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Velkommen
Det første kirkeblad for det nye år
har fundet vej til din postkasse,
og om ganske kort tid viser kalenderen 2018. Det forgangne
år har budt på mange forskellige
aktiviteter i Frederikskirken, og
kirke og sognegård har summet
af liv. Alle aldersgrupper har deltaget, og kirken er blevet brugt
på mange forskellige måder. For
eksempel har minikonfirmanderne skrevet bønner på åkander og
lagt dem i vandet i dåbsfadet – se
billedet på forsiden.

Indhold
Både kirke og sognegård vil
også i den kommende tid blive brugt flittigt. Blandt andet
byder vi indenfor til to koncerter og to foredrag. Vi er
også klar med nyt program
for torsdagsklubben og mange
tilbud til børn i alle aldre. God
fornøjelse!
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Kontakt
Kirkekontoret
Marianne Meidahl
Højmarkvej 47
8270 Højbjerg
86 27 17 73
malm@km.dk
Tirsdag-fredag: 10.00-13.00
Torsdag dog 10.00-14.30
Personregistrering Syd
Charlotte Glavind-Teute
Grøfthøjparken 1
8260 Viby J
87 33 44 72
skaade.sogn@km.dk
Alle hverdage: 10.00-13.00
Torsdag dog 10.00-16.00
Kirkegårdskontoret
Josef Pedersen
Hjulbjergvej 175
8270 Højbjerg
86 27 78 68
jfp@km.dk
Telefonisk henvendelse:
Mandag-fredag: 09.00-12.00
Kirkegårdsleder
Thomas Brevik
40 12 30 10
tcb@km.dk

Velkommen

Provst og sognepræst
Jette Marie Bundgaard-Nielsen
86 27 77 30
jmbn@km.dk
Træffes ikke fredag

Kirketjenere
Poul Porup og
Rebecca Gasbjerg
20 43 71 57
kirketjener@frederikskirken.dk

Sognepræst
Lene Juhl Kofod
25 52 01 58
ljk@km.dk
Træffes ikke mandag

Organist
Anders Brunsholt Frederiksen
22 41 78 14
organist@frederikskirken.dk

Sognepræst
Lisbeth Lindegaard
86 27 82 00
lmli@km.dk
Træffes ikke mandag
Sognepræst
Malene Vangsøe Bitsch
23 80 08 03
mvb@km.dk
Træffes ikke mandag
Tilknyttet pastor
Jens Maibom Pedersen
60 65 18 72
jmp@diakonhojskolen.dk
Sognemedhjælper
Sara Baj Svensson
21 60 13 53
sognemedhj@frederikskirken.dk

Menighedsrådsformand
Jens Holger Geil
23 31 01 49
geil@mail.dk
Kirkeværge
Peter Juhl Hansen
61 73 47 19
evajhan@gmail.com
Frederikskirken
Hørhavevej 3
8270 Højbjerg
Sognegården
Højmarkvej 47
8270 Højbjerg
Lyseng Kirke
Bushøjvej 188
8270 Højbjerg
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Det, man ikke kan sige sig selv
Der er ting, man ikke kan
sige sig selv.
Der er gode ting, som
andre kan sige, og der er
mindre gode, som andre
også kan sige.
Ordene virker altid anderledes, når de kommer
til én fra et andet menneske, end hvis det bare
er ens egne tanker.
Også selvom det er de
helt samme ord.
Godt at ordene også kan
komme fra andre.
For vi har behov for hinanden, men ikke nødvendigvis behov for de
samme mennesker. Og
ikke nødvendigvis behov
for de samme mennesker livet igennem.
Der kan ordenes vægt
også skifte.
Noget kan miste sin værdi, når det kommer fra
en bestemt person, og
det selvsamme kan virke
af en mere værdifuld karakter, i det øjeblik en
anden udtaler det.

