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I anledning af Påsken vil det glæde os at se dig/jer til

Familiegudstjeneste i Stubberup kirke

Mandag den 17. april kl. 10.30

(2. påskedag) samt til

Traditionel påskefrokost i Holmens Hus

Dagen vil byde på godt fællesskab og underholdende 

indslag under frokosten og aktiviteter for børn i alle aldre. 

Så inviter din ægtefælle, børn eller gamle forældre, nabo 

eller en god ven med – du bestemmer selv.  

Arrangementet slutter ca. kl. 14.30 

Drikkevarer kan købes.

 
Vi glæder os til at se dig/jer 

 Mange hilsner Menighedsrådet 

SU: seneste den 10. april til Søren-Herluf på telefon 

65 34 11 63 eller mail: shes@km.dk
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#detvihartilfælles
I år sættes der i påsken fokus på alt det vi har til fælles, i en tid, hvor der synes at 
være mere og mere der skiller og vi oplever at vi går mere og mere hver for sig og i 
stigende grad bliver individualiserede og måske også mere og mere uenige. Uenig-
heden træder desværre tydeligere frem, når vi går til de sociale medier, hvor tonen 
til tider kan blive både grov og hadefuld og mennesker hænges ud offentligt. Den 
samme tendens synes også at kunne spores i det politiske liv, hvor modsætnin-
gerne synes at blive mere og mere uforsonlige og fronterne trækkes skarpt op. 

De store fællesskaber er under pres, og der bliver sat spørgsmålstegn ved værdier, 
som vi længe har været fælles om på tværs af personlige interesser og holdninger. 
I de store fællesskaber gælder det fx ’danskhed’, velfærdssamfund, menneskeret-
tigheder og flygtningekonventioner, - på det personlige plan fællesskabet om fx 
vores børn i folkeskolen, opretholdelse af relationer til familiemedlemmer og ven-
ner. Mange af de fællesskaber man for kun få årtier siden med den største selv-
følge indgik i, givne fællesskaber som familie, uddannelse, kultur og traditioner 
– er ikke længere en selvfølge. Friheden til at vælge til – og ikke mindst fra, gør 
at vore fællesskaber oftere og oftere har karakter af interessefællesskaber, hvor vi i 
valget vælger nogle til og samtidig andre fra. 

Det er vigtigt fortsat at være i samtale om det vi har til fælles som samfund og 
mennesker. Derfor har vi i år valgt, at knytte til ved Påske2017´s tema: Fælles-
skabet, når vi invitere til påskefrokost i Holmens Hus 2. påskedag. 
Fællesskaber mange steder under pres og tonen bliver hård, men der er også de 
mennesker, der kommer til at stå udenfor fællesskaberne, og ikke kan finde en 
plads i fællesskabet. Dette er desværre en udvikling i samfundet, der også berører 
mange yngre, der oplever en konstant angst for ikke at kunne blive en del af fæl-
lesskabet eller for at blive udstødt af fællesskabet. En grundlæggende angst for 
ikke at være med i rigtig mange sammenhænge. 

I påskens fortælling fra indtoget i Jerusalem Palmesøndag til opstandelsen Påske-
dag hører vi også beretningen om den sidste nadver skærtorsdag. På mange måder 
bliver denne beretning en modsigelse af alle de andre fællesskaber vi forsøger at 
opretholde ved at holde andre ude.  
Påskemåltidet er et kærlighedsmåltid. Ved den sidste nadver spiser Judas og Peter 
med. Deres svigt og forræderi bliver ikke fortiet for den gode stemnings skyld. 
Men der bliver heller ikke grundlæggende sat spørgsmålstegn ved, at de hører til. 
Fællesskabet er båret af noget større, af en kærlighed, som kan holde til modsæt-
ninger og konflikter. Dette inkluderende fællesskab gentages hver søndag, når vi 
i vores kirker fejrer altergang. Her spiser vi brødet og drikker vinen med Gud og 
hver mand, eller som man kan opleve det i nogle kirker med dronningen til den 
ene side og en hjemløs til den anden side. 
I det måltid kan vi alle være med vore fejl og mangler, ligesom der heller ikke er 
nogle særlige færdigheder eller kundskaber som skulle kvalificere os i forhold til 
dette fællesskab. 
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Konfirmander 2017

Morgensang 

Den 2. marts, 6. april, 4. maj, 1. juni i Dalby kirke kl. 9.30-11
HUSK – den første torsdag i måneden mødes vi til en halvtimes morgensang i Dalby 
kirke. Det er ganske fornøjeligt og ingen krav om sangkundskaber og store sangstemmer. 
Efter sangen samles vi om formiddagskaffe i konfirmandstuen.

Stubberup kirke den 7. maj kl. 10.30
Niels Christian Nielsen
Julia Stefanie Klaas
Jost Sebastian Klaas
Laura Haarup Krogh Andersen
Astrid Benedikte Skifter
Rasmus Emil Rasmussen
Iben Frost Knudsen
Amanda Blohm Røer

Dalby kirke den 14. maj Kl. 10.30.
Andreas Hother Christiansen
Rasmus Olsen
Sune Ryskov Graversen
Nikolaj Lund Poulsen
Mikkel Søndergaard Bøgelund
Christoffer Friis Nymand Pedersen

Drigstrup kirke den 12. maj kl.11.30 
Sarah Pedersen
Lasse Kærslund Larsen

Denne pointe, at alle er med møder vi i en scene fra tv-serien Matador. Den, 
hvor Ellen Skjern får en hest af sin stedfar Mads Skjern, fordi hun har præsteret 
godt i skolen. Daniel, som er Mads Skjerns egen søn, er ikke så dygtig i skolen 
og får ikke noget. Til alles overraskelse får Daniel så alligevel en hest. Katrine, 
hans stedmormor giver ham den og viser på den måde, at man ikke skal gøre sig 
fortjent til kærlighed og en plads i fællesskabet. Heri består for os det radikale i 
kristendommens budskab. 

