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Så er vi i gang igen. Og det bliver et travlt men SPÆNDENDE år.  
Vi begynder naturligvis, igen, med velkomstgudstjenesten den 3. sep. 
kl.10.30 for det kommende års konfirmander og deres forældre. Der vil blive 
serveret kaffe og det helt store kagebord (tak til konfirmandforældre) efter 
gudstjenesten. Men når jeg skriver velkomstgudstjeneste, er det naturligvis 
for alle. For lige den dag byder vi også vores nye organist Ulrik Spang- 
Hansen velkommen. Han er professor ved musikkonservatoriet i Århus.  
Han kan lidt af hvert. Så selvom, du ikke er konfirmandforældre, er der selv-
følgelig også gudstjeneste for dig og en mulighed for at komme og lytte til 
Ulrik spille på orglet. 
Børnegudstjenesten den 16. sep. kl.10.00 byder på DÅB og andet godt. Vi 
vil tale fællesskabet og hvad det betyder, at være et godt menneske. Det 
skal nok blive spændende. 
Høstgudstjenesten falder den 1. oktober i år, og som de andre år (det kan jeg 
rent faktisk skrive nu! ;-) ) så er der mulighed for at donerer takkegaver. 
Dem er vi altså vældig glade for. Alle gaver går til varmestuen. Husk! Selv 
det mindste er en glædesgave. Man kan stille det foran kirkedøren, så skal 
Tove & Bo nok tage sig af det. Seneste frist for aflevering er søndag morgen 
den 1. oktober. Vi takker for ethvert bidrag, og det gør en kæmpe forskel! 
Det er ved at blive efterår og det betyder, at vi atter går i gang med de velbe-
søgte meditationsgudstjenester og torsdag den 26. oktober er der meditati-
onsgudstjeneste kl. 18.30. Som altid vil der være stemningsfuld musik, re-
levante tekster at reflektere over og lystet i kirken erstattet af stearinlys. 
Stemningen er bestemt lagt, hvis du skulle have lyst til at slappe af. Se kir-
kekalenderen for datoerne på de kommende meditationsgudstjenester – de 
varierer fra gang til gang. 
Halloween nærmer sig. Og det skal nok blive sjovt. Vi har en kort og 
UHYGGELIG Halloweengudstjeneste fredag den 3. nov. kl.17.00 med ind-
lagte overraskelser og bagefter inviterer kirken børn og voksne på fælles-
spisning på Bakkensbro. Kl.16.30 i kirken er det mulighed for at blive malet 
i ansigtet. Af hensyn til planlægning vil det være dejligt med tilmelding til 
Bo på tlf.: 2186 1708, senest den 30. okt. NATURLIGVIS er det et adgangs-
krav, at ALLE kommer UHYGGELIGT udklædt. Der vil være rigeligt med 
aktiviteter for børnene på Bakkensbro efter spisning.  
Allehelgen byder vi på stemningsfuld gudstjeneste kl. 16.00. Vi vil mindes 
dem vi har mistet. Har man en afdød, man har mistet (også for længere tid 
siden), er man velkommen til at skrive (laro@km.dk) og jeg nævner natur-
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ligvis vedkommende. Allehelgensgudstjenesten er jo også for alle andre, der 
har lyst til at komme. Vi tænder lys, synger smukke salmer og lytter til skøn 
orgelmusik. Bagefter byder vi på fællesspisning for alle på Bakkensbro. Og 
igen af hensyn til planlægning vil det være rart med en tilmelding hos Bo på 
tlf.: 2186 1708 senest mandag den 30. okt. (og husk at sige allehelgen, så du 
ikke bliver blandet ind i halloweengudstjenesten) 
 

Søndag den 12. nov. kl.10.30 vil kirkerummet fyldes med jazz & konfirman-
der. Glæd jer. Så vil du opleve en gudstjeneste med pep, er det nok her, du 
skal komme.  
 

I år vil der være en adventskalender fra alle os TIL ALLE JER. Det betyder, 
at 1. søndag i advent vil den første adventspakken være at finde i kirken 
kl.16.00 og den 2. søndag i advent ligeledes kl.16.00. Som I ved, afslører man 
ikke, hvad der er i adventspakkerne, men jeg kan godt afsløre, at det er musik 
i forskellige former og det hele tager max 30 min. og at præsten ikke siger et 
eneste ord. 
3. søndag i advent er Luciadag, så naturligvis vil der være smukt luciaoptog 
kl. 18.30 i kirken. Og det er jo blevet en tradition, at vi, efter gudstjenesten, 
inviterer til kaffe/vand og kløben på Ballebro Færgekro. Bagefter synger vi 
Christmas Carols og hvem andre en Gethin kan spille alle dem så fint på kla-
veret. Adventsgaven bliver åbnet på Ballebro Færgekro. 
Julegudstjenesten falder i år på 4. søndag i advent (rigtig arbejdsgiverjul og 
præstejul) og gudstjenesterne falder som altid juleaftensdag kl.14.00 og kl. 
16.00. 
Nytårsdag kl.14.00 er der dejlig meditationsgudstjeneste med højtlæsning. I 
år har jeg strammet op. Jeg har ledt med lys og lygte efter en historie, der er 
jer værdig. Jeg blev jo taget lidt med BUKSERNE NEDE sidste år, da I mød-
te så talstærkt op! Som altid byder vi på bobler (det er godt at rejse sig ved 
det træ man er faldet ved – hører jeg) og kransekage. Det er en af de gudstje-
nester, man med garanti kan komme og nyde med et godt resultat.  
HUSK! Man kan med fordel benytte kirkebilen, skulle man ikke have andre 
kørselsmuligheder. 
Tak kære menighed for jer. Jeg har allerede været her i to år til den 1. ok-

tober. Og jeg kan kun sige, at det er en vidunderlig oplevelse, og jeg føler 

det som en stor velsignelse at være præst her. I er en dejlig og aktiv menig-
hed. Dejlige, dejlige mennesker. Tak! 


