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Klummen
Af Majbrit Daugaard

kontakt
Provst (kbf) Jacob Køhn Andersen,
Nørregårds Alle 32, 8362 Hørning
tlf. 61 20 66 65, jaan@km.dk
Sognepræst Katja Stritzinger,
tlf. 20 18 13 26, kaes@km.dk

Ny vin på gamle sække, -gammel vin på nye sække.
Der er en bibeltekst om at man ikke må hælde ny vin på
gamle sække, for så går de gamle sække i stykker.
Men alle ved at portvin lagret på gamle fade bliver rigtig
godt.
Uanset hvad så er vi så privilegeret her i sognet at der er
stor efterspørgsel på kirken og kirkens tilbud, så vi har
lavet endnu flere.
Om de er nye er nu så meget sagt, da der ikke er ret meget
af det, der ikke er prøvet, sagt eller gjort før.
Men her i kirkebladet vil I nu og løbende se at der er flere
og flere nye tiltag, nye former og nye fremgangsmåder.
Blandt andet har vi et arrangement for konfirmander og
forældre i hallen, fordi der er alt for lidt plads i sognegården til at rumme os alle på én gang.
Vi har også indledt samarbejde med skolerne og foreninger i byen om at passe godt på vores børn og unge mennesker. Det er spændende at tale på tværs af faggrupper og
ansatte/ frivillige, der ser børnene i forskellige sammenhænge, men som alle holder af og interesserer sig for dem.
Vi har lavet noget helt nyt her i sognet: FREDAGSKIRKE.
Det er 4 gudstjenester på 4 fredage i løbet af det næste
års tid. 4 forskellige gudstjenester som alle vil arbejde
med forskellige udtryk og måder at formidle budskabet
og holde gudstjeneste på. De har hvert deres tema efter
kirkeåret. Se omtale andet sted i bladet.
Alle er meget velkomne!
Vi arbejder endnu mere med musikken her i sognet og
I vil måske opdage nye måder/ steder at høre musik og
synge sammen.
I foråret påbegyndte vi på efterspørgsel at holde familiegudstjeneste hver 3. onsdag i måneden. ”Gud og pasta”
kalder vi det. Det er en halv time med sang og bibelhistorie evt. med leg eller drama. Derefter er der fællesspisning i sognegården. Her er ALLE velkomne, også
bedsteforældre og babyer i lift. Det er en god ide lige at
tilmelde sig maden, så vi får bestilt nok.
Der arbejdes på flere forskellige ting og samtidig har vi
bibeholdt de fleste af vores gode gamle faste traditioner.
Vi glæder os til at se jer! Husk at følge os på facebook.
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Sognepræst Majbrit Daugaard,
tlf. 42 73 45 43, md@km.dk
Sognepræst Lise Palstrøm,
Låsbyvej 123, Veng, 8660 Skanderborg,
tlf. 86 94 37 33, mobil 24 95 33 37, lpal@km.dk
Kordegn Lene Jessen/Jørgen Lundholm,
Sognegården Nørre Allé 4, 8362 Hørning
tlf. 86 92 24 23, man.-fre. kl. 9.00-13.00
hoerning.sognskanderborg@km.dk
Kirkelige handlinger bestilles hos kordegnen
Hørning Sogn :
Kirketjener Lea Nielsen, tlf. 61 22 26 36
Organist Stig Torndyb Reipurth, tlf. 60 60 94 59
Graver Jan Nielsen, tlf. 23 37 50 02 / 30 43 50 04
graver@hoerningkirke.dk
Blegind Sogn :
Organist Pia Bech Pedersen, tlf. 31 14 14 03
Graver Dorthe Baastrup,
tlf. 23 37 50 02 / 30 43 50 04
Adslev Sogn :
Organist Pia Bech Pedersen, tlf. 31 14 14 03
Graver Signe Møller Ingversen, tlf. 21 27 90 21
Kontaktoplysning på menighedsrådene :
www.hoerningkirke.dk
www.adslevkirke.dk
www.blegindkirke.dk
Besøgstjenesten :
Margit Lauridsen, tlf. 86 92 16 16
Karen Inger Rasmussen, tlf. 30 53 17 27
Jonna Hjortnæs, tlf. 86 92 13 40
Ældre hjælper Ældre :
Fredag kl. 10.00-12.00, tlf. 23 29 02 69
Lokal red. Jacob Køhn Andersen
Deadline Levering af materiale, 11. oktober 2018
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Fredagskirke
Fredagskirke er alternative gudstjenester,
som både kan være meget almindelig, men
især også meget anderledes.
Alle er velkomne til en anderledes stund fredag aften med blandt andet eftertænksomhed, effekter, aktivitet, lystænding, skuespil,
anderledes musik og velkendt musik. Forvent
at konfirmanderne deltager aktivt til nogle af
dem.

