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FOLKEKIRKEN

nyt fra
kirkegården

Efteråret står for døren, og inden længe
går vi atter ind i grandækningsperioden.
Igen i år granpyntes med en variation af
nobilis- og nordmannsgran, samt omorikagran, og går det efter planen er vi færdige
til første søndag i advent. Sommerblomsterne kan dog nydes lidt endnu, inden vi
begynder grandækningen i uge 43.
Ønsker man, at kirkegårdspersonalet skal
pynte gravstedet til jul, tager vi gerne imod
bestillinger helt ind i december.

Af Hans Christian K. Pedersen

Vi har før orienteret omkring problemstillingen med stående vand i græsset ved
plænestenene i den sydlige del af Tjære-

borg Kirkegård. Geotekniske boringer har
vist, at overfladevandet ikke kan drænes
hurtigt nok gennem det øverste ca. 1,5
meter tykke jordlag. Drænhuller er den
mulighed, der vurderes som den mest
diskrete løsning. Der forsøges først med et
mindre antal huller, som bores ned under
1,5 meters dybde, hvor problemet er værst.
De dybe drænhuller bør optage og videreføre vandet til niveauet under det ugennemtrængelig jordlag, således arealet omkring hullerne vil blive drænet. Effekten
følges hen over vinteren for at vurdere,
om det vil være den rette løsning at fortsætte med.
Kirkegårdspersonalet
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SYNG MED
DIN BABY
Babysalmesang i Tjæreborg
efterår 2020

Onsdag formiddag mødes en stor del af
byens nybagte mødre/fædre med deres
babyer til en hyggestund i vores smukke
kirke. Her leder vort dygtige team, musikpædagog Kathrine Smitshuysen og organist Pia Hansen store og små gennem tre
kvarter med sang, leg og bevægelse. Efterfølgende samles alle i Sognehuset til kaffe/
te, boller og frugt.
Efterårsholdet begynder i uge 38, mere
præcist onsdag den 16. september og fortsætter derefter til og med uge 48. Uge 42
holdes fri (skolernes efterårsferie).

Af Annie Winther-Hansen

Vi mødes i kirken klokken 10.20, og vi plejer at slutte i Sognehuset senest klokken
12.
Babysalmesang hos os er et gratis tilbud
til alle nybagte forældre med småbørn
mellem 1 og 10 måneder, der er medlem
af folkekirken, bosiddende og med barn
født/døbt i Sneum/Tjæreborg, om at komme i kirken og opleve magien, når de små
lytter, ser og sanser i det rum, der skabes
ved hjælp af musik, sang, bevægelse og
ord.
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Tilmelding er nødvendig og skal ske til
Annie Winther på mail. I bedes oplyse
mors/fars fulde navn samt adresse og
telefonnummer.
I forbindelse med babysalmesang og
Covid 19 overholder vi naturligvis alle
Sundhedsstyrelsens anbefalinger og regeringens regler for god adfærd.
Med venlig hilsen og på gensyn
Annie Winther-Hansen
Mail: annie6731@gmail.com
Tlf. 2625 6731

Krisestyring
med Biblen
som lærebog
Kun de tåbelige tager ikke olie med til
lampen

Da Udenrigsministeriet den 13. marts
malede hele verdenskortet orange, var 8
ud af 10 rejsebureauer med ét slag blevet
teknisk insolvente. Gælden til kunderne
var simpelthen større end værdierne i bureauerne. Min hustru og jeg driver et lille
rejsebureau sammen, og Covid-19 ramte
os mindst lige så hårdt som alle andre i
branchen. Vi skulle refundere alle de kunder, der de seneste 18 måneder havde
købt rejser til afvikling i Covid-19 perioden, samtidig kunne vi vinke farvel til de
tilgodehavender, vi havde på forudbetalte
flybilletter og hoteller – og derudover var
vi godt klar over, at det ikke lå lige for med
nye kunder i butikken. Det svarer til at en
landmand både mister indeværende års
høst, får ødelagt næste års og en stor del
af sidste års.

