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NY KORDEGN

KONTAKT

Sognepræst
Arendse Wulff-Jørgensen
Rønninge præstegård
Træffes efter aftale
Tlf. 2119 2028
Mail:arw@km.dk

Sognepræst
Andreas la Cour
Rynkeby præstegård
Tlf. 6539 1098
Mail: apd@km.dk

Kirkekontoret
Præstesekretær 
Charlotte Bülow
Kirkekontoret Grubehuset
Kirkestræde 1, Rønninge
Træffetid: Mandag og torsdag 
kl. 10-12 eller efter aftale.
Tlf. 6538 3218
Mail: chbl@km.dk 

Menighedsrådets formand
Ann-Sofie Gertz
Kærsangervænget 14, 
5550 Langeskov
Tlf.: 5128 6436
Mail: formand@ronningekirke.dk

Næstformand og sekretær
Henning Søjbjerg
Dalkær 6, 
5550 Langeskov
Tlf.: 2751 1748
Mail: naestformand@
ronningekirke.dk

Kasserer
Lena Bækholm
Bakkevej 20, 
5550 Langeskov
Tlf.: 2763 6609

Kirkeværge
Claes Kroer Simonsen
Tlf.: 2464 4059

Organist
Camilla Sibani
Tlf.: 5051 0141
Mail: organist@ronningekirke.dk

Kommunikation, Presse, 
it og medier
Brian Lange
Tlf.: 2532 7930
Mail: kommunikation@
ronningekirke.dk

Graver 
Henrik Jepsen
Kirkestræde 1 A, Rønninge,
5550 Langeskov
Tlf.: 6538 3818 
Mail: graver@ronningekirke.dk

Lisbeth Hesselholt Andersen er stoppet som kordegn ved 
Rønninge kirke, da hun er gået på efterløn. Lisbeth har 
været ansat ved kirken i 8 år, og vi har været meget glade 
for samarbejdet. Lisbeth vil blive savnet for særligt sit 
varme og positive sind overfor menighedsrådet, de 
ansatte og de mange sognebørn, hun har været i kontakt 
med. Tak til Lisbeth!

Vi har ansat en ny kordegn, som vil afløse Lisbeth, hun 
hedder Charlotte Bülow. Charlotte er ligeledes kordegn 
ved Munkebo, Kølstrup, Rynkeby og Revninge kirker, og 
vi glæder os over, at hun også vil påtage sig kordegne- 
opgaven ved Rønninge kirke.

Velkommen til Charlotte. Vi ser frem til samarbejdet!

  ORIENTERING 
Graverkontoret i Rønninge Kirke benytter nu e-boks når der sendes regninger og andet post.
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EFTERÅR OG HØSTTID

Prædiken fra Kræmmergudstjenesten 2021 
Af Arendse Wulff-Jørgensen

Så er vi langt om længe samlet i vores store 
markedstelt igen. For første gang i de mere 
end 30 år vores marked har eksisteret blev det 
aflyst sidste år. Man havde aldrig troet, at 
noget skulle slå vores marked hen. Men jo, 
også Lange skov kræmmermarked gjorde selv-
følgelig hvad de kunne sidste år for at passe 
på de syge og svage og alle andre. Så tak for 
det.

Vi har et stærkt marked, som er kommet 
stærkt tilbage. Og nu står vi her heldigvis 
igen. Jeg plejer at sige, at jo flere tomme 
pladser vi har i teltet her til gudstjenesten, jo 
flere var der nok i teltet i går, og de ligger nu 
derhjemme med ondt i hovedet?

Evangelieteksten til i dag er fra Lukasevange-
liet. Den handler om Jesus, der fortæller sine 
disciple en lille historie om en mand, der skulle 
holde en stor fest. I første omgang har man-
den – altså værten, valgt at holde en lukket 
fest for kun inviterede. Men da festen skal 
begynde, sender han sin tjener ud for at sige, 
at nu står alt klar, festen kan begynde, og 
gæsterne kan komme. 

