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Dejlig er jorden!
Prægtig er Guds Himmel!
Skøn er sjælenes pilgrimsgang!
Gennem de favre
riger på jorden
går vi til Paradis med sang.

Tider skal komme,
tider skal henrulle,
slægt skal følge slægters gang;
aldrig forstummer
tonen fra Himlen
i sjælens glade pilgrimssang.

Englene sang den
først for markens hyrder;
skønt fra sjæl til sjæl det lød:
Fred over jorden!
Menneske, fryd dig,
os er en evig frelser fød!
B.S. Ingemann 1850.
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Holmens største kor – December koret 
Øver onsdag den 26. november og onsdag den 3. december kl. 19-21 i Dalby kirke
Koret er for alle: Yngre, ældre, mænner og koner, øvede og ganske uøvede. Koret medvirker ved 
gudstjenesten i Dalby kirke 2. søndag i advent, den 7. december kl.11. Koret afslutter med fæl-
lesspisning i Viby sognegård. Det er gratis at være med, og der er garanti for, at man får rørt både 
lattermuskler og stemmelæber. Korleder er vores organist Martin Høier. 

Barnet i suppeterrinen – en himmelsk mundfuld

Kan I huske dengang de skulle have suppe på Katholt? Der havde sikkert været fredeligt og roligt hele 
formiddagen, suppehønen havde simret sammen med urterne i den store suppegryde på støbejernskom-
furet, alt imens Ida og Emil havde leget stilfærdigt sammen. Der havde været så roligt og fredsommeligt 
i hele Lønneberg, men vi ved jo nok, at det sjældent varede længe ad gangen. Det var den dag det skete, 
det der med suppeterrinen. 
Endelig var suppen kogt færdig. Hønen var taget op og lå til afkøling på en tallerken, den skulle være 
hovedretten, men den nåede de vist aldrig til den dag. Suppen blev klaret og tilsat boller, nu skulle de 
spise. Emil var vild med suppe og kunne slet ikke få nok, han måtte bare have det hele med, sådan som 
han jo i det hele taget var en nysgerrig dreng, der var umættelig på livet. 
Den fine suppeterrin var kommet på bordet og da den var næsten tom, fik Emil lov at drikke den sidste 
suppe direkte fra terrinen. Emil endte med at tage suppeterrinen på hovedet, for rigtig at få det hele med. 
Men hvad var nu det! Han kunne ikke få den af igen, hovedet sad uhjælpeligt fast. Lige meget hvor meget 
han sled og slæbte i den, kunne han ikke få sit hoved ud igen. Emils far tog resolut komfurkrogen, for at 
slå terrinen i stykker, men Emils mor nåede lige at stoppe ham. 
Suppeterrinen var for kostbar til at blive slået i stykker. Så Emil og hans far måtte af sted til lægen i 
Mariannelund, det blev en lang og ydmygende tur. På hele turen mødte de forbipasserende, der slog sig 
på lårene af grin over det komiske syn af Emil og hans far. Det gjorde Emils far mere og mere pinlig over 
situationen, Emil selv så i det mindste ingen ting. 
Lægen fik suppeterrinen af og de kunne køre hjem igen. Tro det eller ej, men Emil skal lige vise lillesøster 
Ida, hvordan han hoved kom til at sidde i fast i terrinen, og vupti – for anden gang på samme dag, sid-
der Emils hoved fast i suppeterrinen. Denne gang vil Emils far spare dem for turen til Mariannelund og 
ydmygelserne og slår terrinen i stykker. 
Den blev vist siden klinket, men blev dog aldrig som ny, men derimod et synligt bevis på barnet, der 
sprængte suppeterrinen og rammerne. 

Vi nærmer os hastigt julen igen. Den kirkelige højtid, hvor vi fejrer at Gud selv bliver menneske, som en 
af os, i det lille barn i krybben julenat. Dermed sprænges rammerne for vores forståelse af guddommeligt 
og menneskeligt, tid og evighed, jord og himmel. I utallige gengivelser kan vi i den kommende tid se 
krybbescenen opstillet, med den faste rollebesætning, far Josef, mor Maria, hyrder, tre hellige konger el-
ler vismænd med gaver, engle, kør, får og æsler, en stjerne, der lyser oven over det hele og naturligvis en 
krybbe med et lille nyfødt barn i.

