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Folkekirkens
nye logo

Jagten på det autentiske

– eller hvorfor har alle yngre mænd pludselig fået fuldskæg?
Er man først blevet opmærksom på det, ser
man det overalt i tidens trends: vi skal løbe
barfodsløb, spise stenalderkost, gå i hjemmestrikkede Sara Lund-sweatre, det bugner af speltmel og perlebyg på hylderne i
Netto, og når man mødes med vennerne,
kommer snakken hurtigt ind på drømmen
om at lægge sit liv fuldstændigt om: kvitte
det stressende, fragmenterede storbyliv
spændt ud mellem arbejde, indkøb og børneinstitutioner, og købe en svensk ødegård,
hvor hele familien skulle leve det ægte liv
med økologisk landbrug og fårehold. De
færreste går linen så langt ud, men en lille
bid af naturlighed får man dog også i det
trendy nyanlagt fuldskæg, der ses mere og
mere i gadebilledet.
Naturligvis inspireret af hvad der vises på
TV. For tv-programmer har altid været dygtige til at afspejle tidens trends. Vi kan følge
med i et jæger-, samler- og mandeliv i Nak &
Æd, holde øje med om to københavnerdrenge får opfyldt deres inderste fiskerdrømme,
og vi elsker at se Bonderøven gå og pløje med
sin hest, ligesom vores oldefar gjorde det, eller Camilla Plum lave mad i sit landkøkken
så rustikt, at jorden næsten ikke er skyllet af
grøntsagerne, før de kommes i gryden.

Udlandet er også med: i livets gang i River
Cottage, handler det om bæredygtighed i
forbindelse med husdyrhold, udstykning
af små kolonihaver eller honningproduktion midt i en engelsk storby.
Der bliver renset fiskenet og brækket rådyr
og samlet vilde urter og æltet dej i et væk,
og vi elsker det! Det er autentisk og emmer af ægthed og bæredygtighed, så man
bliver helt mild og blid og blød indeni og
tænker ,at sådan burde ens eget liv jo også
være. Så oprindeligt og ægte. Så ukunstlet
og autentisk.
Men måske er det mest ægte i hele denne her
»naturligheds-bølge« alligevel vores længsel
efter det ægte?
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Længslen efter det gode liv, efter lykke og
fylde har altid været en del af vores liv, og
for tiden giver den sig udtryk i en drøm
om autenticitet. For alle mennesker er
skabt med længsel, er jeg sikker på, og vores længsels udspring og endemål er intet
mindre end selve skabelsesstedet: Paradis.

alene ind i verden, og at vi skal forlade den
alene igen engang.

»Mit hjerte er uroligt indtil det finder hvile
hos Gud« skrev Augustin i sine bekendelser helt tilbage i ca. år 400. Også han var
klar over sin længsel. Og klar over at Gud
og menneske hører sammen. Han brugte
en stor del af sin ungdom på at lede efter
mening og sandhed i den klassiske græske
filosofi, men måtte indse, at han først for
alvor fandt ro og fandt sig selv, da han blev
kristen.

Og den gåde, vores tilværelses grund, hører hjemme hos Gud; kun Han kender løsningen, og kun Han kan fuldt ud opfylde
ensomheden med sin fylde.

Autentisk kommer af det græske ord autós,
der betyder selv. At være autentisk vil sige
at være i overensstemmelse med sig selv, at
være sig selv.
Og der er af gode grunde kun een i hele
denne verden, der kan være mig. Vi er gået

I alle mennesker – hvor sociale og hvor
skabt til fællesskab vi ellers er – med os
bærer vi en form for ensomhed, en urørlighed, der er en gåde for os.

Mit hjerte er uroligt, indtil det finder hvile
hos Gud.
Jagten på det autentiske er at sammenligne
med jagten efter Gud. Men den jagt kan vi
roligt indstille, for Gud har jo fundet os.
Det handler det om hver eneste søndag
i kirken, og i påsken hører vi endda om
hvordan Jesus overvandt den urgamle adskillelse mellem Gud og mennesker og åbnede vejen til Paradis igen.
Karen Blauenfeldt Dam

