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Velkommen til et nyt kirkeblad.
Kære læser! Det blad, du sidder med i hånden, er det første
nummer af Thisted sogns nye
kirkeblad ”Kirke + Sogn”. Thisted menighedsråd håber, at
bladet vil blive godt modtaget
og brugt til oplysning om det
lokale kirkeliv og til udveksling af tanker om liv og tro.
I en årrække har Thisted
menighedsråd benyttet avisannoncer i Thisted Posten
som kommunikation sammen
med internettet og et mindre
kirkeblad, der kunne hentes i

kirken. Mange mennesker har
imidlertid ønsket, at Thisted
ligesom de fleste andre sogne
skulle have et husstandsomdelt
blad. Et blad, der kommer ind
ad døren og kan finde sin plads
i stakken af ”ting, man kan få
brug for”, på sofabordet, opslagstavlen eller køleskabet. Vi
håber derfor, at dette blad kan
blive til glæde.
Bladets form og indhold vil
udvikle sig i de kommende
numre, og vi vil meget gerne
høre ris og ros. Og vi vil meget

gerne have forslag til indlæg til
bladet.
Samtidig med det nye blad
har vi fået er ny redaktør, nemlig den nye kordegn i Thisted,
Kent Arne Fredslund-Madsen.
Redaktøren træffes på Thisted
kirkekontor, se venligst adresseoversigten på s. 2. Bladet vil
udkomme 4 gange årligt, omkring 1. december, 1. marts, 1.
juni og 1. september.
God læselyst!
Venlig hilsen
Thisted menighedsråd.

Kordegne
Så har vi langt om længe fået
stillingerne besat. Vi har konstateret, at uddannede kordegne ikke hænger på træerne og
slet ikke i Thisted. Vi har pr.
1. september ansat Annelise
Hansen som kordegneassistent.
Kent Arne Fredslund-Madsen
har siden august fungeret som
vikar i kordegnestillingen.
1. november er han konstitueret som kordegn. Konstitueret
vil han – ifølge lovgivningen
– være indtil han færdiggør sin
påbegyndte kordegneuddannelse.
Rigtig hjertelig velkommen
til begge to. I skrivende stund
har vi allerede haft lejlighed til
at stifte bekendtskab med de
nye kordegne – både sognets
beboere og menighedsrådet. Et
meget positivt og udbytterigt
bekendtskab.
Anna Marie Rask
Menighedsrådsformand.



Sogneaftener
Sogneaftener, der efter eget
ønske kan indledes med
fællesskab rundt aftensmåltidet, er en række
sammenkomster hvor
foredrag er den centrale del.
Måltidet begynder kl. 18.00
og koster kr. 40,-.
Midtvejs serveres der kaffe
og kage for kr. 20,-.
Aftenen afsluttes med
fællessang.
Foredragene begynder
kl. 19.30 hvortil der er gratis
adgang.

16. ja nua r

Feltpræst i militærlejr
v. Lone Hvejsel, sognepræst.
Som feltpræst har jeg været
udsendt med de danske soldater til det sydlige Afghanistan
juni til oktober 2006. Hvordan
former dagligdagen sig i en militærlejr? Hvad laver feltpræsten? Hvad gør man ved raketangreb? Dette og meget mere
vil jeg komme ind på i mit foredrag.

Tilmelding til Kirkekontoret
senest mandage kl. 12.30,
tlf. 97 92 24 71.
Arr. Thisted menighedsråd.

Advent
Advent er latin og betyder ”komme”. Det er tiden til forventning om ”Herrens komme”, Jesu fødsel og også tiden til håbet for fremtiden: At Kristus vil komme til sidst, når tiden er
slut for hvert menneske og for hele verden. Adventskransen
er symbol på både tid og evighed: Evigheden i cirkelformen,
den fuldkomne ring – og tiden i lysene, der tændes i forventning om, at tiden går fremad mod noget godt – selvom det
bliver mørkere og mørkere.



27. februa r

De fem kærlighedssprog
– vitaminer til parforholdet
v. Lise-Lotte Nielsen, udviklingskonsulent ved Samvirkende Menighedsplejer.
Hvad sker der med kærligheden efter brylluppet? Hvorfor
forstår han/hun mig pludselig
ikke? Taler du og din ægtefælle
samme sprog? Med udgangspunkt i Gary Chapmans oplæg om kærlighedens forskellige sprog. Når vores partner
udtrykker sin kærlighed på
netop det sprog, forstår vi hinanden og føler os elsket; men
ofte har ægtefæller forskellige
kærlighedssprog. Giv dig tid
til at lære din ægtefælles, dine
børns, dine forældres eller venners primære kærlighedssprog
og oplev glæden ved at få kommunikationen til at lykkes.

