JULEN I PRÆSTEVANG KIRKE
Lige om lidt er det jul. Og alle spørger:
Kan vi komme i kirke juleaften?
Svaret er: Ja.
Flere, men kortere gudtjenester er løsningen.
Lille juleaften bliver optakt til juleaften.

Tilmelding til julegudstjenester er nødvendig.
Det er ikke muligt at deltage i julegudstjenester
uden tilmelding.
Tilmelding sker på kirkens hjemmeside.
Og foregår således:
- Klik på den gudstjeneste, som du ønsker at
deltage i.
- Udfyld med navn og adresse.
Der kan max. tilmeldes 6 personer.
Har du ikke mulighed for at bruge hjemmesiden,
kontakt kirke- og kulturmedarbejder
Lene C
 hristiansen: tlf. 2040 4708 / tlf. 6119 4708

Lille juleaften d. 23. december
Kl. 17.30	Familiegudstjeneste
Andreas Riis Damgaard
Kl. 19	Julegudstjeneste Annemarie Lund
Juleaften d. 24. december
Kl. 11	Familiegudstjeneste Annemarie Lund
Kl. 12	Julegudstjeneste
Andreas Riis D
 amgaard
Kl. 13	Julegudstjeneste Annemarie Lund
Kl. 14	Julegudstjeneste Annemarie Lund
Kl. 15	Julegudstjeneste Andreas Riis
Damgaard
Kl. 16	Julegudstjeneste Andreas Riis
Damgaard
Juledag, d. 25. december
kl. 10	Andreas Riis Damgaard
2. Juledag, d. 26. december
kl. 10	Annemarie Lund
Julesøndag, d. 27. december
kl. 10	Anne Boye
Nytårsdag, d. 1. januar 2021
kl. 16	Annemarie Lund. Nytårsgudstjeneste
med efterfølgende champagne og
lidt sødt.

JULEKONCERT SKABER LYS
I VINTERMØRKET
Søndag d. 13. december kl. 17
holder Ensemble Hovaldt traditionen tro julekoncert
til fordel for Mødrehjælpen i Hillerød.

ADVENTSFEST
Torsdag d. 3. december kl. 17.30

DE 9 LÆSNINGER
Søndag d. 20. december kl. 10

Vi synger advent ind i kirken, og bagefter er der
mad & vin, kaffe, musikalsk underholdning og den
årlige quiz. Pris: 150 kr.

Den fjerde søndag i advent er der stemningsfuld optakt lige før julen med Christmas Carols,
fælles julesalmer og oplæsning fra menigheden.
Æbleskiver til at gå hjem på.

Tilmelding nødvendig og betaling ved tilmelding.
Først til mølle. Begrænset antal pladser.
lene.praestevang@gmail.com / tlf. 20404708 –
eller kom forbi i kirkens åbningstid.
GRAABRØDRE KAMMERKOR SYNGER
JULEN IND
Søndag d. 6. december kl. 16
byder Graabrødre Kammerkor julemåneden
hjerteligt velkommen med julesange og salmer
fra ind- og udland.
Entré: 50 kr. Billetter købes i kirken.
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Julekoncerten giver koncertgæsterne mulighed for
at komme i julestemning med smuk musik, samtidig
med at de i ægte juleånd rækker hånden ud mod
udsatte mennesker i vores samfund.
I år kan publikum opleve sopran og musicalaktuelle
Louise Fribo.
Både som solister og som medlemmer af ensemblet
skal Gabor Tarkövi fra Berliner Philharmonikerne,
Nikolaj Viltoft fra Det kgl. Kapel og Ian Bousfield, tidligere Wiener Philharmoniker fremhæves for deres
deltagelse og fantastiske spil.
Ved koncerten holder Nick Hækkerup tale.
Billetter: 150 kr. på billetto.dk eller 175 kr. i døren.
Eller i Mødrehjælpens butik på Torvet 7.

