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Af sognepræst
Lone Wellner Jensen
Indtil omkring år 1900 blev en kiste
båret direkte fra hjemmet og ud på kirkegården for at blive sænket i jorden.
Man samledes ikke omkring kisten
inde i kirken - alt foregik i hjemmet og
på kirkegården.
Der er sket meget siden.
De store gilder, der blev holdt, både før
begravelsen og efter begravelsen med
spisning, øldrikning og dans, er der
ikke mere.
Det er relativt sjældent, at vi i Kerteminde og Drigstrup sogne har en jordbegravelse. Nu bliver de fleste bisat brændt og asken anbragt i en urne.
Stort set ingen døde står i åben kiste i
deres hjem indtil begravelsen eller bisættelsen.

Afskeden er blevet en helt anden. Det
er der mange grunde til. Vores liv har
ændret sig, og derfor ændrer vores død
sig også. Det kan være godt at tænke
over, hvad der så betyder noget, når vi
skal sige farvel til et menneske i kirken
eller i kapellet.
Der er to ting, der er vigtige. Det er traditionen og personen.

dret
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Traditionen
At miste et menneske, man holder af,
kan været ubærligt, livsomvæltende og
efterlade én i stor ensomhed. Sorgen er
forskellig fra menneske til menneske,
helt individuel, men hvordan det så er,
så hjælper traditionen mig til at kunne
bære livet, at komme videre, at være til
i sorgen. Traditionen lægger spor, jeg
kan følge, selvom jeg ikke er mig selv,
kan jeg trygt gå på traditionens sti. Traditionen sætter os ind i et fællesskab af
dem, der bærer og har båret sorg - jeg
ved, at sådan kan det gøres. Derfor spiller traditionen så stor en rolle i kirken,
vi følger det samme ritual. Vi hører de
samme ord: Af jord er du kommet, til
jord skal du blive, af jorden skal du igen
opstå. Når ordene har lydt, har Gud
taget over. Det er til tider godt, at man
ikke selv skal finde på ord.

Personen
Når vi sidder i kirken med kisten imellem os, er det sidste gang, vi er vores døde
nær. Netop fordi den døde ikke står i kisten derhjemme, er det vigtigt, at vi sidder ved kisten i kirken eller i kapellet. Det
er stillestunden, hvor vi samler tankerne
og løsner båndet den første smule. De pårørende til den døde gør sig megen umage med at sige ordentligt farvel. Ligtøjet,
blomsterne på kisten, salmerne, samtalen
med præsten, mindesammenkomsten.
Alle ting bærer præg af det liv, der er blevet levet. Taknemmeligheden og kærligheden samles i afskeden.
Når vi føler os knyttet til en kirke, så
har det ofte at gøre med, at den har været rammen om begravelser/bisættelser i
vores familie. Rummet skænker i sig selv
værdighed - til os og vore døde. Rummet
binder os sammen - levende og døde.
Værdighed er en gave, som Gud skænker
os ved den kirkelige handling, og vi tager
den med os derfra og passer på den.
De fleste af os har oplevet stilheden og
den knugede andægtighed, når bilen
med kisten er ude af syne. Så begynder
det så småt med lidt hvisken, så samtale
ved bordet ved mindesammenkomsten,
nogle tager mod til sig og siger et par ord.
Gamle venner og naboer mødes. Til sidst
tænker nogle: Nu er stemningen da vist
blevet lidt for lystig til anledningen, men
alle stemmerne siger i virkeligheden det
samme til dem, der har mistet: Vi er her,
og I forbliver en del af os, en del af livet.
En begravelse/bisættelse skal »overstås«,
men den er vigtig og kan gøre os godt, når
den er gennemlevet.

Studiekreds om
»De syv dødssynder«
I efteråret bliver der mulighed for at
deltage i en studiekreds med titlen
»De syv dødssynder«.
Vi vil beskæftige os med det, som
i den katolske kirke er blevet benævnt »De syv dødssynder«.
I den katolske kirkes katekismus
hedder det: »Dødssynden ødelægger kærligheden i menneskers
hjerte«.
Dovenskab - roden til alt ondt …
Einar og Jamex de la Torre. PR-foto
Glasmuseet Ebeltoft/Finn Manford.

