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Tirsdage i Sep-Okt-Nov 10.00-12.00

Elses Strikkeklub. 2. og 4. tirsdag hver måned.
Elses Strikkeklub mødes året rundt i Sønderbro Kirkes
mødelokaler til hygge, kaffe og strik. Flokken strikker bl.a.
dåbspakker, dåbsklude, huer/halstørklæder til hjemløse og
lige, hvad de har lyst til. Alle kan kigge forbi. Else Jensen
har pinde, garn, opskrifter og tålmodighed til nybegynder.

Tirsdage i Sep-Okt-Nov 15.00-16.00

Sønderbrokoret - for børn fra 10 år. Gratis.

Sønderbrokoret er for børn, der har lyst til sang og fællesskab. Vi mødes fra september i Sønderbro Kirkes mødelokaler. Tilmelding: Lotte Bill Glæsel på: lottebilleg@gmail.
com/ 28 92 58 35 eller Kirsten Bomholt: kirsten.bomholt@
horsens-skoler.dk/ 23 24 41 32

Torsdage i Sep-Okt-Nov 09.30-10.15

Babysalmesang for forældre og babyer 0-12 mdr.
Babysalmesang i Sønderbro Kirke begynder til efteråret. Babysalmesang er en dejlig stund, hvor der skabes nærvær mellem
baby og forældre. Sange og lege er helt nede på jorden, så alle
trygt kan være med. Gratis. Tilmelding til Lotte Bille Glæsel på:
lottebilleg@gmail.com / 28 92 58 35.

Fredage i Sep-Okt-Nov 14.00-16.00

Fredagsfolkeren - alle fredage
hele året rundt.

Fredagsfolkeren er et mødested i Sønderbro
Kirkes lokaler, et sted for alle der har lyst til at
dele og skabe nye fortællinger sammen med
flokken. Stedet køres af deltagerne, der sørger for alt fra borddækning, kaffe
og kage. Faste tovholdere er Else Jensen og Berith Frandsen. Kaffe kr. 20,00.

Tirsdag d. 1. september

Korstart i Vor Frelsers Kirke

SpirreVIPkoret for børn i 2. klasse: hver tirsdag lige efter
skoletiden
Børnekoret fra 3. til 6. klasse lidt senere tirsdag eftermiddag.
Ungdomskoret fra 7. klasse og opad om onsdagen fra 16 - 18.30
Kontakt Nicolai Nielsen og Kevin Laplante organister@hvfk.dk

Tirsdag d. 1 september 09.00-12.00

Strikkecafé i Klostergården

I Klostersognet døber vi ca. 120 børn om året og vil gerne give
hvert dåbsbarn en hjemmesktrikket dåbsklud med hjem som
minde fra dåben. Du kan komme, hvis du er nybegynder eller
rutineret strikker. Medbring strikkepinde nr. 3, så sørger vi for
garn og opskrift. Arr. er gratis. Datoer: 29/9 - 10/11.

Onsdag d. 2. september 10.00-12.00

Legestue alle onsdage kl. 10.00 – 12.00

Alle forældre med børn i alderen 0 – 6 år er velkommen. Vi
leger, synger sange med fagter og finder på skøre ting. Der
er masser af legesager, tumlekrog og ind i mellem kreative
aktiviteter. Der er også plads til hyggesnak de voksne imellem og en kop kaffe.

Onsdag d. 2. september 12.30-14.30

Mand og Mand imellem i Klostergården

Herreklubben ”Mand og Mand imellem” 65+ mødes
onsdage i lige uger til frokost kr. 20,00 og en snak.
Datoer: 2/9 - 16/9 - 30/9 - 14/10 - 28/10 - 11/11 25/11. Har du spørgsmål kan du kontakte Henrik
Nielsen - 75667383 eller Peter Stentoft - 24610103.