Fordi vi ændrer os. Tiden ændrer sig. Alting
ændrer sig. Andre mennesker ændrer sig.
Livssituationer
forandres. Og nye ord skal siges og bliver sagt.
For der er ting, man ikke
kan sige sig selv.
Så er det godt, at andre
vil sige dem. Det er godt,
at andre tør sige dem.
Når vi nogle gange ikke
selv har modet.
Hvis ordet skaber, hvad
det udsiger, så er ansvaret enormt. Magten over
andre kan være katastrofal, hvis alene ordet
kan skabe.
Onde, opslidende, smertende ord kan nedbøje
den anden. Ligesom gode, opløftende og trøstende ord kan rette et
menneske op.
Den udtørrede plante,
der ikke fik vand. Og den
grønne friske, der aldrig
manglede længe ad gangen.

Ingen husker nødvendigvis detaljer om, hvad
der skete den ene eller
anden dag, men alle kan
genkalde sig den følelse,
der indfandt sig, da ord
blev sagt. I god eller ond
mening.

er det ordene fra andre,
der forandrer os?

Bøjede vi os sammen, eller rettede vi os op?

Og vi kan se os tilbage
og opdage, at vi har bevæget os ad nye stier.

Der er næppe noget
menneske, der kan sige
sig fri for at have sagt
noget ondt til en anden.
Forhåbentligt har vi sagt
mest godt.
Det værste er ubevidsthed om det.
Hvordan skal noget så
ændres? Hvordan skal vi
kende ansvaret?
Kun med bevidsthed om
vores ord kan vi forandre
måden, vi taler på.
Udelukkende med blik på
vores egen del og ansvar
kan vi overveje, hvordan
ord til andre skal lyde.
Forandrer vi os bare som
en slags naturlov, eller

Præsten har ordet

Lidt hen ad vejen.
Nogle gange umærkeligt
og nogle gange dramatisk.

Det kan være, vi har lyst
til at fortsætte. Det kan
også være, at vi vender
om og går tilbage.
Kun for at finde ud af, at
vi ikke mere kan komme ind på den sti, vi begyndte på.
For vi ændrede os undervejs.
Det skete bare. Mens
vi talte, og andre talte.
Ordene lød, og de skiftede betydning.
Og det kunne vi ikke have sagt os selv.
Malene Vangsøe Bitsch
Sognepræst
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Frivillige hænder søges
Kyndelmisse og kjørmesgilde
Fredag 2. februar kl. 17.00-21.00

Folkekirkens Nødhjælp
Søndag 11. marts kl. 09.30-13.00

Vil du hjælpe med anretning, servering samt oprydning?

Vil du hjælpe med at lave kaffe samt varme og
servere pølser og brød for indsamlerne?

Børnegudstjenester
Onsdag 17. januar kl. 16.00-19.00 (spaghetti)
Søndag 11. februar kl. 13.00-17.00 (fastelavn)
Tirsdag 20. marts kl. 16.00-19.00 (spaghetti)
Vil du hjælpe med anretning og servering
samt oprydning og oppyntning?

Vil du hjælpe?
Vi vil meget gerne have din hjælp.
Til gengæld kan vi tilbyde dig hyggeligt samvær med ansatte, andre
frivillige og deltagerne.
Vil du hjælpe med en eller flere opgaver, så kontakt frivilligkoordinator Sara Baj Svensson (sognemedhj@frederikskirken.dk eller 21 60
13 53).

Folkekirkens Nødhjælp

Menighedsmøde

Søndag 11. marts kl. 11.00
Sognegården

Søndag 8. april kl. 11.30
Sognegården

Folkekirkens Nødhjælp afholder landsindsamling,
og vi står for indsamlingen i Skåde Sogn. Vi vil
derfor gerne have din hjælp som indsamler! Vi
starter klokken 11.00, hvor vi mødes i sognegården. Her udleveres ruter og indsamlingsbøsser.
Herefter går vi ruterne og samler ind. Når vi er
færdige, mødes vi igen i sognegården. Her spiser
vi pølser med brød og så videre, mens pengene
tælles op. Ingen tilmelding – mød bare op.