”Barn Jesus i en krybbe lå….”
Skikken med at lave og opstille
julekrybber – altså små eller
store figurer af personerne omkring krybben i Bethlehem – går
tilbage til oldkirken. En af de
første, der bragte julekrybben
og krybbespillet - altså dramatiseringen af Jesu fødsel - ind i
gudstjenesten var Frans af Assisi. Eller rettere: Han bragte
gudstjenesten ud til krybben.
Julenat 1223 fejrede han
sammen med menigheden julenatsmesse i den lille italienske by Greccio, men førte midt
under gudstjenesten folk ud af
kirken på vandring med tændte fakler igennem skoven og ud
til en klippehule uden for byen.
Her havde han indrettet en julekrybbe, fordi han mente at
det var vigtigt ikke kun at tale
om Kristi fødsel, men også se
hvordan Jesus ligger som et fat-

tigt barn i et fodertrug omgivet
af okse og æsel. Med julekrybben følger altså en forkyndelse
af, at Jesus fødes ”udenfor”, en
understregning af, at han altid
skal findes blandt de mennesker, der til enhver tid er fattige og foragtede. Som når vi
synger i ”Den yndigste rose er
fundet”:
Ak, søger de ydmyge steder,
i støvet for Frelseren græder,
da får I vor Jesus i tale,
thi roserne vokse i dale.
Men for os er det som oftest
ikke den barske virkelighed,
der træder i forgrunden når
vi stiller julekrybber op. Mere
skønheden, glæden, den barnlige glæde ved at kunne se og
røre ved noget, der er blevet
gjort så lille, at vi kan overskue

det og fatte det og gå ind i det
med vores fantasi.
Brorson, som har skrevet
mange af vores mest elskede
julesalmer, kendte også til
skikken med at opstille en julekrybbe. Det kan høres, at f.eks.
salmen ”Her kommer, Jesus,
din små” er beregnet til at synge ved julekrybben:
”Her stå vi nu i flok og rad
om dig vort skønne
hjerteblad,
ak hjælp, at vi og alle må
i Himlen for din trone stå”.
			
Julekrybben er - som hele juleevangeliet – et billede på den
glæde, der er kommet til verden
med Jesus: Lyset i mørket, det
lille sted af fred og varme midt
i en kold tid, en begyndelse på
noget, der skal vokse. Man behøver ikke som voksen skamme sig over den barnlige glæde
ved at sætte en julekrybbe op
eller lave en. Og man behøver
heller ikke være bange for, at
det er for enkelt og idyllisk til
at have noget med virkeligheden at gøre. I julekrybben mødes virkeligheden med håbet,
det grimme med det smukke,
de fattige hyrder med de rige
konger, mørke med lys og den
voksne med barnet.
God advent og glædelig jul, når
den kommer – for det gør den!
Marianne Christiansen,
sognepræst



Onsdagssammenkomster
2. ja nua r

Onsdagssammenkomst
henvender sig til alle,
der har lyst til en god
eftermiddag med ny viden
og inspiration, samtale og
sang og et godt kaffebord.

6. februa r

Det foregår i
Thisted kirkecenter,
Vestergade 10.
Alle sammenkomster
starter kl. 14.30.
Tilmelding er ikke nødvendig.
Kaffe kan købes for kr. 20,-.
Arr. Onsdagsgruppen
og Thisted menighedsråd.

Løven, heksen og garderobeskabet.
Vi skyder det nye år ind med
amerikansk lotteri og anden
fornøjelse. Sognepræst Poul
Henning Poulsen leder ’slagets’
gang.

5. dec ember

Finn Feilan, sognepræst i Hansted-Klitmøller, vil fortælle
eventyret af samme navn, som
blev filmatiseret for et par år siden - og føre os ind i forfatteren
C. S. Lewis´ bøger om det mytiske land Narnia. Der er mange bibelske paralleller - både
personer og temaer - som det
er værd at kigge nærmere efter.
Derfor kan Narniakrøniken ganske som et H.C. Andersen
eventyr - læses med lige stort
udbytte af børn og voksne.

