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STANDS AIDS – FOR BØRNENES SKYLD
Bliv indsamler søndag den 2. marts 2008 og giv nogle af verdens
sårbare børn en fremtid uden aids.
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Redaktionelt:
Ansvarshavende redaktør: Jørgen Hansen.
I dette nummer er der indlæg fra
menighedsrådet, Annie Lunde Hansen,
Jørgen Hansen, Tine Hagedorn-Olsen,
Karen Frederiksen samt Sognepræsten
Deadline for næste nummer af Orø
Kirkeblad mar - maj 2008 er tirsdag
d. 12. februar 2008.
De nye regler i Post Danmark vedr.
husstandsomdeling af kirkeblade, gør nu at
vores lille kirkeblad kun kan blive omdelt
5 gange om året i nogle, af Post Danmark,
allerede fastsatte dage i bestemte uger –
nemlig – onsdag og torsdag i ugerne:
9 - 11 – 22 – 35 og 48.

Aids-epidemien og dens
konsekvenser er uoverskuelige i
verdens fattigste lande. Især for
børnene og de unge, fordi
sygdommen tager livet af deres
forældre. 15 millioner børn har
indtil nu mistet deres forældre
pga. aids – og dermed
forældrenes kærlighed,
forsørgelse og beskyttelse.
Disse børn er i en yderst sårbar
situation og særligt udsatte for
traumer, fattigdom og overgreb –
overgreb, der udsætter dem for
selv at blive smittet med hiv.

Alligevel findes der lyspunkter
selv i verdens fattigste lande.
Mennesker, som ikke lader sig
slå ud, men som tager et ansvar
som besøgsvenner, der hjælper
og støtter forældreløse
”børnefamilier” i landsbyerne.
Klubmedarbejdere, der giver
forældreløse åndehuller midt i
ensomheden; undervisere, der
lærer børn at tage hånd om sig
selv, både fysisk og psykisk og
slægtninge, der tager forældreløse børn til sig og kæmper for at
lade dem vokse op, som deres
egne.
Det er ikke gratis at drive
klubvirksomhed, hjælpe og støtte
”børnefamilier”, undervise eller
at tage en børneflok til sig.
Sogneindsamling 2008 vil give
disse ildsjæle og deres aktiviteter
en håndsrækning.
Sidste år samlede vi 6.685,75 ind
til Folkekirkens Nødhjælp aidsarbejde Da dækkede vi omtrent
det halve af øen .
I år håber vi på at nå rundt til alle
husstande siger Karen
Frederiksen, Orø MR.
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Meld dig som indsamler:
Du kan melde dig som indsamler
Søndag den 2. marts 2008 ved at
kontakte indsamlingsleder
Karen Frederiksen ,
Nørrestængevej 24, Orø eller på
tlf. 59 47 02 29

• 2.3 millioner børn under 15
år lever med hiv og aids,
heraf bor 2 millioner i
Afrika syd for Sahara.

SÅRBARE BØRN:
• 15 millioner børn under 18
år har mistet en eller begge
forældre; de 12 millioner i
Afrika.
• Selv om forebyggelse, hivbehandling og adgang til
medicin løbende forbedres,
regner man med, at antallet
af forældreløse vil stige og i
2010 tælle op til 25
millioner børn

Her er også lidt facts:
BAGGRUND:
• Siden de første tilfælde af
aids blev kendt i
begyndelsen af 1980èrne, er
HIV smitten blevet spredt til
65 millioner mennesker
verden over.
• Flere en 25 millioner er
døde af aids.
• 39.5 millioner mennesker
lever i dag med hiv og aids
– 63% af dem bor i Afrika
syd for Sahara (24.7
millioner). Tallet er stadig
stigende.

DET GØR FOLKEKIRKENS
NØDHJÆLP:
• Styrker børnenes selvværd
og trivsel – gennem nærhed
og lokale aktiviteter i
klubber og lignende.
• Sikrer sårbare børn
beskyttelse, omsorg og
støtte i deres miljø.
• Følger og støtter børn, der
bor alene og forsørger
mindre søskende.
• Opsøger, opmuntrer og
støtter børnenes slægtninge.
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• Sikrer forældreløse forsat
skolegang gennem
skolelegater og andre
daglige fornødenheder.
• Taler børnenes sag over for
lokale myndigheder i
konkrete sager.
• Giver målrettet hivoplysning til børn og unge i
skoler og klubber.
• Bryder tavshed og tabuer
gennem åbenhed omkring
hiv, aids og seksualitet i
skoler og kirker.
•
Alle tal er hentet fra UN AIDS
Epidemic Update 2006.

