Se mere på vores hjemmeside www.ker temindedrigstr upkir ker.dk

KIRKEBLADET
FOR KERTEMINDE & DRIGSTRUP KIRKER

NR. 1 · 2019 | MAR · MAJ

1

KONTAKT
PRÆSTER
Provst, kirkebogsførende sognepræst 		
Lone Wellner Jensen
Præstegade 4 · 5300 Kerteminde
Tlf. 51 55 52 08 · lwj@km.dk
Sognepræst Betina Noer Rasmussen 		
Drigstrup Bygade 42 · 5300 Kerteminde
Tlf. 28 87 75 20 · bera@km.dk
Præsterne træffes ikke mandag
KIRKEKONTORET
Præstegade 4 · 5300 Kerteminde
Tlf. 65 32 23 89 ·
Kerteminde-Drigstrup.sogn@km.dk
Åbningstider:
Mandag: Lukket · Tirsdag-onsdag: kl. 9.00-14.00
Torsdag: kl. 13.00-17.00 · Fredag: kl. 9.00-14.00
KORDEGN Lizette M. Petersen
Tlf. 65 32 23 89 · limp@km.dk
ORGANIST Jesper Gram Petersen
Tlf. 21 83 22 79 · orgjpetersen@hotmail.com
KIRKETJENER
Claus Steen Larsen
Tlf. 28 87 71 20 · csl5300@stofanet.dk
KIRKEGÅRDSKONTOR
Kirkegårds Allé 6 · 5300 Kerteminde
Tlf. 40 10 10 73 · ktmdrkirkegaarde@mail.dk
Kontortid: Mandag-fredag kl. 10.00-12.00
Telefontid: kl. 8.00-14.00
KIRKEGÅRDSLEDER
Ulrik Christiansen
MENIGHEDSRÅDSFORMAND
Carsten Weisz
Tlf. 42 20 45 03 · carsten@weisz.se
SOGNETS HJEMMESIDE
www.kertemindedrigstrupkirker.dk
REDAKTION
Anne Bundgaard Hansen, Elisabeth Møller Løye,
Inge Hintze, Lizette M. Petersen,
Hanne Wendelboe tlf. 21156870

2

Hvorfor skal vi syn
Af sognepræst
Betina Noer
Rasmussen
»Hvorfor skal vi synge her?«, var der én
af konfirmanderne, der lidt forurettet sagde, da vi skulle synge en salme i
konfirmandlokalet. »Det lyder jo bedre,
når vi synger ovre i kirken«. Og det havde han jo for så vidt ret i. Sangen lyder
bare bedre i kirken. Og når sangen lyder bedre, så tør man synge mere, og
så tør man synge højere, og pludselig
kan man mærke, at det slet ikke er så
tosset endda at være fælles om at synge
det samme.
Sådan er det også med musik. Musik,
vi hører i kirken, lytter vi til på en anden måde, end hvis vi slog højtaleren til

derhjemme. Det er, som om musikken
lyder bedre og kommer mere til sin ret
i kirkerummet. Hvis det da er musik,
som kan lide at være i et kirkerum. For
der er noget musik, som i hele sit udtryk signalerer, at det hellere vil lyde et
andet sted. Musik, som har til formål at
tale til folks vrede for eksempel, musik,
som skal larmes og råbes ud, det har
det bedre andre steder.
Men meget andet musik lander så fint
mellem de gamle fortrolige vægge og
lader sig lytte til på en større måde, end
mange andre rum kan give mulighed
for. Fordi vi lytter under påvirkning af
de stemninger, som rummet giver os.
Fordi vi sidder stille og ikke laver noget andet imens. Fordi der er højere til
loftet i en kirke, både bogstaveligt og
mentalt. I kirken bliver der talt og sunget om livet og om evigheden. Det er
alligevel en hel del. Og begge dele kan

det ene og
Erfaringen med
det giver sin
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ed, når
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man lytter i en

nge her?
være i kirken. Erfaringen med det ene og
troen på det andet giver sin helt egen tone
med, når man lytter i en kirke.
Orglets brusen, flyglets elegance, fløjten,
der sender sine toner op under hvælvingen, guitaren, der nøje stemt og med
sprød klang viser både melodien og rummet respekt.
Som så meget andet er god musik en
smagssag, som det ikke giver meget mening at diskutere med henblik på at få
ret. For nogle er det netop den vrede lyd,
der taler til det mørke i mennesker, det
eneste, der kan lyttes til. For andre gælder
kun den klassiske lyd. For flere er spektret
bredere, og værdien af både pop og rock,
orgel og fløjte kan værdsættes.
Og når der lyttes til musik i kirken, så
giver vores egen opfattelse af rummet og
den stemning, det hensætter os i, musikken en helt særlig tone. Derfor skal vi
lytte her. Og derfor skal vi synge her.