Men hver og én havde de pludselig en rigtigt 
god undskyldning for ikke at kunne deltage:

Den ene skulle ud at se til sin nye mark. En 
anden skulle ud at afprøve fem nye par okser. 
En tredje var lige blevet gift og havde for-
mentlig travlt med at være nyforelsket. Og 
sådan blev det ved. Ingen kom. Alle de ind-
budte havde hver en undskyldning for at blive 
væk. Og det gjorde de. De blev væk. De kom 
ikke til festen.

Hvad skete der så? Værten fandt ud af, at der 
nok slet ingen særlige indbudte skulle være til 
festen. Alle skulle derimod være velkomne, og 

han mente virkelig ALLE. Tjeneren blev sendt 
ud igen. Denne gang ud på byens gader og 
stræder. Han hentede de fattige, de blinde, de 
lamme ind. Han gik en tur mere. Alle han 
mødte, blev hentet ind, og ikke en eneste 
blev fornægtet adgang til festen. 

En fest blev der holdt, så stor den kunne 
være. Huset blev fyldt. Alle var samlet.  

Langeskov kræmmermarked er ikke en fest, 
hvor vi finder undskyldninger for at blive væk 
– tværtimod. 

Jeg finder hvert år på undskyldninger for, 
hvorfor jeg skal have et par timer hernede 
UDEN børn, og hvorfor det er vigtigt at nå 
herned igen søndag eftermiddag inden det 
sidste bliver pakket sammen. Jeg skal nemlig 
have købt de sidste billige plader chokolade?

Vores marked vil vi alle oprigtigt gerne 
besøge. Vi vil ikke gå glip af denne weekend. 
Og det er netop sådan en fest, som Jesus 
ender med at holde, hvor alle er indbudte.

Langeskov kræmmermarked er ikke en fest 
for få indbudte. Det er en fest, hvor alle er 
inviteret, og hvor vi alle kan være med. Det er 
en fest, hvor vi kommer fra gader og stræder 
for at være sammen og for at møde det gen-
kendelige, få de sædvanlige øl og de sædvan-
lige pølser.
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Det er også en fest, hvor børnene skal op og 
have en tur i en karrusel og bagefter spise en is 
og vinde en bamse. Det er en fest, hvor de 
unge kommer sent og fulde hjem om natten, og 
hvor forældrene nyder, at selv de for en gangs 
skyld skal ud og have en øl eller to for meget. 
Der er musik, og der er glade mennesker, glade 
købmand, glade kunder over det hele. 

På markedet møder vi dem, vi kender og 
dem, vi ikke kender. Vi møder dem, der ikke 
ligner os og dem, vi ellers ikke plejer at feste 
med. 

Budskabet med fortællingen om Jesus fest er 
netop, at ligesom Gud har plads til forskellig-
heder i sit rige, så skal vi også gøre plads til 
forskelligheder i vores rige – i vores liv. Vi skal 
anerkende dem, som ikke ligner os og dem, 
der ikke gør, som vi gør. 

Og her på pladsen møder vi forskelligheder 
og gør plads til forskelligheder. Der er ingen, 
der er finere end andre eller bedre end andre. 
Vi er alle lige og alle lige rige.

Det ville være så kedeligt, hvis vi altid kun 
holdte fest med de samme venner – de 
udvalgte venner eller de venner, som ligner  
os og gør tingene på den samme måde  
som os.

Derfor er det godt endelig at kunne samles 
mange igen og være sammen med alle dem 
uden for ens egen boble. Dem, der viser, 
hvordan verden også ser ud, og at der er flere 
rigtige måder et gøre tingene på og flere rig-
tige måder at se ud på! 

Denne smukke blå himmel, som godt nok i 
dag er dækket af skyer, men som vi alligevel 
har kunne nyde mange septemberdage, den 
er ikke kun min eller din. Den er vores alle-
sammens. 

