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Af sognepræst
Betina Noer
Rasmussen
»Er der egentlig noget særligt ved at gå i
kirke, når der er det der advent?« Konfirmanderne ville gerne lige vide, om
det var sjovere end vanligt.
Og sådan umiddelbart er der jo ikke
den store forandring. Der er bare lidt
mere gran og lidt flere lys. Fire lys
mere, ret præcist. Det er jo ikke fordi,
det er så særligt i sig selv. Men sat ind i
en sammenhæng er det faktisk ganske
særligt. For det er nu, den begynder,
adventstiden, med al dens forventning
og forberedelse. Med alle dens mange
traditioner og lige dele hygge og hast.
Og det er nu, vi så småt begynder at
kunne mærke, at året snart kulminerer
med fester og gaver og fyldte maver og
sprudlende bobler, der løftes mod midten af bordet, mens vi ønsker hinanden
en glædelig jul og ugen efter et godt
nytår.
Vi er der ikke endnu, men adventstiden
er begyndelsen. Det hele begynder med
lidt gran og fire lys. Ikke særligt i sig
selv – men særligt i sin sammenhæng.

I kirkerne er sammenhængen kirkeårets begyndelse, for det er ved denne
tid, det hele starter forfra. For når advent kommer, har præsterne vendt den
sidste side i deres alterbog, hvor søndagenes mange tekster er samlet. Vi har
læst dem alle, og nu skal vi til at starte
forfra. Det hele skal til at begynde.
Og i kirken begynder det hele med
forventning og forberedelse på at tage
imod Gud, som kom til verden i et lille
barn julenat. Ordet advent kommer af
det latinske adventus domini, som betyder Herrens komme. Og det er det,
vi venter på og forbereder os på i adventstiden. Herrens komme. Og mens
vi venter, synger vi salmer og hører tekster, som handler om forberedelse og
forventning til netop det. Og så tænder
vi lys. Et lys hver søndag – ikke dem alle
på én gang. For forberedelsen tager tid.
Lyset skal have lov til at brede sig langsomt, for så kan vi bedre følge med. Når
vi tænder det sidste lys i adventskransen 4. søndag i advent, så er ventetiden
ved at være slut, og vi har tændt alt det
lys, vi har, for at vise, at nu er vi klar til
at tage imod julen. Nu har vi forberedt
os langsomt og omhyggeligt. For man
kan haste med så meget andet i denne
tid, men ikke med forberedelsen på at
høre julens budskab.

Juleaftensfamilie
i Kerteminde
HOLD HÅBET OP
Hold håbet op, og hold det udstrakt foran mig.
Her er en fremtid, her er liv, han er på vej.
Se, snefnug ligner noder i en symfoni,
jeg ser på himlen over dét, jeg lever i.
Hold håbet op.
Stjernen viser vej.
Hold håbet op.
Mørket skjuler sig.
Hold håbet op.
Hold det foran mig.
Vi venter midt i verset i en adventssang,
en stilhed efter stemmerne, der var engang.
Den hænger tungt i luften her som efter storm,
urolig sitren førend verden får sin form.
Hold håbet op.
Stjernen viser vej.
Hold håbet op.
Mørket skjuler sig.
Hold håbet op.
Hold det foran mig.

Igen i år slår Kerteminde Kirkes Kulturhus dørene op for et juleaftensarrangement den 24. december 2019. Vi går fra julegudstjenesten i Kerteminde Kirke kl. 16.00 over i Kulturhuset, hvor vores
juleaften holdes. Der er også mulighed for at slutte aftenen med
gudstjenesten kl. 23.30 i Kerteminde Kirke.
Alle er velkomne; enlige, par og familier. Hele arrangementet vil
foregå på frivillig basis, og alle er med til at bidrage. Der er selvfølgelig nogle, der udover at være gæst også tilbyder at stå for det rent
praktiske, men vigtigst er, at det ligesom sidste år bliver en dejlig
oplevelse for alle deltagere, gæst som vært.
Når du melder dig som gæst, er du med til at give selskab til en anden gæst. Det er vores juleaftensfamilie.
Prisen pr. deltager er 100 kr., 50 kr. for børn, som går til delvis dækning af fortæring. Der er kun plads til et begrænset antal deltagere,
og de bliver besat efter princippet ’først til mølle’.
Interesserede er velkomne til at rette henvendelse til enten Marianne Horn tlf. 21214821, mail marannhorn@gmail.com eller til
Carsten Weisz tlf. 42204503, mail carsten@weisz.se, senest torsdag
den 12. december 2019.Vil du være frivillig hjælper og hygge om
folk, dække bord, pynte juletræ, få maden ind og ud, så kontakt Marianne Horn.
Carsten Weisz

