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Hyldest til søndags
Af sognepræst Rikke
Aagaard Nielsen
Digteren Dan Turell skrev digtet »Hyldest til hverdagen«, et digt som retter
blik og tanke ind på alt det, der bare
er.
Skulle det nu være noget særligt:
hverdagen, morgenkyssene, kaffelugten, opvasken?
»Fint nok med fester« skriver han så
også, »Al plads for euforien! Lad de
tusinde perler boble! Men hvilken
lykke så bagefter at lægge sig i hvilen
og hverdagens seng, til den kendte og
alligevel ikke så kendte udsigt«.
Hverdagene er der flest af - men allerbedst bliver tilværelsen jo også netop
til i vekselvirkningen mellem hverdag
og fest.
Hvor er det godt, at vi ikke skal være
til uden nogen af delene. De almindelige tider, OG opladningen, der gør
flade tider til høje tider.
OPLADNING
Søndagsgudstjenesten er en ugentlig
fest og opladning.
Flaget hejses, der er åbent hus i kirken, og Vorherre frabeder sig ikke
opmærksomheden i anledning af dagen - sønnens dag - søndagen.

Dørene slås op, alle bydes ind! Søndagsfestens lyskegle kaster så vores
blikke og tanker videre ud i hverdagen, tilbage i den, og får os til at se og
glædes over det, som bare er. Alt det,
som søndagens lys falder og kalder på
som hverdags gave og velsignelse.
En hyldest til søndagsgudstjenesten
er derfor ikke et forsvar for det gamle,
fordi vi ikke formår at tænke nyt og
bare vil gøre det samme én gang til
af ren og skær vane. Vi skal da heller ikke kun fejre gudstjeneste på den
traditionelle måde og den ene dag,
men vi skal ikke glemme søndagen
og dens gudstjeneste, det er pointen!
Jeg hylder søndagsgudstjenesten for
det lys, den sender ud til »den kendte
og alligevel ikke så kendte udsigt« og
den Guds velsignelse, jeg får at leve
hverdagen i.
GUDSTJENESTEN ER 		
SOM ET DIGT
Gudstjenesten kan sammenlignes
med et digt, som Søren Ulrik Thomsen gør det. Det er skrevet på bundne
former. Linjer skal rime, metrikken
passe og rytmen holdes. For ord, i
rytme og faste mønstre, formår at
formulere og forløse følelser, der i fri
dressur ellers er svære at tumle, og ritualet gør det uhåndterlige til at have
med at gøre.

sgudstjenesten
Det er godt at hvile i, også med
det, der kan nage, og som er
tungt at bære. Glæden kan også
få afløb på den festligste måde og
får det så ofte, når vi i gudstjenesten fejrer dåben. Det er godt at
øve sig, som et digt, der kan læses
mange gange, for det er er jo tilværelsens dybeste lag, vi dykker
ned i.
OPMÆRKSOMHED 		
ER DEN NYE OLIE
For tiden tænker jeg en del over,
om søndagsgudstjenesten i bund
og grund egentlig ikke er så meget bagefter, at den nu er kommet
langt foran!
Vi ser det lige for os. Et løb, hvor
det længe har handlet om at være
hurtigst, smartest og mest innovativ. Hvor succes bliver optalt i
regneark, og hvor søndagsgudstjenesten netop er sakket bagud.
Den har været så traditionel, at
den ikke har tiltrukket sig opmærksomhed. Har det overhovedet kunnet betale sig at holde kirkens gamle mursten intakte og
de høje hvælvinger opvarmede?
”Opmærksomhed er den nye
olie” fortæller Vincent Hendricks, professor i filosofi. Sådan
er det nu, vores opmærksomhed
er det nye råstof.

Alle vil fange vores opmærksomhed med konstante stimuli. Vi
mærker det! Men derfor bliver
der også færre situationer og steder, hvor vi kan finde ro og hvile
i det velkendte, hvor vi ikke skal
opfinde, udvikle, opdateres og
forstå det hele for at have lov til
at være med.
Søndagsgudstjenesten er sådan
en overvintret festgave. Et opladningens sted, og den byder sig til
med tilpas jævne mellemrum.
Derfor er den foran i al sin faste
form, selvom ordene i både bønner og prædiken hele tiden formuleres på ny og af os, som lever
i 2020. Men med ritualet som det
gelænder, du kan holde fast ved,
og som fragter dig gennem alle
livssituationer og aldre. Den har
vist sit værd gennem århundreder og vil vise det igen.
Foran er den, fordi du her får
mulighed for at sidde til bords
med Jesus selv og lytter til en røst
fra en, der tror på dig og vil noget med dig. En, som finder dig
dyrebar!
Det går aldrig af mode for os små
hverdagsmennesker: at styrkes
ved det og få åbnet nye udsigter
i tilgift. Jeg tror, at vi er opmærksomme på det, netop nu - tror du
ikke?

