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PRÆSTENS HJØRNE

Vi fejrer påske - året rundt
Påsken er kirkeårets største fest, og vi mindes om
den hver gang vi kommer ind i en af vore kirker og ser
de smukke altertavler. Jesu død på korset for vores
skyld og hans opstandelse er skildret på begge altertavler. Og nadveren er med på altertavlen i Gudum
DANMA RKS KIRKER
: RINGK

Indsamlinger

ØBING AMT · GUDUM
· FABJERG · RESEN
· HUMLU M · VENØ

Gudum Kirkes historie

Kirke, som det ses på forsiden. Lad os også tænke på,
at vi holder fri om søndagen, fordi det var den dag,
Jesus stod op af graven. Hver eneste søndag er en
festdag, hvor vi fejrer opstandelsen!
Ebbe Sunesen

Kom og hør om Gudum Kirkes historie
tirsdag den 1. marts kl. 19.30. Det foregår naturligvis i selve kirken.
Før jul udgav Nationalmuseet en bog
med fyldig beskrivelse af blandt andet
GUDUM · FABJER
G
RESEN · HUMLUM
Gudum og Fabjerg kirker. Vi får besøg
VENØ
af redaktørerne til denne bog: Hugo
Johannsen og hans kone Birgitte Bøggild Johannsen. De vil fortælle og
vise billeder. Entré inkl. kaffe 50 kr.
Mødet arrangeres af Gudum Menighedsråd i fællesskab med Gudum Sognearkiv.
DANMARKS KIRKER
· UDGIVET AF NATIO
NALMUSEET

· RINGKØBING
AMT

24. oktober til Indre
Mission: Gudum 986 kr. og
Fabjerg 1068,50 kr.

Omslagsbillede:
Hansen (†1600), opsat
Resen og hans to brødre,af den senere biskop Hans
sognepræsterne Bertel
an Poulsen Resen (s.
og Christi1165). Foto Arno

7. november til Danske
Sømands- og Udlandskirker:
Gudum 945 kr. og Fabjerg
470 kr.
Nytårsdag til Det Danske
Bibelselskab:
Gudum 960 kr.
og Fabjerg
605 kr.

VEJVISEREN
SOGNEPRÆST

GUDUM SOGN

FABJERG SOGN

Ebbe Sunesen:
Præstegårdsvej 12, Gudum,
tlf. 97 86 30 08,
e-mail: esu@km.dk

www.gudumkirke.dk

Menighedsrådsformand:
Bente Serup, Tvedvej 79, Fabjerg,
tlf. 97 89 31 33,
e-mail: bente.serup@mail.dk

Præsten har fri hver mandag.
Telefonsvareren henviser til
vagthavende præst i provstiet.
I præstens ferier og friweekends
passes embedet af sognepræst
Leo Toftgaard, Ringvej 79,
Nr. Nissum, 7620 Lemvig,
tlf. 97 89 12 01,
e-mail: lto@km.dk
Henvendelse om fødsel, dåb,
vielse, hjemmealtergang og
begravelse sker til sognepræsten.
Attestudstedelse sammesteds.
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Menighedsrådsformand:
Christian Futtrup, Klosterhedevej 36,
Gudum, tlf. 96 63 50 00,
e-mail: chr@chr-futtrup.dk
Kirkeværge: Jacob Tougaard,
Fabjergvej 199, Gudum, tlf. 97 85 30 37.
Graver: Ole Sund, træffes bedst mandagfredag kl. 8.00-16.00, tlf. 23 74 34 74.
Organist: Eva Rahbek, Fabjergvej 176,
Gudum, tlf. 97 86 30 02.
Kirkesangere / kirketjenere:
Tine Sørensen, Solhøjvej 30,
7620 Lemvig, tlf. 22 15 44 99.
Hans Stampe Hunskjær, Thingtoftevej 9,
Gudum, tlf. 97 86 34 33.