I kirken gentages dette søndag efter søndag, at vi er fælles om at tilhøre Gud og 
dermed har noget til fælles på trods af alle vore forskelle. 
 #glædeligpåske
 Søren-Herluf Sørensen
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Nyt fra menighedsrådet

Pr. 1. januar blev Dalby-Stubberup menighedsråd så endelig virkelig – også mht. øko-
nomi. Der har været en del papirarbejde. Intentionerne om et møde hver 2. måned har 
allerede vist sig umulige. Menighedsrådet holder nu et møde hver måned.
Vi er gået ind i det fælles menighedsråd med forskellige igangværende projekter i både 
Stubberup og Dalby sogn. Men allerede efter én måned er min fornemmelse, at det fæl-
lesskab vi altid har haft, er vores store styrke. Vi skal ikke ”se hinanden an”, – vi kender 
allerede hinanden rigtig godt! 
De store projekter, der er i gang lige nu er nyt gulv i våbenhuset i Stubberup kirke. En 
arkitekt med erfaring udi restaurering af kirker er udpeget og kommer med forslag til 
gulv. Nationalmuseet er kommet med en udtalelse og med den som oplæg er arkitekten 
gået i gang.
Derudover ville vi gerne have afholdt en indvielses af indgangspartiet i Stubberup i for-
bindelse med en gudstjeneste her i det tidlige forår, men… Vi er blevet enige om, at det 
vil blive en lidt flad fornemmelse at indvie en trappe og noget lyssætning, med stadig 
manglende gelænder og port. Derfor udskydes denne til vi er helt færdige. Lige nu afven-
ter vi provstiudvalgets godkendelse af port og nyt gelænder. Dernæst skal sagen videre til 
Stiftet og til udtalelse ved Nationalmuseet.
Lige i øjeblikket udfordres vi af, at vejen ved kirken hælder så meget at trinforløbet derved 
ikke er naturligt i forhold til vejen. Ting tager tid, men vi ved det bliver godt!
I sognebladet kan I læse om de arrangementer vi indbyder til i foråret; nye tiltag og kendte 
traditioner. Det er en travl, men dejlig tid. 
Hele 2017 står i reformationens tegn med arrangementer både lokalt og nationalt. Følg 
med på www.Luther2017.dk og www.reformationsfejring2017.nu og på kirkernes face-
bookside (søg på Dalby og Stubberup sogne) – men vi skal ikke glemme alle traditionerne. 
Påskens tema i år er ”Det vi har til fælles” og vi håber meget, at vi kan være fælles om 
mange gode oplevelser i kirkerne i 2017.
 På menighedsrådets vegne
 Formand, Anne Kathrine Skifter

Ny præst i Kerteminde-Hindsholm kirkesamarbejde

Vi har den fornøjelse at byde velkommen til Anne Bundgaard Hansen, ny præst i Kerteminde-
Hindsholm kirkesogne. Flere vil måske allerede have mødt Anne ved gudstjenester her på 
Hindsholm, men vi har bedt Anne skrive en lille præsentation af sig selv. 

Den 2. oktober blev jeg indsat som ny sognepræst i Kerte-
minde-Drigstrup pastorat. Jeg indgår i samarbejdet med de 
andre sognepræster i Kerteminde-Drigstrup og på Holmen. 
Derudover skal jeg arbejde med diakoni i Kerteminde Prov-
sti. 
Jeg er 47 år gammel, er født og opvokset i Thy og har de 
seneste 10 år boet i henholdsvis Aarhus og på Samsø. Jeg bor 
nu i Bolbro i Odense, og har kontor i Kerteminde Kirkes 
Kulturhus. Jeg er vokset op med kirken som en naturlig del af 
livet, da min far var organist i den lokale sognekirke. Allerede 
fra min teenagetid har jeg været aktiv i kirkelivet, og midt 

i 30´erne startede jeg på teologistudiet. Som sognepræst har jeg arbejdet i henholdsvis 
Øster Løgum-Genner pastorat i Sønderjylland, og i Odder syd for Aarhus. Udover at 
være uddannet cand. theol. fra Aarhus Universitet har jeg også en baggrund som ergo-
terapeut, og har, inden jeg blev ordineret til præst, arbejdet meget i sundhedssektoren. 
Jeg brænder for, at kirken skal være et åbent og vedkommende sted for alle, og jeg ser det, 
som en vigtig opgave, at kirken er en aktiv medspiller i det lokale samfund. 
Jeg er glad for at være landet netop i dette hjørne af Danmark og ser frem til at møde de 
mennesker, der bor både i Kerteminde og på Holmen. Det er spændende at lære stederne 
og kirkerne at kende, og blive en del af det liv, der er her på stedet. Samtidig glæder jeg 
mig til at arbejde med diakoni i hele provstiet og er spændt på at arbejde sammen med de 
mange mennesker, som har deres virke og gang i kirkerne. 
 Anne Bundgaard Hansen
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Bogklub
Tirsdag den 14. marts kl. 19.00
Dalby Præstegård

Vi mødes om romanen: 
Bombaygryde af Jens Blendstrup. 

Kort fortalt handler romanen bl.a. om Leif der 
spiller matador med sin far. Leif taber. Det har 
han gjort før uden de store konsekvenser. Men 
sådan er det ikke denne gang. 
Som spillets vinder bestemmer Leifs far, at Leif 
skal i trøjen. Ja, han har faktisk allerede ringet og 
meldt ham til marineinfanteriet på Bornholm. 

Jens Blendstrup forfatter til flere romaner bl.a. 
publikum- og anmeldersuccessen ”Gud taler ud” 
(2004) noveller og radio- og skuespil. 

Familiedag med ”Bag så det batter”

Sognekoret, indsamling til Folkekirkens nødhjælp 
& koncert.
Søndag d. 12. marts indbyder kirken til en festlig dag.

Vi begynder dagen kl. 8.30 med "Bag så det batter". I al sin enkelthed bydes alle 9+ år 
børn til at hjælpe med at bage kager, der sælges i forbindelse med gudstjenesten i Dalby 
kirke kl. 11.00 og ved koncerten i Stubberup kirke kl.16.00.

Tilmelding til "Bag så det batter" til Anne Kathrine Skifter sms: 617 87 617.
Sidste år samlede vi godt 2.000 kr. ind til Folkekirkens Nødhjælp, og vi havde en fanta-
stisk dag.

