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Kirken – bygget af levende sten ...

December
Januar

Februar  
Marts



(mandag fri), tlf. 7534-5061, e-mail: ken@km.dk

Blåhøj Menighedsråd
Formand: Susanne Jensen tlf. 5363-5203 
mailpostsus@gmail.com 

Sognemedhjælper  
kirkesanger og kirketjener 
Sonja Kongsted tlf. 4236-8035
sk.kirketjener@gmail.com
 
Blåhøj Kirkegård  
Marianne Groth Hansen tlf. 2010-3463 
blaahoejkirke@gmail.com

Kirkeværge 
Jan Hove Nielsen tlf. 2330-5224
janita@mvb.net

Filskov Menighedsråd
Formand: Jørn Jensen tlf. 2099-8483
jorn.filskovkirke@gmail.com

Sognemedhjælper,  
kirkesanger og kirketjener
Sonja Kongsted tlf. 4236-8035 
sk.kirketjener@gmail.com

Filskov Kirkegård  
Britt Hygum Pedersen tlf. 4096-8035 
filskovkirke@gmail.com

Kirkeværge 
Mary Thomsen tlf. 5130-4668
martho1946@gmail.com
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Hvad gør man i tilfælde af:

Fødsel: 
•  Er forældrene gift, skal der ikke foretages noget,  

da anmeldelsen sker automatisk via sygehuset.
•  Hvis fødslen er sket uden jordemoder, skal for-

ældrene anmelde den, inden der er gået 14 dage 
på www.borger.dk. 

•  Er forældrene ikke gift skal forældrene senest  
14 dage efter fødslen anmelde faderskabet via 
www.borger.dk. Hvis ikke den er indgivet inden  
14 dage, indleder Statsforvaltningen en fader-
skabssag.

 
Navn: 
Et barn skal navngives, før det er et halvt år.  
Det kan gøres ved dåb eller på www.borger.dk.

Navngivning ved dåb:
Her skal forældrene træffe aftale med sognepræ-
sten og der skal IKKE anvendes navngivning via 
www.borger.dk
 
Navngivning uden dåb:
Forældrene navngiver barnet via www.borger.dk  
inden seks måneder fra fødslen.

Navneændring:
Du udfylder, betaler og indsender din ansøgning 
med NemID på www.borger.dk.  
Ansøgningen bliver automatisk sendt til den myn-
dighed (sogn eller kommune) som skal behandle 
ansøgningen.
Du kan søge om at ændre dit eller dit barns navn. 
Det er dog en forudsætning, at du har forældre-
myndigheden over det barn, du ansøger om nav-
neændring for og at anden forælder medsignerer 
med sit NemID. En navnændring koster 518 kr.

Beløbet skal være indbetalt inden sagsbehandli-
gen kan begynde, uanset om ansøgningen kan 
imødekommes eller ej. 

Navneændring på bryllupsdagen – Gratis
Du kan søge om at ændre dit navn på bryllupsda-
gen, således at du og din ægtefælle får navnefæl-
lesskab ved vielsen og navnet kommer til at frem-
gå af din vielsesattest. Det sker på www.borger.dk.

Vielse:
Ønsker I at blive gift, skal I rette henvendelse til 
sognepræsten på tlf. 75 34 50 61 eller ken@km.dk, 
og aftale tidspunkt for vielsen.
 
Dødsanmeldelse – anmodning om begravelse:
For at træffe aftale om bisættelse og begravelse i 
folkekirken kontaktes den stedlige præst, hvor der 
aftales tidspunkt for den kirkelige handling. Døds-
anmeldelsen vedlægges afdødes navne- eller 
dåbsattest, evt. vielsesattest med ægtefællens 
dåbs- eller navneattest.
Herefter anmelder pårørende eller en bedemand 
dødsfaldet via www.borger.dk 
 
Attester:
Attester udskrives ikke længere automatisk med-
mindre der er tale om dåb eller vielse i folkekirken. 
Får du brug for en fødselsattest eller attest efter en 
navneændring eller navngivning af dit barn, kan 
du rekvirere den med NemID på www.borger.dk 
 

For borgere uden NemID, eller borgere 
der af en eller anden grund ikke er i 
stand til at fremsende digitale anmel-
delser, kan blanketter hentes via siden: 
www.personregistrering.dk eller kom  
til kirkekontoret, så printer vi en ud til dig. 

