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Opstandne Herre, Jesus Krist
mød os nu her påskemorgen!
Vis os igen den tomme grav,
vis os, du står ved vor side.

Tal til os, nævn vort navn, giv mod
mod til at tro og at elske dig!
Opstandne Herre og Mester!

Verden os møder med foragt.
Tvivlen vi kender i sindet.
Vis os igen den tomme grav,
vis os, du står ved vor side.
Tal til os, fyld vort sind med tro,
tro som vil vidne og tjene dig!
Opstandne Herre og Mester!

OPSTANDNE HERRE

Påskesang fra Martinskirken
Johannesevangeliet 20,11-18

"Hvad skal vi synge?" side 2-3 - "Salmetanker" side 4
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Hvad skal vi synge?

"Fergo autoriserer salmebog" kunne Kristeligt
Dagblad meddele på forsiden den 29. maj.
"Kirkeministeren giver grønt lys for forslaget til en ny
salmebog, som kommer til at indeholde næsten 800
salmer." - En slags punktum er dermed sat for, hvad der
skal synges i folkekirkens gudstjenester. 105 "gamle"
salmer har måttet vige for 142 "nye". - Så der er da
blevet mere at vælge imellem!

Hvad skal vi vælge?
I vore menigheder er det næppe aktuelt at skifte
salmebog. Baggrunden for mange nye salmer er, at de
er sunget ind i det folkekirkelige bagland og dets
ungdomsorganisationer; men ikke kendt hos os.

Vi vil gerne synge "nyt". Men det lokker ikke, når
lederen af Menighedsfakultetets og Dansk Bibel-
Instituts salmebogsudvalg, som står os teologisk nær,
lige ud om tilkomsten af flere nye salmer siger: "Det er
vi direkte kede af, for teologisk holder de ikke" (KD
29.5.). Det er jo mildt sagt betænkeligt!

Det, man synger ind i sig, sidder jo gerne fast. Er det
godt og solidt, kan det bære troen igennem trange tider
både kirkeligt og personligt; som én sagde til mig
fornylig: "Gennem en svær tid er jeg blevet mere og
mere glad for salmebogen."

Indholdet må være bibelsk!
"Undervis og forman med al visdom hinanden med
salmer, hymner og åndelige sange" siger Paulus (Kol
3,16). Og Luther: "Vi fik sangens evne, for at vi skal
forkynde Guds Ord i musik." Genrerne kan være
mange, som Guds skaberværk og menne-skers smag er
mangfoldig. Men menighedens sang er og må være
forkyndelse til tro og helligholdelse af Guds navn. "Og
de bedste salmer er da dem, der hjælper til at forkynde
kernen i bibelsk og luthersk tro" som et
salmebogskomitemedlem i  Missouri-synoden udtaler i
bladet 'Lutheran Witness' 2/2000.
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Udvalget må være evangelisk!
Salmesangen er forkyndelse til tro og
må derfor være samlet om troens
centrum: Budskabet om synd og nåde,
om Jesus som vor stedfortræ-der
under Guds vrede, vor forsoner og vor
retfærdighed for Gud. "Om noget er
evangelisk, kan høres på, om der tales
om, hvad det kostede Gud at frelse os"
siger Luther. Det udtrykkes så fint i 3.
vers af salmen "Afvend din vrede,
Herre Gud, af nåde": "Se til din Søns
den blodig bitre kvide, hvad han for
vore synder ville lide, at han sig selv
som offer os til både, hengav i nåde"
(DS 439v3). Derfor beder vi: "Ak,
bliv dog med din nåde hos os, vor
Herre Krist" (DS 563). - Men de to er
de første i en alfabetisk række over
salmer, der er ikke er kommet med i
"den nye"! Til gengæld er "På nåden i
Guds hjerte, som Jesus frem har
bragt" af Rosenius kommet til; samt
den i vor kirke velkendte: "Jesus det
eneste"!

En anledning til eftertanke
Dette er ingen anmeldelse! Men vi
følger med på sidelinien, da vores
menigheder også bruger folkekirkens
salmebog. Det kan bla gøre det lettere
for gæster i gudstjenesten, at de kan
bruge en salmebog, de kender. Det
kan signalere, at vi er "en almindelig
kirke". Skønhedspletter i salmer og
bønner bør ikke forsvares; men som
en anmelder syrligt siger om "den
nye": "Der er nok at gå udenom!"