KIRKEBOGSFØRENDE SOGNEPRÆST: Annemarie Lund, ALU@KM.DK, tlf.: 30539252
SOGNEPRÆST: Andreas Riis Damgaard, ARD@KM.DK, tlf.: 30680993
HOSPITALS- OG SOGNEPRÆST: Anne Boye, ABBE@KM.DK, tlf.: 29287776
KIRKE- OG KULTURMEDARBEJDER: Lene Christiansen, lene.praestevang@gmail.com, tlf.: 20404708
KIRKETJERNER: Filip Friis Jakobsen, tlf.: 30710014
MENIGHEDSRÅDSFORMAND: Annette Dragsdahl, tlf. 22204920
ORGANIST: Ida Borup, ida.praestevang@gmail.com, tlf.: 40216199
KIRKESANGER: Torben Kirkegaard, tbchurchyard@gmail.com, 40297464
KIRKESANGER: Thomas Præstegaard, thomas@priestyard.dk, 27626866
DÅB: Henvendelse til præsten eller kirkekontoret. Når datoen er fastlagt aftales et møde med præsten.
VIELSE: Henvendelse til kirkekontoret, hvorefter man taler med præsten.
BEGRAVELSE OG BISÆTTELSE: Kan foregå fra Præstevang Kirke eller Skansekapellet. Henvendelse personligt
til præsten eller gennem bedemand.
SAMTALE: Der er altid mulighed for en samtale, hvis man har problemer, man gerne vil tale med præsten om.
Præsten har tavshedspligt.
MENIGHEDSRÅDSMØDER: Mødedatoer er endnu ikke fastsat. Følg med på hjemmesiden.
Kirken er åben tirsdag til fredag: 9-15

ADRESSE
Præstevang Kirke
Tamsborgvej 2
3400 Hillerød
tlf.: 61194708
www.praestevang.dk

DET FÆLLES KIRKEKONTOR
Frederiksværksgade 39B, Stutmesterboligen
3400 Hillerød.
hpfk@km.dk
tlf.: 70230393

23 - 24. DECEMBER

11. FEBRUAR

18. MARTS

JULEGUDSTJENESTE
Tilmelding nødvendig

FOREDRAG
”Hvem stjal guldhornene”
med Ulrik Langen

SIGURD BARRETT
og Kammerkoret 
Vox Humana

December • Januar • Februar • Marts / 2020/21

VELKOMMEN
- KOM INDENFOR
I skrivende stund er mundbind og visir en fast
del af hverdagen. I bussen og på kirkebænken.
Ensomhed og manglende kontakt med andre er
blevet den triste og alvorlige bagside af hensyn,
afstand og nedlukning. I Præstevang kirke vil
vi på den baggrund gerne blive ved med, på
forsvarlig vis, at have en åben kirkedør, så både
gudstjenester, barnedåb, koncerter og de øvrige
arrangementer kan finde sted. Et fællesskab
hvor man trygt kan komme.
Se i kalenderen på bagsiden.

KIRKEBIO
I denne sæson vil temaet være krig, men ikke
krigsfilm. Vi skal møde mennesker og se, hvad
en krig i det skjulte gør ved menneskers og
befolkningers sind og væsen.

HØJSKOLE EFTERMIDDAG
Torsdag d. 11. februar kl. 14-16
TYVEN
De fleste har hørt historien om tyveriet og omsmeltning af guldhornene i 1802. Men hvem var
den mand, der så kynisk destruerede de enestående oldtidslevn blot for at berige sig? I foredraget tegner professor i historie ved Københavns
Universitet Ulrik Langen et levende portræt af
degnesønnen, der endte som falskmønter og
tyv, og sætter samtidig forbrydelsen ind i en
større national sammenhæng.

STUDIEKREDS OM PAULUS’
TIDLIGE BREVE

FOLKEKIRKENS NØDHJÆLPS
LANDSINDSAMLING

Over fire aftener tager vi livtag med nogle af
Paulus’ tidlige breve, som er blandt de ældste
skrifter i Det Nye Testamente. I disse nærmer
Paulus sig den kristne kirkes teologi. Rejsen
dertil rejser spørgsmål med stor relevans i dag
– om omskæring, dåb og meget andet.

Søndag d. 14. marts kl. 11 deltager Præstevang
kirke i landsindsamlingen.

Torsdag d. 21. januar, onsdag d. 24. februar,
onsdag d. 24. marts og torsdag d. 22 april.
Alle aftener kl. 19 – 20.30.
Kontakt Andreas Riis Damgaard for læseplan.
ard@km.dk

Henvendelse til Birgitte S. Qvist-Pedersen,
mailadresse birgittesqp@gmail.com.
Tlf. 49113235.

Mandag d. 11. januar
Mandag d. 1. februar
Mandag d. 22. februar
Mandag d. 15. marts
Alle dage kl. 18.30. Med mulighed for efter
følgende at drikke en kop kaffe.
Program kan hentes i Præstevang kirke.