Jeg har i år ladet mig inspirerer af det lille møbel, nemlig krybben, den får sjældent så megen opmærk-
somhed, idet den overskygges af indholdet, det lille Jesusbarn. Den krybbe, som Maria lægger sit barn i 
er ret beset dyrenes fodertrug til hø og hakkelse. Men denne særlige nat, julenat, kommer der altså andet 
end hø og hakkelse i truget, der kommer livets brød. Symbolikken med Jesus i et fodertrug, i madskålen, 
er rammende, da Jesus siger om sig selv: ”jeg er livets brød. Den, der kommer til mig, skal ikke sulte”. 
Han er det himmelbrød som vi spiser, når vi deltager i gudstjenestens nadver, og forenes med Gud. 
Alt for længe havde menneskene måtte tage til takke med hø og hakkelse, når det angik forholdet til 
de højere magter, og ladet sig spise af med tomme kalorier og færdigretter fra ypperstepræsternes og de 
skriftkloges køkken. 

Julenat kom der kød på bordet - og ordet. Guds kærlighed viste sig at være mere end tomme ord, men 
blev synliggjort i Jesus, når han med sine ord og gerninger opløftede og berigede mennesker, satte dem 
fri af egne og andres domme til at handle menneskeligt, den samme virkning som ordene også har i dag.  
Barnet i suppeterrinen,- Emil, er i Astrid Lindgrens bøger, et billede på Jesus, når han sprænger ram-
merne for, hvad man i følge den gode smag kan tillade sig, når han f.eks. giver al julemaden til de fattige. 
Hvordan blev julekrybben til en suppeterrin, den beholder, der kunne rumme den himmelske føde? Det 
fik jeg øje på for et par år siden, da min familie og jeg var på ferie i Rom. Midt under vores ophold gik 
en islandsk vulkan i udbrud, og vi fik nogle ekstra dage i den evige stad. Dermed var der lejlighed til at 
se Vor Frue kirke, eller som de kalder den i Rom, Santa Maria Maggiore. Her kunne man fremvise intet 
mindre end Jesu krybbe. Fra kirkens tidligste tid forstod man betydningen i krybben, og bevarede den 
som en hellig genstand. Hvordan krybben så rent faktisk så ud, var ikke længere muligt at se, for den var 
indesluttet i en overdådig terrin-agtig genstand, i sølv og guld besat med ædelsten, med løvefødder og 
svungne håndtag, med en figur af det lille Jesus barn liggende på låget. Sådan blev barnet i suppeterrinen 
og verdens frelser føde til evigt liv. 
Glædelig jul og Godt nytår – og Velbekomme!
 Søren-Herluf



Ris i tårnet – Familiejulegudstjeneste 
Stubberup kirke søndag den 14. december kl. 16
Børnekoret går Lucia og bærer lyset frem, så vi kan se at pynte kirkens 
juletræ. Derefter er der naturligvis igen i år risengrød og julehistorie i 
tårnet til for de mindste og gløgg til de voksne i våbenhuset. 
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Adventskoncert
1. søndag i Advent i Stubberup kirke den 30. november, kl. 15
Syng julen ind med Hanne Christensen og Levi Bæk.
En koncert med uddrag fra Messias, engelske Christmas Carols og frem for alt muligheden for selv 
at synge med på julens sange og salmer.

Læsekreds
Tirsdag den 2. december i Dalby Præstegård kl. 19-21
Den 22. oktober var vi en lille flok samlet i præstegården med henblik på at få startet en læsekreds. I alt 
var vi 5 personer, og det syntes vi var for lidt. Efter at have drøftet forskellige muligheder for at fortsætte 
blev vi enige om at give det en chance til, og vi prøver igen tirsdag d. 2. december, hvor vi håber, der 
er flere, der vil møde op. Til denne dag har vi besluttet at læse Jonathan Livingston Havmåge af Richard 
Bach. En lille overkommelig bog på knap 100 sider, hvoraf mange er billeder. Forskellige andre bøger 
blev drøftet, men hvilken vi vil tage fat på, tager vi stilling til den 2. december. 
Tilmelding til Søren-Herluf, tlf. 65341163 eller shes@km.dk.