En julerose er en smuk, men ydmyg blomst,
jeg tænker på et ord, det er: Tilstedekomst.
En glød i mørket, og jeg mærker glæden ved,
han er på vej, det er et lys af evighed.
Hold håbet op.
Stjernen viser vej.
Hold håbet op.
Mørket skjuler sig.
Hold håbet op.
Hold det foran mig.
Dy Plambeck 2015
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Julesorg

Af sognepræst
Betina Noer
Rasmussen
Julesorg er et begreb, vi ikke bruger så
meget. Vi synger det i enkelte salmer, og
tænker så ikke rigtigt mere over det. Og
hvis vi tænker noget, så er det nok noget
hen i retningen af, at det er et lidt malplaceret ord at bruge nu, hvor glæden gerne
skulle være på sit højeste, og hvor forventningerne står i kø for at blive indfriet. Julesorg er anmassende. Det er upassende.
Det er tungt og tyngende og unødvendigt
alvorligt at tale om. Sådan kan det synes.
Som om man absolut skal presse alvor ind
i alle sammenhænge - og især de glædelige. Er det mon sådan en særlig kirkelig
ting, kan man fristes til at synes?!
Men det er nu ikke blot forbeholdt kirkelige sjæle at sørge, mens andre glæder
sig. Det er ikke forbeholdt »de fromme«
at mærke livets alvor. Det er en ganske
almindelig og meget udbredt oplevelse at
mærke ensomheden og savnet og afmagten komme snigende. Og det, særligt på
dage, som er særlige. Og det er julen. Den
er ganske særlig. Den er fyldt med traditioner og »plejer« og minder i massevis.

i Himlen!
Vor Fader
e, lad
lad det sk
slukkes!
julesorgen
1824)
tvig,

nd
(N.F.S. Gru
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Julen er ladet med mening og betydning.
Sådan vil det nødvendigvis være. De fleste af os husker julen som barn. Vi husker
alt muligt, fordi julen er som skabt til at
være mindeværdig. Vi husker forventningen og utålmodigheden. Vi husker
duftene. Og salmerne. Og måden, som de
gamle sang dem på. Rustent og uden for
rytmen, men med indlevelse. Vi husker,
hvem der altid fik mandlen og hvem, der
genbrugte ønskesedlerne fra sidste år. Vi
husker, hvem der bagte de bedste pebernødder, og hvordan sofaen greb os, som
blev trætte, efter endnu en dejlig juleaften.
Sådan noget husker man i hvert fald, hvis
man er så heldig at have lagret dejlige juleminder. Nogle er ikke så heldige. Og for
nogle gør minder som disse næsten mere
skade end gavn. Det er der, julesorgen
kommer ind i billedet. Julesorgen opstår
der, hvor længslen efter det, der var, bliver
større end glæden over det, der er. Eller
der, hvor skuffelsen over noget, der aldrig
har været, bliver større end muligheden
for selv at skabe nye minder.

