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Den digitale mulighed og b
Af sognepræst
Betina Noer
Rasmussen
Vi har alle sammen være tvunget til at
opfinde nye måder at være sammen
på, både arbejdsmæssigt og privat. Vi
har alle sammen været tvunget til at
betragte almindelig gængs høflighed
som et absolut no go. Ingen håndtryk.
Ingen kram. Ingen holden døren for
damen. Eller manden, for den sags
skyld. Ingen besøg ved en sygeseng.
Intet fællesskab omkring den døende. Det er den besynderligste form
for medmenneskelighed, vi har været
nødt til at udvise.
I starten turde vi knapt smile til hinanden eller få øjenkontakt, det var,
som om den kontakt alene kunne
bringe ødelæggelse med sig. Men
vores behov for fysisk kontakt blev
jo ikke reduceret i takt med, at vores
mellemmenneskelige begrænsninger

steg. Og det limbo har vi været nødt
til at affinde os med og finde os selv
og hinanden i. Og ind imellem blev
vi nok lidt væk fra hinanden, – måske
endda også fra os selv, fordi ingenting
var, som det plejede at være.
I skrivende stund har vi stadig ikke
normale tilstande. I hvert fald ikke
normale på den gamle facon. Men
måske kan normalen fornyes, hvis
nødvendigheden er der. Det vil så i
så fald nok tage en generation eller
to helt at få den ind under huden.
Men hvorom alting er, så har vi været
nødt til at agere i denne undtagelsestilstand. Og det har vi hver især haft
forskellige måder og muligheder for.
I kirkeregi har det været højst mærkværdigt at skulle låse døren til det
sted, hvor mennesker i så mange år
ellers har kunnet søge tilflugt. Vi har
været afskåret fra muligheden for at
være der for dem, der kunne have allermest brug for det, og for dem, som
måske bare lige ville hvile tankerne
et sted. Mennesker har ikke kunnet
komme til kirke, og vi har ikke kunnet komme til folk. I hvert fald ikke
som vi plejer. Men der har dog været
måder. Digitale måder. Og dem har
vi benyttet os af i det omfang, vores
formåen og udstyr har tilladt det. Vi
har ikke kunnet forkynde med talte
ord, men derimod med skrevne ord.
Vi har haft platforme på de forskellige aviser, på hjemmeside og Facebook, – og her har vi kunnet sende
små og store kirkelige refleksioner
og prædikener ud i æteren. Vi har

begrænsning
kunnet tale med folk i telefonen, vi har
kunnet bruge facetime til sjælesørgeriske
samtaler. Vi har kunnet gøre opmærksom
på salmer med toner og ord til tiden, som
man kunne lytte til i al afsprittet afsondrethed hjemme i sin stue. Vi har kunnet
indlæse bibeltekster og på den måde givet
ordene en stemme, som kunne nå frem
til mennesker, hvor de end måtte være.
Mange har lagt halve og hele gudstjenester på nettet, som stadig ligger der nu,
frit tilgængelige for alle. Der har bestemt
været mange muligheder. Også mange
gode muligheder, for det ville være synd
og skam at fornægte det digitale sprog,
som rigtig mange behersker flydende.
På den digitale måde når vi måske længere ud. Måske når vi også én, som vi ellers aldrig ville have nået. Det er bestemt
værd at tænke over i den fremtidige planlægning. Men den digitale måde kan ikke
stå alene. Det er den digitale begrænsning
for alvorlig til. Der må mellemmenneskelighed til. Der må fysisk kontakt til. Der
må være mulighed for at kunne interagere i fysiske relationer, hvor du ser mig
og jeg ser dig, og det, der opstår imellem
os, det mærker vi begge to, og det har vi
begge to mulighed for at agere på og tale
ind i. Sådan er det også med gudstjenesten. Den mangler vigtige dimensioner,
når den digitaliseres. Den mangler rummet og den ånd og stemning, der findes
der. Den mangler de andres nærvær. Den
nærværende mellemmenneskelige relation kan heldigvis ikke digitaliseres.

Kirkeåbningen
Kr. Himmelfart, 21. maj
Torsdag den 21. maj, Kr. Himmelfartsdag, kunne Kerteminde Kirke endelig
åbnes for gudstjenester igen, om end
med et begrænset antal deltagere.
Præsterne, Lone Wellner Jensen (tv.) og
Betina Noer Rasmussen (th.), glædede
sig over at komme i præstekjolen igen
efter den lange, ufrivillige pause.

