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MÅNEDENS INDLÆG
Hvor er pladsen til at tro i dag?
– Et tilbageblik i anledning af et jubilæum
Egentlig er jeg meget blufærdig omkring min tro. Lidt pudsigt kan man sige, når
jeg har valgt at være præst, men den er med mig, min tro, som en lige så naturlig
del af mig som mit åndedræt. Det er ikke noget, jeg tager af sammen med præstekjolen efter en gudstjeneste – det er en integreret del af min personlighed.
Så den er med mig både i Brugsen, når jeg tager stilling til alt muligt og hvor jeg
i det hele taget færdes. Ikke som noget jeg har behov for at stikke op i ansigtet på
andre i tide og utide, men som noget der gennemsyrer mig som gær gennemsyrer
brød, eller salt giver smag, hvor det bliver tilføjet.
Er tro farlig? Er det noget meget privat, som man ikke skal genere andre med? Er
det en middelalderlig ting, som vi burde se at vokse fra?
Ovenstående er i hvert meninger som det ikke er sjældent at støde på efterhånden
– fra at troen før i tiden ofte var en selvfølgelig del af menneskers liv, er den nu
blevet vredet ud som et særsyn, som noget der hører til så langt som muligt fra
alle andre.
Og desværre er det også sådan, at de der ikke rigtig kender til hvad tro er, identificerer den med dem der tror allermest radikalt eller fundamentalistisk.
Så vi trænger til at få sat tingene lidt i perspektiv, og for mig er en rigtig vigtig del
af det perspektiv, alt det der skete for 500 år siden, da grunden blev lagt til en stor
revolution.
Ikke alene blev det til begyndelsen på den protestantiske kirke, men også til en
gennemgribende ændring af den måde vi tænker om tingene på her i den vestlige
verden, som næppe nogen havde forudset dengang.
Dengang var verdensordenen sådan, at det var regentens tro og religion, der bestemte undersåtternes. Det var en selvfølge at alle borgere i landet fulgte sit overhoved, og så var den sådan set ikke længere. Tro var ikke en privatsag, men en
stats-sag.
Begrebet religionsfrihed var slet ikke født endnu. Gudstjenesterne i vores del af
verden var på latin, for det var sådan set mere vigtigt at de blev holdt, end at folk,
som havde pligt til at gå i kirke, forstod noget af det.
På den tid levede Martin Luther, en opvakt og usædvanligt godt begavet ung mand.
Han oplever tidligt i sit liv et rigtig voldsomt uvejr, en tordenstorm. Han tror,
han skal dø, bliver frygteligt bange, og det ændrer fortegnet for hele hans liv. Han
bliver augustinermunk og skifter jurastudiet ud med teologien, og de næste år
kæmper han en stærk personlig kamp med sin tro.
Han har ikke været en mand der gjorde noget som helst halvt, og han er lidenskabeligt optaget af hvordan han kan opnå at stå retfærdig overfor Gud. Men jo mere

