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Om spinat og
paragraffer

Af sognepræst Mette Dolberg

Det er sundt at spise spinat, men det er ikke
smart at jokke i den. Sidstnævnte var ellers, hvad vores(nu tidligere) kirkeminister,
Manu Sareen, blev beskyldt for i en artikel i
Kristeligt Dagblad fornylig. Årsag: kirkeministeren havde inviteret yngre

præster med højst 10 års erfaring på
Innovation Camp, et todages arrangement i Haslev. Der skulle de debattere relevante emner for folkekirkens fornyelse:
gudstjeneste, forkyndelse, menighedsledelse, kommunikation, diakoni, sjælesorg,
undervisning og folkekirkens formål.
Men kirkeministerens invitation stødte
altså på kritik. Hvorfor? Jo, det handler
om tradition og det handler om para-

graffer. Nogle mente nemlig, at ministeren med sit initiativ havde blandet sig i
biskoppernes arbejde og kirkens indre
anliggender. De indre anliggender er kort
sagt det, der har med de sorte bøger på
alteret at gøre. For eksempel gudstjenesteliturgien og salmebogen, men det
kunne også være noget, der har med biskoppernes tilsyn at gøre. Altså noget,
der har med en præsts overholdelse af
præsteløftet at gøre og om hvorvidt han
eller hun er kommet i modstrid med den
evangelisk-lutherske lære i sin forkyndelse. Eller, som her, noget der angår fornyelse af den forkyndelse. Nogle vil derfor
sige, at de indre anliggender er kirkens
egen sag, som staten ikke skal blande sig
i. Det er ikke desto mindre sket før.
Det var også det, der skete, da ministeren fremsatte lovforslag om vielse af homoseksuelle og lovforslag om åremålsansættelse af biskopper. Førstnævnte
blev gennemført, det sidste er blevet sat
på pause foreløbig. Men det skete også
tilbage i 1948, da kvinder fik adgang til
at blive præster, på trods af stor kirkelig
modstand.
Nu er vi lynhurtigt inde i, hvordan vores
folkekirke er strikket sammen og hvilken
struktur den har. Hvem kan bestemme
hvad? Og hvad er det for et særligt forhold, eller ægteskab, der er mellem stat
og kirke i Danmark? I ægteskaber er der
tit en eller anden form for kamp om mag-

ten i forholdet – parterne prøver på at finde sine kompetenceområder. Det kan give
op- og nedture over tid, eller skal vi kalde
det fordele og ulemper? Sådan også med
indretningen af vores folkekirke. Under
min studieorlov stødte jeg på et citat af
teologen Jens Holger Schjørring, der udtalte: ”Den danske folkekirkes ordning er
svær at forklare andre og vækker undren!”
Jeg vil alligevel gøre et forsøg, for vi har en
ordning, der er ganske unik. Den er blevet
kaldt både mangelfuld(fordi vi ikke har et
organ, der kan udtale sig på hele kirkens
vegne) men også for et stykke velordnet
anarki, og den friest mulige og bedst tænkelige kirkeordning overhovedet.
Men det er nødvendigt at gå tilbage til paragrafferne. I Grundloven fra 1849, der
er folkekirkens retlige grundlag, finder
vi to paragraffer, der har stor indflydelse på, hvordan vi indretter os i dag. Det
er nemlig § 4: Den evangelisk-lutherske
folkekirke er den danske folkekirke og
understøttes som sådan af staten og §
66, Folkekirkens forfatning ordnes ved
lov. Hvad er det, vi får at vide her? Jo,
vores kirke er evangelisk-luthersk, altså
bestemt af den protestantiske kristendom, som reformatoren Martin Luther
i så stor grad har sat sit præg på. De
bekendelsesskrifter, som forkyndelsen
skal være i overensstemmelse med, er
ikke nævnt her, men forudsat. De findes
i Danske lov fra 1683, som nævner Bibelen, de 3 oldkirkelige bekendelser, Confessio Augustana og Luthers lille katekismus. Men udover det får vi også at vide,
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at folkekirken understøttes af staten, og
det forstås både økonomisk og moralsk,
fordi det er landets officielle religion, så
at sige. Det understreges også af §6,
hvor der står, at kongen/dronningen skal
tilhøre den evangelisk –lutherske kirke.
Folkekirke er det, fordi et flertal af befolkningen er medlemmer.
Den anden vigtige paragraf, § 66 fortæller, at det oprindelig var meningen, at folkekirken skulle have sin egen forfatning.
Altså en eller anden form for selvstyre,
en form for kirkeråd, der skulle have kompetencer indenfor det, der bliver kaldt de
”indre anliggender.” Adskillige kirkekommissioner blev nedsat, både i det 19. og
20. årh., men udvalgene var præget af
uenighed, både kirkeligt og politisk. For
hvem skulle afgive magt for at et sådant
råd kunne fungere? I praksis betyder det,
at folkekirkens forfatning ikke tilvejebringes ved 1 lov, men ved love. Blandt andet
muligheden for at danne valgmenigheder,
eller foretage sognebåndsløsning. Først i
1900-tallet kommer lov om menighedsråd og det er med til at give et billede af en
kirke, hvor der sker en demokratisering
nedefra. Præget af Grundtvigs tanker
om en rummelig og tålsom kirke, hvor den
ydre ramme skal sikre størst mulig indre
frihed. Altså med rig mulighed for at sætte et lokalt præg på den enkelte sognekirke og indrette sig efter på de forhold
og interesser, der gør sig gældende der.
Men hvordan hænger paragrafferne
sammen med spinaten? Den, som kirkeministeren tilsyneladende trådte i…

