AASTRUP & VONSBÆK SOGNEBLAD
26. årgang nummer 3

2020

Juni - Juli - August

24. årgang nummer 2

2018

Marts – April - Maj

www.aastrupsogn.dk

www.vonsbaeksogn.dk

Indholdsfortegnelse
Indholdsfortegnelse ……………………………………………………………………………………. 2
Fodfæste ………………………………………………………………………………...................... 3
Sognenyt …………………………………………………………………………………………………… 5
Menighedsrådsvalg ……………………………………………………………………………………… 8
Kor og Koncerter ………………………………………………………………………………………… 9
Døbt, Viet/velsignet, Begravet/bisat ……………………………………………………………. 10
Hvornår sker hvad …………………………………………………………………………………….. 11
Lokalhistorisk forening ………………………………………………………………………………. 12
Vonsbæk Børnehus …………………………………………………………………………………… 13
Nordenfjords Borgerforening ……………………………………………………………………… 14
Telefonlisten ……………………………………………………………………………………………. 18
Aastrup & Vonsbæk Sogneblad ………………………………………………………………….. 19
Gudstjenester …………………………………………………………………………………………... 20

Foto på forside indsendt af:
Brian T. Schmidt

2

Fodfæste
Ind imellem kan man godt føle, at man mister sit fodfæste. Fx når hele landet
lukker ned, og vi skal holde afstand og ikke må ses med dem, vi ikke kan
undvære. Når vores verden bliver helt forandret, uanset om det kun er vores
verden eller hele verden, så mister vi fodfæstet. Så mangler vi den grund under
fødderne som gør, at vi ved, hvor vi står, og vi ved, hvor vi er på vej hen.
Og det kan være skræmmende at miste fodfæste, for det betyder, at vi er i
ukendt land, og vi ved ikke helt, hvornår og hvordan vi lander. Fast grund under
fødderne er en god følelse. Og nu skal jeg ikke blive ved med at spinde tråde på
det ord, men jeg tænkte, at det at miste fodfæste meget godt beskriver, hvordan
mange af os har oplevet de sidste måneder. Vi mister følelsen af tryghed, når alt
det kendte bliver lukket ned, og når vi ikke mere må ses med dem, vi kender. Og
noget af det værste er, at der ikke er nogen slutdato på. Måske er der kommet
det, når dette blad udkommer, men det viser netop meget godt, hvor usikkert det
hele er. Det er ikke til at planlægge efter. Måske bliver en del af arrangementerne,
vi skriver om i dette blad, ikke til noget. Det afhænger af, i hvilken grad landet er
lukket op, når vi når til juni måned.
Og meldingerne vi får er, at verden med corona er forandret, men hvordan
forandret? Skal vi for altid holde 2 meters afstand til hinanden?
Når det kendte forsvinder, mister vi lidt af vores fodfæste, og for mig er der nogle
ting, som hjælper mig til at finde en grund under fødderne igen: det kan være at
gå en tur i naturen og se hvordan det myldrer af liv lige nu. Forår og sommer
kommer helt som det plejer – eller næsten smukkere end det plejer - uanset at
karantæne og smittefare.
Og fællessang hjælper også godt til. Det har der heldigvis været en del i denne
tid, og fællessangen har været med til at skabe en følelse af, at vi stadig var
sammen, selvom vi var hver for sig. Og når fællessangen kan det, så er det fordi
vi er fælles om at tage nogle ord og toner til os. Det er det vi gør i kirken, når vi
er fælles om at synge salmerne – nogle af de salmer, som mennesker har taget til
sig igennem århundreder. Det er salmer, som de har brugt til at synge sig
igennem personlige og nationale kriser, krig, sygdom, bankerot og utryghed.
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fortsætter