Folkekirkens nye logo
Folkekirkens nye logo blev præsenteret 1.
søndag i advent 2012.
Det er tænkt som et kristent udtryk, hvor
korset i midten er selve troen, og cirklen,
som rammer logoet ind, repræsenterer dåben. Eller døbefont.
Det rummer desuden symboler som f.eks.
fisk, skib, engel, hjerte, anker og due. Jacob
Jensen Design har stået for den grafiske
udformning.
Det er tanken, at logoet skal benyttes i mange forskellige kirkelige sammenhænge.
Else-K. Egeskov Woidemann
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Menighedsrådets arbejdsopgaver
I forbindelse med opstillingsmødet i efter
året orienterede valgudvalget om de mange
forskellige funktioner, som et menigheds
råd skal varetage. Det er på mange måder
et stort ansvar, at et råd bestående af frivillige mennesker både er arbejdsgivere og
tilsynsførende. Det er derfor utrolig vigtigt,
at de valgte medlemmer får kendskab til
alle de arbejdsopgaver, de enkelte ansatte
varetager i det daglige. Der er ikke mange
andre arbejdspladser end ved kirkerne,
hvor der kun er 1 eller 2 ansatte inden for
hvert område, kun på vores kirkegård er
der flere medarbejdere ansat i den samme
funktion. Det er derfor meget vigtigt, at der
er en stor forståelse for de enkeltes arbejdsområder.
Vi sagde farvel til 3 medlemmer, og her skal
der lyde en stor tak til alle, men specielt til
Ejner Jensen, der har siddet i rådet siden
november 1996. Ejner Jensen har varetaget
mange af de arbejdsområder, der er i et me-
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nighedsrådsarbejde såsom formandspost,
kasserer og kontaktperson, og ved de praktiske opgaver, der skulle klares, stod han
altid i forreste række, ikke mindst i forbindelse med indflytning af Sognegården og
graverfaciliteterne.
Konstitueringen er for det nye råd:
Formand: Marianne Kokkendoff Rasmussen
Næstformand: Birthe Hestbech
Kontaktpersoner: Jørgen Guldbrandt og
Karen Blauenfeldt Dam
Kasserer: Vagn Aage Hansen
Formand for Kirke- og kirkegårdsudvalg:
Eskil Jørgensen
Sekretær: Else Kathrine Woidemann
Kirkeværge: Jens Retoft
Medarbejderrepræsentant: Steen Jensen
Bygningskyndig: Carsten Knudsen
Derudover er der følgende udvalg: regnskabsudvalg, præstegårdsudvalg, aktivitetsudvalg, kirkebladsudvalg og valgbestyrelse.

Menighedsrådet sagde også goddag til 4
nye medlemmer, der efter konstitueringen
nu har fungeret i 3 måneder (ved afslutningen af redaktionen af dette blad) og de fleste udvalg har taget hul på dels nye opgaver og dels opgaver, der var igangsat af de
tidligere udvalg, der nu skal gøres færdige.
Som nævnt tidligere har byggeriet af Sognegården fyldt meget i den sidste periode
af det foregående menighedsråds arbejde,
og derfor er der helt naturligt ting, der har
været nedprioriteret på grund af de mange
opgaver i forbindelse med byggeriet og
ombygningen af den tidligere konfirmandfløj ved præstegården.
Ved gennemgang af de vedtægter, der er
for bl.a. kontaktperson, kirkeværge og kasserer bliver de nye medlemmer informeret
om årets gang omkring det kirkelige arbejde samt arbejdet på kirkegården, og medlemmerne af kirke- og kirkegårdsudvalget

har ansvaret for vedligeholdelse af kirkens
bygninger og kirkegården.
Alle de ordinære menighedsrådsmøder er
offentlige. Dagsordener og referater kan
læses dels som opslag i våbenhuset og dels
på kirkens hjemmeside.
Menighedsrådet er altid meget interesseret
i at få inspiration til blandt andet nye tiltag,
så man er altid velkommen til at kontakte
ét af medlemmerne vedrørende dette. Som
læserne kan se andet steds i bladet, er der
også blandt de nye medlemmer i rådet taget initiativ til nye tiltag.
Vi er stolte af vores kirkeblad, og selvom der
i disse tider er meget fokus på andre medier,
prioriterer vi stadig et blad i papirudgave –
et fysisk blad, som en stor del gemmer indtil
det næste blad udkommer. Hermed en stor
tak til bladudvalget for det flotte arbejde.
Marianne K. Rasmussen

Orientering fra ældrerådet
Ældrerådet i Faaborg – Midtfyn kommune har her i efteråret 2012 bl.a. givet høringssvar på kvalitetsstandarder i plejeomsorg. De afgivne svar præciserer, at der
ikke må ske forringelser af kvaliteten på
området!
I kvalitetsstandarderne er beskrevet kommunens standard for ydelse af bl.a. hjemmehjælp til rengøring, oprydning, personlig pleje, (bad m.v.), mad m.v. ud fra en
helhedsvurdering foretaget af kommunens
visitatorer!
Plejeomsorgskvalitetsstandarderne kan fin
des på kommunens hjemmeside!
Hvis man er i tvivl om, hvordan de er!!
Årsrapporterne fra embedslægens og de
kommunale myndigheders tilsyn på plejehjemmene har også været til høring og
diverse bemærkninger givet!