www.dronninglundkirke.dk

han kæmper, jo mere håbløst synes han det ser ud, han kan
ikke se, hvordan han nogensinde skal kunne gøre det godt
nok.
På mange måder må han have været et plaget menneske, og
han kæmpede med djævelen. På Wartburg hævdes det, at der
er rester af blæk der hvor han sad og studerede, efter han
havde smidt sit blækhus efter djævelen. Man holdt i mange
år blækklatten vedlige for at kunne vise den frem.
Luthers kamp med de mørke kræfter i livet var livslang, men
efter nogle få års kamp med hvordan de gode gerninger skal
blive gode nok, gør han en opdagelse, som skal vise sig at
blive banebrydende.
Gennem læsning af Romerbrevet i biblen forstår han, at
det ikke er os der skal fortjene Guds kærlighed, men Gud
der har givet os den betingelsesløst. Han forstår, at de gode
gerninger ikke er et handelsmiddel til at købe Gud for, men
noget der kommer af sig selv, når man hviler i troen på Guds
barmhjertighed.
Den forståelse fører til at han den 31. oktober 1517 slår 95
teser op på kirkedøren i Wittenberg, fordi han mener den
katolske kirke har brug for at se sig selv efter i sømmene.
Teserne er især rettet mod kirkens afladshandel. Hans tankegang er egentlig ganske enkel. Ingen – undtagen Gud – kan
tilgive os vore synder, og derfor kan kirken ikke handle med
Guds tilgivelse og da slet ikke for vore døde slægtninge.
Han havde næppe forestillet sig det ramaskrig som disse
teser afstedkom og som endte med en kirke splittet i to,
den historie skal vi ikke forfølge her. Men den dato i 2017
forstås som fødslen af den protestantiske kirke, derfor jubilæet i år.
Og Luther bliver ved at tænke banebrydende tanker som
springer af den indsigt, vi bygger hele vores kirkes tankegang på.
Når intet og ingen kan stå imellem det enkelte menneske og
Gud, så må det enkelte menneske også selv forholde sig til
sin tro. Luther oversætter biblen til tysk og indfører at gudstjenesten skal være på et sprog, folk forstår – for nu giver det
jo mening, at de skal forstå det.
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Han lægger grunden til at folk bliver myndige borgere,
fremfor bare at være undersåtter eller skakbrikker.
En anden konsekvens af hans tænkning er, at han siger at
den verdslige og den kirkelige magt, må skilles fra hinanden.
Kongen tager sig af alt det fysiske – kirken af det åndelige og
det må ikke blandes sammen. Igen fordi intet kan stå imellem
det enkelte menneske og Gud.
Og det er jo egentlig sjovt at tænke på, at den tanke var ny og
banebrydende for bare 500 år siden, for nu er vi jo nærmest
ude af stand til at forstå, hvordan nogen kan tænke anderledes.
Luther gav os friheden til at tro, og han startede en fantastisk
udvikling hvor troen og magten blev skilt fra hinanden. At
det så også har skabt en tid, hvor vi der tror, skal forsvare
vores ret til at færdes i verden med troen som en del af vores
personlighed, ja – det er jo ganske tankevækkende.
Sognepræst Hanne Svensmark
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SOGNEEFTERMIDDAGE
Præst i Nordnorge
Fredag d. 7. april kl. 14
v/Sognepræst Eva Aarestrup
Christophersen
Eva Christophersen, der er fungerende sognepræst i Aså, har
tilbragt 2 år som præst i Den
norske Kirke flere hundrede kilometer nord for polarcirklen. Denne eftermiddag
vil hun fortælle om det at komme til sådan et sted
som dansk og om klimaet, der byder på både vintermørke og midnatssol og hvor der ind imellem
er rigeligt med vejr.

Sæbybanen – Dens betydning for
Dronninglund
Fredag d. 5. maj kl. 14
v/Tidl. leder af lokalhistorisk arkiv,
Lene Dige, Dronninglund
Den 18. marts 1897 åbnede banen
mellem Aalborg og Frederikshavn
med station i den lille flække Dronninglund og helt nye muligheder åbnede sig, som fik stor betydning for,
at Dronninglund siden blev den by, vi kender i dag.
Lene Dige vil denne eftermiddag levende fortælle både om denne betydning og historier om de mennesker, der havde deres gang og arbejde
ved banen, indtil det sidste tog fløjtede afgang den 1. april 1968.

Begge foredrag finder sted i Sognegården. Undervejs skal vi synge fra Højskolesangbogen og drikke en kop kaffe.
Fri entré, kaffen koster 20 kr.