Afgørende er, at vi i valget af dem,
vi går til og udenom, lader os lede af,

hvad der hjælper til at "holde alt det,
som jeg har befalet jer" som Jesus
siger (Matt 28,20). "Vi må forstå" som
det amerikanske blad siger "at sangen
er menighedens deltagelse i
forkyndelsen af Guds Ord." Det er
den erkendelse, der ligger bag, når
menighedens salmebog må god-
kendes/autoriseres på højeste sted.

Men vi synger også andre sange
Ved bibelkredse, ungdomsmøder og
lejre har vi tradition for nye og lettere
sange. Og det er godt. Derigennem
kan det også vise sig, hvad der er
"døgnfluer" og "klassikere".

"Lovsangsbølgen" er en sangform,
der præger kristne ungdomsmiljøer
verden over og også er nået til os. Og
at synge sig varm og glad og stærk i
troen; det er virkelig godt! Man kunne
sige: "Jo mere, des bedre!"

"Det er dog ikke alt, som er lige
godt" mener gen.sekr. Nymann fra
Kristeligt Forbund for Studerende,
KFS: "Fokuseringen på lovsang som
tilbedelse og direkte henvendelse til
Gud indebærer ofte meget enkle
tekster uden den dybde, som både
Gud selv og vores liv med ham
rummer... Inderlighedens lovsang kan
dermed ende i overfladiskhed...
Tidligere har vores sange været
bærere af den bibelske og evangeliske
kristendom. Det synes jeg ikke,
gælder på samme måde i dag." (Fra
'Til Tro' 2/2002).

På denne baggrund tilslutter vi os
opfordringen: "Prøv alt, hold fast ved
det gode" (1 Thess 5,21).

Vagn Lyrstrand
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Salmetanker

Pastor Stephen P. Starke er præst i
Missourisynoden og en aktiv salme-
forfatter. Han har bl.a. skrevet den
meget sungne påskesalme: "All the
Earth With Joy Is Sounding" - "Hele
jorden genlyder af glæde". Her skri-
ver han om sine overvejelser om ind-
hold og form på en god salme.

Bibelsk grundlag og luthersk tro
Som en digter bruger versefødder og
rim til at udtrykke sine tanker, bruger
salmedigteren dem til at udtrykke
Guds tanker. Salmedigteren er lærer.
Og  lærere "får en særlig hård dom"
(Jak 3,1). Jeg vil udtrykke bibelske
sandheder og må derfor have et
grundigt kendskab til Bibelen og den
kristne lære; ellers er jeg uegnet som
salmedigter.

Som lutheraner medbringer jeg en
særlig styrke i form af et klart
evangelium. Fra Reformationen har vi
arvet læren om retfærdiggørelsen af
Guds nåde og ved troen som det helt
centrale. "Ordet om korset" står i
centrum for en luthersk salmedigter.

Ligesom Kristus er nøglen til
Skriften, er det Kristus, der gør en
salme solid. Jo klarere teksten peger
på Kristus og hvad han har gjort, des
stærkere vil den være.

Enkelhed, helhed og variation
Den største fare er at fylde for meget
teologi på - at ville sige alt. Sådanne
tekster mangler et centrum.

Helheden er også vigtig. Salmer bør
kunne læses som andagt til personlig
opbyggelse, men først og fremmest
må de kunne synges i fællesskab af
Guds folk i gudstjenesten.

Nogle salmer lægger vægt på den
personlige og subjektive side af troen,
som fx: "Min Jesus, lad mit hjerte få
en sådan smag på dig". Andre som
"Vor Gud han er så fast en borg"
udtrykker mere den fælles og
objektive side af troen. Det er vigtigt
at finde den rigtige balance.

Gud alene æren!
Til slut vil jeg sige, at jeg tror, en
salmedigter må kunne sige om sin
tekst: Gud alene æren! Digterens værk
kan pege på ham eller hende. Men
salmedigterens værk må pege på Gud
og søge at herliggøre ham ved hjælp
af lære og lovprisning i sang.

Efter "Lutheran Witness" 4/2000.  VL
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- en almindelig kirke
ÅRSMØDE 6.-7. juli 2002

TIDEN RÅBER PÅ FORANDRINGER OG NYE METODER.
OG MANGE KRISTNE SPEJDER EFTER DET EKSTRAORDINÆRE.