Kirkeværge: Anna Stokholm
Kristensen, Frejasvej 168, Nørlem,
7620 Lemvig, tlf. 97 89 31 71.
Graver: Erik Skov Thomsen,
Søbakken 11, 7620 Lemvig
Træffetid: Tirsdag-fredag
kl. 8.00-16.00. Tlf. 24 20 15 21.
Organist: Eva Rahbek, Fabjergvej
176, Gudum, tlf. 97 86 30 02.
Kirkesanger: Johanne Skaaning
Madsen, Emilielystvej 27,
7620 Lemvig, tlf. 97 82 24 07.

NYT FRA SOGNENE
Ny kirkesanger /
kirketjener i Gudum
Mit navn er Tine Sørensen, og jeg er ansat som kirkesanger / kirketjener i Gudum kirke pr. 1. februar 2011.
Jeg er 27 år og kommer fra København, men har i en
årrække boet i Vestjylland og beskæftiger mig til dagligt professionelt med heste.
Je er m
Jeg
meget musikinteresseret og har tidligere sunget i børnekor og pigekor tilknytge
tet kirker i Københavnsområdet og har
te
også fungeret som løs vikar ved kirkeliog
ge handlinger. Desuden har jeg dyrket
ry
rytmisk musik, hvor jeg både har fungeret som forsanger i et band samt
ge
selv har spillet flere instrumenter, herse
un
under klaver, guitar og trommer. Da
be
begge mine forældre fungerer som organi
ganister, har jeg et godt kendskab til kirkeligt aarbejde og har været vant til at komme i kirken, siden jeg var helt lille.
Jeg glæder mig meget til at starte som kirkesanger /
kirketjener i Gudum kirke og ser frem til et langt og
dejligt samarbejde.

Ny graver i Gudum
Jeg hedder Ole Sund, er 43 år, gift og har 3 børn og bor
i Vemb. Jeg kom til Vestjylland i 1987, da jeg skulle aftjene min værnepligt hos Jydske Dragon
Regiment i Holstebro.
Jeg er opvokset i Århus, men faldt
hurtigt for den smukke natur her i
det jyske og blev gift med en gæv
vestjysk pige. Jeg er udlært tømrer,
men fik i 2008 en øjenskade, som
gør, at jeg er meget lysfølsom på
mit venstre øje og bruger ofte solbriller også på dage, hvor andre ikke
har behov for det. Og det er også pga.
øjenskaden, at jeg har søgt nye udfordringer som graver, og det glæder jeg mig meget til at
komme i gang med.
Jeg har allerede mødt flere på kirkegården, og det har
været en positiv oplevelse, det tegner til et godt og
langt samarbejde mellem menighedsrådet, brugerne
og jeg, den ny graver.

Årets konfirmander
Fabjerg Kirke 1. maj kl. 9.00:
Martin Horsted Christensen, Tvedvej 92
Kristian Ulnits Kubstrup, Svendsgårdvej 10
Jesper Sand Nielsen, Frejasvej 67, Nørlem
Kim Søgaard Sandbæk, Fabjergstad 15
Simon Tved Thomsen, Mejerivejen 11
Karen Marie Andreasen, Saugmandsvej 41
Signe Riis, Engelundvej 38
Marie Stokholm Serup, Tvedvej 79
Matilde Kjølhede Stausholm, Nyborgvej 16
Emma Nyrup Tonsberg, Tvedvej 45
Pernille Lisbygd Østergaard, Nørrelundvej 14
Gudum Kirke 1. maj kl. 11.00:
Lærke Cecilie Jensen, Højbjergvej 48
Janni Jepsen, Borgdalvej 1
Sarah Jeyaratnam Kristensen, Gudumbro 18
Line Nielsen, Thingtoftevej 23
Louise Riis Steensgaard Pedersen, Viumvej 8
Ida Bjerg Skov, Fabjergvej 155