Af John Nørgård Tobiesen
I det øjeblik hvor udenrigsministeren gik
på TV, havde Lisbeth og jeg teoretisk set
mistet alt hvad vi ejede, inkl. vores friværdi, vores pensionsopsparing (som vi
havde hævet nogle år forinden og investeret i firmaet), vores jobs, og dermed et
eller andet sted også en del af vores identitet som selvstændige rejsearrangører.
Det var en forfærdelig situation, og vi oplevede på nært hold, hvordan vi i bran-

chen skiftevis gik i panik, eller kom med
voldsomme vredesudbrud mod politiske
beslutningstagere, banker eller Rejsegarantifonden.
Det var der ikke noget at sige til. Vi var alle
under et enormt pres.
I de dage og den tid der kom bagefter, hentede Lisbeth og jeg en del hjælp og inspiration udefra. Vi talte om hvordan vores
forbilleder indenfor forretningslivet, ville
bære sig ad, og vi talte om hvad Jesus ville
anbefale os at gøre, hvis han havde levet i
dag. Vi gjorde som i lærebøgerne. Vi gik
hårdt til stålet. Vi opsagde alle abonnementer, vi opsagde kontoret, vores samarbejde med regnskabsmanden og begge
vores medarbejdere. Vi spærrede alle kreditkort, og hjemkaldte alle tilgodehavender.
Men hvad så bagefter? Det stod der intet
om i lærebøgerne. Nu var vi kun os to. Nu
var der ikke mere hjælp at hente hos Jack
Welch og alle de andre businessguruer.
Spørgsmålene begyndte at hobe sig op.
Hvor længe varer alt dette? Hvad skal vi
leve af? Hvad skal der dog blive af os?
De svar vi søgte, havde ingen.
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Da blev Folkekirkens Facebook-side vores
nye sted på nettet, hvor vi alligevel kunne
søge svar. Vi hørte prædikener af Elof
Westergaard om søndagen, vi sang salmer,
deltog i TV-transmitterede gudstjenester,
læste prædiketeksterne i Biblen på nettet,
og talte om de relevante lignelser, som vi
lige kunne huske. Og så var der Fadervor,
som både giver trøst og håb.
Ret hurtigt kom vi til at tale om, at noget
af det, vi har lært gennem vores kirkeliv
er, at tvivl er en del af det at være menneske.
Den psykiske førstehjælp fik vi gennem
bøn. Det var en stor lettelse, at blive mindet om, at vi bare er bitte små og at Gud
passer på os. Uden at det bliver en sovepude vel at mærke. Det sørgede evangeliet
nemlig for.
Vi talte om lignelsen om de betroede talenter. At vi ikke måtte blive så paralyserede og bange, at vi ikke turde løbe en
risiko længere. Nu kalder herren i lignelsen vist nok den sidste tjener for doven.
Det er jeg nu ikke helt overbevist om, at
han var. Han kunne lige så godt have været
bange for at miste noget af formuen. Det
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er trods alt et stort ansvar, selv for en betroet, at skulle forvalte andre menneskers
formuer, især hvis man går hen og taber
dem. For investering er aldrig risikofrit,
hverken investering i såsæd eller værdipapirer. Ej heller i rejsebranchen.
Men hvad var det i virkeligheden, at Jesus
prøvede at fortælle med den lignelse? Vi
blev enige om at hovedbuskabet var, at
man som kristen er forpligtet til ikke at
spilde sit talent. Da vi kom til den konklusion stoppede tuderiet, og vi begyndte at
tage os sammen.
Vi fik en god snak om, hvad vi havde af
talent. Hvor vi havde vores styrker og svagheder, både nu og i fremtiden. Det man i
lærebøgerne kalder en SWOT-analyse.
Det var en naturlig del af processen, som
fik vores tanker hen omkring lignelsen
om de ti brudepiger. Puha den er barsk.
Tanken om at Herren kan være så kynisk,
at han ikke vil lukke de tåbelige og uforberedte ind, fordi de hverken kender
dagen eller timen, fortæller os at ansvaret
er vores. Nok passer Vor Herre på os, men
han fritager os ikke for ansvar i vores
jordiske liv.