LOKES HISTORIE:
Trods hårde odds – og med en
håndsrækning fra fx Danmark og
sogneindsamlingen – får mange
børn alligevel en chance for at
trives og udvikle sig. Et af de
børn er Loke, en opvakt og
livsglad pige på 11 år. Loke er
vokset op i en lillebitte landsby

langt ude på landet i det sydlige
Etiopien. Landsbyen ligger på en
bakketop omgivet af græsgange
og består af fem hytter og en stor,
indhegnet køkkenhave med
kogebananer.
I hytterne boede indtil for fire år
siden Loke, hendes far og mor og
to søskende og Lokes onkel, hans
to koner og fem børn. Faderen og
onklen delte græsgangene
imellem sig.
Så døde Lokes far. Samtidig blev
moderen så svag, at hun og de tre
børn flyttede ind hos onklen og
hans to koner. Så døde moderen
også.
Nu bor Loke og hendes to
søskende i hytten hos en af
onklens koner på lige vilkår med
familiens egne børn.
”Det er klart, det er svært at tage
tre ekstra børn til sig, så der
pludselig er otte børn. Men de er
kød af mit kød, så der er ikke
noget valg. Det må vi leve med”
siger Lokes onkel, Gamada
Banke.
Folkekirkens Nødhjælp har
støttet familien med tre får. Det
hjælper meget. Og børnene
hjælper, så meget de kan.
Loke gør rent, henter vand,
finder brænde og hjælper til med
at lave mad, og hendes yngre
brødre vogter kvæg.
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De to ældste børn går i skole.
Den ene af dem er Loke, selv om
hun er pige.
Onkel Gamada håber, at der
bliver ved med at være råd til at
holde børnene i skole – også når
de yngste bliver gamle nok. Loke
håber bare på én ting, ”Jeg vil
rigtig gerne gøre skolen færdig.
Og så vil jeg gerne være
skolelærer og undervise andre,”
siger hun.
Med hjælp fra Sogneindsamling
2008 kan Lokes drøm gå i
opfyldelse.
Menighedsrådet.

Derfor bliver der menighedsrådsmøder den 29. januar,
26. februar og 25. marts 2008.
Tidspunktet er uændret kl. 19.30.
Alle møderne afholdes i
forpagterboligen, indtil
restaureringen af denne bygning
begynder, men så vil der komme
besked om nyt tilholdssted for
menighedsrådet.
Menighedsrådsmøderne er åbne
for offentligheden, men der er
ingen taleret. Dagsorden for
menighedsrådsmøderne ligger
fremme i kirkens våbenhus en
uge før. Samtidig vil en udskrift
af protokollen fra sidste møde
være fremlagt i våbenhuset.
Alle er velkomne.
Menighedsrådet.

Konkurrence:
Menighedsrådsmøder:
Vi har nu besluttet at flytte
menighedsrådsmøderne fra den
første tirsdag i måneden til den
sidste tirsdag i hver måned.

Der har stået en notits i
Menighedsrådenes Blad om, at
skrive en ny vuggevise for de
alleryngste børn.
Det er Menighedsrådet ved
Simon Peters Kirke i København,
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der har udskrevet en konkurrence
om den bedste nye vuggevise.
Konkurrencen er udskrevet, fordi
nogle forældre gerne ville have
nogle mere moderne vugge-viser
til deres børn, fortæller
sognepræst Tove Fergo (tidligere
kirkeminister) om initiativet.
Det kunne jo også være, at der
fandtes nogle musikalske
mennesker her på Orø, der kunne
tænke sig at deltage, derfor vi
skriver lidt om konkurrencen, her
i vores kirkeblad.

at den enkel i sprog og tone, at
den er sangbar og let tilgængelig
at udføre, at den er relateret til
målgruppen (de yngste børn) og
at den afspejler Guds kærlighed
og omsorg.
For at deltage:
Indsend komposition/tekst enten
på cd eller noder senest den 15.
april 2008 til:
Simon Peters Kirke,
Wibrandts vej 41 B
2300 København S
mærket”Vuggevise”
Medio maj 2008 vil der blive
afholdt koncert i Simon Peters
Kirke med de udvalgte
vuggeviser, og præmierne vil
blive over rakt.

