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Dette hellige evangelium skriver evangelis-
ten Matthæus: Da kom Zebedæussøn-
nernes mor hen til Jesus sammen med si - 
ne sønner, kastede sig ned for ham og vil - 
le bede ham om noget. Han spurgte hen - 
de: »Hvad vil du?« Hun sagde til ham: 
»Sig, at mine to sønner her må få sæde i 
dit rige, den ene ved din højre, den 
anden ved din venstre hånd.« Jesus sva-
rede: »I ved ikke, hvad I beder om. Kan I 
drikke det bæger, jeg skal drikke?« »Ja, 
det kan vi,« svarede de. Han sagde til 
dem: »Mit bæger skal I vel drikke, men 
sædet ved min højre og ved min venstre 
hånd står det ikke til mig at give nogen; 
det gives til dem, som min fader har be-
stemt det for.« Da de ti andre hørte det, 
blev de vrede på de to brødre. Men Jesus 
kaldte dem til sig og sagde: »I ved, at fol-
kenes fyrster undertrykker dem, og at 
stormændene misbruger deres magt o -
ver dem. Sådan skal det ikke være blandt 
jer. Men den, der vil være stor blandt jer, 
skal være jeres tjener, og den, der vil 
være den første blandt jer, skal være jeres 
træl, ligesom Menneskesønnen ikke er 
kommet for at lade sig tjene, men for 
selv at tjene og give sit liv som løsesum 
for mange.« 
 
Matthæusevangeliet 20,20-28 

Evangelium og prædiken til 13. søndag efter trinitatis  
Det ligger dybt i de fleste mødre – i de 
fleste forældre - at ville sit barn det bed-
ste.  
Fortællingen om zebedæussønnerne er 
fortællingen om en mor, der vil sine søn-
ner det bedste. Om mor står i Afrika, Sy-
rien, Danmark eller hvilket som helst 
andet sted i verden, vil mor eller far have 
ønsker, drømme eller ambitioner på sit 
barns vegne.  
Zebedæussønnernes mor henvender sig 
til Jesus med en ret så modig forespørg-
sel. Hun beder om, at hendes sønner – 
hendes sønner – får de mest ærefulde 
pladser. Her er ingen forsmåede ambitio-
ner på sønnernes vegne. Hun drømmer 
stort om deres fremtid.     
Der er altid noget, vi gerne vil opnå. En 
ambition, vi skal have indfriet.  
Det er jo i grunden sådan vi menne sker 

er. Drømmen om selv at være den dyg-
tigste til noget, eller dit barn er den, der 
når længst, fylder os med stolthed. Vi bli-
ver glade. Vi bliver stolte.  
Det er dybest set det samme behov, der 
driver zebedæussønnernes mor hen til 
Jesus. Hun vil bare så gerne sikre sig, at 
hendes sønner får de bedste pladser. Og 
hvis det betyder, at hun skal bede Jesus 
om det, gør hun gerne det. Hun føler 
nemlig, at hendes sønner fortjener plad-
sen. Hun har store drømme og hendes 
sønner har store ambitioner.  
Ambitioner er gode at have. Hvis du ikke 
har nogen ambitioner, hvorfor så stå ud 
af sengen om morgen? Ambitioner er 
blot et stærkt ønske rettet mod fremti-
den. 
De kan være store. De kan være små. De 
kan gælde din ære, de kan gælde dit liv.  

https://www.bibelselskabet.dk/brugbibelen/bibelenonline/Matt/20#20-28


Ambitioner kan være brugbare, hvis vi er 
ambitiøse efter de rette ting.  

Hvad er dine ambitioner?  
Hvad drømmer du om?  
Hvad er håbet for dit eget liv?  