Julesorg er juleglædens bagside. Den, der
har så mange gode minder forbundet
med julen, og som denne jul må sidde
alene med dem alle sammen, kan have
svært ved at hente glæden frem. Savnet er
for stort. Sorgen fylder for meget. Sådan
må det nødvendigvis være. Når man ved,
hvordan glæden føles, når man har elsket
og leet og været nogen i en helt særlig og
tryg sammenhæng, så er det sorgfuldt at
måtte være foruden alt det. Så er det forbundet med stor sorg at miste det, og det
er vemodigt at tænke på det.
Julesorg er juleglædens bagside. Julesorgens lyspunkt er, at glæden er dens forudsætning. Sorgen har sin rod i glæden,
- i det glædelige, som vi ikke længere kan
nå. Vi kan have så gode minder om tider,
om mennesker og om gode versioner af
os selv. Og på almindelige dage kan sådanne minder gøre det gode bedre. Men
på særlige dage kan det på mærkværdig
vis føles omvendt.

Af sognepræst
Lone Wellner Jensen

December
i kirker ne

Det begynder for alvor, når kirketjeneren
tænder det første lys i kirkens store adventskrans, og borgmesteren tæller ned
til juletræstænding på torvet.
Lys og håb hænger sammen, og det oplever vi i december måned. Vi tænder ikke
kun lys, men også håb i menneskers sind.
Her kan du se nogle af de ting, som finder
sted i kirkerne og kirkernes kulturhus i
december:
Fredag den 29. november bliver juletræet på Torvet tændt. Lige inden har vi åben
kirke, hvor der er kaffe og småkager og en
adventsfortælling. Samme dag har Kerteminde Byskoles 2. klasser hjulpet os med
at hænge kirkens store adventskrans op.
Så bliver det søndag den 1. december.
Det er en mærkedag i kirken, vi siger, at
kirkeåret begynder. Det nye år i kirken
begynder ikke med en stor begivenhed,
men med, at vi håber og længes og glæder os til en stor begivenhed, og det ved
jo enhver, at forventningens glæde er den
største.
Efter gudstjenesten i Kerteminde 1. søndag i advent er der gløgg og æbleskiver.
Tjenesterne er kl. 14.00 i Drigstrup Kirke
og kl. 16.00 i Kerteminde Kirke.

December måned i kirkerne er også ensbetydende med god musik. Musik har en
unik evne til at rense vore sind, og det er
der brug for i en travl måned. Her er den
mangfoldighed af koncerter, vi byder på:
1. december i Stubberup kirke
koncert med Skifter og Saaby.
5. december i Kerteminde kirke
koncert med Marie Carmen
Koppel.
8. december i Kerteminde kirke
koncert med Nenia Brass Band.
12. december i Drigstrup kirke
koncert med Christian Arendt.
19. december i Kerteminde kirke
Händels Messias.
De nærmere oplysninger kan I finde
i kirkernes koncertfolder eller på kirkernes hjemmeside.
Traditionerne står stærkt i december måned. Traditionerne er med til at holde
sammen på os – på hver enkelt og på
fællesskaberne. Vi har julegudstjeneste

for sognets ældre den 6. december kl.
11. Man kan tilmelde sig på kirkekontoret. Der er juletræsfest i Drigstrup Sognegård den 8. december kl. 15. Der er
»Syng julen ind« i Drigstrup kirke den
17. december kl. 17.
Hen over december måned kommer der
også mange børn på besøg i vore kirker.
De helt små kommer med deres dagplejemødre og med børnehaverne. De store
kommer, når skolen holder juleafslutning. Det er dejligt at få lov til at fortælle
dem alle sammen ind i det julebudskab,
som betyder så meget for vores måde at
leve på. Kommer I forbi kirken, medens
børnene er på besøg, er I meget velkomne
til at kigge indenfor og være med.
Når alt dette er skrevet, så er det vigtigste
tilbage. Det er gudstjenesterne. Den 24.
december oplever mange mennesker, at
gudstjenesten danner rammen om den
gode fest. De andre gudstjenester i december måned har alle del i det samme,
de er alle sammen byggeklodser til glæden. Enhver gudstjeneste er et værk af
ord, handling og musik, der løfter livet
op. Vi glæder os til at dele alt dette med
jer.
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HUSK
MENIGHEDSRÅDSMØDER
Langegade 13, Skt. Laurentiisalen
Tirsdag den 14|1 2020
Tirsdag den 18|2 2020

1. søndag i Advent
Der er gudstjeneste kl.