OMKRING ET FLYGEL
Onsdag d. 10. februar og onsdag
d. 10. marts kl. 19.30.
Aftener i Højskolesangbogens
og musikkens hjørne. Det er som
altid kirkens musikalske personale og
sognepræst Andreas Riis Damgaard,
der står for programmet.

HØJSKOLE EFTERMIDDAG
Torsdag d. 11. marts kl. 14-16

Oversvømmelser, tørke og uforudsigeligt vejr
betyder, at flere og flere mennesker ender i
fattigdom. Giv en hjælpende hånd. Tak!

Thomas Bartholin og Niels Steensen – lærer og
elev – fra enhjørninger til moderne lægevidenskab.
Læge Jesper Brandt Andersen giver et rids af
1600-tallets to store danske anatomer vigtigste
naturvidenskabelige meritter og deres natur
filosofiske og teologiske standpunkter.

Læs mere på www.praestevang.dk
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Julerejsen
Er det ikke en paradoksal overskrift i en tid, hvor vi på det
stærkeste frarådes at rejse. Og skulle man alligevel begive sig
afsted, er det for egen regning og risiko.

Sorg og tab findes – og ikke mindst ved juletide med alle julens
traditioner og familiesammenkomster gør det ondt at savne et
elsket menneske. Mange steder er der en tom plads ved bordet
og et par kendte hænder savnes i kredsen omkring juletræet.

Det aktuelle spørgsmål er: Forandres vi også hver især
eksistentielt af det, der sker for tiden? Er denne tid med coronaepidemi blevet til en indre vandring? Det er det vel i nogen grad.

Julen – og heller ikke barnet i stalden, med forældre, hyrder
og konger, æsler og kameler – er noget glansbillede.
Men stjernen kaster sine stråler ud over verden
– dengang som nu.
Og viser vej til et lille barn i en krybbe – med påstanden om,
at i dette lille nyfødte sårbare liv, der møder du Gud selv.

Det gode spørgsmål er da, tænker jeg: Er det en retningsløs
vandring. Er håb og frygt lige stærke? Hvem skal dominere?
Er der en ledestjerne, som man undervejs kan holde sig for øje?
Juleevangeliet er en fortælling om en rejse. En julerejse.
Både på det ydre og på det indre plan.
På det ydre: Alle er undervejs. Rejser af sted. Ikke hjem til jul,
men for at lade sig tælle. Set oppe fra er det den rene myretue.
I æseltempo sjosker vi af sted. Nok en vandring i tid og rum med
Josef og Maria fra Nazareth tilbage til den by, Betlehem, som
er Josefs og hans slægts udgangspunkt.

Engang gik hyrder og konger ind ad døren til stalden – hver
eneste jul går vi efter dem – går ind i krybberummet. Går ind
i hjertet af selve livet.
Et øjeblik standser det hele, al bevægelse standser et stille
øjeblik – kun høres det hjerte, der banker, en engel der synger
og lyden af barnegråd fra stalden i Betlehem, hjerteskærende
og livsbekræftende på én og samme tid. Det er lyden af Gud,
der kommer os så nær, at han viser sig i det mindste, det mest
sårbare og skrøbelige, man kan tænke sig.

Men også på det indre plan er det en rejse til et nyfødt barn.
En rejse mod en ny begyndelse.
Juleevangeliet vil have os med tilbage til udgangspunktet.
Til det, der har betydning.
Til der, hvor alting begynder.
Til det, der holder uanset hvad.
Stjernen viser vej.
Standser os.
Åbner døren ind i en stald.
Åbner døren til en ny virkelighed.

At stå stille. Ikke jage rundt. De mest afgørende indtryk og
forandringer kommer ikke sjældent til os, når vi er ganske i ro.
Når tiden står stille. Tydeligt ved død og fødsel.
Julefreden, den kærlighed, der tilsiger os, at vi er sande
mennesker, elsket af Gud. Den kærlighed forklarer og forvandler
os til stærke, livsduelige og handlekraftige mennesker.
Er det ikke derfor vi vil høre fortællingen om barnet i krybben
hvert år? Er det ikke julerejsens mål: At få skærpet blikket for,
hvad der skal være fundament og hvad der er værd af gå efter?
Og måske kan vi, når julen er ovre, leve videre i vores travle,
rastløse liv – men med en fornyet sans for, at vi må standse
op en gang i mellem og blive stille for at lade os bevæge
af det underfulde og det håbefulde, der kalder på vores
opmærksomhed …

Et nyfødt barn i en krybbe.
Skrøbeligt – hjælpeløst og dog så livskraftigt. Og håbefuldt.
Nej, at høre juleevangeliet er ikke en mening eller altomfattende
videnskabelig forklaring på livets oprindelse, eller et svar på alt
det modsætningsfyldte, som nu engang er der.