Efter gudstjenesten vil der være
popcorn og hygge
i sognegården.

2. november: Alle Helgen kl. 19.00
7. december: 7 læsninger op mod jul kl. 19.00
22. februar: Fastelavn kl. 19.00
12. april: Påske kl. 19.00

“Humor i tilværelsen”
Torsdag den 13. september kl. 19.30
i Hørning sognegård
Dette foredrag handler om humor og livsglæde som fundament og gennemslagskraft i
tilværelsen. Overvejelser over livet, og hvad
der har betydning for, at livsglæden og det
livsbekræftende får plads i hverdagen. Samtidig er det (med mange eksempler) et muntert opgør med magelighed, selvoptagethed,
brokkeri og pessimisme.
Ejvind Nielsen var præst i Ravnsbjergkirken
indtil han lod sig tidligt pensionere og helligede sig maleriet og foredrag. Han er en humørfyldt og sprudlende foredragsholder, der
humoristisk påpeger vores egne benspænd
for vores livsglæde og lykke.
Dette positive livssyn kommer også til udtryk
i hans malerier og kunst.
Pris 30 kr. (som går til menighedsplejen).
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September
Onsdag den 5. september kl. 14.00
Samværsgruppe i Hørning sognegård
Onsdag den 5. september kl. 19.00
Frivilligaften
Søndag den 9. september kl. 12.00
Fernisering i Hørning sognegård

Gudstjeneste og
fernisering
Søndag den 9. september kl. 11.00
i Hørning kirke og sognegård
Tidligere sognepræst ved Ravnsbjergkirken
Ejvind Nielsen prædiker ved gudstjeneste
Hørning kirke kl. 11.00.

Onsdag den 12. september kl. 19.00
Blegind menighedsrådsmøde i Hørning
sognegård
Torsdag den 13. september kl. 19.30
Sogneaften i Hørning sognegård (se side 3)
Onsdag den 19. september kl. 14.30
Strik til nødhjælp i Hørning sognegård
Onsdag den 19. september kl. 17.00
Gud og pasta i Hørning sognegård (se side 7)
Onsdag den 19. september kl. 18.00
Adslev menighedsrådsmøde i Adslev kirkehus
Fredag den 21. september kl. 17.00
Kulturaften i Hørning kirke
Torsdag den 27. september kl. 19.30
Koncert i Adslev kirke

Umiddelbart derefter er der sandwich og fernisering i sognegården med hans malerier
og skulpturer.
Udstillingen kan ses fra den 9. september til
31. oktober, dagligt kl. 9 – 13.
Velkommen til efterårets udstilling i sognegården.

