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”Vær velkommen, Herrens år”

Sådan synger vi Første søndag i advent og Nytårsnat, når rådhusklokkerne i København har 
meldt det nye års ankomst sekunderet af nytårsraketter og romerlys. Ordene ”Vær velkom-
men, herrens år” er første linje i N.F.S. Grundtvigs advents- og nytårssalmer. Et kristeligt nyt-
årsforsæt, eller ”Nytårs-Ønske”, som den oprindelige overskrift lød, udtrykker salmebogens 
nr.712 i en bøn om oplivelse og oplysning, god høst, fred og ny blomstring for landet, glæde 
og gaven i kraft af Guds søns komme til verden julenat. 

De fire vers vi synger nytårsnat, der taler om Sandhedens Gud, Nådens Gud og Fredens Gud, 
finder sin parallel i adventssalmen nr.74, der har et mere kirkeligt tilsnit. Den byder det nye 
kirkeår velkommen, der begynder første søndag i advent, altså en måned før kalenderåret 
begynder. Kirken er forud for sin tid – ikke meget, men dog en måned, og der kan ske meget 
på en måned! Dér sættes et fortegn for det der kommer. Julen er det fortegn, når der med 
Guds fødsel julenat, kommer et lys til verden, der udfordrer mørke og formørkelse i enhver 
skikkelse. Julen sætter fortegnet, og fortegnet er altafgørende, det ved vi fra matematikken og 
fysikkens love, positiv eller negativ, det gør en verden til forskel. 

I kirkelig sammenhæng begynder et nyt år, der er lige så forudsigeligt som de foregående for 
her følger jul, påske, pinse de store kristne højtider. De udmåler tiden, så vi kan glæde os til 
juleferie og påskeæg og pinsesolen, men kvalificerer også tiden. For et er at måle tid, der kan 
måles i stadig mindre enheder, men noget andet er at tiden får indhold, kvalificeres, når der 
tændes lys, når vi tænder lys for hinanden, når vi finder fornyet håb og mod i de livsbebudere, 
der møder os og når man mærker at livet kan fortsætte på trods af død og skrøbelighed, på 
trods af tvivl og stort besvær. Tiden er ikke en række af enkeltstående øjeblikke, men forløb og 
sammenhæng, der binder os sammen og gør os afhængige af hinanden. 

Grundtvig får fint antydet, at landet ikke kan blomstre af sig selv, men må have noget ”at 
blomstres ved”, nemlig Guds fred. Sammenhæng og samhørighed hører også med ved et års-
skifte. På overgangen til det ny bringer vi også det gamle med os. Vi står på skuldrene af hin-
anden og strækker os ind i fremtiden, eller gør vi? 

Ny teknologi og udvikling, tanker og livssyn vil udfordre de påstande vi har bekræftet hinan-
den og ikke mindst os selv i. Mens det tidligere har været en forudsætning at kende til fortiden 
for at kunne navigere kompetent og sikkert i fremtiden, er nøglen til fremtiden ikke så meget 
kendskab til fortiden, men i langt højere grad vores tilpasningsevne og omstillingsparathed. 
Erfaring og historisk bevidsthed vil ikke i sig selv blive opfattet som værdifuld. For blot et par 
årtier siden var kodeordene i stillingsannoncer pålidelighed og stabilitet. I dag er det fleksibi-
litet og evnen til omstilling. Vi mærker allerede de menneskelige problemer, der følger af et 
liv i overhalingsbanen. Vi er blevet så elastisk og tilpasningsdygtige, at det er skadeligt for os 
selv, når vi lader os presse til at leve et liv, hvor vi ikke længere selv bestemmer over vores tid. 
Det er tidens udfordring. At fastholde vores menneskelighed i et samfund, hvor vi i stigende 
grad dyrker hurtighed og evnen til omstilling på bekostning af erfaring og fordybelse. Kirken 
har en opgave her, blandt andet fordi kirkens styrke er, at den i sin grund er uforanderlig. Den 
skal minde os om, at vor tidsregning måles ud fra Jesu fødsel, at Herrens År betyder at Gud er 
i tiden, og ikke der hvor tiden er gået i stå, at vi mennesker er knyttet til Gud og forpligtet på 
hinanden. At vores tid er kvalitetstid i Guds øjne, og ikke timer, dage og uger, vi skal have til 
at gå, mens vi omstiller os til nye gyldne øjeblikke, men tid vi skal bruge på hinanden. 