Vi kan så at sige ikke lalle os gennem livet.
Der er en virkelighed, og den er, at uanset
hvor meget Gud elsker os, så risikerer vi
at gå glip af bryllupsfesten, hvis vi ikke
tager olien med til lampen.
Disse to lignelser fik os til at tage snakken
om, at det som vi oplevede lige dér midt i
Covid-19 krisen, egentlig blot er noget som
millioner af mennesker har oplevet hver
eneste dag før os op gennem historien.
Den der kender dagen og timen bliver
lukket ind. De andre gør ikke. Og enhver
som har, til ham skal der gives, og han skal
have overflod. Det er stærke sager, men
sådan er det bare.
Vi talte om vores bedste- og oldeforældre,
da Danmark blev invaderet den 9. april.
Hvor fedt var det lige? De anede ikke om
den tyske besættelse ville vare uger, år
eller måske for evigt. Hvad gjorde de mennesker, som klarede sig godt lige i den situation? Vi blev enige om, at det var kloge
ord. Teksterne talte til os. Vi kunne mærke håbet, men var også klar over, at det
ikke var en gratis omgang.
Vi kunne mærke, at vi begyndte at tro på,

at det hele nok skulle ende godt, og vi blev
stærkere i troen på, at vi ikke behøvede at
være bange for situationen, blot vi huskede olien, ikke spildte vores talent, og var
klar til at lære at kende både dagen og
timen. Den proces fremkaldte en masse
ydmyghed i os begge. Og taknemmelighed. Det var som om at vi havde set lyset
midt i alt det mørke. Håbet var der, og det
var meget stærkt.
Det stod lysende klart, at ansvaret var
vores og kun vores. Men også at hvis vi var
vores ansvar voksent, så ville Vor Herre
passe på os. Det tog brodden af den frygt
vi havde, i forhold til at begå fejl, og det
gav os livs- og forretningsmod.
Med en rejsevejledning, der var blevet forlænget ad flere omgange og som på et tidspunkt gjaldt fire måneder frem, var vi
dog også overbeviste om, at vi nok ikke
kendte hverken dagen eller timen. Det
havde vi måske gjort hidtil, men Covid-19
havde vendt hele vores branche på hovedet. Vi måtte kende dagen og timen også
i den nye normal. Ellers var der ingen
garanti for, at vi ville blive lukket ind til
festen. Vi havde pludselig meget travlt, og
tog derfor fat i en innovationsmand for at

høre ham, hvordan man lærer at kende
den nye dag og den nye time, i en helt ny
verden med en ny dagsorden og helt nye
købe- og behovsmønstre.
Vi brugte vores talent. Vi anede intet om
innovation. Men vores talent lå i, at vi var
gode til at indse, at vi intet anede. Og til
at erkende det, og få gjort noget ved det.
Efter fire uger havde vi fået bygget en lille
billig e-mailbaseret innovationsmotor, hvor
vi kunne spørge vores kunder, hvad de
havde behov for, og få nogle ret valide
svar. Mindre end 10 uger fra krisen startede, var vi således i markedet med tre nye
rejseprodukter i Danmark og Norge. I
skrivende stund ser det ud til at juli måned bliver 542 procent bedre end i det
næstbedste år. Femhundredeogtoogfyrre
procent (!). Og samlet set har vi nu næsten
indhentet hele den tabte indtjening for
året 2020.
Men det bedste af det hele er, at vi lykkedes at forblive stærke i troen stort set
under hele processen, så det aldrig gik ud
over livskvaliteten. Selvfølgelig tvivlede vi
ind i mellem, men det var altid kortvarigt,
og med en enkelt nats undtagelse, kostede
det aldrig vores nattesøvn.