Fråseri, fortæring og forbrug
(Untitled (Never Enough))
Barbara Kruger. Museet for Religiøs
Kunst, Lemvig, 5/2-28/5 2017.
I den protestantiske kirke taler vi
ikke på samme måde om dødssynder, men vi taler om deres indhold!
Synderne er arketypiske problemstillinger i vores tilværelse, de forsvinder ikke, og de præger alle
menneskers liv.
Tre aftener vil vi på denne baggrund beskæftige os med: hovmod,
griskhed, nydelsessyge, misundelse,
fråseri, vrede og dovenskab.

Der vil blive et oplæg, der fortæller om det historiske perspektiv og
sætter synderne ind i en moderne
kontekst, og derpå vil der blive arrangeret debat.
Oplægsholderne er menighedsrådsmedlem Frede Granum og sognepræst Lone Wellner.
De tre studiekredsaftener
bliver: 25|9, 30|10, 20|11.
Vi mødes i Kerteminde Kirkes Kulturhus, Langegade 13,
kl. 19.00 - 21.00.
Tilmelding er nødvendig og
kan ske til: Kirkekontoret,
Præstegade 4, Kerteminde
tlf. 65 32 23 89, LIMP@km.dk
Der er plads til 25 deltagere.

3

Kerteminde Skipper-Ligbærerlaug
I kirkens våbenhus befinder sig et stykke
århundredgammel Kerteminde-historie:
to bårer tilhørende Kerteminde SkipperLigbærerlaug. Begge bårer er smukt udskårne og dekorerede, og på den største
fortæller en poetisk inskription om bårens formål:
De Døde til sin Grav
og Hvile paa mig bæres
Naar jeg med Sørgedragt
og store Følger æres
Er Sjælen i sin Fryd og
Kroppen i sin Roe
Vel den, der bæres bort
i salig Haab og Tro
Med jævne mellemrum kan man stadig
se båren i brug, når det endnu eksisterende Skipper-Ligbærerlaug har indkaldt
til en fiskerbegravelse. Tidligere var det
laugets oldermand, der havde til opgave
at gå rundt til medlemmerne med besked
om at møde op i kirken, når et medlem
af lauget, hans kone eller børn var død
og ønskede laugsbegravelse. Senere blev
meddelelsen om at møde op givet via
en annonce indrykket i den lokale avis.

Skipperbegravelse. Foto fra 1930’erne.
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Den smukt udsmykkede trælade indeholder laugets vigtigste dokumenter, Christian VI's bevilling til laugets oprettelse fra
1737 og laugets protokol.
Kurt Risskov Sørensen
Afdelingsleder, Kulturhistorisk Afdeling
Østfyns Museer

En skipperbegravelse af nyere dato.
Følget med kisten og bedemand Hardy
Norden i spidsen bevæger sig ad
Vestergade mod kirkegården.
Laugets love indskærper mødepligt, og
hvis den ikke overholdes, skal der betales
mulkt.
Tidligere blev kisten afhentet i den afdødes hjem, men i dag står kisten ved alteret, hvor seks laugsmedlemmer holder
seks faner krydset ind over kisten, som er
dækket af det store laugsflag. Efter højtideligheden i kirken føres først de fire flag
ud, derefter kisten, og efter følget kommer de sidste to flag. Fra kirken føres kisten i optog til kirkegården. Forrest går
laugets egen bedemand iført sin lange,
sorte sørgekappe, sorte handsker og sort,
trekantet filthat med slør. Derefter kommer 12 mand fra lauget med båren på
skuldrene og flankeret af de fire flag, og
efter følget rundes processionen af med
de to sidste flag.
Foruden den store båre er der en mindre
til børn, som heldigvis sjældent har været
i brug i nyere tid. Under de to bårer står
i dag en tredje, som dog ikke er beregnet
til en kiste, men til laugets gamle lade fra
1738, som opbevares hos oldermanden.

Laugets bedemand Jens Høj fotograferet
ved båren i 1925.