Konfirmationen i 2012
bliver søndag den 6. maj

Nyt fra Fabjerg menighedsråd
Hartvig Nielsen har ønsket at træde ud af menighedsrådet her fra nytår. Derfor er Jens Larsen, Gammel Møllevej 6, indtrådt som nyt medlem. Jens Larsen er valgt som næstformand, og han er blevet
medlem af præstegårdsudvalget. Som kirkeværge er
valgt Anna Stokholm Kristensen.
Der skal fra menighedsrådets side lyde en tak til
Hartvig Nielsen for hans store indsats som kirkeværge. Vi har kunnet mærke, at han har stor kærlighed
til kirkegården og dens pasning.
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FOLK I SOGNENE

Hvad betyder kirken for jer?
I vores kirkeblad vil vi gerne
lade mennesker fra sognene
komme til orde med tanker
om kirke og tro. Vi lægger ud
med et interview med Merete
og Per Andreasen fra Fabjerg,
som skal have konfirmeret
deres datter Karen Marie
her til maj. I efteråret var
datteren Anne Louise minikonfirmand i Nr. Nissum, hvor
børnene går i skole. Desuden
består familien af Niels
Christian, som går i 9. klasse
på Hardsyssel Efterskole.

Merete svarer: »Kirken, det betyder noget med tradition for os. Dér
får vi døbt og konfirmeret vore
børn. Dér er vi blevet gift. Og så er
det også der, vi mindes de afdøde.«

forbinder den islandske naturs fjelde, gletsjere, gejsere og de store
vidder med arkitekturen, og den er
bygget, så den ligner de særprægede søjlebasalt, som findes i naturen dér.
Hver gang man går ind i en kirke,
finder man en ro i sig selv. Der er
ikke en masse støj på linien. I nogle
prædikener får man noget at høre,
som man kan drage ind i sin egen
tilværelse. Det er egentlig det
samme, som ligger i det moderne
begreb coaching.«
Og Merete fortsætter: »Ved det,
der sker i kirken, skal man ikke hele
tiden indstille sig på noget nyt.
Rammerne er velkendte. Derfor
kan man slappe af og lade tankerne løbe.«

Per fortsætter: »Kirken er begyndelsen og enden. Det er fundamentet, det, som vores samfund er bygget op på. Det tænker vi på nu her
ved konfirmationen. Der er forskel
på, hvor meget vi tænker på kirken
i hverdagen og benytter den. Det
hænger nok sammen med, hvor
man befinder sig i tilværelsen, og
hvad der sker i omgivelserne. Men
det er rart at tænke på, at den er
der, når vi skal bruge den.«
Merete: »Uanset hvor man befinder sig, så kan man gå i kirke og
finde det trygge og kendte fundament. Når vi er på rejse, så bruger
vi også at gå ind og finde stilhed i
en kirke. I Norge i de mørke stavkirker. Og på Island var det en stor
oplevelse at se Hallgrímskirkjan i
Reykjavik (se billedet). Kirkens stil
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mindes dem, der ligger der. Kirkegården er med til at fortælle en historie om sognet og dets beboere.«
Per taler om den tryghed, der ligger i det kirkelige fællesskab: »Juleaften går man i kirke og sidder
blandt en masse mennesker, som
vi kender alle sammen.« Også dette, at vi kan høre kirkeklokken to
gange om dagen, nævner Per som
et udtryk for, at kirken er det trygge og velkendte.
Merete: »Her, hvor Karen Marie går
til konfirmationsforberedelse, er
det dejligt at gå i kirke med hende
og snakke med hende bagefter,
måske om prædikenen. Det kan
være med til at danne ramme om
at få talt om, hvilke værdier vi har
i tilværelsen, og hvad vi hver især
tror på.«
Per føjer til: »Ved konfirmationen
flager hele sognet. Det er særdeles festligt, og det vidner om fællesskab.«
Merete: »Sidst, men ikke mindst:
Jeg kunne godt forestille mig, at
det kunne være en mulighed at
benytte sig af at snakke med præsten, hvis man kom i en eller anden krisesituation.«