Påske i kirken
I påsken får vi alle livets og
dødens aspekter fortalt. Den
ene dag kan ikke stå uden den
anden, for alle påskens dage er
en sammenhængende fortælling om, hvordan livet opleves
med al dets glæde og gru. En
fortælling om, hvordan men- Af sognepræst
Betina Noer
nesker glæder sig og nogle
Rasmussen
gange svigter, når det gælder,
hvordan fællesskabet mellem
mennesker og mellem mennesker og Gud kan
holdes fast gennem flere tusind år. Det er en
fortælling om, at døden er reel, og at livet alligevel er evigt. Det er det største håb, man kan
forestille sig. Det er det håb, som lover os, at vi
kan rejse os fra det allermørkeste mørke.
I Kerteminde-Drigstrup sogn markeres påskens begivenheder ved disse gudstjenester:
Palmesøndag den 5. april
Kerteminde Kirke kl. 10 og
Drigstrup Kirke kl. 11.30.
Skærtorsdag d. 9. april
Kerteminde Kirke kl. 19.00.
Langfredag d. 10. april
Kerteminde Kirke kl. 17
Liturgisk gudstjeneste med deltagelse af
Strygerensemblet Påskekvartetten, som spiller
Haydns »De syv ord på korset«.
Påskedag d. 12. april
Kerteminde Kirke kl. 10 og
Drigstrup Kirke kl. 11.30.
Anden påskedag d. 13. april
Kerteminde Kirke kl. 10.
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Af sognepræst
Betina Noer
Rasmussen

Særgudstjenester
i Kerteminde-Drigstrup sogn og i Hindsholmsamarbejdet

Ud over søndagsgudstjenesten har vi
også andre former for gudstjenester; med
en samlet betegnelse kalder vi dem for
særgudstjenester. Ikke fordi de er sære,
mere fordi de bærer præg af at have en
særlig karakter, eller fordi de danner rammen om en særlig lejlighed.
AFTENSANG
Første og tredje torsdag i måneden mødes vi i Kerteminde Kirke til aftensang kl.
17-17.30. Ved disse aftener er der fokus
på toner frem for ord, og derfor vil orgelet
ofte være akkompagneret af et andet egnet
instrument, f.eks. violin, cello, fløjte. Disse
aftener er stemt til ro og eftertænksomhed.
DÅBSGUDSTJENESTER
Den første lørdag i hver måned er der tilbud
om dåbsgudstjeneste kl. 11. Her er dåben
det centrale, hvorfor den korte prædiken
og salmerne vil relatere sig til dåben og det
nye liv, som forældrene bærer med sig ind
i kirken.
LANGFREDAG
Ved denne gudstjeneste, som holdes kl. 17,
deltager Strygerensemblet Påskekvartetten,
som spiller Haydns »De syv ord på korset«.
Mellem musikstykkerne læses de sætninger, som Jesus menes at have sagt, mens han
hang på korset.
KRISTI HIMMELFART
Ved denne gudstjeneste synger vi primært
nye salmer, som bindes sammen ved korte
refleksioner, bønner og enkelte læsninger.
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1. SØNDAG I TRINITATIS 		
- SOMMERGUDSTJENESTEN
Denne dag er gudstjenesten flyttet til om
eftermiddagen, og den vil følge en liturgisk
plan, der sætter fokus på læsninger og på
sang og dejlig musik. Sådan sætter vi sommeren og trinitatis-tiden i gang i Kerteminde kirke.
BØRNEGUDSTJENESTE
Hvert år har vi fornøjelsen af at have alle
tredjeklasse-eleverne i kirken i en lille uge.
Ugen kalder vi »Lær kirken at kende« - netop fordi, det er det, det går ud på - at lære
kirken at kende, med alt hvad det indebærer af rum og ritualer, historie, fortællinger,
musik, mennesker og historie. Dette forløb
slutter med en børnegudstjeneste, hvor fortællingerne og salmerne er nogle, som børnene kan forholde sig til. Og hvor de ting,
som børnene har kreeret i løbet af ugen, er
sat frem til pynt og illustration i kirken.
KONFIRMANDGUDSTJENESTE
I år vil konfirmanderne medvirke ved en eftermiddagsgudstjeneste forud for salget
af deres fine sager, som sælges til fordel for Folkekirkens
Nødhjælp på den fælles indsamlingsdag 8. marts.
HØSTGUDSTJENESTEN
Høstgudstjenesten følger samme skabelon
som sommergudstjenesten, hvor musikken,
sangen og læsningerne tilpasses årstiden.
ALLEHELGEN
Denne gudstjeneste, som altid vil ligge om
eftermiddagen, kl. 15 i Drigstrup Kirke og

