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Jagtgudstjeneste
Under de omstændigheder, som tiden dikterer, bliver vores jagtgudstjeneste i år en smule anderledes.
Det er nok en dårlig idé at lade
jagthornene blæse menigheden i
hovedet, så for denne gangs skyld
vil der ikke være jagthornsmusik.
Vi klarer os mere kirketraditionelt
musikmæssigt i år. Men kirken vil
dog være pyntet særligt op til jagtgudstjeneste. Og så vil der stadig
være glögg og æbleskiver, men det
vil blive delt ud i kirken, hvor folk
sidder. Det skal nok blive hyggeligt. Gudstjenesten er som sædvanligt sidste onsdag i november kl 19
i Slemminge kirke, dvs 25/11.
De 9 læsninger
Denne julegudstjenesteform består
ikke mindst af ni bibellæsninger,
som læses af folk fra menighed og
råd. Læsningerne tager os fra de
tidligste tider frem til julenat, og
man kan således opleve bibelens
fortælling helt fra skabelsen og
frem til det, der fejres i decembers
store højtid. Gudstjenesten finder
sted onsdag 9/12 kl 19 i Slemminge kirke.
Konfirmanderne
Også i december og januar har
vi et par gudstjenester, hvor konfirmanderne som en del af deres
konfirmandundervisning gør kir-

ken klar og aktivt deltager som
læsere i løbet af gudstjenesten.
Af diverse årsager er begge disse
gudstjenester 13/12 og 17/1 i Våbensted kirke. Alle er naturligvis
velkommen, især til at bakke de
unge mennesker op.
Juleaften
Det er klart, at vi ikke kan være
så mange i kirke juleaften, som vi
plejer. Her hos jer prøver vi at klare juleaften ved at holde en gudstjeneste mere end vi plejer. Derfor
har vi som vanligt gudstjeneste i
Våbensted kl 13 og Slemminge
kl 16, men også i Fjelde kl 14.30.
Vi synes ikke, at vi kan sælge billetter til gudstjenester, så derfor
må princippet om først til mølle
gælde. Kom i god tid! Hvor mange
kirkerne må rumme, er svært at
sige på forhånd, men der vil være
et maksimalt antal udregnet efter
den enkelte kirkes størrelse.
Juledagene
De følgende dage vil vi næppe opleve samme problem, men måske
er det værd at bemærke, at vi her
stadig fejrer julens højtid. Så dér
er altså endnu en mulighed for at
gå til julegudstjeneste og synge julesalmer. Juledag i Engestofte og
2. juledag i Fjelde. I år kommer
julesøndag endda umiddelbart efter – og det er i Slemminge.

Nytårsdag
Nytåret fejres sikkert med festivitas nytårsaften, om end nok under mere afdæmpede forhold end
sidst. I kirken fejrer vi dagen derpå
nytåret med to gudstjenester, forhåbentlig som vi plejer – men i
hvert fald med bobler og kransekage. Og det er i Fjelde kl 14 og
Engestofte kl 16.
Dåbsgudstjeneste
Lørdag 23/1 kl 10.30 fejres dåbsgudstjeneste i Slemminge kirke.
Nytårshygge
Dagen efter er der endnu en
gudstjeneste i Slemminge kirke.
Nytårshygge er en eftermiddagsgudstjeneste, hvor vi plejer at spise
søde sager sammen i konfirmandstuen bagefter. I skrivende stund
er det svært at sige, hvilke vilkår
der vil være gældende – men i håb
om, at tiderne kan være gunstige,
planlægger vi efter at gøre noget i
samme stil som tidligere. Det er kl
14 i Slemminge kirke 24/1.
Strikkeklub
Anden mandag i hver måned kl
14-16 strikkes der i Våbensted
præstegård, mens der hygges og
snakkes! I vintermørket er datoerne 14/12, 11/2 og 8/2. Alle er
velkommen!

Gudstjenester
November:
25. Jagtgudstjeneste
29. 1. s. i advent

KJ
KJ

Slemminge
Våbensted

19.00
10.30

December:
6. 2. s. i advent
6. 2. s. i advent
9. De 9 læsninger
13. 3. s. i advent
20. 4. s. i advent
24. Juleaften
24. Juleaften
24. Juleaften
25. 1. juledag
26. 2. juledag
27. Julesøndag

KJ
KJ
KJ
KJ
MWH
KJ
KJ
KJ
KJ
KJ
KJ

Fjelde
Engestofte
Slemminge
Våbensted
Engestofte
Våbensted
Fjelde
Slemminge
Engestofte
Fjelde
Slemminge

9.00
10.30
19.00
10.30
9.00
13.00
14.30
16.00
10.30
10.30
10.30

Januar:
1. Nytårsdag
KJ
1. Nytårsdag
KJ
3. H3K
KJ
10. 1. s. e. H3K
MWH
17. 2. s. e. H3k
KJ
23. Dåbsgudstjeneste KJ
24. Sidste s. e. H3K / nytårshygge KJ
31. Septuagesima
KJ

Fjelde
Engestofte
Våbensted
Fjelde
Våbensted
Slemminge
Slemminge
Engestofte

14.00
16.00
10.30
19.00
10.30
10.30
14.00
10.30

Februar:
7. Seksagesima KJ
7. Seksagesima Kj

Våbensted
Fjelde

9.00
10.30