Ligesom håndværkerlaugene havde også
Skipperligbærerlauget sin egen lade, en kiste
hvor laugets vigtigste dokumenter og øvrige
værdier blev opbevaret. Som en ekstra sikkerhedsforanstaltning skal der bruges hele
tre nøgler for at åbne laden. I dag er laden
malet i grønne, gyldne og røde farver, men
som det ses af billedet fra omkring 1920, har
hvid tidligere været den dominerende farve.

Af sognepræst
Betina Noer
Rasmussen

Allehelgens dag

Den første søndag i november fejrer vi Aldøden tog. Vi savner især på mærkedage,
lehelgens dag i kirkerne. Det er den dag, vi
også selvom vi ved, at det var de helt alminsamles om at mindes vores døde, dem, de
delige dage, der var flest af.
var, og dem, vi var, sammen med dem. Vi
Vi savner at samtale, at holde hånd, at driksamles for at erkende, at tab er vores fælles
ke en kop kaffe – måske endda i tavshed bag
vilkår, mens vi tænder lys og beder for dem,
en avis, men i den rigtige tavshed. Den, der
der var, og os, der er tilbage. Og så samles
var tryg og god og fælles.
vi for at tro og håbe på mere end det, vi
Måske savner vi at få klarhed. Måske var
kan sige os selv.
der ting, der blev
På opstandelsen.
sagt, som skulle
På evigheden. På
have været forVi savner dem, som
gensynet. På Gud
tiet. Måske er alt
døden har taget. Vi savner
som har hånd
for meget fordem, vi var, sammen med
om det hele, og
tiet alt for længe.
som lover os et
Måske var døden
den, som døden tog.
liv af en anden
en lettelse. Måske
verden, når dette
tynger den mig
er forbi.
stadig flad mod
Og så hører vi navnene på dem, vi har mijorden. Måske vil jeg slet ikke tale om det.
stet inden for det sidste år, sagt højt, mens
Måske kan jeg slet ikke tale om andet, end
vi deler en fortættet oplevelse af, hvor meget
om hvad det var, døden tog, og hvad det er,
levet liv, der ligger gemt i de navne. Hvor
der aldrig kommer tilbage.
mange historier, hvor mange erfaringer.
Hvor meget sagt og usagt.
Vi savner. Og vi håber. Vi håber på, at det,
vi gjorde, var godt nok. Og at livet, som det
Allehelgens dag får sorgen en stemme. Og
blev for dem, som vi savner, blev lyst og
håbet. For denne dag balancerer mellem
godt og forunderligt.
sorg og håb. Mellem mørke og lys. Vi venVi håber på en fremtid, som er lysere end
der os måske mest til den ene side, men ved,
den tid, vi lever i, når sorgen er størst. Og
at den anden også er der. At begge dele høså håber vi på Gud, som har lovet at være
rer livet til, og sådan en dag er det særlig
med sine mennesker alle dage indtil vertydeligt.
dens ende. Både mens vi lever, og når vi dør.
For vi savner dem, som døden har taget. Vi
savner dem, vi var, sammen med den, som
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Høstgudstjeneste
Søndag d. 29|9 i Kertemi
nde Kirke kl. 14.00
ved Betina Noer Rasmussen.
Efter gudstjenesten indbydes
til kaf febord i Langegade

13.

Søndag d. 1|9 i Mesinge
Kirke kl. 9.00
ved Søren-Herluf Mohr Sørens
en.
Efter gudstjenesten er der høs
tmarked foran kirken.

MENIGHEDSRÅDSMØDER
Langegade 13, Skt. Laurentiisalen
Tirsdag d. 10|9 kl. 16.30
Tirsdag d. 8|10 kl. 16.30
Tirsdag d. 12|11 kl. 16.30
Dagsorden fremlægges på
Kirkekontoret, Præstegade 4 og
lægges på hjemmesiden en uge før
mødet. Møderne er offentlige.
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Studiekreds
»De syv dødssynder«
Kerteminde Kirkes Kulturhus
,
Langegade 13
Onsdag d. 25|9, 30|10
og 20|11 kl. 19.00-21.00
Se side 3.