Konfirmation
Vi har glædet os over endelig at kunne samles i kirkerne for at fejre konfirmationer. Den
store forårsfest måtte, ligesom så meget andet, udskydes, men d. 22. og 23. august kunne vi fejre de smukke unge mennesker ved at
markere deres store dag. Billederne kommer
i næste nummer af kirkebladet.
Før alting gik af lave, havde konfirmanderne
skabt smukke ting til deres basar til fordel for
Kirkens Korshærs landsindsamling.

Allehelgen
Første søndag i november fejres Alle helgens dag i alle landets kirker. I
Kerteminde og Drigstrup Kirker vil navnene på de personer, som er døde
og bisat eller begravet fra Kerteminde Kirke, Drigstrup Kirke eller Kerteminde Kirkegårdskapel blive læst højt.
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Menighedsrådsmedlemmer fortæller:

Hvorfor er jeg i
menighedsrådet?
Jeg er 70 år og
har været med i
Menighedsrådet
i 12 år, de sidste 8
år som formand.
I den tid, jeg har
været med, har vi
udviklet Menighedsrådet, bl.a.
har vi fået mange flere udvalg med hver
sit driftsbudget. Denne udvikling pågår
stadig.
Ud over vores eget Menighedsråd indgår vi også i et samarbejde med Mesinge-Viby og Dalby-Stubberup sogne.
Også her er vi i gang med en udvikling,
hvor samarbejdet bliver tættere og tættere. I dag udgør vores budget i samarbejdet ca. 10 % af det samlede driftsbudget for sognene.
Jeg vil gerne fortsat være med til at
præge udviklingen og stiller derfor
gerne op til en ny periode på 4 år for
Kerteminde-Drigstrup Menighedsråd.
Carsten Weisz
Menighedsrådsformand
Formand for Valgudvalget
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»Kirken, den er et
gammelt hus...«,
skrev Grundtvig
i en kendt salme.
Og gamle huse
skal som bekendt
værnes med omhu. Det forsøger
vi i menighedsrådet at leve op til.
Aktuelt er det Kerteminde Kirkes kortæppe, der påkalder sig opmærksomhed, da det bærer lovlig meget præg af
tidens tand.
Tæppet, der er broderet af sognets damer, har tjent sit formå i ca. 100 år, så tiden er ved at være inde til en fornyelse.
I den forbindelse har menighedsrådet
haft kontakt til Akademirådet, statens
rådgiver i kunstneriske spørgsmål.
Vore rådgivere fandt, at det nuværende
kortæppe passer så fint ind i kirkens
farver, at det ville være en perfekt løsning at kopiere det.
»Selskabet for kirkelighed kunst« har givet tilsagn om at bistå med kopiering,
indkøb af de rette materialer, igangsætning af arbejdet og løbende vejledning.
Så spørgsmålet er nu, om vi finder, vi er
i stand til at løse en sådan opgave?
Ester Larsen, Menighedsrådsmedlem
Medlem af Kirkeudvalget og
Kirkegårdsudvalget

Menighedsrå
Opgaven: Menighedsrådets opgave er
at sikre kirkens liv og vækst.
Det er derfor Menighedsrådets ansvar
at sætte visioner, ønsker og drømme for
kirkens liv og vækst. Den kurs, Menighedsrådet sætter, er en nyttig rettesnor
i det daglige arbejde, også når det kommer til driftsopgaver som økonomi,
løn, personale og bygninger.
Missionen: Menighedsrådets mission
er vores eksistensberettigelse, svaret
på spørgsmålet: Hvad er vi til for som
kirke?
Visionen: Menighedsrådets vision kan
også udtrykkes således: Hvad vil vi i
fremtiden? Hvad vil vi gerne opnå?
Målene: For at realisere vores vision,
har vi brug for nogle mål: Handleplaner
og prioriteringer er den måde, hvorpå
vi i Menighedsrådet kan nå vores mål.
Som nyt medlem af et menighedsråd
kan det være vanskeligt at gennemskue, hvordan man kommer i gang
med arbejdet. I Kerteminde-Drigstrup
Menighedsråd er vi i gang med at udvikle vores måde at agere på. For at lette
arbejdet har vi ladet forskellige udvalg
have deres eget driftsbudget, som de
står til regnskab for.
Udvalgene er følgende:
• Forretningsudvalget tager sig af det
samlede budget, regnskabet, personalet og udarbejdelse af dagsordenen
til menighedsrådsmøder.
• Kirkeudvalget tager sig af driften af
kirker, kapeller, Langegade 13 og
Præstegade 4.
• Kirkegårdsudvalget tager sig af Gl.
og Ny Kirkegård i Kerteminde og
Drigstrup kirkegårde samt mandskabshusene på kirkegårdene.