14.00 i Drigstrup Kirke

med indsættelse af ny præ
st.
Der er gudstjeneste kl.
16.00 i Kerteminde Kir
ke
med indsættelse af ny præ
st.
Efter gudstjenesten invite
res alle til glögg og æbles
kiver
i Kirkens Kulturhus, Lang
egade 13.

Dagsorden fremlægges på
Kirkekontoret, Præstegade 4 og
lægges på hjemmesiden en uge før
mødet. Møderne er offentlige.

Juletræsfest

Vi synger julen ind
. 19.00
i Drigstrup Kirke kl
Tirsdag den 17|12
nist
er Rasmussen og orga
Sognepræst Betina No
n er klar med julens
Jesper Gram Peterse
er.
dejlige sange og salm
være hyggeligt
Efterfølgende vil der
br unkager.
samvær med glögg og

Søndag den 8|12 kl. 15.00
i Drigstrup Sogneg

ård
Traditionen tro holder vi ige
n i år en god, gammeldags
juletræsfest. Der vil være dan
s om juletræet, og hvis vi er
heldige, kommer julemanden
også.
Det er Kerteminde-Drigstrup
Menighedsråd og
Drigstrup Gymnastikforening
, der arrangerer julehygge
i Drigstrup Sognegård.
Vi byder på sodavand og jule
slik samt kaf fe og kage.
Entré: 35 kr.
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Onsdag den 1|1 20
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Årets første gudstje
vi med dejlige salmer,
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kransekage og boble
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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.

SALME
CAFÉ
Langeg
ade 13,
Kertem
inde
Torsda
g den 2
3|1
kl. 10.
30-12.
0
0
Torsda
g den 2
0
|2
kl. 10.
30-12.
00

VI SES
Koncerter
Julekoncert med Marie Carmen Koppel og duo.
Kerteminde Kirke torsdag den 5|12 kl. 19.30
Billetter kan købes på www.ticketmaster.dk til 195 kr. + gebyr.
Billetter kan også købes i døren.
Nenia Brass Band Julekoncert
Kerteminde Kirke søndag den 8|12 kl. 16.00
Vi ser frem til at åbne dørene til endnu en festlig og fornøjelig
julekoncert med vores dygtige lokale band.
Entré 25 kr.
Julekoncert med Christian Arendt
Drigstrup Kirke torsdag den 12|12 kl. 19.00
Fri entré.
Händels Messias
Kerteminde Kirke torsdag den 19|12 kl. 19.00
Vokalensemblet Fyen og musikere fra Odense Symfoniorkester under ledelse af Susanne Thesbjerg.
Fri entré.

SANG
AFTEN
IRKE
INDE K
M
E
T
R
I KE
rsdag
og 3. to
Den 1.
åned.
i hver m
0.
Se side 1
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Af sognepræst
Lone Wellner Jensen

Fristift - hvad er det?

