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Torsdag den 27. september 
kl. 19.00

Sofie Klingberg: Det gav mig så meget 
at lave tv om at miste min mor.

Dokumentarprogrammerne "Mor er 
død, men det taler vi ikke om..." blev 
lidt af en vendepunkt i Sofie Klingberg 
Kruhøffers liv.

Da Sofie Klingberg Kruhøffer var 16 
år gammel, mistede hun sin mor, som 
døde af en kræftsygdom. Tabet bragte 
af indlysende årsager Sofie ud i sit 
livs krise, som hun dengang bearbej-
dede i en sorggruppe for børn, der har 
mistet.
Nu er Sofie blevet voksen, og tabet af 
moderen har hun lært at leve med. 
Men det forsvinder aldrig nogensinde. 
Sådan er det også for de andre børn 
fra den sorggruppe, Sofie gik i som 
barn. Deres sorg forsvinder heller 
aldrig.

I tv-programmerne ”Mor er død, men 
det taler vi ikke om…”, som blev sendt 
på DR, opsøgte Sofie nogle af de andre 
fra sorggruppen for at tale med dem 
om, hvordan tabet havde påvirket 
dem.
- Det var en god oplevelse på den 
måde at kunne spejle sig i hinanden 
igen, lige som vi kunne, dengang vi 
gik i sorggruppen, men nu med et 
andet perspektiv her så mange år 
efter.
- Vi genoplevede på en måde det, som 
sorggruppen kunne, selv om vi er 
mange forskellige steder i livet nu. 
Vi har nogle vidt forskellig historier, 
men der er alligevel mange ting, der 
går igen. Ikke mindst det med, at man 
har sorgen med sig altid, og at den i 
perioder kan komme til at fylde meget 
igen, når man oplever et eller andet, 
der minder én om det.

Sogneaften i Lyngså kirkehus

Høst guds-
tjeneste
Søndag den 30. september 
kl. 10.30 i Albæk kirke.

Minikonfirmander og børnekor 
medvirker.

Landsbyløbet startede sidste etape foran Albæk Kirke med 
over 500 deltagere. Med borgmestertale og klokkeringning 
blev løbet skudt i gang.



Sogneaften i Lyngså kirkehus 
med Liana Løth
Torsdag den 25. oktober kl. 19.00 
 
From Heart to Hands historie
Liana Løth fortæller:
Efter et år som frivillig i Ghana ind-

kaldte Liane Janne Løth venner og 
familie til et møde for at diskutere, 
hvordan man evt. kunne hjælpe bør-
nehjemsbørn i Ghana. 
Det nye center kom til at hedde: 

FHTH, Ghana Center for people in 
need. Foreningens arbejde foregår ud 
fra centeret, hvor Liane besøger kli-
enterne, der bor i en radius af 20 km. 
fra centeret.
Vi støtter ca. 70 klienter, fordelt på 
20 familier. Der ydes rådgivning og 
støtte i hverdagen, hjælp ved læge- og 
sundhedsplejerskebesøg, hjælp med 
sygeforsikring (15 kr. årligt), kontakt 
med sociale myndigheder, hjælp til 
skoleuniformer, bøger mm. Desuden 
ydes der mini-lån til enlige mødre, så 
de kan etablere en forretning. Liane 
er også tilknyttet et hospital med 
unge gravide teenagepiger. Her er 
hun deres sociale kontakt.
På centeret opholder der sig for tiden 
syv plejebørn og tre unge kvinder. De 
skal være der, til deres familie har 
fundet en bolig. Centeret fungerer 
som et aflastningstilbud for personer 
i nød.

Stidsholt møde 
med Connie Hedegaard
Torsdag den 1. november kl. 19.00.

Forhenværende EU-kommissær og minister i Danmark.
Connie Hedegaard blev første gang valgt ind i Folketinget i 1984, hvor hun 
bl.a. var politisk ordfører for Det konservative Folkeparti. I 1990 valgte hun at 
stoppe i politik og arbejdede efterfølgende bl.a. som journalist hos Berlingske 
Tidende, Chef for Radioavisen, og vært på Deadline. 