Torsdag d. 3. september 10.00-11.00

Babysalmesang i Klosterkirken

Babysalmesang er for børn i alderen 0-9 mdr., og er gratis. Du kan tilmelde
dig fra 3. august på tlf. 75 62 56 38 tast 1 efter først til mølle princippet. I
skal bo i vort sogn eller barnet skal døbes eller være døbt i Klostersogn. Du
kan læse mere på vor hjemmeside www.klostersogn.dk.

Torsdag d. 3. september 14.00-16.00

Sogneeftermiddage i Sønderbro Kirke. HØSTFEST!

Sogneeftermiddage foregår i Sønderbro Kirkes mødelokaler. Temaet for
den nye sæson er OVERGANGE, og hvad kunne være mere passende end at
skyde den nye runde af fortællinger og musik i gang med en HØSTFEST, hvor
Nørrevangs Mandskor leverer sang og musik. Kaffe og kage kr. 25,00. Alle er
velkomne.

Torsdag d. 3. september 18.00-20.00

Fællesskab for voksne i Klostergården

Kom til 2 timers hygge og samvær. Vi mødes omkring et
måltid og snak kl. 18.00-20.00 den første torsdag i måneden
til kr. 50,00. Hver gang er der et kort oplæg, denne gang med
udgangspunkt i ”Tro, håb og kærlighed”. Tilmelding til Lars
Barslev på tlf. nr. 22383511 eller larsbarslev@stofanet.dk.

Torsdag d. 3. september 19.15

Indre Mission Horsens

”Kønsidentitet og kristendom”
v/Peter Nissen, Bramminge Frimenighed.

Fredag d. 4. september 13.00-18.00

Klostersognets Seniorsamvær på Lyngtur

Seniorsamvær på Lyngtur - vi mødes kl. 13.00 ved Sognehuset,
Havnealle 12 A og kører en tur ud i det grønne. Se særskilt programfolder, da turen endnu ikke er programsat. Tilmelding sker
ved køb af billet hos kordegnen fra 24. august.

Tirsdag d. 8. september 10.00-10.45

Babysalmesang 10 tirsdage kl. 10-10.45 fra
uge 37

Kom og vær med til at give dit barn en oplevelse af musik,
glæde, nærhed og stemme i det fantastiske kirkerum. Vi synger både nye og gamle salmer, børnesange og laver fagter og
bruger enkelte rekvisitter og rytmeinstrumenter som kalimba,
klokkesnor og tørklæder. Tilmelding på hvfk.dk

Torsdag d. 10. september 17.00-18.30

Børnegudstjeneste

Emnet er ”Stjernen i æblet og Høst”. I kirken er der bibelfortælling, leg, teater og sange. Dukker er med og laver sjov
med præsten, og kigkassen bliver åbnet af en af børnene
- hvad mon der gemmer sig derinde. Efterfølgende er der
fællesspisning og fri leg i sognehuset. Ingen tilmelding.

Fredag d. 11. september 14.00-16.00

FredagsÅben

Hvis verden er trist og grå, så kom glimmer på – det er de
ord, humørcoach Kamilla Stilling lever efter. Hun fortæller
bl.a. om baggrunden for at hun skriver positive budskaber
på fortove og butiksruder. Der er tid til sang, kaffe, hygge
og samtale.

Mandag d. 14. september 19.00-20.00

Læseselskabet i Klostergården

Aftenen indledes med et oplæg om bogen, derefter vil
der være samtale om bogen i mindre grupper, og til
sidst vil vi samle op i fællesskab over ost og rødvin/
vand kr. 25,00. Tilmelding til Ilse Kyndesgaard: ilse@
kyndesgaard.dk eller 40 62 16 69. Bøgerne udlånes
af Horsens Bibliotek.