Fodfæste
Det er salmer, som har været med til at give en grund under fødderne, når
tæppet var revet væk under én. Og det er salmer, som har været med til at sætte
ord på menneskers frygt og har hjulpet til at lægge frygten i Guds hænder.
En af dem kunne være denne:
Kom, bange sjæl, at skrive
Dig det i hjertet ind,
Lad denne glæde drive
Igennem sjæl og sind:
At hjælpen er tilstede,
At Jesus selv er her,
Han vil dig trøste, glæde
Og altid have kær.
(Den danske salmebog nr. 86 v. 5)
En nyere eksempel på en salme som taler til os med urolige hjerter er skrevet af
salmedigteren Janne Mark (og den kan høres på Spotify):
Syng for alverdens urolige hjerter
Syng, så de falder til ro.
Syng kærligt om at forsoning er heling
Syng om at miste og få.
Lad et mærke stå, læg et spor ud at gå
Skaber, syng Jorden til ro.
Din sang for alverdens urolige hjerter
Lyder i alt lige nu.
Med den bøn om at alverdens urolige hjerter må finde ro, vil jeg ønske jer en god
sommer! Og jeg glæder mig til igen at kunne mødes til gudstjenester og
arrangementer med jer, så vi i fællesskab kan synge hjerterne til ro – og finde
fodfæste!
Inge
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Sognenyt
Alle planer er lidt foreløbige i disse tider. Og derfor fortæller vi her om,
hvad vi gerne vil lave sammen med jer – hvis vi får lov! Følg med på
hjemmesiden og facebook-siden for at se, om der sker ændringer – eller
tilmeld dig nyhedsmail, ved at skrive til ilm@km.dk.
Sognepræsten er altid klar til en samtale – også i disse tider. Det kan
enten være på telefon, virtuelt eller som en gåtur. Så er der brug for at
vende tanker, er man meget velkommen til at kontakte mig på tlf.
74534113/mobil 29912618/mail ilm@km.dk
Indsamling til Folkekirkens Nødhjælp
Søndag d. 8. marts blev der samlet ind til Folkekirkens Nødhjælp. På grund af
smittefare fra corona, blev der ikke ringet på dørene, men der blev indsamlet i
kirkerne, og det kom op på 1039 kr. Mange har sikkert også støttet med
mobilepay - tak for alle bidrag!
Friluftsgudstjeneste 2. pinsedag
Den fælles 2. pinsedagsgudstjeneste for provstiet er aflyst!

Udflugt for ældre og pensionister
Tirsdag d. 16. juni kl. 13-17 inviterer vi til udflugt. Vi har valgt, at de
begrænsninger, som coronasmitte giver, vil vi bruge til at finde på en helt anden
slags udflugt i år. Udflugten kommer til at foregå i lokalområdet og i egne biler.
Programmet bliver:
Besøg på sansehaven i Ørby
Besøg i Bulladen i Ørby
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Sognenyt
Besøg på den nybyggede gård på Søndermark, som har mange spændende
projekter i gang.
De tre besøg, som kommer til at foregå forskudt, så vi ikke er for mange
forsamlede på én gang. Derefter drikker vi kaffe i præstegårdshaven – med god
afstand og synger fællessange.
Tilmelding til turen kan ske til sognepræst Inge Lindhardt Mikkelsen på tlf.
74534113 eller mail ILM@KM.DK. Opgiv navn og tlf.nr. så vi kan kontakte jer
vedrørende, hvor I skal begynder jeres udflugt. Fortæl også gerne om I kører i
egen bil eller om I gerne vil have et lift. Prisen for kaffen er 40 kr.
Grundlovsmøde
Grundlovsmødet fredag d. 5. juni kl. 14-16 må vi desværre aflyse, da vi ikke har
lov at afholde så store arrangementer endnu.
Konfirmandindskrivning
Der bliver konfirmandindskrivning for skoleåret 20/21 onsdag d. 24. juni kl. 16-18
i Sognehuset i Aastrup. Der bliver udsendt indmeldelsessedler til de konfirmander,
der bor her i sognene. Indskrivningen er individuel, så der kan være lidt ventetid –
især hvis alle kommer kl. 16. Til indskrivningen bedes man medbringe en udfyldt
indmeldelsesseddel og konfirmandens dåbsattest.
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Sognenyt
Præstens ferie
Jeg holder ferie i uge 30+31+32, og imens jeg ferierer, passes embedet af
sognepræst Susanne Madsen, som træffes på tlf. 74566263.
Menighedsrådsmøder
Fælles menighedsrådsmøde:
18. august kl. 19 i sognehuset
Sanketræ
Henvendelse til Bent Villadsen tlf. 74579208 / 51744319
Vonsbæk og Aastrup menighedsråd
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Menighedsrådsvalg
Tirsdag d. 9. juni afholder menighedsrådene orienteringsmøde om
menighedsrådsvalget. På møderne vil menighedsrådene fortælle om rådenes
arbejde og opgaver, og det vil blive orienteret om, hvad der er af muligheder for
at få medbestemmelse på aktiviteter i kirkerne. Vi håber mange har lyst til at være
med – og til at komme med deres idéer til, hvad menighedsrådene skal tage fat
på (og måske selv være med til at tage fat...).
Orienteringsmøderne ligger:
Tirsdag d. 9. juni kl. 19 i sognehuset i Aastrup for Aastrup Menighedsråd
Tirsdag d. 9. juni kl. 20 i gymnastiksalen på Vonsbæk skole for Vonsbæk
Menighedsråd.
15. september afholdes valgforsamling, hvor der kan laves lister over, hvem der
ønsker at stille op til menighedsrådene. Hvis der kommer flere lister, skal der
foretages skriftligt valg, som skal være afsluttet inden 17. november.
Mange hilsener fra menighedsrådene i Aastrup og Vonsbæk.
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Kor og Koncerter
KORSANG I KIRKERNE
Forårets korsæson sluttede desværre alt for tidligt og for brat på grund af
Corona’en.
Heldigvis har det været muligt at holde stemmen lidt ved lige takket være Philip
Fabers morgensang hver dag. Jeg har savnet korprøverne og samværet med
korsangerne utrolig meget og glæder mig sådan til at begynde igen.
SENIORKOR:
Begynder tirsdag d. 1. september kl. 10-12 i Aastrup Sognehus
Koret er et tilbud til alle sangglade seniorer. Vi mødes hver tirsdag kl. 10–12 i
Aastrup Sognehus.
Vi laver opvarmning og stemmetræning, synger sange fra Højskolesangbogen, nye
sange/salmer og kanons og tager en enkelt salmedans ind i mellem.
Der er plads til flere seniorer, så hvis du trænger til at få rørt stemmen, kroppen
og lattermusklerne, så er du meget velkommen. Man medbringer selv sin kaffe/te,
det er gratis at deltage og der kræves ingen særlige forudsætninger!
Sæsonen slutter 1. søndag i Advent med ”Syng Julen Ind” i Vonsbæk Kirke kl. 16.
PROJEKTKOR:
Koret er et tilbud til øvede korsangere. Vi øver 6 torsdage i efteråret og slutter
med ”Syng Julen Ind” i Vonsbæk Kirke sammen med Seniorkoret. Nærmere
omtale i efterårets Sogneblad
Hvis du vil vide mere om korene så kontakt korleder og organist
Astrid J. Thomsen
tlf. 3026 0185
mail: asjotho@bbsyd.dk
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Aastrup