Per bryder ind: »Hvad skulle alternativet være til kirken? Der er ikke
noget at sætte i stedet. Den er
mange hundrede år gammel, men
den står der endnu – og den bliver
brugt endnu!«
Merete: »Der er behov for, at der er
nogle steder, hvor alt ikke er nyt.
Bare det at gå på kirkegården og

Hun taler også om, at kirken skal
holde på traditionen, men der skal
også fornyelse til. Fornyelsen skal
bare ikke være pop. »Nye ord får
os til at danne nye billeder«. Merete nævner som et eksempel på
fornyelse høstgudstjenesten, hvor
der kørte lysbilleder, og hvor der
var en del, som medvirkede aktivt,
blandt andet delte Henrik Skov

FOLK I SOGNENE

Stillegudstjeneste
Langfredag og bededag er der stillegudstjenester i vore kirker. Det
er gudstjenester, som har perioder
med dæmpet orgelmusik og fuldstændig stilhed. Der er både tekstlæsning, bøn, kort prædiken og altergang – og først og fremmest er
der virkelig mulighed for fordybelse ved disse gudstjenester. Salmerne, ritualerne, bønnerne, det hele
trænger dybere ind i vore sind.

www.kidsandmedia.dk
brød ud ved altergangen. Merete
nævner også, at det var fint, at
konfirmanderne skrev bønner og
læste dem op ved høstgudstjenesten, som fandt sted kun kort tid
efter, at de var begyndt at gå til
præst. »Det er godt at få konfirmanderne inddraget i gudstjenesten. Også friluftsgudstjenesten
på Gudum Stadion var dejlig. Her
mødtes vi med og fik snakket med
folk fra Gudum.«
Per supplerer, at koncerten i Gudum Kirke med Store Kor fra Det
Kristne Gymnasium var rigtig god.

»De sangere, de var rigtig tilpas«.
Og kirken er meget smuk, synes
Per. Det var første gang, han var i
Gudum Kirke.
Merete taler til sidst varmt om sin
barndoms kirke, Ellevang Kirke i
Vejlby-Risskov nord for Aarhus. Her
sang skolens kor blandt andet ved
juleafslutningerne. Merete husker
disse juleafslutninger tydeligt og
med stor glæde. »Det savner jeg
virkeligt: At mine børn kommer i
kirke med skolen til juleafslutning.
Det er vigtigt med holdepunkter i
livet.«

Rockgudstjeneste
Søndag den 27. februar kl. 20.00 i Nr. Nissum Kirke. Sognepræst Per
Ramsdal fra Brorsons Kirke på Nørrebro i København kommer på
eksklusiv gæstevisit. Han kommer i sin band-bus fyldt med en
sværm af friske unge frivillige københavnere, et super-band og en
masse lyd- og lys-gear samt Bibel, præstekjole, alterbrød og vin.
Ud over at være landskendt som præsten, der husede de irakiske
asylansøgere i Brorsons Kirke, er Per Ramsdal om nogen Danmarks
grand old man inden for ud- og afvikling af ungdomsgudstjenester.
Rock-gudstjenesten er gratis og henvender sig til alle, der går i 8.
klasse og opefter. Kender du nogle dejlige unge mennesker, for eksempel nogle, der går på efterskole, gymnasium, HF, handelsskole
eller noget helt femte, så inviter dem med – til en garanteret rigtig
god oplevelse. Alle unge inviteres til at deltage i gudstjenesten.

Forældre har nu fået et nyttigt
redskab til dagligdagen som familie i en medie-verden. Hjemmesiden www.kidsandmedia.dk giver
rigtig god oplysning til forældre
om børns brug af medier (internet,
TV, mobiltelefon, film og spil).