MEN KIRKEN UNDER GUDS VELSIGNELSE ER
EN ALMINDELIG KIRKE FOR ALMINDELIGE KRISTNE.
FOR OVERALT OG TIL ALLE TIDER LEVER KRISTNE AF

DET SAMME "ALMINDELIGE": PRÆDIKEN, DÅB OG NADVER.
- ÅRETS EMNE ER "EN ALMINDELIG KIRKE"

ALLE ER HJERTELIG VELKOMNE

LØRDAG
KL 14: ÅRSBERETNING
KL 14.45: KAFFE
KL 15.30: FORHANDLINGSMØDE
KL 18: AFTENSMAD
KL: 19.45: FAMILIEMØDE

SØNDAG
KL 10: GUDSTJENESTE
KL 12: MIDDAG
KL 14: ÅRSMØDEFOREDRAG
KL14.45: KAFFE
KL 15.15: AFSLUTNING

DETALJERET PROGRAM KAN REKVIRERES

HOS REDAKTIONEN OG I MENIGHEDERNE

HEDEMØLLE EFTERSKOLE
HEDEMØLLEVEJ 31, BJERRINGBRO

Den evangelisk-lutherske Frikirke
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- en almindelig kristen
under Guds velsignelse

KRISTNE ER MENNESKER, DER LEVER ET ALMINDELIGT LIV
MED KØN OG SEKSUALITET I FAMILIE, ÆGTESKABOG ARBEJDE.

MEN UNDER GUDS VELSIGNELSE ER DERES LIV EN GUDSTJENESTE
-LÆS HILSENEN FRA "EN ALMINDELIG KRISTEN"

SOMMERLEJR 7.-11. juli 2002

Jakob Isaksen
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Kære medmenneske

Jeg kommer fra
et kristent hjem.

Men jeg løj for min far
- og bedrog min bror.

Jeg måtte flygte hjemmefra.
Men Gud fandt mig
- og velsignede mig.

Jeg fik både koner,
børn og karriere.

Men alt var ikke lige pænt.
Jeg måtte bryde op og gøre op.

Men Gud fandt mig
- og velsignede mig.

Mit liv er et vidnesbyrd om
Guds grænseløse velsignelse

- for almindelige mennesker.
Derfor står min livshistorie

på programmet for
Luthersk Sommerlejr 2002.

Jakob Isaksen
- en almindelig kristen

FORMIDDAG
BIBELFOREDRAG

TEKSTER FRA 1. MOSEBOG
SAMLET OM CENTRALE EMNER

I PATRIARKEN JAKOBS LIV:
- EN ALMINDELIG FAMILIE
- EN ALMINDELIG KIRKE

- ET ALMINDELIGT ÆGTESKAB
- ET ALMINDELIGT ARBEJDE

BØRNE- OG JUNIORMØDER
- JAKOB STJÆLER

- GUD FINDER JAKOB
- JAKOB SNYDES

- GUD SLÅS MED JAKOB

EFTERMIDDAG
FRITID, SPORT, KOR, BAZAR

SEMINAR:
OM KØN OG SEKSUALITET

AFTEN
SANG- OG FAMILIEMØDE

CAFÉ OG UNDERHOLDNING
BÅL OG NATLØB

BESTIL PROGRAM
TIL EN GOD SOMMER

ARR.: LØSNING MENIGHED.
TILMELDING 75 65  16 60
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Disciple til
missionsfest

Matthæus 28,16-20
Men de elleve disciple gik til Galilæa
til det bjerg, hvor Jesus havde sat dem
stævne. Og da de så ham, tilbad de
ham, men nogle tvivlede. Og Jesus
kom hen og talte til dem og sagde:
“Mig er givet al magt i himlen og på
jorden. Gå derfor hen og gør alle
folkeslagene til mine disciple, idet I
døber dem i Faderens og Sønnens og
Helligåndens navn, og idet I lærer
dem at holde alt det, som jeg har
befalet jer. Og se, jeg er med jer alle
dage indtil verdens ende.”

Elleve disciple til missionsfest
De elleve disciple gik til det bjerg,
hvor Jesus havde sat dem stævne. De
sidste måneder var alt blevet så ander-
ledes, end de havde forventet. Og nu
var det spørgsmålet, om de kunne bli-
ve ved med at være Jesu disciple. Vil-
le han kunne bruge dem frem over?
De var elleve. Tallet pegede på deres
nederlag. Nummer 12 var ikke mere

blandt dem. Og Matthæus indrømmer,
at nogle af dem endog tvivlede.
Missionsmenigheden i Galilæa syntes
ikke at have meget mod, og deres
fremtid så også meget usikker ud. Den
eneste grund til, at de nu var kommet
sammen, var også den enkle, at Jesus
havde bedt dem om at komme.