01.03.

10.11.
24.11.
02.06.

Vonsbæk

Karl William Holm
Nommensen
Langstrengvej 7Bertram
Kønig
Nederbyvænget 3B
Johanne Marie Brink
Østerskovvej 9

10.03.

Johan Jensen Fredsholm
Præsteskoven 40

Viet/velsignet
25.05.

Theodor Erlang
Ejsbølvej 2F

22.02.

Henning Hansen
Sillerup Møllevej 3D Marie
Magrethe Bartel
Aastrup Alle 91

Theodor Erlang
Ejsbølvej 2F

22.02.

Henning Hansen
Sillerup Møllevej 3D Marie
Magrethe Bartel
A

Annette Vyff Hansen
Og Martin Vester Hanse

6.

Begravet/bisat
03.01.

12.02.

04.12.

21.02.

Walt Hauge
Vonsbækvej 20Birk Elneff
Hanquist
Pilumvej 9

Fie Hadrup Mikkelse

12.02.

04.12.

Døbt
22.09.

21.02.

astrup Alle 91
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Eline Kristine Petersen
Hjortebrovej 152
Kirsten Elisabeth Have
Sjælør Boulevard, Valby

Hvornår sker hvad

Mandag d. 01. juni
Kl. 10.30

Friluftsgudstjeneste
i præstegårdshaven

Tirsdag d. 09. juni
Kl. 1900 og Kl. 2000

Orienteringsmøderne
Sognehuset og gymnastiksalen

Tirsdag d. 16. juni
Kl. 13.00 – 17.00

Udflugt for ældre og pensionister
Ørby og Søndermark

Tirsdag d. 23. juni
Kl. 19.30

Sct. Hans
Ørbyhage

Onsdag d. 24. juni
Kl. 16.00 – 18.00

Konfirmandindskrivning
Aastrup sognehus

Tirsdag d. 01. september
Kl. 10.00 - 12.00

SENIORKOR
Aastrup sognehus

Tirsdagen
Kl. 18.30

Hyggecykling
Vonsbæk skole

Tirsdag d. 15. september

Valgforsamling
stiksalen på skolen
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Lokalhistorisk forening
Kære medlemmer og læsere.
Det er mærkeligt at sidde her mellem lokalhistorisk forenings to store planlagte
arrangementer og ikke kunne foretage sig noget.
Men som I har erfaret, gennem borgerforeningens sms- og mail-service, blev
foreningens generalforsamling, som var planlagt til onsdag den 25. marts,
udsat/aflyst som følge af nedlukningen af store dele af samfundet p.g.a. corona
pandemien. Det er naturligvis skuffende, idet generalforsamlingen er foreningens
øverste myndighed og årets højdepunkt, hvor normalt mellem en tredjedel og en
fjerdedel af medlemmerne trofast hvert år møder op til en hyggelig aften med
efterfølgende foredrag og sønderjysk kaffebord. Bestyrelsen vil indkalde til
generalforsamling, når det af myndighederne skønnes forsvarligt igen.
Aflyst blev derfor også præsentationen af Ann Helene Nissens bog: Ørby,
Lokalhistorie om liv og mennesker i en landsby ved Lillebælt. Bogen kan bestilles
på annhelene@bbsyd.dk eller via sms på 29614611. Bogen kan også købes på
arkivet, når vi lukker op igen.
Lige så eller endnu mere ærgerligt er det, at markedsdagen og lokalhistorisk
forenings udstilling i gymnastiksalen lørdag den 23. maj også er aflyst.
Lokalhistorisk forenings bestyrelse og arkivet har det sidste år arbejdet på
planlægningen af en stor udstilling om Genforeningen og 2. Verdenskrig.
Mange af de planlagte arrangementer omkring genforeningen rundt omkring i hele
Sønderjylland er udsat til 2021. I skrivende stund ved vi ikke, hvad
borgerforeningen beslutter m.h.t. placering af markedsdagen i 2021.
Vi ved heller ikke hvornår corona pandemien stopper. I følge Sundhedsstyrelsen
kan en normalisering have lange udsigter, hvis der ikke findes/fremstilles en
vaccine, som kan stoppe pandemien. Vi kan derfor ikke gøre andet end at vente,