En af mine ateistvenner driller mig med,
at religiøse mennesker vælger at tro, fordi
vi er bange for at dø. Til det må jeg sige, at
jeg aldrig har valgt at tro, og at jeg aldrig
har været bange for at dø. Min tro er bare
noget der er, som jeg ikke er herre over, og
som kun er blevet stærkere med årene.
Men lignelserne og ikke mindst det faktum at Biblen er historisk, gør at vi alle,
også ateisterne, kan bruge Biblens ord og
eksempler i en krisetid.
For mig har det været en stor hjælp at
vide, at det ikke var første gang i menneskeheden, at vi stod i en krise, og at der
faktisk var kloge mennesker, der havde
tænkt brugbare tanker flere tusinde år før
mig.
Derfor skal der lyde en hjertelig tak til
Markus og Lukas for de kloge ord, og en
ydmyg tak til Jesus for kloge tanker, for at
holde hånden over mig, for at trøste mig,
når jeg har været ude af den, og for at påminde mig, når jeg har været doven eller
har spildt mit talent.
Amen.
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Kirken og
Coronaen
Efteråret 2020

De skrappe restriktioner pga. Corona-virus
Covid19 afstedkommer stadigvæk her i
efteråret en del ravage på det kirkelige
område. Menighedsrådene, præsterne og
alle øvrige ansatte gør alt, hvad vi kan for
at få tingene til at glide så smertefrit som
muligt. Nedenfor oplistes en række konsekvenser og et par enkelte nyheder:
Gudstjenester og kirkelige handlinger
Det tilladte deltagerantal i Sneum Kirke
er 36, mens der må være 30 personer i
Tjæreborg Kirke. Ved søndagsgudstjenesterne løses problemerne så vidt muligt
ved, at vi kun har en dåb pr. gudstjeneste,
så der ud over dåbsfølget også altid er
rimelig plads til andre kirkegængere. Ved
begravelser og bryllupper aftales under
iagttagelse af restriktionerne hver gang
nærmere med den medvirkende præst.

Af Pia Hansen, Peter H. Søgaard og
Jens Jermiin Nielsen
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”Med Gud i gryden”
De populære ”Med Gud i gryden”- gudstjenester er indtil videre sat på pause, da
Sognehuset ikke har kapacitet til at overholde restriktionerne i forbindelse med
spisning og samvær, og det giver desuden
heller ikke mening at afholde disse arrangementer med ganske få deltagere.

Sognedagen
Sognedagen er for første gang i 33 år aflyst, da det normale antal deltagere ikke
kan samles. Sognedagen vender forhåbentligt stærkt tilbage i 2021!
Alle Helgen 1. november
Alle Helgen plejer ikke mindst i Tjæreborg
at være en gudstjeneste med mange medvirkende, da navnene på alle årets døde
læses op. For at der kan blive plads til så
mange pårørende som muligt, afholdes
derfor i år en gudstjeneste i Sneum og ikke
mindre end tre gudstjenester i Tjæreborg.
Særskilt meddelelse om det praktiske i
forbindelse herved vil tilgå de pårørende
direkte.
De 9 Læsninger
De 9 Læsninger 3. søndag i Advent er
beklageligvis også aflyst. De 9 Læsninger
plejer at have medvirken af begge kor,
konfirmanderne samt en fyldt kirke. Dette tilløbsstykke kan i sagens natur heller
ikke lade sig gøre i år, men er sat på pause
til 2021.
Babysalmesang og Strikkedamer
Endelig et par arrangementer, der kan
lade sig gøre! Med loft over deltagertallet

Stående fællessang ved et arrangement i
Sognehuset under iagttagelse af afstandskrav
mv. i henhold til Corona-restriktionerne.

og afstandskrav overholdt lader begge dele
sig gøre onsdag formiddag. Se nærmere
her i bladet, på kirkens hjemmeside og
Facebook.