Ældrerådet har pligt til at indberette bemærkninger i kvalitetsstandarderne til
kommunalbestyrelsen, men har ikke kompetence til at ændre i standarderne
Orienteringsmøder om ældrerådets arbejde afholdes i november måned i de »gamle
kommuner«.
Se opslag i dagspressen!
På ældrerådets vegne
Grete Spejlsgaard

Kordegnekontoret i
Sognegården, Søvej 31
Fødsler og dødsfald samt ønske om dåb og
vielse i Ringe sogn bedes meddelt kordegn,
Hans Herman Bønnelykke.
Kontortid:
tirsdag-fredag kl. 9.00-12.30 samt torsdag 16-18,
mandag lukket. Tlf. 6262 1526.
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Det er ikke altid nemt at være menneske
– det kan vi vist alle skrive under på. Og
uden hjælp fra vore omgivelser, fra vore
medmennesker, går det ikke. Vi er afhængige af hinanden i stort og småt.
Vi gør det så godt, vi kan over for andre og
vi håber, at nogen vil være der for os, når
vi har brug for det. Det er så alment i livet
– og vi lægger måske knapt mærke til det.
At bo på plejehjem ændrer ikke ved dette
almene, at man gerne vil være der for
andre og er glad for en hjælpende hånd.
Og så er det alligevel lidt anderledes, da
man bor netop her på plejehjemmet, fordi
man har brug for »en hjælpende hånd«
hver dag og ofte mange gange om dagen.
Her lægger man mærke til forholdet mellem at give og modtage. Det kan give en
følelse af at være mindre værd, når man
hele tiden skal modtage og ikke synes,
man kan give så meget.
De, der hele tiden »giver«, er personalet,
og så ser det på overfladen ud, som om der
på plejehjemmet er et skævt forhold mellem at give og modtage. Medarbejderne
er glade for deres arbejde, for det er men-
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neskeligt meningsfyldt at give til dem, der
har brug for hjælp. Men det er langt fra
hele årsagen til glæden ved dette arbej
de. Samværet med beboerne med forskelligheder, og med mennesker, der har levet
et langt liv og kan fortælle om oplevelser
og erfaringer fra livet – dette samvær er så
berigende.
At bo på plejehjem er at bo et sted, hvor
der er den hjælp, man har brug for. At bo
på plejehjem er også at bo i et fællesskab,
som på så mange måder er berigende. Et
fællesskab af beboere, deres pårørende og
medarbejderne. Her på Tingager Pleje
hjem omfatter dette fællesskab også støtteforeningen Tingagers Venner samt fri
vil
lige fra ældresagens gymnastik, fra
sangeftermiddage, fra gudstjenester og fra
mange andre, der bruger dette hus.
Et plejehjem er bolig for ældre mennesker,
der har brug for hjælp i det daglige. Et
plejehjem er også et fællesskab mellem
mennesker, og i dette fællesskab er vi alle
værdifulde for hinanden.
Irmgard Birkegaard
Leder Tingager Plejehjem

1 års jubilæum for Sognegården
I næsten alle regi fejres jubilæer eller fødselsdage allerede fra det første år. Den
27. april er det ét år siden dørene blev
slået op til Sognegården, og hvor rigtig
mange mennesker benyttede lejligheden til
at besigtige huset for første gang.
Mange gav udtryk for, at de spændte hav
de fulgt byggeriet, når de f.eks. havde gået
tur rundt om Ringe Sø, så at se søen inde
fra bygningen var en flot oplevelse. Siden
indvielsen har salene været brugt flittigt
til mange arrangementer og næsten alle
aldersgrupper kan finde anledning til at
bruge stedet.
Minikonfirmanderne og konfirmanderne
nyder de lyse lokaler lige så meget som de
pensionister, der f.eks. kommer i forbindelse med de meget populære sangefter
middage. Om aftenen er der møder og
foredrag, og den nydannede lokale sang
skole holder også til i Sognegården.
Muligheden for at benytte lokalerne til
kaf
febord i forbindelse med bisættelser
og begravelser har vist sig at være en stor
succes. Vores kaffedame, Mette Schwartz,
sørger for servering eventuelt med hjælp
fra et par damer.
Der er som tidligere nævnt udarbejdet et
sæt vedtægter for leje af lokalerne. Disse
kan fås ved henvendelse til kontoret, eller
de kan ses på kirkens hjemmeside.
Når vi inden længe har brugt huset i 1 år,
har mange af husets installationer været
afprøvet på de forskellige årstider. Netop
fordi huset rummer mange funktioner, er
det vigtig, at vi får tilrettet bl.a. ventilation
– og varmestyring til de forskellige behov.