Foredragsaften i Dalby præstegård
”Sunde og syge fællesskaber” ved forfatter og sognepræst Martin Herbst
Torsdag den 4. december kl. 19-21 

Hvor går grænsen mellem det sunde og usunde menneskelige fæl-
lesskab? Den går ikke mellem ’os’ og ’de andre’, eksempelvis mellem 
ateister og religiøse, kristne og muslimer eller fortiden og nutiden. 
Den egentlige skillelinje mellem det sunde og syge går ned igennem 
hvert enkelt menneskes hjerte. Hvorfor er dette gode nyheder? Og 
hvordan kan man forholde sig dem på en ærlig og konstruktiv måde?  
Martin Herbst er forfatter og sognepræst og aktuel med bogen: 
Sunde og syge fællesskaber. 

         &

Børnekorene
Kirkernes børnekor er kommet rigtig godt fra start. 15-20 livlige og 
glade børn møder hver onsdag til korprøve i skolens musiklokale. 
Kom og oplev børnene til Lucia optog i Holmens Hus, lørdag den 
29. november kl. 14.

Skumringstimen i Dalby kirke
Onsdag den 10. december, onsdag den 21. januar og onsdag den 18. februar fra 16.30 - 17
Skumringstimen er de tidligere fyraftensgudstjenester, der har skiftet navn, og måske også lidt form. Ind-
holdet er i store træk det samme, nemlig en lille pause i dagen fri fra mails i indbakken og sms´er i lom-
men. En tid til ord og eftertanke, bøn og lystænding, musik og sang og ikke mindst fællesskab og nærvær. 
De kaffetørstige og te-drikkende kan med fordel komme allerede kl.16.15 og få stillet tørsten og talt med 
hinanden, inden vi begynder kl.16.30. 
Den 10. december medvirker konfirmanderne, som i efteråret har konfirmationsforberedelse fra kl.15 
- 16.30. 

25 års jubilæum
Karin Rasmussen har været kirkesanger ved Dalby og Stubberup kirker siden december 1989.
Vi vil derfor gerne fejre Karin i forbindelse med adventskoncerten 
søndag, den 30. november kl 15 i Stubberup kirke. Menighedsrådene.
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Hit med julesalmen – Salmegudstjeneste 
2. juledag i Mesinge kirke kl. 11
2. juledagens salmegudstjeneste er blevet en god tradition. Vi har gjort det gennem de senere år og vil 
også gøre det i år – for det er rigtig dejligt at komme sammen for at synge de allerbedste julesalmer, og 
dem, du måske synes, synges for lidt. Gennem hele december måned kan du lægge dit salmeforslag i 
”Salmekurven” i våbenhuset. Jeg tilrettelægger derefter gudstjenesten ud fra de foreslåede salmer. Tag 
hinanden under armen eller i hånden, tag gerne hele familien med, så synger vi sammen, og 2. juledagen 
kan fortsættes med frokosten og julehyggen derhjemme.

Foredragsaften i Dalby præstegård
Torsdag den 15. januar kl. 19 - 21
De renes land eller mørkets hjerte? - Om den kristne minoritet i Pakistans 
Nordvestgrænseprovins ved Mikkel Crone Nielsen
Pakistan befinder sig i dag i en borgerkrigslignende tilstand. I grænseegnene 
op mod Afghanistan har Talibanbevægelsen vokset sig stærk, og den forsø-
ger med hyppige terrorangreb at destabilisere den skrøbelige stat. Netop i 
det område – der udover at være arnested for islamistisk terror også i de 
seneste år har været hårdt ramt af naturkatastrofer – lever et kristent min-
dretal under konstante trusler og angreb fra militante islamister.