HVAD GØR JEG VED:HVAD GØR JEG VED:
Fødsel – navn/dåb – navneændring – vielse – dødsfald
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BABYsalmesang er for alle babyer mellem 2-12 mdr. 
og deres forældre/bedsteforældre. Vi synger, danser, 
lytter til musik, puster sæbebobler, leger med fine 
tørklæder, går på opdagelse i kirken og meget mere. 

B A BY S A L M E S A N G F R A 2 T I L O G M E D 12 M Å N E D E R

DELTAGELSE ER  

GRATIS

Tirsdage kl. 9.30 - 10.15
med efterfølgende kaffe og te

Tilmelding til Sonja på 42 36 80 36

Babysalmesang  
I Blåhøj og Filskov Kirker 

FORÅRSSÆSON

Tirsdag den 10. januar Filskov kirke
Tirsdag den 17. januar Blåhøj kirke
Tirsdag den 24. januar Filskov kirke
Tirsdag den 31. januar Blåhøj kirke
Tirsdag den  7. februar Filskov kirke
Tirsdag den 21. februar Blåhøj kirke

Tirsdag den 28. februar Filskov kirke
Tirsdag den  7. marts  Blåhøj Kirke

Afslutning 
Søndag den 12. marts  Familiegudstjeneste 
kl. 10.30 i Blåhøj Kirke
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MINIsalmesang er for alle fra 1 år til og med 3 år i følge med en voksen. 
Vi synger og danser, leger og sanser. Barnet og den voksne kan sammen 
opleve glæden ved sang og musik i leg og bevægelse. Sammen får vi  
et musikalsk pusterum fra hverdagen, med barnet i centrum.

MINISALMESANG FOR  FRA 1 ÅR TIL OG MED 3 ÅR - I FØLGE MED EN VOKSEN

DELTAGELSE ER  

GRATIS

Tirsdage kl. 16.15 - 17.00
med efterfølgende frugt og vand

Tilmelding til Sonja på 42 36 80 36

Minisalmesang  
I Blåhøj og Filskov Kirker 

FORÅRSSÆSON

Tirsdag den 31. januar Blåhøj kirke
Tirsdag den  7. februar Filskov kirke
Tirsdag den 21. februar Blåhøj kirke
Tirsdag den 28. februar Filskov kirke
Tirsdag den  7. marts  Blåhøj Kirke

Afslutning 
Søndag den 12. marts  Familiegudstjeneste 
kl. 10.30 i Blåhøj Kirke
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Jul bliver det        under alle  
Adventstiden er atter over os. Julen 
nærmer sig med raske skridt. Butiks-
vinduer og gader pyntes op – i  år ikke 
med så meget lys, som vi plejer.  
Julegaverne bliver måske også lidt 
mindre og færre i år.

Men jul bliver det under alle omstændig-
heder. Nogle kalder julen for “hjerternes 
fest”, andre kalder den for “børnenes fest”, 
og begge dele er vel lige rigtige, for julen 
er først og fremmest en fest for den sande 
glæde midt i vintermørket, og hvem er i 
grunden bedre til at glæde sig end børn 
og barnlige sjæle, der netop tør følge deres 
hjerte og tro på, at verden er større end 
dét, som vort øje kan se?

Julen er en fest for den “store glæde, som 
skal være for hele folket”, som englene for-
kyndte for hyrderne på marken udenfor 
Betlehem - den nat for mere end to tusind 
år siden. 

Den nat skinnede lyset så stærkt, og glæ-
den var så stor, at ingen siden har glemt 
det, og alt sammen fordi et særligt barn 
blev født.

Det er svært at vide, hvor mange tanker en 
gennemsnitsdansker giver den begivenhed 
i dag, men de fleste danskere forbereder 

PRÆSTENS SIDE · PRÆSTENS SIDE · PRÆSTENS SIDE · PRÆSTENS SIDE · PRÆSTENS SIDE · PRÆSTENS SIDE

sig til og holder jul. De fleste af os går i 
kirke eller lytter på anden måde til julens 
budskab. Og de fleste af os har travlt med 
at stable en fest og glad samvær på bene-
ne for familie og venner. For budskabet er 
ikke gået tabt: at der er tale om en glæde, 
som er for hele folket.

Alligevel er det også en kendsgerning, at 
der er mennesker rundt omkring, for hvem 
det ikke er stort med glæden. Sådan er det 
for den, som er knuget af bekymringer, 
savn og sorg, og for hvem julefestivitas og 
glæde er blevet tomme begreber. 
Det er nærmest en byrde at skulle glæde 
sig, når man ikke kan finde noget at glæde 
sig over. 

