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Og han, som vokse lod på jord
de gyldne aks og vipper,
han bliver hos os med sit ord,
det ord, som aldrig glipper.

Da over os det hele år
sin fred han lyser gerne,
og efter vinter kommer vår
med sommer, korn og kerne.

Ham takker alle vi med sang
for alt, hvad han har givet,
for hvad han vokse lod i vang,
for ordet og for livet.

Og når engang på Herrens bud
vort timeglas udrinder,
en evig sommer hos vor Gud
i Paradis vi finder.

Rettelse:
I Sognebladets sommernummer skrev
vi om sangaftnerne i Margrethelyst
Friskoles aula, at Solveig Jacobsen har
ledet aftnerne i 25 år. Det har fået
Solveig til at reagere: Det var Birgit
Sennels, der stod for sangen i de første
mange år.
Redaktøren takker for rettelsen.

Nyt fra menighedsrådet

Nu er den udvendige renovering af Falling Kirke
næsten færdig. Apsis fremstår nu uden kalk
således at man kan nyde synet af de smukke
granitkvadre. Hele parkeringspladsen er blevet
belagt med græsarmering, således at der er fast
bund året rundt. Der er samtidig opsat belysning
rundt om pladsen.
Kirke og portaler får repareret de skader, som
vinteren har påført dem, ligesom kapelbygningen bliver renoveret både ude og inde.
Kommende projekter i Falling:
Reparation af fugerne i muren rundt om kirkegården. Indvendig renovering af kirken samt
Bornemanns kapel
Ørting Kirke er blevet delvis kalket, således at
den overalt udvendig er i god stand.
På kirkegården er der i løbet af vinteren blevet
fældet en hel del store stedsegrønne planter,
således at den fremstår lys og åben.
Der er blevet etableret en udvidelse af den eksisterende urnegravplads.
Kommende projekter i Ørting:
På kirkegården foran kirken er et område med
ledige gravpladser, her arbejdes der på etablering
af en ny type gravpladser.

Affaldspladsen bag kirkegården skal renoveres.
En del af kastanietræerne på kirkegården både i
Ørting og Falling er angrebet af sygdom og har
det ikke ret godt. Vi håber over tid at få lov til
at udskifte disse træer med en anden type, f. eks.
lindetræer.
Der er blevet udarbejdet energirapporter på
begge kirker. Der er blevet anbefalet nogle ændringer primært vedr. opvarmningen.
Da en indvendig renovering af Falling Kirke
nærmer sig, har vi besluttet at vente med ændring af varmesystemet til den tid.
I Ørting Kirke har vi sat en styring på varmesystemet, således at kirken står med en lav temperatur, når kirken ikke er i brug. Det har givet
en betragtelig besparelse på varmeudgiften.
I præstegården er embedskontoret blevet renoveret med isolering af ydermur samt nye vinduer
og yderdør.
Så snart det er muligt, vil vi fortsætte renoveringen med isolering af ydermur samt udskiftning
af vinduer og dermed opnå en bedre komfort og
besparelse på varmen.

Ny urnegravplads i Ørting
Urnegravpladsen er etableret som en
udvidelse af den eksisterende.
Vi kan nu tilbyde flere forskellige typer
af urnegravpladser, bl.a. sten/plade i
plæne.
Graver Jens Theodor Pedersen står til
rådighed, hvis du ønsker yderligere
information, råd eller vejledning.
Billedet af den nye gravplads er taget fra kirketårnet for at give det bedste overblik. Forrest ses den
kvadratiske plads til urnegravsteder med sten. Pladsen er anlagt diagonalt, og der er plads til 16 - 20
gravsteder. Et eksisterende gravsted er integreret i
anlægget.
Bagest ses plænen, hvor der er plads til to rækker
urnegrave med plade i plæne.