ådsvalg 2020
• Præstegårdsudvalget tager
sig af præstegårdene i sognet.
• Aktivitetsudvalget fungerer
som ad hoc udvalg.
• Koncertudvalget tager sig
af egne koncerter og koncerter fælles med Dalby-Stubberup og Mesinge-Viby Menighedsråd.
• Kommunikationsudvalget
tager sig af al intern og ekstern kommunikation.
• Valgudvalget består i øje-		
blikket af Lisbeth Aavang 		
Jensen, Tommy K. Andersen
og Carsten Weisz.
Menighedsrådet udpeger derudover følgende enkeltposter:
• Formand
• Næstformand
• Kirkeværge
• Kontaktperson
• Kasserer
Der bliver desuden nedsat et
valgudvalg. Deltagere i udvalg
samt enkeltposterne bliver fordelt på det nye menighedsråds
første møde efter valget.
Den 1. søndag i advent, 29. november 2020, starter det nye
menighedsråd sin 4-årige periode.
Den person, der har fået flest
stemmer ved valgforsamlingen,
indkalder til første menighedsrådsmøde.
Carsten Weisz
Menighedsrådsformand
Formand for Valgudvalget

Vigtige
datoer
• 08. september 2020
modtager Valgudvalget
valglister, således at vi kan
se, hvem der er valgbare
og har stemmeret.
• 15. september 2020
kl. 19.00 er selve valgforsamlingen, hvor kandidaterne opstilles, og der
er debat, hvor de enkelte
kan introducere sig selv.
Når det er overstået, vil
der blive hemmelig afstemning, hvor man kan
stemme på op til 5 kandidater. Der skal også være hemmelig afstemning
om stedfortrædere for
Menighedsrådet. Det er
kun medlemmer af folkekirken i sognet, der kan
stemme.
Opstilling foregår ved
personligt fremmøde
eller ved fuldmagt.
• 16. september 2020 til
13. oktober 2020 i denne
periode kan der indgives
en ekstra kandidatliste.
Hvis der kommer en
ekstra liste, fremkalder
det et afstemningsvalg,
som finder sted den
17. november 2020.
• 22. september 2020
offentliggøres resultatet af
valgforsamlingen.

Som kirkeværge har jeg
opsyn med alle de kirkelige bygninger i Kerteminde-Drigstrup Sogn.
Jeg deltager i næsten alle
udvalgsmøder i Præstegårdsudvalget og Kirkeudvalget, og jeg indhenter
priser på håndværksopgaver, som udvalgene ønsker
priser på. Jeg udarbejder
også udbudsmateriale på
diverse opgaver og fører
tilsyn med håndværkerne,
som er sat til at udføre opgaven.
Jeg deltager i de årlige syn
på bygninger og kirkegårde.
Jeg har som kirkeværge
været med til flere større
og mindre renoveringer
og køb af bygninger. Jeg
nævner: Kerteminde Kirkes indvendige renovering
i 2013-14 og Kerteminde
præstegård i to omgange
2014-15 og 2018-20, samt
køb af Langegade 13 (det
gamle rådhus), hvor der
er udført renovering og
tilbygning.
Tommy K. Andersen
Menighedsrådsmedlem
Kirkeværge

Jeg blev valgt til menighedsrådet i 2014 og stillede op, fordi jeg er glad
for at gå til gudstjenester
og gerne ville være med til
at præge det folkekirkelige
liv i Kerteminde. I rådet er
der lejlighed til at tale om
forkyndelse og tro, men
især er opgaven at skabe
rammerne. Det vil sige
tage sig af bygninger, økonomi, kommunikation
og være arbejdsgiver for
kirkens og kirkegårdens
ansatte.
Jeg blev »kontaktperson«
- en personaleledelsesfunktion for den del af
personalet, der ikke er
præster, og min opgave
her er at være med til at
sørge for gode forhold for
de ansatte og sørge for, at
Menighedsrådets ønsker
og beslutninger føres ud i
livet. Det føles meget meningsfuldt at have kontakten til de forskellige medarbejdergrupper, og det
er en stor berigelse af mit
menighedsrådsarbejde.
Elisabeth Møller Løye
Menighedsrådsmedlem
Kontaktperson
Medlem af
Kommunikationsudvalget

5

HUSK

1. søndag i Advent
Søndag den 29|11 - de

r er gudstjeneste kl. 11

.30
14.00 i Kerteminde Kir
ke.
Efter gudstjenesten invite
res alle til gløgg og æbles
kiver
i præstegården i Kertemi
nde.
i Drigstrup Kirke og kl.