Kigger vi i kirkeretten, altså det, der i dag
er gældende ret på det kirkelige område,
ja, så siges der ikke direkte noget om,
at ministeren skal overlade det til kirken
selv at bestemme i de indre anliggender.
For samtidig med, at folkekirken er kirke,
er den også en del af den statslige forvaltning, der sørger for f.eks. personregistrering og begravelsesvæsen.
Traditionelt har skiftende kirkeministre
været tilbageholdende med at blande sig,
men det står ikke skrevet nogen steder,
at de skal være det. Derfor kan det indimellem knirke i ægteskabet. I mange år
har forfatningsdebatten ligget nærmest
stille, men nu er den på dagsordenen
igen. Ikke i form af tale om en decideret
skilsmisse mellem stat og kirke, ligesom
i Sverige. Ikke i første omgang, i hvert
fald. Sidste forår kom Udvalget om en
mere sammenhængende og moderne
styringsstruktur for folkekirken med et
debatoplæg, og der nævnes igen muligheden for et kirkeråd, der kan have en
eller anden form for kompetence i de indre anliggender og ret til at udtale sig om
forskellige emner. Eller en økonomibestyrelse, der evt. skal involveres i budgetplanlægning og fastsættelse af landskirkeskatteprocenten. I efteråret kom der
671 høringssvar på udvalgets oplæg og
der arbejdes videre frem mod den endelige betænkning, der gerne skulle komme
her i marts. Det bliver afgørende for vores folkekirke, hvad der så sker.
Men mere om dette til tirsdagstræf d.
1. april.

måneden i fredens kirke
Søndag 2. marts 

kl. 13.30

FASTeLAVN for børn

Børnegudstjeneste i Fredens Kirke ved
sognepræst Mette Dolberg.
Derefter tøndeslagning uden for kirken.
Kaffe/kakao og fastalvnsboller i
sognehuset
Alle er meget velkomne.

Søndag 13. april

KIRKEFROKOST

Der er kirkefrokost i sognehuset efter
højmessen Palmesøndag d.13. april
kl.10.00
Enhver er velkommen. Frokosten er
gratis, men der betales for drikkevarer
Søndag 4. maj

Sommerkoncert
i fredens kirke

Søndag 29. marts

kl. 10.00

Invitation - fredens kirke
Kære Fredens sogn.
Sognepræst Jøren Børglum Larsen har
valgt at stoppe som præst i Fredens
sogn pr. 31-08-2014
Vi skal sammen sige farvel.
Så det vil glæde menighedsrådet at
se jer alle søndag den 29. juni 2014
kl.10.00 til højmesse og efterfølgende
reception i sognehuset.

kl. 10.00

kl. 10.00

Onsdag 14. maj

kl. 8.00

Sogneudflugt

Menighedsrådet indbyder til den årlige
sogneudflugt, i år til Sjælland.
Onsdag d. 14. maj kl. 8.00 - 21.00.
Læs herom andetsteds i bladet.