Aftenmøde for “kirkens venner”
Onsdag den 5. september
kl. 19.00 – 21.00
Nyansat sognepræst i Hørning-Blegind-Adslev
Katja Stritzinger skal fremover stå for kontakten med “kirkens venner”.
Derfor, for at lære hinanden at kende, inviteres alle kirkens venner og meget gerne nye,
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som har lyst til at være med som frivillige ved
Hørning, Blegind og Adslev kirker.
Der bliver en præsentation af hinanden og
forventningsafstemning om vores fremtidige
samarbejde, jeres nuværende og måske fremtidige opgaver som frivillige i de tre kirker.
Katja bager kager og laver kaffe.

kirkebladet nr. 3 2018

Kulturaften
”Min yndlinssalme”

Koncert med Martin
Hornstrup Trio

Fredag den 21. september kl. 17.00
i Hørning kirke

Torsdag den 27. september
kl. 19.30 i Adslev kirke

Den danske salmebog rummer noget af den
bedste danske lyrik fra flere århundreder.
Selv de mest ugudelige litteraturfolk har
svært ved at komme udenom salmebogen.
Samtidig spænder den også meget bredt rent
musikalsk. Der er både ældgamle og spritnye
melodier.
Det altsammen – både ordene og tonerne
– er nøje udvalgte. Både ud fra kvalitetsvurderinger og efter salmernes brug rundt omkring i hele landet.
Salmer er brugskunst og de fylder meget i
mange menneskers liv. Fordi de følger med i
de afgørende øjeblikke i vores liv. Både i sorger
og glæder. Derfor er der også mange, der har
det sådan, at der er en eller flere salmer, der
har fået en helt særlig plads i deres bevidsthed.
Arrangementet ”Min yndlingssalme” er en
lille smagsprøve på de mange salmer. En god
håndfuld af de ansatte ved kirken er blevet
bedt om at vælge deres yndlingssalme og give
den et par ord med på vejen. Og så skal vi
selvfølgelig synge salmerne. I kirkens rum,
der er som skabt til det!

September er en
taknemmelig måned. Vi suger solens sidste varme
stråler til os. Vi
høster frugterne af
en lang, lys sommer. Og samtidig minder naturens mange
farver os om, at det går mod efterår og eftertænksomhed. Det er tid til takkesalmer og tid
til at ruste sig - med sange og gode ord - til
den forestående vinter, hvad denne aften i
Adslev kirke giver anledning til. Sangeren og
pianisten Martin Hornstrup har et indgående
kendskab til nye salmer og deres evne til at
tolke kristendommens kerneværdier ind i vores samtid. Denne aften skal vi både lytte til
og synge med på en række nye salmer. Stilen
er pop, med den tyngde, som salmeteksterne
naturligt tilføjer. Med sig denne aften har
han basisten Hans Buhl og trommeslageren
Martin Nørgaard, der alle er aktive omkring
musiklivet i Gellerup Kirke.
Alle er velkomne

Høstgudstjenester
Hørning kirke, 23. september kl. 11.00.
Efterfølgende høstfrokost i sognegården, pris
30 kr. (som går til menighedsplejen). Ingen
tilmelding.

Blegind kirke, 23. september kl. 19.00.
Efterfølgende serveres hjemmelavet æblekage i våbenhuset. Kirken pyntes smukt af
lokale fra Blegind.
Adslev kirke, 30. september kl. 11.00.
Efterfølgende servering i tårnrummet.
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Oktober
Onsdag den 3. oktober kl. 14.00
Samværsgruppe i Hørning sognegård
Mandag den 8. oktober kl. 14.00
Arrangement med ældresagen i Hørning
sognegård
Tirsdag den 9. oktober kl. 18.30
Hørning menighedsrådsmøde i sognegården
Torsdag den 11. oktober kl. 9.30
Kirkehøjskole i Hørning sognegård
Torsdag den 11. oktober kl. 17.30
Gud og gullasch i Blegind kirke
Onsdag den 17. oktober kl. 14.30
Strik til nødhjælp i Hørning sognegård
Onsdag den 17. oktober kl. 17.00
Gud og pasta i Hørning sognegård
Torsdag den 25. oktober kl. 11.30
Gud og gule ærter i Hørning sognegård
Torsdag den 25. oktober kl. 17.00
Gud og gourmet i Adslev kirke og kirkehus