Fællessang i Faber-udgaven sammen med
Sognekoret vil finde sted følgende mandage kl. 19.30- 20.00: 5. oktober, 2. november og 7. december. Max. 30 deltagere.

Sognekoret og børne- og ungdomskoret
Organist Pia Hansen finder ud af en måde
at organisere korarbejdet på, så det løbende holdes i gang og stadig kan afvikles
under hensyntagen til gældende restriktioner. Kormedlemmerne bliver kontaktet
direkte af Pia.

Konfirmandforberedelsen
Konfirmanderne begyndte til præst i august, og da der heldigvis i år er tale om ret
små hold, lader undervisningen sig gennemføre i Sognesalen hver onsdag og torsdag kl. 8.00- 9.00. For at kunne overholde
afstandskrav mv. synger konfirmanderne
dagens salmer i Tjæreborg Kirke kl. 9.009.30. – Uanset hvordan Corona-smitten
udvikler sig, viser erfaringen fra konfirmationerne i juni, at de unge mennesker
under alle omstændigheder nok skal blive
konfirmeret.

Et nyt tiltag:
Aftensang i Tjæreborg kirke:
Til glæde for de sangglade bredes fællessangen ud som en tilbagevendende begivenhed hen over efteråret med
aften-sang i Tjæreborg Kirke. Der vil være
aftensang første mandag i hver måned.
Aftenen vil bestå af et lille indslag fra
Sognekoret og fællessange fra salme- og
højskolesangbogen i ”Phillip-Faber-stil”.

Et nyt tiltag:
Morgensang i Tjæreborg kirke
Den første torsdag i måneden indbydes
som noget nyt til morgensang i Tjæreborg

Kirke kl. 9.00- 9.30 efter først-til-mølleprincippet. Morgensangen forestås af Pia
Hansen, Jens Jermiin og Marie Abildtrup
Molbech og finder sted i forbindelse med
konfirmandundervisningen. Da der er 18
på konfirmandholdet, er der plads til
yderligere 12 deltagere. Efter morgensangen er der mulighed for en stund med
hyggeligt samvær og formiddagskaffe i
Sognehuset. Morgensang følgende torsdage: 1. oktober, 5. november og 3. december. Max 12 deltagere. Husk, formiddagskaffe i Sognehuset!
Forbehold
I øvrigt er alt med det forbehold, at ingen
p.t. ved, hvordan tingene vil udvikle sig
hen over efteråret og vinteren. Men det
går nok endda, kirken har trods alt i sin
snart tusindårige historie her på stedet
været ude for det, der var værre.
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Nyt fra
rådene

Forårets konfirmationer foregik jo i mindre hold pga. Coronaen. Det kunne derfor
ikke lade sig gøre at tage billeder af konfirmandflokken i kirkens kor flankeret af
præsterne. I stedet blev konfirmanderne
fotograferet enkeltvis, eller i en mindre
gruppe uden for kirken. Billederne af forårets konfirmander bringes på de efterfølgende sider.
Søndag den 19. juli var en speciel dag i
Tjæreborg Kirke. Ikke mindre end fire tidligere og nuværende kirketjenere var til
stede ved gudstjenesten: Marie Andersen
der fratrådte sin stilling den 30. april, Lisbet Hansen og Turi Malmø der tiltrådte
hhv. den 1. og den 15. juli, og endelig Leo
Schmidt der fratrådte den 31. juli efter
mere end 40 års tro tjeneste ved kirken.