 Glædelig jul og godt nyt år
 Søren-Herluf Sørensen

Lucia og julemarked
Holmens hus den 26. november kl.10-16. 
Kirkernes børnekor går Lucia kl.14 
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Juletræ i Gymnastikforeningen Hindsholm
Lørdag den 3. december kl. 14 - 16 på Hindsholmskolen

Dans om træet, musik, sang, hygge!
Pris: 20 kr. for voksne og 30 kr. for børn.
Tilmelding til Hanne Klokker på 29 46 80 97 senest 25/11.

Julens koncerter:

Adventskoncert i Stubberup Kirke
1. søndag i advent, søndag den 27. november. kl.16
Operasanger, Dorthe Elsebeth Larsen akkompagneret 
af Wienertrioen: Niels Peter Gudbergsen, Violin; Peter 
Hougaard, klaver og Martin Høier, cello. Fri entré 

Menighedsrådet serverer kaffe og julebagværk i kirken 
efter koncerten. Salg af Mistelten til fordel for Børne-
sagens Fællesråd

Nenia Brass Band – Julekoncert i 
Kerteminde Kirke
Søndag d. 4. december kl. 16.
Nenia Brass Band julekoncert i Kerteminde Kirke. 
Vi ser frem til at åbne dørene til endnu en festlig og 
fornøjelig koncert med vores dygtige, lokale band.
Fri entré.

Kurt Ravn i Kerteminde Kirke
Lørdag d. 17. december kl. 16
Kurt Ravn har en særlig og ganske fremragende evne 
til at give tekst og musik ekstra udtryk og liv, og således 
danner han en perfekt baggrund til en smuk juleople-
velse i kirken med sin store sangstemme og sympatiske 
udstråling. Entré: 125 kr.
Billetter kan købes gennem Visitkerteminde, og resten 
ved indgangen fra kl. 15.15.

Gudstjeneste & Hindsholms 
største julekor – Decemberkoret 
Dalby kirke, 2. søndag i advent kl.11.00

Morgensang i Dalby kirke kl. 9.30-11
Den 1. december & 5. januar & 2. februar

HUSK – den første torsdag i måneden mødes vi til en halvtimes mor-
gensang i Dalby kirke. Det er ganske fornøjeligt og ingen krav om 
sangkundskaber og store sangstemmer. Efter sangen drikker vi formiddags-
kaffe sammen i konfirmandstuen.
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Skolejuleafslutning for 0.-5. kl
Fredag d. 16. december kl. 9 i Dalby Kirke.
Det er sidste skoledag før juleferien – traditionen tro holder vi juleafslut-
ning 0.-5. klasserne fra Hindsholmskolen 

Hit med julesalmen
Mesinge kirke 2. juledag kl.11
Det er dejligt at komme sammen for at synge de elskede julesalmer. På denne 2. juledag 
kan du være med til at bestemme hvilke salmer, der skal synges. Gennem december 
måned beder vi dig nemlig lægge forslag i »salmekurven« i våbenhuset. Derefter tilret-
telægges gudstjenesten, og vi skal jo gerne nå så mange som overhovedet muligt! 
Tag hinanden under armen eller i hånden, og være med som stemme i menighedens 
store kor.