Scenen omkring dagens evangelietekst 
er afgørende. Vi befinder os i slutningen 
af Jesu vandring på jorden. Disciplene og 
han er på vej til Jerusalem. Nedtællingen 
til klimakset på korset er i gang. Mens 
Jesus forbereder alle på sin blodige død, 
skændes disciplene om de bedste plad-
ser i gudsriget.  
Men hvem kan bebrejde dem? Alle vil vi 
jo gerne være noget – være noget sær-
ligt. Det er et grundpsykologisk behov 
hos alle mennesker, har psykologer er-
kendt.  
Alle – uanset om vi vil være ved det eller 
ej – har vi et dybtfølt behov for at være 
noget særligt. Fx at opleve, vi er uundvær-
lige, at der er brug for vores eksistens, at 
vi kan bidrage med noget i denne verden.  
Og hvis vi ikke selv kan opnå den plads, 
vil vi gerne være i nærheden af andre, 
der kan – fx vores børn.  
Jeg kan ikke bebrejde zebedæussønner-
nes mor for at opsøge Jesus og bede 
ham om denne tjeneste. Hun gør jo i vir-
keligheden bare, hvad enhver anden 
mor ville gøre. Hun vil jo bare gerne 
have, at hendes sønner klarer sig godt og 
når langt.  
Hun knæler ydmygt foran Jesus og beder 
ham om at give Jacob og Johannes de 
meste ærefulde pladser i Guds rige.  
Men lige netop her rammer fortællingen 
den fare, der kan lure i forældres drøm -
me på deres børns vegne. Forældre kan 
alt for nemt forfalde til, at børnene skal 
opfylde forældrenes drømme og ambi-
tioner på deres vegne i stedet for at op-
fylde Guds ønsker for barnet.  
Nogle af os kan komme til at skubbe bør-
nene ind i et rum fyldt med vores valg. 
Midt i alle bestræbelserne på at ville det 
bedste på andres vegne, kan det være 

godt at huske på: at vores drømme og 
Guds ønsker måske ikke helt er de 
samme.  
Der er flere ting, som taler til denne mors 
fordel. Hun tror fast og holdent på, at 
Jesus rent faktisk en dag vil have sit eget 
gudsrige. Det er jo ikke alle, der tror det.  
Jesus så ikke ud som en rigtig konge. 
Det, han gjorde og sagde, var heller ikke 
typisk for en konge. I de flestes øjne lig-
nede han bare en omvandrende rabbi fra 
Galilæa. Hans følgere lignede heller ikke 
noget kongeligt hof.  
Tunge skyer af vrede og bagvaskelse 
hang over hans hoved på vandringen 
mod den uundgåelige skæbne i Jerusa-
lem. Der var ikke meget konge over 
ham.  
Alligevel ser denne mor bag om overfla-
den og frem til den dag, hvor han skal 
regere verden. Det må vi give hende kre-
dit for det.  Hun tror, hvor de fleste tviv-
ler.  
Hendes sønner var nogle af de første dis-
ciple. Sammen med Peter hører de til 
toppen af disciplene. Så hvorfor skulle 
hun ikke bede om de bedste pladser til 
dem? Nogle skulle jo trods alt sidde på 
højre og venstre side af Jesus. Det kunne 
lige så godt være Jacob og Johannes. Det 
kunne jo ikke skade at spørge, vel?    
Hvis du læser Markusevangeliet, hvor 
denne fortælling også optræder, vil du 
opdage, at kampen om de ærefulde 
pladser ved siden af Jesus i gudsriget er 
en tilbagevendende diskussion mellem 
disciplene hele vejen frem til deres sidste 
fællesmåltid. Aftenen før korsfæstelsen. 
Der var kamp om disse pladser. Alle ville 
gerne være den, der kom foran de 
andre.   
Og i her i evangelieteksten begynder det 
hele med en mors forespørgsel og ender 
i en ophedet debat mellem disciplene.  
Selvfølgelig! 
Behovet for at være noget særligt ligger 
dybt i os alle – om vi vil være ved det 

eller ej. Disciplene er ingen undtagelse. 
Det er et såre menneskeligt træk. Vi er 
skabt sådan.  
Jesus fordømmer dem derfor heller ikke. 
I stedet tager han afsæt i deres ambitio-
ner og lirker dem i en anden retning.  
Ambitioner kan være brugbare, hvis vi er 
ambitiøse efter de rette ting.  
Desværre bliver ambitioner ofte på be-
kostning af andre. På kontoret, på fabrik-
ken, på skolen og i kommunen vil du 
kunne finde nogle få personer, der er vil-
lige til lyve sig eller snyde sig til pladser 
højere oppe på rangstigen.  
Jesus ved godt, at mænd og kvinder er 
sådan. Og han har forståelse for, at hans 
disciple vil være fristet til at bruge 
samme taktik.  
Men med syv små ord drejer han dem i 
en anden retning: ”Sådan skal det ikke 
være blandt jer”. Han optegner nogle 
nye ambitioner: hvis du vil være leder? 
Det er fint. Verden har brug for gode le-
dere. For at være en god leder skal du 
tjene.  
Saml håndklædet op og begynd med at 
vaske de beskidte fødder. Tænk om dig 
selv som en tjener og ikke en mester. I 
stedet for at bruge mennesker, tjen dem.  
Den sande autoritet fødes ud af ydmyg-
hed. Ydmyghed giver autoritet.  
Jo, Jesus kender mennesker. Hans far har 
skabt os. Han ved, hvordan vi fungerer.  
Jesus ved, at vi hver især har et dybtfølt 
behov for at føle, at vi er noget særligt, 
at vi er den bedste, den dygtigste eller 
hvad der mon giver dig den følelse: at 
være den, der ikke kan undværes.  
Vores opgave i livet er at få andre men-
nesker til at føle sig uundværlige, at få 
dem til at føle, at de betyder noget, at 
de har noget at bidrage med.  
Ambitioner er gode at have – særligt, når 
de rettes mod de rigtige ting.  
 