Tirsdag d. 15. september 19.00

Valg til Menighedsrådet i Midtby kirkerne

Der afholdes valg til menighedsråd over hele landet på denne tirsdag og
naturligvis også i Sønderbro Kirke, Vor Frelsers Kirke og Klosterkirken. Vi
glæder os til at se dig til en spændende aften i kirkens sognelokaler. Valgaftenen er offentlig, og der krævers ingen tilmelding.
Sønderbro Kirke, Bygholm Parkvej 1, 8700 Horsens. Vor Frelsers Kirke,
Kippervig 4, 8700 Horsens. Klosterkirken, Borgergade 32, 8700 Horsens,
indgang fra p-pladsen.

Onsdag d. 16. september 18.30-21.30

Foredrag og fernisering v/Bent Riis i Klostergård.

Kunstner og debattør/forfatter Bent Riis, fortæller om
sine værker i Klostergården. Dørene åbnes kl. 18.30 og arr.
slutter senest kl. 21.30. Gratis entré, men begrænsedes
pladser, så det er efter ”først til mølle” princippet.

Søndag d. 20. september 15.00-16.00

Koncert med pigekoret EVE i Sønderbro Kirke

Koret EVE præsenterer denne eftermiddag et varieret program af musik
komponeret særligt til dette kor, samt en række nye arrangementer af kendte og mindre danske folkemelodier. Det hele krydret med nordiske folkemusikalske satser. Alle er velkomne! Gratis

Søndag d. 20. september 19.00

Uropførelse af ”Curam Creaturae”

Et nyt værk om vores ansvar for kloden. Værket, der er komponeret af Verner Larsen uropføres af Klosterkirkens Oktet udvidet med otte gæste sangere, samt fire musikere. Dirigent er Karl Bech-Larsen. Koncerten varer ca. 50
min. Gratis entré, begrænsede pladser, efter ”først til mølle” princippet.

Lørdag d. 26. september 11.00

Matiné - Esben Brummer, klaver

Pianisten Esben Lund Brummer afslutter sin tid på
Det Jyske Musikkonservatorium efter 6 års studier.
Esben har i løbet af studietiden forelsket sig i den
russiske musik og specielt musik af komponisten
Sergei Rachmaninov. Her spiller han bl.a. den store
klaverkoncert nr. 2 i c-mol – for to klaverer.

Søndag d. 27. september 10.00

Klar/parat/start og Høst-gudstjeneste

Sæsonen bliver skudt i gang og alle er velkommen til en gudstjeneste med efterfølgende hygge med sandwich, kaffe og sodavand til alle. Der er fællessang for
ældre i sognehuset og aktiviteter for børnefamilier på Torvet.

Torsdag d. 1. oktober 14.00-16.00

Sogneeftermiddage i Sønderbro Kirke.
Rejsemøder.

Karen-Marie Bomholt-Riis er både ung, rejselysten og
aktivist, med et hjerte der banker for større lighed, bedre
dialog og mere retfærdighed i verden.
Denne eftermiddag kommer hun og deler sine mange
oplevelser og møder med mennesker i Østen og Mellemøsten. Kaffe og kage kr. 25,00. Alle er velkomne!

Torsdag d. 1. oktober 18.00-20.00

Fællesskab for voksne i Klostergården

Kom til 2 timers hygge og samvær. Vi mødes omkring et
måltid og snak kl. 18.00-20.00 den første torsdag i måneden
til kr. 50,00. Hver gang er der et kort oplæg, denne gang med
udgangspunkt i ”Tro, håb og kærlighed”. Tilmelding til Lars
Barslev på tlf. nr. 22383511 eller larsbarslev@stofanet.dk.

Fredag d. 2. oktober 14.30-16.30

Seniorsamvær i Klostergården

Vi mødes til samvær for ældre i Klostergården kl. 14.30 16.30. Der serveres kaffe og brød til kr. 20,00. Dagen er endnu
ikke programlagt, se særskilt folder for nærmere information.

Onsdag d. 7. oktober 17.00-18.15

Musik & Tapas: Violinen som instrument.