En rampe med belægning af chausséesten forbinder
den gamle og den nye urnehave. Fra bænken er der
et smukt kik gennem kirkegården.
Det er graver Jens Theodor Pedersen, der har designet urnehaven, og graverne har udført alt arbejdet.
De er lidt stolte af, at det er lykkedes i en sæson,
hvor først kulde og så tørke har givet udfordringer.
Besøg kirkegården og se det smukke resultat.

Det sker i kirker og sognehus
Høstgudstjeneste i Ørting kirke 29. september kl. 14
- derefter kaffe og æblekage i Sognehuset
Kan du hjælpe med til at gøre
høstgudstjenesten festlig og nyttig?
Har du noget at høste i haven den dag,
andre kunne have glæde af?
Persille - en buket georginer rødbeder - æbler - eller måske noget helt
andet?
Så tag det med i kirke til høstgudstjenesten!
Læg din høst som pynt i kirken kl. 14 og vær med til auktionen i Sognehuset
bagefter, hvor høsten fra Ørting og Fallings
haver sættes til salg!
De indkomne penge går til bålhuset på
Toften.
Kirke&Kødsovs

Vi fortsætter endnu to gange i efteråret med
familiegudstjeneste og aftensmad, nemlig 11.
september og 13. november. Tidspunktet er kl.
17, og efter en halv time i kirken går vi i Sognehuset, hvor der trakteres med kødsovs og pasta
eller ris, efterfulgt af kaffe og lidt sødt til ganen.
Vi slutter ved 19-tiden, så de mindste kan nå
hjem til sengetid.
Pris for aftensmad er 25,- for voksne og 10,- for
børn. Tilmelding er nødvendig senest fire dage
før. Ring til Susanne på 2938 2124.

Sogneaften torsdag 24. oktober kl. 19.30

Foredrag af hospice- og sognepræst Ole Raakjær,
Sulsted over emnet:
”Hvordan hjælper vi hinanden, når livet er
svært?”
Ole Raakjær, der er præst ved KamillianerGaardens Hospice i Aalborg, vil denne aften give
et bud på, hvordan vi bedst hjælper hinanden,
når vi rammes af alvorlig sygdom, død og tab.
Han vil beskæftige sig med spørgsmål som: Er
sorg sygdom eller sundhed?
Hvordan trøste de utrøstelige? Hvad er mest

hjælpsomt for den sørgende? Hvordan bliver den
svære samtale mindre svær?
Det er ikke ualmindeligt, at vi tror, at det at
trøste betyder at få den sørgende til at holde op
med at sørge.
Men det har ikke meget med trøst at gøre! Hvis
man er ked af det, vred eller fortvivlet, så er der
ofte en god grund til det. Og det føles ikke spor
hjælpsomt, når nogen vil fortælle en, at det ville
være meget bedre for en, hvis man ikke havde
disse følelser. Tværtimod, det gør kun ondt
værre. Den virkelige trøst handler snarere om, at
man kan få lov til at være lige nøjagtig så ked af,
så vred eller så fortvivlet, som man er. Den
virkelige trøst handler om, at nogen vil være
sammen med én, dér hvor man er. Ja, at nogen
vil lægge ører og øjne til det, der er svært for mig
lige nu, og vise, at de ikke lader sig skræmme
væk af mine følelser.
Alle er hjertelig velkommen og arrangementet er
gratis.

Alle Helgen søndag 3. november

Falling kirke kl. 15.30 og Ørting kirke kl. 17.
Mindegudstjeneste, hvor kirkerummet, læsninger, salmer og musik danner en smuk ramme

for erindring af alle dem vi savner og som har
betydet noget for os. Ved gudstjenesterne vil
navnene på de, der i årets løb er døde i sognene
og bisat eller begravet fra vores kirker blive læst
op. Efter gudstjenesterne bærer vi sammen levende lys ud på kirkegården.

Sogneaften torsdag 21. november kl.
19.30

En musikalsk aften med fællessang og solist programmet er endnu ikke fastlagt, men én ting
er sikkert: Det bliver hyggeligt - og gratis!
Og der er kaffe til!