KIRKEBOGEN

GUDUM SOGN
Døbte:
Johanne Kloster Øgendahl
Marcus Kirk Thorsen
Viede:
Helle Rebbe Mølgaard og
Michael Steen Hansen

FABJERG SOGN
Viede:
Lisbeth Førrisdahl og
Charles Marinus Pedersen
Død:
Niels Nørgaard
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NYT FRA SOGNENE
Udefriskolen laver musical over fortællingen om Moses
På Udefriskolen arbejder lærerne i øjeblikket på fuld
tryk med at udvikle et 2 ugers undervisningsforløb,
hvor alle Udefriskolens elever skal arbejde med musicalen Moses skrevet af Benedikte Riis. Sangene er
færdigskrevet, men indholdet skal eleverne selv være
med til at skabe. Forløbet er tværfagligt, så vi skal
arbejde både med fortællingen i kristendom, den historiske periode i Ægypten samt skabe ideer til selve
skuespillet i musicalen bl.a. ved at inddrage de fleste
af skolens fag.
Det bliver en spændende og travl periode, hvor alle
på en eller anden måde er medskabere. Alle 79 elever
skal være med i stykket og langt de fleste skal synge
og spille enten som solister eller som kor og band. Vi
har aldrig i skolens spæde historie lavet en musical
sammen, så det bliver lidt af en ilddåb. Selve forestillingen skal vises for forældre til den årlige skolefest
– påskefesten fredag den 15. april, men vi vil gerne

invitere alle interesserede til vores ekstra forestilling
torsdag den 14. april kl. 19.00 i Gudum kirke.
Annette B. Aagaard, skoleleder

Menighedstur til Ribe
Gudum Kirkes tidligere sanger Hans Schwenker
har inviteret hele menigheden i Gudum til at besøge ham i Ribe. Det er planlagt til lørdag den
28. maj med afgang fra Gudum kl. 09.00 med
hjemkomst ca. kl. 18.00. På udturen gøres et ophold ved Vester Nykirke nord for Bramming. Frokost indtages i Ribe, så vandretur for at se på
dyr og klosterhave inden afskedskaffe og hjemtur. Nærmere om turen med tilmelding, pris osv.
vil senere kunne ses på kirkens hjemmeside.

FORENINGSKALENDER
MARTS
Tirsdag 1. kl. 19.30 i Gudum Kirke fortæller Hugo
Johannsen ....
Torsdag 3. kl. 9.30: Formiddagsmøde ved Jens Iver
Jensen hos Minne Pedersen, Fabjergstad 31 C.
Mandag 7. kl. 14.00: Kvindestævne i Lemvig
Missionshus. Tale ved Britta Ruby Mikkelsen.
Tirsdag 8. kl. 19.30: Foreningernes fælles forårsmøde i Gudum Missionshus. Ruth Brik Christensen
vil fortælle om sin sine oplevelser som udsendt for
KFUM´s Soldatermission til Irak og Afghanistan.
Torsdag 10. kl. 19.00 har Gudum Menighedsråd
møde i præstegården.
Fredag 11. kl. 16.45 i Blæksprutten hygger vi os
med mælkekartoner og bibelhistorie.
Mandag 14. kl. 19.30 har Unge Hjem Bibeltime og
generalforsamling hos Karin og Kristen Sørensen,
Fabjergvej 141.
Tirsdag 15. kl. 19.00: Gudstjeneste i Fabjerg Kirke
ved forstander for Diakonhøjskolen i Aarhus Jens
Maibom Pedersen i forbindelse med Distriktsforeningen af Menighedsrådsmedlemmers forårsmøde.
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Torsdag 17. kl. 19.30: Bibeltime i Fabjerg
Missionshus over Ruths Bog 2.
Tirsdag 22. kl. 19.30 har KFUM & K emneaften
hos Kirsten og Carsten Grysbæk, Højbjergvej 34,
Gudum.
Onsdag 23. kl. 19.30 har Fabjerg Menighedsråd
møde hos Rita Mikkelsen, Svendsgårdvej 2.
Fredag 25. kl. 16.45 ses der film i Blæksprutten.
Fredag 25. kl. 17.30 i Fabjerg Kirke kort spaghettigudstjeneste for de mindre børn. Derefter fællesspisning i missionshuset.
Mandag 28. kl. 19.30 har Kristelig Lytter- og Fjernseerforening lytterfest i Fabjerg Missionshus, hvor
sognepræst Henning Bjerg Mikkelsen, Lomborg, taler.
Tirsdag 29. kl. 19.00: Fælles menighedsrådsmøde
i præstegården.
Onsdag 30. kl. 19.00: Indre Missions kredsmøde i
Thyborøn Kirke ved Carsten Poulsen, kaldet Sprint.
Bagefter møde i missionhuset.