Professionelle musikere præsentere deres instrument
i lyd og ord. Vi begynder sæsonen med violinen v/Jette
Rosendal, uddannet sanger og violinist fra Det Jyske
Musikkonservatorium. Organist Lotte Bille Glæsel ledsager m. klaver. Efter
gratis musik og foredrag kan der købes vin og tapas til kr. 40.

Torsdag d. 8. oktober 17.00-18.30

Børnegudstjeneste

”Hvem kan vælte kæmpen Goliat”. I kirken er der bibelfortælling, leg, teater og sange. Dukker er med og laver sjov
med præsten, og kigkassen bliver åbnet af en af børnene
- hvad mon der gemmer sig derinde. Efterfølgende er der
fællesspisning og fri leg i sognehuset. Ingen tilmelding.

Torsdag d. 8. oktober 19.15

Indre Mission Horsens

”Kald og efterfølgelse” v/Jens
Peter Rejkjær, BDM. Mulighed for spisning kl. 18.00

Fredag d. 9. oktober 14.00-16.00

FredagsÅben

At være tyskerbarn – fortielser og løgne. Lillian
Nørgaard fortæller om at være et krigsbarn og de
fortielser og løgne, der fulgte med. Der er tid til sang,
kaffe, hygge og samtale.

Lørdag d. 17. oktober 11.00

Matiné - Michael Grube, violin og Kevin
Laplante

Michael Grube, som har gæstet VFK mange gange og
vakt stor begejstring hos tilhører, har studeret med bl.a.
Henryk Szeryng og Max Rostal og har givet hundredvis
af koncerter over hele verden, både som solist, med
klaver og med orkester. Programmet består af musik
af bl.a. Beethoven og Tjajkovskij

Onsdag d. 21. oktober 19.00-21.30

Sogneaften - Livets store spørgsmål-Jacob Birkler

Vor Frelsers Sogn sætter livets store spørgsmål
under lup. Vi får besøg af Jacob Birkler, tidligere
formand for etisk råd. Han vil fortælle os om
emnet: ”Liv og død i menneskehænder”. Alle er velkommen til en spændende aften, hvor der undervejs bliver serveret ost og vin. Arrangementet er
gratis.

Lørdag d. 24. oktober 13.00

Folkekirkens UngdomsKors MEGASTÆVNE
& ALSANG

Fra kl. 10.00 har unge korsangere fra hele Århus Stift øvet
sammen med dagens instruktører. Dagen sluttes af med en
åben prøve, hvor børnene viser, hvor langt de er nået i dagens løb. Publikum
indbydes til at synge godt med på fællessangene som en del af ALsang.

Søndag d. 25. oktober 10.00

BUSK-gudstjeneste

Kom med til en festlig familiegudstjeneste, hvor spejderne står med faner, minikonfirmanderne og børnekoret
medvirker med musik og performance under årets tema:
”Spirene i Guds have”

Søndag d. 25. oktober 16.00-17.00

Koncert: Nordic Stories m. sax og
billeder.

‘Nordic Stories’ er Island i jazz og billeder. Bag
projektet står den danske saxofonist Dorthe
Højland og den svenske fotograf Fredrik Holm.
De flotte fotos fra den islandske natur har været inspiration for de fire musikeres kompositioner og bidrager som visuel stemningsskaber til koncerten.

Onsdag d. 28. oktober 19.00

Syng Dansk i Sønderbro Kirke.

Den årlige ”Syng Dansk Uge” fejres naturligvis også i Sønderbro Kirke med fællessang og kormusik. Organist Lotte
Bille Glæsel er klar på flygel og orgel. Alle kan være med.
Og det er naturligvis gratis!

Torsdag d. 29. oktober 14.00-16.00

Sogneeftermiddag i Sønderbro Kirke.
Fortælletimen.