Gudstjeneste
for alle sanser

KOLLEKT
I perioden sept
ember til
november sam
les der ind
til Kirkens Kor
shær.
MobilePay 92
475
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m
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andre kirke
.
65 32 23 89
Ring på tlf.
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KERTEMINDEDAGE
Torsdag d. 3|10
til søndag d. 6|10
Se side 9.
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Langeg

Gudstjeneste og ældrejulefro

kost

Fredag d. 6|12 kl. 11.00
Vi fejrer den kommende juletid
med en stemningsfuld gudstjenes
te og efterfølgende
julefrokost for sognets ældre i
Kerteminde Kirkes Kulturhus.
Tilmelding nødvendig senest d. 27|
11 til kordegn Lizette på: 653223
89 eller limp@km.dk
Begrænset antal - »først til mølle«.

VI SES
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Vagtskifte på kirkegårdene
Fredag d. 14. juni var en speciel dag på Kerteminde og Drigstrups kirkegårde, for det var sidste arbejdsdag for kirkegårdenes leder gennem 11
år, Ulrik Christiansen. Ulrik har valgt at stoppe
som kirkegårdsleder et pænt antal år efter, at han
egentlig kunne være gået på pension – ikke for at
gå på pension, men for på privat basis at fortsætte
med nogle af de aktiviteter, han har haft i gang
samtidig med jobbet som kirkegårdsleder.
Det er ikke nogen hemmelighed, at Ulrik som
leder af kirkegårdene igennem årene har tilført
meget nyt i form af kunstværker, nytænkning
omkring begravelsespladser og smukke anlæg,
der gør det til en oplevelse at besøge Kertemindes
kirkegårde, også selv om antallet af traditionelle
gravsteder bliver mindre, og gravmindetraditionerne langsomt skifter.
I 2015 var Ulrik Christiansen initiativtager til en
udstilling på Kertemindes nye og gamle kirkegårde af gravminder i andre materialer end de traditionelle granitsten, og det er dette arbejde, han nu
vil fortsætte i mere privat regi.
For Ulrik Christiansen har det hele tiden været
vigtigt, at kirkegårdene kunne være en smuk og
værdig ramme om de levendes minder om de
døde, og at de kunne give rum for sorgen og samtidig oplevelsen af livets cyklus.
Menighedsrådet var vært ved en afskedsreception på Kerteminde Ny Kirkegård, hvor der også
var anledning for personale, samarbejdspartnere,
præster og menighedsrådsmedlemmer til at hilse
velkommen til den nye kirkegårdsleder, Kim Andersen.
Menighedsrådsmedlem
Elisabeth Møller Løye
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Kerteminde-dage 3.-6. oktober 2019

Tema: »MURE«
Kertemindedage - højskoledage - arrangeres i et samarbejde mellem Kerteminde-Drigstrup menighedsråd og Kerteminde Biblioteks Venner.
Alle arrangementer, undt. teaterforestillingen, foregår i Kerteminde Kirkes Kulturhus, Langegade 13, 5300 Kerteminde.
Torsdag d. 3 |10
kl. 19.00 - 21.00
»Vesten mod Vesten«. Foredrag af
Rune
Lykkeberg
chefredaktør
på
dagbladet Information og forfatter. Efterfølgende natmad.
Entré: 60 kr.
Fredag d. 4|10
kl. 19.00 - 21.00
»Muren om min
have«. Foredrag af
Nikoline Werdelin,
forfatter, dramatiker, tegner og brevkasseredaktør. Entré 60 kr.

Lørdag d. 5|10
kl. 10.00 - 12.00
»Mure og Magt«.
Foredrag af Christian Friis Bach, tidl.
Udviklingsminister
og Undergeneralsekretær i FN. Entré: 60 kr.
Lørdag d. 5|10 kl. 12.00 			
Fælles frokost. Gratis.
Lørdag d. 5|10
kl. 13.00 - 15.00
»Kirken stod bag
Berlinmurens fald«.
Foredrag af Lasse
Soll Sunde, journalist og freelance
korrespondent. Entré: 60 kr.