Kirkehøjskole 2018
Livsglæde
Torsdag den 11. oktober
i Hørning sognegård
kl. 9.30 – 15.00
Formiddagens program er ved Tine Mynster
om liv og kunst efterfulgt af Treklang – med
Søttrup, Mynster og Bibelen. Om eftermiddagen er der sangtime ”Om lidt er kaffen
klar” v/Jonas og afslutning på dagen er foredrag med Anders Laugesen ”Smag på livet”
om livssmag og livsglæde.
I løbet af dagen serveres rundstykker, smørrebrød og eftermiddagskaffe.
Se nærmere beskrivelse på hjemmeside eller
tag en flyer.
150 kr. Betales på selve dagen.
Tilmelding til kirkekontoret hoerning.
sognskanderborg@km.dk eller tlf. 86 92 24 23
Kirkehøjskolen er et samarbejde mellem
Hørning-Blegind-Adslev og Stilling Sogne.

Søndag den 28. oktober kl. 11.00
BUSK i Hørning kirke og sognegård

Livet på godt og ondt
Mandag den 8. oktober kl. 14.00
i Hørning sognegård
Historien om John Mogensen fortolket af
Keld Kortermann Sterlø. Keld Kortermann
Sterlø fører os ind i John Mogensens alt for
korte liv med diverse op- og nedture krydret
med mange af de kendte og mindre kendte
sange i sin personlige fortolkning. Pris 50 kr.
Arr. i samarbejde med ældresagen.
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Gud og gullasch
Torsdag den 11. oktober kl. 17.30
i Blegind kirke
Gudstjeneste i Blegind kirke og efterfølgende
fællesspisning i Blegind forsamlingshus.
Hørning kirkes kor medvirker ved gudstjenesten. Der vil ved fællesspisningen være lege
og konkurrencer.
Pris 30 kr. for voksne og gratis for børn.
Tilmelding til kirkekontoret senest 9. oktober, tlf.86 92 24 23 eller hoerning.sognskanderborg@km.dk
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Gud og pasta

Gud og gourmet

Onsdag den 19. september kl. 17.00
tilmelding senest 17. september
Onsdag den 17. oktober kl. 17.00
tilmelding senest 15. oktober
Onsdag den 21. november kl. 17.00
tilmelding senest 19. november

Torsdag den 25. oktober kl. 17.00
i Adslev kirke og kirkehus

Ti gange om året (den 3. onsdag i måneden pånær juli og december) er der Gud og
pastagudstjeneste i Hørning kirke. (I efteråret foregår det i sognegården pga. orgelrenovering i kirken). Gudstjenesten er målrettet børn i børnehavealderen, men alle er
selvfølgelig velkomne.
Efterfølgende er der fællesspisning i sognegården.
Af hensyn til spisning er der tilmelding. Det
koster 20 kr. (som går til menighedsplejen)
for voksne og er gratis for børn. Tilmelding
til kirkekontoret, tlf.86 92 24 23 eller hoerning.sognskanderborg@km.dk

Gud og gule ærter
Torsdag
den 25.
oktober
kl. 11.30
i Hørning
sognegård

Familiegudstjeneste. Efter gudstjenesten er
der gourmet i Kirkehuset. Pris 25 kr.
Tilmelding til spisning senest 22. oktober til
kirkekontoret, tlf. 86 92 24 23 eller hoerning.
sognskanderborg@km.dk

BUSK
Søndag den 28. oktober kl. 11.00
i Hørning kirke og sognegård
BUSK står for Børn, Unge, Sogn og Kirke
og fortæller noget om, at børn og unge i sogn
og kirke skal kunne mærke, at kirken også
er deres.
FDFerne fra Hørning medvirker ved forberedelse og afvikling af gudstjenesten i Hørning kirke.
Efter gudstjenesten vil
FDF stå for
kirkefrokost i
sognegården,
hvor alle er
velkomne.