Den favner os alle. Hos Gud er der ingen 
grænser. Vi har alle lige meget værdi, og hvor 
ville vores verden være kedelig, hvis vi alle var 
ens!

FOREDRAGSFORENING VED RØNNINGE,  
RYNKEBY OG REVNINGE KIRKER

En aften sidst i august måned havde præ-
sterne Andreas og Arendse sat muligt interes-
serede i stævne i Grubehuset i Rønninge for 
at se, om man kunne få stablet en foredrags-
forening på benene i samarbejde mellem de 
tre sogne. Tak til alle jer som deltog i mødet. 
Der blev indsamlet en masse gode ideer og 
oplæg til, hvad man kunne samles om. 
Repræsenterede var blandt andre menigheds-
rådene fra Rynkeby, Revninge og Rønninge. 
Desuden Lokalrådene fra de tre byer. Og så 
dem, der bare repræsenterede sig selv selvføl-
gelig. 

Vi forventer at første 
foredrag vil finde sted i 
marts 2022 og 
omhandle Karen 
Blixen, og derfor vil  
vi gerne allerede nu 
invitere til en filmaften 
torsdag den 24. februar kl. 19.00 i konfir-
mandstuen i Rynkeby, hvor vi skal se »Mit 
Afrika«.

Tilmelding må gerne ske via mail (apd@km.dk)  
eller telefon (65 39 10 98) til sognepræst  
Andreas la Cour.
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De morgenfriske sognebørnene var alle vel 
mødt kl. 9, og udflugtens 43 deltagere steg 
ombord i Bergholdt bussen, – klar til afgang 
mod Løgumkloster.

Kaj Nielsen var bustures guide, – og kom med 
muntre kommentarer undervejs, – og af og til 
en vits fra Johannes Møllehaves humoristiske 
samling. – en del af de øvrige vitser, kunne 
man godt have ham mistænke for at stamme 
fra Otto Leisners skotøjsæske samling!

Da vi nåede det jyske, fulgte vi »den nærme-
ste omvej«, ad små veje, med udsigt til 
marsklandet, og vi fik også et glimt af Ribe 
domkirke og Rømø, inden bussen ankom til 
torvet i Løgumkloster.

Efter en kort pause, hvor der var anledning til at 
strække ben, og få et kik på torvedagens udbud, 
blev der budt til bordes på »Central Hotellet«.

Her blev der budt på dejlig mad: »Moderne flæ-
skesteg«, som Kaj med bange anelser havde 
underholdt om på turen. Han var ganske sikker 
på, at stegen måtte være »plantebaseret« – for 
det er jo så moderne at spiste plantebaseret 
»kød«. Hans bange anelser kom dog til skamme 
– det var ægte kød, – og særdeles velsmagende. 
Desserten var hjemmelavet is med flødeskum!

Således velforsynede var alle klar til rundvis-
ningen i Løgumkloster kirke. En fantastik flot 
kirke – opført af Cistercienser munke i 1173, 
men som følge af en brand senere genopført i 
begyndelsen af 1200-tallet, – bla. med støtte 
af kong Valdemar Sejr, hvor genopbygningen 
blev udført i røde munkesten.

Vores kirke-guide fortalte medlevende om 
kirkens historie, – hvorledes Cistercienserorde-
nen var en udløber af Benediktinerordenen, 
– og som i protest mod den lidt for magelige 
og velnærede livsform, som Benediktinerne 

var forfaldet til, ville genindføre en mere from, 
arbejdsom og asketisk livsstil, der kom til at 
præge munkenes liv i Løgumkloster. 

Han fortalte så levende, at man nærmest dan-
nede sig et billede af den velnærede, livsglade 
og øl bryggende munk, vi kender fra Robin 
Hood filmene, som billedet på, hvordan en 
Benediktiner munk måtte have set ud.