Tirsdag 27. maj

kl. 19.30

Koncert i fredens kirke

Vester Skerninge Sangkor

Kammerjazzen - det sydfynske
jazz-folk-band med lokale rødder - er
stadig efterspurgt i vid udstrækning.
Programmet er lagt med relation til
netop denne dato, hvor et befriende og
meget velspillende program, vil bringe
det lyttende publikum ud i en befriende og indre balance.
Så snyd ikke Dem selv for denne
udsøgte oplevelse.
Der er gratis entré.

Koret giver koncert med dets nye dirigent Jacob Hedegaard, i forbindelse
med afholdelse af Sydfyns korsangsdag.
Koret er på 50 medlemmer og synger
et meget varieret program.
Entré: Gratis.

Med Venlig hilsen
Menighedsrådet ved Fredens Kirke
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TIRSDAGSTRÆF
Tirsdag 4. marts

kl. 14.30

Edel Nielsen fortæller
om at være frivillig på
Hospice Sydfyn

Eftermiddage i sognehuset med foredrag, sang, kaffebord og fællessang.
Alle er velkomne. Fri entré, kaffe 20 kr.

Tirsdag 1. april

”Folkekirken i går, i dag og i morgen?”
Sognepræst: Mette Dolberg

Ved dette tirsdagstræf vil jeg fortælle
om emnet for den studieorlov, som jeg
afholdt i efteråret.
Jeg vil fortælle om det særlige, ægteskabslignende forhold, der er mellem
stat og folkekirke her i Danmark. Hvordan er den ordning blevet til og hvilke
fordele og ulemper byder den på? I maj
sidste år kom et udvalg under kirkeministeriet med et debatoplæg med forslag

Foredrag
Onsdag den 5.
marts kl. 19.00
Thomas Frøkjær:
«Tak for’ ed! En hyldest til
originalerne»
Et fordrag om herlige mennesker,
Thomas Frøkjær har mødt.
Foredrag med et glimt I øjet og smil på
læben. Foredraget arrangeres i samarbejde med AOF Sydfyn og afholdes i Fredens kirkes sognehus.
Entré pr. foredrag: Kr. 75.
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kl. 14.30

Onsdag 2. april 19.00 i Fredens Kirke

Leonard Cohen gudstjeneste

Vi inviterer til Leonard Cohen Gudstjeneste i Fredens kirke. Præst Tommy og
Ditte Corfixen akkompagneret af pianist
vil levere et brag af en fortolkning af Cohens sange og tekster sat sammen med

til en ændret styringsstruktur i folkekirken. Men hvad vil det egentlig sige og
hvad kan det evt. betyde for folkekirken
i fremtiden?
Jeg vil desuden komme ind på, hvordan
folkekirkerne i vores nabolande, Sverige
og Norge har indrettet sig. I Sverige er
det blevet til skilsmisse, i Norge er det
gået knapt så drastisk. Men hvad sker
der egentligt, når lovparagraffer og forkyndelse mødes og brydes?
bibelske tekster på smukkeste vis. Corfixen præsenterer den rigtige hæse
Cohen-stemme, så det bliver en meget
følelsesfuld stemning, der bringer det
kristne budskab frem i de sange vi så
godt kender, men ikke altid lige forbinder
med den forkyndelse der ligger i dem.
Indtrykket der går igen ved gudstjenesten er glæden ved sangene, og oplevelsen af at få dem ”ført ind i kirken” og
på en måde helliget, døbt eller bare accepteret som det de er – en hyldest, et
klagemål eller et glædesråb til Herren.
Som ved andre markeringer i kirken er
der en glæde at trække med ud i hverdagen, i livet.

Musikalsk legestue
Et tilbud for børn fra 1 år - ved
Christina Andersen fra
Svendborg Musikskole.
Det er følgende tirsdage
kl. 10.00 -10.45 i Fredens kirke:
25. februar, 4. - 11. -18.- 25. marts,
1.- 8. - 15. - 29. april, 6. maj.
Babysalmesang i foråret – hvis der er
interesse. Tilmelding til kirkekontoret.

