information

Præstens ord

Emmerlev & Visby Sogne

Valg til menighedsrådene
Der har været menighedsrådsvalg og det har ført til
ændringer.
I Emmerlev sogn kan vi således byde velkommen til et
helt nyt råd, som har konstitueret sig:
Helle Behrens Hansen (formand)
Per Jensen(næstformand)
Lisa Rudolph Christensen (Kasserer),
Annemette Julie Hessellund Christensen (kirkeværge),
Hjørdis Brink Roth
I Visby blev Kis Gotthardsen Skrydstrup valgt ind som
nyt medlem.
Menighedsrådet i Visby har i skrivende stund ikke
konstitueret sig endnu.

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

Gudstjenestetider
Emmerlev

Dato
Dagens navn
Tidspunkt
December
Søndag d. 4
2. s. i advent
Kl. 10.30 CE
Fredag d. 9.		
Kl. 10.00 Luciaoptog med
			Børnegården
Søndag d.18. 4.s.i advent
Kl. 9.00 CE
Lørdag d. 24. Juleaften
Kl. 15.30
Søndag d. 25. juledag
Kl. 10.30
Januar		
Søndag d.8
1.s.e. H3K
Søndag d.15 2.s.e.H3K
Søndag d. 22 3.s.e. H3K

Kl. 10.30 dåb
Kl. 9.00
Kl. 9.00 CE

Visby		

December
Søndag d.11. 3.s. i advent
Kl. 10.30
Onsdag d.21.		
Kl. 15.00 juleafslutning
			
med børnehuset Visby
Lørdag d. 24. Juleaften
Kl. 14.00
Mandag d. 26. 2. juledag
Kl. 10.30
Lørdag d. 31. nytårsaftensdag
Kl.14.00
Januar		
Søndag d.8
1.s.e.H3K
Kl. 14.00 Nytårsparole
			
med spejderne
Søndag d.15 2.s.e.H3K
Kl. 10.30
Søndag d.29 4.s.e.H3K
Kl. 9.00 AB

Gravermedhjælper: Henrik Wolf Bossen
Tlf. 24 41 57 52
Kirkeværge: Flemming Hermann
Catharinasvej 12, Visby – 6261 Bredebro – Tlf.: 60 11 82 70

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

Besøg i Herzfeld

Sogneeftermiddag i Emmerlev

Nytårsaftensdag

Et tankevækkende besøg i Herzfeld

Torsdag d.8/12 mødes vi i forsamlingshuset til adventshygge. Børnegården kommer på besøg og går Luciaoptog. Bagefter vil der være
julefortælling og fællessang.

Traditionen tro afslutter vi kalenderåret med en gudstjeneste, der er
fælles for Emmerlev og Visby.
I år er det i Visby kirke d. 31/12 kl 14.00. Efter gudstjenesten er menighedsrådet vært ved et lille traktement i våbenhuset.

I oktober var jeg sammen med mine kolleger
i tønder provsti på studietur til Berlin. Det var
en tur, som bød på mange indtryk og inspiration på flere områder.

Børnegården i Emmerlev kirke
Fredag d. 9/12 kommer Børnegården, Sdr. Sejerslev til Gudstjeneste i
Emmerlev kirke kl. 10.00. Gudstjenesten indledes med Luciaoptog. Vi
håber at se rigtig mange til en festlig gudstjeneste i børnehøjde, hvor
voksne også kan være med.

Nytårsparole med KFUM-spejderne i Visby
Søndag d.8/1 holder Visby spejderne nytårsparole. Vi begynder med
gudstjeneste i Visby kirke kl. 14.00 og fortsætter samværet i Spejderborgen, hvor vi skal have kaffe, saftevand og lagkage.
Alle er velkomne både i kirken og hos spejderne.

Samtalecafé
I januar fortsætter vi vores samtalecaféer som er blevet til i et samarbejde mellem Bredebro, Ballum, Skast, Randerup, Hjerpsted, Visby
og Emmerlev sogne.
Næste gang er onsdag d.11/1 kl. 19.00 i præstegården i Visby. Vi har
inviteret imam Kassem Rachid til en samtale om tro og religion. Hvad
er det, der skiller kristendom og Islam, og hvor kan vi evt. mødes?
Der vil være et kort oplæg og så er der lagt op til dialog.

Børnehuset i Visby kirke
I år kommer børnehuset i Visby til gudstjeneste d. 21/12. Som noget nyt er det om eftermiddagen kl. 15.00 og vi håber at det vil
give endnu flere forældre og bedsteforældre og andre mulighed
for at deltage. Vi holder en kort gudstjeneste som er på børnenes
præmisser, men som de voksne også plejer at kunne glædes over.
Alle kan være med.

Noget af det, der siden har optaget mine tanker, var et møde med præst og menighed i en
lille by Herzfeld, hvor vi gjorde holdt på vejen
til Berlin. Vi blev modtaget af præsten Alena
Saubert og en håndfuld af de frivillige i menigheden. Det, der greb mig, udover at de var
så gæstfrie , var Alenas fortælling om kirkens
vilkår i området. Det var tidligere Østtyskland
og bar præg af den kirkefjendtlighed, som var
kendetegnende for styret i efterkrigsårene og
indtil murens fald. Kirken var tilladt, men det
besværliggjorde livet, hvis man fik sine børn
døbt eller lod sig konfirmere. Det førte til et
traditionstab, der er til at føle på i dag. I løbet
af en generation holdt det op med at være
almindeligt at døbe sine børn. Der var ingen
kristendomsundervisning, hvis ikke man selv
stod for den og ganske langsomt gled kirken
ud af folks bevidsthed. Det er klart, at der var
et mindretal som holdt fast, men i dag er det
ikke usædvanligt at folk ikke kan Fadervor og
aldrig havde hørt end salme, eller sat deres
ben i en kirke.
Vi er heldigvis ikke så ilde stedt. Her undervises i kristendom i skolerne og de allerfleste
mennesker i Danmark kender mindst et par
salmer. Kirken er en del af manges liv i livets
store øjeblikke. Men vi skal være opmærksomme på, at det kræver noget af os, hvis vi
vil bevare kirken og det fællesskab den er. Det
er ikke noget vi kan tage som en selvfølge og
vi har et fælles ansvar for at de kommende
generationer også ved, at der er et sted at gå
hen med de store spørgsmål.
Kirken er altid kun en generation fra at uddø.
Sognepræst, Anne Marie Baun

Kirkebil
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