kl. 17 i Kerteminde Kirke,
har også en særlig karakter.
Denne dag mødes vi om at
tænke på dem, som vi savner, og dem, som vi har mistet. Navnene på dem, der er
døde og bisat eller begravet
fra Kerteminde Kirke, Drigstrup Kirke eller fra kapellet det seneste år, vil blive læst
op, og der er tændt lys i kirken, som man vil
kunne tage med sig ud, når man går.
JULENAT
Når maden er spist, gaverne pakket op og
beundret, og der er blevet sunget og sagt
det, som skal siges sådan en juleaften, så
kan man komme hen i Kerteminde Kirke
kl. 23.30 til en kort gudstjeneste, som med
sænket belysning og stearinlys i bænkerækkerne rammer den fortættede stemning
ind, som uvægerligt vil samle sig i kirken,
når 250 mennesker mødes efter årets mest
stemningsmættede dag.
UDENDØRSGUDSTJENESTEN
Sammen med præsterne på Holmen skiftes
vi til at afholde denne udendørsgudstjeneste
i samarbejde med Lulus Café og Boutique.
Denne aften er gudstjenestens rammer
sommeraftenen og jazzede toner fra to garvede guitarister.
2. PINSEDAG
Også denne gudstjeneste i haven ved Viby
Sognegård afholdes i samarbejde med præsterne fra Holmen. Samlet i haven under
fuglefløjt og afmålte briser markerer vi pinsens betydning.

Hvorfor går du i kirke?
Det spørgsmål stillede vi to af Kerteminde Kirkes trofaste kirkegængere. Det følgende er deres
oplevelse af den almindelige højmesse.
Hvorfor går du til
gudstjeneste?
Det er en arv fra mit
grundtvigianske barndomshjem i Vendsyssel. Og så holder jeg
meget af Kerteminde
Kirke, hvor jeg har haft glæder og sorger gennem mange år. Nydelsen af det
smukke kirkerum og ritualerne giver mig
en indre ro, en slags åndelig fitness. Og så
sætter jeg pris på de varme smil og glade
nik hen over kirkebænkene. De får mig
til at føle, at vi alle er del af noget større.

Er der en del af gudstjenesten, som du
sætter særlig pris på, eller som skiller sig
særligt ud? Hvilken og hvorfor?
Trosbekendelsen. Der mærker jeg især
vort fællesskab som kristne. Også dåben
er for mig en dejlig og varm del af gudstjenesten. Jeg elsker glade barnestemmer
og hele dåbsritualet, men jeg kunne nu
godt undvære nogle af mobilkameraerne!

Hvorfor går du til
gudstjeneste?
Jeg kommer i kirken
for at tanke op mentalt
og for at sige tak. For at
få en lille times pause,
hvor jeg bare kan lytte,
synge og tænke - uden at blive afkrævet
et øjeblikkeligt svar eller en løsning. Hvor
jeg kan blive inspireret til resten af dagen
- og måske endda resten af livet.

ke over de valg, som jeg træffer - eller ikke
træffer.
En salme kan enten bekræfte eller ændre
den tone i sindet, som jeg træder ind i
kirkerummet med. Tonernes og teksternes magi.