Kl. 11.00: Gudstjeneste med deltagelse af sognekoret. Kom og hør hvad koret har arbej-
det med i løbet af vinteren. Til gudstjenesten vil de kommende konfirmander deltage. 
Efter gudstjenesten kan man købe en kop kaffe og et stykke friskbagt kage. Beløbet går 
ubeskåret til Folkekirkens Nødhjælp

Kl. 12.30: Sogneindsamling konfirmander og andre, der har lyst stævner ud for at samle 
penge ind til fordel for Folkekirkens Nødhjælp. Der vil primært blive samlet ind i Stub-
berup og i Dalby. Tag godt imod dem. De gør et fint stykke arbejde! Har du lyst at hjælpe 
med indsamlingen ring da til Anne Kathrine på tlf. 617 87 617.

Kl. 16.00: Inviterer kirkerne igen indenfor… denne gang til koncerten ”Fra Bach til 
Blues” i Stubberup kirke. Efter koncerten sælges kaffe og kage og indtægten går ubeskåret 
til Folkekirkens Nødhjælp.

Kom og gør dagen festlig og indbringende. Vi glæder os meget til at se så mange som 
muligt i køkkenet, i kirkerne og ved dørene.
 På menighedsrådets vegne
 Anne Kathrine Skifter

Aftensang 
Torsdag den 30. marts kl.19.00
Dalby kirke

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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Friluftsgudstjeneste 2. pinsedag
Mandag den 5. juni kl. 11.00
I haven ved Viby sognegård

Kerteminde og Hindsholm kirkesogne fejrer pinsen med en fælles gudstjeneste i det fri. 
Kirkerne er efterfølgende vært ved en let frokost. Øl og vand kan købes. I tilfælde af dår-
ligt vejr rykker vi inden døre. 
Der er fælles transport i bus fra Kerteminde kirke kl.10.30 

Kristi Himmelfarts vandring 
Torsdag den 25. maj kl. 8.00

Kl.8.00 mødes vi ved Huggehuset ved siden af Dalby kirke 
til morgenkaffe. Efter morgensang i Dalby kirke, begiver vi 
os på vandring ad den naturskønne banesti mod Mesinge kirke. 
Undervejs gør vi stop og giver plads til ord og eftertanke. 

Kl.10.00 Morgensangs-gudstjeneste i Mesinge kirke.

Skole-Kirke samarbejdet
Med jævne mellemrum myldrer det 
med en masse skoleelever omkring 
Dalby kirke. Måske du har undret 
dig over, hvad der sker. Det skyl-
des at Hindsholmskolen og sogne-
kirkerne på Hindsholm den sidste 
fredag i måneden holder Fællessang 
for henholdsvis 0.-5.klasserne og for 
6.-9. klasserne. Hvis du er nysgerrig 
efter at se hvordan det foregår, er du 
velkommen i Dalby kirke den 31. 
marts eller den 28. april kl.11.20

I uge 20 er der ”Kend din kirke”- uge for 3. klasserne på Hindsholmskolen. Et super godt 
skole-kirke samarbejde mellem skolens fantastiske lærere og kirkens præster. En uge hvor 
det summer af liv og stor aktivitet på skolen, i Dalby kirke og i præstegården. Det hele 
kulminere fredag den 19. maj kl.14.00 hvor kirken slår dørene op for familie, venner, 
forbipasserende og nysgerrige. 

Hør Nattergalen synge!
Torsdag den 18. maj kl.20.00

Vi mødes i Dalby kirke til aftensang og fortsætter derefter ud i 
den lyse aften. Hvis vi er heldige eller kan være stille, får vi måske 
lov at høre nattergalen synge for os. 

En sanselig rejse i forårets tegn
Torsdag den 6. april kl.11.00,
Kerteminde Kirke

Gudstjenesten er for ældre og personer som er ramt af demens-
sygdom og deres pårørende.
Gudstjenesten varer 45 minutter
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Reformationsfejringen 
2017

For 500 år siden slog Martin Luther 
sine 95 »teser« op på døren til slotskir-
ken i Wittenberg. Det blev startskuddet 
til reformationen, heriblandt også Dan-
marks løsrivelse fra den dengang altdo-
minerende katolske kirke. 
Gennem hele 2017 holdes der landet 
over en masse spændende foredrag, kon-
certer, gudstjenester, teaterforestillinger 
og meget andet for at fejre 500-års ju-
bilæet.
Find mere information om de enkelte 
arrangementer, bestilling og pladsreser-
vering samt eventuelle ændringer i ka-
lenderen på 
www.reformationsfejring2017.nu


9. Middelaldermarked, gadegøgl, sang og dans mv. Ved Birkende Kirke 

kl. 12.30-14.00
KP

Hans Tausen Festspil 
Pladsreservering: www.reformationsfejring2017.nu

Birkende Kirke  
kl. 14.00-15.15

KP

Renæssancemiddag på Selleberg
Nyd renæssancemad og -musik og hyggeligt samvær.  
Info om pris og pladsreservering: 
www.reformationsfejring2017.nu

Selleberg Herregård  
kl. 19.00-22.00

KP

10.  Gudstjeneste som på Hans Tausens tid
Deltag i en renæssancegudstjeneste med datidens liturgi  
og musikledsagelse til salmerne

Birkende Kirke 
kl. 13.00-14.00

KP

26.  Luther Middag med renæssancemenu og -underholdning 
Kuvertpris: 300 kr. Bestilling senest 10 dage før middagen.  
Se detaljeret program på www.fyensstift.dk

Restaurant Oluf Bagers Gård 
kl. 19.00-22.00

FS

O K T O B E R

4.  Fortælleteater m. Anette Jahn og Trio fabula 
»Katharina Luther, munkens brud« 
To forestillinger: 14.30 for konfirmander
 19.00 Åben sogneaften

Kerteminde Kirke 
kl. 14.30 samt 19.00

KP

5. Fortælleteater m. Anette Jahn og Trio fabula »Katharina 
Luther, munkens brud« 
To forestillinger: 14.30 for konfirmander
 19.00 Åben sogneaften

Rønninge Kirke 
kl. 14.30 samt 19.00

KP

 5.10 - 8.10 Åbningsforedrag for Kertemindedagene  
ved Frans Ole Overgaard, pensioneret lektor i kirkehisto-
rie, med foredrag om Luthers reformation og den danske 
lutherske arv