I 2004 kom Connie Hedegaard tilbage i dansk politik, hvor hun blev miljø-
minister, minister for nordisk samarbejde og sidenhen klima- og energimini-
ster. I 2009 var Connie Hedegaard også Minister for FN's klimakonference i 
København, før hun i 2010 til 2014 var EU's klimakommissær. 

Connie Hedegaard har modtaget adskillige udmærkelser og priser og har des-
uden været på Times top 100 over mest indflydelsesrige personer i verden.

Emnet for foredraget er:
Hvordan skal vi håndtere klimaet?
Som miljøminister og EU-kommissær fik Connie Hedegaard ofte stillet spørgsmålet, hvad hun havde tænkt sig at 
gøre ved klimaet? Og gennem hele sin karriere har hun forsøgt at løse de hurtigt voksende klimaforandringer og 
udfordringer, som vi står over for de kommende år.

I sit foredrag taler Connie Hedegaard om, hvordan vi på en succesfuld måde kan forene klima-udfordringerne, den 
stigende befolkning på kloden og den vækst, som vi har brug for. Hvad kan politikerne og erhvervslivet gøre, og 
hvad skal vi alle som ansvarlige borgere gøre? Connie Hedegaard beretter personligt og veldokumenteret om en af 
tidens helt store udfordringer, hvis ikke den største.



Alle Helgens søndag 
i Albæk-Lyngså sogn
"Alle Helgens Søndag" er tradi-
tionelt den søndag, hvor vi min-
des vore døde på en særlig måde. 
Mange går en tur på kirkegården 
og tænder et lys eller lægger en 
blomst på de kæres grave.

I Albæk-Lyngså sogn højtidelighol-
der vi dagen på en særlig måde.

Alle pårørende, der har haft begra-
velser på kirkegårdene siden sidste 
"Alle Helgen", bliver specielt ind-
budt til gudstjenesterne. Kirkerne 
vil være pyntede, og der vil være lys 
i bænkene.

Og så samles vi til en mindeguds-
tjeneste under Guds ords forkyn-
delse på netop denne dag. 

Efter prædikenen hører vi navnene 
på dem, der er blevet begravet 
på kirkegården siden sidste "Alle 
Helgen".

Velkommen til "Alle Helgens 
Gudstjeneste".

Søndag den 4. november:
Lyngså kirke kl. 10.30
Albæk kirke kl. 14.00

Hygge-
eftermiddag 
i Lyngså 
kirkehus
Torsdag d. 18. oktober kl. 14.00
Vi får besøg af Røde Kors.
 
Torsdag d. 13. december 
kl. 14.00
Vi julehygger med pakkespil. 
Medbring en pakke til gevinst. 

Hver gang byder samværet på en 
god kop og lidt lækkert til ganen. 
Tag gerne dit strikketøj med.
Kaffen koster 20 kr.
Har du brug for kørelejlighed, så 
ring til en af os.

 VELKOMMEN

Hanne Ågård Kristensen, 
21 18 95 62

Sofie Knøsen, 
30 23 76 37

Guri Svendsen, 
41 16 89 58

Ketty Kjær 
Pedersen, 
23 28 89 35

Højskolesang i Lyngså kirkehus
Det er dejligt at synge, - og særligt, når man har nogen 
at synge sammen med!

Højskolesang finder sted i Lyngså Kirkehus, hvor vi mø-
des omkring kaffe og sang fra Højskolesangbogen. 

Torsdag den 15. november kl. 14.00

Vi synger julen ind
Torsdag den 22. november kl. 19.00 i Lyngså kirke 
og Kirkehus

Solister er Lise Hansen - og Claus Søeby m.fl.

Arrangementet deles i to:
Første afdeling bliver i Lyngså kirke kl. 19.00 og derefter går vi 
ned i Lyngså Kirkehus, hvor der serveres lidt lækkert. Her kom-
mer anden afdeling.