Der har i Danmark været gjort forsøg med frikommuner. Frikommunerne fik lov til at eksperimentere med at gennemføre
forskellige former for administrative lettelser. Det var ikke særligt omfattende forsøg, men det var dog adskillige gode ideer,
der så dagens lys og blev afprøvede.
Nu har Fyens Stift forsøgt noget lignede. Stiftet fik af Kirkeministeriet i 2018 lov til at lave forsøg inden for flere forskellige
områder af den kirkelige administration. Efter en idéfase, hvor også menighedsråd og præster kunne byde ind med ideer,
blev det til i alt 17 forsøg. Mange kunne godt have ønsket sig at eksperimentere lidt mere vidtgående, men det er vanskeligt
at få lov til at lave forsøg, der strider mod gældende lovgivning.
Mærker vi almindelige kirkegængere i Kerteminde og Drigstrup overhovedet, at Fyens Stift er et fristift? Det tror jeg egentlig
ikke, men jeg håber, at nogle af menighedsrådsmedlemmerne, præsterne og de kirkelige ansatte mærker det. For forsøgene
skulle gerne gøre deres liv bare lidt lettere. Her et par eksempler:
Der er gennemført nogle forenklinger, hvad angår kirkens budgetprocedure og regnskabsaflæggelse.
Det er blevet muligt at inddrage suppleanter til menighedsrådet i rådets arbejde.
Vi har fået mulighed for at ansætte konsulenter, der arbejder for flere sogne. I det hele taget er det blevet administrativt lettere at etablere samarbejder på tværs af sognene. Det er blevet muligt at lave en fælles lønpolitik inden for et
provsti. Der er opnået større frihed mht. måden at holde gudstjeneste på. Dette blot eksempler, der er flere i kataloget.
Jeg forstår godt, hvis I synes, at indholdet af disse forsøg er lidt fattigt – taget samfundets og kirkens almindelige bureaukrati
i betragtning. Nogle gange er vi bare nødt til at tage små skridt i den rigtige retning, og sådan opfatter jeg fristiftforsøget.
Vi skylder de mennesker, der bruger en del tid i menighedsrådsarbejdet, stor tak, og vi skylder dem at arbejde på at gøre
deres opgave i menighedsrådet lettere. Derfor har vi arbejdet med at gennemføre fristiftsforsøget, og når det efter 2020 skal
evalueres, så håber vi på, at det vil sætte sig nogle varige spor.
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Gudstjenesten til gennemsyn
Du går glad og gerne i kirke - og sådan
skal det gerne blive ved med at være.
Hvad er det, der gør, at du kommer glad
og gerne? - Ja, du har næsten behov for at
komme i kirken.
På Folkekirkemødet fredag den 31. maj
2019 var gudstjenesten det gennemgående tema - altså gudstjenesten til gennemsyn.

Biskopperne Tine Lindhardt og Marianne Christiansen har i samarbejde med
arbejdsgrupper udsendt rapporter som
oplæg til debat om Gudstjeneste, Dåb og
Nadver.
I forordet til den korte udgave af rapporten om Gudstjenesten skriver Marianne
Christiansen:
De første kristne samledes om søndagen, dagen for opstandelsen, for
at læse, synge, takke, bede og spise
sammen. Sådan er det stadig. At
fejre gudstjeneste forbinder os med
kristne ud over hele Jorden og igennem hele historien. Mødet mellem
Gud og mennesker - gennem ord og
handling - er kernen i gudstjenesten.
Det er gudstjenestens »hvorfor«. På
det skal man kende og genkende en
gudstjeneste. Her kommer Gud til
os i ord og sakramenter, og vi svarer
med handling, ord og musik. Gudstjenestens hvorfor er givet én gang
for alle, gudstjenestens hvordan er til
debat og forhandling. Det er i bevægelse.

Så vidt forordet i rapporten om gudstjenesten. De samlede rapporter skal bruges til samtaler og debatter. For at kunne
være med er det godt at vide mere - så begynd med at læse rapporterne, som kan
ses på hjemmesiden for Fyens Stift https://www.fyensstift.dk/aktuelt/nyheder/
debat-om-liturgi-er-skudt-igang
Det at kunne kende og genkende gudstjenesten har formentlig afgørende betydning for den enkelte. Så hvad er det, der
fremover får betydning for, om du fortsat
går glad og gerne i kirke? - tænk gerne
over det!
Slutbemærkninger: Folkekirkemødet var
en del af »Himmelske dage på heden«.
Som deltager i de himmelske dage kan jeg
fortælle, at det var himmelske dage - berigende med foredrag, samtale, musik og
sang - én stor festival på heden - eller retteligen ind igennem Herning by - på Torvet, på gågaden og på markedspladsen.
Himmelske dage er de tidligere Danske
Kirkedage, som har fornyet sit navn.
Lisbeth Aavang Jensen
Menighedsrådsmedlem
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Ny leder af