Med de ord: Glædelig Jul.
Annemarie Lund
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FARVE, FORM
OG BILLEDE PÅ
PRÆSTENS SORTE
KJOLE ...
TORSDAG D. 25. FEBRUAR KL. 14-16
Væver og designer Martin Nannestad Jørgensen skriver:
En messehagel er ikke skabt ud fra en standardformel.
Den kan være smal og let eller vid og tung.
Nogle er stangvarer fra Dansk Parmenthandel men
heldigvis er der i Danmark opbygget en tradition for, at
kunstnere og kunsthåndværkere skaber hagler specielt
til de enkelte kirker.
Igennem tiden har haglerne udviklet sig fra at være
et romersk regnslag over kapper med hovedhul til
nutidige håndvævede eller broderede messehagler
i meget forskellige udtryk.
Haglerne bliver billeder på krop og får indflydelse på
den visuelle og symbolske oplevelse af højmessen.
Lysbilledforedraget handler om ældre og nutidige
messehagler og et lille sidespring til udsmykning og
inventar i kirker.
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GENFORENINGSKONCERT
MED SIGURD BARRETT
OG KAMMERKORET VOX HUMANA
UNDER LEDELSE AF JAKOB HØGSBRO

MUSIK VED
V INTERTIDE

Torsdag d. 18. marts kl. 19.30

Mette Secher Helms, tværfløjte, og Ida
Borup Søgaard, orgel og klaver, spiller
værker af bl.a. J. S. Bach,

Men vi håber nu, at koncerten kan løbe af stablen. Musik og tekster om Sønderjylland, der efter afstemningen i 1920 blev genforenet med kongeriget Danmark.
Historien om Genforeningen formidles i et nutidigt perspektiv med Sigurd
Barretts fortælling og Jakob Høgsbros kor-arrangementer af Sigurds sange.

C. P. E. Bach, Telemann og Mozart.
Koncerten er en del af H
 illerød
Bykirkers koncertrække
”Vinterkoncerter”.

Koncerten arrangeres i samarbejde med Hillerød Grænseforening.
Billetter: 100 kr. Købes i Præstevang kirke. / lene.praestevang@gmail.com
Billetter til d. 2. april 2020 gælder til den nye dato.

”Perlende musik fra barok til klassik”
er titlen på denne vinterkoncert
søndag d. 31. januar kl. 15.

Koncerten skulle have været afholdt 2. april 2020.
Som bekendt satte coronanedlukningen en stopper for meget.
Også denne koncert.



KONCERT MED HILLERØD
HARMONIKAKLUBS HARMONIORKESTER
Tirsdag d. 23. februar kl. 19.30.
Orkesteret hører under Musikaftenskolen og består af 20 harmonikaspillere,
som spiller klassisk musik.
Festlig og veloplagt spilles både klassisk og moderne musik.
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Læs mere på www.praestevang.dk

BARNEDÅB – HVORFOR DET?
Hvorfor bliver børn døbt? En række forældre,
som hen over sommer og efterår har fået
døbt deres børn, har sendt deres tanker og
overvejelser.

En far skrev:
Kristendommen er nok Instagrams modsætning, for i kristendommen får du at vide, at
du er o.k., selv om du ikke er perfekt.

En mor skrev: Som mor finder jeg stor trøst
i, at der ved mit barns dåb blev slået korsets
tegn ved dets pande og bryst, og derfor er
det beskyttet.
Anne, mor til Karla skriver:
Alle i min familie er døbt, og allerede inden
jeg fødte vores datter, havde min mor fundet
familiens dåbskjole frem hvor navne og
dåbsdatoer for flere generationer er broderet
i bunden. At min datter også skulle døbes,
var ikke noget vi stillede de store spørgsmålstegn ved.’
Vi er ikke faste kirkegængere, men jeg kan
godt lide gudstjenesten som rum for refleksion over ikke bare tro men også fællesskab,
historie og filosofi mere generelt. Som nytilflyttet familie er det også dejligt at kirken
kan bruges som et medborgerhus hvor man
kan møde andre fra lokalområdet. Fx har vi
stor glæde af at gå til salmesang i Præstevang med andre forældre og babyer.
For os danner kirken altså ramme for både
egen refleksion og sociale fællesskaber, og
muligheden for at bruge kirkerummet på
denne måde vil jeg gerne give videre til min
datter. Derudover kan jeg også rigtig godt
lide selve dåbsritualet. Det er en smuk måde
at præsentere barnet for verden, give det
dets officielle navn og rituelt fortælle det at
det aldrig står alene.