Gudstjeneste for Præstehaven, besøgstjenesten, samværsgruppen og andre interesserede.
Efter gudstjenesten serveres gule ærter i
sognegården. Frivillige vil være behjælpelige med transport. Pris 30 kr. (som går til
menighedsplejen).
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November

Fernisering

Torsdag den 1. november kl. 17.30
Familiegudstjeneste i Hørning sognegård

Søndag den 4. november kl. 14.00
i Hørning sognegård

Fredagskirke den 2. november kl. 19.00
i Hørning kirke (se side 3)

Udstilling med Birgitte Bærentzen Pihl.
Birgitte Bærentzen Pihl er violinist i Århus symfoniorkester men dyrker i høj grad
tegningen i sin fritid. Hun finder inspiration til sine malerier i kammermusikstykker, symfonier eller digte og historier.
Udstillingen kan ses fra den 4. november til
31. december, dagligt kl. 9 – 13.

Søndag den 4. november kl. 14.00
Fernisering i Hørning sognegård
Onsdag den 7. november kl. 14.00
Samværsgruppe i Hørning sognegård
Onsdag den 7. november kl. 19.30
Egtvedpigens dans i Hørning sognegård
Torsdag den 8. november kl. 17.30
Familiegudstjeneste i Hørning sognegård
Torsdag den 15. november kl. 17.30
Familiegudstjeneste i Hørning sognegård
Onsdag den 21. november kl. 14.30
Strik til nødhjælp i Hørning sognegård
Onsdag den 21. november kl. 17.00
Gud og pasta i Hørning sognegård
(se side 7)
Torsdag den 22. november kl. 15.10
Sangcafé på plejehjemmet
Hørning kirkes kor synger
Søndag den 25. november kl. 16.00
Koncert i Hørning kirke
Torsdag den 29. november kl. 18.30
Hørning menighedsrådsmøde i Hørning
sognegård
Torsdag den 29. november kl. 18.30
Blegind menighedsrådsmøde i Hørning
sognegård
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Allehelgensgudstjenester
Søndag den 4. november
Blegind kirke kl. 11.00
Hørning kirke kl. 16.00
Adslev kirke kl. 16.00
Det er en tradition på denne dag, at vi erindrer dem, vi har mistet. Navne på de afdøde
i året, der er gået, vil blive læst op i kirken.
Efter gudstjenesterne er der mulighed for at
sætte tændte lys på gravstederne. Lys vil være
parat i våbenhuset.
I Hørning kirke kan man lade tankerne hvile
til afdæmpet orgelmusik fra kl. 15.15.

kirkebladet nr. 3 2018

Familiegudstjeneste Julekoncert
Torsdag den 1., 8. og 15. november
med Århus
kl. 17.30 i Hørning sognegård
Familiegudstjeneste med 3. kl. fra HøjboStrygeensemble
skolen i Hørning sognegård. Kirkens kor
medvirker.
Alle er velkomne.

Søndag den 25. november kl. 16.00
i Hørning kirke

Egtvedpigens dans
Onsdag den 7. november kl. 19.30
i Hørning sognegård
Foredrag, eventyr og dans ved Anni Brøgger.
Se en drøm blive levende.
Hvem var Egtvedpigen egentlig? Var hendes snoreskørt et rituelt danseskørt og ikke
som hidtil antaget et hverdagsskørt? Har vi i
dansk bronzealder haft en ceremoniel sol- og
frugtbarhedsdyrkelse?
Foredraget er dels baseret på kendt viden om
Egtvedpigen og bronzealderen, dels på en
underlig drøm, som på forunderligste vis er
blevet til virkelighed, og som har ført til nytænkning om Egtvedpigen.
Foredraget slutter med at “Egtvedpigen”
iført en nøjagtig kopi af tøjet, danser sin rituelle sol- og frugtbarhedsdans, sådan som
hun måske har gjort det for 3000 år siden.
Pris 30 kr. (som går til menighedsplejen).