Amen v/ pastor Charlotte Juul Thomsen  

 



Til efteråret, nærmere bestemt d. 15. 
sep tember skal der være valg til menig-
hedsrådet.  
Vil det være noget for dig? Ja måske??? 
Først lidt praktisk: 
I Særslev, Ejlby og Melby pastorat har vi et 
fælles menighedsråd, som består af 1 
medlem fra Ejlby sogn, 2 medlemmer fra 
Melby sogn og 6 fra Særslev sogn + 1 
medarbejderrepræsentant og præsten 
som er født medlem. Vi er underlagt 
Bogense provsti, som igen er underlagt 
Fyns Stift. 
Valget gælder for 4 år. 
Vi holder et møde om måneden, dog ikke 
i juli, på ca. 2 – 2½ time. Vi skiftes til at 
have kage/brød med, under kaffen er der 
”fri” snak. Derudover deltager vi i de for-
skellige arrangementer – som vi nu kan… 
Det ny kirkeår starter 1. søndag i ad -
vent, som i år er 29. november. 

Skal man gå i kirke hver søndag? Nej, 
men du må gerne have en sund interes-
se for kirken og dens virke. 
Der er selvfølgelig en dagsorden til 
hvert møde, som udsendes et par dage 
før mødet, alle i rådet er velkommen 
med punkter. 
På kirkernes hjemmeside ”de3sogne” 

Jeg kom i menighedsrådet for 12 år si -
den, for di jeg kan lide at gøre et frivilligt 
stykke arbejde. Jeg får min personlige 
horisont udvidet, først i mødet med de 
øvrige medlemmer i rådet, der efter i 
opgaverne rådet løser. For mig har det 
været spændende og udfordrende at 
være med til at ansætte personale til 
vores kirker. En stor og meget spænden-
de opgave var da vi ansatte Gunvor 
Sandvad. Men også omstruktureringen 
af personalet på kirkegården har været 
en spændende og lærerig proces. Den 
største opgave, til dato, var da vi kalke-
de Særslev kirke indvendig. Mange ufor-
udsete opgaver dukkede op. Møder 
med provst, arkitekt, medarbejder fra 
Nationalmuseerne, håndværkere der 
brænder for deres job – viden jeg ikke 

ville have fået, uden at sidde i menig-
hedsrådet. Men også små opgaver 
”som at holde vagt ved konfirmations-
telegrammer”. Eller stå post ved mini-
konfirmand afslutningen, er givende i 
mødet med de glade unger mennesker. 
Være medhjælp på årets pensionisttur, 
eller hjælpe med afvikling af ”Open by 
Night” er givende på anden måde. I dis -
se år er vi så i gang med at renovere 
vores 3 kirkegårde, spændende proces 
at deltage i. Med 3 kirker og en fredet 
præstegård, er der altid noget der skal 
vedligeholdes.  
Jeg vidste ikke meget om kirken og dens 
hverdag, da jeg kom i menighedsrådet. 
Jeg kom i kirken til højtiderne, dåb, kon-
firmationer, bryllupper og ved livets 
afslutning – og det gør jeg stadig. Men 

nu har jeg en indsigt i kirkens hverdag 
og ansvar for den. Vi har et velfungeren-
de råd, med mange forskellige kompe-
tencer, som gør rådet homogent, og er 
med til at skabe drivkraft. 
Vi ved, at vi kommer til at mangle et par 
stykker til rådet og mindst 3 supplean-
ter. Så er du ung? Eller måske lidt ældre. 
Måske har du god viden om IT, måske 
ved du noget om håndværk. Har du 
gode sociale kompetencer, har du lyst 
til at få ansvar? Lige meget hvad, bare 
du har lyst til at bidrage med lidt af din 
tid – så er menighedsrådet måske noget 
for dig. 
Vi ser frem til at høre fra dig, ring gerne, 
eller tag fat i en du kender og hør mere 
om den spændende fritid vi har. 