Yndlingssalmer
Luiza og Laura er to af dette års
kommende konfirmander. De mødes med deres klasse hver onsdag
morgen i kirken. Her snakker og
sladrer de hyggeligt med de andre,
og når klokken slår sine mange slag
kl. 8, så er de helt stille. For så er
der et øjeblik til ro og til lige at få
styr på sine tanker. I starten var det
vist lidt kedeligt og lidt underligt at
sidde der i tavshed. Men så blev det
endda sådan helt rart. Når det sidste
slag har lydt, så skal vi synge. Det
gør vi hver eneste gang, vi mødes,
så på rutinen tager de unge mennesker en salmebog under armen,
inden de bevæger sig mod bænkene
øverst oppe. Nogle gange skal de
endda have to salmebøger. En gammel og en ny. For de skal lære, at
salmer er forskellige. At melodierne
er forskellige, at teksterne varierer,
at nogle er nye og skrevet på et let
tilgængeligt sprog, og at andre er
gamle og fulde af ord, som man er
nødt til at bruge tid på at lukke op.
De skal lære, at poesi findes, og at
salmer kan samle på stemninger.
De fleste af de unge mennesker kan
godt lide at synge. Nogle af dem har
endda yndlingssalmer, som de foretrækker, fordi melodierne er gode,
og fordi tekst og melodi passer godt
sammen, som Luiza fra 7.a formulerer det.

Luiza har flere yndlingssalmer,
som spænder vidt i genre og tema.
Blandt andet dåbssalmen Fyldt af
glæde over livets under, hen over påskens Hil dig frelser og forsoner med
den fine, melankolske melodi. Og
så er hun glad for at synge I østen
stiger solen op. Der er mange gode
salmer, synes hun. Og hun er glad
for at være tvunget til at synge hver
onsdag morgen, for hun »elsker at
synge«.
Én af de mange yndlingssalmer deler hun med Laura, som også går i
7.a, og det er aftensalmen Du som
har tændt millioner af stjerner. Som
Laura formulerer det, så er salmen
fin, fordi dens melodi er rigtig god,
og så kan hun godt lide teksten,
særligt det med at tænde lys i mørket.
For Laura er det, der kendetegner
en god salme, at den handler om
glæde, og at den har en munter
melodi. Melodierne på de nyere salmer kan nogle gange være lettere at
synge med på, synes hun. De gamle
melodier kan være lidt for mærkelige, nogle gange.
Ligesom Luiza er Laura glad for at
synge, især sammen med andre, så
er det »mega hyggeligt«.
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Præsentation af

Kerteminde
Kirkes nye kor
Som de fleste nok har lagt mærke til, så er Kerteminde Kirke
en meget aktiv kirke. Om det er ved højmesser, vielser, begravelser, dåb, ældremøder eller ved babysalmesang, er musikken
og sangen en central ledsager. Korets funktion er primært at
understøtte og inspirere menighedens sang. Ligeledes hjælper
koret også præsten og organisten med at understrege den pågældende højtids eller kirkelige handlings tema og stemning.
I april 2018 begyndte arbejdet med at sammensætte et nyt kor,
og den 1. september samme år kunne det »gå i luften«.
Koret består af seks sangere, og stemmetyperne er 1. sopran, 2.
sopran, alt, tenor og bas. Med fem forskellige stemmetyper kan
der synges flerstemmigt, og det gør koret ved næsten hver højmesse. Det er også planen at give et par koncerter om året samt
at medvirke ved musikgudstjenester til pinse, sensommer og
advent. Sangerne er pr. 1. januar 2019: Mette Kempf, Christel
Bæksted, Martha Munther, Kirsten Hesselager, Asger Holm og
Simon Falk.
Organist Jesper Gram Petersen

Her ses koret sammen med organist Jesper Gram Petersen
ved Kerteminde Kirkes flygel.