På den tid var kirken selvfølgelig katolsk, hvor 
man kunne købe sig aflad, og således sikre sig, 
at ens sjæl fik en nådig behandling i Skærsilden. 
Mottoet hed »Når mønten i kisten klinger, – 
straks sjælen af Skærsilden springer!«. Til forskel 
fra den Romersk katolske kirke, hvor man for-
nemmer, at alle pengene havnede direkte i 
Pavens skattekiste i Rom, gjorde guiden 
opmærksom på, at i Løgumkloster blev aflad-
betalingen organiseret således, at man ved sin 
død, kunne overdrage sin ejendom til kirken, for 
til gengæld at være sikker på, at der ville blive 
bedt en bøn for éns sjæl i skærsilden én gang 
om året, nemlig på den salige givers dødsdag.

Dette system var årsag til, at kirken efterhånden 
ejede det meste jord i hele amtet, og derfor blev 
meget velhavende, – så Christian 3 har nok gne-
det sig godt i hænderne, da alt katolsk jord over-
gik til kongemagten efter reformationen i 1536!

På hjemturen blev der budt på kaffe og lagkage 
i caféen på Jels Voldsted, inden bussen satte 
kursen mod Rønninge igen, hvor selskabet 
kunne se tilbage på en begivenhedsrig dag.

GENFORTÆLLING AF SOGNEUDFLUGT  
TIL LØGUMKLOSTER
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På bagkant af en noget anderledes start for 
det nye menighedsråd, er det nu dejligt omsi-
der at kunne se fremad, så kirken igen sum-
mer af liv og aktivitet. 

Menighedsrådsarbejdet i en Coronatid har 
ikke været let, men udfordringerne er heldig-
vis taget op på bedste vis, og da Coronare-
striktionerne blev ophævet, har fokus primært 
været på at få et normaliseret kirkeliv tilbage, 
så hurtigt som muligt. I skrivende stund er det 
dejligt at kunne konstatere, at aktiviteter som 
kor, babysalmesang og håndarbejdes cafeen 
igen er i fuld aktivitet. 

Overoverordnet har Menighedsrådet organi-
seret sig i en række underudvalg indenfor, 
økonomi, arrangementet /aktiviteter, byg- 
ninger og kirkegård, og kommunikation. 

I forholdt il bygning og kirkegående har der 
været afholdt provstesyn, hvor både kirke og 
kirkegården er gennemgået men henblik på 
identificering og prioritering af kommende 
større vedligeholds- og anlægsprojekter. På 
den korte bane arbejdes der bl.a. med udskift-
ning af varmekilder i kirken. 

På arrangement og aktivitetsområdet er fokus 
på, at tilbyde koncerter, foredrag m.v. Ligele-
des er det Menighedsrådets ønske, at alle de 
traditionelle aktiviteter skal i kalenderen igen. 
Dette betyder bl.a. at december måned vil 

byde på fællessang, juletræstænding, korkon-
cert, Lucia, Disney koncert og nytårsguds- 
tjeneste. I januar og februar kigger vi ind i en 
kalender med nytårskoncert, fastelavn og 
foredrag. 

Hold gerne øje med både tavlen i Langeskov 
Centret, kirkens hjemmeside og de sociale 
medier, hvor vi løbende vil annoncere de for-
skellige aktiviteter. 

På kommunikationsområder arbejdes der med 
en kommunikationsplan. En plan der skal 
hjælpe menighedsrådet med hvad man skal 
informere og hvornår det skal ske. Alle aktivi-
teter er fra september at finde i vores kirkeka-
lender på hjemmesiden og Folkekirken kirke-
kalender app.

Kirkebladet havde i sidste udgave en prøve på 
en aktivitets kalender. Det er blevet vedtaget 
at beholde den i fremtiden, idet den er blevet 
godt modtaget. Ligeledes prøver vi at holde 
den samme rækkefølge i bladet. Det skulle 
gøre det mere overskueligt, når man har 
modtaget et par blade. 

