information

Præstens ord

Emmerlev & Visby Sogne

Sommer, sol og kirkegang

Når sommeren melder sin ankomst, går vi som
regel en stille tid i møde i kirken. Vi drosler ned
på aktiviteterne, velvidende at med det
(forhåbentligt) gode vejr er folks lyst til at samles indendørs også mindre. Til gengæld kan vi
glædes over bryllupperne som har højsæson om
sommeren.
Det er også om sommeren mange holder ferie og
det gælder også præster og andet personale ved
kirkerne. Man vil derfor opleve at gudstjenesterne kan være færre i juli og august. Vi håber at
man vil benytte lejligheden til at komme rundt i
nabokirkerne til gudstjenester. Det er som altid
en mulighed at benytte kirkebilen.
Menighedsrådene

Adresser
Sognepræst:
Anne Marie Baun, Trøjborgvej 1, 6261 Bredebro
Tlf. 74 78 31 27 – mobil: 51 71 95 20 – amab@km.dk
Emmerlev sogn
Menighedsrådsformand: Helle Behrens Hansen
Tlf.: 74 78 20 55
Graver og kirketjener: Grethe Nielsen, Graverhus
Mobil: 24 81 52 86 – privat mobil: 20 25 29 98
Gravermedhjælper: Henrik Wolf Bossen
Tlf. 24 41 57 52
Kirkeværge: Annemette Julie Hessellund Christensen
tlf. : 40 16 89 88
Visby sogn
Menighedsrådsformand: Hanne Høeg,
Parkvej 17, Visby – 6261 Bredebro
Tlf. 74 78 34 03
Graver og kirketjener: Lisbeth Koefoed Søndergaard.
Graverhus: Tlf. 25 76 31 27 – Privat Tlf.: 61 99 86 71
Gravermedhjælper: Henrik Wolf Bossen
Tlf. 24 41 57 52
Kirkeværge: Flemming Hermann
Catharinasvej 12, Visby – 6261 Bredebro – Tlf.: 60 11 82 70

Gudstjenestetider
Emmerlev
Dato
Dagens navn
Juni
Søndag d. 4. Pinsedag
Mandag d. 5. 2. pinsedag
Torsdag d. 15.		
Søndag d. 18. 1.s.e.trinitatis
Søndag d. 25. 2.s.e.trinitatis

Tidspunkt
Kl. 10.30
Fælles i Ballum se omtale i bladet
Kl. 19.00 Katekismus gudstjeneste
Kl. 10.30 konfirmandindskrivning
Kl. 9.00

Juli			
.
Søndag d. 9. 4.s.e.trinitatis
Kl. 9.00 CE
Søndag d. 16. 5.s.e.trinitatis
Ingen (se Højer/ Møgeltønder)
Søndag d. 30. 7.s.e.trinitatis
Kl. 10.30

Visby		
Juni
Søndag d. 4
Pinsedag
Mandag d. 5 2. pinsedag
Søndag d. 11. Trinitatis søndag
		
Søndag d. 25. 2.s.e.trinitatis

Kl. 9.00
Fælles i Ballum se omtale i bladet
Kl. 17.00
AMB konfirmandindskrivning
Kl. 10.30

Juli			
.
Søndag d. 2. 3.s.e.trinitatis
Kl. 9.00 CE
Søndag d. 16. 5.s.e.trinitatis
Ingen (se Højer/ Møgeltønder)
Søndag d. 23. 6.s.e.trinitatis
Kl. 10.30
Når sognepræsten har fri passes embedet af Claus Egelund (CE), Højer
eller Kristen Skriver Frandsen (KSF), Møgeltønder

Følg med på www.emmerlevogvisby.dk
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Arrangementer

Arrangementer

2. pinsedag

Konfirmandindskrivning

Traditionen tro holder vi 2. pinsedag sammen med menighederne i
Ballum, Hjerpsted, Randerup, Skast og Brede. I år foregår det mandag
d.5. juni på Møllekilen i Ballum enge kl. 13.30. Efter gudstjenesten er
der kaffe og kage.

Skal dit barn konfirmeres i Emmerlev eller Visby i foråret 2018, så er det
tid til at få dem indskrevet allerede nu.

Man medbringer selv en stol eller andet at sidde på.
Da 2. pinsedag i år også er grundlovsdag holdes der efterfølgende
grundlovsmøde samme sted.
Sangere fra Skærbæk Egnskor og Visby koret, seniorsangere fra Bredebro og Skærbæk og koroptimisterne fra Tønder medvirker.
Grundlovstale v/ museumsinspektør ved Tønder Museum else Marie
Dam-Jensen.

Det foregår i forbindelse med gudstjenesten

I Visby kirke søndag d.11/6 kl. 17.00
eller

I Emmerlev kirke søndag d.18/6 kl. 10.30
Man vælger selv om man vil møde op i Visby eller i Emmerlev, da vi
betragter konfirmanderne som ét hold.
Medbring kopi af dåbsattest eller, hvis barnet endnu ikke er døbt,
kopi af fødselsattest.
Der vil blive informeret om forløbet samt givet praktiske
oplysninger.
Konfirmationerne hos os har i mange år ligget 1. og 2. søndag
efter påske og det vil i 2018 sige:
Visby kirke: søndag d.8. april
Emmerlev kirke: søndag d.15. april
Billedet herunder er fra konfirmandudflugten til København i
efteråret 2016.

Arrangementer
Katekismus gudstjeneste
Over hele landet fejrer vi i år 500 året for reformationens begyndelse. I Tønder provsti er
et af tiltagende en række gudstjenester, der
tager udgangspunkt i Luthers katekismus.
Torsdag d. 15/ 6 kl 19.00 er det i Emmerlev
kirke og temaet for aftenens gudstjeneste er
skriftemålet.
Luther gjorde op med skriftemålet som
sakramente og mente ikke det skulle være
påbudt, men han mente så afgjort det var
gavnligt. Ikke desto mindre er det langsomt
gledet ud af vores praksis næsten overalt i
folkekirken. Er det fordi vi ikke længere synes
vi er syndere? Luther sagde, at intet menneske kunne bekende alle sine synder for
mange af dem vidste vi ikke engang vi begik
– har vi helt mistet blikket for at vi er syndere
eller synes vi bare ikke det kan betale sig at
bekende dem, når vi alligevel ikke kan få dem
alle med?

Efterlysning konfirmationsbilleder
I præstegården i Visby er der, som mange vil
vide, billeder af konfirmanderne fra 1908 og
indtil i dag.
Da vi nu i Emmerlev har fået et graverhus
med lidt mere plads end vi er vant til, kunne
vi godt tænke os nogle billeder af konfirmander i vores nye mødelokale. Desværre har vi
kun billeder tilbage til år 2000. Hvis du har
billeder af konfirmander der er ældre end
det, vil vi meget gerne låne dem så vi kan få
dem kopieret.
Vi gør os ingen forhåbninger om at kunne
få alle billederne, men vi håber så mange så
muligt vil være med.

Kirkebil

Henvendelse til Lisa Rudolph Christensen,
Nylandsvej 5, 6280 Højer, Tlf. 28 91 96 01
mail: Lisa.rudolph1984@yahoo.com

Det er muligt at bestille kirkebil. Ring senest dagen inden til Bingo
Taxi, 74 71 18 84 – I er meget velkomne til at benytte tilbuddet!
Menighedsrådene

På forhånd tak for hjælpen.
Menighedsrådet i Emmerlev