Og egentlig er det vel en hån mod disse 
mennesker at tale om den store glæde? Ja, 
hvordan kan det give mening, at det er en 
glæde “for hele folket”, når mange har det 
anderledes?

Svaret er vel i grunden, at det er lige netop 
derfor, at glæden er og må være for hele 
folket. Det er derfor, der forkyndes fred og 
frelse for alle. For hvorfor forkynde om 
fred, hvis alle allerede og på forhånd har 
fred? Hvorfor frelse mennesker, som er 
frelste? Og hvorfor forkynde en glæde som 
folket allerede har og kender til? 

omstændigheder
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ikke død, savn og forgængelighed kan røre 
ved. For Jesus Kristus blev født for at være 
hos os og frelse os - for at være vort lys i 
mørket. Han findes i vort liv: I sorgen den 
der trøster. I savnet den der vækker nyt 
livsmod. I lidelsen og smerten den der gi-
ver lindring, og i døden er han intet min-
dre end opstandelsen og det evige liv. Fin-
des der nogen større glæde?

Med ønsket om en glædelig jul  
og et velsignet nytår.
Karin Engmarksgaard

PRÆSTENS SIDE · PRÆSTENS SIDE · PRÆSTENS SIDE · PRÆSTENS SIDE · PRÆSTENS SIDE · PRÆSTENS SIDE

Var det den glæde Guds engle forkyndte, 
så var det ikke en glæde for hele folket! Så 
var den kun for dem, der havde den i for-
vejen: for alle de åndeligt velbjergede. For 
alle dem med den rette tro og de rette me-
ninger. For de på forhånd frelste.
Julens budskab lyder til alle, og først og 
sidst til dem, der ikke er frelste, til dem, der 
ikke altid er glade, og som ikke altid har 
fred med sig selv og med livet - kort sagt: 
til ethvert menneske, som lever sit liv, så-
dan som det er: på godt og ondt i den 
verden, hvor man er sat. Kun i den for-
stand er julens glæde for hele folket, og da 
er det den største glæde. 

At Jesus Kristus blev født, betyder nemlig, 
at vi har fået en glæde, vi aldrig kan miste, 
som hedder liv og håb. En glæde som end 

omstændigheder
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MINI-KONFIRMANDMINI-KONFIRMAND
20232023

 

 

Januar 2023 er der opstart for  
nye minikonfirmander i Blåhøj og Filskov

Minikonfirmandundervisning er 
ET GRATIS OG FRIVILLIGT TILBUD  

FOR ALLE ELEVER  
I 3. KLASSE I BLÅHØJ OG FILSKOV  
Undervisningen ligger efter skoletid.

Minikonfirmandundervisningen foregår i konfir-
mandstuen. Børnene bliver hentet i bus direkte på 

hhv. Filskov Friskole og Blåhøj Skole og kørt  
tilbage til skolen efter endt undervisning. 

Som minikonfirmand laver man mange spænden-
de ting. Vi ser film, hører historier fra bibelen, 

synger sange, laver fine billeder og kreative ting,  
leger sjove lege – og meget – meget mere. 

Du får brev fra os når vi nærmer os januar,  
med nærmere information.

Kærlig hilsen
Sonja og Karin

Hele forløbet afsluttes med  
EN FESTLIG SPAGHETTI GUDSTJENESTE  

DEN 28. MARTS KL. 17.00 I BLÅHØJ KIRKE, 
hvor minikonfirmanderne får overrakt et diplom  

og en lille ting til minde.

FILSKOV begynder ONSDAG DEN 18. JANUAR 2023
BLÅHØJ begynder TORSDAG DEN 19. JANUAR 2023
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■ ONSDAG DEN 7. DECEMBER KL 19.30 I FILSKOV KIRKE

JULEKONCERT MED ”DEN UNIKKE TRIO” 
Den »Unikke Trio« består af Tina Siel, som er kendt for sin fløjlsbløde sangstem-
me og sine fine fortolkninger af højtidens salmer og sange. 
Tine Lilholt, der er et geni til at finde ind i fløjtens og musikkens sjæl med flotte 
improvisationer. Og endelig den erfarne pianist Knud-Erik Thrane, der får det 
hele til at gå op i en højere enhed, når han med indføling og smukke harmonier 
fuldender rammen for en smuk 
julekoncert. 

Ved julekoncerten bydes der 
både på traditionelle og nyere 
julenumre. 
Der bliver tale om henholdsvis 
samspil samt enkeltstående so-
listnumre. 
Desuden vil Tine Lilholt som en 
overraskelse give et par numre 
på harpe, som hun også mestrer.