Langegade 13, Kerteminde  
kl. 19.00

KP

8.  Salmesangsgudstjeneste med Luthers salmer 
ved Niels Overgaard

Skellerup Kirke 
14.00-15.00

KP

12. Fælleskoncert: 
Reformatoriske nuancer i kor, fællessang og musik

Kerteminde Kirke
kl. 19.00

KP

31.  Luther Middag med renæssancemenu og -underholdning 
Kuvertpris: 300 kr. Bestilling senest 10 dage før middagen.  
Se detaljeret program på www.fyensstift.dk

Restaurant Oluf Bagers Gård 
kl. 19.00-22.00

FS

31. oktober markeres med en festgudstjeneste
På denne dag slog Luther sine 95 teser op på
kirkedøren i Wittenberg

Odense Domkirke  
kl. 19.00-20.00

FS

N O V E M B E R

Odense Symfoniorkester indleder
 sæsonen med reformationsmusik 
Se www.odensesymfoni.dk  

FS

19.  Salmesangsgudstjeneste med Luthers salmer 
ved Niels Overgaard

Munkebo Kirke 
kl. 14.00-15.00

KP

28.  Luther Middag med renæssancemenu og -underholdning 
Kuvertpris: 300 kr. Bestilling senest 10 dage før middagen.  
Se detaljeret program på www.fyensstift.dk

Restaurant Oluf Bagers Gård 
kl. 19.00-22.00

FS

D E C E M B E R

28.  Fakkeloptog
 Alle, der har været frivillige hjælpere under reformations- 
jubilæet, indbydes til årets sidste signaturbegivenhed

Odense Domkirke 
kl. 17.00

FS

Find mere information om de enkelte arrangementer, bestilling 
og pladsreservering samt eventuelle ændringer i kalenderen 

på www.reformationsfejring2017.nu

ProGrafisk ApS • www.prografisk.dk

Arrangører: 
KP = Kerteminde Provsti  ·  KS = Kerteminde Sogn  ·  FS = Fyens Stift
HSF = Historisk Samfund for Fyn  ·  HHS = Hindsholm-samarbejdet

Kalenderen er udarbejdet af udvalget for fejring af reformationsjubilæumsåret 
2017 i Kerteminde Provsti. 

Udvalgsformand sognepræst Niels Overgaard  ·  Telefon 65 95 10 47
E-mail: nbo@km.dk  ·  www.reformationsfejring2017.nu
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Aktivitetskalender for 
Kerteminde Provsti samt 

begivenheder arrangeret af Fyens Stift


J A N U A R

12. Biskoppen inviterer menighedsråd og præster 
til Nytårskur. Reformationsfejringsåret indledes i Fyens Stift

Odense Domkirke 
kl. 14.00-16.00

FS

15.  Salmesangsgudstjeneste med Luthers salmer  
ved Niels Overgaard

Kølstrup Kirke 
14.00-15.00

KP

17.  Studiekreds i den gamle byrådssal i Kerteminde
Reformationstiden i dansk litteratur I
Johannes V. Jensen: Kongens Fald

Langegade 13, Kerteminde   
kl. 19.00-21.00

KS

25.  »Reformation i Ord og Toner«  
ved Lisbeth Weitemeyer og Corde de Gioa

Kerteminde Kirke
kl. 19.00-20.00

KP

31.  Luther Middag med renæssancemenu og -underholdning 
Kuvertpris: 300 kr. Bestilling senest 10 dage før middagen.  
Se detaljeret program på www.fyensstift.dk

Restaurant Oluf Bagers Gård 
kl. 19.00-22.00

FS

F E B R U A R

6.  Gratis forevisning af filmen »Luther«  
(prod. 2003) med indledende oplæg.  
Caféen er åben fra kl. 18.00

Kerteminde Kino 
kl. 19.00-22.00

KP

22. Studiekreds i den gamle byrådssal i Kerteminde
 Reformationstiden i dansk litteratur II
Steen Steensen Blicher: Den sachsiske Bondekrig

Langegade 13, Kerteminde  
kl. 19.00-21.00

KS

26. Fyens Stift opfordrer alle sogne til at plante et æbletræ Alle sogne FS

28.  Luther Middag med renæssancemenu og -underholdning 
Kuvertpris: 300 kr. Bestilling senest 10 dage før middagen.  
Se detaljeret program på www.fyensstift.dk

Restaurant Oluf Bagers Gård 
kl. 19.00-22.00

FS

M A R T S

9.  Reformatorisk sangaften  
med musikalske krydderier

Kerteminde Kirke 
19.00-20.00

KS

16. Samtaler med Luther.  Kom til en hyggelig aften 
med dæmpet belysning og musik, dækkede caféborde 
og samtaler om Luther

Kerteminde Kirke 
kl. 19.00

KS

21. Studiekreds i den gamle byrådssal i Kerteminde
Reformationstiden i dansk litteratur III
 Oscar K: Via Deus audet scire – veje Gud tør kende

Langegade 13, Kerteminde  
kl. 19.00-21.00

KS

28.  Luther Middag med renæssancemenu og -underholdning 
Kuvertpris: 300 kr. Bestilling senest 10 dage før middagen.  
Se detaljeret program på www.fyensstift.dk

Restaurant Oluf Bagers Gård 
kl. 19.00-22.00

FS

A P R I L

1.  1. april åbner en præstegårdsudstilling 
i Tommerup Præstegård i Den fynske Landsby 
med fokus på de mange roller, som præsten fik  
efter reformationens indførelse

Den fynske Landsby, 
Odense

FS

 Foredrag for børn om reformationen  
ved forfatter og fortæller Pia Sigmund

Skt. Knudssalen,  
Odense Domkirke kl. 14-15

FS

4. Koncert, fortælling og billedshow: Martin Luther  
– en musikalsk billedfortælling ved Søren Juhl

Drigstrup Kirke 
kl. 19.30-21.00

HHS

23.  Salmesangsgudstjeneste med Luthers salmer 
ved Niels Overgaard

Ullerslev Kirke 
kl. 14.00-15.00

KP

25.  Luther Middag med renæssancemenu og -underholdning 
Kuvertpris: 300 kr. Bestilling senest 10 dage før middagen.  
Se detaljeret program på www.fyensstift.dk