Under gudstjenesterne står koret oppe ved orglet og synger.
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Af sognepræst
Lone Wellner Jensen
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Orglet er instrumenternes dronning –
udsagnet stammer fra 1600-tallet og er
brugt lige siden. Som sådan passer orglet
godt til fejring af gudstjeneste. Når vi er
i forbindelse med Vorherre, så fortjener
det et orgel. Gudstjenesten er højtidelig, gudstjenesten er alvor, gudstjenesten
er glæde uden larm, gudstjenesten er så
ganske anderledes end alt andet i vores
liv - for her knyttes forbindelsen mellem
himmel og jord, mellem Gud og menneske. Derfor må musikken i gudstjenesten
også have en ganske særlig og prægnant
karakter, og det sørger orglet og vores
meget dygtige organist for!
Hvorfor skal der overhovedet være musik til en gudstjeneste? Det skal der, fordi
musikken kan noget, som ordene ikke
kan. Musikken er et særligt sprog. Den
kan trænge ind i et sind på en anden
måde end ordene. Alle mennesker har
en oplevelse af det. Alle har vi særlige
erindringer og følelser bundet op på en
melodi eller et stykke musik. Jeg har talt
med mange kommende brudepar, som
fortæller om, at de har en særlig sang, et
stykke musik, som er »deres«. Derudover

så understøtter musik vores erindring for
ord, og den bærer vores lovsang. Det er
meget nemmere at huske ord, når der er
sat en melodi til. Ordene kommer så at
sige i bevægelse og kommer nemmere til
os. Musikken forener os også i langt højere grad end det talte ord. Alle, der har
prøvet at synge i et kor, ved dét – der er
kraft i sang! Når vi synger salmer sammen, så oplever vi os selv som en enhed,
som et fællesskab. Man er ikke alene, når
man synger sammen med andre – uanset
om man kender dem eller ej.

I den danske kirke har vi så noget helt
særligt. Vi har en salmeskat som ingen
anden kirke i hele verden. Vi har fine poeter, der har digtet om Gud, og fine komponister har skabt sangbare melodier til
digtene. Når vi synger salmer, så føres vi
gennem følelsernes og tankernes land. Vi
er i jublende glæde over skabningen, vi er
i eftertænksom stilhed over skæbnen, vi
er i taknemmelighed, i sorg. Vi føres fra
fortvivlelse til håb. Vi går fra mørke til
lys. Alt sammen i et mægtigt sprog, som
vi gør til vores ved at synge.

Hvordan er musikken i gudstjenesten
blevet til? Den stammer i virkeligheden
helt tilbage fra jødernes sang i synagogen.
Derfra fik de første menigheder deres
sang. I den katolske kirke blev den gregorianske sang udviklet, og gudstjenesten
fik sin form. Så udviklede musikledsagelsen sig, og man begyndte at synge flerstemmigt. Vores kirkemusik har altså meget gamle rødder. Det er værd at tænke
på, at klangen i kirken og i vores hoveder,
når vi er dèr, stammer helt tilbage fra kirkens første tid.