Aftensang

Kerteminde-Drigstrup

kirkegårde
Siden d. 1. juni har Kim Bang Andersen været ansat som
leder på Kerteminde kirkegårde. Kim bor i Glamsbjerg
med sin hustru Hanne og deres 3 børn. Her har de et
mindre fritidslandbrug, og der bliver tid til jagt og fiskeri. Derudover bruges også megen tid i Glamsbjerg
boldklub, hvor Kim gennem mange år har været drengetræner, og hans egne børn spiller fodbold.
Som nyuddannet gartner
arbejdede Kim på Broholm
kirkegård som graver. Siden arbejdede han 30 år i
landbrugsstyrelsen. Kim fik
dog lyst til at søge nye udfordringer, med personaleledelse og mere praktisk
gartnerarbejde. Han ønsker
at kunne medvirke til at
udvikle kirkegårdene til mere parkagtige og rekreative
områder for alle. »En kirkegård skal være et sted at finde
ro, afslapning, kunne nyde sin madpakke, lære noget historisk, få en sanseoplevelse i kraft af duftende planter,
vand og bier«.
»Man kunne måske opsætte QR-koder ved gamle grave,
hvor man kan få oplysninger om historiske personer,
kunstværker eller lignende«. Kim ønsker at indgå aktivt
i skole-kirke samarbejdet eller evt. samarbejde med
museet og andre institutioner. Det er efter hans mening
vigtigt at bevare og forstærke udtrykket på vores tre forskellige kirkegårde som landsbykirkegården i Drigstrup,
den nye og den gamle kirkegård i Kerteminde.
Inge Hintze
Menighedsrådsmedlem
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To gange om måneden er der mulighed for at blive pakket ind
i stemningsfuld musik i Kerteminde Kirke, mens mørket langsomt falder på udenfor. Det er som hovedregel den første og
tredje torsdag i hver måned, og det er kl. 17. På grund af julehøjtiden er der dog små ændringer i december og januar.
Der er flere toner end ord på disse dage, leveret fra henholdsvis
orgel, fløjte, basun, violin og andre skumringstilpassede instrumenter alt efter, hvilken lyd der måtte være tiltænkt de forskellige aftener.
Ud over mødet med musikken giver aftensang i kirken mulighed for at finde et øjebliks ro. Det giver mulighed for at synge
skumringen i møde og for at tage få, velvalgte ord med sig hjem.
De næste tre måneder falder aftensang på disse dage, og de bærende instrumenter fordeler sig således:
12|12
16|1
6|2
20|2

Jesper G. Petersen, orgel
Hanne Askou, violin
Mads Lunde
Ole Thrane, basun

Betina Noer Rasmussen
Sognepræst

Siden sidst
DØBTE I DRIGSTRUP KIRKE
01.09.19 Luna Mai Haurits
DØBTE I KERTEMINDE KIRKE
06.07.19 Benedikte Isabel Due Rödin
06.07.19 Benjamin Kloster Nylandsted
07.07.19 Victor Lionel Jørgensen 		
		Fernandez
28.07.19 Sif Victoria Dall
18.08.19 Leonora Kirstine Sorvad 		
		Sørensen
18.08.19 Aksel Damgaard Larsen
25.08.19 Maja Anna Vejlegaard
01.09.19 Emily Vestmark Pedersen
07.09.19 Laura Bjørn Andkjær
07.09.19 August Bjørn Andkjær
07.09.19 Marius Laurits Dam 		
		Christensen
15.09.19 Nord Bæksted

VIEDE I KERTEMINDE KIRKE
07.09.19 Julie Grønholdt Polk 		
		
og Kasper Grønholdt Polk
VIEDE I DRIGSTRUP KIRKE
07.09.19 Mia Michelle Torgaard Jensen
		
og Kim Torgaard Jensen
KIRKELIG VELSIGNELSE 		
I KERTEMINDE KIRKE		
02.08.19 Karina Staurbo 			
		
og Morten Staurbo Brøndum

21.07.19
21.07.19
29.07.19
30.07.19
06.08.19
12.08.19
23.08.19
23.08.19
12.09.19
24.09.19
25.09.19