Ris i tårnet – Familiejulegudstjeneste & Børnekor

Stubberup kirke 3. søndag i advent 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 i tårnet til børnene. De voksne kan varme sig med et 
kop gløgg

Julekirke for de mindste
Dalby kirke den 14. december kl.9.30
Vuggestuebørn fra Bøgebjerg Naturbørnehave og dagpleje-
børn er inviteret til julekirke for de mindste, med julesalmer, 
musik og fortællingen om julens barn, som fødes i stalden, 
efter at Maria og Josef er vandret den lange vej til Betlehem. Det er altid en virkelig dejlig 
formiddag i kirken. Forældre og bedsteforældre der har tid og lyst er velkommen. Bagefter 
er der saft og boller i konfirmandstuen. 

Syng julen ind 
Torsdag den 15. december kl.19 i Dalby kirke
Denne aften spreder julestemningen sig i Dalby kirker, med sang, musik og julefortæl-
ling. Et lille kærkomment helle midt i al juletravlheden. En tiltrængt fred og ro for krop 
og sjæl, en lejlighed til at minde hinanden om, hvad julen også betyder. Med til julehyg-
gen hørere også juleknas og æblegløgg til børn og voksne 

      &
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Fællesspisning og Foredrag i Holmens hus
Fællesspisning
Tirsdag den 31. januar fra kl. 18.30 
Pris kr.100, Tilmelding til spisning: Bente Kragebær på tlf. 40 21 85 54.

Foredrag kl. 19.30
På kanten af livet. Ved Per Larsen, tidligere chefpolitiinspektør

Per Larsen, tidligere chefpolitiinspektør, og nu rådgiver i kriminalitetsforebyggelse og 
bandekonflikt. Per Larsen er Københavner med stort K, der er glad for at kunne fortsætte 
med at arbejde for den by han holder af, selv om han nu er holdt ved politiet.
Per Larsen har bl.a. stået i spidsen for efterforskningen 1988-91 af Blekingegade-sagen 
og af kriminaliteten i forbindelse med rockerkrigen 1996-97. Per Larsen har ofte optrådt 
som talsmand for politiet i medierne. Snart 40 år blev det til i politiet, og vi kender bl.a. 
Per Larsen fra alle kampe mod f.eks. autonome og bandemedlemmer. Per Larsen vil også 
løfte sløret for nogle af politiets store opgaver, herunder gennembruddet i Blekingegade-
bande sagen.
Per Larsen vil fortæller om sit liv og levned. Det er bestemt ikke kedelig, men derimod 
interessant, spændende og frem for alt et vedkommende og humoristisk, medlevende og 
oprigtigt.
I 2008 måtte chefpolitiinspektøren ud i en anderledes og ikke mindre hård kamp – nem-
lig kampen mod kræft. Per Larsen fik konstateret kræft i den ene nyre, og senere fik han 
så konstateret kræft i binyren. Han er begge gange blevet opereret, inden sygdommen 
har nået at sprede sig. Per Larsen kan således også fortælle om, hvordan han har tacklet 
sin kamp mod kræften og sit optimistiske syn på livet. I 2010 blev Per Larsen valgt til 
hovedbestyrelsen i Kræftens Bekæmpelse og i 2011 blev han vicepræsident, efter fodbold-
spilleren Ebbe Sand. I 2012 blev Per Larsen også formand for Børnerådet.

 Arrangereret af Martofte Beboerforening og Dalby-Stubberup menighedsråd

Godt nyt år
Nytårsdag i Stubberup kirke kl.16 
Nytåret bydes velkommen med champagne og kransekage. 

Aftensang i Dalby kirke
Den 26. januar kl.19
Den 23. februar kl.19

En halvtimes sang og musik og et par velvalgte 
ord binder os sammen i fællesskabet og giver 
os noget at gå hjem på.
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Fastelavn 
Viby kirke den 26. feb. kl.14. 

Vi indbyder alle til at være med ved familiegudstjenesten hvor kirkernes børnekor med-
virker – sikkert i farverige og fantasifulde udklædninger. Opfordring til udklædning gæl-
der også alle os andre. Bagefter samles vi nemlig i Sognegården omkring tøndeslagningen, 
boller og kakao.
 Velkommen til alle store og små

Studiekreds »Reformationstiden i dansk litteratur«
Sted: Den gamle Byrådssal, Langegade 13.