Julekoncert 
MAS Koret
Torsdag den 6. december kl. 19.00 i Lyngså kirke.

MAS koret, ledet af Jette Sørensen, består af omkring 
30 glade sangere, som synger både rytmiske og tradi-
tionelle korsange.

Jule-kirke-café i 
Albæk kirke 
Torsdag den 13. december kl. 19.00 er der jule-café.

I kirkens midtergang vil der være opstillet caféborde, 
gode rammer for en hyggelig stemning.

Kirkesanger Dina Flyvbjerg vil sammen med nogle 
musikskoleelever synge for os og sammen med os, - 
mens vi nyder kaffe, julebag og samvær med hinanden.

Kom og vær med til at skabe den gode stemning….

Dagplejebørn i 
Lyngså Kirke
Fredag den 14. december kl. 9.30 inviteres de små 
børn til at deltage i julefortælling i Lyngså kirke.
Det er dejligt i kirken at møde de små, der måske ikke 
forstår så meget, - men som kan opleve kirkens rum ved 
en kravlegudstjeneste

Efter julefortællingen er kirkehuset åbent!

Børnehave og 
juletræs pynt
I december vil børnehaven klippe og klistre og lave 
julepynt til juletræet i Lyngså kirkehus.

Tirsdag den 4. december kl. ca. 10.00 kommer 
børnehaven til Lyngså kirke, hvor julens historie skal 
fortælles.

Derefter går vi ned i kirkehuset, hvor børnehavebør-
nene vil pynte juletræet, og der er saftevand og andet 
godt.

Mini konfir mandaf slutning
Søndag den 16. december kl. 14.30 holder vi minikonfirmandafslut-
ning i Lyngså kirke. Minikonfirmanderne medvirker naturligvis ved 
gudstjenesten, - sammen med kirkekoret KIK.. 

Efter gudstjenesten går vi ned i kirkehuset, spiser æbleskiver m.m. og 
leger nogen af de gamle julelege omkring juletræet.

Der er juleposer til alle børnene.

Alle er hjertelig velkommen til denne oplevelse.



Kom og 
vær med i 
KIK (Koret I 
Kirken)
Koret for dig, der elsker at synge
Koret med sang og musik og fede 
oplevelser
Koret der svinger, gynger, rocker 
og synger
Koret hvor alle er velkomne!
Og: Vi mangler præcis din stem-
me :-)
Hvem:   Fra 3. klasse -
Hvor:  Stensnæsskolen, Musik-
lokalet
Øvetid: Onsdage kl. 14.15-15.15

Bonus: Koret er aflønnet :-)

For kontakt: 
Kirkesanger og korcoach 
i Albæk/Lyngså kirker:
Dina Flyvbjerg Ledet
Tlf. 30 61 80 84
Email: flyv_bjerg@hotmail.com

Lyngså Kirke SALM E SANG / 
SALME VÆRKSTED
For alle, som elsker at synge salmer.
Ideen er, at vi helt uformelt, bare os der kommer, og 
orglet  
– samles nogle mandag aftener.
8. oktober 
12. november 
10. december kl. 19.00-20.15.

Vi vil synge de gode gamle salmer, hjælpe hinanden 
med at støve af og måske banke lidt rust af disse og 
glæde os over dem.
Men også grave efter guld blandt de mange nye salmer. 
Der er efter, at vores nuværende salmebog fra 2003 gik 
i trykken, skrevet og eller oversat rigtig mange nye 

salmer. Disse kan 
findes i forskellige 
samlinger, bl.a. 
det helt nye uautoriserede tillæg til salmebogen, som 
lige er udkommet i år - ”100 salmer”. Måske findes der, 
også blandt de helt nye salmer, nogle, som har kvalitet 
nok i tekst og melodi til, at de kan komme til anven-
delse i gudstjenestesammenhæng?
Kort sagt: Vi vil arbejde med en blanding af de gode 
gamle, de nye i vores salmebog og de helt nye salmer.  
 