Restaurant Oluf Bagers Gård 
kl. 19.00-22.00

FS

M A J

3.  Fortælle-event: »Katekismuskuppet«  
ved Esther Rützou, »Faaborg Fortællescene«

Odense Domkirke 
kl. 19.30

FS

25.  (Kr. Himmelfarts dag) Aftengudstjeneste med Luthersalmer 
samt nye salmer

Kerteminde Kirke 
kl. 19.00

HHS

30.  Luther Middag med renæssancemenu og -underholdning 
Kuvertpris: 300 kr. Bestilling senest 10 dage før middagen.  
Se detaljeret program på www.fyensstift.dk

Restaurant Oluf Bagers Gård 
kl. 19.00-22.00

FS

J U N I

18.  Salmesangsgudstjeneste med Luthers salmer  
ved Niels Overgaard

Stubberup Kirke 
kl. 14.00-15.00

KP

27.  Luther Middag med renæssancemenu og -underholdning 
Kuvertpris: 300 kr. Bestilling senest 10 dage før middagen.  
Se detaljeret program på www.fyensstift.dk

Restaurant Oluf Bagers Gård 
kl. 19.00-22.00

FS

J U L I

 Klokkespillene rundt om i de fynske købstæder  
vil i juli måned spille Luthers salmemelodier

Bl.a. Assens sogn deltager FS

25.  Luther Middag med renæssancemenu og -underholdning 
Kuvertpris: 300 kr. Bestilling senest 10 dage før middagen.  
Se detaljeret program på www.fyensstift.dk

Restaurant Oluf Bagers Gård 
kl. 19.00-22.00

FS

A U G U S T

19. Reformationsrosen navngives. For nærmere detaljer om 
arrangementet, se www.fyensstift.dk

Scenen på Flakhaven, 
Odense kl. 11.00-11.30

FS

20. Koncert »Fra Luther til Kingo« Viby Kirke kl. 19.00 HHS

26.  Guidet rundtur i Birkende by samt besøg på  
Selleberg Herregård. Pris: 60 kr. pr. deltager.  
Deltagere kører selv fra Birkende til Selleberg

Birkende Kirke 
samt Selleberg
kl. 13.00-17.15

HSF

27. Salmesangsgudstjeneste med Luthers salmer  
ved Niels Overgaard

Rynkeby Kirke 
kl. 14.00-15.00

KP

29.  Luther Middag med renæssancemenu og -underholdning 
Kuvertpris: 300 kr. Bestilling senest 10 dage før middagen.  
Se detaljeret program på www.fyensstift.dk

Restaurant Oluf Bagers Gård 
kl. 19.00-22.00

FS

S E P T E M B E R

7.  Hans Tausen Dagene i Birkende 07.09 - 10.09 Birkende By KP

Mindegudstjeneste for Hans Tausen Birkende Kirke 
kl. 16.00-17.00

KP

Kransenedlæggelse Hans Tausen Monumentet 
kl. 17.15

KP

Fællesspisning (egenbetaling) Forsamlingshuset 17.45-19.00 KP

Foredrag om Hans Tausen  
ved lektor, ph.d. i middelalderhistorie, Lars Bisgaard

Hans Tausen Centret  
kl. 19.15-21.00

KP

8. Kirkens Døgn 8.-9. september. Alle sogne i Fyens Stift  
opfordres til i dette døgn at fejre reformationen

Alle sogne 8.-9. september FS

 Generalprøve for Hans Tausen Festspil
Pladsreservering:www.reformationsfejring2017.nu

Birkende Kirke 
kl. 16.00-17.45

KP

 Foredrag om Hans Tausen, Luther og Reformationen 
ved prof. emeritus i kirkehistorie, Martin Schwartz Lausten

Hans Tausen Centret 
kl. 17.30

KP

2 3 4



FOR 500 ÅR SIDEN slog Martin Luther sine 95 »teser« op på døren til slotskirken i Wittenberg. Det 
blev startskuddet til reformationen, heriblandt også Danmarks løsrivelse fra den dengang altdomi-
nerende katolske kirke. Gennem hele 2017 holdes der landet over en masse spændende foredrag, 
koncerter, gudstjenester, teaterforestillinger og meget andet for at fejre 500-års jubilæet. Her er en 
oversigt over årets begivenheder arrangeret af Kerteminde Provsti og Fyens Stift.


J A N U A R

12. Biskoppen inviterer menighedsråd og præster 
til Nytårskur. Reformationsfejringsåret indledes i Fyens Stift

Odense Domkirke 
kl. 14.00-16.00

FS

15.  Salmesangsgudstjeneste med Luthers salmer  
ved Niels Overgaard

Kølstrup Kirke 
14.00-15.00

KP

17.  Studiekreds i den gamle byrådssal i Kerteminde
Reformationstiden i dansk litteratur I
Johannes V. Jensen: Kongens Fald

Langegade 13, Kerteminde   
kl. 19.00-21.00

KS

25.  »Reformation i Ord og Toner«  
ved Lisbeth Weitemeyer og Corde de Gioa

Kerteminde Kirke
kl. 19.00-20.00

KP

31.  Luther Middag med renæssancemenu og -underholdning 
Kuvertpris: 300 kr. Bestilling senest 10 dage før middagen.  
Se detaljeret program på www.fyensstift.dk

Restaurant Oluf Bagers Gård 
kl. 19.00-22.00

FS

F E B R U A R

6.  Gratis forevisning af filmen »Luther«  
(prod. 2003) med indledende oplæg.  
Caféen er åben fra kl. 18.00

Kerteminde Kino 
kl. 19.00-22.00

KP

22. Studiekreds i den gamle byrådssal i Kerteminde
 Reformationstiden i dansk litteratur II
Steen Steensen Blicher: Den sachsiske Bondekrig

Langegade 13, Kerteminde  
kl. 19.00-21.00

KS

26. Fyens Stift opfordrer alle sogne til at plante et æbletræ Alle sogne FS

28.  Luther Middag med renæssancemenu og -underholdning 
Kuvertpris: 300 kr. Bestilling senest 10 dage før middagen.  
Se detaljeret program på www.fyensstift.dk

Restaurant Oluf Bagers Gård 
kl. 19.00-22.00

FS

M A R T S

9.  Reformatorisk sangaften  
med musikalske krydderier

Kerteminde Kirke 
19.00-20.00

KS

16. Samtaler med Luther.  Kom til en hyggelig aften 
med dæmpet belysning og musik, dækkede caféborde 
og samtaler om Luther