BEFRIELSESGUDSTJENESTE
Torsdag den 4. maj kl. 20.00 i
Dronninglund Kirke
Igen i år vil vi mindes Danmarks
befrielse i maj 1945 og den kamp
som mennesker dengang tog på sig
for at give rum for frihed og fred
og samtidig lade dette kaste lys ind
i vores egen tid og over de udfordringer, som vi står over for. Det er
menighedsrådets håb, at alle byens
foreninger vil deltage med Dannebrogsfaner for at danne en smuk
ramme om aftenen.
Vel mødt 4. maj i Dronninglund
Kirke.
Menighedsrådet og sognepræst Ru
ne Thomassen
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SANGAFTEN
Kom og syng
Vi indbyder til en aften for de sangglade igen
i april. Onsdag den 19. januar klokken 19.30 i
Sognegårdens lokale c.
Kom og syng en blanding af nye og gamle salmer og sange.
Vi finder højskolesangbogen og det nye salmetillæg ’100 salmer’ frem og indbyder til en aften
med sang.
Vi vil både præsentere nogle sange for jer og
give mulighed for ønsker.
Så kom og rør sangstemmen sammen med os,
vi byder på en kop kaffe eller the undervejs.
Hanne Svensmark og Susanne Rasmussen

AT TAGE NYE
SALMER I MUNDEN
Sangglæde og genkendelse hører rigtig meget sammen. Så
skal vi lære nye salmer, kræver det at vi får mulighed for at
høre dem og synge dem mere end én gang.
I Dronninglund har vi købt salmetillægget 100 salmer til
Sognegården, og vi arbejder hele tiden på, hvordan vi lige
så stille kan introducere de nye salmer og finde ud af hvilke, der holder for os.
Som et led heri lader organisten hver måned koret synge
en sang fra tillægget under gudstjenesten, teksterne ligger
trykt i kirken. I april måned er det nr 804: Det sused af
vinger i luften i nat og i maj er det nr. 805: Når æbletræets
hvide gren.
Sangaftenenerne hvor vi går på opdagelse i 100 salmer
blandet med at synge det velkendte er også en del af denne
opdagelsesrejse i musikkens og poesiens muligheder.
Hanne Svensmark
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FORÅRETS
KONFIRMATIONER

LANGFREDAG I SANSER

I år har både konfirmander fra Dronninglund og Aså
modtaget forberedelse i Sognegården, hos Rune, Hanne
eller Eva, som er barselsvikar for Jeanette i Aså.
Undervisningen er foregået efter de nuværende klasser,
men selve konfirmationen bliver efter sidste års klasser,
da disse oprindeligt blev meldt ud sammen med en dato,
som familierne naturligvis har planlagt efter.
Navnene på Dronninglunds konfirmander og tidspunkterne for deres konfirmation bliver offentliggjort på kirkens hjemmeside og facebookside fredag den 7. april.
Konfirmationsdatoerne i år er:
Søndag den 30. april (Q-klasserne) v/Rune Thomassen
Lørdag den 6. maj v/Hanne Svensmark
Søndag den 7. maj v/Hanne Svensmark
Bededag den 12. maj v/Rune Thomassen

Langfredag er fuld af begivenheder,
der har stor betydning både i den
kristne tro og som bevægelser i de
mere mørke sider af den menneskelige eksistens.
Gudstjenesten langfredag former
sig som en fordybelse i evangelisten
Markus’ fortælling af langfredag,
ledsaget af den tyske kunstner Sieger
Köders ”Kreuzweg”-billeder, der er
lavet som meditationer over de følelsesmæssige sider af vejen mod
korset. Imellem de enkelte læsninger vil der være fællessalmer
og orgelkoraler. Desuden medvirker saxofonisten Pia Munch.
Langfredagsgudstjenesten er kl. 10 i Dronninglund Kirke.
Rune Thomassen

FARVEL TIL
SUSANNE

NYT FRA
KIRKEKONTORET

Efter 23 år som graver
ved Dorf Kirkegaard,
har Susanne Andersen
valgt at søge nye udfordringer. Susanne overtog 1. februar stillingen
som graver ved Voer
Kirkegård.
Vi har været meget glade for samarbejdet med
Susanne, og kommer til at savne hendes smil og
sjove bemærkninger. Også Susannes mange hjemmebagte kager, kommer vi til at savne.
Susanne, vi ønsker dig alt godt fremover. Du er altid
velkommen til en kop kirkekaffe, hvis du også kommer til at savne os en lille smule.