Historiefortæller Jens Peter Madsen underholder med
fantasifulde historier og taler om den mundtlige fortællings betydning i nutidens fortravlede hverdag. Og han
gør det så godt, at han har vundet priser for netop at
holde liv i den mundtlige fortælling. Alle er velkomne!
Kaffe og kage koster kr. 25

Fredag d. 30. oktober 17.00

Koncertgudstjeneste i Klosterkirken

Den 1. november er der Allehelgen, hvor vi mindes de mennesker, som ikke er hos os længere. Vi har fokus på sorg og
savn og giver os tid til også at være i savnet og sorgen, men
også trøst og taknemmelighed over, at vi har én at savne.
Lokale kunstnere vil fortolke kendte sange om emnet for os.

Lørdag d. 31. oktober 16.00

”Sange fra havet” med
DR Vokalensemble

DR Vokalensemblet skuer ud over horisonten med
en koncert, som kredser om havet og dets mange
betydninger – fra følelsen af frihed på det åbne
hav til frygten for de voldsomme naturkræfter,
som til alle tider har fascineret komponister og
digtere. Billetter købes via drkoncerthuset.dk

Søndag d. 1. november 14.00

”I kor med alle engle”

Børne og Ungdomskor under ledelse af Nicolai S. Nielsen synger sange fra Jakob Lorentzens Alle helgens kantate ”I kor med
alle engle”.

Onsdag d. 4. november 17.00-18.15

Musik & Tapas: Harpen som instrument.

Harpen er et sjældent instrument. Nu har du chancen for
både at blive klogere på instrumentet, lytte til det og efterfølgende stille spørgsmål til harpenist Mette Nielsen
over tapas og vin i lokalerne ved siden af. Musikken er
gratis. Tapas koster kr. 40,00, som betales på stedet.

Torsdag d. 5. november 18.00-20.00

Fællesskab for voksne i Klostergården

Kom til 2 timers hygge og samvær. Vi mødes omkring et
måltid og snak kl. 18.00-20.00 den første torsdag i måneden
til kr. 50,00. Hver gang er der et kort oplæg, denne gang med
udgangspunkt i ”Tro, håb og kærlighed”. Tilmelding til Lars
Barslev på tlf. nr. 22383511 eller larsbarslev@stofanet.dk.

Torsdag d. 5. november 19.15

Indre Mission Horsens

Familieaften v/konsulent
Hanne Pedersen, Videbæk. Spisning kl. 18.00

Fredag d. 6. november 14.30-16.30

Seniorsamvær i Klostergården

Vi mødes til samvær for ældre i Klostergården kl. 14.30 - 16.30.
Der serveres kaffe og brød til kr. 20,00. Dagen er endnu ikke
programlagt, se særskilt folder for nærmere information.

Lørdag d. 7. november 11.00

Orgelindvielse. Olivier Latry fra Notre Dame Paris

Vi kan endelig genindvie VFKs orgel efter branden i 2018. Og vi
er ekstra glade for at Oliver Latry, organist i den brandskadede Notre Dame i Paris vil forestå genindvielsen. Koncerten er
arrangeret med økonomisk støtte fra Frobenius Fonden. Musik
af Bach, Vierne og Liszt/Dupré samt improvisation.

Lørdag d. 7. november 16.00

Koncert m/Thure Lindhardt
og Søren Gemmer

Kom, lad os løbe! er en ‘oplæsningskoncert’, hvor
Højsangen i sin helhed og nøje udvalgte bibelske
og verdslige tekster bliver læst og dramatiseret af
skuespiller Thure Lindhardt, og indhyllet i musik og lydbilleder
af pianist og komponist Søren Gemmer. Fri entré. Læs mere på
www.klostersogn.dk.

Torsdag d. 12. november 17.00-18.30

Børnegudstjeneste

”Den barmhjertige samaritaner”. I kirken er der bibelfortælling, leg, teater og sange. Dukker er med og laver sjov med
præsten, og kigkassen bliver åbnet af en af børnene - hvad
mon der gemmer sig derinde. Efterfølgende er der fællesspisning og fri leg i sognehuset. Ingen tilmelding.