Nederlag i vore familier og menig-
heder, skyld, mismod – og tvivl. Vi
kan godt identificere os med denne
første missionsmenighed. Alligevel
holder vi missionsfest og samles til
gudstjeneste. For han har sagt, at vi
skal. Og havde han ikke sagt det, var
der nok mange gange, at vi ville vælge
at blive hjemme sådan en søndag for-
middag. Derfor er det godt, at han har
budt os at samles. For han har så uen-
deligt meget godt til os. Han siger ik-
ke, hvad vi kunne forvente: nemlig at
han ikke kan bruge os længere. Deri-
mod siger han:

“Mig er givet al magt i himmelen
og op jorden!”
”I, kære disciple og kære missions-
menighed, I er svage og har ikke
megen kraft. Jeg ved selv, hvordan det
er fra mit eget liv. Da jeg kom til
verden i Betlehem, var jeg lille og
svag. Og da Josef senere flygtede over
hals og hoved for at redde Maria og
mig, var vi magtesløse. Jeg husker
også, hvordan det var i ørkenen, da
Djævelen fristede mig. Jeg var svag
og udsultet og måtte sætte min lid til
det ord, min far har givet os
mennesker i Den hellige Skrift. Min
svaghed blev dog allermest tydelig, da



9

jeg blev korsfæstet. Men Gud rejste
mig op af graven, og jeg lever ved
Guds kraft!” (2 Kor 13,4). … ”Og nu
er al magt givet til mig!”

Jesus har fået al magt givet på grund
af sin kærlighed til menneskeheden og
på grund af sin fornedrelse og lydig-
hed overfor sin far.

Magt her i verden fører normalt ik-
ke til lydighed og tjeneste for andre,
men som regel kun til selvrealisering
og selvudfoldelse. Men magten i den
kristne menighed er tæt forbundet
med frivillig underordning og varig
tjeneste. Sådan en magt har Gud givet
jer. Hans kærlighed til jer og til alle
mennesker er den største kraft, som
findes. Hans død for vore synder og
hans sejr over dødens magt er en
magt, som overgår alt, hvad der findes
i verden. Ud af hans kærligheds magt
vokser missionen:

“Gå derfor hen og gør alle
folkeslag til mine disciple!”
Vi kan næsten miste vejret over disse
ord: “Alle folkeslag”. Ja, selv om han
blot havde sagt alle naboer og alle ar-
bejdskammerater, havde det stadig
været vanskeligt at bære. Men Jesus
gør det meget konkret, når han siger:
“Gå, dåb og lær dem!”

Bær det nyfødte barn til den hellige
dåb. Gud vil optage det i sin pagt og
gøre det til sit barn i dåbens bad. Han
vil give den lille troen i hjertet. Og lær
barnet om Faderen i Himmelen. Lær
det Fadervor. Bed med det. Og bed for
det. Lad det mærke, at I sammen be-
tror jer til jeres Far i Himmelen. Trøst

det, som I selv bliver trøstet. Undervis
det, sådan som I selv får kristen un-
dervisning. Det er mission - varig mis-
sion. Og aflæg i hverdagen vidnes-
byrd om den trøst og hjælp, Gud giver
jer gennem troen på Kristus. Lad an-
dre mærke, hvordan Kristus giver jer
mod til at leve. Da er I hans vidner i
hverdagen. Og dermed er vi med i den
store missionsbefaling.

Hvad mission blandt andre folke-
slag angår, sker det i disse årtier på to
måder:

1) Missionærer bliver sendt ud til
fremmede lande. Vore menigheder
deltager i forskellige projekter. Og vi
samler ind ved høstgudstjenester og
på lejre og særlige dage. Lad os blive
trofast ved dermed.

2) Men folkeslagene kommer også
til os i disse år. Politisk bliver det af
mange anset for at være et problem.
Men kristeligt set er det et kald til mis-
sion blandt andre folkeslag i vores
eget land. Jesus Kristus har givet os
igenfødslens bad og den kristne tros-
lære. Både dåbens bad og trosunder-
visning er livgivende. Lad os selv bru-
ge dåben og oplæringen flittigt, så vi
også kan bevare troen på, at Gud ved
de samme midler kan og vil føre andre
til troen.