En stor del af personregistreringen i den
østlige del af provstiet
er nu samlet på Dronninglund
Kirkekontor. Kordegn Helle
Bruun har for nyligt
overtaget det meste af
personregistreringen
for Hellevad og Ørum
sogne, og i forvejen fører Helle kirkebog for
Dronninglund, Dorf,
Asaa, Melholt, Voer og Agersted sogne. Da fødsel, navngivning og
navneændring fra borgerens side foregår digitalt (på borger.dk), betyder det dog ikke den store forskel for sognenes beboere.
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UDFLUGT TIL SALLING OG AAKJÆRS »JENLE«
Fredag den 9. juni
Jeppe Aakjærs Salling er målet for årets udflugt. Vi kører i busser fra sognegården kl. 9, hvor vi sætter kursen mod Grinderslev, hvor vi skal besøge ”Sallings domkirke”, der har en
fortid som kloster for Augustinerordenen og i dag rummer
flere flotte glasmalerier af den nutidige kunstner Maja-Lisa
Engelhardt. Vores tidligere sognepræst Poul Krabbe-Poulsen
vil fortælle om kirken og holde en kort andagt.
Derefter kører vi til Roslev Kro og spiser middag, inden vi
fortsætter til Jeppe Aakjærs kunstnerhjem ”Jenle” med den
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betagende udsigt over Lovs Bredning. Her bliver der rundvisning på gården og i mindestuerne samt tid til at drikke en
kop kaffe med hjemmebag til. Vi forventer at være hjemme i
Dronninglund omkring kl. 17.30.
Pris per person bliver kr. 150 og tilmelding skal ske til kirkekontoret senest torsdag den 1. juni kl. 16. Kirkekontoret
kan kontaktes på telefon 98 84 42 43 eller mail dronninglund.
sogn@km.dk. Praktiske spørgsmål rettes til sognepræst Rune
Thomassen, 98 84 10 24.
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FÆLLES PINSEKOR
Igen i år holder sognene i den gamle Dronninglund Kommune fælles pinsegudstjeneste under åben himmel.
Har du lyst til at synge med i koret ved friluftsgudstjenesten, er du velkommen til at møde op til fælles prøve torsdag den 1. juni
kl. 17-19 i Dronninglund Sognegård.
For information kontakt organist Susanne Rasmussen, ser@km.dk

DRONNINGLUND
KIRKE
PÅ FACEBOOK
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Dronninglund Kirke er på Facebook. Her kan du også
følge med i livet ved kirken, se billeder og tilmelde dig
arrangementer.
Kommunikationsudvalget
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FRILUFTSGUDSTJENESTE OG GRUNDLOVSMØDE
Livsforvandlende energi
Kom til fælles friluftsgudstjeneste under åben himmel på
Dorf Møllegård anden pinsedag mandag den 5. juni. Temaet
bliver pinsens karakter af livsforvandlende energi, inspireret
af møllerne i Dorf.
Så kom og nyd de smukke rammer ved Møllegården og deltag i en smuk tradition på en tidlig sommerdag.
Program:
14.00 Gudstjeneste, medvirkende egnens præster,
fælleskor og Hjallerup FDF’s Brassband
15.15 Menighedsrådene byder på gratis kaffe
16.00 Grundlovstale ved Niels Kærgård, tidl. overvismand og engageret i debatten om ’Kirken
på landet’ (se omtale af Niels Kærgård på
denne side)
17.00 Mad
Menuen består af: Frikadeller m/kartoffelsalat
og bl. salat. Kaffe m/småkager. Pris: 60,- kr.
Man må selvfølgelig også selv medbringe en madkurv. Drikkevarer kan købes.