Orglet - for at slutte, hvor vi begyndte.
Organisten spiller præ- og postludium.
Musik, der stemmer vores sind. Det kan
være alt, fra meget tyst til vældigt og
pompøst, men i alle tilfælde tjener det til
at føre os ind i Guds verden, Guds rige
åbner sig på mangfoldige måder i musikken. Vi har ved Kerteminde Kirke hverdagsgudstjenester. De fejres hver anden
torsdag kl. 17.00. Her spiller musikken en
central rolle, og vi arbejder med at lade
ord og musik føje sig sammen på nye måder. Det varer ca. en halv time – en god
stund at starte sin aften med.
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Alsang i Viby Kir ke
Traditionen tro afholdes der
alsang ved overgangen fra vin
ter- til sommertid. Søndag d.
31|3 kl. 14.00. Der bliver rig
mulighed for at røre stemmebå
ndet, da vi vil synge en bred
vifte af sange. Der er efterføl
gende kaf fe og kagebord i Vib
y gl.
Præstegård.Der vil være mu
lighed for bus fra Kertemind
e
Kir
ke
til Viby og retur. Bussen kører
fra Kerteminde Kirke kl. 13.30
og
retur fra Viby kl. 16.00. Det
er gratis.
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Torsdag d. 30|5: Kirkevandring
, kirkefrokost og gudstjeneste me
d særligt fokus på
salmer. Vi er sammen med sog
nene på Holmen om arrangeme
ntet.
Program: Afgang med bus fra
Tor vet i Kerteminde kl. 9.30.
Vandring fra Mesinge Kirke til
Kerteminde Kirke.
Frokost i Kirkens Kulturhus kl.
13.00.
Gudstjeneste i Ker teminde
Kirke kl. 14.00 v. sognepræs
t
Betina Noer Rasmussen: Litu
rgisk gudstjeneste med læsninger
,
refleksioner og
mange salmer, nye såvel som gam
le. Salmecaféens deltagere har
været med til at
vælge salmer til denne dag.
Seneste tilmelding d. 20. maj
til bus og frokost til kirkekonto
ret på tlf. 65 32 23 89

VI SES
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Kerteminde Kirkes orgel synger!
Hver søndag, ved alle hverdagsgudstjenester og andre kirkelige handlinger i
Skt. Laurentii Kirke fylder orgelmusik
kirkerummet med vellyd. Således sker
det i alle landets kirker, og det er der
måske ikke grund til at tænke nøjere
over, men Kerteminde Kirkes orgel er
noget særligt.
Orglet er bygget hos orgelbygger Marcussen & Søn, Aabenraa, i 1938 som
en gave fra generalkonsul H.O Lange
til minde om hans forældre, og det er
ombygget i 1993 og igen i 2002, også af
Marcussen & Søn. Orglet har 31 stemmer, 3 manualer og pedal.

8

Organist Jesper Gram Petersen fortæller om orglet:
»Det er klangmæssigt et fantastisk dejligt
orgel at spille på. De tre manualer betyder, at man kan spille stor musik – der er
mulighed for klanglige forskelle. Der er et
dejligt spillebord med tangenter, og der er
et, ganske vist gammelt, computersystem,
som gør, at man kan skifte mellem de 31
stemmer uden at skulle fægte med arme
og ben – man trykker bare på en knap, og
så skifter man registrene f. eks. fra én pibe
til 31. Derfor har man muligheder for at
spille stor og varieret musik her.
Grundlæggende kan man sige, at Kerteminde Kirkes orgel er et orgel, der synger,
det er ikke en skrigekasse!
Orglet er toneret en lille smule
lavere end andre orgler, det
har en lidt mørkere og blødere
klang, og kirkerummets størrelse passer lige til orglet – et
mindre rum ville ikke gå, orglet lever godt sammen med
rummet, som fremstår virkelig
smukt efter istandsættelsen for
få år siden.
Jeg kan mærke på orglet, når jeg
spiller, at det er lavet af materiale fra det tidligere orgel tilbage
fra 1800-tallet. Nogle af piberne
er over 100 år gamle, luften har
masseret disse legeringer igennem, og det er med til, at orglet
får en blødere klang, end et nyt
orgel har.

Når jeg sætter mig ved orglet, tænker jeg
›Nu er jeg kommet hjem‹. Det er ét af de
bedste orgler, jeg har spillet på – det er
skønt at sidde ved, og anslaget er dejligt,
det er en meget personlig oplevelse«.
Ole Eriksen, organist under ombygningen af orglet i 1993, og som stadig
afløser ved orglet, er enig med Jesper:
»Det særlige ligger i det klanglige. Holdningen til det skifter gennem tiderne. Op
mod bygningen af dette orgel i 1938 søgte
man den romantiske klang, men det blev
for meget, for ens og for mudret, derfor
søgte man tilbage til det, man mente, var
Bachs orgel. Det var en gennemgribende
orgelbevægelse i Danmark, Tyskland og
Frankrig, og vores orgel har stadig det lidt
bløde fra romantikken, men det har ikke
fået det skarpe, som kommer senere, indtil man begynder at runde af igen. Vores
orgel har næsten det klangideal, man har
i dag.
Vi har været heldige at få et orgel lige i
den brydningstid, før det bliver skarpt, og
vi har været heldige at få et orgel fra et af
verdens bedste orgelbyggerier. I 1993 var
der nogle af stemmerne, der ikke klang
rigtigt mere, så de blev lavet lidt om. Desuden var det pneumatisk, så når jeg trak
i knapperne, lød der et bump – og sognepræsten spurgte, om ikke korsangerne
kunne sidde lidt mere stille – det syntes
jeg jo ikke var sjovt!«.
Menighedsrådsmedlem
Elisabeth Møller Løye