Fredag d. 13. november 14.00-16.00

FredagsÅben

Denne dag starter vi i kirken, hvor Kevin vil vise og fortælle om orgelet. Derefter går vi i sognehuset, hvor kaffen
venter. Der er tid til sang, kaffe, hygge og samtale.

Fredag d. 13. november 16.00-17.00

Drop-In Dåb i Vor Frelsers Kirke

Det er aldrig for sent at blive døbt. Døren er åben, vandet hældt op, og
præsterne fra Horsens Provsti står klar. Medbring billedlegimitation, og er
du under 18 år, skal begge dine forældre samtykke.

Søndag d. 22. november 19.00

Aftensang

Kirkeåret sluttes af med Bachs kantate ”Tritt auf die
Glaubensbahn”, en skøn blanding af kammermusik og
arier for sopran og bas.

Onsdag d. 25. november 16.30-17.15

Adventskalender i Klosterkirken

Vi mødes i Klosterkirken til korte fortællinger,
emnet vil være ”I fjendens tjeneste”. Programmet
ligger endnu ikke fast, så hold øje med vor hjemmeside (www.horsensklostersogn.dk) eller tag en
folder, som vil ligge i kirken og sognehuset.

Torsdag d. 26. november 14.00-16.00

Sogneeftermiddag: Foredrag:
Julen gennem tiderne.

Glæd jer til årets adventsfest. Denne gang får vi nemlig besøg
af museumsinspektør for Horsens Museum, Christina Louise
Sørensen, som kommer og fortæller om julens traditioner
gennem tiderne. Alle er velkomne. Kaffe og kage kr. 25,00.

Søndag d. 29. november 10.00-13.00

1. Søndag i advent og Sønderbro Kirkes
fødselsdag

Vi fejrer traditionen tro både 1. søndag i advent og Sønderbro
Kirkes fødselsdag med festlig musik ved organist Lotte Bille
Glæsel og kirkens kor. Efter gudstjenesten er der kirkefrokost i
sognelokalerne. Alle er velkomne. Gratis.

Søndag d. 29. november 10.00

1. Søndag i advent

Familiegudstjeneste, hvor vi fejrer 1. søndag i advent og synger julen ind med dejlige salmer. Umiddelbart efter gudstjenesten åbner juledekorationsværkstedet i sognehuset.

Søndag d. 29. november 10.45

Juledekorationsværksted

Tag hele familien med til åbent værksted
i sognehuset, hvor der vil være masser
af materialer til rådighed – både naturting, bånd, kugler m.v. Tag gerne fade
og lys med selv. Vi hygger også med
æbleskiver, saftevand og gløgg
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VOR FRELSERS SOGN: Tirsdag d. 29. september, tirsdag d. 27. oktober og
tirsdag d. 24. november – alle møder afholdes kl. 16.30 i sognehuset.
KLOSTERSOGN: Tirsdag d. 8. september, onsdag d. 7. oktober og torsdag d.
12. november – alle møder afholdes kl. 19.15 i Klostergården.
SØNDERBRO SOGN: Torsdag d. 17. september, torsdag d. 22. oktober og
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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.
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hvfk.dk
Vor Frelsers Kirke Horsens
WWW

Horsens Klostersogn:
horsensklostersogn.dk
Horsens Klostersogn
WWW

Sønderbro Kirke:
soenderbro.dk
Sønderbro Kirke
WWW
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www.horsensklostersogn.dk
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Man-fre. kl. 9-13 - tors dog kl. 10-13 og 16-18
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SØNDERBRO SOGN
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soenderbro.sogn@km.dk
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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
SEPTEMBER

VOR FRELSERS KIRKE KLOSTERKIRKEN

SØNDERBRO KIRKE

Søndag d. 6.

Mandag d. 1.
Søndag d. 6.

Søndag d. 6.

13. s. e. trin.
Kl. 09.00 Leif Nielsen*

13. s. e. trin.