Fyraftensgudstjenester
- er et nyt begreb i Thisted.
Det er korte gudstjenester, hvor man kan ”falde ind fra
gaden” ved fyraftenstid, nærmere bestemt kl. 17.00
til en halv times eftertanke og andagt, musik og stilhed.

Adventsfest.
Årets traditionelle adventseftermiddag med fortælling
og adventssange. Sognepræst
Gitte Ishøy tager os med ind i
julens historier.



Gudstjenesterne ledes af kirkens præster på skift.
De næste fyraftensgudstjenester er
torsdag d. 24. januar og
torsdag d. 28. februar.

Rejse til Rom
Rom kaldes den evige stad.
Evig eller ej, så er det som tiden
får en anden betydning i Rom.
Der kan man sidde på en væltet søjle, som Cæsar har redet
forbi i triumftog, - man kan gå
ned i jorden under en kirke og
finde både kristendom og hedensk kult i lag på lag tilbage
til 1. århundrede. Der kan man
stryge hånden henover billedskærerarbejde med den ældste
bevarede fremstilling af Jesus
på korset – skåret ind i træet
mere en 500 år, før Harald
Blårtand rejste sin Jellingssten,
som skulle fortælle, at han havde kristnet danerne. Der har
Paulus gået forbi Cestus-pyramiden og Forum Romanum, og
allerede dengang var det gamle
sten. Der er apostlen Peters
grav gennem flere århundrede
overbygget af den ene kirke efter den anden, indtil Peterskirken kolossale rum, som endnu
ikke er overgået. Der flyder gader og pladser og museer med
årtusinders kunstværker – fra
etruskere til Michelangelo,
Leonardo da Vinci, Rafael og
umådelig mange andre. Og så
er der – ikke at forglemme- kaffebarerne, den italienske is, de
varme aftener og lysene, der
spejler sig i Tiberen.

er åben for alle interesserede i
sognet – selvom der selvfølgelig vil være et begrænset antal
pladser. For at få et overblik
over interessen og begynde på
forberedelsen til rejsen, indbydes der til kort Rom-møde

torsdag d. 17. januar 2008, kl.
19.30-20.30 i Kirkecentret. Her
vil vi fortælle mere om mulighederne, tid og priser og finde
ud af, om der er interesse for at
gå videre med planerne.
Marianne Christiansen.

Relief på kejser Titus` triumfbue, der viser plyndringen af Jerusaems
tempel ca. år 70: Den syvarmede lysestage føres til Rom som krigsbytte.

Rom 2008
Den evige stad er umulig at
blive færdig med at udforske,
men man kan altid gøre en lille
begyndelse. Vi er blandt præsterne ved Thisted kirke gået
i gang med forberedelserne til
en sognerejse til Rom i efteråret 2008 – altså en rejse, der

Forum Romanum – det årtusinder gamle torv



Koncerter
DEC E M BE R
Lørdag den 1. december kl. 16.00: Nordvestkoret, dirigent Henrik Svane, Preben Nørgaard Christensen, orgel. Ved denne koncert opfører Nordvestkoret to af J. S. Bachs Motetter: ”Jesu Meine
Freude” og ”Singet dem Herrn”. Endvidere spiller P. N. Christensen orgelværker af J.S. Bach.
Søndag den 9. december kl. 19.30: Afholdes den traditionelle Julemusikandagt ved Thisted folkekor, Marianne Christiansen, liturg, Svend Ole Kombak, orgel, arrangeret i samarbejde med Odd
Fellowlogen ”Petrus Beyer”. Aftenen byder på en vekselvirkning mellem tekstlæsninger, korsang,
orgelmusik og fællessalmer.
Søndag den 16. december kl. 15.00 og 19.30 er der Engelsk Julemusik på programmet, når Thisted
kirkes drenge-mandskor og medlemmer af Aalborg Symfoniorkester inviterer til koncert i Thisted
kirke med et program, hvor de kendte og højt skattede engelske christmas carols er i centrum. På
programmet står bl.a. værker af David Willcocks, John Rutter, William Mathias, Simon Lole, Gordon Langford og Gustav Holst.
Solister er Jørgen Skyttegaard, obo, Lars Ole Schmidt, trompet, solister fra Thisted Kirkes Drenge-mandskor, ved orglet sidder Svend Ole Kombak og dirigent er Preben Nørgaard Christensen.
Billetter kan købes på Thisted kirkes kontor fra den 3/12.
Lørdag eftermiddag den 22. december kl. 15.00 opfører Aalborg Symfoniorkester og Thisted Kirkes
drenge-mandskor dirigeret af Stephen Layton J. S. BACH “JULEORATORIUM” BWV 248 DEL I-III
i Thisted kirke.
Solister er Vibeke Kristensen, sopran, Annette Bod, alt, Helge Rønning, tenor og John Lundgren,
bas. Billetter kan købes på Thisted kirkes kontor fra den 3/12.
Mandag den 17. december kl. 16.30, og søndag den 23. december kl. 16.30.
Ved disse “småkoncerter” vil julemusikken være i centrum, og udover orgelmusik, vil der blive
spillet julemusik for to violiner og orgel, fremført af Julie Nørgaard Christensen, Nicolai Nørgaard
Christensen og Preben Nørgaard Christensen. Ved andagten den 23. december medvirker Svend Ole
Kombak, orgel.