Om Niels Kærgård:
Niels Kærgård er fhv. økonomisk overvismand, professor,
dr.polit. ved Københavns Universitet. Niels Kærgård er aktiv samfundsdebattør, også indenfor områder, som økonomer typisk ikke beskæftiger sig med som f.eks. kirkespørgsmål. Netop i år har Niels Kærgård holdt en række foredrag
rundt om i landet om reformationen. Således holdt han på
årsmødet for Vendsyssel Distriktsforening et meget interessant foredrag med titlen: ”Fra reformationen til den moderne
velfærdsstat”. Indenfor samme emne har Niels Kærgård for
nylig udgivet en lille bog med titlen: Hvorfor er vi så rige og
lykkelige? Niels Kærgaard er vendelbo og født i Bagterp.

Tilmelding til mad/spisning til Susanne Hald Kristensen
2442 0473 senest d. 29. maj 2017.
Medbring gerne tæppe eller klapstol
Kaffepausen giver mulighed for at de, der kun ønsker at deltage i det ene eller andet arrangement, kan komme og gå.
Om den fælles pinsefejring:
Gudstjenesten arrangeres i samarbejde med Aså, Melholt,
Voer, Agersted, Hjallerup, Ørum og Hellevad Sogne.
Værtsskabet går på skift, sidste år stod Hjallerup for begivenheden. Der er tradition for fælleskor fra sognene.
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NOTITSER
KØBMANDSGÅRDENS GENBRUG

Nørregade 7 · Dronninglund
Tlf. 98 84 25 03
Butikken er åben:
Mandag-fredag kl. 10-17.30, lørdag kl. 10-12.
Større ting kan afhentes efter aftale. Kig ind!
BØRNEKORET
For børn fra 2.-4. klasse, øver vi tirsdage kl. 14.30-15.30
i Sognegården på Rævdalsvej 5.
Koret medvirker ved særlige børnegudstjenester engang imellem men ikke fast.
Interesseret: Kontakt Susanne Rasmussen, ser@km.dk
eller 24 87 11 93 – fridag mandag.
UNGDOMSKORET
For børn og unge fra 5. klasse og ældre, øver vi torsdage
kl. 16.30-18.15 i Sognegården på Rævdalsvej 5.
Koret medvirker fast ved højmesser og andre begivenheder i sognet. Vi har ikke optagelsesprøve men i stedet
en lille »korskole«. Hvis man vil starte i koret, skal man
gennemgå korskolen, som kan vare 2-4 uger efter aftale.
Når man har bestået juniorsangerprøven, kan man begynde at tjene lidt hver gang. Man stiger i løn, når man
består niveauprøverne 1-3 og for hvert års erfaring.
Interesseret: Kontakt Susanne Rasmussen, ser@km.dk
eller 24 87 11 93 – fridag mandag.
SORGGRUPPE
Hver 3. tirsdag kl. 10-12 i sognegården
Kirkens sorggruppe giver mulighed for at dele det forandrede liv med andre, der også har mistet og derfor
kender sorgen, magtesløsheden og ensomheden.
Målet med gruppen er, at deltagerne - gennem støtte
og indbyrdes samtale - får mod til at leve i den ny hverdag, og finde glæde ved livet igen. Vil du gerne være
med eller høre nærmere, så kontakt Marie Kirketerp på
24 44 06 22, Birgitte B. Nygaard på 22 52 12 56 eller
Bente Schärfe Rasmussen på 23 65 89 90.
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BRUG PRÆSTERNE!
Dronninglund Sogn er stort, der er så mange sognebørn, at
det ikke er muligt for vi præster altid at have det fulde overblik over, hvem der kan have brug for et besøg af præsten.
Derfor, hold jer endelig ikke tilbage for at kontakte os
og bede om et besøg, det er faktisk at gøre os en tjeneste,
for vi har meget brug for at møde jer i hjemlige omgivelser.
Vi kommer også gerne og holder hjemmealtergang for alle,
som ønsker det. Præster bliver bedre af at blive brugt!
DET SKER I SOGNEGÅRDEN
05.04 Kl. 10.00 Sognecafé
07.04 Kl. 14.00 Præst i Nordnorge, sogneeftermiddag
12.04 Kl. 10.00 Sognecafé
18.04 Kl. 19.00 Menighedsrådsmøde
19.04 Kl. 10.00 Sognecafé
19.04 Kl. 19.30 Kom og syng
26.04 Kl. 10.00 Sognecafé
03.05 Kl. 10.00 Sognecafé
05.05 Kl. 14.00 Sæbybanen, sogneeftermiddag
10.05 Kl. 10.00 Sognecafé
17.05 Kl. 10.00 Sognecafé
17.05 Kl. 19.00 Menighedsrådsmøde
24.05 Kl. 10.00 Sognecafé
31.05 Kl. 10.00 Sognecafé