Menighedsrådet afholder hvert år et menighedsmøde, hvor der orienteres om kirkens økonomi
samt aktiviteter i kirke og sognegård. Her fremlægges også planerne for det igangværende
kirkeår, ønsker om fremtidige aktiviteter og
de områder, der arbejdes særligt indenfor. På
dette møde har alle medlemmer af folkekirken
dermed mulighed for at komme i dialog med menighedsrådet.
Dagsorden
1. Valg af ordstyrer
2. Orientering om kirkens økonomi
3. Menighedsrådets beretning
a. Ny valgproces
b. Renovering af sognegården
4. Planer og aktiviteter
a. Dåbsinitiativ
b. Frivillige
5. Debat og dialog om kirkens liv
samt forslag til nye aktiviteter
6. Eventuelt

Info fra kirken
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Foredrag
Det bibelske billedsprog

Foredrag
Kunstens Kristusbilleder

Tirsdag 27. februar kl. 17.00-19.00
Sognegården

Tirsdag 10. april kl. 17.00-19.00
Sognegården

Professor Kirsten Nielsen har både som underviser
og forsker i faget ”Gammel Testamente” beskæftiget sig med det bibelske billedsprog. Til dette
foredrag vil hun vise, hvordan Gud ikke kun er skildret som en person i form af for eksempel en far,
mor eller god hyrde, men også som et vildt dyr
eller ild eller vand. Blandt Bibelens mange gudsbilleder er der også nogle, der kan vække uro, for
hvor voldelig er Gud mon?

Vi får besøg af lektor i kunsthistorie ved Aarhus
Universitet, Hans Jørgen Frederiksen. Igennem
kristendommens historie har billeder i form af
malerier, mosaikker og skulpturer bidraget til at
forme menneskers forestillinger om Jesus Kristus.
Store variationer vidner om skiftende tiders forsøg på at indkredse væsentlige aspekter, for et
Kristusbillede kan højst omfatte netop aspekter.
Der præsenteres eksempler fra oldtid til nutid.

Pris: 50 kroner (går til
sandwich og øl/vand)

Pris: 50 kroner (går til
sandwich og øl/vand)

Rundvisning i kirken

Sangaften på efterskolen

Lørdag 10. februar kl. 16.00-17.00
Lørdag 7. april kl. 16.00-17.00

Torsdag 8. februar kl. 19.30-21.30
Aarhus Efterskole, Brunbakkevej 21

Vil du se kirken indefra samt høre om dens
historie og den gennemgåede renovering? Så
mød op en af disse to lørdage eftermiddage, når
et af menighedsrådets medlemmer viser rundt og
fortæller. Rundvisningen tager cirka en time.

Aarhus Efterskole slår dørene op for sangglade
unge som ældre. Der vil være sang fra højskolesangbogen, og lærer Jacob Grundkær Hansen og
forstander Bent Ole Bærenholdt vil supplere med
fortællinger om sangene.

Arrangementer
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Koncert med solocellist
Brian Friisholm

Koncert med musikken
fra “La Belle Epoque”

Søndag 28. januar kl. 16.00
Frederikskirken

Søndag 11. marts kl. 16.00
Frederikskirken

Denne eftermiddag byder vi indenfor til koncert
med Brian Friisholm, der er solocellist ved Aarhus
Symfoniorkester. Til koncerten kan du opleve celloens smukke klang og mange udtryksmuligheder i
et program, der spænder fra Bachs uforgængelige
cellosuiter, som udgør hovedhjørnestenen i det
klassiske repertoire, til Benjamin Brittens moderne
bud på en cellosuite. Derudover kan du høre Brian
Friisholms arrangementer af tre Carl Nielsensange samt intet mindre end en verdenspremiere
i form af fire satser skrevet i samarbejde med et
konfirmandhold. Der er gratis adgang.

Frederikskirkens dygtige kor og instrumentalister
vil give et klingende indtryk af en meget frugtbar
æra i musikhistorien. Perioden 1871-1914 kaldes
”La Belle Époque” (”Den Skønne Tid”). Årrækken er en sand guldalder for fransk musik med
komponister som Fauré, Debussy, Ravel og mange
flere. Ved denne koncert vil kor- og orgelmusik
blandes med kammermusik, som også indeholder
eksempler på dansk musik inspireret af den franske stil. Koncerten er en del af ”Århundredets
Festival” arrangeret af Folkeuniversitetet med ”La
Belle Époque” som tema. Der er gratis adgang.

