Lyng Sogns Kirkeblad
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Gudstjenesteliste
Kirkekontor:
Højmosevej 3-5,
Tlf. 30 63 17 77
tlf.tid: Mandag-torsdag 9-13
mail: lyngkirke@lyngkirke.dk
Fælleskontoret Kirkernes Hus:
Christiansvej 6 tlf: 76 20 39 39
Åbningstid:
Mandag til torsdag kl. 9-15,
fredag kl. 9-14.
Menighedsrådsformand:
Henning Bøgh
Tlf. 21 99 52 61
Mail: bogh.henning@gmail.com
Kirkeværge:
Thomas Tofthøj Rasmussen
Tlf. 23 42 40 04
Mail: thomas@tofthoej.dk
Sognepræst (Kbf):
Susanne C. Knudstorp,
Blåhøj 82 .
Tlf. 30 54 03 04
mail: sck@km.dk
Mandag fridag
Sognepræst:
Anne-Marie Blak Steensig
Ahornvej 25, 7183 Randbøl
Tlf. 75 88 38 30 / 40 28 72 99
mail: ambs@km.dk
Mandag fridag
Organist:
Birgitte Buur,
Strandagervænget 2
Tlf. 21 46 76 82
mail: organist@lyngkirke.dk
Kirketjener:
Peter Østergaard Christensen
Tlf. 30 35 18 68
mail: kirketjener@lyngkirke.dk
Sognemedhjælper:
Kirsten Vad Knudsen
Tlf. 21 28 86 21
mail: sognemedhj@lyngkirke.dk
Deadline for næste blad er
mandag den 30. april
og stof sendes til:
lyngkirke@lyngkirke.dk
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Marts
Søndag den 4.		
10.00
Susanne C. Knudstorp
3. s. i fasten			
Johs. 8,42-51			
Søndag den 11.		
10.00
Kirkens præster og
Midfaste
konfirmander
				Johs. 6,24-35
Søndag den 18.		
10.00
Anne-Marie Blak Steensig
Mariæ Bebudelse			
Luk. 1,46-55
Søndag den 25.		
10.00
Susanne C. Knudstorp
Palmesøndag
Johs. 12,1-16
Torsdag den 29.		
10.00
Susanne C. Knudstorp
Skærtorsdag			Johs. 13,1-15
Fredag den 30.		
10.00
Anne-Marie Blak Steensig
Langfredag 			Luk. 23,26-49			
				Liturgisk andagt
April
Søndag den 1.		
10.00
Susanne C. Knudstorp
Påskedag
Matt. 28,1-18
Mandag den 2. 		
14.30
Anne-Marie Blak Steensig
				5-års dåbstræf
Søndag den 8.		
10.00
Susanne C. Knudstorp
1.s.e.påske			Johs. 21,15-19			
				Musikgudstjeneste
Onsdag den 11.
17.00
Pusterum
Søndag den 15.		
10.00
Anne-Marie Blak Steensig
2.s.e.påske			Johs. 10,22-30
Søndag den 22.		
10.00
Susanne C. Knudstorp
3.s.e.påske			Johs. 14,1-11
Fredag den 27.		
10.00
Susanne C. Knudstorp
Bededag
Matt. 7,7-14
Søndag den 29.		
10.00
Anne-Marie Blak Steensig
4.s.e.påske			Johs. 8,28-36
Maj
Søndag den 6.		
10.00
Susanne C. Knudstorp
5.s.e.påske			Johs. 17,1-11
Torsdag den 10.		
9.30
Susanne C. Knudstorp
			11.30
Susanne C. Knudstorp
Konfirmation
Lørdag den 12.		
10.00
Anne-Marie Blak Steensig
Konfirmation
Søndag den 13.		
10.00
Anne-Marie Blak Steensig
6.s.e.påske			Johs. 17,20-26
Søndag den 20.		
10.00
Susanne C. Knudstorp
Pinsedag			Johs. 14,15-21
Mandag den 21.		
10.30
Fællesgudstjeneste i Kastellet
2. pinsedag			
Søndag den 27.		
10.00
Susanne C. Knudstorp
Trinitatis søndag
Matt. 28,16-20