Gratis kaffe/te i pausen.                                                                                                

Velkommen til alle
Organist Jørn   

NYE TIDER FOR 

Børne guds-
tjenester
Nye tidspunkter
Onsdag den 10. oktober 
kl. 17.30 (Lyngså kirke)
Onsdag den 14. november 
kl. 17.30 (Albæk kirke)
Søndag den 16. december 
kl. 14.30 (Lyngså kirke)
 
Efter onsdagsgudstjenester i kirken 
serveres aftensmad i kirkehuset
Vi er færdige kl. ca. 19.00

Velkommen til en børnevenlig guds-
tjeneste med både friske børnesange 
og salmer, vi synger sammen med 
KIK,  bibelfortælling og skuespil for 
alle aldre.

For maden betales 20 kr. 
for voksne – børn gratis.

Kirke-
musikalsk 
lege stue
I efteråret bliver der tilbud om kirke-
musikalsk legestue for små børn.

Kirkemusikalske legestue er i 
Lyngså kirkehus kl. 9.45-10.30.

5. oktober 
2. november
14. december

Kirkemusikalsk legestue ledes af 
musikpædagog Hanne Møller.
 



BILLEDER FRA 
DÅB OG VIELSER 

KAN SES PÅ: 
WWW.ALBAEK.

SOGN.DK 

 – KLIK PÅ 
”BILLED ARKIV”

Den 6. juni fra Albæk kirke: Knud Erik Sørensen, Frederiksbergvej 3, Præstbro
Den 7. juni fra Albæk kirke: Arne Lundbye Honum, Ålborgvej 586, Flauenskjold
Den 12. juni fra Lyngså kirke: Hans Ingemann Hansen, Fortunavej 2, Aalborg SØ
Den 20. juni fra Lyngså kirke: Orla Jørn Pedersen, Parkvej 33, Præstø
Den 21. juni fra Lyngså kirke: Harald Ellegaard Christensen, Nørrevej 16, Lyngså
Dern 13. juli fra Albæk kirke: Hugo Gustav Andreasen, Fæbrovej 26, Fæbroen
Den 18. juli fra Albæk kirke: Kaj Donsted Pedersen, Kirstensvej 8, Lyngså
Den 28. juli fra Lyngså kirke: Poul Erik Sørensen, Smedegårdsvej 10, Voerså
Den 3. august fra Albæk kirke: Thomas Jensen, Østkystvejen 340, Voerså
Den 23. august fra Albæk kirke: Jens Larsen, Dybvad ældrecenter
Den 24. august på Lyngså kirkegård: Inga Hansen, Chrestensmindevej 11, Sæby
Den 31. august på Albæk kirkegård: Ella Marie Sørensen, Rosengården, Sæby

Ann Sulbæk Jensen og 
Kenneth Rosing Vejrum 
– viet i Albæk kirke 25. 
august 2018

Den 3. juni i 
Albæk kirke: 
Ane Sønderkær, 
Strengsholtvej 14, 
Lyngså

Den 29. juli i 
Albæk kirke: 
Aksel Læsø 
Molbech, Gammel 
Køge Landevej 376 
G, Hvidovre

Den 5. august i 
Lyngså kirke: 
Malou Niviaq 
Løvstrøm Madsen, 
Nørrevej 30, 
Lyngså

Den 12. august i 
Albæk kirke: 
Alma Starcke 
Hvitved, Faldtvej 
7, Albæk

Den 19. august i 
Lyngså kirke: 
Linus Leander 
Høgsted, Havnevej 
10, Voerså

Den 9. september i 
Albæk kirke: 
Marie Holbæk 
Kristensen, 
Vadumvej 37 K, 
Vadum
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KIRKELIGE HANDLINGER I MARTS–APRIL–MAJ 2018 
VED ALBÆK OG LYNGSÅ KIRKER 