Det ville være mærkeligt, hvis der ikke i
så stort et hus havde været en indkørings
periode, og netop fordi der er så mange
brugere af huset, har der også været en
periode, hvor alle skulle lære systemerne
at kende.
Vi måtte desværre tage afsked med vores
arkitekt Jan Skovsende Hansen, der døde
i november 2012, men vi kan med håndværkerhjælp nu se frem til at gennemføre
1 års syn på de 6 entrepriser, der har arbej
det med byggeriet. Det er mindre ting vi
skal ændre i den forbindelse, hvilket ikke
er usædvanligt ved et nybyggeri.
Lige inden denne artikel blev sendt til
redaktionen havde vi desværre endnu et
indbrud i Sognegården. Det første var lige
efter jul, hvor hoveddøren blev smadret
med en brosten, og hvor der blev stjålet
bl.a. en gammel dåbskande af porcelæn og
en 7 armet malmlysestage, som vi havde
fået i gave ved indvielsen.
Denne gang er indbruddet mere omfattende, idet samtlige døre til kontorerne er
brudt op, og 4 døre på 1. salen er brudt op.
Der er ingenting i Sognegården af værdi, så
de få penge og frimærker, der har været at
stjæle er ingenting i forhold til det omfattende arbejde vi nu står med. Det er ufattelig ærgerligt, ikke mindst for medarbej
derne, der har til huse i Sognegården, og vi
håber for dem og øvrige brugere af huset, at
vi i fremtiden kan blive forskånet for dette.
Menighedsrådet håber derfor, at de ansatte
og sognets beboere fremover fortsat vil få
stor glæde af at bruge huset.
Marianne K. Rasmussen
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Årets ældreudflugt
I år tager vi afsted den 26. maj efter dagens
gudstjeneste i kirken, hvor vi kører mod
Rudkøbing og over Faaborg hjem. Sæt derfor allerede nu kryds i kalenderen og meld

dig til turen på Kirkekontoret tlf. 62 62 15
26, da tilmelding foregår efter først til mølle princippet.
Ingrid Kaagh

Kom og vær med til fire dages kirke- og kulturfestival
Torsdag den 9. maj kl. 15.30 skydes Danske
Kirkedage 2013 i gang med en storslået åbningsgudstjeneste i sportshallen Gigantium i Aalborg. Der ventes 5.000 mennesker
fra alle dele af landet til denne første del af
fire dages kirkefest i Aalborg i dagene 9.12. maj.
Kom og vær med til fire dages kirkeog kulturfestival
Danske Kirkedage i Kristi Himmelfartsdagene er en enestående lejlighed for hele familien til at opleve et sandt overflødighedshorn af aktiviteter med foredrag, debatter,
musik, Knirkerevy, workshops, kunst, Mu
lighedernes Marked og gudstjenester. Mere
end 200 forskellige programpunkter for alle
fra 3 år til 100+ venter og viser mangfoldigheden blandt de 60 forskellige kirker og
kirkelige organisationer, som står bag kirkedagene.
Blandt de personer, man kan møde på kirkedagene er:
– 
Stortingspræst Per Arne Dahl, Norge,
der på baggrund af terrorhandlingerne i
Oslo og på Utøya taler om »At rejse sig
efter en rystelse«
– Biskop Tine Lindhardt, Fyn, der vil fortælle om kvindeskikkelser i Bibelen
– Forfatteren Jens Smærup Sørensen vælger sange fra Højskolesangbogen og causerer over livet i almindelighed og sangene i særdeleshed
– Værterne på DR’s Tro-redaktion, som vil
være til stede under kirkedagene og – ud
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over at bringe indslag i DR fra kirkedagene – vil invitere til dialog om DR’s programmer om tro og eksistens
– Korshærschef Helle Christiansen, der taler om kirkens troværdighed – eller mangel på samme
– Forfatteren Søren Ulrik Thomsen, der vil
forsvare gudstjenesten
– Internationale gæster fra bl.a. Kina, Jordan, Syrien, USA, Myanmar, Indien,
Ægypten og Japan
Alle kan deltage på Danske Kirkedage
Der er mulighed for at tilmelde sig »hele
pakken« fra torsdag til søndag eller vælge
at være med én enkelt eller to af dagene.
Tilmelding inden 1. april sker på www.
kirkedage.dk, hvor man også kan finde det
samlede program og alle praktiske oplysninger om arrangementet. Henvendelse
kan også ske til kirkedagenes sekretær Chri
sten Staghøj Sinding: css@km.dk eller tlf.
40 34 90 96.
Kirsten Retoft