De Ni Læsninger og Adventsmøde

Ørting kirke 1. december kl. 14.00 med efterfølgende hygge i Sognehuset
Den søndag vil vi i Ørting kirke holde
De Ni Læsninger. Det er en tradition fra
England, som efterhånden har bredt sig til hele
landet. Navnet dækker over, at der i løbet af
gudstjenesten læses ni bibeltekster, der spænder
fra beretningen fra skabelsen over syndefaldet til
profetier om frelseren, som skal komme, og det
slutter af med juleevangeliernes beretning om
frelserens fødsel. Bibelteksterne vil blive læst af
medlemmer fra menigheden, og ind imellem vil
vi synge salmer og lytte til musik.
Efter gudstjenesten er alle velkomne i Sognehuset, hvor præsten i samarbejde med Efterløns- og
Pensionistforeningen arrangerer adventsmøde,
hvor vi synger julen ind med adventssalmer og
julesange. Har man selv en fortælling eller et
indslag, så tag det med. Pris for kaffe/gløgg og
æbleskiver: kr. 30,-

Odder Provstis Kirkehøjskole 13/14

TRO, HÅB og KÆRLIGHED
Sådan lyder temaet for programmet for næste
sæson i den fælles Kirkehøjskole for alle sognene
i Odder Provsti. Foredragsholderne vil tale om
enten troen, håbet eller kærligheden, eller alle
tre.
Det endelige program er som følger:
Lørdag 2. november 2013 – Falling kirke og

Ørting sognehus:
Kl. 13.00 Hans Jørgen Lundager Jensen: Om
troens fader, Abraham
Kl. 15.00 Benedikte Baggesgård: Om tro, håb
og især kærlighed
Lørdag 25. januar 2014 – Alrø kirke og forsamlingshus:
Kl. 13.00 Helge Kjær Nielsen: Om håbet, og
hvad vi har at håbe på
Kl. 15.00 Anders-Christian Jacobsen: Om troen
på frelse og/ikke fortabelse
Lørdag 1. marts 2014 – Torrild kirke og forsamlingshus:
Kl. 13.00 Sørine Gotfredsen: Om at leve med
Kierkegaard og kærligheden
Kl. 15.00 Willy Egmose: Om håbet i musikken.
Det koster 150 kr. pr. person at deltage i kirkehøjskolen. Prisen er den samme, hvad enten man
deltager i ét eller i alle 6 foredrag. Der betales
kontant ved første fremmøde. Prisen inkluderer
kaffe i pausen. Tilmelding skal ske til sognepræst
Vibeke Døssing på TLF. 8655 4062 eller vdp/
km.dk SENEST fredag den 11. oktober.
Se et mere detaljeret program i den særlige folder
for kirkehøjskolen, som forefindes i våbenhusene, sognekirkerne og i Sognehuset.

Efterårets menighedsrådsmøder

12. september – 10. oktober – 28. november
Alle menighedsrådsmøder er offentlige og de
afholdes i Sognehuset med start kl. 19.
Vi bestræber os på at møderne afsluttes senest kl.
22 og undervejs serveres der kaffe og brød.
Vel mødt!
Referater fra møderne kan ses på hjemmesiden oertingfallingkirker.dk, på opslagstavlen i
Sognehuset samt på informationsstanderne på
kirkegårdene.

Kirkens filmklub

Har du lyst til at se gode film i Biffen - og have
mulighed for at drøfte filmen bagefter? Så find
programmet for vinterens fire film i Sognehuset
eller i Odder Kirkecenter.

En organist takker af
Efter 10 år som organist ved Ørting og Falling
kirker har organist Søren Jensen søgt nye græsgange.
Vi bringer her et interview med musikeren og
organisten.