Aarhus Strygerensemble har eksisteret siden
1992 og består af 25-30 strygere, velspillende
amatører og professionelle. Ensemblets hovedinteresse ligger i den skat af musik, som
er skrevet for strygeorkester – fra barokmusik til nutidig musik. Ensemblet samarbejder jævnligt med kor om opførelse af større
værker og har indtil nu spillet bl.a. Mozarts
Requiem, Händels Messias, Brahms’ Ein
deutsches Requiem og Bachs Juleoratorium.
Dirigent Søren Kinch Hansen er uddannet
ved konservatorierne i Esbjerg, Århus og
Stockholm. Han er ansat på Det Jyske Musikkonservatorium som docent i kor- og ensembleledelse. Han har stået i spidsen for flere
opsætninger på Den Jyske Opera, har dirigeret
landsdelsorkestrene og lavet koncerter og optagelser med DR Vokalensemblet. Søren Kinch
Hansen dirigerer ofte Århus Sinfonietta og er
fast dirigent for Århus Universitetskor, Vokalensemblet Gaia og Aarhus Strygerensemble.
Koncerten er støttet af Kulturpuljen i Skanderborg Kommune.
Fri entre.
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Hørning kirke
lukker
Hørning kirkes orgel er her i 2018 i gang
med en større renovering som tidligere beskrevet. Fra den 10. september og frem til
1. søndag i advent vil det kun være muligt at
bruge Hørning kirke i weekenderne. Kirkelige handlinger i hverdagene i denne periode
vil kunne henvises til Adslev kirke.
1. søndag i advent den 2. december forventes
det færdige og (næsten) nye orgel indviet.

Grandækning
Grundet arbejdstilsynets ændringer af regler
ved grandækning, vil man i løbet af de næste 2 år opleve, at gravstederne dækkes efter
nye metoder. Dette betyder at grandækningen mere vil ligne dekorationer i forhold til
tidligere. Ændringen har ingen indflydelse
på prisen for grandækning idet mængden af
gran der bruges er den samme.
Graverteamet Hørning v. Jan, Dorthe og
Elmer samt kirkeværge Karen Johansen

Sæt X i kalenderen!
Adventsfest torsdag den 6. december kl. 19.00
Julefest fredag den 28. december kl. 14.00

REUSE konfirmationstøj!
Vi har kendskab til at vores nabosogne har
et større lager af indleveret brugt konfirmationstøj.
Fint tøj, hvoraf mere af det er fra sidste år.
Af hensyn til miljøet (og jeres pengepung)
arbejder vi på at præsentere tøjet i sognegården i løbet af skoleåret.
Har DU konfirmationstøj, du vil donere,
så henvend dig endelig, så formidler vi
kontakten, så du kan komme af med tøjet
og give det videre til stor glæde for andre.
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Vi har desuden i år valgt at menighedsplejen går til konfirmationshjælp.
Så har du brug for økonomisk hjælp til
at afholde konfirmation, kan du sende en
henvendelse til kirkekontoret på mail:
hoerning.sognskanderborg@km.dk
Dette medfører at vi i år ikke har mulighed
for at uddele julehjælp, hvorfor vi henviser
til øvrige steder at ansøge om dette.
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Kirkerne 2. kvartal 2018
Hørning Kirke
Døbte
Judith Weng
Johannes Pilgaard Søjberg
Astrid Pilgaard Søjberg
Benjamin Villiam Sejer Mikkelsen
Storm Vesti Bojsen
Agnes Kodrup Kucza
Marius Nohr Niewald
Ubbe Meyer Lose Hagensen
Andreas Lyk Strandberg
Theo Rau Mikkelsen
Kristian Emil Jeppesen
Noah Simon Kierstein Rask
Aya Ayszoll Riis Gerdes
Oliver Morgen Møller Mathiesen
Viktor Søbye Jensen
Bertram Dannemand Hansen
Villads Simon Schmidt
Matheo Holm Knudsen
Laura Bie Jappe
Hjalte Bisgaard Kroer
Mikkel Hviid Ehlers Schmidt
Einar Rygaard Kristensen
Frida Kaas Hovesen
Christian Vinther Leth
Frej Julsgård Borre
Olivia Emilie Zacho Lundqvist
Malthe Holm Beck Andersen
Bjørk Buus Hemmersam
Vigga Hierath Blaabjerg
Mikkel Bay
Viede/Velsignede
Jeanette Bach Graversen & Thomas Andersen
Louise Fuglsang Jensen & John Fuglsang Kristiansen