MENIGHEDSRÅDSMØDER
Langegade 13, Skt. Laurentius-salen
Tirsdag den 8|9 kl. 16.30
Tirsdag den 6|10 kl. 16.30
Tirsdag den 10|11 kl. 16.30
Dagsorden fremlægges på kirkekontoret, Præstegade 4, en uge før mødet
mødet. Møderne er offentlige.

nser

lle sa
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r
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n
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t
s
d
Gu

de Kirke
kl. 11.00 i Kertemin
Torsdag den 25|9
deres pårørende
demente, ældre og
Gudstjeneste med
nssygdom,
r, som er ramt af deme
ne
rso
pe
e
dr
æl
for
En gudstjeneste
og deres pårørende.

Høstgudstjenester
Søndag den 4|10
Der er gudstjeneste i Drigstrup Kirke kl.

11.30.
Der er musikalsk høstgudstjeneste i Ker
teminde
Kirke kl. 14.00. Medvirkende: Violinist Niko
laj
Forskov Eriksen og cellist Asger Agerskov Buur
.
Kom med til en festlig høstgudstjeneste
med musik og
læsninger. Efter gudstjenesten i Kertemin
de Kirke indbydes der til kaffe- og kagebord i Kertemin
de Kirkes
Kulturhus.
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ESTE
JULEGUDSTJEN
FOR DE ÆLDRE
kl. 11.00
Fredag den 4|12
i Kerteminde Kirke.

SALMECAFÉ
Langegade 13, Skt. Laurentius-salen
Torsdag den 17|9 kl. 10.30-12.00
Torsdag den 22|10 kl. 10.30-12.00
Torsdag den 12|11 kl. 10.30-12.00
Torsdag den 10|12 kl. 10.30-12.00

er
I salmecafeen hygger vi os med at synge salm
r
nyde
men
er,
salm
nye
og drikke kaffe. Vi lærer
er.
salm
ndte
velke
også at synge nogle af de

VI SES
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.

Babysalmesang og
Musikalsk legestue
Startdato tirsdag den 15|9 2020
Vi mødes tirsdage i ugerne 38, 39, 40, 41 + 43, 44, 45 og 46.
(Uge 42 er der efterårsferie)
Babysalmesang kl. 14.30 - 15.15.
Fælles hyggestund med brød, saft og kaffe fra kl. 15.15. til 16.00
for babyer, større børn og deres voksne i Kerteminde Kirkes
Kulturhus.
Musikalsk legestue kl. 16.00 - 16.45.
Vi glæder os til at se jer.

n
lle Helge
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den 1|1
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ellner J
v/Lone W
en.
Rasmuss
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1
kl. 5.00
p Kirke
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r
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7.00.
ig
r
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irke kl. 1
K
e
d
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og i Ker t

KOLL
EKT
I perio
d
til nov en septemn
embe
er
r sa
ind til
Kirken mles der
s Kors
Mobi
hær.
lePay
92475

Det er gratis at deltage. Tilmelding senest d. 1. september 2020 til
Kirkekontoret Præstegade 4 enten på tlf. 65 32 23 89 eller på
mail limp@km.dk.

Alsang i Viby Kir ke
Søndag den 25|10 kl.14
.00
v/sognepræsterne Betina
Noer Rasmussen
& Lone Wellner Jensen
Traditionen tro afholdes
der alsang ved overgangen
fra
sommer til vintertid. Der
bliver rig mulighed for at
rør
e
stemmebåndet, da vi vil syn
ge en bred vifte af sange.
Der er efterfølgende kaf fe
og kagebord i Viby Sognegå
rd.
Ar rangementet sker i sam
arbejde mellem menighed
srå
dene
på Holmen og i Kertemind
e-Drigstr up.
Bussen kører fra Ker temind
e Kirke kl. 13.30 og
retur fra Viby kl. 16.00. De
t er gratis.
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Kerteminde-dage 1|10 - 3|10 2020