Der er et stærkt historisk bånd mellem de kristne i Pakistans Nordvestgrænseprovins og Danmark. Siden 
lægemissionær Marie Holst i 1898 fik sit virke i egnen omkring Peshawar og Mardan, har der været et 
stort dansk engagement i området. Selskabet til Støtte for Pakistans Kirke yder stadig økonomisk og 
moralsk støtte til menighederne i grænseprovinsen.
Mikkel Crone Nielsen, som er frimenighedspræst i Ryslinge og formand for Selskabet til støtte for 
Pakistans Kirke, har rejst i Pakistan og besøgt menighederne i området. I foredraget vil han - udover at 
give en generel introduktion til landet Pakistan - fortælle om forholdene for de kristne i området og vise 
billeder fra rejsen.

Fastelavn - Familiegudstjeneste i Dalby kirke
Søndag den 15. februar kl. 10.30
Kom i kirke og mød Pippi Langstrømpe, Spiderman, Batman og Supermand, prinser og prinsesser 
og mange flere, når vi sammen fejrer fastelavn med udklædning og tøndeslagning. Vi begynder i 
kirken kl.10.30 med en festlig gudstjeneste. Efter gudstjenesten fortsætter vi med tøndeslagning 
og fastelavnsboller. 

Kongemord, kirkekamp og statsbankerot,  
Onsdag den 25. februar kl.19-21 i Holmens Hus
Med udgangspunkt i sin bog, Kongemordernes Slægt, vil Michael Kræm-
mer, der er cand. mag. i historie, fortælle om de omskiftelige tider i 
1200-tallets Danmark. Det er historien om en stormagt, der faldt fra hin-
anden, og om en til tider bitter magtkamp, mellem konge, ærkebiskop 
og højadel. Det er blandt andet historien om de legendariske fredløses 
hærgen under Erik Menved. Og endelig er det på denne tid, at adelen blev 
til adel og bønderne kom under en herremand.

Nytårsdag i Dalby kirke
1. januar kl. 16
Året indledes med en eftermiddagsgudstjeneste. 
Efter gudstjenesten serveres champagne og kransekage, og vi ønsker hinanden et godt nyt år. 

Når sorgen bæres sammen
Et tab er altid så slemt, som det opleves. Mange oplever, at det kan være svært for andre at forstå, 
hvor meget sorgen kan fylde, og har derfor svært ved at tale om sorgen og tabet. Når man mister, 
kan det være en støtte at tale med nogen, der har oplevet det samme. Det giver en sorggruppe mu-
lighed for. Vi mødes i trygge omgivelser og med gensidig respekt og tavshedspligt overfor hinanden. 
Er du interesseret så kontakt enten Søren-Herluf Sørensen, sognepræst i Dalby-Stubberup, tlf. 
65341163, mail: shes@km.dk eller Betina Noer Rasmussen, sognepræst i Kerteminde-Drigstrup, 
tlf. 28877520, mail: bera@km.dk. 
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Siden sidst i sognene
Døbte

Dalby Sogn Stubberup Sogn
Mathilde Rask Wørmer Albert Lystlund Boesen
Frederik Villads Michaelsen Anders Dyrbjerg Okholm Møller

Viede

Dalby Sogn Stubberup Sogn
Trine Andersen og Jacob Michaelsen 

Begravelse/bisættelse

Dalby Sogn Stubberup Sogn
Poul Niels Hauberg Fischer Hardy Erhardt Hansen
 Erik Andersen
 Svend-Erik Pedersen

Forkyndelse på tværs
Vi er i Kerteminde Provsti optaget af at samarbejde – også om forkyndelse. Fire arbejdsgrupper, 
arbejder med hver sit forkyndelsesprojekt: salmemaraton, bibelmaraton, kirkekunstmaraton og 
kirkevandringer. Det er målet at vi skal på besøg i alle provstiet kirker. Vi skal synge og læse bibel, 
se på kunst og vandre i sognene. 

Bibelmaraton i Kerteminde Provsti
Bibelmaraton er, som navnet siger, et forløb, 
hvor deltagerne læser hele Biblen fra først lilje 
til sidste lilje. 
Deltagerne læser typisk derhjemme omkring 60 
sider. Disse sider bliver så i hovedtræk gennem-
gået, når vi mødes, ligesom der også kort fortæl-
les om det, som skal læses til næste gang.
Jeg håber, at mange vil dukke op, både menig-
hedsrådsmedlemmer, andre medlemmer af Fol-
kekirken og også præsterne i Provstiet. 