Stof til næste kirkeblad
– vedrørende juni, juli og august bedes indleveret i
præstegården senest tirsdag d. 12. april.

NYT FRA SOGNENE
Ørkenrotten i grusgraven er vendt tilbage
Tirsdag den 8. marts kl. 19.30 kommer Ruth Brik Christensen i Gudum Missionshus og fortæller brændende om sit arbejde som udsendt hygge-mor i krig for
KFUM’s Soldatermission.
Ruth starter gerne med sangen »I Danmark er jeg
født« og fortæller om, hvorledes denne sang bruges
af lejerens soldater, når det store Herkules transportfly flyver hjem med en dræbt soldat. Gribende fortæller hun om den stemning, der sænker sig over lejren,
og hvordan nye som garvede drenge/mænd reagerer
på disse begivenheder.
Som leder af KFUM’s Soldaterhjem i et krigsområde
har det været en af hendes vigtigste opgaver at bære soldaternes byrder. Hun har ofte været til stede for
bare at lytte. Desuden bagte hun tonsvis af brød,
bryggede spandevis af kaffe og skabte et hjem, hvor
soldaterne altid følte sig velkomne. Om aftenen holdt
hun andagt for soldaterne. Forkyndelsen af det krist-

ne budskab er et af formålene med KFUM’s Soldatermissions arbejde. Ruth var leder på soldaterhjemmet
i Irak fra august 2006 til februar 2007 og i Afghanistan fra maj 2008 til februar 2009. 2010 blev det til
åbning af et soldaterhjem i Camp Price i Afghanistan.
Kaffe og foredrag: 50 kr.

FORENINGSKALENDER
APRIL
Tirsdag 5. kl. 19.30 har KFUM & K Bibeltime ved
Ebbe Sunesen hos Anja og Karsten Lauridsen,
Fabjergvej 254, Gudum.
Fredag 8. kl. 16.45: Påskefortælling i Blæksprutten.
Fredag 8. kl. 19.30: Familieaften i Fabjerg Missionshus ved sømandsmissionær Keld Østergaard.
Mandag 11. april kl. 19.00 har Gudum
Menighedsråd møde i præstegården.
Tirsdag 12. kl. 19.30: Fællesaften i Gudum
Missionshus for KFUM & K, Ydre Missions kredse,
Indre Mission og Unge Hjem. To unge volontører fra
Lemvig, Semine Sigaard og Morten Abildgaard
Knudsen, fortæller om deres tre måneders ophold i
Indien, udsendt af Danmission. Alle er velkomne.
Torsdag 14. kl. 19.30: Gideonitterne holder
Bibeltime i Fabjerg Missionshus. Indsamling til
Gideonitterne.

