
Kære alle  
 
Hermed kommer nyhedsmailen for uge 18.  
 
Andagten til søndag den 26. april kan ses og høres her (der er god lyd og billede) 
https://youtu.be/SKDCvVYD8Sk  
 
Andagten på søndag den 3. maj bliver ikke live-stream, da jeg ikke ønsker flere dårlige og frustrerende 
oplevelser med teknikken. I stedet laver jeg en video, som jeg lægger ud. Video-andagten vil stadig 
indeholde salmesang, prædiken, velsignelse – ligesom de tidligere andagter.  
 
Kirken og corona  
Vi er stadig lukket ned; kirken er aflåst og vi præster er henvist til at lægge prædikener på internettet eller 
lave video-andagter. Vi ser frem mod den 10. maj, hvor statsministeren forhåbentligt vil åbne op for, at 
kirkerne igen kan bruges til gudstjeneste. Vi håber på at kunne gennemføre konfirmation den 7. juni i 
Vilslev Kirke for konfirmanderne i Vilslev og Hunderup, men nu må vi se.  
 
Desværre har udvalget for grundlovsmødet set sig nødsaget til at aflyse grundlovsmødet i år, da der er 
fortsat er usikkerhed om mange ting.  
 
Restaurering af Hunderup Kirke  
Hunderup Kirke skal restaureres i løbet af de næste mange måneder. Derfor er kirken lukket for 
gudstjenester hen til midt november, hvor vi håber at kunne åbne kirken med en stor fest og fejring. I 
mellemtiden forventer vi at kunne samles forskellige steder i Hunderup sogn til gudstjenester. Man kan 
læse mere om restaurering og gudstjenester her: https://kongeaapastoratet.dk/imens-hunderup-kirke-er-

lukket/ 
 
Kirkeblad 
Den 1. maj er der deadline til vores kirkeblad, som Katrine Gaub og jeg arbejder på. Der kommer bl.a. 
indlæg om, hvordan det har været at have dåb samt begravelse i corona-tiden.  
 
Indtil vi ses igen, vil jeg ønske jer alt godt.  
Pas på jer selv og hinanden. Hav en god dag og på godt gensyn! 
 
Mvh 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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