Hanne Kjemtrup

kan du også finde oplysninger om vores 
kirker. Her kan du se hvem der i øvrigt 
sidder i rådet. 
 
Formand for Særslev, Ejlby og Melby 
Menighedsråd 
Hanne Kjemtrup 
hmk@mail.dk eller 2290 7383

Livet som menighedsrådsmedlem 

Valg til menighedsrådet 



Folkekirken har skoletjenester ligesom 
mange andre kulturinstitutioner som Na-
tionalmuseet, Den Gamle By og Zoolo-
gisk Have.  
De første folkekirkelige skoletjenester 
groede frem af samarbejder mellem sko-
ler og kirker i begyndelsen af 1990’erne 
forskellige steder i landet. Erfaringerne 
var gode; der var god læring at hente i 
kirken, der havde et andet læringsrum 
og ansatte, der besad en særlig viden om 
kristendom. Det gav kristendomsfaget et 
fagligt løft, og det øgede elevernes for-
ståelse for en væsentlig del af deres kul-
turarv. Skolen oplevede, at kirken kunne 
formidle uden at forkynde, og på den 
måde tog kirken hensyn til skolens vilkår.  
Dette samarbejde har forgrenet sig til 
stort set hele landet med tilbud til grund-
skolerne og enkelte steder også med til-
bud til gymnasiale uddannelser. Formålet 
er det samme, som det hele tiden har 
været: De folkekirkelige skoletjenester er 
et tilbud om faglighed, inspiration og 
kulturelle oplevelser på skolens præmis-
ser.  

De fynske skoletjenester 
På Fyn er der tre skoletjenester: Den æld-
ste ligger i Odense, der dækker Hjallese 
og Sankt Knuds provsti, den næstældste, 
SYMF, der dækker Fåborg, Midtfyn, 
Svenborg og Langeland provstier, og så 
den nyeste på Nord- og Vestfyn, der be-
står af Bogense, Assens og Middelfart 
provstier. Der er på nuværende tidspunkt 
tilsammen fem ansatte med forskellige 
antal timer fordelt på de tre skoletjene -
ster. Vores baggrunde er enten i lærerfa-
get eller som præster. 
 
Nemt for skoler og kirker 
Vores kerneopgave er at udvikle gode læ-
rings- og dannelsestilbud. Projekterne er 
tilpasset Folkeskolens formål og faglige 
mål og lægger ofte op til et besøg i den 
lokale kirke. Derudover består opgaverne 
i at formidle vores projekter til skolerne, 
samarbejde med skolerne og sørge for, at 
projekterne bliver tilfredsstillende for både 
skoler og kirker. Det skal være let for læ-
rere og præster at håndtere tilbuddene. 
 
Et lokalt islæt 
Folkekirkens Skoletjeneste vil gerne styr -
ke det lokale skole-kirke-samarbejde og 
tit vil det være præsten, der modtager 
klassen til en aktivitet/samtale/fortælling 

Folkekirkens Skoletjeneste på Nord- og Vestfyn - hvad er det?  
 

Folkekirkens Skoletjeneste er 
dannet for at styrke sam arbejdet 
lokalt mellem skole og kirke. For-
målet er at styrke den almene 
viden om kirken og dens rolle i 
samfundet på skolens præmisser. 
I indeværende skoleår er 12.777 
skoleklasser eller cirka 280.00 skolelever 
tilmeldt undervisning hos de folke kirke - 
lige skoletjenester. 
 
Lene Kjemtrup Christensen og Chri stina 
Saldern fra Folkekirkens Skoletjeneste på 
Nord- og Vestfyn. 
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i kirken. Derudover har de udbudte un -
dervisningsmaterialer ofte også et lokalt 
islæt som f.eks. projektet Kalkmalerier i 
Nord- og Vestfynske kirker eller dette års 
julekalender, Albummet, der kombine-
rede julehygge med lokalhistorie og kri -
stendomsfaglig viden.  
På programmet i det kommende skoleår 
er et forløb om at kende sin kirke, et for-
løb om teologen og filosoffen Søren Ki-
erkegaard og de sociale medier og et 
kirkebesøg med fortællinger om, hvad et 
liv er. Se nærmere på vores hjemmeside: 
www.skolekirke-nvf.dk  
 

http://www.skolekirke-nvf.dk


 
Teologisk Undervisning Fyn 

– et 3-årigt undervisningsforløb for dig, der har lyst til at dykke  
ned i teologiens forunderlige verden. 