Jeg vil være til stede hver gang, gennemgå det læste samt fortælle om det kommende. Ligesom 
der også meget gerne må blive snak/debat/diskussion af det læste.
Er man forhindret enkelte gange, er det helt i orden. Så læser man bar derhjemme, og man duk-
ker op, når man ikke længere er forhindret.
Bibelmaraton begynder i januar 2015 og slutte til maj 2016.

Hver gang er i Kølstrup Præstegård,  
fra kl. 17.00 - 18.30

2015, Første halvår
JANUAR  FEBRUAR  MARTS
Torsdag den 8. januar  Onsdag den 4. februar Torsdag den 5. marts
Torsdag den 22. januar Tirsdag den 17. februar Tirsdag den 17. marts
      Torsdag den 26. marts

APRIL   MAJ
Onsdag den 8. april  Onsdag den 6. maj
Tirsdag den 21. april  Tirsdag den 19. maj

Venlig hilsen og på gensyn
Knud Erik Kristensen, Kølstrup
Meget gerne tilmelding på KEKR@km.dk
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Nyt fra kirkesamarbejdet
Vores mange årige samarbejde mellem sognekirkerne på 
Hindsholm og Kerteminde-Drigstrup har siden uge 42 
haft fælles ugentlig annoncering i Kerteminde Ugeavis. 
Som det seneste har vi også fået en fælles hjemmeside. 
Det er vores håb, at man dér skal kunne finde oplys-
ninger om alle de aktiviteter og gudstjenester, der fin-
der sted i vores kirker foruden diverse informationer 
om kirkerne og ansatte. 
Klik ind på www.kertemindehindsholmkirkesogne.dk

Nyt fra menighedsrådene
Indgangspartiet på Stubberup Kirkegård: 
Efter et meget ufrugtbart samarbejde med den første arkitekt vedrørende vores indgangsparti til kirken, 
har menighedsrådet valgt at indgå et samarbejde med en ny arkitekt.
Første møde er afholdt, og vi afventer pt. to skitsetegninger og forslag til belægning. Vores foreløbige 
tidsplan er, at vi påbegynder arbejdet omkring indgangspartiet efter forårets konfirmationer. Vi glæder 
os meget over, at vi nu føler at projektet er landet i trygge hænder. 
 På vegne af Stubberup menighedsråd, fmd. Anne Kathrine Skifter.

Dalby Lokalråd
Juletræstænding og fællesspisning
Fredag den 28. november kl.17.00 Huggehuset
Vi tænder i fællesskab byens juletræ foran Huggehuset. Derefter går vi i samlet flok til fællesspisning i 
Dalby Forsamlingshus. Tilmelding til fællesspisning: Hans Grønne, tlf. 24467842 / Kay Petersen tlf. 
29464563. Kontingent til Dalby Lokalråd kr. 50,- pr husstand for perioden 01.10.14 – 30.09.15 kan 
indbetales på konto: 3596 - 3596070493

Holmens Hus
IT-hjælp
PC Caféen i Holmens Hus holder åbent fra kl. 18.30 - 21 følgende dage:
Torsdag den 27. november, torsdag den 29. januar og torsdag den 26. februar. 
Kom og få IT-hjælp med det, du har problemer med. Hjælpen er gratis - tilmelding ikke nødvendig.
Arrangør: Ældresagen - Anni Skytte, tlf. 40427257, mail: anni.skytte@gmail.com.

Ungdomsklub 
Holmens Hus hver mandag kl. 19 - 21.

Julefrokost i Holmens Hus
Julefrokost torsdag den 11. december med musik ved Per Larsen kl.18. Pris 125 kr.

Bankospil i Holmens Hus
Bankospil søndag den 18 januar kl. 14 og søndag den 22. februar kl. 14.