Påske i kirken
Af sognepræst
Betina Noer
Rasmussen
I påsken fejrer vi livet med alt, hvad det
indebærer af glæde, forundring, sorg, lys
og mørke, ensomhed og fællesskab. Vi
hører om mennesker, der jubler den ene
dag og råber skældsord den næste. Vi hører om svigt og rådvildhed, om at mangle
mod og om at ønske, at det, der ligger
foran, må være noget andet end det, der
er. Vi hører, at døden er mørk og sætter
spor hos de, der bliver tilbage, og så hører
vi, at livet altid er stærkere. At liv og lys og
glæde bliver verdens vigtigste magter, da
graven viser sig at være tom påskemorgen. Påskens fortælling er en vældig og
væsentlig fortælling, som rammer menneskelivet ind på fineste vis.
PALMESØNDAG
Børnegudstjeneste i Kerteminde Kirke
kl. 10.00 ved Betina Noer Rasmussen.
Jesus rider ind i Jerusalem på et æselføl.
Folk jubler af begejstring og lægger palmegrene og kapper foran ham på vejen,
så den vej, han rider på, er pyntet og fin.

SKÆRTORSDAG
Kl. 10.00 i Drigstrup Kirke ved Rikke
Aagaard Nielsen og kl. 19.00 i Kerteminde Kirke ved Søren-Herluf Mohr Sørensen.
Jesus sidder med sine disciple og spiser
det, han ved, er hans sidste måltid sammen med dem. Han bryder brødet og
deler vinen med dem og minder dem om
at gøre det samme, når han ikke længere
kan gøre det for dem. Stemningen er intens. Alle fornemmer, at der skal ske noget. Men det er kun Judas og Jesus, som
ved, hvad det er. Denne aften svigter Judas sin ven. Med et kys.
LANGFREDAG
Liturgisk gudstjeneste kl. 17.00 i Kerteminde Kirke – Strygerensemblet Påskekvartetten spiller Haydns »De syv ord
på korset«, og Betina Noer Rasmussen
forestår læsningerne.
Denne dag er mørk og lang. Jesus er fange. Han bliver pisket og hånet, får en tornekrone på hovedet, som har til hensigt
at gøre ham til grin. Hvis han er jødernes

konge, verdens frelser, så må han da snart
begynde at frelse sig selv, siger nogle. Men
det gør han ikke. Han vil hellere dø, for
at flere end blot han selv skal kunne leve.
Han bliver korsfæstet og dør på det kors.
Og templets forhæng flænges, da han dør,
og jorden ryster, og nogle tænker, at han
måske alligevel var noget særligt. Dagen
markeres med en stemningsfuld liturgisk
gudstjeneste.
PÅSKEDAG
Kl. 10.00 i Kerteminde Kirke og kl. 11.30
i Drigstrup Kirke ved Betina Noer Rasmussen.
Denne dag viste det sig, at Jesus var noget
særligt. For han viste os, hvad opstandelse
er. At noget kan opstå ud af det dybeste
mørke, og at død kan blive til liv igen.
Denne dag er lys og glædelig og fuld af
lovende påskeliljer.
ANDEN PÅSKEDAG
Kl. 10.00 i Kerteminde Kirke ved Lone
Wellner Jensen.
Dagen i dag er stadig fuld af glæde over
det, der skete påskedag.
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Koncerter