Sådan er vi er travlt optaget af at
drive mission og få det til at fungere i
vore menigheder. Men midt i aktivite-
ten kan spørgsmålet da melde sig:
Hvor er nu Jesus Kristus henne i alt
dette? Hvad bliver der af ham? Derfor
siger han:
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KIRKEBLADETS økonomi
Med dette kirkeblad udsendes girokort, som kan bruges til betaling for bladet
2002. Tak for enhver gave til bladets udgivelse.

PRÆSTERNES ferie
Vagn Lyrstrand: 15. juli - 1. august. Evt. henvendelse bedes rettet til Mogens
Rasmussen på tlf. 46 56 47 19 eller tlf. 20 28 43 60.

Leif G. Jensen: 15. juli - 4. august. LGJ kan kontaktes telefonisk, hvis der
bliver behov. Ring 75 65 16 60 og indtal navn og tlf, så ringer jeg tilbage.

ALLE LÆSERE ØNSKES EN GOD SOMMER!

Besøg i Frankrig
Den 24.-26. maj havde jeg den store glæde
at besøge søstermenigheder i Frankrig. De
havde inviteret mig til at deltage i missions-
fest for menighederne i Elsass-området.

Vor kirke har siden 1920'erne stået i kir-
kefællesskab med Den evang.-luth. Kirke i
Frankrig. To gange har vi haft besøg fra
franske præster på vore sommerlejre. Sidst
besøgte pastor Ph.Wolf vor kirke ved pastor
Tinglunds præsteindsættelse i februar 2001.

Missionsfesten blev holdt om søndagen
med knap 200 deltagere. Medlemmer fra
Mulhouse, Woerth, Strassbourg, Lembach
og Schillersdorf deltog. Jeg prædikede ved
formiddagens gudstjeneste over Matt.28,
16-20. Liturgi og salmesang foregik dels på
tysk og dels på fransk. Om eftermiddagen
var der igen gudstjeneste og missionsfore-
drag, hvor jeg bragte hilsener fra menighe-
derne i Danmark og fortalte om vores ar-
bejde og mission.

Ved missionsfesten blev der samlet ca.
15.000 kr. ind, hvoraf halvdelen gik til søs-
terkirkens egen mission i Paris, mens de gav
mig den anden halvdel med hjem til vores
kirke. - Af særlige projekter nævnte jeg, at
Århus menighed arbejder på at få mulighed
for at opføre en ny kirke.

Det blev aftalt, at pastor Matin Jautzy
næste år kvitterer ved at besøge vor kirkes
sommerstævne i juli 2002 - om Gud vil og
vi lever.                                                      LGJ

“Og se, jeg er med jer alle dage
indtil verdens ende!”
Alle dage. Se Jesus, morgen og aften.
Når I arbejder hårdt i hverdagen - på
arbejdsplads og i skole - og når I slider
i det i menighedsarbejdet, når I ople-
ver skuffelser og får brug for tilgivel-
se og trøst, når I har gode tider og alt
synes at lykkes, da se! “Jesus er med
jer!”

Han siger: “I, som stræber efter at
udføre min missionsbefaling, I er jo
selv døbt. Det betyder, at I hører sam-
men med mig.”

Han siger: “Lad jer atter og atter trø-
ste og styrke ved at gå til nadver, hvor
vi forenes. Jeg er hos jer som jeres
frelser og genløser!”

Elleve disciple til missionsfest.
Jesus sørgede selv for alt dengang,
ligesom han gør det i dag. Han har
magten, al magt. Han har midlerne,
dåben og den kristne lære. Og han er
med   jer alle dage. Amen.

Prædiken af pastor Leif G. Jensen ved
missionsfest hos søstermenigheder i
Schillersdorf i Frankrig den 26. maj
2002.
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GRATIAkirken, konfirmation
Kristi Himmelfartsdag den 9. maj blev tre
unge konfirmeret i Gratiakirken:

Katrine Jensen, født 26. okt. 1988, døbt
i Faderens og Sønnens og Helligåndens
navn 13. nov. 1988 i Martinskirken i Kø-
benhavn. Forældre: Tenna og Bjarne. Bror:
Lasse. Bibelord: Dette siger Herren, som
løskøber dig, Israels Hellige: Jeg er Herren
din Gud, som lærer dig, hvad der gavner,
som fører dig ad vejen, du skal vandre!
(Es.48,17)

Sidsel Sloth Jensen, født 25. juli 1988,
døbt i Faderens og Sønnens og Helligån-
dens navn 28. aug. 1988 i Gratiakirken.
Forældre Birthe og Jens. Bror: Mikkel.
Bibelord: Se, hvor stor kærlighed Faderen
har vist os, at vi kaldes Guds børn, og vi er
det! (1.Joh. 3,1)