Præstens side
Det er så fornøjeligt at møde op i Lyng kirke hver anden torsdag og se strikkefællesskabet få noget fra hånden. Det går stærkt, for de fleste har prøvet
det før, men det er ingen betingelse for at være med, for alle hjælper og
inspirerer hinanden. Brugerne af Kirkens Korshærs varmestue behøver ikke
længere at få kolde fødder eller røde ører, for der strikkes alskens varme
ting til dem. Der strikkes også fine, hvide dåbsservietter, som vi præster
bruger ved dåb, og som dåbsbarnet får med hjem som et konkret minde.
De bærer forskellige motiver, der relaterer til dåben og de bliver taget rigtig
godt imod. For det varmer altid, når et andet menneske frivilligt bruger
tid og tanker på én. Det gør indtryk. Fordi det slet ikke er nogen selvfølge.
Sidst vi var sammen, og jeg så maskerne flyve hen over pindene og garnnøglerne trille, kom jeg til at tænke på det med trådene i vores liv. Vi kan jo
godt lede efter den røde tråd. Vi kan også tabe tråden, hvis nogen afbryder
os i en tankerække. Men vi kan heldigvis også tage tråden op igen. Vi kan
også slås om, hvem der skal trække i trådene. Det er også så sigende, at
vores livstråde stille og roligt kan blive vævet ind i hinanden, så vi kommer
til at hænge sammen. Høre sammen, fordi vores liv bliver knyttet sammen
på den ene eller anden måde – i familier, arbejde eller fritid og det frivillige
arbejde. Vi kalder det netværk – det er næsten som et helt stikketøj. Maske
ved maske, der hænger sammen og holder fast i hinanden og danner en
helhed. Griber ind i hinandens liv. Og tabes der masker, skal der arbejdes
for at få dem samlet op igen – nøjagtig som med os mennesker. Vi skal også
samles op, hvis vi ryger ud af fællesskabet. For skal der laves et fint mønster,
som det vi ser på dåbsservietterne, så er der brug for både kantmasker,
retmasker og vrangmasker. Kort sagt der er brug for alle slags mennesker.
Vores livstråde væves sammen, men der er jo endnu en tråd i vores liv. En
yderst vigtig tråd. Ved dåben knytter Gud hjertebånd til os, og han lover, at
han gennem vores liv har fat i den lange ende af det hjertebånd. Den kommende påskehøjtid fortæller, hvor langt Gud vil gå, for at vi skal få øje på
hans kærlighed. Den kommende påskehøjtid fortæller os, at når han knytter
hjertebånd, så mener han det. Kan hænde vi ind imellem taber tråden – det
gør Gud ikke. Heldigvis.
Anne-Marie Blak Steensig.
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Lyng Kirkes
vision vol. 1
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Vi ønsker at være kirke, der giver det enkelte menneske mulighed for at finde rum til ro og tro.
Sådan lyder Lyng kirkes menighedsråds første målsætning i visionen for de kommende 4 år. Vi ved, at mennesker også i dag efterspørger roen. Støj er hverdagskost og vi har hjerner, der effektivt
frafiltrerer støjen, så vor koncentration rettes imod det væsentlige
i vort liv og virke. Men hjernen er konstant på overarbejde og
støjen bliver mere og mere enerverende.
Hvor går vi så hen for at få ro? Hvor kan vi ty hen og lade hjernen
få hvile?
Vi er forskellige og finder vore åndehuller forskellige steder. Kirkens virke og funktion er også at give os ro. I kirkerummet skal vi
ikke præstere noget. Vi skal ikke konkurrere eller tage stilling. I kirken er det Guds ord, der tager over, det ord, som lyder fra Biblen:
Evangeliet – Det glædelige budskab! Derfor har vi tjenester i Lyng
kirke, hvor der er god mulighed for at hvile hjernen, lukke verden
ude og tage roen ind, mærke Guds Helligånds rytme i ind- og udåndinger ved salmesang og bøn og hvile i den kristne forkyndelse
om Guds trofaste kærlighed til sine skabninger.
Lyng kirke åbner dørene for tjenester, som spænder fra søndagens Højmesse til Pusterum, Åben Kirke, dåb, Keltisk inspirerede
gudstjenester, bryllupper, Åben Skuffe, familievenlige andagter,
mindegudstjenester og begravelser/bisættelser.
Der er en sammenhæng imellem roen og troen. Roen er et åndeligt behov, som vi kan få, når vi i tro tør give slip på kontrol og lade
os falde i tillid til, at der er en kærlighed, der griber os. Vi mærker
roen og troen både mentalt og kropsligt.
Hver søndag holdes der altergang, hvor alle kan komme op til
alteret, knæle ned for Vorherre og modtage en oblat og alkoholfri
druesaft med ordene: Det er Jesu Kristi legeme! Det er Jesu Kristi
blod! Det kan virke grænseoverskridende og sårbart at knæle, det
kan føles, som om vi blotter os. Vi knæler ned i tillid til, at vor tro
på Guds Søn holder. Så blotter vi os ikke, men åbner os for Vorherre. Det sårbare forandres til en styrke, hvor roen finder plads i
troen.
Iben Krogsdals skriver det så fint i salmen: Vi finder fred i kirken/
et sted der ånder roligt uden grænser/ hvor livets lys er tændt
og brænder stille/ for alle os der falder/ for alle os der kalder/ og
gjorde visse ting vi ikke ville.
På Lyng kirkes menighedsråds vegne
Gerda Elise Møller og Susanne Charlotte Knudstorp