Line og Jason, forældre til Ellie skriver:
Da vi begge er fra Hillerød og har en tilknytning til kirken, var det det eneste rigtige for
os at få Ellie døbt i Præstevang kirke.
Som barn kom jeg meget i Præstevang kirke
sammen med min farmor, som dengang var
en del af menighedsrådet. Jeg har mange
gode minder derfra. Stort set hele min fars
familie er døbt og konfirmeret i kirken.
Jason er også døbt og konfirmeret i kirken.
Det var en speciel dag for os, og derfor
betød det meget, at vi kunne døbe hende
et sted, hvor vi følte os trygge og velkomne
med vores familier.
Vi valgte at døbe Ellie, da det er en tradition
i begge vores familier. Det er et stort valg
at tage på hendes vegne, men som vi også
talte om, tager vi alle valg på hendes vegne,
indtil hun selv kan. Det er for os en måde at
fejre, at hun er kommet til verden. En tryg
måde at fejre det på.
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Det bedste ved vores barnedåb var præstens personlige tale, og at vi kunne dele det
med begge vores familier. Det var en rørende
dag, og vi er ikke et sekund i tvivl om, at det
var det helt rigtige at gøre for vores lille Ellie.
Tina, mor til Aya skriver:
For os var det et enkelt valg at døbe vores
børn - senest vores lille Aya.
Kirkens budskab om næstekærlighed og
rummelighed harmonerer med, hvad vi
forsøger at give videre til vores børn.
Desuden er dåben en fast tradition i vores
familie, en tradition, vi synes enormt godt
om.
På trods af, at vi ikke nødvendigvis er ugentlige gæster i kirken, så forbinder vi den med
reflektion og ro - noget vi synes er vigtigt i
en moderne verden, hvor man altid ”er på”.
Man mærker med det samme roen sænke
sig, når man sidder til en dåb eller anden
gudstjeneste og man føler sig som en del af
et fællesskab, hvilket vi gerne vil give videre
til vores børn. De skal vide, at man ikke er
alene uanset, hvordan det står til i ens liv.
Det er kirken et stærkt symbol på for os.

✂

KALENDER

DECEMBER 2020 - MARTS 2021

FASTE AKTIVITETER:
Mandage
Tirsdage
Fredage

kl. 9.30-12
kl. 11
kl. 10

Nørkleklubben
Babysalmesang (nyt hold d. 12. januar 2021)
Kaffepause – et hyggeligt fællesskab med kaffe og søndagens tekst.

kl. 10.

1. søndag i advent. Andreas Riis Damgaard

kl. 11
kl. 17.30
kl. 10
kl. 16
kl. 11
kl. 10
kl. 17
kl. 18.30
kl. 20
kl. 10
kl. 17.30
kl. 19
kl. 11
kl. 12
kl. 13
kl. 14
kl. 15
kl. 16

Babysalmesang
Adventsfest for menigheden
2. søndag i advent. Annemarie Lund
Koncert med Graabrødre Kammerkor
Babysalmesang. Juleafslutning
3. søndag i advent. Anne Boye
Koncert. Ensemble Hovaldt
Kirkebio
Koncert. Joey Moe. Billetter kun på www.billet.musik.dk
De ni læsninger. 3. søndag i advent. Andreas Riis Damgaard
Familiegudstjeneste. Andreas Riis Damgaard. Tilmelding nødvendig
Gudstjeneste. Annemarie Lund. Tilmelding nødvendig
Familiegudstjeneste. Annemarie Lund. Tilmelding nødvendig
Julegudstjeneste. Andreas Riis Damgaard. Tilmelding nødvendig
Julegudstjeneste. Annemarie Lund. Tilmelding nødvendig
Julegudstjeneste. Annemarie Lund. Tilmelding nødvendig
Julegudstjeneste. Andreas Riis Damgaard. Tilmelding nødvendig
Julegudstjeneste. Andreas Riis Damgaard. Tilmelding nødvendig
kl. 10 v. Andreas Riis Damgaard. Tilmelding nødvendig
kl. 10 v. Annemarie Lund. Tilmelding nødvendig
kl. 10 v. Anne Boye. Tilmelding nødvendig

kl. 16
kl. 10
kl. 10
kl. 18.30

Annemarie Lund
Hellig 3 Kongers søndag. Annemarie Lund
1. søndag efter Hellig 3 Konger. Annemarie Lund
Kirkebio

NOVEMBER
Søndag d. 29.