Af Inger Moltesen Fogh og
Johannes J. Sidelmann
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Coronaen præger stadig det kirkelige liv,
og der er flere af efterårets arrangementer,
der må aflyses eller udsættes, men som
det fremgår af artiklen side 8 og 9 lader
vores præster, organist, og øvrige personale sig ikke kue af den grund. Under hensyn til de gældende restriktioner gennem-

føres en række arrangementer med begrænset deltagerantal. Der afholdes aftensang i kirken i ”Phillip Faber stil”, morgensang i kirken, babysalmesang, strikkedamer, og ikke mindre end tre Alle Helgens gudstjenester. Og både voksenkoret
og børnekoret øver i efteråret under Pias
kyndige ledelse. Menighedsrådene er taknemmelige for de mange gode initiativer,

der betyder, at der fortsat er frugtbart
kirkeligt liv i Tjæreborg på trods af Coronaen. Mange tak for det.
Den 15. september er der menighedsrådsvalg i alle Danmarks sogne. I Tjæreborg træder Annie Winther-Hansen, Eva

Schmidt og Viggo Schmidt ud af rådet ved
kirkeårets afslutning. Der skal derfor findes
tre nye medlemmer til menighedsrådet.
Som tidligere annonceret blev der afholdt
informationsmøde om menighedsrådsvalget den 18. august. Flere af byens borgere deltog i mødet, og viste interesse for

det kirkelige arbejde, så vi forventer at et
nyt og fuldtalligt råd kan konstituere sig
ved årets sidste menighedsrådsmøde den
26. november. Mere om det i næste nummer af kirkebladet.
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DÅBSKLUDESTRIK i
TJÆREBORG
KIRKE

Alle strikkeglade kvinder, der har tid og
lyst til at mødes i Sognehuset med nogle
af byens nybagte forældre og deres søde
babyer, er velkomne til at finde strikkepindene frem og møde op hver onsdag fra
uge 38 (onsdag den 16. september) til og
med onsdag i uge 48. Vi holder fri i uge
42 (skolernes efterårsferie). Mødetidspunktet er 10.00 til 12.00.
Vi har med glæde erfaret, at der her skabes et rum på tværs af generationer for
samvær og samtaler over en god kop kaffe/
te, boller og frugt, mens børnene leger og
snakken går.

Det er gratis at deltage, og der er ikke
mødepligt, men afbudspligt dagen før på
SMS eller mail af hensyn til indkøb og de
praktiske forberedelser. Tovholdere er
Hanne Møller Jensen og Annie Winther.
Menighedsrådet sørger for garn, pinde og
opskrifter til projekterne.
Med venlig hilsen
Annie Winther
Tlf. 2625 6731
Mail: annie3731@gmail.com

Af Annie Winther-Hansen
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Ny salme
af en
Tjæreborger

Af mørket skinner lyset frem
Af mørket skinner lyset frem
som lysning i en skov.
Guds Ånd, den er som mosens em.
Hør, ulvene på rov.

Mit liv i storm, mit Kristus-ja!
før mig i sandhed hen.
For træer skoves, brændes af,
men skov vil gro igen.

I skoven er et kildevæld,
drik af det gode vand.
En hjortekalv, en uskyldssjæl,
skal dø ved ulvetand.

Fra Jesus stråler livets lys,
han baner vej for mig.
I dødens mørke, tyste gys
al salighed i dig.

Hør, graners knagen i en storm,
nu falder stammen tungt.
Vor Skabers kraft gav verden form,
Guds ord for evigt ungt.
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N. Ordskov 2019-20

Aktivitetskalender
Sept.

15

Tirsdag den 15. sept. kl. 19.00.
Valgforsamling og menighedsrådsmøde i Tjæreborg Menighedsråd.
Sognehuset.

Okt.

1
Okt.

Sept.

15

Tirsdag den 15. sept. kl. 19.00.
Valgforsamling og menighedsrådsmøde i Sneum Menighedsråd.
Kirkehuset.

5
Okt.

Sept.

16

Onsdag den 16. sept. kl. 10 - 12.
Strikkedamerne mødes første gang i
efteråret. Sognehuset.

6
Okt.

Sept.