F E BRUA R
Fredag den 8. februar 2008 kl. 19.30 indledes årets koncertrække i Thisted kirke af Aalborg Symfoniorkester, der dirigeret af barokspecialisten Philip Picket spiller et program bestående af engelsk,
tysk og italiensk barokmusik. På programmet er G.F. Händels Ouverture til ”Occasional Oratorio,
Antonio Vivaldis koncert for to celloer og orkester i g-mol, Vivaldis koncert for to violiner og orkester
i c-mol, William Boyce`s 5. symfoni i D-dur og G.F. Händels ”Music for The Royal Fireworks”.
Solister er Vincent Stadlmair, celleo, Ian Phillis, cello, Yana Deshkova, violin, og Christine Langer,
violin.
Preben Nørgaard Christensen.



Hvilken højtid er vigtigst for dig
- og hvorfor?
Johannes Hallberg
er antikvarboghandler. For ham betyder julen meget, selvom han
medgiver, at påsken kristeligt set vel bør betragtes som den vigtigste højtid. Julen er en fest, der lyser op i den mørke tid, siger han.
Johannes betragter sig selv som udpræget agnostiker (filosofisk
retning, der kun anerkender emner, som kan gøres til genstand
for iagttagelse og erfaring). Han synes, julens hurlumhej nemt kan
blive for meget, men han glæder sig over fællesskabet med familien - og at spise sammen med dem, man holder af. Det er jo en
slags nadver! siger han.

Hanne Kongsted
træffer vi i Sognets Dagligstue. For hende betyder julen mest. Den
er kulminationen på en måned med en masse hygge. Jeg glæder
mig til at være sammen med familien oven på en tid, hvor man
har haft travlt, siger hun. I julen kan vi sidde i fred og ro og være
sammen. Juletiden starter med første søndag i advent, men så kulminerer det hele med samværet i juledagene. Derfor betyder julen
mest for mig.

Albert Dragsbæk
hører egentlig hjemme i et nabosogn (Sennels), men han har sin
hverdag i Thisted. Albert betragter julen som den vigtigste højtid
med alle dens forberedelser. Advent strækker sig over en lille måned - og så kulminerer det hele med julen. Sådan har jeg haft det
fra barns ben, siger Albert og glæder sig til samværet med familien.
Med årene sker der en ændring: børnene glæder sig til at få gaver,
men som voksen nyder Albert mere glæden ved at give gaver.
Tekst og foto:
Leif Damsgaard Jensen



Kirkecentrets Højskoledage
Kirkecentrets Højskoledage
er samvær omkring kirkelig og
folkelig oplysning med foredrag omhandlende
verden omkring os.
Tilmelding til foredragsrækken sker på højskoledagene.

3. dec ember

21. ja nua r

Øst for Paradis

Arbejdet med hjemsløse

af John Steinbeck – en genfortælling v. Birgitte Arendt,
cand. theol., Haderslev.

v. Thomas Søndberg, centerleder ved forsorgshjemmet i Sølyst i Horsens:
Evighedsstudent i livets skole,
v. Kristine Frøkjær, Heltborg.

7. ja nua r

For samtlige højskoledage er
prisen kr. 250,-,
for enkeltstående højskoledage er prisen kr. 70,-.
Alle højskoledagene
afholdes mandag
og begynder kl. 10.30.