Musik
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Babysalmesang

Spaghettigudstjenester

Så er vi klar med datoerne for
to nye hold med babysalmesang. Alle gange er klokken
11.00 i kirken. Det er gratis
at deltage – dog gerne tilmelding til sognemedhjælper Sara
Baj Svensson (sognemedhj@
frederikskirken.dk eller 21 60
13 53).

Onsdag 17. januar kl. 17.00-18.30
Tirsdag 20. marts kl. 17.00-18.30
Onsdag 23. maj kl. 17.00-18.30

Hold 1
Manda
Onsda g 22. januar
g
Onsda 31. januar
g 7. fe
bruar
Manda
Manda g 19. februa
r
Manda g 26. februa
r
g
Manda 5. marts
Manda g 12. marts
g 19. m
arts

Dukkerne Clara og Victor er
med, når vi holder spaghettigudstjeneste i Frederikskirken. Her hjælper de for eksempel præsten med at bygge
Babelstårnet, hjælper dyrene
op i Noas Ark, leder efter æg
og tænder lys i adventskransen.
Clara og Victor vil gerne have
de små børns hjælp til dette,
men det er også en gudstjeneste for de lidt større børn, og
flere gange i løbet af året er også minikonfirmanderne med.
Med andre ord er der noget for
børn i alle aldre, og de må meget gerne tage både forældre
og bedsteforældre med.

Fastelavnsgudstjeneste og tøndeslagning
Søndag 11. februar kl. 14.00
Frederikskirken og sognegården
Kom til familiegudstjeneste og
efterfølgende tøndeslagning i
sognegården. Her spiser vi også
fastelavnsboller og drikker saft
og kaffe. Mød gerne udklædt
op! Alle er meget velkomne til
at deltage.

Minikonfirmander
Hold 2 g 9. april
Manda g 16. april
Manda g 23. april
Manda g 7. maj
Manda g 14. maj
Manda g 28. maj
Manda g 4. juni
Manda g 11. juni
Manda

Børn

I efteråret udgjorde elever fra
Skåde Skole de to minikonfirmandhold – nu er det eleverne fra tredjeklasserne på
Kragelundskolen, der inviteres til at deltage. Eleverne på
Kragelundskolen inviteres med
brev gennem skolen, men andre børn i sognet fra privatskoler er også velkomne til at
deltage og kan henvende sig
til sognemedhjælper Sara Baj
Svensson (sognemedhj@frederikskirken.dk eller 21 60 13 53).
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Mørkning –
meditativ gudstjeneste

Kyndelmisse
og kjørmesgilde

Onsdag 31. januar kl. 17.00-17.30
Onsdag 28. februar kl. 17.00-17.30
Onsdag 21. marts kl. 17.00-17.30

Fredag 2. februar kl. 18.00
Frederikskirken og sognegården

Tilstedeværelse, stilhed og fordybelse. Det er
nøgleordene, når vi byder indenfor til mørkning –
et åndehul, hvor vi kan trække vejret i en roligere
rytme, hvor vi kan mærke os selv og det, der
fylder for os lige nu. Vi forsøger med andre ord
at rette opmærksomheden indad og lukke stress
og jag ude.
Gudstjenesten består af rolig musik, lystænding
og stilhed til eftertanke, bøn og velsignelse. Alle
tre gange begynder gudstjenesten kl. 17.00,
men organisten vil hver gang begynde at spille ti
minutter før, så det er muligt langsomt at komme
til at slappe helt af.

Kyndelmisse falder 40 dage efter Jesu fødsel og
fejres, fordi det er dagen, hvor Jesus blev fremstillet i templet. I den katolske kirke fejres dagen
med en lysmesse, hvor de lys, som skal bruges i
det kommende år, velsignes. Kirkelige og folkelige
højtider smelter ofte sammen. Ved kyndelmisse
markeres således også fra gammel tid, at halvdelen af vinteren er gået. Man gjorde status og fejrede midvinter med et gilde.
Traditionen tro fejrer vi kyndelmisse med lysgudstjeneste, og efterfølgende inviterer vi til kjørmesgilde i sognegården med spisning. Tilmelding
til kirkekontoret senest 25. januar (malm@km.dk
eller 86 27 17 73 – tryk 4).