■ TIRSDAG DEN 13. DECEMBER KL. 19.00 I BLÅHØJ KIRKE

DE 9 LÆSNINGER
Traditionen tro synger vi  

julen ind i Blåhøj kirke 
ved de 9 læsninger.
Det bliver en stem-
ningsfuld aften, fuld af 
sang og musik og med 
9 læsninger fra bibelen.

Efter arrangementet 
bydes der på  
gløgg i tårnet. 

TIL KALENDEREN
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■ LØRDAG DEN 31. DECEMBER I FILSKOV KL.13.30
■ LØRDAG DEN 31. DECEMBER I BLÅHØJ KL.15.00

NYTÅRSGUDSTJENESTER  
I BLÅHØJ OG FILSKOV

Efter gudstjenesterne ønsker vi hinanden godt nytår med 
champagne og kransekage 

■ TIRSDAG DEN 10. JANUAR KL. 9.30-10.15 I FILSKOV KIRKE

OPSTART BABYSALMESANG  
FOR BLÅHØJ OG FILSKOV

BabySalmesang er et gratis tilbud for alle babyer i alderen  
2-12 mdr. og deres forældre/bedsteforældre.

Forløbet strækker sig over 8 gange onsdag formiddage og afsluttes 
med en familiegudstjeneste den 6. marts. Læs nærmere i bladet 
for datoer på side 4.

■ FILSKOV - DEN 18. JANUAR. KL. 13.00-14.30
■ BLÅHØJ  - DEN 19. JANUAR. KL. 14.10-15.40

OPSTART MINIKONFIRMANDER JANUAR 2023
Minikonfirmandundervisning er et gratis tilbud for alle 3. klasses 
elever i Blåhøj og Filskov. Tilbuddet ligger lige efter skole. 
Undervisningen foregår i konfirmandstuen.

Som minikonfirmand laver man mange spændende ting:  
Vi hører historier fra bibelen, vi maler fine billeder,  
vi synger sange, ser film, og meget mere.

Hele forløbet afsluttes med en festlig 
”SPAGHETTIGUDSTJENESTE” I BLÅHØJ KIRKE  

TIRSDAG DEN 28. MARTS KL. 17.00 
med præmie overrækkelse og efterfølgende fællesspisning.

TIL KALENDEREN

■

Du får brev fra os, 

når vi nærmer os 

januar 2023.
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■ TIRSDAG DEN 31. JANUAR KL. 16.15-17.00  

OPSTART MINISALMESANG  
FOR BLÅHØJ OG FILSKOV

MiniSalmesang er et gratis tilbud for alle børn i alderen  
1- til og med 3 år. og deres forældre/bedsteforældre.

Forløbet strækker sig over 5 gange tirsdag eftermiddage og  
afsluttes med en familiegudstjeneste den 12. marts.  
Læs nærmere i bladet for datoer og steder på side 5.

■  SØNDAG DEN 5. FEBRUAR KL. 19.00  
I BLÅHØJ KIRKE

AFTENSANG  
MED KYNDELMISSE

Kyndelmisse markerer, at vi er halvvejs gennem 
vinteren. 
I glæde over, at lyset er på vej tilbage holder  

vi en stemningsfuld lysgudstjeneste med ord til eftertanke. Kirken vil være fyldt  
med levnede lys.

Der serveres pandekager i kirken efter gudstjenesten.

■ ONSDAG DEN 8. FEBRUAR KL. 17.00 I FILSKOV KIRKE

KIRKEN TIL HVERDAGSBRUG
Vi holder igen fyraftensgudstjeneste for de voksne.
Det bliver en kort gudstjeneste, med ord til eftertanke, 
lidt anderledes musik, og det hele afsluttes med  
en let anretning. 

Medvirkende: 
 Andreas Andersen, Mads Noe Andersen,  
Johan Andersen og John Skou

Vi slutter kl. 18.30

TIL KALENDEREN
■
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■ SØNDAG DEN 19. FEBRUAR KL. 10.30 I FILSKOV KIRKE

FASTELAVNSGUDSTJENESTE  
OG FASTELAVNSFEST 

Vi holder fastelavns gudstjeneste i Filskov 
Kirke for børn og barnlige sjæle. 
Efter gudstjenesten  fortsætter vi i FDF Multi-
huset med fastelavnsfest, tøndeslagning  
og fastelavnsboller.