KOMMENDE MENIGHEDSRÅDSMØDE:
18. april og 17. maj i Sognegården

Dronninglund-Dorf Pastorats kirkekontor:
Slotsgade 8D · 9330 Dronninglund
Kordegn Helle Bruun · hdb@km.dk
Åbningstider:
Mandag-onsdag kl. 10.00-14.00, torsdag kl. 14.00-17.00
Tlf. 98 84 42 43 · Mobil 24 87 11 84

www.dronninglundkirke.dk

MØDEKALENDER
KFUM OG KFUK
KFUM og KFUK holder fredagsfamilie en gang om måneden. Du
er altid velkommen til at tilmelde dig, sådan at du også kan deltage
i den fælles spisning.
23.04 Kirke og Brunch i Sognegården
Kontaktperson: Formand Morten Christensen 26 21 85 94

Mødestedet er Sognegården, Rævdalsvej 5, 9330 Dronninglund
kl. 19.30, hvis ikke andet oplyses. Det er et åbent fællesskab,
hvor enhver er velkommen til at deltage.
Vil du vide mere, kan du kontakte Rigmor Fredsgaard Jakobsen
på tlf. eller sms 26 29 62 29, via mail: rigmor.fredsgaard.j@gmail.
com eller kig på hjemmesiden: dronninglund-indre-mission.dk

INDRE MISSIONS KLUBARBEJDE
Juniorklubben mødes torsdag kl. 17.45-19.15 i Sognegården,
Rævdalsvej 5, Dronninglund.
Alle børn er velkomne fra omkring 8 års alderen.
Læs mere om klubben på dronninglund-indre-mission.dk
Kontaktperson Lene Christensen tlf. 21 45 53 40/98 84 23 40.
FDF DRONNINGLUND

F D F

Møderne afholdes i FDF-huset, Lundagervej 48.
Puslinge (0. klasse)
Mandag kl. 17.00-18.30
Tumlinge (1.-2. klasse)
Torsdag kl. 17.30-19.00
Pilte (3.-4. klasse)
Tirsdag kl. 18.30-20.00
Væbner (5.-6. klasse)
Onsdag kl. 18.30-20.00
Seniorvæbner (7.-8. klasse)
Onsdag kl. 18.30-20.00
Senior (9. klasse …)
Efter aftale
Der er mulighed for at flytte FDF-klasse,
hvis du har en ven, du gerne vil være sammen med!
Vil du vide mere, kan du kontakte: Merete Knudsen, tlf. 98 84 32 31
eller se på hjemmesiden: www.fdf.dk/dronninglund

06.04

Bibelkredsene mødes i hjemmene

20.04	
Kristendomskursus.dk Emne: Hvad er et menneske
værd? v. sognepræst Rune Thomassen
28.04	17.30 Familieaften med spisning. Tema: Bøn – Lær os
at bede! Elin Andreasen viser fotos fra Camino-vandringen
04.05	Bibelkredsene mødes i hjemmene – Kl. 20.00 Befrielsesgudstjeneste i kirken
10.05	IM-kredsmøde i Hjallerup Missionshus. Taler: Missionær Henri Alex jensen
19.05	17.30 Familieaften med spisning. Tema: Jesus siger:
Jeg er med jer alle dage! v. børnekonsulent Elisabeth
Holdensen

