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Og lyset skinner i mørket, men mørket greb det ikke! 
 
Sådan læser vi det i Johannes-evangeliet, og netop her, hvor Covid 19 
og Coronaen stadig har sit mørke greb om os, er det værd at huske! 

Heldigvis har det stadig været muligt for os at holde gudstjenester og 
mødes sammen under de aktuelle adgangsbegrænsninger i såvel kirken 
som i Brückerstuen. Tak for rigHg god kirkegang og deltagelse i de folke-
lige arrangementer i denne Hd. Godt, vi stadig kan mødes omend under 
lidt andre vilkår. 
 
Netop grundet adgangsbegrænsningen Hl kirken (max. 42 personer, når 
vi synger og 84, når vi ikke synger) , vil der denne jul være 4 julegudst-
jenester d. 24. december og d. 25. december er der den tradiHonelle 
juledagsgudstjeneste  
 
De 4 gudstjenester juleaSen vil være lidt forskellige, så vi rammer en så 
bred skare af vores medlemmer som muligt.  
 
Det bliver dog nødvendigt at bes1lle plads i kirken via vores hjemme-
side. Hvis du ikke er fortroligt med deTe, kan du uden tvivl få nogen Hl 
at hjælpe dig med Hlmeldingen. Ellers må du ringe Hl Henrik på telefon 
51 26 94 90. Vi beklager meget det ekstra arbejde, vi på den måde 
skubber over på jer kirkegængere, men en særpræget situaHon vil kræve 
særprægede og kreaHve løsninger. Se på den følgende side, hvordan du 
gør! Det er vigHgt, at du besHller plads Hl dig og din familie ellers kan du 
opleve at gå forgæves! 

I det nye år vil Ågård Frimenighed få en ny hjemmeside. Vi har gennem 
et halvt års Hd arbejdet på at forny hjemmesiden, så den bliver mere 
Hdssvarende i layout, men ikke mindst, at vi får et velfungerende kalen-
dersystem ind på siden, så alle vores gudstjenester og arrangementer er 
at finde på forsiden. Derudover opfrisket med nye billeder og Hdss-
varende oplysninger. Arbejdet med den nye hjemmeside er i hænderne 
på et professionelt kommunikaHonsselskab med Henrik som spar-
ringspartner. 

Der indkaldes hermed Hl ordinær generalforsamling i Ågård 
Frimenighed onsdag d.24. marts kl. 19.00 
Ifølge vores gældende vedtægter skal dato for generalforsamlingen være 
meddelt inden 1. januar 2021. 

Julen i Ågård Frimenighed

Med ønsket om en 
Glædelig Jul 

og et 
Velsignet Nytår!



Julegudstjenester 
- sådan gør du! 

24. december kl. 10.00 „Mens vi venter“ 
En gudstjeneste specielt for mindre børn og deres forældre 
Vi har 42 pladser Hl rådighed. Familier må gerne sidde sammen. 
BesHl pladser på www.aagaardfrimenighed.dk 

24. december kl. 14.00 
Den tradiHonelle julegudstjeneste, som vi kender den! 
Vi forsøger at streame denne gudstjeneste, så du evt. kan følge 
med hjemmefra. Se hvordan du gør på hjemmesiden. 
Vi har 42 pladser Hl rådighed.  
BesHl pladser på www.aagaardfrimenighed.dk 

24. december kl. 15.30 
Den tradiHonelle julegudstjeneste, som vi kender den! 
Vi har 42 pladser Hl rådighed.  
Denne gudstjeneste streames ikke 
BesHl pladser på www.aagaardfrimenighed.dk 

24. december kl. 23.30 - Midnatsgudstjeneste 
En sHlle stund at sluTe juleaSen af på. Der vil være levende lys, 
tekster og en anden type musik - bl.a. klaver, bas og saxofon. Vi 
synger ikke, så vi har her plads Hl 84. 
Denne gudstjeneste streames ikke 
BesHl pladser på www.aagaardfrimenighed.dk 

25. december kl. 10.00 
Den tradiHonelle og højHdelige juledags højmesse. 
Vi har 42 pladser Hl rådighed 
Denne gudstjeneste streames ikke 
BesHl pladser på www.aagaardfrimenighed.dk 

Fra d. 10. december vil det være muligt at booke en eller flere pladser Hl vores julegudstjenester. Du skal gå 
ind på vores hjemmeside www.aagaardfrimenighed.dk . Her vil der på forsiden være link Hl 5 gudstjenester. 
Vælg den gudstjeneste, du og din familie gerne vil deltage i. Du kommer så Hl en booking side, hvor du skal 
udfylde forskellige rubrikker. Når det er sket, sender du din blanket og får en kviTering på mail. Det er muligt 
at komme på venteliste, hvis der er overbooket. Finder du senere ud af, at du alligevel ikke skal bruge dine 
pladser, så send venligst en mail Hl aagaardfrimenighed@gmail.com - så kan andre får Hlbuddet. Tak



 

Januar

01.01.21 Kl. 11.00 Nytårsdag

03.01.21 Ingen

10.01.21 Kl. 10.00 1. søndag eSer Hel. 3 konger

17.01.21 Ingen

24.01.21 Kl. 10.00 Sidste søndag eSer Hel. 3 konger

31.01.21 Kl. 10.00 Septuagisima

Februar

07.02.21 Kl.10.00 Seksagesima

14.02.21 Ingen (Vinterferie)

21.02.21 Ingen (Vinterferie)

28.02.21 Kl. 10.00 2. søndag i fasten

Marts

07.03.21 Kl. 10.00 3. søndag i fasten

14.03.21 Ingen

21.03.21 Kl. 19.30 Mariæ Bebudelsesdag

28.03.21 Kl. 10.00 Palmesøndag - Husk sommerHd!

April

01.04.21 Kl. 19.30 Skærtorsdag

02.04.21 Kl. 10.00 Langfredag

04.04.21 Kl. 10.00 Påskedag

05.04.21 Ingen

Gudstjenesteliste

Kirken vil i uge 2 få installeret et nyt venHlaHonsanlæg, der forhåbentlig kan være med Hl at 
holde fugten i kirken nede. Kirken vil derfor være lukket i den periode.