Hvem kan deltage?
Alle, professionelle såvel som
amatører inden for alle
musikalske genrer, er velkommen
til at deltage. De indsendte bidrag
skal repræsentere en helhed og
indeholde både tekst og melodi.
Bidragene kan indsendes med
becifring eller i arrangement for
klaver, kor, ensemble, band
el.lign. – enten på noder eller cd.
Ved bedømmelsen bliver der lagt
vægt på, at både melodi og tekst
reflekterer vuggevisens stemning,

Præmier
1. – præmie et gavekort på 2.000
kr.
2. – præmie et gavekort på 1.000
kr.
Der vil blive trykt et hæfte med
de udvalgte vuggeviser.
Vuggeviserne vil blive bedømt af
en bedømmelseskomite
bestående af:
Inge Marstal, professor ved det
Kgl. Danske Musikkonservatorium og formand.
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Helene Dam, sognepræst og
stiftspræst i Københavns Stift.
Sofie Ottosen, operasanger.
Karina Christiansen,
musikpædagog samt
Jesper Petersen, organist og
Tove Fergo, sognepræst.
Annie Lunde Hansen.

I nær fremtid starter vi på
prædikestolen og renoveringen af
forpagterboligen – men I vil høre
nærmere om dette.
Menighedsrådet
Indslaget fra Tømrer-Lasse
(Tømreren på Orø) om
restaureringen, bl.a. de
spændende træsorter, der bliver
brugt, må vente lidt endnu, da
der stadig mangler nogle helt
specielle fakta omkring træsorterne.

Kirkebilen:
Restaureringen af kirken:
Restaureringen af kirken:
Vi håber, at I alle nød, hvor flot
kirken er blevet efter, at der er
blevet lagt et meget smukt gulv,
og alle bænkene er blevet
restaureret af tømrer og maler –
med det meget smukke resultat,
som giver kirken et helt andet
roligt indtryk. Der vil komme nye
hynder og knæfald i slutningen af
januar. Og den nye varmestyring
i kirken er snart afsluttet.

Kirke-bilen kører ikke blot til
kirke, men også til foredrag og
andre arrangementer i
forpagterboligen.
Ring på ℡ 40 11 01 88.

Alle lørdage kl. 17:10
På DR 1 ”Før søndagen”
synges der salmer, som passer til
søndagens tekst.
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Søndage kl. 14:00:

Små Smil:
Smil:

DR-Kirken sender på DR 1 .
I januar måned prædiker Andreas
Christensen , til daglig
sognepræst i Frihavns Kirke på
Østerbro.
I februar måned prædiker Anne
Birgitte Reiter til daglig
sognepræst ved Odense
Domkirke.
I marts måned prædiker Bent
Lumholt . Pastor emeritus og nu
visesanger og historiefortæller.

Det sker, at den, man gifter sig
med, er den forkerte, at det bare
er synsbedrag, men så kan man
bare skille sig, og finde en ny og
bedre (Jonas 8år)

Karen Frederiksen

Hvordan er det at være forelsket?
Det er ligesom at have fødselsdag
i maven. (Mia 7 år).
Du er nødt til at forelske dig, før
du bliver gift. Så når du er gift, så
skal du bare sidde sammen og
læse bøger. (Jane 8 år).
Hvad børn dog siger…..
Jeg siger tak for tilsendte små
historier, som jeg har modtaget
fra en af vores faste kirkegængere.

Små Smil:
Et godt spørgsmål:
Brian var kommet med til koncert
for første gang:
Mor hvem, er ham manden, der
står med ryggen til?
Det er dirigenten, lille Brian.
Hvorfor står han og truer damen
med den stok?
Han dirigerer, han truer ikke.
Hvorfor skriger hun så?

Annie Lunde Hansen.

Husk kirkens hjemmeside:
"Orø Kirke kan nu besøges på
internettet på adressen
http://www.oroekirke.dk eller via
Orø Portalen www.oroe.dk.
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Her finder man oplysninger om
gudstjenester og arrangementer.
Man kan downloade kirkebladet fra og med 2005.
Husk endvidere, at fotos, som I
har taget i kirken – fra aktiviteter
o. lign. - kan afleveres til Gogo
Næsted, Bygaden 16, Orø, der
måske kan bruge dem på hjemmesiden.

