ABCDE

information

Præstens ord

Informationsmøde om sognetur 2018
Tirsdag den 6. marts kl. 19.30

Præstetavle i Emmerlev kirke

Informationsmøde i Klittens
Menighedshus om sognetur
den 29. juli - 5. august 2018
til Wittenberg og Wien.

Emmerlev & Visby Sogne
Kontakt 44 51 73 37
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Kontakt 44 51 73 37

Heldigvis har Emil Toft gjort arbejdet med at få lavet
en liste og indrammet den. Man kan altså nu se en
fortegnelse over præsterne ved Emmerlev kirke
siden reformationen.
Fødte

5

Døbte
Konfirmerede

Kaffe á 30 kr.

Gudstjenestetider
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Adresser

Ovenstående er krav fra Pos
korrekt aflæsning af de brev
sendt retur.

Arrangører Karsten Nohns,
Birthe Marie & Thomas Kristensen

Frimærkerne findes som JP

Kontakt 44 51 73 37

Emmerlev
Dato
Dagens navn
Statistik
April
2015
Søndag
Påskesøndag
2017d. 1. 2016
24
35
33 d. 15. 2.s.e.påske
Søndag
30
32
28
Fredag d. 27. Store Bededag
45
44
45
Søndag6 d. 29. 4.s.e.påske
7
4

2014
28
32
46
9
31
5.700
74.277
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Menighedsrådsmøder 2017
Kl. 10.30 AMB
i Klittens
Kl. 10.00 AMB konfirmation
Menighedshus
Ingen
Tidspunkt

0 • 44 51 73 37
Lyngvig: 20/3 kl. 19.0Kontakt
Kl. 9.00 AMB
kl.
12/6
•
0
10.0
kl.
5/5
e
Vied
Menighedsrådet i Emmerlev
28
37
0 • 22/8 kl. 19.00 •
19.010
31
Døde/begravede
0
5.90
kl. 19.00 • 20/11 kl.
9/10
0
5.90
Maj xx
Altergæster
0
18.0
10
74.9
27
72.607
d. 6. 71.3
5.s.e.påske
Kl. 10.30 AMB
Indsamlinger Søndag
Haurvig: 13/3 kl. 19.00 •
Torsdag d. 10. Kristi Himmelfart
Ingen 15/5 kl. 16.00 • 4/6 kl.
19.00 • 28/8 kl. 17.00 •
Søndag d. 20. Pinsedag
Kl. 10.30 AMB
kl. 19.00 • 23/11 kl.
seddel
kr’s2.lod
Mandag
pinsedag
Kl. 14.00 i26/9
Bredebro
af 10d.0 21.
Ud trækning
0
17.0
100 kr. nr. 41 - 221 - 226
200 kr. nr. 60 - 210
Se omtaleHvi
i bladet
nr. 64
NOV 2017: 500 kr.		
de Sande: 9/1 kl. 19.00
100 kr. nr. 252 - 270 - 299
- 137 søndag
10
nr.
kr.
200
52
nr.
kl. 16.00 • 22/5 kl.
Søndag
d.
27.
Trinitatis
Kl.
9.00
AMB
kr.
6/3
•
DEC 2017: 500
17.00 • 28/8 kl. 19.00 •
9/10 kl. 16.00 • 20/11 kl.
17.00
		
Sognepræst:
Fælles menighedsrådsmøApril
Anne Marie Baun, Trøjborgvej 1, 6261 Bredebro
de: 13/3 kl. 19.30 • 18/9 kl.
Tlf. 74 78 31 27 – mobil: 51 71 95 20 – amab@km.dk
19.30 • 20/11 kl. 19.30
Mandag d. 2. 2. påskedag
Kl. 10.30 AMB

Kontakt 44 51 73 37

Søndag d. 8.
Søndag d. 22.
Fredag d. 27.
Søndag d. 29.

