senest

gudstjeneste. Ring senest

fredagen før til kordegnen:

fredagen før og aftal

torsdag kl. 11.30 til kordeg-

tlf. 75 62 13 93.

nærmere om afhentningen.

nen, tlf.: 75 62 02 48.

GUDSTJENESTER
AUGUST

VOR FRELSERS KIRKE KLOSTERKIRKEN

SØNDERBRO KIRKE

Søndag d. 2.

Søndag d. 2.

Søndag d. 2.

8. s. e. trin.

8. s. e. trin.

8. s. e. trin.

Kl. 10.00 Anja Elm

Kl. 10.30 Naja B. Krogh

Kl. 10.00 Ebbe Elm

Søndag d. 9.

Søndag d. 9.

Søndag d. 9.

9. s. e. trin.

9. s. e. trin.

9. s. e. trin.

Kl. 10.00 Leif Nielsen

Kl. 10.30 Ane H. Bjerregaard

Kl. 10.00 Randi Henriksen

Søndag d. 16.

Søndag d. 16.

Søndag d. 16.

10. s. e. trin.

10. s. e. trin.

10. s. e. trin.

Kl. 10.00 Christian Stub

Kl. 10.30 Naja B. Krogh

Kl. 10.00 Randi Henriksen

Søndag d. 23.

Søndag d. 23.

Søndag d. 23.

11. s. e. trin.

11. s. e. trin.

11. s. e. trin.

Kl. 10.00 Leif Nielsen

Kl. 10.30 Ane H. Bjerregaard

Kl. 10.00 Randi Henriksen

Søndag d. 30.

Søndag d. 30.

Søndag d. 30.

12. s. e. trin. - Konfirmation

12. s. e. trin. - Konfirmation

12. s. e. trin. - Konfirmation

Kl. 09.00 Anja Elm

Kl. 09.00 Peter Stentoft

Kl. 09.00 Ebbe Elm

Kl. 11.00 Leif Nielsen

Kl. 11.00 Peter Stentoft

Kl. 11.00 Ebbe Elm

ÆLDRECENTRE:
CERES CENTRET
Torsdag d. 27.
Kl. 10.30

MORGENSANG:
Hver onsdag kl. 10.00
med efterfølgende kaffe i
Klostergården

HOSPITALSKIRKEN
Søndag d. 2.

ÆLDRECENTRE:
ÅPARK CENTRET
Onsdag d. 26.
Kl. 14.00 Randi Henriksen

8. s. e. trin.

GEFIONS HAVE
Torsdag d. 27.

Kl. 09.00 Naja B. Krogh

Kl. 14.30 Randi Henriksen

Søndag d. 9.
9. s. e. trin.
Kl. 09.00 Ane H. Bjerregaard

Søndag d. 16.
10. s. e. trin.
Kl. 09.00 Naja B. Krogh

Søndag d. 23.
11. s. e. trin.
Kl. 09.00 Ane H. Bjerregaard

Søndag d. 30.
12. s. e. trin.
Kl. 19.30 Peter Stentoft

Kirkekaffe
Alle er velkomne til en kop
kaffe i sognelokalet efter

ANDAGTER
PÅ LINDEHØJ
Tirsdag d. 18.
Kl. 14.00 i Roden
Kl. 14.30 i Drivhuset

højmessen.

Kirkekaffe
Der er kirkekaffe
hver søndag efter
gudstjenesten

Kirkebil

Kirkebilen

Kirkebil

Ældre og gangbesværede

kører hver søndag.

Ældre og gangbesværede

kan blive kørt til og fra

Ring til kordegnekontoret,

kan blive kørt til og fra

højmessen. Ring senest

tlf. 75 62 56 38, senest

gudstjeneste. Ring senest

fredagen før til kordegnen:

fredagen før og aftal

torsdag kl. 11.30 til kordeg-

tlf. 75 62 13 93.

nærmere om afhentningen.

nen, tlf.: 75 62 02 48.