glæde os over, at vi bor i et land som Danmark, og håbe på at der snart findes en
løsning
Så på bestyrelsens vegne ønsker jeg alle en rigtig god sommer ”på afstand”.
Pas godt på jer selv og hinanden, indtil vi kan mødes trygt sammen igen.
Holger Eskildsen
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Vonsbæk Børnehus
En forandret hverdag fylder i børnehuset.
Dagen efter, at Mette Frederiksen meldte ud at skoler og daginstitutioner lukkede
ned, var der tomt i børnehuset kl. 16. Det var en meget mærkelig følelse. En
følelse af tomhed, uvished og magtesløshed.
Der har ingen behov været for nødpasning, og vi har derfor været lukket ned, helt
ind til genåbningen onsdag d. 15/4. I fire uger var institutionen lukket ned.
Forældre fandt andre pasnings løsninger, og der blev vendt op og ned på alles
hverdag.
Når jeg skriver dette, har vi lige holdt en lille 10 dags ceremoni, fordi det er 10
dage siden genåbningen. Her fik Børnehave børnene et bevis på, at de er
uddannet i SST fem tiltag, og en meget omhyggelig håndvask. Børnene har malet
regnbuer som symbol på at alt bliver godt igen. De regnbuer hænger, og pynter i
vinduerne nede i børnehuset. Børnene har også lavet de flotteste små frække
corona monstre, som også vil pynte i vores vinduer. Dem kan forældrene og andre
nysgerrig væsener nyde af fra mandag morgen.
Genåbningen har mange retningslinjer med i bagagen, og vi er endnu en gang
lykkelige for at have den beliggenhed vi har, og at vi er en lille institution.
Trods de mange retningslinjer har børn og voksne taget genåbning i stiv arm. Om
morgenen siger børnene farvel i døren. De voksne hjælper børnene med at ligge
deres poser med mad ud i køleskabet, hvor efter børnene går i deres grupper.
Men vi hygger os, og glæder os over at være i gang igen.
Vi har plantet ærter sammen med Knuds far, og fulgt med på marken overfor hvor
bondemanden og hans store traktor (til stor glæde for børnene), har gjort marken
klar-mon der kommer majs igen i år? Spændende, hvad der kommer op ad
jorden.
Mange hilsen fra Børnehuset
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Nordenfjords Borgerforening
Generalforsamling den 19. marts 2020 kl 19:00 i Nordenfjordshuset
På grund af Corona blev vores generalforsamling aflyst. Ny dato bliver annonseret
når det er muligt at afholde generalforsamlingen.
Forrygende fusionsfeber (dilettant) 20 og 21 marts
Vi synes i bestyrelsen at det er så ærgerligt at dilettant blev aflyst på grund af
Corona. Og mega træls for dem der havde øvet så meget inden. Især da det jo
blev stoppet kun 10 dage før. Vi håber ikke at det har taget modet fra vores
aktører. Når der bliver mulighed for at starte noget op igen, vil vi tage en snak
om, om det kan lade sig gøre, eller om det desværre ikke bliver til noget i 2020.
Hyggecykling om tirsdagen kl 18:30
Tag din cykel og kom en tur rundt i området i hyggeligt selvskab.
Der cykles hver tirsdag hele sommeren med udgangspunkt fra Vonsbæk skole,
Vonsbækvej 88.
Ungdomsklubben er åben torsdag 18:30 – 21:30
Corona har p.t. lukket for alt aktivitet på skolen, så hvornår der er åben igen vides
ikke i skrivende stund.
Følg med på Facebook for dem som er med i ungdomsklubbens gruppe, og for
andre, så er det fra 4 klasse og op.