MAJ
Tirsdag 3. kl. 19.30 har KFUM & K emneaften hos
Lone og Søren Nygaard, Nyborgvej 12, Fabjerg.
Torsdag 12. kl. 19.30 i Fabjerg Missionshus
Bibeltime over Ruths Bog 4.
Fredag 13. kl. 16.45: Fortælling og leg i Blæksprutten.
Tirsdag 17. kl. 19.30 har KFUM & K Bibeltime hos
Anja og Jan Balleby, Mejerivejen 15, Fabjerg.
Tirsdag 17. kl. 19.30 har Fabjerg Menighedsråd
møde hos Jens Larsen, Gammel Møllevej 6.
Mandag 23. kl. 19.30 går Unge Hjem en tur i det
grønne. Vi mødes hos Sonja og Leif Jacobsen,
Gudumvej 73.
Tirsdag 24. kl. 19.00 har Gudum Menighedsråd
møde i præstegården.
Torsdag 26. kl. 19.30 i Fabjerg Missionshus
Bibeltime over Romerbrevet ved Ebbe Sunesen.

Torsdag 28. kl. 19.30 i Fabjerg Missionshus
Bibeltime over Ruths Bog 3.

Fredag 27. kl. 16.45: Sommerafslutning
i Blæksprutten.

Fredag 29. kl. 16.45 i Blæksprutten trænger vi til
lidt motion. Husk tøj efter vejret..

Tirsdag 31. kl. 19.30 har KFUM & K emneaften
hos Henrik og Eva Skov, Fabjergvej 155, Gudum.
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G U D S TJ E N E S T E R
Dato

Kirkeåret

Gudum Kirke

Fabjerg Kirke

Søndag 6. marts

Fastelavn

10.15 - Familiegudstjeneste,
frimesse, indsamling til
Danmarks Folkekirkelige
Søndagsskoler. Bagefter kaffe
og tøndeslagning.

14.00 - Familiegudstjeneste,
frimesse, indsamling til Blæksprutten. Bagefter kaffe og
tøndeslagning i Spejderdal.

Søndag 13. marts

1. s. i fasten

Ingen

09.00 - Leo Toftgaard
Uden altergang

Tirsdag 15. marts
2. s. i fasten

19.30 - Indsamling til
Folkekirkens Nødhjælp

Fredag 25. marts

10.15 - Indsamling til
Folkekirkens Nødhjælp
17.30 - Spaghettigudstjeneste
med fællesspisning

Søndag 27. marts

3. s. i fasten

10.15

09.00

Søndag 3. april

Midfaste

09.00 - Leo Toftgaard
Uden altergang

Ingen

Søndag 10. april

Mariæ Bebudelse

10.15

09.00

Torsdag 14. april

10.00 - Påskegudstj. for børn
19.00 - Musical om Moses

Søndag 17. april

Palmesøndag

09.00

10.15

Torsdag 21. april

Skærtorsdag

10.15

09.00

Fredag 22. april

Langfredag

09.00 - Stillegudstjeneste

10.15 - Stillegudstjeneste

Søndag 24. april

Påskedag

10.15 - Indsamling til KFUM & K 09.00 - Indsamling til KFUM & K
i Danmark og lokalt i Gudum
i Danmark

Mandag 25. april

2. påskedag

09.00 - Leo Toftgaard
Uden altergang

Ingen

Søndag 1. maj

1. s. e. påske

11.00 - Konfirmation

09.00 - Konfirmation

Søndag 8. maj

2. s. e. påske

10.15

19.30

Søndag 15. maj

3. s. e. påske

09.00

10.15

Fredag 20. maj

Bededag

10.15 - Stillegudstjeneste

09.00 - Stillegudstjeneste

Søndag 22. maj

4. s. e. påske

09.00

10.15

Søndag 29. maj

5. s. e. påske

Ingen

09.00 - Leo Toftgaard
Uden altergang

Klik ind på www.gudumkirke.dk

KIRKEBIL

Vores hjemmeside er blevet fornyet. Her kan du
læse kirkebladet i sin helhed, og der vil løbende
blive lagt aktuelle meddelelser ind.

kan bestilles til alle gudstjenester i Gudum
og Fabjerg kirker på tlf. 97 89 11 45
senest kl. 18.00 dagen før. Pris 20 kr.

Produktion: Team Lynderup - 97 17 34 08

Søndag 20. marts

19.00 - Jens Maibom Pedersen