Er der en del af gudstjenesten, som du
sætter særlig pris på, eller som skiller sig
særligt ud? Hvilken og hvorfor?
Jeg sætter stor pris på prædiken og på
salmerne. En god prædiken sætter min
hverdag i perspektiv og får mig til at tæn-

Hvad er en god gudstjeneste?
Der er mange brikker, der skaber en god
gudstjeneste for mig. Salmer med et dejligt billedsprog, organistens smukke musik, en prædiken i et godt sprog med klar

Hvad er en god gudstjeneste?
En god gudstjeneste er den, hvor man
forlader kirken lettere end, da man trådte
ind. Og det synes jeg faktisk altid, at jeg
gør.
Finder du nogen fordele ved den almindelige søndagsgudstjeneste frem for
andre særgudstjenester?
Den almindelige søndagsgudstjeneste er
kendt stof for de faste kirkegængere. På

diktion og gerne en aktuel krølle til udlægningen af dagens tekst.
Gør gudstjenesten nogen forskel for
resten af din dag?
Ja, den er med til at forme en god søndag.
Og den fornemmelse forstærkes kun,
som årene går.
Hvilke ord ville du bruge til at beskrive
gudstjenesten for en, der ikke er bekendt
med den?
Fællesskab, ro og stemning. En bekræftelse af vor fælles religion, kultur og de
værdier, som vort samfund bygger på.
Jørgen Kjærsgaard

den måde er den tryg. Men for dem, som
sjældent kommer i kirken, tænker jeg, at
den måske kan føles lidt stiv.
Personligt tænker jeg, at der godt kunne
skabes en mere »løs« stemning i kirkerummet søndag formiddag uden, at det
ville skade det teologiske budskab.
Gør gudstjenesten nogen forskel for
resten af din dag?
Ja - jeg får ganske enkelt en bedre dag - og
bliver sjovere at være sammen med!
Hvilke ord ville du bruge til at beskrive
gudstjenesten for en, der ikke er bekendt
med den?
Fred, ånd og glæde.
Bettina Berg

Se evt.:
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HUSK
MENIGHEDSRÅDSMØDER
Langegade 13, Skt. Laurentius-salen

Sansegudstjeneste
i forårets tegn
Torsdag den 30|4 kl.
11.00 i Kerteminde Kir
ke
Gudstjeneste med dement
e ældre og deres pårørend
e.
Kom til gudstjeneste for alle
sanser med masser af mu
sik.

Tirsdag den 3|3 kl. 16.30
Tirsdag den 14|4 kl. 16.30
Tirsdag den 12|5 kl. 16.30

Konfir mation

Dagsorden fremlægges på kirkekontoret, Præstegade 4, en uge før mødet
mødet. Møderne er offentlige.

Sommergudstjeneste
i Kerteminde Kirke
Fredag den 5|6 kl. 11.00
vil der i Kerteminde Kirke være sommerg
udstjeneste /
ældregudstjeneste. Efter gudstjenesten vil
kirken
være vært ved en frokost i Langegade 13.

Bededag den 8|5
kl. 9.30 (7. A)
Kerteminde Kirke
n
-Herluf Mohr Sørense
v/ sognepræst Søren
kl. 11.30 (7. B)
Kerteminde Kirke
a Noer Rasmussen
v/ sognepræst Betin
. 9.30
Drigstrup Kirke kl
Rasmussen
er
No
a
v/ sognepræst Betin
Lørdag den 23|5
kl. 10.00
Kerteminde Kirke
a Noer Rasmussen
v/ sognepræst Betin

Tilmelding senest d. 25. maj til kirkekontoret
på
tlf. 65 32 23 89 eller ved personlig henvende
lse
på kirkekontoret.

SALMECAFÉ
Langegade 13, Kerteminde
Torsdag den 12|3
Torsdag den 2|4
Torsdag den 7|5
Alle dage kl. 10.30-12.00.
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KIRKEBIL
Ældre og/eller gangbesværede
kan bestille en kirkebil til kørsel
til gudstjenester eller andre
kirkelige arrangementer.
Ring på tlf. 65 32 23 89 senest
3 dage før gudstjenesten eller
arrangementet.