Kerteminde Kirke 
kl. 19.00

KS

21. Studiekreds i den gamle byrådssal i Kerteminde
Reformationstiden i dansk litteratur III
 Oscar K: Via Deus audet scire – veje Gud tør kende

Langegade 13, Kerteminde  
kl. 19.00-21.00

KS

28.  Luther Middag med renæssancemenu og -underholdning 
Kuvertpris: 300 kr. Bestilling senest 10 dage før middagen.  
Se detaljeret program på www.fyensstift.dk

Restaurant Oluf Bagers Gård 
kl. 19.00-22.00

FS

A P R I L

1.  1. april åbner en præstegårdsudstilling 
i Tommerup Præstegård i Den fynske Landsby 
med fokus på de mange roller, som præsten fik  
efter reformationens indførelse

Den fynske Landsby, 
Odense

FS

 Foredrag for børn om reformationen  
ved forfatter og fortæller Pia Sigmund

Skt. Knudssalen,  
Odense Domkirke kl. 14-15

FS

4. Koncert, fortælling og billedshow: Martin Luther  
– en musikalsk billedfortælling ved Søren Juhl

Drigstrup Kirke 
kl. 19.30-21.00

HHS

23.  Salmesangsgudstjeneste med Luthers salmer 
ved Niels Overgaard

Ullerslev Kirke 
kl. 14.00-15.00

KP

25.  Luther Middag med renæssancemenu og -underholdning 
Kuvertpris: 300 kr. Bestilling senest 10 dage før middagen.  
Se detaljeret program på www.fyensstift.dk

Restaurant Oluf Bagers Gård 
kl. 19.00-22.00

FS

M A J

3.  Fortælle-event: »Katekismuskuppet«  
ved Esther Rützou, »Faaborg Fortællescene«

Odense Domkirke 
kl. 19.30

FS

25.  (Kr. Himmelfarts dag) Aftengudstjeneste med Luthersalmer 
samt nye salmer

Kerteminde Kirke 
kl. 19.00

HHS

30.  Luther Middag med renæssancemenu og -underholdning 
Kuvertpris: 300 kr. Bestilling senest 10 dage før middagen.  
Se detaljeret program på www.fyensstift.dk

Restaurant Oluf Bagers Gård 
kl. 19.00-22.00

FS

J U N I

18.  Salmesangsgudstjeneste med Luthers salmer  
ved Niels Overgaard

Stubberup Kirke 
kl. 14.00-15.00

KP

27.  Luther Middag med renæssancemenu og -underholdning 
Kuvertpris: 300 kr. Bestilling senest 10 dage før middagen.  
Se detaljeret program på www.fyensstift.dk

Restaurant Oluf Bagers Gård 
kl. 19.00-22.00

FS

J U L I

 Klokkespillene rundt om i de fynske købstæder  
vil i juli måned spille Luthers salmemelodier

Bl.a. Assens sogn deltager FS

25.  Luther Middag med renæssancemenu og -underholdning 
Kuvertpris: 300 kr. Bestilling senest 10 dage før middagen.  
Se detaljeret program på www.fyensstift.dk

Restaurant Oluf Bagers Gård 
kl. 19.00-22.00

FS

A U G U S T

19. Reformationsrosen navngives. For nærmere detaljer om 
arrangementet, se www.fyensstift.dk

Scenen på Flakhaven, 
Odense kl. 11.00-11.30

FS

20. Koncert »Fra Luther til Kingo« Viby Kirke kl. 19.00 HHS

26.  Guidet rundtur i Birkende by samt besøg på  
Selleberg Herregård. Pris: 60 kr. pr. deltager.  
Deltagere kører selv fra Birkende til Selleberg

Birkende Kirke 
samt Selleberg
kl. 13.00-17.15

HSF

27. Salmesangsgudstjeneste med Luthers salmer  
ved Niels Overgaard

Rynkeby Kirke 
kl. 14.00-15.00

KP

29.  Luther Middag med renæssancemenu og -underholdning 
Kuvertpris: 300 kr. Bestilling senest 10 dage før middagen.  
Se detaljeret program på www.fyensstift.dk

Restaurant Oluf Bagers Gård 
kl. 19.00-22.00

FS

S E P T E M B E R

7.  Hans Tausen Dagene i Birkende 07.09 - 10.09 Birkende By KP

Mindegudstjeneste for Hans Tausen Birkende Kirke 
kl. 16.00-17.00

KP

Kransenedlæggelse Hans Tausen Monumentet 
kl. 17.15

KP

Fællesspisning (egenbetaling) Forsamlingshuset 17.45-19.00 KP

Foredrag om Hans Tausen  
ved lektor, ph.d. i middelalderhistorie, Lars Bisgaard

Hans Tausen Centret  
kl. 19.15-21.00

KP

8. Kirkens Døgn 8.-9. september. Alle sogne i Fyens Stift  
opfordres til i dette døgn at fejre reformationen

Alle sogne 8.-9. september FS

 Generalprøve for Hans Tausen Festspil
Pladsreservering:www.reformationsfejring2017.nu

Birkende Kirke 
kl. 16.00-17.45

KP

 Foredrag om Hans Tausen, Luther og Reformationen 
ved prof. emeritus i kirkehistorie, Martin Schwartz Lausten

Hans Tausen Centret 
kl. 17.30

KP

2 3 4



FOR 500 ÅR SIDEN slog Martin Luther sine 95 »teser« op på døren til slotskirken i Wittenberg. Det 
blev startskuddet til reformationen, heriblandt også Danmarks løsrivelse fra den dengang altdomi-
nerende katolske kirke. Gennem hele 2017 holdes der landet over en masse spændende foredrag, 
koncerter, gudstjenester, teaterforestillinger og meget andet for at fejre 500-års jubilæet. Her er en 
oversigt over årets begivenheder arrangeret af Kerteminde Provsti og Fyens Stift.