Pris for spisning:
60 kroner

Seniorgudstjeneste med
lagkage i Lyseng

Seniorgudstjenester
Hestehavehusene

Onsdag 23. marts kl. 14.00
Lyseng Kirke, Bushøjvej 188

Onsdag 17. januar kl. 14.00
Onsdag 21. februar kl. 14.00
Onsdag 18. april kl. 14.00

Lyseng Kirke danner rammen om en stemningsfyldt seniorgudstjeneste. Efter gudstjenesten har
kirketjenerne dækket op til kaffe og lagkage, og
der vil være hyggeligt samvær og god snak over
kaffebordet. Kirkebilen kan bestilles – se hvordan
på opslagstavlen side 11.

Særlige gudstjenester

Hver måned kommer en af kirkens præster forbi Hestehavehusene og holder gudstjeneste med
sang fra salmebogen eller højskolesangbogen,
tekstlæsning, fortælling og fadervor. Adressen er:
Plejeboligerne Hestehavevej 6, 8270 Højbjerg.
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Palmesøndag

Skærtorsdag

Søndag 25. marts kl. 10.00
Malene Vangsøe Bitsch

Torsdag 29. marts kl. 16.00
Lene Juhl Kofod

Palmesøndag for næsten
2000 år siden red Jesus ind
i Jerusalem på et æsel. Folk i
byen havde bredt palmegrene
ud på vejen, hvor han red, og
de råbte: “Hosianna, Davids
søn! Velsignet være han, som
kommer, i Herrens navn!”
Denne begivenhed fejrer den
kristne kirke hvert eneste år
på palmesøndag.

Skærtorsdag hører vi beretningen, om dengang Jesus
vaskede sine disciples fødder
(Johs. 13,1-15). Jesus ved, at
hans sidste time nærmer sig.
Og under måltidet med sine
nærmeste viser Jesus endnu
engang hvilket forbillede, vi
skal efterligne. At være stor
handler om at tjene sit medmenneske.

Langfredag

Påskedag

Fredag 30. marts kl. 10.00
Lisbeth Lindegaard

Søndag 1. april kl. 10.00
Jette Marie Bundgaard-Nielsen

Langfredag er kirkeårets mørke dag, hvor vi hører om Jesu
sidste timer og død på korset.
Traditionen er da også, at det
afspejles i gudstjenesten: Der
tændes ikke lys på alteret, fejres ikke nadver, og præsten
iføres ikke den farvestrålende
messehagel. Men alligevel har
langfredag sin egen skønhed
og stærke budskab.

Det forunderlige, at vi holder festgudstjeneste på en tom grav. Han
er gået forud. Så vi altid har noget, der venter forude. Et håb. Også
på de dage, hvor vi har svært ved at se mening og udveje. På den
måde fejrer vi hver søndag gudstjeneste på en tom grav. Vi insisterer
på, at der er mere end en tom grav. Et håb om nyt liv. En fremtid.
Også for vores døde i Guds varetægt. Påskeliljen er på vores breddegrader blevet symbolet på opstandelsen Påskedag, når den kæmper
sig igennem den forårsjord, som frosten lige har sluppet. Påskedag
giver også lejlighed til at synge alle vores flotte påskesalmer med
Grundtvigs ”Påskeblomst, hvad vil du her – bondeblomst fra
landsbyhave” som den mest kendte.

Almindelig gudstjeneste

Almindelig gudstjeneste

Gudstjeneste med tapas

Menighedsrådet er vært
ved tapas og samvær
efter gudstjenesten.

Almindelig gudstjeneste

2. påskedag
Musikgudstjeneste

Mandag 2. april kl. 16.00
Lisbeth Lindegaard
Denne dag handler evangelieteksten om kvinderne, der kommer til
Jesu grav og finder den tom, hvorefter de både glædes og undres
over opstandelsens under og ubegribelighed. For hvordan skal man
forholde sig til noget, som intet øje har set, og ingen forstand kan
rumme? Måske kan musik og kunst her være det medie, der lukker
den ubegribelige opstandelse op for os og udtrykker det, som ikke kan
rummes fuldt i ord og forstand, og måske er det derfor, at der netop
til påske findes så mange gode salmer og så meget skøn musik.
2. påskedag vil i tråd med dette være en musikgudstjeneste, hvor vi ud
over at høre dagens læsninger og prædiken samt synge påskesalmer skal
høre musik af G.F.Händel. Således blandt andet hans kantate ”Coelestis
dum spirat aura”. Medvirkende: Sopran, kor, violiner, cello og cembalo.