DECEMBER
Tirsdag d. 1.
Torsdag d. 3.
Søndag d. 6.
Søndag d. 6.
Tirsdag d. 8.
Søndag d. 13.
Søndag d. 13.
Mandag d. 14.
Lørdag d. 19.
Søndag d. 20.
Lillejuleaften
Lillejuleaften
Juleaften

Juledag, d. 25.
2. juledag, d. 26.
Julesøndag, d. 27.

JANUAR
Nytårsdag
Søndag d. 3.
Søndag d. 10.
Mandag d. 11.
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Tirsdag d. 12.
Torsdag d. 14.
Søndag d. 17.
Torsdag d. 21.
Søndag d. 24.
Torsdag d. 28.
Lørdag d. 30.
Søndag d. 31.
Søndag d. 31.

kl. 17.30
kl. 14
kl. 10
kl. 19
kl. 10
kl. 14
kl. 9.30-17
kl. 10
kl. 15

Spaghettigudstjeneste
Højskoleeftermiddag: Anne Mette Gravgaard: Det svære men dejlige liv
2. søndag efter Hellig 3 Konger. Andreas Riis Damgaard.
Studiekreds
Sidste søndag efter Hellig 3 Konger. Andreas Riis Damgaard
Højskoleeftermiddag: Karen Maria Baun Hørlück: Om Frederiksborg drenge- og mandskor
Højskoledag i Engholmkirken i Allerød. Tilmelding
Septuagesima. Annemarie Lund
Vinterkoncert. Ida Borup

kl. 18.30
kl. 10
kl. 19.30
kl. 14
kl. 14
kl. 10
kl. 10
kl. 18.30
kl. 19.30
kl. 19
kl. 14
kl. 17.30
kl. 10

Kirkebio
Seksagesima. Andreas Riis Damgaard
Omkring et flygel
Højskoleeftermiddag: Ulrik Langen: Tyven – om manden der stjal guldhornene
Fastelavnsgudstjeneste for børn. Annemarie Lund
Fastelavns søndag. Annemarie Lund
1. søndag i fasten. Anne Boye
Kirkebio
Koncert. Harmonikaorkester
Studiekreds
Højskoleeftermiddag: Martin Nannestad Jørgensen: Farve, form og billede på præstens sorte kjole
Spaghettigudstjeneste
2. søndag i fasten. Andreas Riis Damgaard

kl. 10
kl. 13
kl. 19.30
kl. 14
kl. 10
kl. 11
kl. 18.30
kl. 19.30
kl. 10
kl. 17.30
kl. 19
kl. 14
kl. 10

3. søndag i fasten. Annemarie Lund
Gudstjeneste. Døvemenigheden
Omkring et flygel
Højskoleeftermiddag: Jesper Brandt Andersen: Fra enhjørninger til moderne lægevidenskab
Midfaste. Andreas Riis Damgaard
Folkekirkens Nødhjælps Landsindsamling
Kirkebio
Koncert. Sigurd og Genforeningen.
Mariæ Bebudelsesdag. Annemarie Lund
Spaghettigudstjeneste
Studiekreds
Højskoleeftermiddag: Jørn Damgaard: Mæ’ å’ så Johannes W – Historier fra Himmerland.
Palmesøndag. Alle kirkens præster

FEBRUAR
Mandag. d. 1.
Søndag d. 7.
Onsdag d. 10.
Torsdag d. 11.
Lørdag d. 13.
Søndag d. 14.
Søndag d. 21.
Mandag d. 22
Tirsdag d. 23.
Onsdag d. 24.
Torsdag d. 25.
Torsdag d. 25.
Søndag d. 28.

MARTS
Søndag d. 7.
Søndag d. 7.
Onsdag d. 10.
Torsdag d. 11.
Søndag d. 14.
Søndag d. 14.
Mandag d. 15.
Torsdag d. 18.
Søndag d. 21.
Tirsdag d. 23.
Onsdag d. 24.
Torsdag d. 25.
Søndag d. 28.
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