Onsdag den 14. marts klokken 19.00 viser Susanne C. Knudstorp
en engelsk film om en mand, der bliver klemt i det sociale system,
men uventet får hjælp af en enlig mor og hendes to børn.

Filmaftnen

Kirkens strikkefællesskab fortsætter og alle er velkomne. Vi mødes
hver anden torsdag i tidsrummet 9.30-11.30 – i den kommende
periode på følgende datoer:
1. og 15. marts
12. og 26. april
17. og 31. maj – og sommerafslutning er d. 14. juni.

Strikkefællesskab
i Lyng kirke.

Vi glæder os til hyggelige aftner med fællessang og fællesspisning:
vær velkommen
torsdag den 19. april og torsdag den 7. juni.
Begge dage kl. 16.30. Tilmelding til maden på
lyngkirke@lyngkirke.dk eller på tlf.: 30 63 17 77

Højskolesyngsammen

2. påskedag mandag d. 2. april kl. 14.30 holder Anne-Marie Blak
Steensig den vanlige familievenlige gudstjeneste i Lyng kirke. Det
er her 5-års-dåbsbørn får en lille opmærksomhed og efterfølgende er der kagemand på torvet og en lille aktivitet i konfirmandstuen.

Familiegudstjeneste i påsken

Vi laver din aftensmad og vi sørger for hyggeligt samvær først i
kirken til en kort gudstjeneste, herefter på torvet med aftensmad
og god tid til at være sammen om maden og den gode snak. Kom
glad onsdag den 11. april kl. 17.00. Tilmelding til maden senest
dagen før på mail lyngkirke@lyngkirke.dk

Pusterum
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Café Lyng

Gudstjeneste
værksted for
konfirmander
Sogne
indsamling

Påsken i Lyng
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mandag den 5. marts kl. 10.00: ”Barn i Aarhus” ved Bent Riis
Jensen
mandag den 9. april kl. 10.00: ”Oplevelser fra mit arbejdsliv
som ergoterapeut” ved Bodil Sode
mandag den 7. maj: ”Vi mødes ved Lyng kirke kl.10.00 og kører
sammen ind til byen for at gå en voldtur” ved guide Elisabeth
Ravn

Lørdag den 10. marts kl. 9-11 er der værksted for alle kirkens
konfirmander. Søndagens gudstjeneste vil blive forberedt på
bedste fantasifulde vis, og søndagens højmesse den 11. marts vil
bære præg deraf!
Lyng Sogn deltager igen i år i Folkekirkens Nødhjælps sogneindsamling søndag den 11. marts fra kl. 11.00. Vi har en fornem
tradition for at samle mange penge ind til verdens allerfattigste
og vi har igen i år brug for din hjælp! Du kan melde dig som
indsamler til indsamlingsleder Kirsten Vad Knudsen på mail
sognemedhj@lyngkirke.dk eller på tlf. 21 28 86 21. Hvis du har
et ønske om en speciel rute skal du bare sige til, når du tilmelder
dig. Vi glæder os til en god dag!
Palmesøndag den 25. marts kl. 10.00: Højmesse
Skærtorsdag den 29. marts kl. 10.00: Højmesse
Langfredag den 30. marts kl. 10.00: Liturgisk andagt
Påskesøndag den 1. april kl. 10.00: Højmesse
2. påskedag den 2. april kl. 14.30: Familiegudstjeneste særligt
for 5 års dåbsbørn