Påske
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Torsdagsklub
Torsdagsklubben mødes til hyggeligt samvær om
små og store emner. Møderne foregår som regel den
første torsdag i hver måned i tidsrummet 14.00-16.00
og finder sted i sognegården.

Det koster 30 kroner hver gang for kaffe/te og brød.
Kirkebilen kan bestilles (se hvordan på opslagstavlen
på side 11). Nye medlemmer er meget velkomne!

Nepal før jordskælvet i 2015

Forårssange og ønskekoncert

Torsdag 11. januar kl. 14.00
I 2009 var tidligere lærer Ellen
Goting på lærerudveksling i
Nepal, og det fortæller hun om
i ord og billeder. Det er en beretning fra en
eventyrlig rejse med vennebesøg i Kathmandu
og omegn, vandring i bjergene ad smalle stier
langs stejle skråninger og over skrøbelige hængebroer.

Torsdag 5. april kl. 14.00
Organist ved Frederikskirken,
Anders Brunsholt Frederiksen,
og en række af korets medlemmer kommer på besøg, så vi kan synge foråret
ind. Så kom, og syng med på forårets sange
fra højskolesangbogen. Anders og koret tager
også en række musikalske indslag med.

Kyndelmisse og kjørmesgilde

Besøg af Ny-Identitet

Fredag 2. februar kl. 18.00
Vi fejrer kyndelmisse med
lysgudstjeneste. Efterfølgende inviterer vi til kjørmesgilde i sognegården med spisning og hyggeligt samvær. Læs mere om det på side 8
under særlige gudstjenester. Tilmelding til kirkekontoret senest 25. januar (malm@km.dk
eller 86 27 17 73). Pris spisning: 60 kroner.

Torsdag 3. maj kl. 14.00
Formanden for Ny-Identitet,
Nader, giver et indblik i arbejdet med forebyggelse af æresrelaterede konflikter. Han fortæller om, hvordan unge kvinder lever et liv på flugt i Danmark.
Det har han kæmpet for at forhindre i syv år,
men nu skal vi også forebygge, inden skaden
sker.

Tekster med livsmod

Udflugt til Hvidsten

Torsdag 1. marts kl. 14.00
Tidligere provst og sognepræst
ved Frederikskirken KnudErik Jensen kommer forbi og
præsenterer et lille og personligt udvalg af
prosa og poesi, som han har taget til sig gennem
årene. Nogle af sangene skal vi synge. Andre
tekster vil Knud-Erik læse eller genfortælle.

Torsdag 7. juni kl. 10.00-17.00
Årets udflugt går til Hvidsten
og omegn. Du kan læse mere
om udflugten i det kirkeblad,
der uddeles den sidste uge i april. Der åbnes
først op for tilmelding til udflugten 1. maj. Fra
denne dato kan du tilmelde dig til kirkekontoret
(malm@km.dk eller 8627 17 73).

Salmestudiekreds
Så er det tid til anden halvdel af sæsonen i Salmestudiekredsen!
Fra januar til maj fortsætter studiekredsen med at synge og tale
om nyere salmer i vores salmebog. Inspirationen hentes i Kirsten
Nielsens bog “Der flammer en ild”. Første gang er tirsdag 9. januar
kl. 15.00-16.30 i sognegården. Herefter mødes gruppen hver anden
tirsdag (lige uger). Hvis du ønsker at deltage, kan du kontakte Niels
Jørgen Nedergaard (86 27 27 83 eller njnedergaard@yahoo.dk).

Klubber og studiekredse
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Facebook og Instagram
Vil du høre mere fra os? Så følg os
på de sociale medier! Du finder os
på Facebook og Instagram ved at
søge under ”Frederikskirken”.
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Dåbskludene er taget i brug
En masse flittige damer i sognet har strikket
mange fine dåbsklude, og vi har nu så mange,
at vi har nok til det første år. Men interessen er
så stor, at vi strikker videre. De første dåbsklude
blev taget i brug og foræret væk til dåbsforældre
lørdag 2. december. Sammen med dåbskluden
får dåbsforældrene også en lille folder, hvor de
forskellige symboler forklares.