Koncer ter
Hans
Orgelkoncert med
29|3 kl. 15.00:
avn).
nh
åndskirken, Købe
Ole Thers (Hellig
idor.
ch, Händel og W
Musik af bl.a. Ba
s
lesandro Scarlatti
5|4 kl. 16.00: Al
n Larsen
rganist Tore Bjør
»Stabat Mater«. O
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og sangere fra Sv
jtenist
DUO 1702. Blokflø
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sen og organist Ka
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.
iansen
Immerkjær Krist
holt synger
Tenor David Dan
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VI SES
Himmelfartsvandring
Torsdag den 21|5 - i samarbejde med Munkebo Fodslaw arrangeres Himmelfartsvandring.
Kl. 10.00 Vi mødes i Stubberup Kirke - Kirkebakken 59,		
5390 Martofte til en lille kort vandring 			
- tema: »At gå ud i verden«.
Vi går til Martofte Sognegård - ca. 5 km - 		
med oplevelser undervejs.
Kl. 12.30 I Martofte serveres frokost. 				
Drikkevarer og kaffe kan købes.
Kl. 13.30 Nu er der mulighed for at blive kørt tilbage til kirken
eller være med på en vandretur tilbage på ca. 5 km.
Der vil være mulighed for transport i bus fra Kerteminde til Stubberup Kirke og tilbage igen.
Tilmelding: Til spisning og bustransport senest 10. maj til Kerteminde Kirkekontor, Præstegade 4 - tlf. 65 32 23 89 eller på
limp@km.dk.
Der er plads til max. 50 personer til spisning, men man er selvfølgelig velkommen til vandring uden spisning.
Hvis man har lyst til at gå længere end de 5 km - eller vil have
sin bil stående ved Sognegården - kan man inden kl. 10.00 gå fra
Sognegården langs banesporet til kirken. Der er ca. 1,3 km.
Mulighed for bus fra Kerteminde Kirke til Stubberup Kirke og
retur. Afgang fra Kerteminde Kirke kl. 9.30. Afgang fra Martofte
Sognegård tilbage til Kerteminde kl. 13.30.

FESTIVAL 2020
KAMMERMUSIK
kl. 22.00
Koncer t den 31|7
Entré.
i Kerteminde Kirke.

al.dk
w.kammer musikfestiv
Yderligere info på ww
i døren.
itker teminde.dk eller
Billetter via www.vis
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Gudstjenesten
Af sognepræst
Lone Wellner Jensen
Biskopperne nedsatte i 2016 en faggruppe, der skulle drøfte gudstjenesten for »at styrke en faglig, engageret
og nuanceret debat om fremtidens
gudstjenesteliv«. Gruppen har udgivet
et hæfte med sine betragtninger, som
interesserede kan finde på Fyens Stifts
hjemmeside.
I den forbindelse kunne det være interessant at se lidt på den gudstjeneste,
vi holder i dag. Hvad er dens historie
og dens funktion?
Meningen med gudstjenesten er at
etablere et møde mellem Gud og mennesker. Gud er nærværende i sit ord
og sine sakramenter, og vi svarer med
lytten - handling, sang og musik.
Gudstjenestedagen deler vi med de allerførste kristne. De samledes på dagen for opstandelsen - søndagen, og
det har kristne gjort lige siden. Der
står i påskeevangeliet: »Meget tidligt
om morgenen den første dag i ugen
kommer de til graven«. Sådan er det
nu for alle kristne i hele verden. Vi forlader vort eget hjem - vi flytter os helt
bogstaveligt fra vort eget for at møde
Gud i kirken, der billedlig talt er bygget oven på Kristi grav. Vi er kommet
for at høre det samme som kvinderne
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- under forandring?
ved graven: Kristus er opstanden, Gud
har sejret over døden. Vi er kommet for at
lade vores erfaring gennemlyses af Gud.
Gudstjenestens bestanddele har vi også
fra den tidligste kristne kirke. De samledes som vi om fortællingen om Jesus,
som modtages med lovsang og måltidet
med ham - nadveren. Vi har indholdet til
fælles med de allerførste kristne, men formen har jo ændret sig en del.
Gudstjenestens form kalder vi for liturgi.
Liturgi betyder i virkeligheden »offentlig
handling«. Den faste form er vigtig, fordi
den giver os tryghed og skaber sammenhængskraft.
Da kirken får sin frihed under kejser
Konstantin i år 313, fastlægges dens gudstjeneste i store træk, og musik til brug ved
gudstjenesten begynder at blive udviklet
og samlet. Den grundform, som vores
gudstjeneste er udviklet fra, ligger så nogenlunde fast omkring det 12. århundrede. Romermessen kaldtes den. Den består
af 20 faste led med sit absolutte klimaks i
nadverens indstiftelse.
I virkeligheden ønskede Martin Luther
ikke en ny gudstjeneste. Han ønskede blot
en nyfortolkning af romermessen. Og så-