Kirkekalender - nu som app…
Vil du gerne mindes om kirkens gudstjenester og arrangementer? Så hent den gratis
app »Kirkekalenderen«! Kirkekalenderen
giver en let adgang til gudstjenester, møder
og arrangementer i ca. 2.200 kirker, som er
tilknyttet Den Danske Folkekirke. App’en
viser som standard kirker i en radius af 10
km, og det er muligt at få kirker vist over
hele Danmark. Under hver kirke kan du
se sognetilhørsforhold, og der er adresser
og kontaktoplysninger på præster og kirkefunktionærer. Desuden er der en kørselsvejledning tilknyttet. Folkekirken App
henter sine data fra Sogneportalen sogn.
dk. Vælger du Ringe kirke som foretrukne,
har du altid kirkens gudstjenester og arrangementer lige ved hånden.
Sognepræst Karen Blauenfeldt Dam

Facebook
Nu er Ringe Kirke også med på facebookbølgen og har fået sin egen side på det sociale medie, facebook. Her kan du følge
med i kirkens liv og få nyt om de mange

aktiviteter i kirken. Så gå ind på vores facebook-side www.facebook.com/ringekirke
og »synes godt om« Ringe Kirke.
Sidsel Nonnemann
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Sangere til Folkekor 2. pinsedag
Sognene i Midtfyns Provsti holder traditionen tro fælles friluftsgudstjeneste 2. pinsedag og i år foregår det på det grønne stykke mellem Gislev kirke og kapel (indgang
gennem kirkegården). Datoen er mandag
d. 20. maj kl. 11.00. Efter gudstjenesten er
der picnic med egen madkurv.
De senere år har der medvirket et folkekor
ved friluftsgudstjenesten. Sidste år bestod
koret af små 50 sangglade mennesker, nogle var garvede korsangere, andre havde aldrig prøvet det før. Kan du lide at synge så
kom og vær med i Folkekoret anno 2013.
Alle kan deltage. Koret vil blive ledet af
Ulla Poulsen, organist i Nr. Lyndelse kirke. Der vil blive afholdt en fælles øvedag
torsdag den 16. maj kl. 19.00-21.00 i Ringe
kirke. Det er en forudsætning for at være
med i koret, at man kan deltage i prøven.
Her øves dagens salmer og tre korsatser. I
pausen serveres en kop kaffe/the og lidt
småkager.
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Tilmelding til koret inden 1. maj til Ringe kirkes organist:
Kirsten W. Retoft tlf.: 62624404/51858255
e-mail: retoft@midtfyn.net
eller til Ulla Poulsen tlf.: 20320152
e-mail: up@hoerlyck-jessen.dk
På selve dagen møder koret kl. 9.30.
Skulle det mod forventning blive et herrens
vejr, gennemføres gudstjenesten i kirken.
På arrangørgruppens vegne,
mange hilsner Kirsten
Arrangørgruppe:
Sognepræst Karen Blauenfeldt Dam,
Ringe, 6262 4145
Sognepræst Mette Sauerberg,
Gislev, 62 66 13 43
Sognepræst Mette Boddum Førgaard
Behrndtz, Nr. Lyndelse, 6590 2663
Organist Ulla Poulsen, Nr. Lyndelse,
2032 0152
Organist Kirsten Wind Retoft,
6262 4404 / 5185 8255

KONFIRMATIONER I RINGE SOGN
Tingagerskolen:
Friskolerne:
Nordagerskolen:

1. søndag i maj
St. Bededag
2. søndag i maj

kl. 10.00 el. kl. 9.30 og kl. 11.15.
kl. 10.00
kl. 9.30 og 11.15

Kirkebil

Bestilling af kirkebil til og fra gudstjenester/koncerter i kirken, gudstjenester på
Tingager Plejehjem og arrangementer i præstegården samt i Sognegården kan bestilles senest dagen før og helst inden kl. 18 på tlf. 62 62 22 60 (Mette’s Taxi).