 
 
Måske har du hørt om teologi for lægfolk eller teologi for voksne? Nu kom-
mer der et tilsvarende tilbud her i Fyens Stift: Teologisk Undervisning Fyn.  
 
Over 8 lørdage om året vil vi fordybe os i de klassisk teologiske fagdiscipli-
ner; såsom læsninger i gammel og ny testamente, kirkehistorie, dogmatik, 
etik og religionsfilosofi. Undervisningen er på et solidt fagligt niveau og sam-
tidig folkeligt formidlet. Der kræves ingen forkundskaber for at følge under-
visningen – kun lyst og interesse. 
  
Datoer for undervisning i kommende undervisningsår er:  
 
2020: 12. september, 3. oktober, 24. oktober og 21. november 
2021: 6. februar, 27. februar, 20. marts og 10. april. 
 
Alle dage er lørdage og der undervises fra 9.00 – 16.00. Det foregår i Oden -
se, i Vor Frue Kirkes lokaler. Stiftsrådet yder tilskud, og derfor kan deltager-
betalingen holdes på 1800 kr. for et helt undervisningsår med 8 lørdage. 
Hertil må beregnes udgifter til de undervisningsbøger, man vil købe. Der bli-
ver plads til 35 deltagere pr årgang.  
 
Er det noget for dig? Så meld dig til på stiftets hjemmeside, hvor du også 
kan læse mere om forløbet: https://www.fyensstift.dk/aktiviteter/teologisk-
undervisning-fyn. Har du yderligere spørgsmål kan du kontakte Hanne Uhre 
Hansen på huh@km.dk eller 30 44 09 51. 



Babysalmesang 
efteråret 2020  

 
I Særslev kirke inviterer vi mødre 
og fædre til babysalmesang. Ba -
by salmesang er for børn op til ca. 
1 år.   
 
Sang og musik gør mennesker 
glade. Musikken kan hjælpe med 
at udvikle empatien hos menne -
sker. Og sang og musik hjælper 
helt små børn med bedre at falde 
i søvn.  
 
Efter sang og fagter for de små er 
der god tid til at snakke for de 
voksne.  
 
Vel mødt i Særslev Kirke 
hver onsdag kl. 10.30. 
  
Første gang d. 16. sep.  
– sidste gang d. 28. okt.  
(efterårsferie d. 14.okt.)  
 
Vil du være med, så send sogne-
præst Charlotte Juul Thomsen en 
SMS/E-mail eller ring: 71781364 
og E-mail chath@km.dk  
(tilmelding ikke bindende) 

Indskrivning af konfirmander for årgangen 2020-2021  
 
Søndag d. 20. sep. Kl. 19.00 i Særslev Kirke er der indskrivning og velkomst-
gudstjeneste for kommende konfirmander med forældre.  

 ”DEN KULØRTE TRÅD” 
En Nørkle cafe. 

Kan du lide at sy, strikke, snakke, hækle og synes du bare at det er hyggeligt at sidde med et 
håndarbejde? 

Så starter der til efteråret et nyt tiltag i konfirmandstuen, i præstegården.  

Her vil vi hver anden fredag formiddag have kaffe og brød klar, til nogle hyggelige timer i 
godt selskab med andre der kan lide at sy, strikke, hækle eller nørkle med sit håndarbejde. 

Vi starter 

Fredag den 13. september kl.9.30 til 11.30 

    

Fredag den 11. september kl. 9.30 til 11.30

 



 
 
 

Døbte: 
Særslev Kirke  
Melina Mirabella Meyer Olsen  
Isabella Vesselinov Hasselstrøm Larsen 
Arya Astrup Ebbesen Bang 

Viede/kirkeligt velsignede: 
Særslev Kirke  
Isabell Mirabella Meyer Olsen  
og Mikkel Benjamin Meyer Olsen  
 
Stephanie Narki Sjøgren Mathiasen  
og Rasmus Funder Mathiasen  
 
Sarah Emilie Ørskov Lau-Jeppesen  
og Alexander Ørskov Jensen  
 
Tenna Christensen  
og Henrik Christensen   
 
Janni Damsgaard Larsen  
og John Damsgaard Larsen 

Begravede/bisatte: 
Særslev Kirke  
Inger Marie Christoffersen  
Diliane Hansen  
Torben Bo Petersen  
Hans Jørgen Nielsen  
Ole Reus 
Ove Alfred Johansen 
Niels Frederik Albrecht Frederiksen  
Inga Hansen 

Siden sidst – (14. jan.-aug.) 