dan blev det. Først og fremmest lagde
han vægt på forståelighed og menighedens medvirken ved gudstjenesten.
Derfor er vores kirke også i nutiden
optaget af kontinuerligt at arbejde
med sproget, med nye oversættelser
af Bibelen og nye salmer. Sproget og dermed prædikenen - fik en langt
mere fremtrædende plads i gudstjenesten efter reformationen.
Martin Luther udarbejdede forslag
til en ny gudstjenesteliturgi, og vores
gudstjeneste er en viderebearbejdelse
af hans »Deutsche Messe«. Han ville
nok undre sig over et par ting, hvis
han skulle deltage i vores gudstjeneste i Drigstrup eller Kerteminde kirke,
men i store træk ville han nikke genkendende.
Vores gudstjeneste har altså en meget
lang historie præget af en høj grad af
kontinuitet. Der ligger mange tanker
og fortolkninger i gudstjenestens liturgi, og vi skal passe på, at vi ikke afskærer os fra dem ved alt for radikale
nybrud, men vi skal selvfølgelig også
- i Luthers ånd - sørge for, at gudstjenesten og dens sprog er forståeligt for
det moderne menneske.

Af sognepræst
Betina Noer
Rasmussen

STORE KREA-DAG

- indsamling i nye klæder
Fredag d. 6. marts møder konfirmanderne ind til en anden form for undervisning, end de plejer.
Denne dag skal de nemlig bruge sig selv, deres hænder og deres forstand på lidt andre måder, end
de er vant til. Vi skal nemlig have store krea-dag, hvor vi skal bygge, bage, sy og male, alt sammen
i den gode sags tjeneste. Vi skal bruge vores hjemmebagte småkager, vores hjemmesyede muleposer, vores hjemmegjorte insekthoteller og fuglehuse og vores fine håndmalede sten til at samle
penge ind til Folkekirkens Nødhjælp, som har landsindsamling søndag d. 8. marts.
Salget af de fine sager finder sted i Kerteminde Kirkes våbenhus umiddelbart efter gudstjenesten
kl. 14 søndag d. 8. marts. Konfirmanderne deltager aktivt i gudstjenesten og vil efterfølgende også
stå for salget af alt det, som de selv har været med til at skabe.
Vi har allieret os med flere af byens kyndige udi i de forskellige former for håndværk, så der vil
blive taget godt vare på alle kreative områder. De Ensomme Gamle Mænd hjælper med at bygge,
Butik Meter hjælper med at sy, Majse Sten hjælper med at sætte farver på flotte sten, og bagelystne
bedstemødre og -fædre vil stå i køkkenet sammen med forklædeklædte unge mennesker.
Dagen er planlagt i samarbejde med sognepræst i Dalby-Stubberup Søren-Herluf Mohr Sørensen,
og formålene med den er flere. Det første og mest oplagte er at samle penge ind til nogle af verdens
nødstedte. Et andet og lige så vigtigt formål er at gøre opmærksom på, at disse nødstedte findes
lige uden for vores egne små døre. Et tredje og mindst lige så vigtigt formål er at få tydeliggjort,
hvordan vi kan gøre en forskel, og at alle forsøg og initiativer til at hjælpe folk i nød er vigtige og
værdsatte. Med et fint ord kalder vi i kirkeligt regi det at hjælpe andre mennesker for diakoni.

Konfirmanderne har
bagt kager, syet muleposer,
malet på sten,
lavet insekthoteller
og bygget fuglehuse.
Kom og gør en
god handel!
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GABRIELLA DAHM
Af sognepræst
Gabriella Dahm