Aktivitetskalender
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Siden sidst i sognene
Dåb

Dalby Sogn Stubberup Sogn
Der er intet nyt fra Dalby 4. dec. Viktor Patricio Leal

Bryllup

Dalby Sogn Stubberup Sogn
Der er intet nyt fra Dalby Der er intet nyt fra Stubberup 

 
Bisatte/begravede

Dalby Sogn Stubberup Sogn
30. dec. Niels Adolf Koch Nielsen 5. jan. Søren Hans Mørk
17. dec. Louis Gunvald Poulsen 
17. dec. Aksel Jensen 

Koncerter

”Fra Bach til Blues”
Søndag den 12. marts kl. 16, Stubberup Kirke
Duoen Duolog, der består af trompetist Torben Sminge og bassist Jens Krøgholt giver 
koncert med inspiration fra så forskellige kilder som dansk/svensk folkemusik, J.S.Bach, 
bluesmusik, Sting, Beatles og salmer og sange fra højskolesangbogen. Trompet og kontra-
bas suppleres med bl.a. flygelhorn, melodica, percussion samt elektroniske virkemidler.
Fri entré 

Korafslutning for Hindsholms Børne- og Voksenkor
Søndag den 9. april kl. 16, Dalby Kirke
Fri entré 

De syv ord på korset
Langfredag d. 14. april kl. 19, Kerteminde Kirke
Påskekvartetten med tilhørende musikere fra Odense Symfoni vil spille Haydens stryge-
kvartet »De syv ord på korset«
Fri entré 

Horne Lands Orkester
Søndag den 21. maj kl. 15, Dalby Kirke
Koncert med musik af bl.a. Mozart, Haydn, Händel, Sjostakovitj, Sjödal, Kai Normann 
Andersen, Benny Andersen, Leo Mathiesen. 
Dirigent er Elsebeth Lund Petersen. 
Horne Lands Orkester har sin oprindelse i den store musikalske tradition, der tidligere 
udgjorde en stor del af det musikalske liv på landet, som den også kendes fra Hindsholm. 

Toppen af Folkemusikken
Torsdag den 1. juni kl. 19.30, Dalby Kirke
Koncert med to af de allerstørste navne på den danske 
folkemusik scene, nemlig parret Helene Blum og Ha-
rald Haugaard. Begge musikere med en flot internatio-
nal karriere og adskillige cd udgivelser bag sig. Denne 
aften får de ledsagelse af Christoffer Møller på klaver. 

Kom og oplev en stjerne koncert i Dalby kirke.
Fri entré 
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Gravsten i våbenhuset i Dalby Kirke
Tre gravsten er netop blevet genmonterede ved våbenhusets vestmur. Stenene har i mange 
år været indmurede i væggen og sikrede med jernankre. Oprindelig har de nok ligget i 
kirkegulvet, og de er derfor prægede af mange års slid.
Ved et provstesyn blev det konstateret, at rust fra de korroderede jernankre afsatte sig på 
stenene, samt at fugt og salte fra murværket medvirkede til at nedbryde specielt den ene 
sten i rød kalksten fra Øland.
Efter at en medarbejder fra Nationalmuseet havde vurderet gravstenenes tilstand og ud-
arbejdet retningslinjer for konservering, blev de nedtaget og bragt til stenkonservators 
værksted, afrenset, afsaltet og imprægneret. Dernæst blev stenene genmonterede med et 
par centimeters luft mellem sten og væg.
Den største gravsten er anbragt mod nord ind mod kirkeskibet.  Det er en grå kalksten, 
og den er sat over Niels Persen, død 1678. I hjørnerne ses de 4 evangelister.
 
Den mindste gravsten i midten under vinduet bærer teksten:

ANNO 1670
LOED HER PEDER
CHRISTENSØN I

HESSELAGER LEGGE
DENNE STEN OVER

SIN HVSTRVS
FADER H NIELS

CLAVSØN SOM HER
I DALBYE VAR SOGNE

PRÆST VDI 42 AAR
DØDE AO 1640 OC HER

UNDER HVILER
 

Den tredje gravsten mod syd - i grå kalksten - er trapezformet og meget svær at læse. 
Yderst langs randen er en omløbende tekst og i hjørnerne ses evangelisterne i cirkler.
Det er planen at opsætte bedre belysning af stenene, således at tekst og relieffer fremtræ-
der tydeligere.
 Kirkeværge ved Dalby Kirke
 Kay Petersen.

Mindeord Birgit Elisa Lund
Kerteminde har mistet en af sine musikelskere, Birgit 
Lund er her ikke mere, hun døde 28. januar efter læn-
gere tids sygdom.
Birgits liv var viet til musikken. I 1988 blev hun ansat 
som kirkesanger ved Dalby-Stubberup pastorat, men 
allerede året efter blev hun ansat som organist ved kir-
kerne. Sideløbende med sit arbejde tog Birgit uddan-
nelsen til præliminær organist i Løgumkloster, en ud-
dannelse hun udbyggede i de følgende år. Men det der 
mest havde hendes hjerte var arbejdet med de forskel-
lige kor ved kirken, sognekor og børnekor, og udover 
disse havde Birgit to voksenkor, Amandakoret, som senere blev til Kerteminde Motetkor, 
og Elisakoret. Ind imellem sang hun også i koret i Kerteminde sognekirke. Hendes (vores) 
repertoire spændte fra latinske messer til Britta polka. 

Birgits sidste år var præget af sygdom. Hun gennemgik flere store operationer, så var kor-
prøverne aflyst, men så snart hun følte sig bedre, var der prøver som sædvanligt. Jeg tror 
musikken for hende var en livsnødvendighed, og at hun fik nye kræfter gennem prøverne. 
Vi i koret vil savne hende og hendes engagement. Vi er taknemmelige for alt det hun har 
givet os gennem musikken, og vi må beundre hendes kampvilje.
 Hans Rosendahl
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Martofte Gymnastik- & Idrætsforening 
Vinterens og Forårets aktiviteter 2017

Pilates
Tirsdage kl. 19.30 - 20.30, øvede.
Hvis du ikke har prøvet pilates før, så ring til Anne Kathrine. 

Fredage kl. 8.30 - 9.30, Pilates 60+
Stott pilates tilpasset alder og med hensyntagen til, at man måske har lidt ryg der gør ondt 
eller andre skavanker.
Anne Kathrine er fysioterapeut og Stott pilates instruktør.
Meget gerne tilmelding til Anne Kathrine Skifter, tlf. 61 78 76 17 eller aks@inbema.dk

Herregymnastik 
Træning hver tirsdag kl. 16.30- 17.30 frem til ca. 1. april i Holmens Hus.
Mød op eller evt. tilmelding til Anne Marie Ilskov på tlf. 21 62 62 11.