At sige ret

FARVEL

i Kerteminde Kirke
1. halvår 2019

ORGELKONCERT
Søndag d. 24. marts kl. 15.00
Organist Lasse Everlöf ved orglet. Fri entré
FYRAFTENSKONCERT
Torsdag d. 25. april kl. 17.00
Jesper Gram Petersen ved orglet. Musik fra den
franske senromantik. Fri entré
ORGELKONCERT MED 			
KØBENHAVNS DOMORGANIST
Torsdag d. 2. maj kl. 19.30
Hanne Kuhlmann fra Vor Frue København.
Fri entré
LIEDER AF FR. SCHUBERT
Søndag d. 23. juni kl. 15.00
Charlotte Thaning, klaver & David Danholt, tenor.
Fri entré
SOMMERLIGE TONER FRA ORGLET
Lørdag d. 20 juli kl. 11.30
Kirsebærfestival. Fri entré
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Af sogne- og diakonipræst
Anne Bundgaard Hansen
Hvordan siger man farvel? Afsked og afslutninger – de er ikke
altid lette, men de er også vigtige. For det er i et farvel, at vi mærker, hvad ting har betydet – hvilken effekt, de har haft.
Når dette blad udkommer, så er jeg for længst i gang i mit nye
sognepræstembede i Als-Øster Hurup - Skelund og Visborg sogne i Øst Himmerland.
Jeg har været i Kerteminde i godt to år som sogne- og diakonipræst. Det har været en spændende og udviklende tid for mig.
Mit virke har været både i Kerteminde-Drigstrup sogn og i Kerteminde provsti.
Jeg har gjort mig gode og inspirerende erfaringer med opstart
af nye tiltag, som f.eks mændenes morgenmad i Viby sammen
med Rikke Aagaard Nielsen og Anders Steensberg. Jeg er blevet
involveret i sorggruppearbejdet via Helle V. Skov og har startet
nye grupper i både Kerteminde og i Rønninge sammen med
Arendse Wulff-Jørgensen. Og så havde jeg den store glæde, at
det sammen med gode frivillige juleværter og kirkens personale
lykkedes at holde jul i Kerteminde Kirkes Kulturhus juleaften
2018, hvor godt 20 mennesker holdt en hjertevarm aften sammen.
Og så har der været gudstjenesterne, dåbene, bryllupperne og
begravelserne. Dét, som binder det kirkelige liv sammen, og
hvor fællesskabet med hinanden bliver indrammet af ritualerne
og de ord og bekendelser, kirken bygger på.
Og sidst men absolut ikke mindst – alle samtalerne. For det er
dér mødet, mellem mennesker lever. I øjenhøjde. Hvor vi ser
hinanden og følger livet med hinanden – på godt og ondt – for
sorrig og glæde vandrer altid til hobe.
Jeg er fyldt af taknemmelighed og har lært så meget!
Tak!

Siden sidst
DØBTE I DRIGSTRUP KIRKE
21.10.18 Ellen Hinding Pedersen
DØBTE I KERTEMINDE KIRKE
06.10.18 Alberte Nguyen Fogtmann
14.10.18 Vilhelm Mohr Larsen
03.11.18 Aksel Schmidt Carlson
25.11.18 Arthuer Marinus Jensen
01.12.18 Freja Bryndum Christiansen
VIEDE I DRIGSTRUP KIRKE
27.10.18 Helle Demant Melchior & 		
		
Hans Demant Melchior

BEGRAVEDE/ BISATTE FRA
KERTEMINDE-DRIGSTRUP SOGN
08.10.18 Magne Petersen
14.10.18 Jørgen Holmann Sørensen
27.10.18 Grethe Rasmussen
01.11.18 Ellen Juel Friis
12.11.18 Anders Jensen
16.11.18 Lilian Pedersen
23.11.18 Kate Godsk Slot
26.11.18 Gerda Elisa Rasmussen
02.12.18 Oda Erna Rimmer
10.12.18 Ingeborg Ruth Leth-Nissen
14.12.18 Bent Christian Horsdal
22.12.18 Hans Peder Aalykke Pedersen
24.12.18 Torben Majbom Madsen

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

		