Kl. 11.00 Randi D. Henriksen*

Kl. 11.00 Christian Stub*

Kl. 11.00 Naja Bisgaard Krogh*

Torsdag d. 10.

Søndag d. 13.

Kl. 17.00 Christian Stub

14. s. e. trin.

Børnegudstjeneste m/

Kl. 09.00 Ane H. Bjerregaard*

spisning

Kl. 11.00 Ane H. Bjerregaard*

Søndag d. 13.

Søndag d. 20.

14. s. e. trin.

15. s. e. trin.

Kl. 11.00 Anja Elm*

Kl. 10.30 Peter Stentoft

Søndag d. 20.

Søndag d. 27.

15. s. e. trin.

16. s. e. trin.

Kl. 10.00 Anja Elm

Kl. 10.30 Naja Bisgaard Krogh

Søndag d. 27.

* Konfirmation

16. s. e. trin.
Kl. 10.00 Nielsen, Stub og Elm
Høst-Klar-Parat-Start

MORGENSANG:

gudstjeneste

Hver onsdag kl. 10.00

13. s. e. trin.

Søndag d. 13.
14. s. e. trin.
Kl. 11.00 Christian Stub*

Søndag d. 20.
15. s. e. trin.
Kl. 10.00 Randi D. Henriksen

Søndag d. 27.
16. s. e. trin.
Kl. 10.00 N.N.
* Konfirmation

ÆLDRECENTRE:

med efterfølgende kaffe i

ÅPARK CENTRET
Onsdag d. 23.

* Konfirmation

Klostergården

Kl. 14.00 Randi D. Henriksen

ÆLDRECENTRE:

HOSPITALSKIRKEN
Søndag d. 6.

CERES CENTRET
Torsdag d. 24.
Kl. 10.30

GEFIONS HAVE
Torsdag d. 24.
Kl. 14.30 Randi D. Henriksen

13. s. e. trin.
Kl. 10.30 Hanne Henriksen

Søndag d. 13.
14. s. e. trin.
Kl. 10.30 Peter Stentoft

Søndag d. 20.
15. s. e. trin.
Kl. 09.00 Peter Stentoft

Søndag d. 27.
16. s. e. trin.
Kl. 19.30 Naja Bisgaard Krogh

ANDAGTER PÅ
LINDEHØJ
Tirsdag d. 15.
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
OKTOBER

VOR FRELSERS KIRKE KLOSTERKIRKEN

SØNDERBRO KIRKE

Søndag d. 4.

Søndag d. 4.

Søndag d. 4.

17. s. e. trin.

17. s. e. trin.

17. s. e. trin.

Kl. 10.00 Leif Nielsen

Kl. 10.30 Ane H. Bjerregaard

Kl. 10.00 Randi D. Henriksen

Torsdag d. 8.

Søndag d. 11.

Søndag d. 11.

Kl. 17.00 Christian Stub

18. s. e. trin.

18. s. e. trin.

Kl. 10.30 Peter Stentoft

Kl. 10.00 N.N.

Søndag d. 18.

Søndag d. 18.

19. s. e. trin.

19. s. e. trin.

Kl. 10.30 Hanne Henriksen

Kl. 10.00 N.N.

Søndag d. 25.

Søndag d. 25.

20. s. e. trin.

20. s. e. trin.

Kl. 10.30 Ane H. Bjerregaard

Kl. 10.00 Randi D. Henriksen

20. s. e. trin.

MORGENSANG:

ÆLDRECENTRE:

Kl. 10.00 Christian Stub

Hver onsdag kl. 10.00

BUSK - gudstjeneste

med efterfølgende kaffe i

Børnegudstjeneste m/
spisning

Søndag d. 11.
18. s. e. trin.
Kl. 10.00 Anja Elm

Søndag d. 18.
19. s. e. trin.
Kl. 10.00 Leif Nielsen

Søndag d. 25.