KORT OG GODT
Høstgudstjeneste
Høstgudstjeneste er altid en festlig 
begivenhed, hvor vi i kirken takker Gud 
for alt, hvad Han giver. Han lader solen 
skinne og skyerne regne, og Han giver 
livsglæder, som kan bære livet, også i 
sorgens time.
Ved høstgudstjenesten takker vi Gud 
for livet, - og først og fremmest selv-
følgelig for det liv, Han har givet på 
marken også dette år. I verden er der så 
megen sult og nød!
Har vi glemt taknemligheden, og er 
livet blevet en selvfølge???
Ved høstgudstjenesten er kirken pyn-
tet, og vi holder fest i taknemlighed for, 
hvad Gud gav.
I år samles vi alle til høstgudstjeneste i 
Albæk kirke:
Søndag den 30. september kl. 10.30
Minikonfirmanderne og kirkekoret KIK 
medvirker.
De indsamlede penge ved gudstjenesten 
går til Folkekirkens Nødhjælp.
 
www. albaek-lyngsaa.dk
Husk at se på denne internetadresse. 
Her er altid det sidste nye fra sogn og 
kirke. 

Kørsel med kirkebilen
Senest dagen før, inden kl. 18.00, ringer 
man til Dybvad Taxi på tlf. 98 86 42 14 
og bestiller kirkebil. 
(Hvis man af én eller anden grund alli-
gevel ikke ønsker at benytte kirkebilen, 
kan den afbestilles igen helt ind til 
afhentningstid).

Man bliver så 
afhentet på 
bopælen og efter 
gudst jenesten 
kørt tilbage.

Det er gratis for alle at benytte kirke-
bilen.

Menighedsrådsmøderne
afholdes i Lyngså kirkehus og er alle 
offentlige. Det betyder, at alle kan over-
være menighedsrådets møder (undta-
gen personsager og andre sager, hvor 
menighedsrådet finder det nødvendigt 
på grund af en sags beskaffenhed at 
foretage behandling i lukket møde).
Datoer:
23. oktober kl. 19.00
6. november kl. 19.00

Sagsfortegnelse, dagsorden samt 
udskrift af forhandlingsprotokol vil 
kunne ses fremlagt hos menighedsrå-
dets formand - se adresseliste.

Kirkebetjeningen holder fri på man-
dage + skiftende fridag, hvorfor kirke-
lige handlinger skal aftales i forhold 
hertil. Sognepræsten kan træffes alle 
dage. Tid aftales telefonisk.

I hvert nummer af kirkebladet offent-
liggør vi, hvem der har fået udført 
kirkelige handlinger i de foregående 
måneder. Vi gør igen opmærksom på, at 
dersom man ikke ønsker denne offent-
liggørelse, kan den naturligvis undla-
des. Besked gives blot til sognepræsten!

Næste nummer af kirkebladet for-
ventes at udkomme i slutningen af 
december.



Lyngså
kirkehus: 
Torsdag den 27. sep. kl. 19.00: 
Sogneaften – Sofie Kling berg

Onsdag den 3. okt. kl. 19.00: 
Konfirmandforældreaften i konfir-
mandstuen

Fredag den 5. okt. kl. 9.45: 
Kirkemusikalsk legestue i kirkehuset

Mandag den 8. okt. kl. 19.00: 
Salmeværksted i Lyngså kirke 

Onsdag den 10. okt. kl. 17.30: 
Børnegudstjeneste i Lyngså kirke 

Torsdag den 18. okt. kl. 14.00: 
Hyggeeftermiddag

Tirsdag den 23. okt. kl. 19.00: 
Menighedsrådsmøde

Torsdag den 25. okt. kl. 19.00: 
Sogneaften – Liana Løth

Fredag den 2. nov. kl. 9.45: 
Kirkemusikalsk legestue i kirkehuset

Tirsdag den 6. nov. kl. 19.00: 
Menighedsrådsmøde

Torsdag den 8. nov. kl. 19.00: 
Aktivitetsudvalgsmøde

Mandag den 12. nov. kl. 19.00: 
Salmeværksted i Lyngså kirke

Onsdag den 14. nov. kl. 17.30: 
Børnegudstjeneste i Albæk kirke 

Torsdag den 15. nov.: 
Højskolesang kl. 14

Torsdag den 22. nov.: Sogneaften 
”Syng julen ind” - Lise Hansen m.fl.