Tema: »Menneske og natur«
Årets højskoledage, arrangeret af Kerteminde-Drigstrup Menighedsråd og
Kerteminde Biblioteks Venner, tager
- selvfølgelig - fat på forholdet mellem
mennesker og natur.
Hvilket emne, hvilken sag har optaget os
mere i 2020 end naturens magt over mennesket og menneskets forsøg på at forstå
naturen?
Som en bølge, en stormflod, en tsunami
blev vi ramt af en virus fra en flagermus.
Vi blev tvunget til at gøre mest mulig vold
på os selv og isolere os fra kontakt med
dem, vi har allerkærest, gå i hi og ændre
fundamentalt på vores måde at omgås på.
Vi fandt styrke og trøst ved at søge ud i
naturen, og se, høre, lugte og føle, hvordan den uanfægtet lod vinter blive til vår
og sommer.
På Kertemindedagene i år vil vi se på
aspekter af samspillet mellem menneske
og natur og på vores måde at se og forstå
naturen.

Torsdag den 1|10
kl. 19.00-21.00:
Museumsinspektør
Kurt Risskov Sørensen
»Havets betydning for
Kerteminde«.

Fredag den 2|10
kl. 19.00-21.00:
Professor ved Institut
for Kulturvidenskaber
ved SDU, Anne Marie
Mai
»a/s græsset vokser hørligt« - Billeder af og tanker om naturen i
nyere dansk litteratur.
Lørdag den 3|10 kl. 9.30: Organist
Jesper Gram Petersen. Morgensang med
sange om dansk natur. Kerteminde Kirke gratis adgang.

kl. 10.00-12.00:
Museumsinspektør
Jeppe Pries Gersbøll.
»I plan med alt levende
...« Johannes Larsen et kunstnerliv i naturen.
kl. 13.30-14.30: Kunstmaler Ole Vedby
»Om at male i naturen«.

Højskoledagene holdes i Skt. Laurentisalen i Kerteminde Kirkes Kulturhus.
Pris pr. foredrag 60 kr.
Torsdag og fredag aften serveres et glas
vin eller juice. Lørdag frokost kan man
bestille sandwich.

ant betaling på KirTilmelding og kont
ade 4. Åbningstider:
kekontoret, Præsteg
fredag 9-14, torsdag
tirsdag, onsdag og
89 · limp@km.dk
13-17. Tlf. 65 32 23
19 er der et begræn
På grund af Covidset antal pladser.
rbeholdes.
Ret til ændringer fo
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Den decentrale
organisation har fungeret
Men man kunne vel lade kirkerne 		
være åbne for andagtsøgende?
Asger Gewecke
Stiftskontorchef Asger Gewecke fra
Fyns Stift var med til at lave bestemmelserne om kirkerne under corona-krisen.
Hvordan oplevede du situationen efter
at Mette Frederiksen havde annonceret
at »nu lukker Danmerk ned«?
Efter et par dage dannede vi en task force
bestående af Københavns biskop, hans
kommunikationsmedarbejder, stiftskontorchefen fra Århus og mig fra Fyns Stift.
Efter 10 dage udvidede vi med et medlem fra Menighedsrådsforeningen, en fra
Provsteforeningen og én fra Præsteforeningen.
Vi holdt skype-møder hver dag, hvor vi
fulgte situationen tæt og kunne kommunikere med kirkernes folk - præster, menighedsråd og personale.
Kirkelukningen skete efter retningslinjer
fra Sundhedsministeriet via Kirkeministeriet om særlige forhold omkring begravelser, vielser og dåb. Det var klart,
at kirkerne skulle lukke efter en historie
i nyhederne om en stor gudstjeneste i
Frankrig med mange smittede - det kunne vi ikke leve med.