Ringe kirkes besøgsgruppe.
Interesserede, der ønsker at få besøg, eller som måske kunne tænke sig at blive besøgsven, er velkomne til at kontakte en af præsterne:
Karen Blauenfeldt Dam tlf. 62 62 41 45
Anders Eyvind Nielsen tlf. 62 62 13 65

Opslagstavlen
– for nærmere info, se tidligere udsendt aktivitetskalender (findes også i Våbenhuset og på
Kirkegårdskontoret) eller se info på Ringe Kirkes hjemmeside www.ringekirke.dk

4. april
kl. 19.30	Foredrag om Hildegard af Bingen (1.)
		
v. Karen Blauenfeldt Dam
15. april
kl. 19.00
Nødhjælpskoncert med Gospelkoret
16. april
kl. 17.00
Gud og spaghetti
17. april
kl. 14.00
Sangeftermiddag
19. april
Se aviserne
»De fire elementer«
22. april
kl. 19.00
Nødhjælpskoncert med Ringe kirkes ungdomskor
4. maj
kl. 19.30
4. maj koncert med Odense FDF orkester
14. maj
kl. 19.30
Hildegard af Bringen (2.) Karen Blauenfeldt Dam,
		
Jens Nielsen og Kirsten Retoft.
20. maj
kl. 11.00
2. Pinsedags friluftsgudstjeneste (se dagspressen)
25. maj
kl. 15.00
Koncert med DR Vokal Ensemblet
26. maj
kl. 11.00
Ældreudflugt
2. juni
kl. 10.00
Sommermøde. Foredrag om
		
»Ditte Menneskebarn« af Birgitte Ahrendt
19. august
kl. 15.30
Sæsonstart for Juniorkor
20. august
kl. 15.30
Sæsonstart for Spirekor
30. august
kl. 20.00
Open By Night
Ret til ændringer forbeholdes
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Gudstjenesteliste april – august 2013
1. april
2. påskedag
KBD
10.00
7. april
1.s.e.påske
AEN
10.00
14. april
2.s.e.påske
AEN
10.00
20. april
Dåbsgudstjeneste
KBD
11.00
21. april
3.s.e.påske
KBD
10.00
26. april
Bededag
KBD
10.00
28. april
4.s.e.påske
KANY
09.00
				
				
5. maj
5.s.e.påske
AEN
10.00
9. maj
Kr. Himmelfart
AEN
10.00
12. maj
6.s.e.påske
AEN
09.30
12. maj
6.s.e.påske
KBD
11.15
19. maj
Pinsedag
KBD
10.00
20. maj
2. pinsedag
KBD/AEN11.00
26. maj
Trinitatis søndag
Se dagspressen
				
2. juni
1.s.e.trinitatis
KBD
10.00
9. juni
2.s.e.trinitatis
KBD
10.00
15. juni
Dåbsgudstjeneste
AEN
11.00
16. juni
3.s.e.trinitatis
AEN
10.00
23. juni
4.s.e.trinitatis
KBD
10.00
30. juni
5.s.e.trinitatis
AEN
10.00
				
7. juli
6.s.e.trinitatis
KBD
10.00
14. juli
7.s.e.trinitatis
KBD
10.00
21. juli
8.s.e.trinitatis
AEN
10.00
28. juli
9.s.e.trinitatis
AEN
10.00
				
4. august 10.s.e.trinitatis
AEN
10.00
11. august 11.s.e.trinitatis
KBD
10.00
18. august 12.s.e.trinitatis
KBD
10.00
24. august Dåbsgudstjeneste
KBD
11.00
25. august 13.s.e.trinitatis
KBD
10.00
30. august Open by night
KBD
21.30

Konfirmation Friskolen
NB! tidspunktet pga. afløsning
Kirkekaffe
Konfirmation Tingagerskolen
Konfirmation Nordagerskolen
Konfirmation Nordagerskolen
Friluftsgudstjeneste i Gislev
Kirkekaffe. Ældre-udflugt
Sommermøde

Kirkekaffe

Kirkekaffe

Kirkekaffe

MARK & STORM GRAFISK A/S

				
AEN: Anders Eyvind Nielsen			
KBD: Karen Blauenfeldt Dam
KANY: Kamille Nygård			  Ret til ændringer forbeholdes