TIDENS KIRKE

Af sognepræst Jørgen Børglum Larsen

For mange er kirken måske blevet et
sted, hvor der ingenting sker. Hvor tiden
bare er gået i stå. Og derfor siger den
ikke længere folk noget. Tænker mange,
måske. Men det er muligvis i virkeligheden kirkens store chance!
Det er jo ikke, fordi der ingenting sker i
kirken. Det, der sker, er bare så anderledes end det, der foregår andre steder.
Og det paradoksale er vel, at sådan forventer man også, at det er i kirken: anderledes.
Kirkens chance er, at den fortæller noget
anderledes. Noget andet end børsnoteringer og markedslogik. Her gælder andre fortællinger. Men det betyder ikke, at
disse anderledes fortællinger ikke netop
kan have stor betydning for den tilværelse, vi ellers lever – og for samfundet. Der

er andet til end markedet. Kirken er en
frizone fra kun at tænke i økonomi og teknik og forbrug.
Det er kirkens chance, det er kirkens tradition, og det er også her, dens fornyelse
ligger og venter.
En amerikansk filosof har nogle tanker
om, hvad litteraturens fortællinger kan
bidrage med i en moderne verden. Hun
har et udtryk, som hun kalder ”narrativ
imagination” – og som man måske kan
oversætte til: fortællende fantasi. Hendes tanke er i hvert fald, at når vi læser
eller hører fortællinger om andre mennesker og muligheder, så åbnes vores
eget sind til at forstå det anderledes, det
fremmede, de fremmede – ja, så kan vi
bedre forstå og føle med andre mennesker. Og vi kan bedre forestille os, at noget kan være eller blive anderledes – og
bedre.
Jeg tror, det i høj grad netop er det, kirken også kan give, med sine fortællinger
og ritualer. I kirken er der rum for at tænke og håbe anderledes, for sig selv og
medfølende for andre.
Sådan kan kirken også blive et samtalens
rum. Et rum for samtale om det, vi kan
blive, og det, som vores verden kan udvikle sig til.
Den politiske journalist Amalie Kestler,
som nu er på Politiken, skrev for nogen
tid siden en klumme om bl.a. sin egen tro:
”Min egen tro kan jeg ikke forklare på anden måde end at sige, at den har været
der, så længe jeg kan huske. Jeg bruger
kirkegang til at administrere mit sjæleliv,

til at få perspektiv, til at finde ro og mening. At læse i Bibelen giver mig en følelse
af forbundethed, som jeg af og til savner.
Mere mystisk er det ikke for mig… Men
jeg kommer i kirken for at blive styrket i
min tro – ikke i min tvivl som lever i bedste
velgående på så mange andre planer.”
Kirken som det sted, hvor man kan administrere sit sjæleliv og føle sig forbundet.
Med perspektiv, med noget større, med
sig selv og med andre.
Det er det, der må være kirkens vision for
fremtiden. At være mere bevidst om at
være sådan et rum for administration af
menneskers sjæleliv og forbundethed. At
være rum for de fortællinger, som åbner
for det anderledes og for andre.
Det skal være kirkens vision for alle aldersgrupper og sociale grupper og for
begge køn. Det er det rum, der skal åbnes
for børnene, når vi tilbyder babysalmesang eller børneeftermiddage i sognehuset. Og her skal kirken ikke være bange
for at finde nye former for både gudstjenester og samvær. De forfattergudstjenester, som fem Svendborg-kirker har
afholdt sidste år, er et sådan eksempel
på en ny form og en anden form for samtale med tiden. At åbne rummet.
I Sankt Jakobs kirke på Østerbro i København har man startet noget, man kalder
Sunday Lunch. Det er en herrefrokost
efter kirketid, i sognehuset, men altså
kun for mænd over 30! Spisning, oplæg
til debat, mandesnak. En ny måde at åbne
kirkens rum på. Det er mere af den slags,
jeg godt kunne tænke mig af tidens kirke.
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Sognekalender
MARTS
2. marts 10.00
Fastelavn
Højmesse Mette Dolberg

APRIL
1. april
14.30
Tirsdagstræf
Mette Dolberg

MAJ
4. maj
10.00
2. s. e. påske
Højmesse Jørgen Børglum Larsen

2. marts 13.30
Fastelavn
Børnegudstjeneste Mette Dolberg

2. april
19.00
Cohen-gudstjeneste

4. maj
16.00
Sommerkoncert
Kammerjazzen

4. marts 14.30
Tirsdagstræf
Edel Nielsen
5. marts 19.00
Foredrag
Thomas Frøkjær

13. april 10.00
Palmesøndag
Højmesse Jørgen Børglum Larsen
Kirkefrokost

9. marts 13.30
1. s. i fasten
Højmesse Jørgen Børglum Larsen

17. april 19.00
Skærtorsdag
Gudstjeneste Jørgen Børglum Larsen

16. marts 10.00
2. s. i fasten
Højmesse Mette Dolberg

18. april 10.00
Langfredag
Gudstjeneste Jørgen Børglum Larsen

19. marts 18.30
Menighedsrådsmøde

20. april 10.00
Påskedag
Højmesse Mette Dolberg

23. marts 10.00
3. s. i fasten
Højmesse Jørgen Børglum Larsen
26. marts 19.00
Læsekreds
30. marts 9.00
Midfaste
Gudstjeneste Thomas Aallmann
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6. april
10.00
Mariæ bebudelse
Højmesse Mette Dolberg