Søndag den 11. marts kl. 16.00: Koncert med Århus Strygerensemble under ledelse af Søren K. Hansen
Søndag den 8. april kl. 10:00: Musikgudstjeneste med kirkens
kor under ledelse af Kirstine Ravn. Liturg, Susanne Knudstorp,
fløjte Anders Kjerkegaard, orgel og klaver, Birgitte Buur
Søndag den 27. maj kl. 14 – 16: I Wolfgangs fodspor.
En eftermiddag i selskab med Mozart. En historie om en helt
særlig mand, med en helt speciel historie. Vi har brug for hans
musik mere end nogensinde.
Birgitte Buur fortæller om Mozart og der bliver mulighed for
at synge med på hans vidunderlige melodier. Efter et hyggeligt
kaffebord spiller Thomas og Birgitte Buur en af hans allermest
elskede klaverkoncerter skrevet om til klaver og orgel.

Musik

I år går sogneudflugten til det smukke Fyn tirsdag den 15. maj.
Først vil vi besøge Vikingemuseet Ladby med Danmarks eneste
bevarede skibsgrav fra vikingetiden, som er fundet i en gravhøj
på en mark ved Ladby. Skibsudstillingen er opbygget, så den
ligger i den oprindelige gravhøj, hvor skibet blev fundet. Efter
besøget i Ladby går turen videre til Johannes Larsen museet,
som byder på kunstoplevelser i særklasse, der fortæller et stykke
fynsk historie. Museet udgør også et spændende bygningsmiljø med kunstnerhjemmet i centrum. Middagen indtages på
Thornøs hotel. Om eftermiddagen går vi til Kerteminde Kirke
eller Sct. Laurentius Kirke, som er en skøn sengotisk kirke. Efter
rundvisningen drikkes en kop kaffe, inden turen går hjemad.

Sogneudflugt

Afgang fra Lyng Kirke kl. 9.00 og fra Erritsø Butikstorv kl. 9.15.
Hjemkomst ca. kl. 18.00. Turen koster 250 kr. pr. person. Tilmelding til Lyng Kirke på tlf. 30 63 17 77 fra tirsdag den 3. april kl.
9.00. Billetterne sælges efter ”først-til-mølle”-princippet.
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2.pinsedag

2. pinsedag, mandag den 21. maj er der gudstjeneste på Kastellet kl. 10.30. Kirkerne i Fredericia går sammen og laver traditionen tro en stor fælles gudstjeneste i det fri. Det er en festlig
gudstjeneste, så hold øje med opslag i kirken, når vi nærmer os.

Udstillinger

Karin Ohrt fra Vejle udstiller i Lyng Kirke i marts og april, fernisering søndag den 4. marts efter højmessen.
Karin Orth skriver om sig selv: Jeg er uddannet på Kolding Kunsthåndværkerskoles keramiklinie.
Efter uddannelsen startede jeg eget keramikværksted og arbejdede med stentøjsfigurer og diverse brugsting, som solgtes i hele
Skandinavien.
Efter ca. 15 år med keramikken genoptog jeg min interesse for
tegning og maling.
Jeg deltog i kurser på højskoler og modtog undervisning på bl.a.
kunstskolen i Kolding i akvarel, croquis og maling. Min inspiration henter jeg i naturen i både Danmark og udlandet, og disse
indtryk bruger jeg enten på papir eller lærred i eget atelier, hvor
jeg arbejder med collage, akryl og akvarel. Jeg udstiller alene
eller sammen med andre kunstnere og er medlem af Kunstkompost - en sammenslutning af kunstnere, som udstiller sammen.
Læs mere på: www.karinohrt.dk.
Charlotte Niemann fra Fjeldsted udstiller i maj og juni, fernisering søndag den 6. maj efter højmessen.
Charlotte Niemann skriver om sig selv: ”Jeg har i en årrække
arbejdet med grafisk design som art director i reklamebranchen.
Nu er hele mit fokus på egne maleriprojekter og undervisning.
Siden 1995 har jeg deltaget i udstillinger og solgt mine malerier
ved kunstforeninger og gallerier. Jeg er formfanatiker, farvenyder
og arbejder med tegning, akvarelfarver, akrylmalerier og blandede medier. Inspirationen kommer fra den daglige gåtur med
hunden, men også fra oplevelser, eventyr, underlige ting og især
træer fra hele den store verden”
Læs mere på: www.cniemann.dk
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Søndag den. 3. juni vil der efter gudstjenesten - og en efterfølgende brunch - være mulighed for at deltage i en kirkevandring
fra Lyng kirke til Middelfart kirke. Der hører vi om kirken og
drikker kaffe. Vandringen er arrangeret af Lyng kirkes menighedspleje, og tilmelding er nødvendig senest den 30. maj til
lyngkirke@lyngkirke.dk eller på tlf.: 30631777. Turen er på ca. 15
km. Der kan arrangeres hjemkørsel til Lyng kirke, hvis nogle har
behov for det, men giv besked om det på forhånd.