Menighedsrådet afholder møder ca. 1 gang 
om måneden. Har du spørgsmål, forslag eller 
opmærksområder, som du gerne vil have 
menighedsrådet tager op, er du altid velkom-
men til at kontakte os – se vores kontaktop-
lysninger på første side i bladet.

NYT FRA MENIGHEDSRÅDET

  ORIENTERING 

KIRKEKONTORET HAR FÅET NY ÅBNINGSTID 

Mandage & Torsdage mellem 10.00 og 12.00 

Eller efter aftale!
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Fælleskor for Rønninge, Rynkeby og Revninge

Babysalmesang

Fællessang på tværs af sognene

Har du lyst til at prøve kræfter med korsang 
– det er ganske gratis. 

Vi er et hyggeligt kor med plads til alle – alders-
mæssigt spænder vi vidt – og vi har et godt 
socialt fællesskab med god tid til kaffepause og 
snak undervejs i forprøven. Vi synger et forskel-
ligartet repertoire og et par gange om året syn-
ger vi i kirken. Vi slutter året og sæsonen af med 
henholdsvis julefrokost og sommerfestmiddag.

Babysalmesang er en rolig stund med nærvær 
og leg. Vi bruger fagter, tørklæder, stille 
musik, sæbebobler, dans og vores stemmer til 
blidt at stimulere babys sanser. 

En torsdag kl. 14.00 i hver måned mødes vi til 
fællessang i Grubehuset i Rønninge.

Vi synger frit fra højskolesangbogen med en 
god kage- og kaffepause undervejs, så smør 
stemmebåndene og tag dit gode humør med. 

Lyder det som noget for dig, så kom og vær 
med til en forprøve, der foregår i dejlige loka-
ler i Grubehuset i Rønninge. Vi har plads til 
alle, med og uden korerfaring. 

Vi mødes torsdage kl. 19.00, og du behøver 
ikke melde dig til på forhånd. Første gang 
efter nytår er torsdag d. 13. januar. 

AKTIVITETER

Håndabejdscafé

Vi mødes én onsdag om måneden til hygge 
omkring håndarbejde. Der er ingen krav, 
hverken med hensyn til alder, eller hvilket 
håndarbejde man har med. Nybegyndere er 
også velkommen.

Ingen tilmelding er nødvendig, man kommer, 
når man kan.

Der er god tid og selvfølgelig mulighed for 
både at skifte og give din babymad undervejs. 
I 2022 mødes vi følgende onsdage kl. 9.30: 

Januar: 19., 26.
Februar: 2., 9., 23.
Marts: 2., 9., 16., 23, 30. 

I første ½ år 2022 mødes vi disse dage: 
13. januar, 3. februar, 3. marts, 7. april, 5. maj,  
2. juni.

Tidspunktet er som altid kl. 19.00-21-00. 
Man kan benytte kirkebilen som til andre 
arrangementer. Se på kirkebladets bagside, 
hvordan man gør.

Vi glæder os til at ser jer!

Vi møde på følgende dage:
Onsdag den 1. december, Onsdag den 2. 
februar, Onsdag den 2. marts
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Juletræstænding

Julefællessang

Familie Julegudstjeneste

Nytårsgudstjeneste

Fastelavnsgudstjeneste

1. søndag i advent den 28. november kl. 16.00
I samarbejde med Rønninge lokalråd opsættes igen i år et juletræ ved Rønninge kirke, som vil 
lyse for os i december måned. Træet tændes kl. 16.00, og efterfølgende går vi til Grubehuset, 
hvor der serveres gløgg og småkager samt juice til børnene.

Torsdag den 2. december kl. 17.00
Torsdag d. 2. december rykker fællessang ind i Rønninge kirke, hvor vi skruer godt op for jule-
stemningen med julesange advent- og julesalmer samt gløgg og julekager. Bemærk at tidspunk-
tet er rykket til kl. 17.00 denne torsdag.