21. april 19.00
2. påskedag
Højmesse Mette Dolberg

11. maj 10.00
3. s. e. påske
Højmesse Mette Dolberg
14. maj
8.00
Sognetur til Sjælland
16. maj 10.00
Bededag
Højmesse Mette Dolberg
18. maj
9.00
4. s. e. påske
Gudstjeneste Mette Dolberg
21. maj
18.30
Menighedsrådsmøde
25. maj
10.00
5. s. e. påske
Højmesse Jørgen Børglum Larsen
27. maj
10.00
Koncert med V. Skerninge sangkor

23. april 18.30
Menighedsrådsmøde

29. maj
10.00
Kr. himmelfartsdag
Konfirmation Jørgen Børglum Larsen

27. april 10.00
1. s. e. påske
Højmesse Jørgen Børglum Larsen

29. maj
12.00
Kr. himmelfartsdag
Konfirmation Mette Dolberg

SOGNETUR TIL MØNS KLINT
JUNI
1. juni
10.00
6. s. e. påske
Højmesse Jørgen Børglum Larsen
8. juni
10.00
Pinsedag
Højmesse Jørgen Børglum Larsen
9. juni
10.00
2. pinsedag
Højmesse Jørgen Børglum Larsen
11. juni
18.30
Menighedsrådsmøde
15. juni
10.00
Trinitatis
Højmesse Jørgen Børglum Larsen
22. juni
9.00
1. s. e. trin.
Gudstjeneste Thomas Aallmann
29. juni
10.00
2. s. e. trin.
Højmesse Jørgen Børglum Larsen
Afskedsgudstjeneste

Onsdag den 14. Maj
Program

Kl. 8.00	Afgang med bus
fra Fredens Kirke sognehus
Kl. 9.00	Ankomst Spodsbjerg, hvorfra vi tager færgen til Tårs.
Kaffe og rundstykker ombord
Kl. 11.15	Rundvisning
i Vordingborg Kirke
Kl. 13.15 Frokost i Cafe Sommerspiret
Herefter besøg på Møns
Klint og Geocenter Møns Klint
Kl. 16.15	Bussen forlader Møn.
	Der serveres kaffe og småkager et passede sted på turen
Kl. 18.15	Spisning på Restaurant
	Storebælt i Nyborg
Kl. 21.00 Hjemkomst til Svendborg.

Pris og tilmelding. 400 kr. pr. person, som betales ved tilmelding til
Fredens Kirkes kontor senest 25.
april.
Prisen dækker alt, dog undtaget
drikkevarer. Tilmelding er bindende

Menighedsrådet og kirkens medarbejdere
glæder sig til at byde alle velkommen.

Læsekreds

Læsekredsen ved Fredens Kirke mødes
Onsdag 26. marts kl. 19.00-20.30 I Sognehuset.
Månedes bog er: Selma Lagerlöf, Kejseren af Portugalien
Jørgen Børglum Larsen
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Kirkebladet udgives af:
Fredens sogns menighedsråd www.fredenskirke.dk
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Redaktion
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Inge Lise Gjersen,
Tina Devantier Christensen,
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og Jørgen Børglum Larsen (ansv.)

Layout og tryk

trykteam svendborg a/s
tlf. 62 22 91 22
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Adresseliste
Kirkekontoret

Jonna Kristensen
Glarmestervej 8
Tlf. 6321 0326
jkri@km.dk
Åbent:
Tirsdag, onsdag, fredag kl. 10 -13
Torsdag kl. 10 - 15. Mandag lukket.

Sognepræst
Jørgen Børglum Larsen

Glarmestervej 6
Tlf. 6321 0324
jbla@km.dk
Træffes som regel tirsdag - fredag
kl. 11-12 samt efter aftale.
Mandag fri.