Da mor var barn
- med erindringshjælp fra
Vibeke Grønfeldts bog ”Mindet”, ved Tove Jørgensen, informationsmedarbejder ved
Haderslev stift:
Vel er det af klipper og ej er
det til hesteavl - en rejseberetning fra Odysseus’ hjemland
Ittacha, ved Ole Jørgensen,
sognepræst ved Nicolai kirke
i Kolding.

4. februa r
Tove Ditlevsen:

Barndommens gade
v. Jacob Brønum, cand. theol., Nykøbing Mors

18. februa r

Personen og politikeren
Jens Otto Kragh
v. Arne Clausen, fhv. skoleinspektør, Sjørring.

Konfirmationsundervisning for voksne
Hvordan er det nu lige, det
forholder sig med kristendommen?
Der er en del ting, som man
enten ikke kan huske eller bare
ikke var særlig interesseret i,
da man gik til præst. Nogen
mener, at det nok var som voksen, man skulle gå til præst, for
en del spørgsmål til livet og til
troen stiller man først med alderen.
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Derfor begynder vi nu med
3 aftner i foråret, for alle der
er interesseret i at vide mere
eller i at diskutere spørgsmål
om tro og religion med andre.
Vi vil gennemgå og diskutere
nogle grundlæggende forhold i
kristendommen: Betydningen
af trosbekendelsen, forholdet
til bibelen, forholdet mellem
tro og viden, gudstjenestens
betydning mm. Men aftnerne

kommer i lige høj grad også til
at forme sig efter de spørgsmål
eller indlæg, som deltagerne
kommer med.
Sognepræst Marianne Christiansen står for de tre aftner i
foråret. Det er torsdage: d. 10.
januar, d. 24. januar og d. 28.
februar fra kl. 19.30-21.00. Der
er fri adgang for alle interesserede. Kaffen koster 10 kr.

Børnetime
Gennem året er der et forløb af
børnetimer - tirsdag eftermiddag - i “ulvetimen” fra kl. 17.00.
Det er mest tænkt for børn i
alderen 3-6 år, men søskende,
forældre, onkler og tanter og
bedsteforældre er også hjerteligt velkomne. Børnetimerne
begynder i kirken med en halv
times sang og fortælling og
musik i ’børnehøjde’. Derefter

er der aftensmad i Kirkecentret
(lige over for kirken) for dem,
der har lyst at spise og snakke
sammen – og lege.
Tilmelding til spisning sker
til kirkekontoret på tlf. 97 92
24 71 senest mandag samme
uge. Det koster 30,- for voksne
- børn er gratis.
Børne- og familiegudstjenesterne ligger spredt ud over

året: 1. søndag i advent, juleaftensdag kl. 10.30, fastelavnssøndag kl. 14.00. Dertil kommer en påskegudstjeneste, en
friluftsgudstjeneste, høstgudstjeneste og BUSK (Børn-UngeSogn-Kirke) i oktober.
Det er altid skønt, når der er
børn i kirken - også på almindelige søndage.

Foreningslisten
Blå Kors Kontakt- &
Genbrugscenter

KFUM-spejderne

Sudanmissionen
Kontaktperson: Louise Krøyer, tlf.
97 92 04 60

Danmission

Niels Juels Gruppe.
www.spejdersiden.dk
Kontaktperson: Gitte Schjøtler,
tlf. 97 92 15 63

Kontaktperson:
Louise Krøyer, tlf. 97 92 04 60

KFUM OG KFUK

Nørre Allé 15, tlf. 97 92 62 52

De grønne pigespejdere
Kontaktperson: Bente Lund
Larsen, tlf. 97 92 31 26

FDF 1.kreds

Sømandskredsen
Kontaktperson: Martha Slot, tlf. 97
92 23 54

Rosenkrantzgade 6,
tlf. 97 92 07 28
www.thisted.kfum-kfuk.dk
Kontaktperson: Hanne Andersen,
tlf. 96 18 12 09

www.FDF.dk/Thisted1
Kontaktperson: Jens Kristian
Eriksen, tlf. 97 92 08 23

Kirkecentrets Højskoledage

FDF 2.kreds

KLF Kirke & Medier

Kontaktperson: Troels Bundgaard,
tlf. 97 92 55 29

Kontaktperson: Finn Gade, tlf. 97
92 25 50

Indre Mission

Sognets Dagligstue

Asylgade 11
Kontaktperson: Missionær
Grethe Friberg, tlf. 98 35 19 67

Storegade 1, 1. sal, tlf. 97 92 03 54
Kontaktperson: Kirsten Agger, tlf.
97 92 03 16