- ny præst i Kerteminde-Drigstrup

Tænk at få lov til at blive indsat som præst
i Kerteminde-Drigstrup pastorat 1. s. i advent og tillige den 1. december! Det blev
jeg, og det er jeg meget glad og taknemlig
for. Søndagen er den første søndag i kirkeåret og markerer en ny begyndelse. En
søndag, som i min barndomskirke (Den
svenske kirke) bliver fejret med fest, en
søndag, som er mine tre børns dåbsdag
og nu også min indsættelsesdag i mit første faste embede. Det vil jeg gerne sige tak
for, ikke mindst menighedsråd og provst,
som blev enige om dagen.
For snart to år siden blev jeg ordineret i
Odense Domkirke. Efter at jeg i godt 25 år
hovedsageligt havde brugt min teologiske
kandidatuddannelse som underviser, var
tiden kommet til at søge embede i Folkekirken. I marts 2018 begyndte jeg som
barselsvikar i to sogne i Odense (Hjallese
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og Højby). Ganske uprøvet som præst,
men med en del erfaring fra et arbejdsliv
i uddannelsesverdenen. Med erfarne, om
end aldersmæssigt yngre præster har jeg
fået en god ballast med mig nu, hvor jeg
har fået mit »eget« embede. Og jeg er glad
for, at jeg igen har gode kollegaer omkring mig, selvom jeg nu er mere kendt
med kirken »indefra«, end jeg var for to
år siden. Det var, og er det til tider fortsat,
en overgang at gå fra at være underviser
og formidler til at være forkynder og sjælesørger. Men jeg er glad og taknemlig for
mit skift.
For 30 år siden afsluttede jeg min uddannelse ved Lunds Universitet, Sverige,
for som svensk teologisk kandidat straks
at flytte til Århus, hvor jeg blev en del af
universitetsmiljøet på Århus Universitet.
I en årrække underviste jeg i klassisk he-

braisk, inden jeg blev ansat som adjunkt
og senere lektor på Odense Seminarium.
I 1990 blev jeg gift og bosatte mig sammen med min mand i en østjysk præstegård. I 1998 flyttede vi til Odense, da min
mand, Lars Hagensen, havde søgt og fået
stilling i Dalum sogn. Vor yngste søn, 19
år, bor stadigvæk hjemme. De to ældste er
flyttet hjemmefra.
Nu glæder jeg mig til at blive mere dus
med Kerteminde og Drigstrup sogne både med »de levende stene« - jer - og
de sten, som vi kender som kirkebygningernes! Jeg fik en meget fin velkomst den
første dag i december og har i de forløbne
uger fået lov til at prædike både før, i og
efter jul. Nu venter foråret - det bliver
spændende at se, hvad det bringer med
sig i og omkring kirkerne!

Siden sidst
DØBTE I DRIGSTRUP KIRKE
19.01.20 Ann-Sophie Hedengran Kaysen
DØBTE I KERTEMINDE KIRKE
20.10.19 Loui Skov-Bruun
02.11.19 Arnold Engelbrecht Madsen
02.11.19 Norah Niccoline Tingkær 		
		Jensen
17.11.19 Nellie Kronquist Lunde 		
		Werenberg
24.11.19 Silas Nohr Broholm Johansen
07.12.19 Valdemar Wallin Egeskov 		
		Andersen
12.01.20 Helena Courdt Frid
19.01.20 Carl Villum Grymer 		
		
Bermann Bay
19.01.20 Johannes Valentin Dreier

VIEDE I KERTEMINDE KIRKE
07.12.19 Signe Wallin Høj og André
		
Egeskov Møller Andersen
28.12.19 Josefine Sjørslev Høgh og 		
		
Lasse Sjørslev Høgh
VELSIGNEDE I 		
KERTEMINDE KIRKE
02.01.20 Liya Kuptsova og Remi Provost

28.11.19
30.11.19
06.12.19
22.12.19
01.01.20
08.01.20
11.01.20
19.01.20
22.01.20

Inger Sigrid Kofoed
Erling Marius Petersen
Inger Larsen
Hanne Bool Nielsen
Amy Work
Janus Winther Synnestvedt
Kurt Thinesen
Inger Kruse Andersen
Lise Krogh Christensen

BEGRAVEDE/ BISATTE FRA
KERTEMINDE-DRIGSTRUP SOGN
02.10.19 Niels Abbednæs
29.10.19 Aase Dagny Hassel-Pflugh
04.11.19 Karin Annette Nielsen
06.11.19 Jytte Martinussen
15.11.19 Ingelise Jakobsen
19.11.19 Arne Bendiksen
24.11.19 Leo Shubrook Nielsen

Hvor henvender man sig?
DÅB

BRYLLUP

BEGRAVELSE/BISÆTTELSE

Kontakt kirkekontoret eller en af præsterne og aftal tidspunkt for dåben. I skal oplyse navn og adresse på mindst 2 og højst
5 faddere, som selv skal være døbt. Dåb
foregår ved almindelige gudstjenester i
kirken eller ved en dåbsgudstjeneste i
Kerteminde Kirke den første lørdag i hver
måned. Før dåben vil præsten kontakte
dåbsforældrene for en samtale.