Sognepræst
Mette Dolberg

Nyborgvej 192
Tlf. 6321 0325
Privat: 8627 8418
mdo@fredenskirke.dk/mdo@km.dk
Mette Dolberg træffes som regel i
sognehuset mandag - onsdag
kl. 10-11samt efter aftale. Fredag fri.
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Kirketjener Inger Hoppe

KFUM-spejderne

Konfirmation

Kirketjener 2

KFUM & KFUK

Vielse

Kirken 6321 0328
Sognehuset 6321 0327
Træffes bedst i kirkens
åbningstid: kl. 10.00 - 14.00
Birgit Saabye

Organist Allan Wahl

Fruerstuevej 75
Tlf. 6222 2676
Tlf. kontor 6321 0380
allan.wahl@sydfynsmail.dk
organist@fredenskirke.dk

www.spejderisvendborg.dk
Ny gruppeleder: Lasse Lapertis
Jernbanegade 56, Ringe.
Tlf. 2061 6591
Formand: Tine Jørgensen,
Boelsmosevej 15, 5883 Oure
Tlf. 6228 2800

Svendborg Y’s Men’s Club

Præsident: Kirsten Olsen,
Trappehavevej 12, Svendborg
Tlf. 6221 0040

Menighedsrådsformand
Karin Sørensen
Latyrusvænget 30
Tlf. 27280328

Kirkeværge

Leif Kruse Nielsen
Sanddalsvænget 13
Tlf. 2148 8570

Kirkegårdskontor

Valdemarsgade 71A
Tlf. 6221 0533

Dåb
Anmeldes til kirkekontoret, der henviser til den præst, der skal foretage
dåben. Derefter aftales samtale med
præsten.

Fødsel

Kredsleder:
Flemming Laustsen,
Vædderen 88,
tlf. 4072 2074

Forældre skal kun anmelde fødsel,
hvis der ikke har medvirket en
jorde-moder ved fødslen. I det tilfælde
skal anmeldelsen være kirkekontoret i
hænde senest 14 dage efter fødslen.
Ugifte forældre kan i reglen få faderskabet registreret ved at aflevere eller sende en omsorgs- og ansvars-erklæring til kirkekontoret, så den er
kirkekontoret i hænde senest 14 dage
efter barnets fødsel.
Blanketter m.m. findes på
www.personregistrering.dk
og www.borger.dk.

De grønne pigespejdere

Navne

Regnskabsfører:
Reg. revisor Benny Rasmussen
Tordenskjoldsvej 21
Tlf. 6222 7288

Kirkelige organisationer
FDF

Gruppeleder: Conny Nielsen,
Høje Dong, 5771 Stenstrup,
tlf. 62 21 70 46
cn@svendborgspejder.dk

Navngivning uden dåb og navneændring foretages ved henvendelse til
kirkekontoret eller på
www.personregistrering.dk

2014: 29. maj
2015: 14. maj. Tilmelding til kirken
i juni året før. Alle elever i byens 7.
klasser får brev.
Anmeldes til kirkekontoret, som henviser til den præst, der skal foretage
vielsen. Derefter aftales samtale med
præsten.

Medlemskab

Optagelse eller genoptagelse (for
allerede døbte) i folkekirken foretages ved henvendelse til en af
præs-terne. Der anvendes ikke
blanketter.
Udmeldelse af folkekirken sker skriftligt til kirkekontoret. Der anvendes
ikke særlige blanketter.
Dødsfald
Pårørende til en afdød skal anmode
begravelsesmyndigheden om begravelse eller ligbrænding snarest muligt
efter dødsfaldet. Dette gælder uanset, om afdøde var medlem af
folke-kirken eller ej. Den lægelige dødsattest skal følge med anmeldelsen.
Blanketter m.m. findes på
www.personregistrering.dk
og www.borger.dk.
Samtale og sjælesorg
Kirkens præster er altid til rådighed
for en samtale. Ring eller mail og aftal
tid på forhånd, hvis det er muligt.
Kirkebil
Til gudstjenester er der gratis kørsel
for gangbesværede blandt sognets
beboere og sognebåndsløsere. Kirkebil bestilles på kirke-kontoret senest
fredag kl. 12.00.
Kirken er åben mandag til fredag
mellem kl. 10 og 14.
Sognehusets lokaler kan lejes til
møder. Henvendelse til kirketjeneren.