Tre skønlitterære værkers behandling af reformationstiden.
Studiekredsledere: Lone Wellner Jensen, Frede Granum-Jensen og Elisabeth Møller Løye.

17. januar: Johs V. Jensen: Kongens Fald (1900-1901).
22. februar: St. St. Blicher: Den sachsiske Bondekrig (1827).
21. marts: Oscar K: Via Deus audet scire - veje Gud tør kende (2016).

Forkyndelse for øjnene

Gudstjeneste og lokalhistorie.
Revninge kirke, søndag d. 15. januar kl. 14.00
– gæsteprædikant Rikke Aagaard Nielsen.

Kølstrup kirke, søndag d. 12. februar kl. 14.00
– gæsteprædikant Elisabeth Rokkjær Hammer.

Aftengudstjeneste 
med sognekoret
Stubberup kirke 5. februar
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Holmens Hus: 

Banko: 
Den 8. januar kl. 14, den 5. februar kl. 14 og den 5. marts kl. 14

Fællesspisning & Foredrag
Den 31. januar kl.18.30 i samarbejde med Dalby-Stubberup sognekirker

Generalforsamling 
Stubberup sogns beboerforening 16. marts kl. 20 
Generalforsamlingen indledes med spisning kl. 18.30. 
Tilmelding til spisning: Bente Kragebær på tlf. 40218554

Kursus i Slægtsforskning for begyndere og lettere øvede
Holmens Hus Fynshovedvej 486 i Martofte.
Informations, inspirations og tilmeldingsmøde.
Tirsdag den 7. februar 2017 kl. 19.30.

Stubberup Sogns Beboerforening og Lokalhistorisk Arkiv afhol-
der kursus i slægtsforskning. Denne gang vil der også være en del 
fokus på ejendomshistorie. Lær dine rødder at kende. Også din 
slægt gemmer på spændende historier. Det er en hobby hvor man 
ud fra indicier og beviser finder forfædrenes livshistorier. Det er 
ikke bare navne og årstal.
Forfædrenes rolle i samtidshistorien. Kirkebøger, folketællinger og 
tusinde andre ting ligger klar på nettet. Biblioteker, arkiver, mu-
seer mm. Kan måske hjælpe?
Det forventes at du har kendskab til brug af internettet og det vil 
være en stor fordel, at du medbringer en bærbar computer.
Kurset vil blive afholdt 4 gange med 2 lektioner på 45 minutter 
pr. gang.

Første aften snakker vi om det videre forløb. Er der andre dage eller tidspunkter, der pas-
ser dig bedre?
Nærmere oplysninger fås hos kursusleder Preben Knudsen på tlf: 26 35 12 57
eller på e-mail: 1marie@hotmail.com

Martofte gymnastik- og idrætsforening
 
Pilates
STOTT Pilates
Tirsdage kl 19.30- 20.30.
 
Pilates 60+
Fredage kl 8.30-9.30.
STOTT Pilates tilpasset alder.
Holdene ledes af Anne Kathrine, Fysioterapeut, Cert MDT og STOTT Pilates® instruk-
tør, tlf. 61 78 76 17.

Badminton
Tilmelding til Lise Hansen på tlf.: 51 92 12 60.
Spilletider:  Alle hverdage kl.: 10.00 - 22.00 i Gymnastiksalen, Holmens Hus.
Gymnastiksalen kan bruges til andet end badminton. Spil bold med familie eller venner 
1 time om ugen eller bestem selv!

Havkajak
Er du interesseret så ring til Lise 51 92 12 60, Jens Peter 24 47 35 61 eller til 
Berit 29 27 69 45.