16

Onsdag den 16. sept. kl. 10.20 - 12.
Babysalmesang starter.
Tjæreborg Kirke og Sognehuset.
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Torsdag den 1. okt. kl. 9.00 - 9.30.
Morgensang i Tjæreborg Kirke.
Formiddagskaffe i Sognehuset.

Nov.

Mandag den 5. okt. kl. 19.30 - 20.00.
Aftensang. Tjæreborg Kirke.

Nov.

Tirsdag den 6. okt. kl, 19.00.
Menighedsrådsmøde i
Sneum Menighedsråd. Kirkehuset.

Nov.

Torsdag den 22. okt. kl. 19.00.
Menighedsrådsmøde i
Tjæreborg Menighedsråd. Sognehuset.

2
5
12
Nov.

26
Dec.

3
Dec.

7

Mandag den 2. nov. kl. 19.30 - 20.00.
Aftensang. Tjæreborg Kirke.

Torsdag den 5. nov. kl. 9.00 - 9.30.
Morgensang i Tjæreborg Kirke.
Formiddagskaffe i Sognehuset.

Torsdag den 12. nov. kl. 19.00.
Menighedsrådsmøde i
Sneum Menighedsråd. Kirkehuset.

Torsdag den 26. nov. kl. 19.00.
Menighedsrådsmøde i
Tjæreborg Menighedsråd. Sognehuset.

Torsdag den 3. dec. kl. 9.00 – 9.30.
Morgensang i Tjæreborg Kirke.
Formiddagskaffe i Sognehuset.

Mandag den 7. dec. kl. 19.30 – 20.00.
Aftensang. Tjæreborg Kirke.
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gudstjenester
September

Sneum

Tjæreborg

Søndag, den 6. september, 13.s.e.trinitatis

10.15 ●

ingen

Søndag, den 13. september, 14.se.trinitatis

9.00 ●

10.15 ●

Jens Jermiin Nielsen
Peter Herold Søgaard
Se omtale inde i bladet

10.15 ● ●

Lørdag, den 19. september/ konfirmation
Søndag, den 20. september, 15.s.e.trinitatis/Høst

19.30 ●

10.15 ●

Søndag, den 27. september, 16.s.e.trinitatis

10.15 ●

9.00 ●

Søndag, den 4. oktober, 17.s.e.trinitatis

9.00 ●

10.15 ●

Søndag, den 11. oktober, 18.s.e.trinitatis

10.15 ●

9.00 ●

Søndag, den 18. oktober, 19.s.e.trinitatis

9.00 ●

10.15 ●

Søndag, den 25. oktober, 20.s.e.trinitatis

10.15 ●

9.00 ●

Oktober

November
Søndag, den 1. november, Alle helgens dag

●
●
◆

10.15 ● ● ◆

13.00 ● ● ◆

Kirkebil i Sneum
Kirkebil kan efter behov og ønske bestilles
til alle gudstjenester. Tilmelding dagen før
til kirketjener Susan Jakobsen, tlf. 2124
7235, kl. 12 -13. Kirkebilen kører fra såvel
Tjæreborg som Bramming.
Kirkebil i Tjæreborg
Kirkebilen kører efter behov og ønsker til
alle gudstjenester. Tilmelding senest dagen
før til Lisbet Hansen, tlf. 2066 8488.

14.30 ● ● ◆
16.00 ● ● ◆
9.00 ●

Søndag, den 15. november, 23.s.e.trinitatis

10.15 ●

9.00 ●

9.00 ●

10.15 ●

10.15 ●

9.00 ●

Søndag, den 6. december, 2.s.i advent

9.00 ●

10.15 ●

Søndag, den 13. december, 3.s.i advent

10.15 ●

9.00 ●

Søndag, den 22. november, sidste s. i kirkeåret
Søndag, den 29. november, 1.s.i advent

10.15 ●

December

Kirke- og Sogneblad
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