information

Præstens ord

Emmerlev & Visby Sogne

Ferietid og kirketid
Sommer er årstid for ferie og de fleste vil gerne holde ferie, når andre gør det: i skolernes sommerferie.
Det gælder også for både præster og kirkegængere,
og vi mærker også at mange er på ferie, da færre
kommer i kirke om sommeren.
Derfor vil der også være færre gudstjenester end
normal sommeren over og vi håber på, at de, der vil
i kirke kan rykke lidt sammen.
Vi holder én fællesgudstjeneste for
Møgeltønder, Ubjerg, Daler, Højer Emmerlev og
Visby i Visby kirke den 17. juli kl. 10.30.

Menighedsrådsvalg

Gudstjenestetider
Emmerlev

Juni
Søndag d. 5.
Søndag d. 12.
Søndag d. 19.
Søndag d. 26.

Tidspunkt
Kl. 10.30 konfirmandindskrivning
Kl. 9.00 CE
Ingen
Kl. 10.30

Adresser

Juli
Søndag d. 3.
Søndag d. 10.
Søndag d. 17.
Søndag d. 24.
Søndag d. 31.

Ingen
Kl. 19.00
Ingen
Kl. 19.00 CE
Ingen

Sognepræst:
Anne Marie Baun, Trøjborgvej 1, 6261 Bredebro
Tlf. 74 78 31 27 – mobil: 51 71 95 20 – amab@km.dk

Visby

Når sommeren er ovre, skal vi til at tænke på det
kommende Menighedsrådsvalg til efteråret.
Er man interesseret i at stille op og få indflydelse på
hvordan vi skal være kirke i vore sogne skal
man bare møde op, når der er opstillingsmøde i
september. Der kommer nærmere information i
næste nummer af kirkebladet.
Menighedsrådet

Emmerlev sogn
Menighedsrådsformand: Mona Sørensen .......74 78 28 16
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
Kasserer: Emil Toft
Tlf.: 74 78 26 87 – mailto: ei@toft.mail.dk
Kirkeværge: Elsebeth Dahlmann Lund
Tlf.: 74 78 29 78
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

Juni
Søndag d. 5.
Søndag d. 12.
Søndag d. 19.
Søndag d. 26.

Tidspunkt
Ingen
Ingen
Kl.10.30 konfirmandindskrivning
Ingen

Juli
Søndag d. 3.
Søndag d. 10.
Søndag d. 17.
Søndag d. 24.
Søndag d. 31.

Kl. 10.30
Ingen
Kl. 10.30 fællesgudstjeneste
Ingen
Kl. 19.00 CE

August
Onsdag d. 3.

Kl. 19.00 byfestgudstjeneste.
Traktement i præstegårdshaven efterfølgende

Når sognepræsten har fri passes embedet af Claus Egelund (CE), Højer
eller Kristen Skriver Frandsen (KSF), Møgeltønder

Følg med på www.emmerlevogvisby.dk

Juni • Juli 2016

Arrangementer

Arrangementer

Indendørs friluftsgudstjeneste

Nyt fra kirkegårdene

I år var Emmerlev sogn vært for den fælles friluftsgudstjeneste 2. pinsedag. Desværre var det både koldt og blæsende, så vi flyttede bøgegrene og menighed ind i kirken under gudstjenesten, så ingen skulle
fryse.

Fra den 1. april er der ansat en ny gravermedhjælper, Henrik Wolff
Bossen. Henrik er ansat i både Visby og Emmerlev og fremover vil
samarbejde omkring kirkegårdene være tættere. Det betyder også at
man af og til vil kunne finde 3 gravere på den ene kirkegård, mens der
ingen er på den anden. Menighedsrådet har i samråd med graverne
vurderet, at det er en mere effektiv måde at gøre arbejdet på.

Der var mødt ca. 50 personer op på trods af vejret og heldigvis var det
tørvejr, så vi kunne få hotdogs uden for kirken bagefter uden at hverken vi eller pølserne blev våde.
Tak til alle der var mødt op og til dem der hjalp.
Menighedsrådet

Vi ser frem til samarbejdet og håber, at kirkegårdens brugere vil bære
over med, at der ikke altid er en graver at finde på kirkegårdene.
Hvis man vil være sikker på at træffe en graver, kan man lave en aftale.
Telefonnumrene står inde i bladet.

Arrangementer
Konfirmandindskrivning
Vi har sagt farvel til årets konfirmander og det
er tid til at byde nye velkomne. Vi holder indskrivning for de kommende 7. klasser og det
kommer til at foregå på følgende tidspunkter:
Emmerlev søndag den 5. juni i forbindelse
med gudstjenesten kl. 10.30
Visby den19. juni i forbindelse med gudstjenesten i Visby kirke kl. 10.30
Til arrangementet vil jeg fortælle om programmet for næste års konfirmationsforberedelse.
En del af forberedelsen vil foregå uden for skoletid og da der er mødepligt, er det vigtigt at få
skrevet datoer i kalenderen, så man kan reservere de dage. Når jeg laver planen kan jeg ikke
tage højde for alting og jeg er derfor åben for
dialog ang. ændringer, skulle det vise sig, at jeg
kolliderer med et arrangement, som et flertal
af konfirmanderne skal deltage i. Det er derfor
også vigtigt at møde op og deltage i mødet,
hvis man vil høres.
Det er en forudsætning for konfirmation at
man er døbt og hvis man ikke er, skal man snarest træffe aftale med præsten om at blive det.
Medbring venligst en kopi af dåbsattesten
eller, hvis man endnu ikke er døbt, kopi af fødsels- og navneattest.
Sognepræst, Anne Marie Baun

Byfestgudstjeneste i Visby
Igen i år indledes byfesten i Visby med en gudstjeneste onsdag
den 3. august kl. 19.00. Gudstjenesten er en kort gudstjeneste
med rytmiske salmer.
Efter gudstjenesten er der et glas i præstegårdshaven og der vil
være aktiviteter for børn.
Alle er velkomne

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

Velkommen
Vores nye gravermedhjælper hedder Henrik Wolff Bossen og bor i
Lund v. Bylderup Bov sammen med sin kone og deres 3 børn.
Henrik er oprindeligt uddannet møbelsnedker, men har de sidste 13 år
arbejdet ved landbruget og han har også sit eget mindre landbrug, så
det med at få noget til at gro er ikke fremmed for ham.
Vi ser frem til samarbejdet og håber alle kirkegårdenes brugere vil tage
godt i mod Henrik.
Menighedsrådene