Stort Julemarked "Jul i Holmens Hus"
Lørdag den 26. november 2016 klokken 10- 16.
Stubberup Sogns Beboerforening og Martofte Gymnastik og Idrætsforening
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Dalby lokalråd: 

Kontingent for 2017.
Vi håber, at du/I vil støtte arbejdet med at gøre Dalby Sogn til et godt sted at bo, for unge, 
gamle og dem midt imellem. Vi er nødt til at stå sammen for at opnå dette mål. Kontin-
gentet kan indbetales til formand for Dalby Lokalråd, Hans Grønne, Dalby Bygade 25 
Kontingentet udgør kr. 25; - for hele husstanden. 

Du kan også indbetale på kontonummer: 3596-3596070493 eller 
pr. Mobilepay 24 46 78 42
Husk at skrive dit navn og adresse.
 På Lokalrådets vegne Hans Grønne, formand

Voksenkoret 
Øver fredage i Mesinge kirke kl. 10. 

Har du lyst til at være med, så mød op eller ring til mig på telefon 
28 40 63 02.

Sammen med Kerteminde/Drigstrup kirker er vi så småt ved at 
planlægge næste års koncerter, så vi igen kan få en fælles koncertfolder på 
gaden i begyndelsen af det nye år - forhåbentlig med mange spændende tilbud.

På gensyn i kirken, kom ned til orglet og hils på - det er altid hyggeligt.
 Martin, organist

Siden sidst i sognene
Dåb

Dalby Sogn Stubberup Sogn
Der er intet nyt fra Dalby 17. september 
 Mille Kanto Møller

 15. oktober 
 Theo Bonn Kromann
Bryllup

 Stubberup Sogn
  15. oktober 
 Therese Kromann Andersen
 & Kenneth Bonn Andersen
Bisatte/begravede

 Stubberup Sogn
  16. september 
 Robin Conny Hammenshøj

Lokalarkiverne
Stubberup Lokalarkiv i Holmens Hus har åbent den første tirsdag i 
måneden kl.19.30-21 eller efter aftale med Else M. Jensen tlf. 28603735.

Dalby Lokalarkiv, Dalby Bygade 50, har åbent den første torsdag i 
måned fra kl. 19–21 eller efter aftale med Helle Klüver tlf. 23 20 63 25.



Menighedsrådsvalg 2016
Som beskrevet i det sidste sogneblad, afholdt Dalby og Stubberup orienterings- og opstil-
lingsmøde i september. Da fristen for indlevering af lister til menighedsrådsvalget udløb, 
var der i hhv. Dalby og Stubberup blot indkommet én liste i hvert sogn. Det betød, at 
vi kunne aflyse valget, og konstatere at vi havde opnået et nyt fælles menighedsråd ved 
aftalevalg.

Vi glæder os til at komme i gang d. 1 søndag i advent. 

Det nye fælles menighedsråd består af:
Kay Petersen
Annelise Petersen
Annemette Mindegaard
Anne Kathrine Pradel Skifter
Elisabeth Kirkegaard Andersen
Tina Jensen

På vegne af valgbestyrelsen, Anne Kathrine Skifter

Tak!
Samtidig med at et nyt fælles menighedsråd ser sit lys, skal der også lyde en varm tak for 
de mange timer og store energi, de afgående medlemmer har ydet de sidste 4 år – ja for 
nogens vedkommende mange flere år end blot 4.
Et menighedsråd har sammen med den lokale præst stor betydning for det lokale liv, og 
derfor skal der lyde en stor tak – rigtig stor tak - for den energi I har lagt i arbejdet. I har 
sat jeres spor på bygninger og i mennesker og I har gjort en forskel. Vi glæder os til at 
føre det arbejde videre og bygge videre på ideer og projekter, der er fostret i samarbejdet 
med jer.