Søren Jensen ved orglet i Falling kirke. I baggrunden
daværende kirketjener Elly Lemvig Andersen

Hvornår fandt du ud af, at du skulle “være noget
ved musikken?”
Jeg kommer ikke fra et hjem med meget musik,
selv om min far spillede lidt violin – helst musik
fra Sønderho på Fanø, hvor min farmor var
født. Jeg startede egentlig sent med at spille,
havde gået til klaver i 3. klasse, men ville helst
spille Beatles, og det kunne man ikke på det
tidspunkt. På det tidspunkt var jeg også rigtig
glad for at tegne. Så opdagede jeg guitaristen
Jimi Hendrix, da jeg var 13-14 år, og så var jeg
solgt! En anden vigtig faktor var, at vi i skolen
havde en musiklærer, Gunnar Mars, som havde
været jazzmusiker, og han var god til at sætte os i
gang med sammenspil – mest swingmusik, men
det var nu også sjovt. Jeg spillede dagen lang,
og da jeg kom i gymnasiet fik jeg lært noder og
også den klassiske musik. Efter at have været på
musikhøjskole startede jeg så med at læse musik
på universitetet. Det var faktisk også først på den
tid, at jeg fik lært at spille klaver. Jeg er egentlig
ikke gået bevidst efter at være musiker, men syntes, at det ville være kedeligt at sidde på kontor,
eller at blive ingeniør som min far ....
Du blev cand.mag. i musik og historie, før du blev
organist?

Ja, jeg er nysgerrig efter ny viden og har taget
mange uddannelser – også nogle, der ikke havde
med musik at gøre. Men musikken har hele vejen været det primære. Og som organist har man
en mulighed for et fast arbejde som musiker.
Det er et dejligt job i smukke omgivelser og med
gode kolleger.
I forbindelse med koncerter har jeg set, at du har
spillet på adskillige instrumenter: guitar, bas,
harmonika, klaver - er der instrumenter, du ikke
spiller på?
Ja, det ser måske imponerende ud, men kan man
først spille tre instrumenter, så kan man også
spille fem, som min gamle kammerat, Carsten
Knudsen fra De Nattergale, siger. Jeg har faktisk
også spillet tværfløjte og saxofon engang, men
måtte erkende, at alt det pusteri ikke lige var
mig. Det svære ved alle de instrumenter er,
dels at få øvet på dem alle, men også – endnu
vigtigere – at have råd til at købe dem. Sådan en
som Thomas Eje er jo blevet kendt på at kunne
spille på hvad som helst – og godt! Men han har
også pengene til det ….
Du har været organist i Ørting og Falling kirker
i 10 år. Hvordan oplever du forskellen i de to
kirkerum i forhold til musikken?
Falling er jo en del større end Ørting og er på
en måde nemmere at spille i. Man skal ikke
være bange for at spille for højt, for det føles
ikke så larmende for menigheden (men nu har
jeg jo aldrig siddet nede i kirken….). Ørting er
mere klemt i lyden, og det kan nemt blive for
meget. Jeg husker engang til et bryllup, hvor
man havde hyret en supertrompetist fra Prinsens
Livregiment. Han plejede at spille udendørs på
parkeringspladser etc., og han gav den fuld gas
med ”Prins Jørgens march”, så taget lettede. Man
kunne slet ikke høre orglet, som egentlig skulle
lægge fundamentet for melodien!
Er de to orgler forskellige?
Begge er relativt små orgler med kun et manual (altså kun en række tangenter) og uden
svelleværk, hvilket gør, at man ikke rigtig kan
spille romantisk musik og 1900-tals musik, da
det stiller store krav til klangnuancer, styrkegra-

der, etc. Men til barokmusik er de ok, og jeg kan
godt lide at spille på dem. Falling-orglet er lidt
større og rummer bl.a. en mixturstemme, som
giver den der overdådige bryllupsklang. I Ørting
må man nøjes med den lidt mere spartanske og
rå ”Gerausch-quint”.

svensk harmonikavals over den, og det kan jeg
godt lide. Men nogle af de andre nye melodier
har slet ikke den samme melodiske og harmoniske kvalitet som mange af de gamle. De er nok
iørefaldende og lette at lære, men næringsværdien er ikke stor. Men på den anden side, hvis
man kigger i koralbøger fra 1800-tallet, var
der også mange dårlige melodier imellem, så
der ryger nok nogle af de nye ud igen i næste
koralbog.