Fællesspisning i Holmens Hus
Onsdag den 28. januar kl. 18. Morgenfruerne underholder. 
Onsdag den 25. februar kl. 18. Kongemord, kirkemagt og statsbankerot i 1200-tallets Danmark, 
foredrag ved historiker Michael Kræmmer i Samarbejde med Dalby-Stubberup menighedsråd.
Tilmelding til fællesspisning: Bente Kragebær tlf. 40218554

Kontingent til Stubberup Sogns Beboerforening
Man kan stadig betale kontingent på beboerforeningens bankkonto, som har reg. nr. 2377, 
kontonr. 0121506335.

Stubberup Sogns lokalhistoriske arkiv
Arkivet holder åbent den første torsdag i hver måned fra kl. 19 – 21.

Dalby sogns lokalhistoriske arkiv
Arkivet holder åbent den første torsdag i hver måned fra kl. 19 – 21.
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Sognebladets redaktion: Else M. Jensen, Hans Rosendahl, Søren-Herluf Mohr Sørensen og Eva 
Hansen (ansv.). Sidste indlevering af stof til næste nummer er søndag d. 27. januar 2015.

Kirkelig vejviser
Sognepræst:
Søren-Herluf Mohr Sørensen
Dalby præstegård
Fynshovedvej 322
5380 Dalby
Tlf. 65 34 11 63
shes@km.dk
Mandag fridag

Graver og ringer:
Dalby:
Bent Hauberg Andersen
Tlf. 21 33 02 43
dalbykirkegaardfyn@ 
mail.tele.dk

Stubberup:
Marianne Stritt Ottenbros
Tlf. 40 46 51 88

Organist og korleder:
Martin Høier 
Tlf. 28 40 63 02
hoiermartin@gmail.com

Dalby:
Formand: 
Eva Hansen,
Tlf. 65 34 18 07
madamadam@dbmail.dk

Kasserer: 
Kirsten Jensen,
Tlf. 65 34 20 13
dalbykirsten@dbmail.dk  

kirkeværge og formand 
for præstegårdsudvalget:
Kay Petersen,
Tlf. 65 34 14 63
Mobil 29 46 45 63
kay.petersen@c.dk

Kontraktperson:
Grethe Wellejus,
Tlf. 65 34 22 19
gawell@dbmail.dk  

Næstformand:
Annelise Petersen,
Tlf. 65 34 22 13
bakkelygaard@hotmail.com

Stubberup:
Formand: 
Anne Kathrine Skifter, 
Tlf. 61 78 76 17
aks@inbema.dk

Næstformand:
Bente Kragebær, 
Tlf. 40 21 85 54
b.m.s.k@mail.dk

Kasserer: 
Hans Rosendahl,
Tlf. 65 34 11 91
hrnordskov@dlgpost.dk

Kontaktperson: 
Else M. Jensen,
Tlf. 28 60 37 35
elsemjensen@hotmail.com

Kirkeværge: 
Bent Knudsen,
Tlf. 65 34 11 65
skrallehavegaard@mail.dk

Martofte Gymnastik- og Idrætsforening
Pilates
Begge hold starter i uge 2 og slutter i uge 13. 
Pilates: Tirsdag kl 19.30 - 20.30. 
Pilates 60+: Fredage kl. 8.30 - 9.30. 
Pris 550 kr.
Tilmelding til Anne Kathrine Skifter, tlf. 61787617, mail: aks@inbema.dk.

Herregymnastik
Træning hver tirsdag fra kl. 17 - 17.45 frem til ca. 1. april i Holmens Hus.
Mød op eller tilmeld evt. til Anne Marie Ilskov, tlf. 21626211
 

Badminton
Spilletider: Alle hverdage kl.: 10 - 22 i gymnastiksalen, Holmens Hus. 
Tilmelding til Lise Hansen, tlf. 51921260.

Gymnastiksalen kan bruges til andet end badminton
Spil bold med familien eller venner 1 time om ugen eller… bestem selv! 
Kontakt Bente Kragebær, tlf. 40218554 for flere oplysninger.
 