1.s.e.påske
3.s.e.påske
Store Bededag
4.s.e.påske

Kl. 10.00 AMB konfirmation
Kl. 9.00 CE
Kl. 14.00 i parken i Visby
Kl 10.30 AMB
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9

Caroline
Karen

Kontakt 44 51 73
37
Søren
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Nicklas J
Henrik

Kontakt 44 51 73 37
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Kristian
Nicklas H. L
Ernestine
Ida

Graver og kirketjener: Grethe Nielsen, Graverhus
Mobil: 24 81 52 86 – privat mobil: 20 25 29 98

Maj
Tirsdag d. 8.		
Konfirmation
Torsdag d. 10. Kristi Himmelfart
Kirkeværge: Annemette Julie Hessellund Christensen
ril
15. ap
ril ogd. 13.
8. ap
Søndag
6.s.e.påske
tlf. : 40 16 89 88
afleveres telekan der
søndagen
Mandag
d.e 21.
2. pinsedag
På konfirmations
i Konfirmandne
nder
rma
konfi
til
r
grammer og gave
		
Menighedshus i tidsrummet kl. 9.30
Gravermedhjælper: Susanne Nyholm Holm
Tlf. 60 61 35 94
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stuen i Klittens
- 10.45.

Juni
Søndag d. 3.

17.00 AMB
Ingen
Kl. 9.00 CE
Kl. 14.00 i Bredebro
Se omtale i bladet

Menighedsrådene

1.s.e.trin.

Kl. 10.30 AMB

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

Når sognepræsten har fri passes embedet af Claus Egelund (CE), Højer.

Daniel
Melissa
Stefanie
Finn

Kirkeværge: Flemming Hermann
Catharinasvej 12, Visby – 6261 Bredebro – Tlf.: 60 11 82 70

Følg med på www.emmerlevogvisby.dk

Seneste version af frimærke
2017.

Kontakt 44 51 73 37

Visby

Emmerlev sogn
Menighedsrådsformand: Helle Behrens Hansen
Tlf.: 74 78 20 55

Visby sogn
Menighedsrådsformand: Hanne Høeg,
Parkvej 17, Visby – 6261 Bredebro
Tlf. 74 78 34 03

Brug af Bladkompagniets fr
Frimærkerne skal være 2,5
dog 3,5 cm i højden (12-14
Frimærkerne skal placeres

Kontakt 44 51 73 37

Alle interesserede er velkomne.

I mange kirker kan man finde en præstetavle; dvs.
en tavle med en fortegnelse over præster, der har
virket i sognet gennem tiderne (eller som regel
siden reformationen). Sådan en tavle har vi ikke haft
i Emmerlev kirke og det ville være bekosteligt at
anskaffe en.

Tak til Emil Toft.

I henhold til Postloven skal
og magasinet kunne identifi
på breve og magasiner send
et være et”frimærke” - alte
”Bladkompagniet” i forbind

April • Maj 2018

Kontakt 44 51 73 37
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Arrangementer

Arrangementer

Påske workshop med
konfirmanderne fra Visby,
Møgeltønder og Emmerlev

2. pinsedag
Traditionen tro holder vi 2. pinsedag friluftsgudstjeneste i samarbejde med
Brede, Ballum, Skast, Randerup og Hjerpsted sogne. I år er det mandag
d. 21. maj kl. 14.00 og gudstjenesten foregår i Bredebro ved legepladsen på
Sct. Hansvej.
Det er som de foregående år en god idé at tage noget med at sidde på; om
det er tæppe eller stol afgør man selv efter magelighed og adræthed

Måske vil man have bemærket, at billederne i kirkebladet er anderledes end de plejer. Det skyldes
at vi gerne vil vise de fine malerier frem, som konfirmanderne lavede fredag d. 2. marts, da vi havde
sidste forberedelsesdag forud for konfirmationen.

Der vil ikke være overdækket, så hvis det helt utænkelige skulle ske, at det
regner er det nok også en god idé med en paraply!
Menighedsrådet i Brede sogn sørger for kaffe efter gudstjenesten.
Vi håber at mange vil komme og være med til at gøre dagens festlig.

Mie
Fiona

Menighedsrådene

Christopher
Jannik

Store Bededag i Visby park
Ligesom sidste år er der udendørs gudstjeneste i Pastor Møllers have i Visby.
Gudstjeneste starter kl. 14.00 og bagefter serveres der hveder. Kaffe og noget
at sidde på medbringer man selv.