Lørdag d. 5|10 kl. 15.30 - 17.00
»For og Imod Facebook«. Debat mellem
Bo Damgaard, medierådgiver, og Anders
Lundbeck Rasmussen, Valgmenighedspræst. Entré: 25 kr.
Søndag d. 6|10
kl. 15.00 - 17.00
»Rejsen« (søgen efter egen identitet),
skuespil af Glen
Berger oversat af
Asger Reher, spillet af kerteminder Jørgen Greve i Kerteminde Amatør Teater, Nørregade 15.
Entré: 80 kr. ved døren.

ene kan købes
Billetter til foredrag
æstegade 4,
på kirkekontoret, Pr
ntant betaling.
Kerteminde. Kun ko
, onsdag og
ag
Åbningstider: tirsd
-17.
13
fredag 9-14, torsdag
km.dk
p@
Tlf. 65 32 23 89 · lim
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Konfirmander ’19

Kirkekoncerter
Kerteminde-Hindsholmsamarbejdet
2. halvår 2019
CELLOKONCERT 			
MED MICHAELA FUCHACHOVA
Søndag d. 1|9 kl. 15.00 i Drigstrup Kirke
Akkompagneret af Jesper Gram Petersen på orgel.
Fri entré.
FYRAFTENSKONCERT MED FILMMUSIK
Torsdag d. 3|10 kl. 17.00 i Kerteminde Kirke
Organist Tina Christensen ved orglet.
Fri entré.
MORGENFRUERNE M/K
Holmens dygtige rytmiske kor
Lørdag d. 5|10 kl. 16.00 i Mesinge Kirke
Fri entré.
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Tillykke med dagen!

Siden sidst
DØBTE I DRIGSTRUP KIRKE
09.03.19 Liva Lund Grønhøj Ribold
09.06.19 Karen Ebbesen Krogh
09.06.19 Gertrud Thurøe Jensen
DØBTE I KERTEMINDE KIRKE
13.01.19 Clara Bøgh Grandal Andersson
20.01.19 August Cornelius Levin Blåsvær
27.01.19 Ida Mimi Kryger Martinussen
27.01.19 Ida Keder-Kristensen
03.02.19 Saga Sofia Kaarina Trolle
02.03.19 Alex Holm Eriksen
02.03.19 Noah Holm Eriksen
31.03.19 Saga Skaarup Hassel-Pflug
06.04.19 Mia Gavnbo
28.04.19 Olivia Sofie Harbo Laursen
05.05.19 Luna Bak Rasmussen
12.05.19 Mikkel Meng Støchkel Jensen
12.05.19 Ludwig Nygaard Christiansen
01.06.19 Ellienora Overgaard Munter
02.06.19 Christopher Damsted Szczyrbak
09.06.19 Storm Poulsen Loebenstein
15.06.19 Mads Sørup Nehm
23.06.19 Sofia Brødsgaard Kløcker

VIEDE I KERTEMINDE KIRKE
13.04.19 Emilie Claville Voss og 		
		
Martin Claville Voss
25.05.19 Sidsel Emilie Buch Valentini
		
og Tobias Buch Valentini
VIEDE I DRIGSTRUP KIRKE
08.06.19 Sarah Lyck Jakobsen og 		
		
Martin Kristian Hansen
KIRKELIG VELSIGNELSE
I DRIGSTRUP KIRKE		
19.01.19 Inga Lund og 			
		
Kurt Harald Dallmann Lund
BEGRAVEDE/ BISATTE FRA
KERTEMINDE-DRIGSTRUP SOGN
22.12.18 Hans Peder Aalykke Pedersen
03.01.19 Hanne Bladt
06.01.19 Gunnar Christian Ebbesen Sørensen
13.01.19 Peter Søby
18.01.19 Else-Marie Guldberg Nielsen
19.01.19 Egar Jensen
25.01.19 Anette Vissing
31.01.19 Jørgen Aage Nielsen
02.02.19 Helge Due Nielsen
08.02.19 Ruth Gersbøll
10.02.19 Niels Schondel
21.02.19 Agnes Marie Svendstorp

23.02.19
25.02.19
27.02.19
04.03.19
08.03.19
17.03.19
25.03.19
30.03.19
30.03.19
30.03.19
13.04.19
14.04.19
16.04.19
23.04.19
29.04.19
29.04.19
13.05.19
13.05.19
22.05.19
25.05.19
29.05.19
30.05.19
04.06.19
06.06.19
12.06.19
12.06.19
18.06.19
19.06.19
21.06.19