Opslagstavlen
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Gudstjenesteliste
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Søndag 22. april kl. 09.30
Kragelundskolen 7.A

Lørdag 21. april kl. 11.00
Kragelundskolen 7.D

Lørdag 21. april kl. 09.30
Kragelundskolen 7.C

Konfirmationer

Søndag 28. januar kl. 10.00
Gudstjeneste med kirkekaffe
(Septuagesima)
Lene Juhl Kofod

Søndag 21. jauar kl. 10.00
Gudstjeneste
(sidste søndag efter H3K)
Jette Marie Bundgaard-Nielsen

Onsdag 17. januar kl. 17.00
Spaghettigudstjeneste
Lene Juhl Kofod

Lørdag 28. april kl. 10.00
Skåde Skole 7.A

Fredag 27. april kl. 11.00
Skåde Skole 7.B

Fredag 27. april kl. 09.30
Skåde Skole 7.C

Søndag 22. april kl. 11.00
Kragelundskolen 7.B + Dalgården)

Fredag 30. marts kl. 10.00
Gudstjeneste Langfredag
Lisbeth Lindegaard

Om gudstjenstelisten
Da gudstjenestelisten udarbejdes lang tid i forvejen, kan der
forekomme ændringer, således
at præsten er en anden end
angivet. Der er altid en opdateret gudstjenesteliste i våbenhuset eller på infotavlen foran kirken. Det vil også altid fremgå af
kalenderen på vores hjemmeside www.frederikskirken.dk

Søndag 29. april kl. 10.00
Gudstjeneste med kirkekaffe
(4.s.e.påske)
Jette Marie Bundgaard-Nielsen

Søndag 25. marts kl. 10.00
Gudstjeneste (Palmesøndag)
Malene Vangsøe Bitsch

Søndag 25. februar kl. 10.00
Gudstjeneste med kirkekaffe
(2.s.i fasten)
Lisbeth Lindegaard

Torsdag 29. marts kl. 16.00
Gudstjeneste Skærtorsdag.
Efterfølgende tapas
Lene Juhl Kofod

Søndag 15. april kl. 10.00
Gudstjeneste (2.s.e.påske)
Malene Vangsøe Bitsch

Tirsdag 20. marts kl. 17.00
Spaghettigudstjeneste
Malene Vangsøe Bitsch

Søndag 8. april kl. 10.00
Gudstjeneste (1.s.e.påske)
Lene Juhl Kofod
Menighedsmøde

Søndag 18. februar kl. 10.00
Gudstjeneste (1.s.i fasten)
Lene Juhl Kofod

Søndag 11. februar kl. 14.00
Fastelavnsgudstjeneste
Malene Vangsøe Bitsch

Søndag 18. marts kl. 10.00
Gudstjeneste (Mariæ Bebudelse)
Lisbeth Lindegaard

Mandag 2. april kl. 16.00
Musikgudstjeneste 2. påskedag
Lisbeth Lindegaard

Søndag 11. marts kl. 10.00
Gudstjeneste (Midfaste)
Landsindsamling
Lene Juhl Kofod

Søndag 4. februar kl. 10.00
Gudstjeneste (Seksagesima)
Lisbeth Lindegaard

Søndag 1. april kl. 10.00
Gudstjeneste Påskedag
Jette Marie Bundgaard-Nielsen

Søndag 4. marts kl. 10.00
Gudstjeneste (3.s.i fasten)
Jette Marie Bundgaard-Nielsen

Fredag 2. februar kl. 18.00
Kyndelmissegudstjeneste.
Med spisning i sognegården
Lene Juhl Kofod

Søndag 7. januar kl. 10.00
Gudstjeneste (H3K)
Jens Maibom Pedersen

Søndag 14. januar kl. 10.00
Gudstjeneste (1.s.e.H3K)
Lisbeth Lindegaard

April

Marts

Februar

Januar