Morgensang
Dalby: 9.30 SHS

10. 1. s i fasten
Kerteminde: 10.00 BNR
Mesinge: 9.30 SHS + kirkekaffe
Dalby: 11.00 SHS Sognekor
14. Hverdagsgudstjeneste
Kerteminde: 17.00 BNR
Mesinge: 16.30 RAN Skumringstime
17. 2. s. i fasten
Kerteminde: 10.00 BNR
Drigstrup: 11.30 BNR + kirkekaffe
Viby: 11.00 SHS
Stubberup: 14.00 Døvegudstjeneste
24. 3. s. i fasten
Kerteminde: 10.00 LWJ
Mesinge: 11.00 RAN
Dalby: 9.30 RAN
		
28. Hverdagsgudstjeneste
Kerteminde: 17.00 LWJ
31. Midfaste
Kerteminde: 10.00 SHS + kirkekaffe
Viby: 14.00 Alsang

APRIL
4.

Morgensang
Dalby: 9.30 SHS

4.

Hverdagsgudstjeneste
Kerteminde: 17.00 SHS

14. Palmesøndag
Kerteminde: 10.00 BNR
Børnegudstjeneste
Viby: 10.30 RAN
Børnegudstjeneste med brunch
Stubberup: 19.00 SHS

MAJ
2.

Morgensang
Dalby: 9.30 SHS

2.

Hverdagsgudstjeneste
Kerteminde: 17.00 BNR

5.

2 . s. e. påske
Kerteminde: 10.00 LWJ
Drigstrup: 11.30 LWJ 		
+ kirkekaffe
Mesinge: 10.30 RAN
Konfirmation
Stubberup: 19.00 SHS

18. Skærtorsdag
Kerteminde: 19.00 SHS
Drigstrup: 10.00 RAN + kirkekaffe
Mesinge: 19.00 RAN
Stubberup: 17.00 SHS

12. 3. s. e. påske
Kerteminde: 10.00 BNR
Viby: 9.00 RAN
Dalby: 10.30 SHS
Konfirmation

19. Langfredag
Kerteminde: 17.00 BNR 			
Påskekvartetten
Viby: 9.00 RAN
Stubberup: 10.30 RAN

16. Hverdagsgudstjeneste 		
Kerteminde: 17.00 BNR

20. Påskelørdag
Mesinge: 23.30 RAN
21. Påskedag
Kerteminde: 10.00 BNR
Drigstrup: 11.30 BNR + kirkekaffe
Viby: 10.30 RAN
Dalby: 10.30 SHS 			
Stubberup: 9.00 SHS
22. 2. påskedag
Kerteminde: 10.00 LWJ
Stubberup: 10.30 SHS
Påskefrokost
25. Sansegudstjeneste
Kerteminde: 11.00
28. 1. s. e. påske
Kerteminde: 10.00 SHS 			
+ kirkekaffe
Viby: 10.30 RAN Konfirmation
Dalby: 14.00 LWJ

16. Aftengudstjeneste
Mesinge: 19.00 RAN, Kaffe og
hveder i præstegården
17. Bededag
Kerteminde: 9.30 SHS
Konfirmation
Kerteminde: 11.30 BNR
Konfirmation
Stubberup: 10.30 RAN

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

7.

Fastelavn
Kerteminde: 10.00 LWJ
Drigstrup: 11.30 LWJ, kirkekaffe
Viby: 14.00 RAN Fastelavnsgudstj.
+ børnekor
Stubberup: 11.00 SHS

Mariæ Bebudelses dag
Kerteminde: 10.00 LWJ
Drigstrup: 11.30 LWJ, 			
Kirkefrokost i Knasten
Mesinge: 10.30 RAN
Dalby: 16.00 RAN
Korafslutning

19. 4. s. e. påske
Kerteminde: 10.00 BNR
Konfirmation
Viby: 10.30 RAN
26. 5. s. e. påske
Kerteminde: 10.00 LWJ
Kirkekaffe
Mesinge: 9.00 SHS
Dalby: 10.30 Familiegudstj.
30. Kristi Himmelfartsdag
Kerteminde: 14.00 BNR
Kirkevandring

PRÆSTER
LWJ: Lone Wellner Jensen
RAN: Rikke Aagaard Nielsen
SHS: Søren-Herluf Mohr Sørensen
BNR: Betina Noer Rasmussen

3.

7.

Videbæk Bogtrykkeri A·S

MARTS