Kontaktperson: Bjarne Søndberg,
tlf. 97 92 09 19
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Gudstjenester
dec ember
2. december
- 1. søndag i advent
08.30 Gudstjeneste v. G. Ishøy
10.00 Højmesse – børne- og familiegudstjeneste v. P. H. Poulsen
9. december
- 2. søndag i advent
10.00 Højmesse v. G. Ishøy
19.30 Julemusikandagt
v. M. Christiansen, medvirkende;
Thisted folkekor,
og Svend Ole Kombak, orgel.
16. december
- 3. søndag i advent
08.30 Gudstjeneste v. P. H. Poulsen
10.00 Højmesse v. M. Christiansen

m ø de pl a n
13. januar - sidste søndag efter
Hellig 3 konger
08.30 Gudstjeneste v. G. Ishøy
10.00 Højmesse v. P. H. Poulsen
20. januar - Septuagesima
08.30 Gudstjeneste
v. M. Christiansen
10.00 Højmesse v. P. H. Poulsen
24. januar (torsdag)
17.00 Fyraftensgudstjeneste
v. G. Ishøy
27. januar - Seksagesima
08.30 Gudstjeneste v. P. H. Poulsen
10.00 Højmesse v. M. Christiansen
31. januar (torsdag)
19.30 Ungdomsgudstjenste
v. M. Christiansen

februa r

23. december
- 4. søndag i advent
10.00 Højmesse v. P. H. Poulsen
24. december - Juleaften
10.00 Børne- og familiegudstjeneste v. G. Ishøy
13.30 Gudstjeneste v. G. Ishøy
15.00 Gudstjeneste v. P. H. Poulsen
16.30 Gudstjeneste
v. M. Christiansen
25. december - Juledag
10.00 Højmesse v. G. Ishøy
26. december - 2. juledag
10.00 Højmesse v. M. Christiansen
30. december - julesøndag
10.00 Højmesse v. P. H. Poulsen

3. februar - Fastelavn
10.00 Højmesse v. G. Ishøy
14.00 Fastelavnsgudstjeneste
v. P. H. Poulsen
5. februar (tirsdag)
17.00 Børnetime v. M. Christiansen
og P. H. Poulsen
10. februar - 1. søndag i fasten
08.30 Gudstjeneste v. G. Ishøy
10.00 Højmesse v. G. Ishøy
17. februar - 2. søndag i fasten
08.30 Gudstjeneste v. P. H. Poulsen
10.00 Højmesse v. P. H. Poulsen
24. februar - 3. søndag i fasten
08.30 Gudstjeneste v. G. Ishøy
10.00 Højmesse v. M. Christiansen

ja nua r

28. februar (torsdag)
17.00 Fyraftensgudstjeneste
v. P. H. Poulsen

1. januar - nytårsdag
16.00 Gudstjeneste v. G. Ishøy
6. januar - Hellig 3 konger
10.00 Højmesse v. M. Christiansen
19.30 Gudstjeneste v. P. H. Poulsen
(Evangelisk Alliances Bedeuge).
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Ved behov for kirkebil til
højmesse i Thisted kirke, ring
venligst Taxa på tlf. 97 92 04 22
senest søndage kl. 09.00.

Menighedsrådsmøderne,
som er offentlige, afholdes
kl. 19.15 i Kirkecentrets sal,
Vestergade 10. Dagsorden fremlægges i kirkekontorets venteværelse. Mødeplan er følgende:
6. december (kl. 18.15-19.15)
10. januar
7. februar

v ibeda l
6. december
10.00 Gudstjeneste v. G. Ishøy
24. december
10.00 Gudstjeneste
v. Marianne Christiansen
3. januar
10.00 Gudstjeneste v. G. Ishøy
31. januar
10.00 Gudstjeneste
v. M. Christiansen
7. februar
10.00 Gudstjeneste
v. Maibritt Nygaard
28. februar
10.00 Gudstjeneste v. P. H. Poulsen

K risti a nslyst
6. december
15.00 Gudstjeneste v. P. H. Poulsen
24. december
10.00 Gudstjeneste v. P. H. Poulsen
3. januar
15.00 Gudstjeneste v. G. Ishøy
31. januar
15.00 Gudstjeneste
v. M. Christiansen
7. februar
15.00 Gudstjeneste
v. Maibritt Nygaard
28. februar
15.00 Gudstjeneste v. P. H. Poulsen