Tirsdag den 4. dec. kl. 10.00: 
Børnehavejul

Mandag den 10. dec. kl. 19.00: 
Salmeværksted i Lyngså kirke

Torsdag den 13. dec. kl. 14.00: Jule-
hygge-eftermiddag med pakkespil 
m.m.

Torsdag den 13. dec. kl. 19.00: 
Jule-kirke-café (Albæk kirke)

Fredag den 14. dec. kl. 9.30: 
Kravle-gudstjeneste

Søn. d. 16. dec. kl. 14.30: Mini kon fir-
mand af slutning – begyndende i kirke

Tirsdag den 20. dec. kl. 9.30: 
Skolejul

Lør. d. 31. dec. kl. 23.30: Mid nats-
guds tjeneste med efterfølgende mid-
natssuppe i kirkehuset

KALENDEREN
Sognepræst

Helge Morre Pedersen
Donstedvej 82, Albæk

9330 Dronninglund
98 86 70 48 . hmp@km.dk

Kirkesanger
Dina Flyvbjerg Ledet 

Hubertusvej 16, 9800 Hjørring 
30 61 80 84 

Organist
Jørn Wolf

Hornshøjvej 43, 9320 Hjallerup
98 28 41 50

Graver (begge kirker): 
Svend Christensen 
Lindenovsvej 15, 

9330 Dronninglund 
20 51 57 10 / 98 84 22 18 

alkirker@albaek-lyngsaa.dk

Albæk - Lyngså kirkegårdskontor
Østkystvejen 200, Lyngså, 

9300 Sæby
20 51 57 10

alkirker@albaek-lyngsaa.dk

Formand for menighedsrådet
Søren Holm Kristensen

Fjembhedevej 40, Præstbro
9330 Dronninglund

22 10 67 12

Kasserer for menighedsrådet
Kasper Nielsen

Albækvej 5, Voerså, 9300 Sæby
29 93 53 15

albaekvej@gmail.com

Kirkeværge Albæk:
Kaj Thomsen

Hjortestien 3, Lyngså, 9300 Sæby
20 71 73 28

Kirkeværge Lyngså:
Kristian Juel Christensen

Østkystvejen198, Lyngså, 9300 Sæby
26 14 93 72

Næstformand:
Hanne Kristensen, 

Østkystvejen 357, Voerså

Kontaktperson for ansatte:
Ketty Kjær Pedersen, 
Rådhusvej 50, Sæby

Menigt medlem:
Susanne Kongsbak, 
Svanevej 24, Voerså

Stedfortræder:
Anker Christiansen, 

Mette Billesvej 8, Frederikshavn

ADRESSELISTE

Indre Mission
Voerså  KFUM og KFUK:

Mødested: Lyngså Kirkehus, 
Østkystvejen 200, Lyngså

Mødetid: kl. 19.30

Indre Mission: 
Svend Kjær Pedersen, 

Rådhusvej 50, 9300 Sæby
tlf. 40 23 10 05

Tirsdag d. 16. oktober kl. 19.00  
Bibeltime - Johs. 18 v. Helge

Fredag d. 26. oktober kl. 19.30: 
Missionær Chresten Peder Olesen, 
Ejstrupholm - kredsarrangement

Tirsdag d. 20. november kl. 19.00 
Bibeltime - Johs. 19 v. Esther

Tirsdag d. 27. november kl. 19.00 
Adventsmøde

Nytårsaften 
– midnats-

guds tjeneste
Ved nytårstide er der mange 

tanker. Tanker om fortid, nutid 
og fremtid. Ofte kan vi føle os 

beklemte over tidens uvished. Alle 
disse tanker samler vi i kirken 

nytårsaften under bøn, salmesang 
og stilhed.