Koncerter

Menighedsrådet i Visby

Torsdag d. 19/4 kl. 19.00 inviterer menighedrådet i Emmerlev sogn på koncertforedrag i Emmerlev kirke. Det er Karsten holm, der tidligere har været på tourné
med ”Elvis i kirken”, der nu har kastet sig over countrylegenden Johny Cash

Fyraftensgudstjeneste i Visby

I pressemeddelelsen står der bl.a.:
”Cash i kirken” handler om Johnny Cash og de indre kampe, han hele sit liv udkæmpede, og som udmøntede sig i de formidable sange og fortolkninger, han
efterlod til denne verden.
Karsten Holm fortæller om Cash’ tro, hans dæmoner, stofferne og alkoholen, hans
kamp for at holde misbruget nede - den evige kamp mellem det gode og det onde.
Det er fortællingen om, hvordan Gud redder ham, da han beslutter at begå selvmord i en grotte. Cash ser lyset (Guds lys), da hans egen lommelygte dør ud.
Det er fortællingen om hans forhold til kærligheden, sin elskede og familien – og
til de udstødte og de fattige. Cash var forkynder på sin egen måde, og hans eftermæle er historien om en kunstner med hundrede procent autenticitet.
Koncerten er gratis og alle interesserede er velkomne. Vi er sikre på, at det bliver
en både festlig og tankevækkende aften.

Tirsdag d. 8. maj er der gudstjeneste forud for fællesspisningen.
Det er i Visby kirke kl. 17.00.
Der er tale om to uafhængige arrangementer og man kan sagtens komme i
kirke selvom man ikke skal til fællesspisning. Hvis man skal til fællesspisningen skal man huske at købe billet i Lokal Brugsen, Visby men gudstjenesten
kan man selvfølgelig bare møde op til.
Menighedsrådet i Visby

Nicklas M
Mathias T
Kasper
Jon

Arrangementer

Cash i Emmerlev Kirke

Marskens Guld i Visby kirke

Onsdag d. 25/4 kl. 19.00 er det Visby sogns menighedsråd der inviterer til koncert. Vi får besøg af trioen ” Marskens guld”, der spiller folkemusik med rødder i
marsken.
Marskens Guld er et lokalt forankret orkester bestående af Halvor Bogh, Tønder,
Maja Bogh, Tønder/Fredericia og Jörgen Ehlers, Leck.Halvor Bogh og Jörgen Ehlers
er kendt fra Drones og Bellows.
Halvor Bogh og Maja Bogh har fundet digte frem af kendte og ikke så kendte
digtere her fra Marsken, f.eks Hansigne Lorenzen fra Ballum. Ved at sætte melodi
til teksterne, får digtene nyt liv og bliver på mange måder mere vedkommende og
forståelige. Vi kommer også til at høre sange og salmer af Jens Rosendal. Endelig
vil der være egne værker af Halvor Bogh og Maja Bogh.
Koncerten er gratis og alle er velkomne.
Menighedsrådet i Visby

Vi havde i Emmerlev sogns menighedsråd drøftet
om der skulle noget på væggene i det nye mødelokale i graverhuset og fik den ide at lade nogle af
dem, der kommer i huset hjælpe til. Vi kom straks
til at tænke på konfirmanderne og selvom det
skulle er malerier, der skal hænge i Emmerlev er vi
glade for at alle konfirmanderne deltog.
Da det jo ikke er så nemt, at lave et maleri allierede
vi os med den lokale kunstner Jane Boes. Hun er
uddannet grafisk designer og har stor erfaring med
at lave kunstworkshops med uerfarne malere.
Vi mødtes kl. 8.oo i Emmerlev kirke og jeg genfortalte de fortællinger, der hører påsken til. Derefter
tog Jane over og guidede de unge mennesker i
processen fra idé til billede.
Det blev en rigtig god og lærerig dag for os alle.
Sigtet med workshoppen var at få konfirmanderne
til at deltage i det fortolkningsfællesskab som den
kristne menighed er. Der er mange spørgsmål som
kan stilles og der er sjældent ét svar på spørgsmålene. Det kan være vanskeligt for unge mennesker, der er vokser op i en tid, der er meget
fokuseret på målbare ting og fakta.
Billederne viser, at
konfirmanderne klarede
det flot og gav med
billederne deres bud på
både spørgsmål og svar.
Hvis man har fået lyst til at
se malerierne i naturlig
størrelse, kan man slå et
smut forbi graverhuset ved
Emmerlev kirke.
Sognepræsten