Kirkevandring

Traditionen tro tilbyder Løgumkloster Refugium også i sommeren
2018 nogle spændende og afslappende feriedage med foredrag,
fællessang, udflugt og hyggeligt samvær. Turen tilrettelægges af
refugiet i samarbejde med lokale turledere.
Programmet fremlægges i kirken og sognegården i løbet af
foråret.
Pris og indhold vil fremgå af programmet, hvor det også oplyses,
hvordan du tilmelder dig.
I prisen er inkluderet bustransport fra Middelfart banegård,
Erritsø kirke, Fredericia banegård ved Jernbanegade og Taulov
kirke. Turlederne følger med i bussen på både ud- og hjemtur.

Feriedage i
Løgumkloster?

Har du lyst til at høre nærmere om turen, så ring venligst til én af
de lokale turledere:
Lisbeth Bro, Skærbæk, tlf. 29 29 41 01
Astrid Rahbek, Taulov, tlf. 29 76 15 04
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Konfirmationer foråret 2018 i Lyng Kirke
Konfirmation Kristi himmelfartsdag torsdag den 10. maj  klokken 9.30
ved Susanne C. Knudstorp
Alberte Stoustrup Brosbøl				
Andrea Rude Arnvig				
Anna Lyshøj Thomassen				
Asger Holt Rafn					
Emma Isabella Jansen Friis				
Didde Marie Meinhardt Frank			
Ditte Emilie Krogh Voldum-Clausen			
Gustav Emil Ratje Davidsen			
Ida Marie Klastrup Bork				
Isabella Hellerup Hansen				
Julie Sofia Lindberg Hartvig			
Louie Bøttern Holm Rasmussen			
Marckus Thomhav Husted Hansen			
Mathias Friis Egholm				
Mathias Brask Eneberg				
Mathilde Lund Svarre				
Mia Aaen Christiansen				
Mia Høj Kristensen				
Michala Jessen Fisker				
Oscar Thule Christensen				
Peter Emil Aalborg Nielsen				
Sandra Maja Ellehave				
Simon Dan 					
Victoria Nedergaard Larsen			
Annesofie Gade Daugsch				

Brahesborgvej 29
Blåhøj 20
Sandbakken 2
Stensgårdsvej 51
Ravnsgårdsvej 31
Damsbovej 71
Ekkodalen 4
Baunevej 9c
Vejrmosegårds allé 18
Ravnsgårdsvej 123
Rasmus Gyes vej 35
Rønnebækgårdsvej 21
Jomfruvej 13
Holmbjerggårdsvej 84
Thygesminde allé 113
Blåhøj 86
Damsbovej 31
Krygersvej 30d
Nøddeplantagen 2
Riegelsvej 18
Blåhøj 21
Stensgårdsvej 63
Ekkodalen 28
Kampmannsvej 25b
Kampmannsvej 25b

Konfirmation Kristi Himmelfartsdag torsdag den 10. maj klokken 11.30
ved Susanne C. Knudstorp
Daniel Lynge Madsen 				
Blåhøj 23
Emma Aagaard					
Ravnsgårdsvej 60
Frederik Møller					Ravnsgårdsvej 49
Frederik Bering Zinther				
Lillenæs 81
Frederikke Philipse				
Stensgårdsvej 3
Freja Nedergaard Juhl				
Stensgårdsvej 57
Gustav Juul-Andersen				
Langesøvej 71
Jonas Klostergaard Dahl Rasmussen		
Kpt. Bangs vej 4
Julie Thorlund Andersen				
Skovagervænget 17
Julie Linnea Cortzen Dumstrei			
Langesøvej 27
Karoline Møller					Ravnsgårdsvej 49
Lauge Wind Pedersen				
Jens Kromanns vej 18
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Lærke Guttenberg Garsteen			
Mads William Larsen				
Maja Jensby Bryld				
Martin Hylleberg Østergaard			
Mathias Daugaard Bennedsen			
Mathilde Kjær Thy Asmussen			
Nete Bonde Hauge				
Patrick Steen Schøllhammer Rasmussen		
Rasmus Philip Larsen				
Signe Bluhme Jochumsen				
Silje Nygaard Pedersen				
Simon Mejer van Vliet				
Sophia Broust Villesen				
Tobias Aaquist Gade Hansen			