Udlejning
Leje af foreningens hus
1400,- for medlemmer
Prisen er inkl. Forbrug.
Rengøring efter brug aftales med Britta, da der er specielle krav til hvordan, og
ikke mindst hvilke rengøringsmidler der bruges, for at skåne gulvene så længe
som muligt.
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Nordenfjords Borgerforening
Stole
8,- Polstret stole
5,- træ/plastic stole
Borde
15,- pr. bord. Der findes to størrelser. 70 x 180 cm og 80 x 180 cm
Sluch ice maskine
250,- pr. stk. og 2 for 400,Henvendelse vedr. udlejning til Britta på 70273232
Markedsdag den 23. maj
Også denne aktivitet blev ramt af Corona. I skrivende stund ser det ikke ud til at
det bliver til noget, og der er meldt ud at det er aflyst. Hvis der laves en anden
markedsdag som erstatning for den i 2020, vil der komme information rundt.
Sct. Hans på Ørbyhage
Hvis der er åbnet op for arrangementer, vil der blive holdt Sct. Hans på Ørbyhage
den 23. juni kl. 19:30
Der vil være salg af øl, vand, pølser, kaffe og evt. nogle af resterne fra
markedsdag (slik m.m.).
Der vil forhåbentlig være sækkeløb eller lignede i starten af arrangementet
Og en taler håber vi også at få på plads
Vi håber på rigtigt mange fremmødte, så vi kan få en hyggelig aften sammen.
Festudvalget
Vigtige datoer
Ret til ændringer forbeholdes!
23. juni – Sct. Hans
1. oktober – Fællesspisning i Nordenfjords huset
6. november – Lottospil
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Nordenfjords Borgerforening
Formandens klumme
En totalt mærkelig tid der opstod, da Mette Frederiksen lukkede Danmark. Vi blev
alle ramt på en eller anden måde. Personligt har jeg i skrivende stund arbejdet
hjemme i knap 7 uger. Og selvom det kan lade sig gøre, så er det trods alt
nemmere, når man er på kontoret.
Jeg var i starten af marts klar til de mange aftaler, jeg havde i min kalender og
også lidt bekymret for, at jeg kunne nå det hele. Jeg gik en meget travl periode i
møde.
Marts med klubmesterskab i svømmeklubben, hvor jeg skulle hjælpe alle tre dage,
generalforsamling i borgerforeningen, 2 aftener med Dilettant forestilling, og hvad
det nu kræver af forberedelser, samt to dage med kursus.
April med generalforsamling i Vandværket, og hvad det kræver af forberedelse.
Maj med konfirmation og markedsdag. Forberedelserne til dette skulle også klares
i april.
Juni med Sct. Hans, og så var vi ved at være klar til ferie
Men en Covid-19 virus, en lille bitte en, kunne i den grad ændre alting. Så fra at
have meget travl havde man pludselig meget tid, eller havde man? Der er bare
andre ting, der skal laves, og forberedelserne til de aflyste/udskudte aktiviteter
skal stadig foretages. Men man går lidt i stå med foreningsarbejde, da man
pludselig ikke selv er herre over, hvad der skal ske og hvornår. Og jo mindre travlt
man har, jo mere tilbøjelig er man til at sige ”det klare jeg i morgen”. Jeg kan
klart mærke, hvad der menes med udtalelsen ”skal man have noget lavet, skal
man gå til en travl person, for så sker der noget”. En travl person er nemlig nød til
at få ordnet det der kan ordnes på forhånd, ellers når man jo ikke det hele.
Men på trods af diverse aflysninger, vil jeg da glæde mig til at der bliver lukket op
igen, og vi vil nok starte med at få overblikket over hvilke arrangementer, der skal
have en ny dato, og hvilke der ikke bliver til noget. Måske kommer der nogle
andre til, for at vi kan have noget at samle os om. Nogen af os trænger nok til
det. Det kan kun tiden vise, og den lille virus har ligesom taget lidt magten fra os.
Vi ses forhåbentligt snart derude
Frank – formand Nordenfjords borgerforening.
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Nordenfjords Borgerforening
P.s.: Foreningens hus Nordenfjordshuset i Aastrup har fået en robot plæneklipper.
Jeg håber I alle vil tage godt imod den nye borger, og være med til at passe på
den.
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Telefonlisten
Aastrup & Vonsbæk kirker:
Sognepræst Inge Lindhardt Mikkelsen……………………………… 74534113 /
Organist/korleder Astrid J. Thomsen ………………………………………………..
Graver Mikael Andersen, Aastrup…………………………………….. 21466834 /
Graver Nanna Dittfeld, Vonsbæk…………………………………………………….
Kirkesanger Aastrup kirke Anders Trans……………………………………………
Kirkesanger Vonsbæk kirke Teresa Trans ………………………………………..