Klostergården

ÅPARK CENTRET
Onsdag d. 28.
Kl. 14.00 Randi D. Henriksen

ÆLDRECENTRE:
CERES CENTRET
Torsdag d. 29.
Kl. 10.30

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

GEFIONS HAVE
Torsdag d. 29.
Kl. 14.30 Randi D. Henriksen

Kl. 09.00 Ane H. Bjerregaard

Søndag d. 11.
18. s. e. trin.
Kl. 09.00 Peter Stentoft

Søndag d. 18.
19. s. e. trin.
Kl. 09.00 Hanne Henriksen

Søndag d. 25.
20. s. e. trin.
Kl. 19.30 Ane H. Bjerregaard

ANDAGTER PÅ
LINDEHØJ
Tirsdag d. 20.
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
NOVEMBER

VOR FRELSERS KIRKE KLOSTERKIRKEN

SØNDERBRO KIRKE

Søndag d. 1.

Søndag d. 1.

Søndag d. 1.

Alle helgens dag

Alle helgens dag

Alle helgens dag

Kl. 10.00 Anja Elm

Kl. 10.30 Bjerregaard,

Kl. 10.00 Randi D. Henriksen

Mindegudstjeneste

Henriksen, Krogh og
Stentoft

Vestre Kapel:
Kl. 14.00 Christian Stub

Søndag d. 8.

Mindegudstjeneste

22. s. e. trin.

Søndag d. 8.

Kl. 16.00 Naja Bisgaard Krogh

22. s. e. trin.

Søndag d. 15.

Kl. 10.00 Leif Nielsen

23. s. e. trin.

Torsdag d. 12.

Kl. 10.30 Ane H. Bjerregaard

Kl. 17.00 Christian Stub

Søndag d. 22.

Børnegudstjeneste m/

Sidste s. i kirkeåret

spisning

Kl. 10.30 Hanne Henriksen

Søndag d. 15.

Søndag d. 29.

23. s. e. trin.

1. søndag i advent

Kl. 10.00 Anja Elm

Kl. 10.30 Peter Stentoft

Søndag d. 22.
Sidste s. i kirkeåret
Kl. 10.00 Leif Nielsen

Søndag d. 29.
1. søndag i advent

22. s. e. trin.
Kl. 10.00 N.N.

Søndag d. 15.
23. s. e. trin.
Kl. 10.00 Randi D. Henriksen

Søndag d. 22.
Sidste s. i kirkeåret
Kl. 10.00 N.N.

Søndag d. 29.
1. søndag i advent
Kl. 10.00 N.N.

ÆLDRECENTRE:

Hver onsdag kl. 10.00

ÅPARK CENTRET
Onsdag d. 25.

med efterfølgende kaffe i

Kl. 14.00 Randi D. Henriksen

MORGENSANG:

Klostergården

Kl. 10.00 Christian Stub
Familiegudstjeneste

Søndag d. 8.

Kl. 16.00 Christian Stub

HOSPITALSKIRKEN
Søndag d. 1.

Musikgudstjeneste

Alle helgens dag

GEFIONS HAVE
Torsdag d. 26.
Kl. 14.30 Randi D. Henriksen

Kl. 10.30 Flyttet til
Klosterkirken

ÆLDRECENTRE:
CERES CENTRET
Torsdag d. 26.
Kl. 10.30

Søndag d. 8.
23. s. e. trin.
Kl. 16.00 Flyttet til
Klosterkirken

Søndag d. 15.
24. s. e. trin.
Kl. 09.00 Ane H. Bjerregaard

Søndag d. 22.
Sidste s. i kirkeåret
Kl. 09.00 Hanne Henriksen

Søndag d. 29.
1. søndag i advent
Kl. 19.30 Peter Stentoft

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

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

Kirkekaffe
Der er kirkekaffe
hver søndag efter
gudstjenesten

Kl. 14.30 i Drivhuset

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.