Ritha Nielsen
Nina Tjørnvig
Torben Hillerup
Poula Madsen
Eva Søbæk Andersen
Esther Johanne Marie Nielsen
Sigrid Kjærgaard
Gunnar Eigil Rasmussen
Maja Cecilie Juel Nielsen
Anne Due Lillesø Hansen
Anna Marie Nielsen
Kurt Henriksen
Mona Vibeke Esmann
Helmuth Edgar Kryger
Mogens Jensen
Dennis Robert Martinussen
Preben Villi Jespersen
Lasse Kryger
Lissie Skotte
Ellen Rigmor Wahlgren Esø
Olga Grethe Madsen
Flemming Nielsen
Knud Andersen
Niels Sørensen
Michel Messiha Sidaros
Thorkild Viggo Christiansen
Inge Pedersen
Else Marie Larsen
Annemarie Rasmussen

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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5. Lørdagsdåb
Kerteminde: 11.00 SHS

5. Hverdagsgudstjeneste
Kerteminde: 17.00 SHS
Dalby: 9.30 SHS
7. Lørdagsdåb
Kerteminde: 11.00 LWJ
8. 12. s. e. trin.
Kerteminde: 10.00 LWJ
Viby: 9.00 LWJ
Stubberup: 19.00 LWJ
15. 13. s. e. trin.
Kerteminde: 10.00 BNR
Drigstrup: 11.30 BNR 		
+ kirkekaffe
Mesinge: 10.30 RAN
Dalby: 9.00 RAN
19. Hverdagsgudstjeneste
Kerteminde: 17.00 BNR
22. 14. s. e. trin.
Kerteminde: 10.00 LWJ
Viby: 19.00 RAN
Dalby: 10.30 RAN
29. 15. s. e. trin.
Høstgudstjeneste
Kerteminde: 14.00 BNR
+ kaffebord
Stubberup: 9.30 med 		
Bøgebjerg Naturbørnehave

6. 16. s. e. trin.
Kerteminde: 10.00 BNR
Dalby: 14.00 SHS + kaffe
i Tårnrummet
13. 17. s. e. trin.
Kerteminde: 10.00 LWJ
Drigstrup: 11.30 LWJ 		
+ kirkekaffe
Viby: 10.30 RAN
Stubberup: 9.00 RAN
17. Hverdagsgudstjeneste
Kerteminde: 17.00 LWJ
20. 18. s. e. trin.
Kerteminde: 10.00 BNR
Drigstrup: 11.30 BNR 		
+ kirkekaffe
Mesinge: 9.00 RAN
Dalby: 10.30 RAN
27. 19. s. e. trin.
Kerteminde: 10.00 SHS
+ kirkekaffe
NOVEMBER

2. Lørdagsdåb
Kerteminde: 11.00 BNR

7. Hverdagsgudstjeneste
Kerteminde: 17.00 BNR
10. 21. s. e. trin.
Kerteminde: 10.00 LWJ
Viby: 11.00 RAN
Stubberup: 9.30 RAN
17. 22. s. e. trin.
Kerteminde: 10.00 BNR
Drigstrup: 11.30 BNR 		
+ kirkekaffe
Mesinge: 9.30 SHS
Dalby: 11.00 SHS
21. Hverdagsgudstjeneste
Kerteminde: 17.00 LWJ
24. Sidste s. i kirkeåret
Kerteminde: 10.00 RAN
+ kirkekaffe
Viby: 9.30 SHS
Stubberup: 11.00 SHS

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

1. 11. s. e. trin.
Kerteminde: 10.00 LWJ
Drigstrup: 11.30 LWJ 		
+ kirkekaffe, høstgudstj.
Mesinge: 9.00 SHS
Stubberup: 10.30 SHS

3. Alle helgens dag
Kerteminde: 15.00 LWJ
+ BNR
Drigstrup: 17.00 LWJ 		
+ BNR
Mesinge: 16.00 RAN
Dalby: 14.00 SHS + kaffe i
Tårnrummet
Stubberup: 11.00 SHS

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

OKTOBER

Videbæk Bogtrykkeri A·S

SEPTEMBER

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