Arrangør:  Filskov Menighedsråd  
og Filskov FDF 

■ TIRSDAG DEN 28. FEBRUAR KL 19.00 I BLÅHØJ KIRKE 

KONCERT VED RONNIE FLYVBJERG OLESEN
Ronnie Flyvbjerg Olesen vil tirsdag 28. februar 
spille foråret i møde på bedste musikalske vis.
Repertoiret vil indeholde smukke instrumentale 
musikstykker samt fællessange. 

Ronnie udtaler: "Jeg glæder mig til at spille i 
kirkerummet, som er et fantastisk sted at udøve 
musik. Ovenikøbet gør det heller ikke noget, at 
man kan tage "salmecyklen" på arbejde" ;-)

Koncerten starter kl. 19.00  
og tager cirka 75 minutter.

■ SØNDAG DEN 12. MARTS KL. 10.30 I BLÅHØJ KIRKE

FAMILIEGUDSTJENESTE 
Vi holder festlig familiegudstjeneste,  
for børn og familier i Blåhøj og Filskov. 

Der serveres saftevand, kaffe og kage efterfølgende.

TIL KALENDEREN
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■ TIRSDAG DEN 21. MARTS KL. 19.00 I FILSKOV KIRKE

SOGNEAFTEN VED PREBEN KOK
»ARVEGODS«
Når et menneske i vor tid har levet i over 70 år er det helt almindeligt at have sam-
let en masse nyttig viden, fortællinger og erfaring, som ofte har været givet videre i 
generationer. Det hele er blevet gjort tilgængeligt blandt andet gennem forældrene, 
familien, morgensangen, bibelhistorierne og bøgerne i skolen, den almene dannel-
se, kirkeklokkerne og den danske sangskat.  
Det har været til gavn i både vanskelige og lykkelige 
situationer og kan kaldes for almengyldige ledsage-
historier eller arvegods.
De yngre generationer lever et liv som ofte baserer 
sig på at navigere i en individualistisk livsstil, hvor 
de fleste ønsker at være unikke. Mange af de værdi-
fulde ledsagehistorier synes glemt, og der mangler 
ofte noget at læne sig op ad når livet brænder på.

Preben Kok ønsker med foredraget at gøre opmærk-
som på hvad vi i nutiden går glip af, som for bare få år siden var alment gældende 
og som kan være særdeles værdifuldt arvegods at give videre til de næste generatio-
ner. Så kom og opdag, hvad der ligger af værdifulde erfaringer i dine gemmer – og i 
kirken. 

■ TIRSDAG DEN 28. MARTS KL. 17.00 I BLÅHØJ KIRKE

AFSLUTNING FOR DENNE SÆSONS  
MINIKONFIRMANDER

Som afslutning for denne sæsons  
minikonfirmander i Blåhøj og Filskov, afholdes  
der spaghettigudstjeneste, den 28. marts kl. 17.00  
i Blåhøj Kirke.  
Efter gudstjenesten går vi i konfirmandstuen  
og spiser sammen. 

Arrangementet er for ALLE børn med voksne  
i Blåhøj og Filskov og slutter kl. 18.30.

TIL KALENDEREN
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KIRKELIGE HANDLINGER

SIDEN SIDST
KIRKELIGE HANDLINGER

NB! NB! NB!
I forbindelse med den nye  

»Persondata-forordning« af 25. maj 2018,  
er det kun de navne hvorpå der  

foreligger en skriftlig »Samtykkeerklæring«, 
fra pårørende, at navne på: Døbte, viede, 

døde sættes i kirkebladet.

■  VIEDE/VELSIGNEDE I BLÅHØJ KIRKE: 
 11/11:  Helene Rodian  

og Jens Peder Mikkelsen

■  DØDE/BEGRAVEDE I BLÅHØJ:
 18/7:  Birgit Madsen
 25/8:  Annet Mesnichow
 29/9:  Dennis Bendtz Rechnagel
 9/10:  Henning Dahl Olsen

■  DØBTE I FILSKOV KIRKE: 
 28/8:  Christian Nicolaj Gejl Thaysen
 2/10:  Marinus Flyvbjerg Olesen
 9/10:  Ebbe Thimes Christensen
 30/10:  Filippa Pihl Thimes Henriksen