Flere steder diskuterer man i forbindelse med
nyanskaffelse af et orgel, om man ikke lige så godt
kan bruge et elektronisk orgel i kirken i stedet for et
dyrt, nyt orgel. Hvad mener du om det?
Tja, det er jo et spørgsmål, der passer fint til
Hvem er din(e) yndlingssalmekomponist(er) og
den generelle diskussion om kirkens fremtid.
hvorfor?
Skal man bevare det gamle – eller tilpasse sig de
Linnemann er god; han har fx skrevet ”O,
nye tider? Mange erhverv har ændret sig eller er
kristelighed” og ”Kirken den er..”. De passer
forsvundet gennem historien;
perfekt til teksten, og har en
fx skrivere, droskekuske, lyg- Søren Jensen havde sidste
god opbygning med et klimaks
tetændere og typografer, og
lige før slutningen. Det er især
tjeneste ved gudstjenesten i
det kan ikke være anderledes. Ørting kirke den 7. juli, hvor
melodierne fra 1800-tallet, jeg
Jeg tror, at på længere sigt vil han fik overrakt en buket
holder af, men også melodierne
de gamle orgler forsvinde ud blomster fra personale og
til fx Kingos salmer er gode. Som
menighedsråd
med
hilsen
og
af kirken til fordel for elekjeg sagde før, var der også mange
troniske instrumenter. Det er tak for godt samarbejde og god dårlige melodier i 1800-tallet,
jo menighedsrådenes beslut- indsats gennem årene, og hvor men dem fik Laub renset ud
han blev ønsket held og lykke
ning, og de har måske ikke
i. Han har også skrevet mange
med sit nye arbejde.
den samme veneration over
selv, men dem er jeg nu ikke
for det fine gamle orgelhåndaltid så pjattet med. De kan godt
værk som organisten. Men lad os nu se – der kan blive lidt firkantede. Hartmanns ”Til himlene
godt gå lang tid, før der sker noget.
rækker..” er også god med en god og dramatisk
harmonisering, selv om hans melodier også til
tider bliver lidt stive. Af nye salmer kan jeg godt
lide Erik Haumanns, fx ”Du fødtes på jord”.
Improviserer du undertiden postludium? Jeg mener,
jeg har hørt dig inddrage dagens hits:-)?
Ja, det har jeg gjort mange gange. Det passer oftest bedre til dagens tema, salmerne etc., hvis jeg
improviserer noget, der ligesom fanger stemningen. Og jeg har altid været god til at improvisere!
Musikalsk legestue med dagplejebørnene i Ørting kirke

En række nye salmer er kommet ind i koralbogen
ved sidste revision. Er de nye salmemelodier gode
nok? En yndlingssommersalme er “Der dufter lysegrønt af græs” - men er det en god melodi?
Jeg synes, at det er en god melodi. Der er lidt

Og til slut: Jeg vil gerne sige tak for ti gode år
i Ørting og Falling. Der har været mange gode
stunder i kirkerne. Vi har lavet sangaftener,
korkoncerter, musikalsk legestue og mange andre ting, og det har altid været en fornøjelse for
mig at komme og spille i kirken. Jeg vil ønske
alle alt godt fremover!

FAMILIE BINGO BANKO
Søndag den 8. sept. kl. 14
på Margrethelyst Friskole

Almindelig banko i et ”børnevenlig tempo”,
samt en runde bingo-banko. Der vil være mange præmier.
Spilleplader koster 15 kr. pr. plade.

