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Ansigtsløft til Sct. Peders Hus
Da de eksisterende fuger - nederst på muren langs med sognehuset var ved at smuldre, får vi dem kradset ud og der bliver pudset op på ny.
Det ser godt ud og vi sender mange tanker til den rare arbejdsmand,
som må trodse kulden.

Borgermøde vedr. ny sognegård
I uge 47 blev der afholdt et borgermøde i Sct. Peders Hus vedrørende planerne
om byggeriet til det nye sognehus. Det forløb uden store udsving og flere naboer var glade for, at de får mere udsigt, når et af de store træer fældes.

➔

Torsdagscafé holder julehygge
Selvom det ikke står i ½-årsprogrammet, så tager vi lige en torsdagscafé mere,
hvor der er tid og plads til at julehygge, så hvis du ikke allerede er i julestemning
ovenpå TV-julegudstjenester, julebasar og adventskoncerter, så har du her
chancen. Det er d. 6. december kl. 14.30. Vel mødt.

Juleaftensfejring i Sct. Peders
Der er nu åbent for tilmelding til juleaftensfejring i Sct.
Peders Hus. Har du lyst til at fejre juleaften, men har du
ikke noget at fejre den med, eller har du blot lyst til at
prøve noget nyt, så meld dig på listen på kirkekontoret.
Det koster 100 kr. Børn under 12 år er gratis. Det er
16.30 - ca. 21.30.
Ulla Horsholt og Peter Andersen er værter denne aften.

Julens gudstjenester:
24. december - Juleaften
Kl. 11.00

Familie-julegudstjeneste/UH

Kl. 14.00

Julegudstjeneste/KV

Kl. 15.30

Julegudstjeneste/KV

25. december - Juledag
Kl. 10.00

Gudstjeneste/UH (+ DR K kl. 14)

26. december - 2. juledag
Kl. 10.00

Gudstjeneste/JMM

30. december - julesøndag
Kl. 10.00

Gudstjeneste/KV (+ DR K kl. 14)

31. december - Nytårsaften
Kl. 15.00

Nytårsgudstjeneste/JMM
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