information

Præstens ord

Emmerlev & Visby Sogne

Vi har det nu godt
Man kan altid finde noget at brokke sig over og
ønske anderledes. I folkekirken kunne man tage det
faldende dåbstal og den vigende søndagsmenighed for bare at tage to eksempler. Og det ville da
være rart hvis alle fik deres børn døbt og flere kom i
kirken om søndagen.
Men vi skal især huske at glæde os over de gode
ting. At der er en stor opbakning, når vi inviterer
enten det er som sidst til jubilæum, eller det er konfirmander og minikonfirmander sammen med deres
forældre, når spejderne eller daginstitutionerne
melder deres ankomst.
Og glædeligt er det da også at tænke på, at nogle
har brugt et svimlende antal timer på at lave to
duge til vores alter, der fortæller, at her er noget
godt og smukt at komme efter. Noget, der er værd
at arbejde for og som ikke sådan forgår, selvom det
indimellem kan virke lidt skrøbeligt.
Sognepræst Anne Marie Baun

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: Mona Sørensen .......74 78 28 16
Graver og kirketjener: Grethe Nielsen, Graverhus
Mobil: 24 81 52 86 – privat mobil: 20 25 29 98
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
Kirkeværge: Flemming Hermann
Catharinasvej 12, Visby – 6261 Bredebro – Tlf.: 60 11 82 70

Gudstjenestetider
Emmerlev

April
Søndag d. 3.
Søndag d. 10.
Søndag d. 17.
Søndag d. 24.

Dagens navn
1.s.e.påske
2.s.e.påske
3.s.e.påske
4.s.e.påske

Maj
Søndag d. 1. 5.s.e.påske
Torsdag d. 5. Kristi Himmelfartsdag
Søndag d. 8. 6.s.e.påske
Søndag d. 15. Pinsedag
Mandag d. 16. 2.Pinsedag
		
Søndag d. 22. Trinitatis søndag
Søndag d. 29. 1.s.e.Trinitatis

Visby

Tidspunkt
Ingen
Kl. 10.00 konfirmation
Ingen
Kl. 10.30 Guldkonfirmation
Kl.9.00 CE
Kl. 10.30 AB
Ingen
Ingen
Kl. 14.00
Friluftsgudstjeneste foran kirken
Kl.10.30
Kl. 9.00

April
Søndag d. 3.
Søndag d. 10.
Søndag d. 17.
Søndag d. 24.

Dagens navn
1.s.e.påske
2.s.e.påske
3.s.e.påske
4.s.e.påske

Tidspunkt
Kl. 10.00 konfirmation
Ingen
Kl. 10.30
Ingen

Maj
Søndag d. 1.
Torsdag d. 5.
Søndag d. 8.
Søndag d. 15.
Mandag d. 16.
Søndag d. 22.
Søndag d. 29.

5.s.e.påske
Kristi Himmelfartsdag
6.s.e.påske
Pinsedag
2.Pinsedag
Trinitatis søndag
1.s.e.Trinitatis

Ingen
Ingen
Kl. 10.30
Kl. 10.30
Ingen
Ingen
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

April • Maj 2016

Arrangementer

Arrangementer

Shotbox i Visby kirke

Sogneudflugt

Mandag d.18. april kl. 19.00 gæster folkemusikbandet SHOTBOX
Visby kirke. Bandet består af:

Datoen for årets sogneudflugt er d. 2. juni. Programmet offentliggøres senere i Digeposten, men sæt kryds i kalenderen allerede nu

Michael Hornhaver Mortensen, Guitar

Udflugtsudvalget

Emil Ringtved Nielsen, Bas
Annelene Toft Christensen, Violin

Arrangementer
Alterdug
For nogen tid siden blev menighedsrådet i
Emmerlev sogn kontaktet af Christel Walz, som
gerne ville forære en alterdug, hun havde kniplet til kirken i Emmerlev. Christels slægt stammer fra Emmerlev og hun syntes hun havde et
særligt forhold til kirken.
Vi takkede naturligvis ja til tilbuddet, det er
ikke hver dag man får sådan et fint stykke
håndværk forærende.

Billetter købes ved indgangen eller i Visby lokalbrugs og koster 50 kr.
Menighedsrådet

Da vi jo er så heldige allerede at have en dug,
som er helt ny og også kniplet, skulle der jo
findes en ordning er kunne bringe begge duge
i brug.
Det blev besluttet at bruge Inge Tofts dug fra
Allehelgen til og med pinse og Christel Walz
dug i det resterende år.

Trinitatis søndag tages vores nye dug i brug
og der er en kop kaffe efter gudstjenesten,
hvor der er lejlighed til at se nærmere på dugen og høre dens historie.

25 års graverjubilæum
Den 1. marts i år havde graver Grethe Nielsen været ansat ved
Emmerlev kirke i 25 år og det fejredes ved en reception efter gudstjenesten søndag d. 28/2. Rigtig mange var mødt op for at ønske Grethe
tillykke og først kirken og siden forsamlingshuset var godt fyldt op.
Blandt gæsterne var både nuværende og tidligere kirkesangere, præster, organister og menighedsrådsmedlemmer foruden alle dem, der
har deres gang på kirkegården og i kirken.

2.pinsedag i Emmerlev
I år holdes friluftsgudstjenesten 2. pinsedag foran Emmerlev kirke
kl. 14.00.

Det blev en festlig dag med både taler og sange og menighedsrådet
takker alle som kom og var med til at få denne dag til at lykkes.

Efter gudstjenesten er Menighedsrådet vært ved et traktement.
Gudstjenesten er et samarbejde mellem Brede, Skast, Randerup,
Hjerpsted, Ballum, Visby og Emmerlev sogne.

Kirkebil

Medbring selv stol eller andet til at sidde på.

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

Emmerlev sogns menighedsråd