Betina Margrethe Thomsen & Henrik Reimer
Skjøtt Jensen
Marianne Johnsen Gøgsig & Ken Buhl Schmidt
Maja Vesti Voetmann & Christian Hedegaard
Bojsen
Signe Nørmark Gregersen & Jens Lillelund
Hammer
Bisatte/begravede
Jytte Kruse Gravesen
Aksel Gravesen
Knud Erik Sørensen
Salome Hedvig Helene Wohlert
Ivan George Bertelsen
Magda Marie Sofie Petersen
Ingrid Lundberg
Agnete Dahlgreen
Anni Bjerregaard Christensen
Thomas Helmer Jensen
Karl Korsgaard-Klausen
Else Jensen
Per Ammentorp Jensen
Ove Bent Høgh

Blegind Kirke
Døbte
Oscar Brund Haarløv
Viede/Velsignede
Aksel Borup Jensen & Lene Renninson

Adslev Kirke
Viede/velsignede
Bianca Denice Trinkjær Masters &
Alex Benjamin Trinkjær Masters

Plejehjemsgudstjenester
på Præstehaven
20. september kl. 14.30 ved Majbrit Daugaard
22. november kl. 14.30 ved Jacob Køhn Andersen
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gudstjenester september - oktober - november
september

oktober

november

2. september

7. oktober

1. november

14. søndag efter trinitatis
Veng: 9.30/LP
Hørning: 11.00/MD

19. søndag efter trinitatis
Hørning: 11.00/MD

Familiegudstjeneste
Hørning: 17.30/MD/KS/kor

9. september

11. oktober

2. november

Gud og gullasch
Blegind: 17.30/MD/kor

Aftenkirke
Hørning: 19.00/KS/MD

14. oktober

3. november

20. søndag efter trinitatis
Hørning: 9.30/LP
Veng: 11.00/LP

Dåbsgudstjeneste
Hørning: 11.00/KS

17. oktober

Allehelgen
Blegind: 11.00/JKA
Hørning: 16.00/JKA/MD
Adslev: 16.00/LP
Veng: 19.00/LP

15. søndag efter trinitatis
Hørning: 11.00/EN/MD
Nr. Vissing: 14.00/LP

16. september
16. søndag efter trinitatis
Hørning: 11.00/JKA

19. september
Gud og pasta
Hørning: 17.00/KS/kor

23. september
17. søndag efter trinitatis
Hørning: 11.00/KS/Høst
Veng: 11.00/LP/Høst
Blegind: 19.00/KS/Høst

29. september
Dåbsgudstjeneste
Hørning: 11.00/MD

30. september
18. søndag efter trinitatis
Hørning: 11.00/MD
Adslev: 11.00/LP/Høst
Mesing: 19.00/LP/Høst

Gud og pasta
Hørning: 17.00/KS

21. oktober
21. søndag efter trinitatis
Hørning: 11.00/JKA

25. oktober
Gud og gule ærter
Hørning: 11.30/LP
Gud og gourmet
Adslev: 17.00/MD

28. oktober
22. søndag efter trinitatis
Hørning: 11.00/LP/KS/BUSK
Mesing: 14.00/LP/BUSK

4. november

8. november
Gud og spaghetti
Veng: 17.00/LP
Familiegudstjeneste
Hørning: 17.30//MD/KS/kor

11. november
24. søndag efter trinitatis
Hørning: 11.00/KS

15. november
Familiegudstjeneste
Hørning: 17.30/MD/KS/kor

18. november
25. søndag efter trinitatis
Hørning: 11.00/MD

21. november
Gud og pasta
Hørning: 17.00/LP

25. november
Sidste søndag i kirkeåret
Hørning: 11.00/MD/kor
Veng: 11.00/LP
JKA – Jacob Køhn Andersen · LP – Lise Palstrøm · MD – Majbrit Daugaard · KS – Katja Stritzinger · EN – Ejvind Nielsen