Filip Lund Nielsen, født 7. april 1988,
døbt i Faderens og Sønnens og Hellig-

åndens navn 17. april 1988 i Lohals Kirke.
Forældre: Birgit og Carsten. Søskende:
Judith, Mogens, Stefan og Annie. Bibelord:
For bjergene kan rokkes og højene vakle,
men min troskab mod dig rokkes ikke, og
min fredspagt vakler ikke, siger Herren, der
viser dig barmhjertighed. (Es.54,10)

Hjertelig til lykke og Guds rige velsig-
nelse!                                                    LGJ

Familien Tinglund i USA
28. april blev pastor Tinglund indsat som
præst i menighederne i Columbia og Aber-
deen i South Dakota, USA. Ny adresse:

St. John’s Lutheran Church
Box 12, Columbia
South Dakota 57433-0102, USA.

Tinglunds er kommet godt frem og har det
godt i deres nye hjem og menigheder. De
sender hjertelige hilsener til alle bladets
læsere.

Fra menighederne
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JYLLAND
Pastor Leif G. Jensen
Løsning, Vinkelvej
Søndag 9. juni kl. 14
Søndag 16. juni kl. 10 m. nadver
Søndag 23. juni kl. 19 Daugård Strand
Søndag 30. juni kl. 10 m. nadver
6.-7. juli Årsmøde ved Bjerringbro
Søndag 14. juli kl. 10 m. nadver
Søndag 21. juli kl. 14 m. læsepræd.
Søndag 28. juli k. 10 m. læsepræd.
Søndag 4. aug. kl. 14 m. læsepræd.
Søndag 11. aug. kl. 10 m. nadver
Søndag 18. aug. kl. 14
Søndag 25. aug. kl. 10
Søndag 1. sept. kl. 14 (Lyrstrand)
Søndag 8. sept. kl. 10 m. nadver

Århus, Gratiakirken, Bissensgade 14
Søndag 9. juni kl. 10 (9.20 nadver)
Søndag 16. juni kl. 16
Søndag 23. juni kl. 10 (9.20 nadver)
Søndag 30. juni kl. 16
6.-7. juli Årsmøde ved Bjerringbro
Søndag 14. juli kl. 16 m. nadver
Søndag 21. juli kl. 10 m. læsepræd.
Søndag 28. juli kl. 16 m. læsepræd.
Søndag 4. aug. kl. 10 m. læsepræd.
Søndag 11. aug. kl. 16
Søndag 18. aug. kl. 10 (9.20 nadver)
Søndag 25. aug. kl. 16
Søndag 1. sep. 10 m. nadver (Lyrstr.)
Søndag 8. sep. kl. 16 høstgudstjeneste

ØERNE
Pastor Vagn Lyrstrand
København. Martins Menighed
Søndag 9. juni kl. 10 m. nadver
Søndag 16. juni kl. 10 m. nadver
Søndag 23. juni kl. 16.30
Søndag 30. juni kl. 10 m. nadver
6.-7. juli Årsmøde ved Bjerringbrog
Søndag 14. juli kl. 16.30 m. nadver
Søndag 21. juli kl. 10 m. læsepræd.
Søndag 28. juli k. 10 m. læsepræd.
Søndag 4. aug. kl. 10 m. nadver
Søndag 11. aug. kl. 10
Søndag 18. aug. kl. 10 m.nadver
Søndag 25. aug. kl. 16.30 (LGJ)
Søndag 1. sept. kl. 10 m. læsepr.
Søndag 8. sept. kl. 16.30

Langeland, Lohals kirke
Søndag 9. juni ingen gudstj
Søndag 16. juni kl. 16
Søndag 23. juni kl. 10.30 m. nadver
Søndag 30. juni kl. 16
6.-7. juli Årsmøde ved Bjerringbro
Søndag 14. juli kl. 10.30 m. nadver
Søndag 21. juli ingen gudstjeneste
Søndag 28. juli ingen gudstjeneste
Søndag 4. aug. kl. 16 m. nadver
Søndag 11. aug. ingen gudstjeneste
Søndag 18. aug. kl. 16
Søndag 25. aug. kl. 10.30 m.nad. (LGJ)
Søndag 1. sept. ingen gudstjeneste.
Søndag 8. sept. kl. 10.30 høst m.nadv.