De afgående medlemmer i Stubberup er:
Else M. Jensen, Bente Kragebær, Hans Rosendahl og Bent Knudsen

De afgående medlemmer i Dalby er:
Eva Hansen, Grethe Wellejus og Kirsten Jensen

På vegne af kommende menighedsråd
Annelise Petersen, Kay Petersen og Anne Kathrine Skifter

9

Dalby lokalråd og Dalby Forsamlingshus: 

Juletræstænding og fællesspisning 
Den 25.11. kl. 17.00 ved Huggehuset. 
Vi tænder i fællesskab byens juletræ foran Huggehuset. Derefter går vi i samlet flok til 
fællesspisning i forsamlingshuset. Tilmelding til Hans Grønne 24 46 78 42 - Kay Petersen 
29 46 45 63.

Konfektaften
Den 14.12. kl. 18.30
Vil du gerne eksperimentere med marcipan, nødder, nougat og chokolade? Har du lyst 
til at hygge i et lille fællesskab for en aften? Så tilmeld dig til konfektaften, hvor vi i fæl-
lesskab laver julekonfekt i Dalby Forsamlingshus. Det koster kun 20 kr. pr. person at 
deltage. Du tager din konfekt med hjem bagefter. 
Tilmelding til Hans Grønne: 24 46 78 42 senest den 12/12.

Kig også på www.Dalbyfyn.dk eller på Facebook 
Vi vil rigtig gerne se dig!
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Indgangsparti i Stubberup 

Det gik ikke helt så gnidningsfrit, som vi håbede. Desværre leverede stenfirmaet forkert 
granit til trappen, og derfor er arbejdet trukket ud. Men stierne nord om kirken er skrabet 
i bund og arbejdet med at etablere den niveaufri adgang er godt i gang.

Nationalmuseet kom forbi og så på, at Ib Ellegaard skulle grave ned til 50 cm for at kunne 
fæste lamperne. Men der var hverken guldskat eller andet spændende i hullerne til lamper, 
og vi fik lov at fortsætte,

En brønd afgjorde, at vi ikke kunne placere den nye flagstang, hvor vi ellers havde be-
stemt, men til gengæld besluttede vi hurtigt, at vi kunne lave et meget fint område med 
flagstang, bænke og beplantning tæt på det sted vi ellers ville have placeret flagstangen. 
Flagstangen blev placeret i uge 45, så nu kan flaget vejre 12 meter oppe. Jeg glæder mig 
til at se det første gang!

For at være sikre på at trappen er færdig, lamperne monteret og …. Vi måske har fået 
godkendt og opsat den nye låge også - har vi valgt at invitere til indvielsesgudstjeneste 
den 5. marts kl. 14. Efterfølgende vil der være mulighed for at beundre alt det nye. Mere 
herom i det nye blad til marts, men sæt allerede nu et kryds i kalenderen – Det vil glæde 
os at se ALLE!!

Våbenhus
Gulvet i våbenhuset i Stubberup kirke er forfaldet meget de sidste 4 år. Det er ujævnt og 
med indvækst af alger nær indgangsdøren. På provstesynet i april godkendte provsten, at 
vi gerne ville omlægge gulvet, og da vi har penge til det i år, har vi valgt at det skal ske nu!
I ugerne 48 og 49 vil der derfor være begrænset adgang til kirken i dagtimerne, mens 
murerne omlægger gulvet.

 På vegne af Stubberup menighedsråd,
 Anne Kathrine Skifter
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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:
Kay Petersen
tlf. 6534 1463
mobil: 2946 4563
kay.petersen@c.dk

Annelise Petersen
tlf. 6534 2213
bakkelygaard@hotmail.com

Anne Mette Mindegaard
tlf: 60 17 05 87
c.mindegaard@mail.dk

Suppleanter:
Hanne Lange
Sonja Rasmussen
Eva Hansen

Stubberup:
Anne Kathrine Skifter
tlf. 61787617
aks@inbema.dk
 
Tina Jensen
tlf. 20476496
tj.martofte@gmail.com
 
Elisabeth Kierkegaard 
Andersen
tlf. 28115511
kontakt@keka2cv.dk
 

Supppleanter:
Anne Rosenkvist
tlf. 24822264
ro@privat.dk
 
Jens Severinsen
tlf. 30382155
jk.severinsen@mail.dk

Sognebladets redaktion: 
Else M. Jensen, Hans Rosendahl, Søren-Herluf Mohr Sørensen (ansv.) og Eva Hansen. 
Sidste indlevering af stof til næste nummer er den 31. januar 2017.