Så skulle man have haft folk i vagt med
smitterisiko for personalet. Vores holdning var, at der måtte ikke ske noget! Vi
påtog os ansvaret, selv om vi havde diskussionen internt, om staten har ret til at
lukke kirkerne. Det var ikke en diskussion, vi ville tage. Vi viste samfundssind.
Butikker og f.eks. Bilka var jo 		
ikke lukket?
Bilkas åbning var svær at forklare. Men
hver gang, vi ville ændre noget, skulle
Kirkeministeriets retningslinjer over Justitsministeriet, Statsministeriet og Sundhedsministeriet, som alle skulle nikke ja.
På det tidspunkt stod alle og pressede på
for åbning, og så ser man på, hvad der er
vigtigst. Vurderingen blev, at folk skulle
kunne komme ud og bruge penge, og så
blev vi - ikke glemt, men kom bagest i
køen. Efter at vi først havde været meget
synlige med bestemmelserne for begravelser, bryllupper og dåb.
Det har været imponerende at se, hvordan en decentral organisation som vores
kan håndtere noget så kompliceret uden
klager. Den største udfordring var flytningen af konfirmationerne, men der
blev vi hjulpet af, at forsamlingshuse og

restauranter også var lukkede. Den decentrale organisation rykkede hurtigt,
både ved lukningen og ved genåbningen.
Alle andre organisationer oplevede et
bøvl - her havde vi en organisation, der
bare fik at vide, at man skulle lukke op, og
så skete det.
Men der har jo stadig været
forsamlingsforbud med begrænsninger
på deltagerantallet.
Problemet har været tålmodighed. Da vi
først kom i gang, gik det hurtigere, end vi
troede. Frygten nu er tilbagefald, for det
bliver meget svært at lukke ned igen.
Task forcen er droslet ned og venter på
eventuelle nye regler. Vi skal også til at
evaluere, hvad der skete - fungerede det,
som det skulle? Vi skal ikke diskutere
skyld og ansvar - vi agerede med bind for
øjnene, men vores organisation har været
enormt effektiv. Vi bliver ofte skældt ud
for ikke at kunne samarbejde i Folkekirken og have et dårligt arbejdsmiljø, men
det passer ikke. Det har bare været perfekt.
Interviewet er lavet i slutningen af juni,
hvor corona-udviklingen stadig var uvis.
Elisabeth Møller Løye
Menighedsrådsmedlem
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Efterårets koncerter
FLØJTEKONCERT
Søndag den 6|9 kl. 15.00 i Kerteminde Kirke
Koncert med Danish Flute Concert, støttet af statens Corona-fond.
Fri entre.
ORGELKONCERT
Søndag den 20|9 kl. 15.00 i Kerteminde Kirke
Orgelkoncert med Domorganist Jørgen Ellekilde (Aalborg) ved orglet. Fri entré.
FYRAFTENSKONCERT
Torsdag den 22|10 kl. 17.00 i Kerteminde Kirke
Fyraftenskoncert med Skt. Laurentii Kirkes organist Jesper Gram
Petersen. Fri entré.
FYRAFTENSKONCERT
Torsdag den 12|11 kl. 17.00 i Kerteminde Kirke
Fyraftenskoncert med organist i Vor Frue Kirke i Odense,
Lars Frederiksen ved orglet. Fri entré.
JULEKONCERT MED 		
FYNSK CANTILENA
Søndag den 6|12 kl. 15.00 		
i Drigstrup Kirke
Julekoncert med koret Fynsk Cantilena under ledelse af Claus Wilson.
Fri entré.
JULEORATORIET
Torsdag den 17|12 kl. 19.00 i Kerteminde Kirke
af Johann Sebastian Bach med Vokalensemblet Fyen
under ledelse af Susanne Thesbjerg. Fri entré.
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Drigstrup Kirke
- nu som hvid
Drigstrup Kirke har længe trængt til nye
hvide klæder, – de er nu endelig arriveret,
og kirken fremstår igen nykalket og imødekommende.
Under normale omstændigheder bliver
Drigstrup Kirke kalket hvert fjerde år.
Denne gang var der dog gået syv år, hvilket kunne ses på murværket. Grundene til
den forlængede ventetid er flere, men de,
der vægter højest, er vejrliget og provstiets
ønske om et overblik over alle provstiets
kirker, deres stand og de respektive nødvendige behandlinger.
Forud for kalkningen udarbejdes et udbudsmateriale, der sendes til tre firmaer,
som alle giver pris på kalkningen. Vi er
derefter forpligtet på at vælge den billigste
løsning.
Der er nu udarbejdet en rapport af kirkekonsulenten, hvori det beskrives, at vi bør
kalke de udsatte steder på kirken med et
kortere interval end de fire år, så kirken
ikke bliver så medtaget, som den var, inden
den blev kalket i år.
Tommy K. Andersen
Menighedsrådsmedlem
Kirkeværge