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

Havkajak
Vi starter sæsonen, når vejret og vandet bliver lidt varmere. 
Er du interesseret så ring til Lise tlf. 51 92 12 60, Jens Peter tlf. 24 47 35 61 eller 
Berit til. 29 27 69 45.

Generalforsamling  
16. marts i Holmens Hus i forbindelse med Stubberup Sogns beboerforenings general-
forsamling.

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. 28 60 37 35.

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.

Generalforsamlinger
Tirsdag den 7. marts kl. 19.00 i forsamlingshuset 
Dalby Forsamlingshus, Dalby Bylaug, Dalby Sogns Lokalhistoriske Arkiv og Dalby 
Lokalråd.

Dalby Lokalråd og Dalby Forsamlingshus:

Fællesspisning tirsdag den 4. april kl.17.30 i 
Forsamlingshuset
Tilmelding til Hans Grønne, tlf. 24467842
 
Café aften onsdag den 19. april  kl.18.30 i 
Forsamlingshuset
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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-Stubberup Sognes 
Menighedsråd kontaktes 
på officiel e-mail: 
7875@sogn.dk

Dalby-Stubberup Sognes 
Menighedsråd:

Formand: 
Anne Kathrine Skifter 
Tlf. 61 78 76 17

Næstformand: 
Annelise Petersen
Tlf. 65 34 22 13 

Kirkeværge (Dalby): 
Kay Petersen
Tlf. 65 34 14 63
Mobil: 29 46 45 63

Kirkeværge (Stubberup): 
Else Margrethe Jensen
Tlf. 28 60 37 35

Kasserer: 
Tina Jensen
Tlf. 20 47 64 96
     
Kontaktperson:
Anne Mette Mindegaard
Tlf. 60 17 05 87

Menigt medlem: 
Elisabeth Kierkegaard 
Andersen
Tlf. 28 11 55 11

Sognebladets redaktion: 
Søren-Herluf Mohr Sørensen (ansv.), Anne Kathrine Skifter og Elisabeth Kierkegaard 
Andersen. Sidste indlevering af stof til næste nummer er den 1. august 2017.

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.

Kirkerne på Facebook

Dalby og Stubberup Sogne er 
på Facebook.
Inviter vennerne til at synes godt 
om denne side.

Legat
Maren og Jens Nielsen Mindegaards legat. 
Ansøgere af familien Mindegaard har fortrins ret dernæst beboere i Hersnap-Dalby. 

Læs mere om legatet og ansøgning på: www.mindegaardlegat.dk 

Ansøgnig inden den 15. marts 2017 til mindegaardlegat@gmail.com
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SHS: Søren-Herluf Sørensen
RAN: Rikke Aagaard Nielsen

LWJ: Lone Wellner Jensen
ABH: Anne Bundgaard Hansen

MLH: Maria-Louize Helbo

Dato Helligdag Kerteminde Drigstrup Mesinge Viby Dalby Stubberup

04.03 Dåbsgudstj. 11 SHS

05.03 1. s. i fasten 9 ABH 10 ABH 9.30 SHS 11 SHS

08.03 Skumrings-
timen 19 RAN

12.03 2. s. i fasten
10 RAN + MLH

Fernisering af konfir-
mandbilleder

9.30 SHS 11 SHS
Sognekoret

16 Koncert fra 
Bach til Blues

19.03 3. s. i fasten 10 LWJ 11.30 LWJ 11 RAN 9.30 RAN

23.03 Hverdags-
gudstj. 19 ABH

26.03 Midfaste 10 ABH 14 LWJ
Alsang 10.30 SHS

30.03 Aftensang 19 SHS

01.04 Dåbsgudstj. 11 MLH

02.04 Mariæ 
bebudelses dag 9 MLH 10 MLH 10.30 RAN 9 RAN

06.04 En sanselig rejse 
i forårets tegn 11 ABH + LWJ

06.04 Stillegudstj. 19 ABH

09.04 Palmesøndag 10 LWJ
Børnegudstj. 10.30 SHS

16 Kor-
afslutning 

for Holmens 
Børne- og 
voksenkor

13.04 Skærtorsdag 19 MLH 10 MLH 19 RAN 19 RAN

14.04 Langfredag 19 MLH 10.30 RAN 9 RAN

15.04 Påskelørdag 23.30 RAN

16.04 Påskedag 10 LWJ 11.30 LWJ 10.30 RAN 9 RAN 10.30 SHS 9 SHS

17.04 Anden
Påskedag 10 ABH 10.30 SHS

Kirkefrokost

20.04 Hverdags-
gudstj. 19 RAN

23.04 1. s. e. påske 10 ABH 11.30 ABH 10.30 RAN 9 SHS

30.04 2. s. e. påske 10 MLH 10.30 RAN
Konfirmation 19 SHS

04.05 Stillegudstj. 19 ABH

06.05 Dåbslørdag 11 LWJ

07.05 3. s. e. påske 9 LWJ 10 LWJ 9 RAN 10.30 SHS
Konfirmation

11.05 Bededagsaften 19 RAN

12.05 Bededag 10 MLH Konfir.
11.30 RAN Konfir.

11.30 MLH
Konfirmation 10.30 ABH

14.05 4. s. e. påske 10 MLH
Konfirmation 19 RAN 10.30 SHS

Konfirmation

18.05 Hverdags-
gudstj. 19 ABH

21.05 5. s. e. påske 10 ABH 11.30 ABH 10.30 RAN
15 Koncert 
Horne lands 

orkester

25.05 Kristi 
Himmelfart

19 MLH
Salmesangsgudstj.

10 Morgensangs-
gudstj.

8 Kirke-
vandring til 

Mesinge kirke

28.05 6. s. e. påske 10 MLH 9 SHS 10.30 SHS

03.06 Dåbslørdag 11 ABH

04.06 Pinsedag 10 LWJ 11.30 LWJ 10.30 RAN 9.30 RAN 9 SHS 10.30 SHS

05.06 2. pinsedag 11 ABH+SHS
Fællesgudstj.

(*) 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.