ÅBEN FAMILIE
Vi er en flok unge mennesker, singler som småbørnsfamilier, der
mødes under uformelle og afslappede forhold til bibellæsning
og samtaler om tro. Vi er i alderen 25-40 år. Vi mødes i private
hjem hver anden torsdag. Vi lægger vægt på at være rummelige
og at der er plads til alle. Hvis du har interesse for at være med, kan
du kontakte: Jakob Møller Jacobsen på tlf. 20 73 00 11

Torsdag d. 20. april
Kl. 19.30 – 21.30

Oplæg og samtale
Hvad er et menneske værd ?
v. Rune Thomassen

DEADLINE:

Dronninglund Sognegård

Indlevering af materiale til næste kirkeblad
er den 1. maj 2017

www.dronninglundkirke.dk
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GUDSTJENESTER
Gudstjenester på Margrethelund
Den 1. og 3. torsdag i måneden kl. 10.30
Dato
06.04
20.04
04.05
18.05

Margrethelund
Eva Christophersen
Kathrine Buus Christensen
Rune Thomassen
Rune Thomassen

Gudstjenester i Blåbærhaven
06.04
Hanne Svensmark
11.05
Rune Thomassen
Kirkebilen kører søndage og helligdage til
Dronninglund Kirke:
Gudstjeneste
kl. 10.00
Margrethelund
kl. 9.25
Blåbærhaven
kl. 9.30
Rutebilstationen
kl. 9.35
Stormgade
kl. 9.40
Såfremt gudstjenesten i Dronninglund Kirke er på
et andet tidspunkt end kl. 10, kører kirkebilen efter
samme plan med start 35 min. før gudstjenesten begynder.

Kirkebil til Dorf/Dronninglund Kirke
fra Dorf kirkedistrikt:
Henvendelse på tlf. 98 84 10 24.

GUDSTJENESTER

DRONNINGLUND

02.04 Mariæ bebudelse
Luk 1,26-38

Kl. 10
Rune Thomassen

09.04 Palmesøndag
Matt 21,1-9

Kl. 10 Hanne Svensmark
Kirkekaffe

13.04 Skærtorsdag
Matt 26,17-30

Kl. 19.30
Hanne Svensmark

14.04 Langfredag
Mark 15,20-39
Liturgisk gudstjeneste

Kl. 10
Rune Thomassen

16.04 Påskedag
Mark 16,1-8

Kl. 10.00 Hanne Svensmark
Børnekirke

17.04 2. påskedag
Luk 24,13-35

Kl. 10 Rune Thomassen
Kirkekaffe

23.04 1. søndag efter påske
Joh 20,19-31

Kl. 10
Hanne Svensmark

30.04 2. søndag efter påske
Joh 10,11-16

Kl. 10 Rune Thomassen
Konfirmation

04.05
Befrielsesgudstjeneste

Kl. 20
Rune Thomassen

06.05
Lørdag

Kl. 10 Hanne Svensmark
Konfirmation

07.05 3. søndag efter påske
Joh 16,16-22

Kl. 10 Hanne Svensmark
Konfirmation

12.05 Bededag
Matt 3,1-10

Kl. 10 Rune Thomassen
Konfirmation

14.05 4. søndag efter påske
Joh 16,5-15

Kl. 10.00 Hanne Svensmark
Kirkekaffe

21.05 5. søndag efter påske
Joh 16,23b-28

Kl. 10 Rune Thomassen
Kirkekaffe

25.05 Kristi Himmelfart
Mark 16,14-20

Kl. 10 Rune Thomassen
Børnekirke

28.05 6. søndag efter påske
Joh 15,26-16,4

Kl. 10
Hanne Svensmark

DORF

Kl. 10
Rune Thomassen

Kl. 14
Hanne Svensmark

Udgives af Dronninglund Menighedsråd · Sats og tryk: BASIS-TRYK, Dronninglund
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