2. søndag i advent den 5. december kl. 14.00
Denne søndag får vi besøg af vores pigespejdere, som vil gå luciaoptog i kirken. Gudstjenesten 
holdes som en familiegudstjeneste, så alle kan være med – både store og små! Tag derfor dine 
børn med i kirke og oplev en anderledes og stemningsfuld julegudstjeneste i børnehøjde!

Fredag den 31. december kl. 13.30
Nytårsaftensdag holder vi en festlig nytårsgudstjeneste i kirken. Efter gudstjenesten mødes vi i 
Grubehuset til champagne og kransekage, for at ønske hinanden et godt nytår. 
Vi glæder os til at se jer, - skåle med hinanden, og ønske det nye år velkommen!

Søndag den 27. februar kl.14.30
Igen i år vil vi i fejre fastelavn i Rønninge Kirke. Vi mødes i kirken til en børnegudstjeneste (børn 
meget gerne udklædte). Efter gudstjenesten vil vi slå katten af tønden og spise fastelavnsboller i 
Grubehuset. Vi glæder os til at se jer, og vi behøver ingen tilmelding!

AKTIVITETER

Disneykoncert
Lørdag den. 4. december kl. 16.00 
Så er det tid til at fyre helt op for julestemningen, og 
det gør vi med vores årlige juletradition – Disney-
koncerten. Vi spiller og synger de bedste og kendte-
ste hits med nostalgiske afstikkere til gamle dages 
klassikere. Efter koncerten er der saftevand, gløgg 
og æbleskiver til alle i Grubehuset.

!  

lørdag d. 4. december kl. 16.00

Fri entré
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I weekenden den 28. og 29. august samt søndag den 5. september blev der afholdt konfirma- 
tioner i vores kirke. Det var nogle festlige dage, som vi kunne gennemføre uden corona-restrik- 
tioner. Konfirmationerne skulle oprindeligt være afholdt i foråret tidligere på året, men igen i år 
måtte de udskydes grundet corona. 

Stort tillykke med den store dag  
til alle konfirmanderne.

KONFIRMEREDE



AKTIVITETS KALENDER

November 28.. November Kl. 16.00 Juletræstænding

December 1. December Kl. 19.00 Håndarbejdscafé

2. December Kl. 17.00 Julefællessang på tværs af sognene

Kl. 19.00 Kor

4. December Kl. 16.00 Disneykoncert

9. December Kl. 19.00 Kor

16. December Kl. 19.00 Kor

Januar 13. Januar Kl. 19.00 Kor

Kl. 14.00 Fællessang på tværs af sognene

19. Januar Kl. 09.30 Babysalmesang

20. Januar Kl. 19.00 Kor

26. Januar Kl. 09.30 Babysalmesang

Kl. 19.00 Nytårskoncert

27. Januar Kl. 19.00 Kor

Februar 2. Februar Kl. 09.30 Babysalmesang

Kl. 19.00 Håndarbejdscafé 

3. Februar Kl. 19.00 Kor

Kl. 14.00 Fællessang på tværs af sognene

9. Februar Kl. 09.30 Babysalmesang

10. Februar Kl. 19.00 Kor

23. Februar Kl. 09.30 Babysalmesang

24. Februar Kl. 19.00 Kor

Kl. 19.00 Filmaften – Mit Afrika (Rynkeby)

Marts 2. Marts Kl. 09.30 Babysalmesang

Kl. 19.00 Håndarbejdscafé

3. Marts Kl. 19.00 Kor

Kl. 14.00 Fællessang på tværs af sognene
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Nytårskoncert

Onsdag den 26. januar kl. 19.00
Vi synger nytåret ind med et brag, 
når Rønninge kirke lukker dørene op 
for årets første koncert. Det bliver 
med masser af fest og farver når Julie 
MeeRa, Jonathan von Schwanenflügel og Frederik Rolin disker op med smægtende toner fra 
operaens, operettens og musicalens verden. Til koncerten vil de 3 sangere blive akkompagneret 
af Camilla Sibani.
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Døbte:
 8. august 2021 Claire Lund Østergaard
 22. august 2021 Matheo Pallisgaard Storgaard
 12. september 2021 Felix Kingo Mark Henriksen
  Arthur Vestergaard Christensen