Konfirmerede: 
Særslev Kirke 
Jasmin Jensen  
Sofie Møller  
Stine Skov Petersen  
Jonathan Sommer 
Lærke Bruhn Lyder  
Kristine Konggaard Skovhus Jacobsen  
Chris Aksel Lykkegaard Christoffersen  
Sabrina Josefine Nygaard Hansen  
Isabella Lykke Sommer  
Simon Frick Andersen  
Winnie Anny Pedersen  
Asger Sundstrup-Jensen 
Lucas Mørk Frederiksen  
Clara Rasmussen  
Emma Marie Pedersen  
Sabrina Halkjær  
Vibeke Victoria Milling Berg  
Sille Almind Petersen  
 
Ejlby Kirke  
Oliver Harboe Christensen



 

GUDSTJENESTER   

DATO                             SÆRSLEV  EJLBY     MELBY    BEMÆRKNINGER  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

Ansvarshavende redaktør: fung. Sognepræst Charlotte Juul Thomsen.  

 

Søn. 6. sep.             13. s.e.t.                    9.00                               10.30 (k)  

Søn. 13. sep.           14. s.e.t.                                        10.30 (k)      

Søn. 20. sep.           15. s.e.t                   19.00                              10.30 (k) Særslev Kirke:  

                                                                                                       Indskrivning og velkomst for nye konfirmander  

Søn. 27. sep.           16. s.e.t.                                        10.30 (k)     Høstgudstjeneste  

Søn. 4. okt.              17. s.e.t.                    9.00                              10.30 (k)  

Søn. 11. okt.            18. s.e.t.                  10.30 (k)         9.00          

Søn. 18. okt.            19. s.e.t.                    9.00                                

Søn. 25. okt.            20. s.e.t                                                            10.30 (k) BUSK-dag. Familiegudstjeneste og fællesspisning  

Søn. 1. nov.             Alle helgen dag        16.00                              Mindegudstjeneste  

Søn. 8. nov.             22. s.e.t.                    9.00            10.30 (k)      

Søn. 15. nov.           23. s.e.t                   10.30 (k)                            9.00  

Søn. 22. nov.           S. s. i kirkeåret         10.30 (k)         9.00          

Søn. 29. nov.           1. søndag i Advent    9.00                              10.30 (k) Kirkens nytår 

Søn. 6. dec.             2. søndag i Advent  10.30 (k)         9.00 
                                                                
                               s.e.t. = søndag efter trinitatis                           K = kirkekaffe 

Særslev – Ejlby – Melby Kirker 
Sognepræst, Kirkevej 4, Særslev, 5471 Søndersø,  

Tlf. 64 84 11 37, (mandag – fri) 

Kirkegårdskontor, Kirkevej 2, Særslev, 5471 Søndersø, tlf. 64 84 16 75, 

Telefontid: Tirsdag-fredag kl. 9-10 

Ledende graver: Thomas Jørgensen, tlf. 40 13 14 43 

Kirketjener: Finn Toftegaard, tlf. 64 84 16 75 - 40 13 14 51,  

E-mail: finn.toftegaard53@gmail com 

Organist Georg Klinting, tlf. 64 82 10 10, E-mail: gklinting@gmail.com 

Kirkesanger Dorthe Pedersen, tlf. 26 71 10 83,  

E-mail: dortheingeborg@gmail.com 

Menighedsrådsformand Hanne Kjemtrup, Jullerupvej 6, 5471 Søndersø,  

tlf. 22 90 73 83, E-mail: hmk@mail.dk 

Hjemmeside: www.de3sogne.dk 

Gudstjenester på Fredensbo: 
 
Ons. d. 2. sep.    kl. 14.00 

Ons. d. 7. okt.    kl. 14.00 

Ons. d. 4. nov.    kl. 14.00 

Ons. d. 2. dec.    kl. 14.00 

Tors. d. 24. dec.  kl. 10.30 

(juleaften)  
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