Siden sidst
DØBTE I KERTEMINDE KIRKE
01.02.20 Carl-Emil Lindorf Mac Donald
01.02.20 Milas Bæk Bjerre Christensen
01.02.20 Augusta Margrethe Kryger
		Poulsen
09.02.20 Emil Lars Watson Martinussen
07.03.20 Melvin Wolfhagen
07.03.20 Alma Ilkjær Nissen
07.03.20 Magnus Ernst Hoffmann Olsen
07.03.20 Nohr Ølund Nielsen
21.06.20 Asta Sofie Aagaard Andersen
27.06.20 Pelle Elmgreen Larsen
28.06.20 Christa Clara Boesen
VIEDE I KERTEMINDE KIRKE
29.02.20 Mona Lindegaard Hansen 		
		
Amorsen & Per Michael 		
		
Hansen Amorsen

BEGRAVEDE/ BISATTE FRA
KERTEMINDE-DRIGSTRUP SOGN
24.01.20 Mogens Jæger Olsen
25.01.20 Otto Nielsen
25.01.20 Arne Christian Riesgaard 		
		Andersen
28.01.20 Jytte Rita Jacobsen
30.01.20 Hans Eskild Jensen
09.02.20 Karen Elise Nielsen
13.02.20 Rita Irene Pedersen
13.02.20 Jørgen Madsen
24.02.20 Erland Skov Jørgensen
25.02.20 Oscar Christiansen
29.02.20 Birgit Madsen
01.03.20 Benny Pedersen
03.03.20 Emil Madsen
11.03.20 Benny Gorm Knudsen
15.03.20 Bent Pedersen
17.03.20 Jørgen Puck

02.04.20 Einer Thygesen
06.04.20 Ebba Jørgensen
19.04.20 Ole Eriksen
23.04.20 Herdis Edith Klokker Jensen
23.04.20 Jørgen Wiatr Madsen
01.05.20 Birgit Schou
05.05.20 Wivi Enghoff Grønbæk 		
		Andersen
17.05.20 Birgit Jakobine Iversen
20.05.20 Anna-Lise Jakobsen
22.05.20 Brian Jørgensen
07.06.20 Jette Saxberg Qvist
09.06.20 Inger Margrethe 			
		Thilsing-Hansen

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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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.

Gudstjenester
OKTOBER

NOVEMBER

3. Aftensang
Kerteminde: 17.00 BNR

1. Aftensang
Kerteminde: 17.00 LWJ

6. 13. s. e. trin.
Kerteminde: 10.00 LWJ
Drigstrup: 11.30 LWJ

4. 17. s. e. trin.
Kerteminde: 10.00 LWJ
Drigstrup: 11.30 BNR
Kerteminde: 14.00 BNR
Musikalsk høstgudstjeneste
m. violinist Nikolaj Forskov
Eriksen og cellist Asger
Agerskov Buur.

1. Alle helgens dag
Drigstrup: 15.00 LWJ		
+ BNR
Kerteminde: 17.00 LWJ
+ BNR

20. 15. s. e. trin.
Kerteminde: 10.00 BNR
Drigstrup: 11.30 BNR
27. 16. s. e. trin
Kerteminde: 10.00 GD

11. 18. s. e. trin.
Kerteminde: 10.00 GD

15. 23. s. e. trin.
Kerteminde: 10.00 LWJ
Drigstrup: 11.30 LWJ

15. Aftensang
Kerteminde: 17.00 BNR

19. Aftensang
Kerteminde: 17.00 BNR

18. 19. s. e. trin.
Kerteminde: 10.00 BNR
Drigstrup: 11.30 BNR
25. 20. s. e. trin.
Kerteminde: 10.00 GD

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

17. Aftensang
Kerteminde: 17.00 GD

8. 22. s. e. trin.
Kerteminde: 10.00 GD

22. Sidste s. i kirkeåret
Kerteminde: 10.00 BNR
29. 1. s. i advent
Drigstrup: 11.30 BNR
Kerteminde: 14.00 BNR
Efterfølgende æbleskiver
i præstegården i
Kerteminde.

Videbæk Bogtrykkeri A·S

13. 14. s. e. trin.
Kerteminde: 10.00 BNR

5. Aftensang
Kerteminde: 17.00 LWJ

PRÆSTER
LWJ: Lone Wellner Jensen
GD: Gabriella Dahm
BNR: Betina Noer Rasmussen

SEPTEMBER