Viede:
 14. august 2021 Maria Geneser Sparvath og Thomas Geneser Sparvath

Begravede/bisatte:
 31. juli 2021 Jytte Dickinson, 97 år
 7. august 2021 Anne Elise Haack Ægidius, 71 år
 20. august 2021 Poul Erik Christensen, 86 år
 31. august 2021 Per Christian Rasmussen, 74 år
 4. september 2021 Palle Steen Jensen, 62 år
 16. september 2021 Margit Nielsen, 85 år
 17. september 2021 Ove Hansen, 88 år
 5. oktober 2021 Gerda Kirstine Justesen, 92 år
 7. oktober 2021 Bjarne Bisgård Jensen, 72 år

KIRKELIGE HANDLINGER SIDEN SIDST



 Kirkebladet
Bladet udgives af Rønninge menighedsråd. 
Ansvarshavende redaktør er  
Brian Lange. Tlf.: 2532 7930.  
Mail: kirkebladet@ronningekirke.dk

Kirkebladet udkommer i marts, juni,  
september og december.

 Kirkebilen
Kirkebilen er gratis og kan benyttes til alle guds- 
tjenester og arrangementer – brug den endelig!  
Der ringes til Taxa Fyn, tlf. 6615 4415, hvorefter  
Rønninge kirkes kontonummer 12024 skal oplyses.  
Husk at bestille tid til både ud- og hjemtransport, 
da det ikke nødvendigvis er samme vogn, som  
kører begge veje. Ring gerne dagen før.

Januar

Februar

Søndag  5. december Familiegudstjeneste kl. 14.00 Arendse Wulff-Jørgensen

Søndag 12. december 3. s. i advent kl. 11.00 Andreas la Cour, kirkekaffe

Søndag 19. december 4. s. i advent kl. 09.30 Andreas la Cour

Fredag 24. december Juleaften kl. 13.00 Arendse Wulff-Jørgensen

    kl. 14.30 Arendse Wulff-Jørgensen

    kl. 16.00 Arendse Wulff-Jørgensen

Lørdag 25. december Juledag kl. 11.00 Arendse Wulff-Jørgensen

Søndag 26. december Anden juledag kl. 09.30 Andreas la Cour

Fredag 31. december Nytårsgudstjeneste kl. 13.30 Arendse Wulff-Jørgensen

 

Søndag  2. januar Helligtrekonger kl. 19.00 Arendse Wulff-Jørgensen

Søndag  9. januar 1. s. e. h. 3 k. kl. 09.30 Arendse Wulff-Jørgensen

Søndag 16. januar 2. s. e. h. 3 k. kl. 09.30 Andreas la Cour

Onsdag 19. januar Fyraftensgudstjeneste kl. 17.00 Andreas la Cour

Søndag 23. januar 3. s. e. h. 3 k. kl. 11.00 Andreas la Cour

Søndag 30. januar 4. s. e. h. 3 k. kl. 11.00 Arendse Wulff-Jørgensen, kirkekaffe

Søndag  6. februar Kyndelmisse kl. 17.00 Andreas la Cour

Søndag 13. februar Septuagesima kl. 09.30 Arendse Wulff-Jørgensen

Søndag 20. februar Seksagesima kl. 11.00 Andreas la Cour

Onsdag 23. februar Fyraftensgudstjeneste kl. 17.00 Arendse Wulff-Jørgensen

Søndag 27. februar Fastelavn kl. 14.30 Arendse Wulff-Jørgensen

December

GUDSTJENESTELISTE RØNNINGE KIRKE  
DECEMBER, JANUAR OG FEBRUAR 2021/2022

INFO