Aktiviteter for børn
Fastelavnsfest den 14. februar kl. 10 - 12. i Holmens Hus. 
Ingen tilmelding - bare mød op! Pris -25 kr. pr. person.
Kontaktperson Berit Jensen, tlf. 29276945.

Havkajak
Er du interesseret? Ring til Dan, tlf. 21806971 eller Berit, tlf. 29276945.

Stort julemarked - ”Jul i Holmens Hus”
Lørdag den 29. november kl. 10 - 16.
Arrangør: Stubberup Sogns Beboerforening og Martofte Gymnastik og Idrætsforening
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BNR: Betina Noer Rasmussen
AKRH: Anne Kathrine Rafn Hauge
RAN: Rikke Aagaard Nielsen

SHS: Søren-Herluf Sørensen
NN: Vikar i Februar

Dato Helligdag Kerteminde Drigstrup Mesinge Viby Dalby Stubberup

30. nov. 1. s. i Advent 10.00 BNR
Voksenkor

17.00 BNR
Æbleskiver+gløgg 11.00 RAN 17.00 RAN 11.00 SHS 15.00 

Adventskoncert

5. dec. Ældregudstj. 10.00 AKRH + 
RAN

7. dec. 2. s. i Advent 10.00 AKRH 11.30 AKRH 11.00 RAN
December koret

10. dec. Skumrings-
timen 16.30

14. dec. 3. s. i Advent
16.00 BNR
Luciagudstj. 
m. børnekor

11.00 SHS 9.30 SHS 16.00 SHS
Ris i tårnet+lucia

18. dec. Legestue + 
babysalmesang

16.15 AKRH
m.fl.

19.30
Stillegudstj.

21. dec. 4. s. i Advent 10.00 AKRH 11.30 AKRH 9.30 RAN 11.00 RAN

24. dec. Juleaften 16.00 AKRH
23.30 BNR

15.00 BNR
16.30 BNR 14.30 RAN 16.00 RAN 14.00 SHS 15.30 SHS

25. dec. Juledag 10.00 BNR 11.30 BNR 11.00 RAN 9.30 RAN 9.30 SHS 11.00 SHS

26. dec. 2. juledag 10.00 AKRH 11.00 RAN
Hit m. salmen

28. dec. Julesøndag 10.00 SHS 11.30 SHS

1. jan. Nytårsdag 16.00 AKRH 14.30 SHS 16.00 SHS

4. jan. Helligtrekonger 
søndag 9.00 BNR 10.00 BNR 9.30 SHS 11.00 SHS

11. jan. 1. s. e. h3k. 10.00 BNR 11.00 SHS 9.30 SHS

15. jan. Stillegudstj. 19.30 BNR

18. jan. 2. s. e. h3k. 10.00 AKRH 11.30 AKRH 9.30 SHS 11.00 SHS

21. jan. Skumrings-
timen 16.30 SHS

25. jan. Sidste s. e.h3k. 10.00 AKRH 14.00 AKRH

1. feb. Septuagesima 9.00 AKRH 10.00 AKRH 11.00 SHS 14.00 SHS

8. feb. Seksagesima 10.00 BNR 9.30 NN 11.00 NN

15. feb. Fastelavn 14.00 AKRH
Fastelavn 11.30 AKRH 14.00 NN + Kor

Familiegudstj.
10.30 SHS

Familiegudstj.

18. feb. Skumrings-
timen 16.30 SHS

19. feb. Stillegudstj. 19.30 BNR

22. feb. 1. s. i fasten 10.00 BNR 9.30 NN 11.00 NN

1. marts 2. s. i fasten 9.00 BNR 10.00 BNR 11.00 RAN 9.30 RAN

(*) se omtale inde i bladet
Der er som hovedregel altergang ved gudstjenester hhv. 10.30 / 11.00
Gudstjenesteliste for alle områdets kirker kan ses hver uge i Kerteminde Ugeavis.

Kirkebil – er der behov for kirkebil henviser menighedsrådene til Flextrafik. Man bestiller kørsel hos 
FynBus på tlf. 63 11 22 55 senest 2 timer før. Ring fra kl. 7 – 21. Kunden skal selv kunne hjælpe sig 
ind og ud af bilen.