NYT NYT NYT
HOVEDPRÆMIE
gavekort på 3000 kr.

til Selandia cykler vindes ved amerikansk lotteri i pausen
(Delvist sponserede af Selandia cykler)

GÆSTEOPTRÆDEN
STUMTJENEREN ARVID
Der kan købes kaffe, kage og sodavand.
Ta´ familie, venner, naboer, kollegaer med og få en
underholdende eftermiddag.
Er der nogen der har lyst til at bage kage eller hjælpe
til arrangementet kontakt: Dorthe 25384501
Er der nogen, gennem deres arbejdsplads e.lign.,
har mulighed for at skaffe sponsorgaver
kontakt: Lene 42590410
Mange hilsner

Støtteforeningen for

Det er støtteforeningens opgave at lave aktiviteter, der bidrager til at styrke sammenholdet
og det lokale liv i og omkring Margrethelyst Friskole og ved samme lejlighed skaffe midler
og opmærksomhed, som anvendes til at støtte eller synliggøre skolen.
Vi har bidraget til 7. klasses lejrtur til København, indkøb af bannere og sponsorat af
spillerdragter til et lokalt ungdoms-fodboldhold.
Vi har arrangeret Bingo Banko, sodavandsdisco, lysfest og !Games Night!.
              
Kontingent kan indbetales i Nordea Odder eller via netbank på Reg. nr: 1944 og
kontonummer: 8977897034 og husk at skrive jeres navn og adresse i kommentarfeltet.
Kontingentet er på 100,- kr. om året pr. person.
Støtteforeningens foreløbige program:
8. sept. Familie Bingo Banko
8. nov. Sodavandsdisko
12. dec. Lysfest
24. jan ´14 Games night
For yderligere information:
http://www.margrethelyst.dk/om-skolen/stoetteforening/
Mail: info-stoette@margrethelyst.dk
Eller kontakt: Formand Jette Forsberg Jensen. Tlf. 86554064/ 40980643

Støtteforeningen for

Menighedsrådets pensionistudflugt 15. august til Thorsminde og Vedersø
50 morgenfriske østjyder
var helt klar til
den lange bustur. Med sange
og uddrag
af præstens
katalog over
de bedste vittigheder gik
turen hurtigt.
Vejret var med
os, og efter
formiddagskaffen var der tid
til en tur langs
Vesterhavet.
En dygtig og
entusiastisk
rundviser gav
os en stor
oplevelse på
Kaj Munkmuseet med
præstegård,
udhuse og
park. Udsigten
over Nørre sø
var betagende.
Efter at have
indtaget Dinesens frokostplatte gik
turen videre
til Vedersø
kirke. Et kort
stop og en lille
kop kaffe ved
Vildbjerg med
et kik ud over
heden sluttede en dejlig
dag med en
god stemning
blandt deltagerne.

SOGNEKALENDER
Tirsdag 3. september
Fællessangen i Margrethelyst Friskoles aula starter. Medbring kaffe
og sangbog.
Torsdag 5. september
Opstart i torsdagsklubben
Lørdag 7. september 11 - 17
Legens dag ved sognehuset. FDF
Mandag 9. september kl. 14
Redaktøren for Odder Avis, Niels
Christensen fortæller om, hvordan
man driver en avis.
Pensonistforeningen
Onsdag 11. september kl. 17
Kirke&Kødsovs
Ørting kirke og sognehus
Familiegudstjeneste og aftensmad.
Husk tilmelding
Torsdag 12. september kl. 19
Menighedsrådsmøde
Alle er velkomne
Torsdag 19. september
Besøg hos arkitekt Ib Møller, som
fortæller om hestekøretøjer. Torsdagsklubben
Søndag 29. september kl. 14 i
Ørting kirke
Høstgudstjeneste. Derefter kaffe i
Sognehuset. Auktion over høsten!