Fastelavn i Brugs og Kirke:

Orø Kirke´s gospel og rytmiske
kor.
Alle der har lyst til at deltage er
velkomne –
Der er en lille ændring - Koret
synger de tre første tirsdage i
hver måned, men den sidste
tirsdag i hver måned – er der
ingen øveaften.
Koret synger fra kl. 19.00 til
21.00 i Elnebjerg Centret.

Igen i år går Kirken og Brugsen
sammen om at lave en ekstra
festlig fastelavnsfest for Orøs
børn d. 3. februar.
Kl. 11,00 er der børnegudstjeneste i Orø kirke. Vi håber, at
rigtigt mange børn vil komme
udklædt og gøre gudstjenesten
ekstra flot og festlig.
Kl. 11,30-11,45(ca.) er der boller
og saft i kirkens tårnrum.
Kl. 12,00 er der tøndeslagning
ved Orø Brugs med masser af
slik til børnene.
Kirsten Schmidt

Hilsen fra Koret.
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Troen på Gud
Jeg tror på en Gud, der rækker
frem for at holde os oppe.
Jeg tror på en Gud, der vil være
der, hvor mennesker er.
Jeg tror på en Gud, der sendte sin
søn ud i alle livets afkroge, for at
intet menneske skulle være
forladt i sin sorg eller nød.
For Gud ved, at livet er for svært
at leve alene.
Jeg tror på en Gud, der selv blev
menneske for at møde os.
Jeg tror på en Gud, der er gået
sine fødder trætte for at finde os.
Jeg tror på en Gud, der har et
ansigt og et navn: Jesus Kristus.
Jeg tror på en Gud, der er i
kærlighed og liv.
Jeg tror på en Gud, der ikke
vender sig fra os, når vi træder
forkert.
Jeg tror på en Gud, der vil have
os til at række frem og holde
hinanden
oppe.
Ea Andersen
Gadepræst

Lørdagskoncert
den 26. januar kl. 15,00
“Josef`s drømme” - en voksenog børnekoncert.
Handling:
Josef er en dreng med særlige
evner og stor selvtillid. Hans 11
hårdarbejdende storebrødre er så
frygtelig jaloux på den forkælede
efternøler, at de prøver, at slå
ham ihjel, inden de sælger ham
til en karavane med kurs mod
Egypten. Her bliver Josef slave
og tjener, før han fængsles uden
skyld. Men da Faraoen har en
drøm om syv fede og syv magre
køer, bliver der sendt bud efter
Josef, og hans talent som
drømmetyder redder Egyptens
folk fra at gå til grunde. Josef
hædres, men han har ikke
glemt brødrenes ugerning........
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Uno Duo og skuespiller Julie
Wieth præsenterer med “Josef`s
drømme” en helt unik koncert,
hvor nyskrevet musik og
oplæsning kombineres.
Koncerten er særlig egnet for
børn i alderen 6 - 12 år og som
familiekoncert.
Medvirkende: Skuespiller Julie
Wieth Orgel: Lars Sardemann
Saxofon: Anna Daub Svanholt

Søndag d. 24 februar 2008

OMTALE AF TO
KONCERTER I ORØ KIRKE
FORÅRET 2008
2008 er udnævnt til sangens år. I
Orø Kirke markeres dette ved en
række koncerter med vægt på
sang.

”ENGELSKE SANGE, ARIER
OG KLAVERMUSIK”
Et varieret program af bl.a.
dejlige, traditionelle engelske
folkemelodier, iørefaldende
barok duetter af Purcell og
smukke arier for solostemmer og
to stemmer, heriblandt arier og
duetter fra en af Händels
smukkeste operaer ”Alcina”.
Som et enkelt fransk islæt synges
også den kendte, meget
romantiske ”blomsterduet” fra
Delibes’ opera Lakmé. Imellem
de enkelte grupper af sange
spilles skønne varierede
klaverstykker.
Velkommen til en dejlig
eftermiddag i sangens ånd.
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Søndag d. 24 februar 2008
fortsat…
Medvirkende:
Sopran: Vibeke Bjergaard
Aggeboe, Sanger, sangpædagog
(cand.mag. musik) og organist.
Synger solistisk og i
korsammenhæng bl.a i Opera i
provinsens kor sammen med
solister fra det kgl. Operakor.
Alt: Tine Hagedorn-Olsen.
Kirkesanger ved Orø kirke,
uddannet på Sjællands Kirke
Musikskole og privat. Synger
solistisk og i korsammenhæng
bl.a. i Opera i provinsens kor
sammen med solister fra det kgl.
Operakor.
Pianist og organist: Eric
Cumming. Uddannet pianist i
Scotland og organist på Sjællands
Kirkemusikskole. Har tidligere
været ansat som organist ved Orø
Kirke.

