
Du får denne mail, fordi du har sagt ’ja tak’ til at modtage præstens ugentlige nyhedsmail. 
Ønsker du ikke at modtage mailen, skal du blot besvare denne mail med ’nej tak’. 
 
Andagten i Vilslev Kirke  
Søndag den 29. marts live-streamede jeg andagten fra Vilslev Kirke kl. 11 – hvor man også kunne få nadver 
derhjemme.  
Du kan læse Bibeltekster og prædiken eller se andagten her: 
https://teologiogkultur.weebly.com/blog/mariae-bebudelsesdag-praediken-live-streamet-gudstjeneste-
med-nadver  
På søndag den 5/4, Palmesøndag, står Katrine Gaub for prædiken.  
 
Corona og kirken 
Endnu fortsætter kirken med at være lukket og låst for offentligheden, og meldingen er, at sådan forbliver 
det indtil efter påske. Der er desværre på nuværende tidspunkt ingen ændringer.  
På vores hjemmeside samler vi sammen på det, corona-krisen betyder for vore kirker: 
https://kongeaapastoratet.dk/nyt-fra-kirkerne/folkekirkens-corona-tiltag/  
 
Katrine Gaub og jeg er stadig på arbejde og har delt påskens dage imellem os, så vi hver især står for 
prædikener.  
Palmesøndag den 5/4 v. Katrine 
Skærtorsdag den 9/4 streamer jeg en andagt fra Hunderup Kirke kl. 11 
Langfredag den 10/4  v. Katrine  
Påskedag den 12/4 står vi begge for hver vores prædiken/andagt. Jeg streamer fra Vilslev Kirke kl. 11.  
Anden Påskedag den 13/4 streamer jeg en andagt fra Hunderup Kirke.  
Første søndag efter påske den 19/4 holder Katrine Gaub gudstjeneste i Gredstedbro kl. 9.30 og i Hunderup 
kl. 11 (hvis altså kirkerne er åbne) 
 
Tidligere nyhedsmails 
Du kan finde tidligere nyhedsmails her: https://teologiogkultur.weebly.com/praeligstens-ugentlige-
nyhedsmail.html  
 
Næste nyhedsmail  
Søndag den 5. april om eftermiddagen vil jeg sende næste nyhedsmail.  
Sig til, hvis der er nogle emner, I gerne vil have, at jeg skriver om.  
I er altid velkomne til at ringe eller skrive, hvis der er noget, I gerne vil tale om, stort eller småt. 
 
Bedste hilsener,  
Ole  
 
---- 
Ole Witte Madsen, cand.theol., kirkebogsførende sognepræst i Kongeåpastoratet 
Tlf. 7543 1059, om@km.dk, Vilslevvej 67, Vilslev, 6771 Gredstedbro 
Klik her og læs nye og gamle kirkeblade online  
facebook.com/Kongeaapastoratet   
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