Torsdag 3. oktober
Generalforsamling. Torsdagsklubben er vært ved kaffen
Torsdag 10. oktober
Bankospil. Medbring en pakke ca.
25,00 kr. Torsdagsklubben
Torsdag 10. oktober kl. 19
Menighedsrådsmøde
Alle er velkomne
Mandag 14. oktober kl. 14
Rejseoplevelser i Østen ved
Niels Rosenberg.
Pensionistforeningen
Torsdag 24. oktober. Besøg af
børnehaven. Torsdagsklubben
Torsdag 24. oktober kl. 19.30
Sogneaften med hospicepræst Ole
Raakjær.
Torsdag 31. oktober
Harmonikaunderholdning med
Knud Erik Jespersen. Fælles kaffebord
Lørdag 2. november
Kirkehøjskolen starter kl. 13
Falling kirke og Ørting sognehus.
Søndag 3. november.
Allehelgen i Falling kl. 15.30 og i
Ørting kl. 17.

Mandag 11. november kl. 14
Anders Rafael Jensen fortæller om
sine oplevelser som bjergbestiger.
Onsdag 13. november kl. 17
Kirke&Kødsovs
Ørting kirke og sognehus
Familiegudstjeneste og aftensmad.
Husk tilmelding
Torsdag 14. november
Tøjsalg ved Lars Rasmussen. Torsdagsklubben.
Torsdag 21. november kl. 19.30
Musikalsk sogneaften i Sognehuset.
Torsdag 28. november
Advent- og julepynt ved Elly Andersen. Torsdagsklubben.
Torsdag 28. november kl. 19
Menighedsrådsmøde
Alle er velkomne
Søndag 1. december
Ørting kirke kl. 14 med efterfølgende adventsmøde i sognehuset.
I samarbejde med pensionistforeningen.
Tirsdag 17. december kl. 19.30
Julekoncert med Odder Voices.

Legens Dag – et landsdækkende FDF arrangement.

Som en del af et landsdækkende arrangement afholder Ørting-Falling FDF
Legens Dag,
lørdag den 7. september kl. 11 – 14.
Arrangementet vil foregå på græsarealet ved Sognehuset. Mød op og være med til at have nogle
sjove og underholdende timer, hvor vi hylder legen.
Der vil være masser af sjove lege og aktiviteter for
børn og legesyge voksne. Det er gratis at deltage –
så der er ingen grund til ikke at deltage!
For mere info kan I kontakte Kredsleder Mads Andersen på 22637469 eller se mere på www.facebook.com/LegensDag.

Gudstjenester

Ørting

Falling

Gylling

Alrø

1. september

*

*

*

9.00 VDP

4. september

*

19.00
Sommerkirke
*

*

*

10.30

*

14.s.e.Trin
onsdag

8. september

9.00 ML

11. september

*

*

*

15. september

17.00
Kirke&Kødsovs
*

10.30

*

9.00 VDP

22. september

*

*

9.00

10.30

29. september

*

10.30

*

6. oktober

14.00
Høstgudstjeneste
*

*

*

10.30

13. oktober

10.30

*

*

*

20. oktober

*

*

9.00 HKN

10.30 HKN

27. oktober

*

10.30

10.30

*

31. oktober

*

*

*

3. november

17.00

15.30

19.00
Syng dansk
15.30

10. november

*

*

9.00

10.30

13. november

*

*

*

17. november

17.00
Kirke&Kødsovs
10.30

*

*

9.00 VDP

24. november

*

9.00 ML

10.30

*

1. december

14.00

*

11.00

*

2. december

*

*

*

19.00 koncert

4. december

*

*

14.00

*

8. december

*

*

9.00

10.30

15. december

*

10.30

10.30 HKN

9.00 HKN

15.s.e.Trin
onsdag

16. s.e.Trin
17. s.e.Trin
18. s.e Trin
19. s.e.Trin
20. s.e.Trin

21. s.e. Trin.
22. s.e.Trin
torsdag

Alle Helgen
23. s.e.Trin
onsdag

24. s.e.Trin

S.s. i kirkeåret
1.s. i Advent
mandag
onsdag

2.s.i Advent

3. s. i Advent

17.00