Palmesøndag d. 16 marts 2008
”STABAT MATER
DOLOROSA” af G.B.Pergolesi
Et af de smukkeste påskeværker
udført for strygekvartet og sopran
og alt.
Den italienske komponist
Giovanni Batista Pergolesi
(1710-1736) blev en af
musikhistoriens kortest levende
skæbner, han døde som 26 årig ,
formodentlig af tuberkulose.
”Stabat Mater” var et bestillingsarbejde og blev skrevet mens
Pergolesi var døende og opholdt
sig på Frasciskaner klostret
Pozzuoli. Det er Pergolesis mest
kendte og spillede værk, der var
meget populært allerede i
Pergolesis samtid, hvor ”Stabat
Mater” teksten var en del af den
Romerske liturgi – ”Stabat
Mater” er et eksempel på
senmiddelalderlig religiøs
digtning fra det centrale Italien
og stammer fra 1300 tallet.
Teksten er meget følelsesladet og
beskriver Jomfru Marias sorg, da
hun står ved Jesu korsfæstelse
langfredag.
Værket består af 12 arier (soloer
og duetter) for sopran og alt,
akkompanieret af strygekvartet.
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Rousseau skrev om værkets
første sats, at det er ”den mest
perfekte og bevægende duet fra
nogen komponists hånd”.
Kom og nyd dette bevægende og
unikke værk.

Medvirkende:
1’st violin: Søren Lund, privat
uddannet hos Mogens Heimann.
Har spillet i Sønderjyllands
Symfoniorkester. Spiller i Trio
Cordelia og har ad hoc opgaver
bl.a. som koncertmester.
2’ violin: Pernille Hvid Larsen,
konservatorieuddannet, spiller i
det kgl. Kapel.
Cello: Christen Myrup, privat
uddannet, spiller i mange
sammenhænge bl.a. Trio
Cordelia.

Dirigent i projektet ”musik over
broen” i Frederikssund
Sopran: Lotte Jensen.
Sangundervisning hos bl.a.
Kirsten Holmen. Sunget i mange
år som kirkesanger og i
korsammenhænge, bl.a. i Opera i
provinsens kor sammen med
solister fra det kgl. Operakor.
Synger solistisk bl.a. sammen
med Tine Hagedorn-Olsen
(kirkemusik, lieder, opera).
Alt: Tine Hagedorn-Olsen,
Kirkesanger ved Orø kirke.
Uddannet på Sjællands Kirke
Musikskole og privat bl.a. hos
Sten Byriel og Anne-Katrine
Kirst. Synger solistisk
(kirkemusik, lieder, opera) og i
forskellige korsammenhænge,
bl.a. i Opera i provinsens kor
sammen med solister fra det kgl.
Operakor.
Jørgen Hansen &
Tine Hagedorn-Olsen

Bratsch: Syssen Kappel,
konservatorieuddannet. Freelance bratschist og dirigent.
Spiller i Trio Cordelia og i trio
for bratsch og to fløjter. Leder af
nystiftet Mozart symfonietta.
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ind og få en samtale med en
præst, der er indstillet på at være
til rådighed for mennesker uanset
hvor de bor.
SamtaleNet`s rådgivere er
præster med erfaring på mange
forskellige områder.

SamtaleNet
℡70 26 22 42:
Folkekirkens præster hjælper
mennesker i krise og taler med
mennesker med spørgsmål om
deres liv og deres tro.
Det kaldes sjælesorg og er en del
af præsters arbejdsområde. Man
behøver ikke at være medlem af
folkekirken for at tage kontakt
med en præst om sine
problemer og spørgsmål.
Det betyder heller ikke noget,
hvilken tro man har, eller om
man overhovedet har en tro.
Præster er ikke terapeuter, men
de har erfaring med at være
samtalepartnere for mennesker,
som har behov for at tale med én.
Mange er ikke klar over, at de
kan gå til præsten eller er tøvende
med at møde op hos den lokale
sognepræst for at få hjælp.
En kreds af præster i folkekirken
har derfor dannet netværket
SamtaleNet, hvor mennesker
anonymt kan ringe eller skrive

