Kirkebladet.nu

Præstens ord

Emmerlev & Visby Sogne

100 nye salmer
Den danske salmeskat er noget helt særligt. Der har i mange århundrede været en rig tradition for salmeskrivning
og der kommer hele tiden nye salmer til. I bogen 100 nye
salmer er der samlet et uddrag og vi har også anskaffet
dette supplement til salmebogen. Herunder er en af dem
vi allerede har sunget og som i hvert fald jeg er kommet til
at holde af:
1. Du virker i det stille
		 det er dig der sker
		 når det dybe forår pibler roligt
		 ud af jorden, ud af kroppen, der hvor barnet ler
		 og en skæbne springer ud utroligt
2. Du virker i det stille
		 det er dig der står
		 foran os og lyser bjergart stille
		 dig der viser veje når vi råber højt: hvorfor?
		 Hvorfor gik det ikke som vi ville?
3. Du virker i det stille
		 det er dig der ser
		 når vi vandrer rundt som himmelblinde.
		 Når vi dyrker nederlag i sjælens dødskvarter
		 kommer du og henter os derinde
4. Du virker i det stille
		 det er dig der går
		 sammen med os gennem midnatsskove
		 der hvor mærket hvæser og hvor engle mister hår
		 ingen sjæl tør lægge sig og sove
5. du virker i det stille
		 du er hos os her
		 når vi står ved vide horisonter
		 ulmende i morgenlys, men bange for vi ser
		 vi blev vore egne mastodonter
6. Du virker i det stille
		 trofast og på trods
		 verden flyder inde i dit øje
		 og din nådedråbe falder roligt gennem os
		 vi er alle meget mindre høje
Iben Kroghsdal
Sognepræsten

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: Susanne Nyholm Holm, tlf. 60 61 35 94
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: Susanne Nyholm Holm, tlf. 60 61 35 94
Kirkeværge: Flemming Hermann
Catharinasvej 12, Visby – 6261 Bredebro – Tlf.: 60 11 82 70

Gudstjenestetider
Dato

Dagens navn

Tidspunkt

Juni
Søndag den 3.
Søndag den 10.
Søndag den 17.
Søndag den 24.

1.s.e.trin.
2.s.e.trin.
3.s.e.trin.
4.s.e.trin.

Ingen
Kl. 10.30 AMB
Ingen
Kl. 9.00 CE

Juli
Søndag den 1.
Søndag den 8.
Søndag den 15.
Søndag den 22.
Søndag den 29.

5.s.e.trin
6.s.e.trin.
7.s.e.trin.
8.s.e.trin.
9.s.e.trin

Kl. 9.00 CE
Ingen
Ingen
Kl. 10.30 AMB
Ingen

August
Søndag den 5.
Søndag den 12.
Søndag den 19.
Søndag den 26.

10.s.e.trin
11.s.e.trin
12.s.e.trin
13.s.e.trin

Kl. 10.30 AMB
Ingen
Kl. 9.00 AMB
Ingen
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Når sognepræsten har fri passes embedet af Claus Egelund (CE), Højer.
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Arrangementer

Menighedsmøde i Emmerlev

Konfirmandforberedelse i skoleåret 18-19

Torsdag d.14. juni holder menighedsrådet i Emmerlev menighedsmøde i forsamlingshuset. Vi starter kl. 17.30 med at spise aftensmad sammen. (Menuen
er egnet til alle aldre) Efter maden bliver selve mødet holdt. Her har man
lejlighed til at høre om menighedsrådets arbejde og komme med forslag og
kommentarer. Vi vil meget gerne høre, hvad I har at sige.

Når sommeren går på hæld er det tid til at et nyt hold konfirmander starter.
I år har vi valgt at vente med indskrivningen til efter sommerferien, da vi
sandsynligvis bliver en del af en ny pastorats struktur med flere sogne.
(Dette er uddybet andet steds i bladet).

Et af emnerne vi gerne vil have jeres mening om er en evt. flytning af konfirmationerne så de kommer til at ligge om lørdagen i stedet for om søndagen.
Selve mødet plejer ikke at vare så længe og bagefter er det tid til almindelig
hygge og snak.
Mød op og få indflydelse på det fremtidige kirkeliv i sognet. Vi hører gerne
både ris, ros og konstruktive forslag.
Menighedsrådet

Derfor har vi også valgt at flytte vores udflugt fra efteråret til en gang i foråret;
det giver lidt bedre tid til at varsle konfirmander og forældre ligesom det
letter planlægningsarbejdet, når vi ved, hvor mange vi skal af sted.
Vi håber at I har forståelse for dette.
Hold øje med dagspressen i august, her vil datoen for konfirmationsindskrivningen blive offentliggjort, når tingene er faldet på plads.
Konfirmationerne i 2019 ligger således:
Visby: 1. søndag efter påske d. 28/4
Emmerlev: 2. søndag efter påske 5/5
Sognepræsten

Byfestgudstjeneste i Visby
I år er der byfestgudstjeneste onsdag d.1. august kl. 17.00. Vi har valgt at
flytte gudstjenesten, så det bliver muligt også for børnefamilier at være med.
Efter gudstjenesten er der lidt at spise og drikke i præstegårdshaven og der
vil være aktiviteter for børnene og musik for alle.
Medbring ligesom tidligere år mobiltelefonen i kirken, så skriver vi prædikenen sammen.
Menighedsrådet

Arrangementer
Ændringer i pastorats
strukturen i Tønder provsti
Det er tit nok sagt, at vores del af landet er udfordret af et fald i befolkningstallet. Det giver udfordringer på mange områder i lokalsamfundene,
hvor man har allerede mærket det ved skolelukninger og butiksdød.
Når der er ændringer i samfundet kan kirken ikke
undgå at blive påvirket. Det giver sjældent mening
ligefrem at lukke kirker, ligesom man lukker skoler
og andre institutioner, da de under alle omstændigheder skal vedligeholdes. De fleste kirker
bruges da også flittigt af de mennesker, der trods
alt stadig bor her.
Når befolkningstallet daler her mens det vokser
andre steder, vælger man at omfordele præstestillinger og det betyder at Ribe stift over en årrække
skal afgive præstestillinger til andre tættere befolkede områder. En del af den besparelse skal hentes
i Tønder provsti. Man forsøger så vidt muligt, at
hente besparelser ved naturlig afgang så afskedigelser undgås.
I skrivende stund er det ikke endeligt besluttet,
hvordan fremtiden kommer til at se ud, men vi kan
godt melde ud, at ingen eksisterende pastorater
ser ud til at blive delt. Der vil altså fortsat være et
samarbejde mellem Emmerlev og Visby, som der
har været i ca. 30 år.
Det det helt konkret kommer til at betyde for os er,
at vi kommer til at arbejde tættere sammen med
nogle af de omkringliggende sogne i et større
pastorat. Det er ikke sikkert, at det vil betyde så
meget i dagligdagen, men forhåbentligt vil vi hen
ad vejen kunne inspirere hinanden til at få et endnu bedre kirkeliv også i tiden fremover.
Hvordan det præcist kommer til at se ud, håber
vi at kunne fortælle på menighedsmøderne der
holdes i Emmerlev i juni og i Visby i september.
Menighedsrådene