I kan blive gift i Kerteminde eller Drigstrup kirke, hvis I bor i sognet, eller har
tilknytning til sognet. Kontakt kirkekontoret, som vil give jer de nødvendige informationer. I aftaler tidspunktet for vielsen, og hvilken præst, der skal medvirke.
Før vielsen vil præsten kontakte jer og
aftale et møde. Hvis I ønsker lys eller
blomster i kirken under vielsen, skal I
kontakte kirketjenerne.

Snarest muligt efter dødsfaldet skal I
henvende jer til en af kirkens præster og
aftale tidspunktet for bisættelsen eller
begravelsen og et hjemmebesøg af præsten. Kordegnen kan hjælpe med indberetning af dødsfaldet. Bisættelse eller
begravelse kan foregå fra kirkerne eller
fra kapellet. Kapellet kan rumme op til 45
mennesker. Begravelser og bisættelser
kan ikke foregå om mandagen på grund
af personalets fridag.
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MARTS

APRIL

MAJ

1. 1. s. i fasten
Kerteminde: 10.00 BNR
Drigstrup: 11.30 BNR

2. Aftensang
Kerteminde: 17.00 LWJ

3. 3. s. e. påske
Kerteminde: 10.00 BNR
Drigstrup: 11.30 BNR

8. 2. s. i fasten
Kerteminde: 14.00 BNR +
SHS - Konfirmand-		
gudstjeneste + basar
15. 3. s. i fasten
Kerteminde: 10.00 SHS
Drigstrup: 11.30 SHS
19. Aftensang
Kerteminde: 17.00 BNR
22. Midfaste
Kerteminde: 10.00 LWJ
29. Mariæ Bebudelse
Kerteminde: 10.00 LWJ
Børnegudstjeneste

5. Palmesøndag
Kerteminde: 10.00 BNR
Drigstrup: 11.30 BNR
9. Skærtorsdag
Kerteminde: 19.00 BNR
10. Langfredag
Kerteminde: 17.00 BNR
12. Påskedag
Kerteminde: 10.00 LWJ
Drigstrup: 11.30 LWJ
13. Anden Påskedag
Kerteminde: 10.00 LWJ

5. Markering af befrielsen
Kerteminde: 17.00 LWJ +
BNR
8. Bededag
Kerteminde: 9.30 SHS
Konfirmation
Kerteminde: 11.30 BNR
Konfirmation
Drigstrup: 9.30 BNR
Konfirmation
10. 4. s. e. påske
Kerteminde: 10.00 LWJ

16. Aftensang
Kerteminde: 17.00 RAN

17. 5. s. e. påske
Kerteminde: 10.00 LWJ
Drigstrup: 11.30 LWJ

19. 1. s. e. påske
Kerteminde: 10.00 SHS
Drigstrup: 11.30 SHS

21. Kr. Himmelfart
Kerteminde: 17.00 BNR
Med nye salmer

26. 2. s. e. påske
Kerteminde: 10.00 BNR

23. Kerteminde: 10.00 BNR
Konfirmation

30. Sansegudstjeneste
Kerteminde: 11.00 		
LWJ + BNR

24. 6. s. e. påske
Kerteminde: 10.00 BNR
31. Pinsedag
Kerteminde: 10.00 LWJ
Drigstrup: 11.30 LWJ

KIRKEBILEN
Kirkebil kan
rekvireres på
tlf. 65 32 23 89.

5. Aftensang
Kerteminde: 17.00

KIRKEBLADET
Det danske spejderkorps, Kerteminde gruppe uddeler kirkebladene. Området er opdelt i distrikter, så uddelingen foretages af flere personer, og det betyder, at ikke alle
får kirkebladet den samme dag. Der kan evt. hentes ekstra blade i kirkerne.

			

PRÆSTER
LWJ: Lone Wellner Jensen
GD: Gabriella Dahm
SHS: Søren-Herluf Mohr Sørensen
BNR: Betina Noer Rasmussen
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