29912618
30260185
23468103
21467771
40292290
23488631

Aastrup & Vonsbæk Menighedsråd:
Formand for Aastrup menighedsråd Henning Borchert Jørgensen.……… 30425976
Formand for Vonsbæk menighedsråd Hans Peter Aarøe Petersen………. 41688527
Vonsbæk børnehus:
Leder Kristine Michaelsen……………………………………………………………..
Formand Camilla Flint Bank…………………………………………………………..

28227766
61940607

Nordenfjords Borgerforening for Vonsbæk – Aastrup & Omegn:
Formand Frank Bahnsen……………………………………………………………….. 40750244
Kasserer Gitte Dygaard ……………………………………………….……………….. 29161080
Udlejning Britta ……………………………………………………………………………. 70273232
Vonsbæk Vandværk:
Formand H.C. Jensen…………………………………………............................. 21760825
Kasserer Frank Bahnsen………………………………………………………………… 40750244
Lokalhistorisk Forening for Vonsbæk Sogn:
Formand Holger Eskildsen, Bæk……………………………………………………….. 51705534
Arkivleder Irene Sørensen, Bæk……………………………………… 24217020 / 74579265
Vængernes Beboerlaug:
Oldermand Steen Færch, Nederbyvænget 316……...............20208464 / 74527554
Sekretær Mogens Nielsen, Nederbyvænget 140…………………………………..88936152
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Aastrup & Vonsbæk Sogneblad
Udgives af Aastrup og Vonsbæk menighedsråd
Bladet udkommer fire gange årligt og omdeles til alle husstande i området.
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Gudstjenester
Juni

Aastrup

Vonsbæk

01

2. pinsedag

10.30

Se Aastrup

07.

Trinitatis

09.00

10.30

13.

Konfirmation

14.

1. s. e. trin.

10.30

9.00

21.

2. s. e. trin.

9.00

10.30

28.

3. s. e. trin.

10.30

Se Aastrup

Juli

Aastrup

Vonsbæk

05.

4. s. e. trin.

Se Vonsbæk

9.00

12.

5. s. e. trin.

10.30

Se Aastrup

19.

6. s. e. trin.

Se Vonsbæk

10.30

26.

7. s. e. trin.

9.00 (Susanne Madsen)

Se Aastrup

August

Aastrup

Vonsbæk

02.

Konfirmation

9.30

11.00

09.

9. s. e. trin.

10.30 (Susanne Madsen)

Se Aastrup

16.

10. s. e. trin.

9.00

10.30

23.

11. s. e. trin.

10.30

9.00

30.

12. s. e. trin.

9.00

10.30

September

Aastrup

Vonsbæk

13. s. e. trin.

se hjemmesiden eller på app

06.

10.30 (Vonsbæk skole)

Kirkebil: Christiansfeld Taxi, tlf. 7456 1513
Hvor intet andet er anført, forestår Inge Lindhardt Mikkelsen gudstjenesten
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