SamtaleNet
℡70 26 22 42

Medhjælper søges
til Orø Kirke:
Vi prøver endnu en gang at sætte
denne annonce her i kirkebladet
hjælp……..
Vi søger en person med interesse
for at arbejde ved Orø Kirke ved
kirkelige handlinger og
aktiviteter i kirken, når vores
graver har ferie og evt. under
sygdom, samt ved graverens friweekender (6 gange om året).
Oplæring vil finde sted, så
forudgående kendskab er ikke en
nødvendighed.
Tiltrædelse kan finde sted
omgående.
Løn efter gældende tarif.
Skriftlig ansøgning til Orø
Menighedsråd v/formand Annie
Lunde Hansen, Bakkevej 25, Orø
4300 Holbæk
senest den 26. februar 2008.
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Telefonnumre:
Sognepræst
Kirsten Schmidt , Bygaden 54A
(ksc@km.dk) mandag fri.
(www.123hjemmeside.dk/kirstens-verden)

59 47 00 27

Ferie:
Sognepræsten holder ferie d. 12-17. februar. På disse dage passes embedet af Aage
Koed Mikkelsen på tlf. 47 52 03 26 eller e-mail: ami@km.dk

Sygemelding:
Mandag d. 28. januar skal jeg have foretaget en omfattende operation i min næse. (Jeg
har tænkt mig noget lignende Barbara Streisand). I den forbindelse skal jeg sygemeldes
i 14 dage, til og med d. 10. februar. På nuværende tidspunkt er provsten i færd med at
skaffe vikarer til gudstjenesterne Fastelavn d. 3/2, Elnebjerg d. 7/2 og 1. søndag i fasten
d. 10/2.
Børnegudstjenesten til Fastelavn kommer til at foregå som vanligt, de to andre ved jeg
foreløbig ikke noget om. Sandsynligvis bliver de bekendtgjort ved opslag. Følg også
med i Lokalavisens gudstjenesteoversigt.
Kirsten Schmidt

Graver Henriette Oxbøll (fri mandag)

24 60 45 25

Menighedsrådsformand Annie Lunde Hansen.

59 47 04 00

Kirkeværge Yvonne Gudbrandsson
31 66 39 76
Kirkeværgens træffes hver torsdag mellem kl. 12ºº & 14ºº
i Forpagterboligen, Bygaden 54 B ved siden af præstegården.
(Kan evt. træffes på andre tidspunkter (uden for træffetiden) på samme
telefonnummer.)
Kontaktperson Jørgen Hansen

33 12 36 46 eller 59 47 09 15

Kirkebilen bestilles på:

40 11 01 88

Øvrige medarbejdere ved Orø Kirke:
Organist:
Kirkesanger:

Daniel Abildgaard
Tine Hagedorn-Olsen

Øvrige informationer:
Kirkekontoret er lukket om mandagen, idet det er præsten og graverens
ugentlige fridag. (undtagen i tilfælde af dødsfald).
15.

Aktivitetskalender:
26. januar, Familiekoncert
10. februar, Musikgudstjeneste
24. februar, Koncert
16. marts, Koncert

kl. 15,00
kl. 15,00
kl. 15,00
kl. 15,00

Gudstjenester i januarjanuar-februar og marts måned 2008:
6. januar,
13. januar,
20. januar,
27. januar,
3. februar,
10. februar,
17. februar,
24. februar,
2. marts,
9. marts,

Helligtrekongers søndag:
Sidste søndag efter Hellig 3 konger:
Septuagesima:
Seksagesima:
Fastelavn: Børnegudstjeneste
1. søndag i fasten:
2. søndag i fasten: (Aage Koed Mikkelsen)
3. søndag i fasten:
Midfaste:
Mariæ Bebudelses dag

kl. 10,00
kl. 10,00
kl. 10,00
kl. 11,00
kl. 11,00
kl. ?
kl. 9,00
kl. 10,00
kl.10,00
kl. 10,00.

Gudstjenester på Elnebjergcentret:
Torsdag d. 3. januar, Nytårsgudstjeneste
Torsdag d. 7. februar,
Torsdag d. 6. marts,

kl. 14,00
kl. 14,00
kl. 14,00

16.