Freddi Jørn Knudsen
Johnny Axelsen Hansen
Keld Christensen
Preben Heino Martinussen
Jonna Alice Petersen
Christian Schultz
Svend Egon Nielsen
Bente Kronquist Jensen
Flemming Hansen
Sonja Elise Hansen
Kirsten Hollenbo

BEGRAVEDE/ BISATTE FRA
KERTEMINDE-DRIGSTRUP SOGN
20.06.19 Christian Julius Wørmer
04.07.19 Ulla Goberg Nielsen
19.07.19 Marie Christine Pedersen
20.07.19 Nina Merete Hoedeman

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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12. Aftensang
Kerteminde: 17.00 LWJ

29. Julesøndag
Kerteminde: 10.00 BNR
Stubberup: 11.00 LWJ

15. 3. s. i advent
Kerteminde: 10.00 LWJ
Drigstrup: 11.30 LWJ
kirkekaffe
Stubberup: 16.00 SHS
Ris i tårnet og Lucia
22. 4. s. i advent
Kerteminde: 10.00 GD
Viby: 16.00 RAN
Julestemning
24. Juleaften
Kerteminde: 14.00 GD,
16.00 BNR, 23.30 BNR
Drigstrup: 14.00 BNR, 		
16.00 LWJ
Mesinge: 16.00 RAN
Viby: 14.30 RAN
Dalby: 14.30 SHS
Stubberup: 16.00 SHS

JANUAR

1. Nytårsdag
Kerteminde: 16.00 LWJ
Viby: 14.30 SHS
Dalby: 16.00 SHS
5. Helligtrekonger søndag
Kerteminde: 10.00 GD
Drigstrup: 11.30 GD
kirkekaffe
Mesinge: 9.30 SHS
Stubberup: 11.00 SHS
9. Skumringstimen
Mesinge: 16.30 RAN
12. 1. s. e. h3k
Kerteminde: 10.00 BNR
Viby: 11.00 RAN
Dalby: 9.30 RAN
16. Aftensang
Kerteminde: 17.00 GD

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.

26. 2. Juledag
Kerteminde: 10.00 GD
Mesinge: 11.00 RAN
Hit med julesalmen

FEBRUAR

2. Sidste s. e. h3k
Kerteminde: 10.00 SHS
Drigstrup: 11.30 SHS
kirkekaffe
Mesinge: 9.30 RAN
Stubberup: 11.00 RAN
6. Aftensang
Kerteminde: 17.00 BNR
9. Septuagesima
Kerteminde: 10.00 BNR
Viby: 11.00 GD
Dalby: 9.30 GD

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

8. 2. s. i advent
Kerteminde: 10.00 BNR
Mesinge: 11.00 SHS
Dalby: 9.30 SHS

26. 3. s. e. h3k
Kerteminde: 10.00 LWJ
kirkekaffe
Viby: 14.00 RAN
Dalby: 15.30 RAN

13. Skumringstimen
Mesinge: 16.30 RAN
16. Seksagesima
Kerteminde: 10.00 LWJ
Drigstrup: 11.30 LWJ
kirkekaffe
Mesinge: 11.00 RAN
Stubberup: 9.30 RAN
20. Aftensang
Kerteminde: 17.00 GD
23. Fastelavn
Kerteminde: 10.00 GD
Viby: 14.00 RAN + SHS

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

1. 1. s. i advent
Indsættelse
Kerteminde: 16.00 LWJ
+ GD m. efterflg. reception
Indsættelse
Drigstrup: 14.00 LWJ + GD

25. Juledag
Kerteminde: 10.00 LWJ
Drigstrup: 11.30 LWJ 		
kirkekaffe
Mesinge: 9.30 RAN
Viby: 11.00 RAN
Dalby: 11.00 SHS
Stubberup: 9.30 SHS

DECEMBER

19. 2. s. e. h3k
Kerteminde: 10.00 BNR
Drigstrup: 11.30 BNR 		
kirkekaffe
Mesinge: 11.00 SHS
Stubberup: 9.30 SHS

Videbæk Bogtrykkeri A·S

Gudstjenester

			