■  VIEDE/VELSIGNEDE I FILSKOV KIRKE: 
 20/8:   Line Fogtmann Lau  

og Morten Grinderslev Lau
 11/11:   Mette Bidstrup  

og Jesper Esbern Hansen

■  DØDE/BEGRAVEDE I FILSKOV: 
 7/8:  Jenning Jacobsen
 4/9:  Aase Larsen
 6/9:  Bodil Toksvig
 11/9:  Alfred Storm Pedersen
 12/9:  Nanna Kildegaard Stoklund 
 24/10:  Ester Marie Andersen
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DAG: DATO: MØDE:

Torsdag  1/12 Årsfesst ved Holger Haldrup

Mandag 19/12 Adventsfest  
og familieaften  ved Børneklubben

Onsdag 28/12 Julefest ved Henrik Bak Jepsen

EVANGELISK BEDEUGE

Tirsdag 10/1

Onsdag 11/1

Torsdag 12/1

Torsdag  26/1 Familieaften ved Thomas  
Bjerg Mikkelsen

Torsdag  9/2 Ydremissions aften ved Johanne F. Jensen

Fredag 24/2-
26/2 Familielejr på Holmsborg Søndervig

Torsdag 9/3 Generalforsamling  
og møde

ved Erik Elmpeo  
Dahl Hansen

Torsdag 23/3 IM Møde

2014INDRE MISSION
DECEMBER

2022

JANUAR

FEBRUAR

MARTS

For yderligere info, Kontakt  
formand Jakob Kristensen,  
telefon 7534 4343, mobil 2078 2126

Der er to studie grupper tilknyttet Filskov 
Indre Mission. Hvis man ønsker at være 
med i sådan en gruppe, kontakt forman-
den for yderligere info om grupperne og 
om hvornår disse mødes.

■  Børne- og Juniorklub med tilknytning  
til Filskov Indre Mission.

■  For børn i alderen 5 år til 3. klasse er 
der hver anden mandag eftermiddag 
Børneklub.

■  For børn i alderen 4. klasse til 7. klasse 
er der Juniorklub. 
Mere info, ring til Jenny Førrisdahl Jensen, 
telefon 7534 4211, mobil 3177 1271
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Karin Rahbek-Engmarksgaard 
Stof til næste nr. af bladet, der kommer i slutningen af MARTS 2023  

skal afleveres primo marts 2023 til redaktionen, gerne pr. mail: ken@km.dk

REDAKTION

KIRKEKAFFE: Filskov menighedsråd har besluttet, at der er kirke-
kaffe ca. en gang om måneden efter gudstjenesten i Filskov Kirke.

GUDSTJENESTER PÅ FILSKOV FRIPLEJEHJEM: 

 27/11: 1. søndag i advent 09.00 10.30
 4/12: 2. søndag i advent 10.30 09.00
 11/12: 3. søndag i advent 09.00 (Patricia) Ingen
 18/12: 4. søndag i advent Ingen 10.30
 24/12: Juleaften 14.45 16.00
 25/12: Juledag 10.30 09.00
 26/12: 2. juledag Ingen 10.00
 31/12:  15.00 13.30
 1/1: Nytårsdag Ingen Ingen
 8/1: 1. s.e. Hellig tre konger 10.30 19.30
 15/1: 2. s.e. Hellig tre konger Ingen 09.00
 22/1: 3. s.e. Hellig tre konger 09.00 10.30
 29/1: Sidste s.e. H. tre konger Ingen 09.00 (Patricia)

 5/2: Septuagesima 19.00 (Kyndelmisse) 10.30
 8/2: Kirken til Hverdagsbrug Ingen 17.00
 12/2: Seksagesima 10.30 09.00
 19/2: Fastelavn Ingen 10.30 (FDF i kirke)

 26/2: 1. søndag i fasten 10.30 Ingen
 5/3: 2. søndag i fasten Ingen 09.00 (Patricia)

 12/3: 3. søndag i fasten 10.30 (Familiegudstjeneste) 09.00
 19/3: Midfaste 09.00 10.30
 26/3: Mariæ bebudelsesdag 10.30 Ingen
 28/3: Spaghettigudstjeneste 17.00 Ingen
 2/4: Palmesøndag 09.00 10.30
 6/4: Skærtorsdag 10.30 09.00
 7/4: Langfredag 09.00 10.30
 9/4: Påskedag 10.30 09.00
 10/4: 2. påskedag Ingen 10.00

Fredag den 23. december  ......  kl. 14.30
Torsdag den 26. januar  ...........  kl. 10.15

Torsdag den 23. februar  .........  kl. 10.15
Torsdag den 30. marts .............  kl. 10.15

D E C E M B E R
J A N U A R
F E B R U A R
M A R T S