Der er midnatsgudstjeneste i 
Lyngså kirke kl. 23.30.

Kirkebilen kan også bestilles til 
midnatsgudstjenesten. 

Efter gudstjenesten serveres nyt-
årssuppe i kirkehuset 

– pris 20 kr.
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 Albæk Lyngså
30. september – 18. s. e. trin. 10.30 
Johannes 15,1-11 Helge Morre Pedersen ingen
"Vintræet og grenene"  HØSTGUDSTJENESTE 
7. oktober – 19. s. e. trin.  10.30
Johannes 1,35-51 ingen Helge Morre Pedersen
"De første disciple"  
10. oktober  17.30
Onsdag – Se inde i bladet  Børnegudstjeneste 
14. oktober – 20. s. e. trin. 9.00 
Mattæus 21,28-44 Mette Volsgaard ingen
"Lignelsen om to sønner"  
21. oktober – 21. s. e. trin. 10.30 
Lukas 13,1-9 Helge Morre Pedersen ingen
"Hvorfor ramte ulykken?"  
28. oktober – 22. s. e. trin.  10.30
Mattæus 18,1-14 ingen Helge Morre Pedersen
”Den største i Himmeriget”  KIRKEFROKOST
4. november – Alle Helgens dag 14.00 10.30
Mattæus 5,1-12 Helge Morre Pedersen Helge Morre Pedersen
"Saligprisningerne"  
11. november - 24. s. e. trin. 10.30 
Johannes 5,17-29 Helge Morre Pedersen ingen
”Jesus har sin fuldmagt fra Gud” 
14. november 17.30 
Onsdag Børnegudstjeneste 
Se inde i bladet  
18. november - 25. s. e. trin.  10.30
Lukas 17,20-33 ingen Helge Morre Pedersen
”Guds rige og Menneskesønnens dag”   
25. november – sidste s. i kirkeåret 10.30 
Mattæus 11,25-30 Helge Morre Pedersen ingen
"Jesu Fryderåb"  
2. december – 1. s. i advent  10.30
Mattæus 21,1-9 ingen Helge Morre Pedersen
"Indtoget i Jerusalem"   
4. december  10.00
Tirsdag – Se inde i bladet  Børnehavejul  
6. december  19.00
Torsdag  Julekoncert
Se inde i bladet
9. december – 2. s. i advent 10.30 
Lukas 21,25-36 Mette Volsgaard ingen
"Verdens sidste dag"  
13. december 19.00
Tirsdag Jule-kirke-café
Se inde i bladet  
16. december – 3. s. i advent  14.30
Mattæus 11,2-10 ingen Helge Morre Pedersen
"Om Johannes Døberen"  Minikonfirmandafslutning
23. december - 4. s. i advent  10.30
Johannes 1,19-28 ingen Helge Morre Pedersen
”Om Johannes Døberen”  ”De 9 læsninger”
20. december  9.30
Torsdag – Se inde i bladet  Skolejul  
24. december – Juleaften 16.00 14.30
Lukas 2,1-14 Helge Morre Pedersen Helge Morre Pedersen
"Juleevangeliet"
25. december – 1. Juledag  10.30
Lukas 2,1-14 ingen Helge Morre Pedersen
"Og det skete i de dage"  
26. december – 2. Juledag 10.30 
Mattæus 23,34-39 Helge Morre Pedersen ingen
"Troens pris" 
30. december – Julesøndag  10.30
Lukas 2,25-40 ingen Helge Morre Pedersen
"Simeon og Anna"  
31. december – Nytårsnat  23.30
Lukas 2,21 ingen Helge Morre Pedersen
"Navnet Jesus"
2019
6. januar– Helligtrekongers søndag 10.30 
Mattæus 2,1-12 Helge Morre Pedersen ingen
"De vise mænd" 