Lundbakken 6
Ballesvej 9
Krengerupvej 4
Walther Christmas vej 14
Damsbovej 35
Baunegårdsvej 54
Gl. Færgevej 25a
Ballesvej 25
Ballesvej 9
Limen 30
Langesøvej 45
Bros Allé 10, Middelfart
Peder Gribs vej 3
Langesøvej 1

Konfirmation lørdag den  12. maj kl. 10.00 ved Anne-Marie Blak Steensig
Alberte Hjort Niess				
Alberte Elmgaard Rose 				
Frida Bjørn Christensen 				
Ida Ellermann Hald 				
Karla My Mikkelsen 				
Mathilde Nedergaard Kjærgaard			
Nadia Susan Billson 				
Sille Mejer Mortensen 				
Anders Bjeld Dinesen 				
Emil Lyngs Eghoff Rebsdorf 			
Emil Roustgaard Rasmussen
		
Jacob Vindeløv 					
Johannes Clausen 				
Luchas Green Jørgensen 				
Mathias Martin Østergaard 			
Pelle Ravn Bording 				
Rasmus Bille Röhling
Sofus Jonathan Hyre Jensen
		
Tobias Dahl Hansen 				

Holmansvej 13
Rudolf Steiner Allé 22
Krügersvej 4
Baunegårdsvej 9
Toldbodvej 52
Stensgårdsvej 55
Snoghøjvej 47
Lunddalvej 55
Vejrmosegårds Allé 44
Krogtoftevej 18
Rudolf Steiner Allé 6
Baunevej 10
Rudolf Steiner Allé 23
Jomfruvej 9A
Vejrmosegårds Allé 33
Baunevej 9A
Gothersgade 2A 1.t.v
Egebæksvej 46

Vi gør opmærksom på, at personalet modtager breve og telegrammer
(men ikke gaver eller roser), der er indleveret mindst 20 min. før gudstjenestens begyndelse.
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Sognekalender
Marts
Torsdag den 1.
Søndag den 4.
Mandag den 5.
Lørdag den 10.
Søndag den 11.
Søndag den 11.
Onsdag den 14.
Torsdag den 15.

9.30		
11.00		
10.00		
9.00		
11.30
16.00		
19.00
9.30		

Strikkefællesskab*
Fernisering*
Café Lyng*
Gudstjenesteværksted *
Sogneindsamling*
Koncert*
Filmaften*
Strikkefællesskab

April
Mandag den 9.
Torsdag den 12.
Torsdag den 19.
Torsdag den 26.

10.00		
9.30		
16.30
9.30		

Café Lyng
Strikkefællesskab
Højskolesyngsammen*
Strikkefællesskab

Maj
Søndag den 6.
Mandag den 7.
Tirsdag den 15.
Torsdag den 17.
Søndag den 27.
Torsdag den 31.

11.00		
10.00		
9.00
9.30		
14.00		
9.30		

Fernisering*
Café Lyng
Sogneudflugt*
Strikkefællesskab
I Wolfgangs fodspor*
Strikkefællesskab

* Er omtalt inde i bladet

Husk, der er mulighed for kirketaxa, hvis du bor i Lyng Sogn.
Ring efter en taxa på tlf. 75 50 34 11
Meld dig til kirkens elektroniske nyhedsbrev på
www.lyngkirke.dk
KFUM-spejderne Peder Griib Gruppe, Erritsø
Danske Sømands og Udlandskirker, Aase Broch Møller 20 93 01 04
Indre Mission i Erritsø. Formand Per Søgaard, Sølystparken 2, tlf. 40 16 55 29
møde normalt hver torsdag kl. 19.30. Cafe én onsdag hver måned
kl. 10.00 – 11.30. Missionshuset Erritsø Bygade 87
Legestuen Mariehønen, tirsdag og torsdag kl. 9-12 i Missionshuset. For alle børn
mellem 0 og 6 år ifølge med en voksen. Merry Maagaard, tlf. 20 83 33 68
Erritsø Y´s Men’s ClubPræsident Ellen Wyke Hvidkjærsvej 12 7000 Fredericia
tlf 75 94 27 16 ellen.wyke@mail.dk
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