Kirkerne på Facebook

Dalby og Stubberup 
Sogne er kommet 
på Facebook.

Inviter vennerne til 
at synes godt om 
denne side.

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.

Hindsholm ældreklub

Hindsholm ældreklub begynder efter nytår torsdag den 
5. januar kl.14.30 – 16.30 i Dalby Forsamlingshus. 

Derefter fortsættes hver anden torsdag med underhold-
ning og hyggeligt samvær. Kaffen købes til 25 kr. og 
brødet medbringes. 
 Alle er velkommen
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SHS: Søren-Herluf Sørensen
RAN: Rikke Aagaard Nielsen
LWJ: Lone Wellner Jensen

ABH: Anne Bundgaard Hansen
NN: Vikar

Dato Helligdag Kerteminde Drigstrup Mesinge Viby Dalby Stubberup

27. nov. 1. s. i Advent 17.00 LWJ 17.00 ABH 11.00 RAN 19.30 RAN 11.00 SHS 16.00
Advents koncert

3. dec. 11.00 RAN
Dåbsgudstj.

4. dec. 2. s. i Advent 9.00 NN 10.00 NN 11.00 SHS
Kor

7. dec. 16.30 RAN
Skumringstime

9. dec.
11.00 SHS+ABH
Ældregudstj. med 

frokost

11. dec. 3. s. i Advent 16.00 LWJ 11.00 SHS 16.00 SHS
Ris i tårnet

15. dec. 19.00 SHS
Syng julen ind

18. dec. 4. s. i Advent 10.00 ABH 11.30 ABH 9.30 RAN 11.00 RAN

24. dec. Juleaften

10.45 ABH Fjordly
10.45 RAN Svanehøj
14.00, 16.00 ABH

23.30 LWJ

15.00, 16.30 
NN 16.00 RAN 14.30 RAN 14.00 SHS 15.30 SHS

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

26. dec. 2. juledag 11.00 ABH
Hit med julesalmen

11.00 SHS 
Hit med julesalmen

1. jan. Nytårsdag 16.00 NN 14.30 SHS 16.00 SHS

7. jan. 11.00 ABH
Dåbsgudstj.

8. jan. 1.s.e.h.3k 9.00 ABH 10.00 ABH 9.30 RAN 11.00 RAN

11. jan. 16.30 RAN
Skumringstj.

15. jan. 2.s.e.h.3k 10.00 LWJ 11.00 RAN 9.30 RAN

19. jan. 10.00 RAN
Aftengudstj.

22. jan. 3. s.e. h. 3k
Septuagesima 10.00 ABH 11.30 ABH 11.00 SHS 9.30 SHS

26. jan. 19.00 SHS
Aftensang

29. jan. 4. s.e. h. 3k 10.00 LWJ 11.00 RAN 9.30 RAN

2. feb. 19.00 ABH
Stillegudstj.

4. feb. 11.00 NN
Dåbsgudstj.

5. feb. Sidste s.e.h.3k 9.00 RAN 10.00 RAN 11.00 SHS 19.00 SHS
Sognekoret

8. feb. 16.30 RAN
Skumringstimen

12. feb. Septuagesima 10.00 LWJ 9.30 SHS 11.00 SHS

16. feb. 19.00 ABH
Aftengudstj.

19. feb. Seksagesima 10.00 ABH 11.30 ABH 9.30 RAN 11.00 RAN

23. feb. 19.00 SHS
Aftensang

26. feb Fastelavn 10.00 NN
14.00 RAN 

og SHS
Børnekor

(*) 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.


