information

Præstens ord

Emmerlev & Visby Sogne

Kirken på landet
Der er i disse år stor fokus på ”kirken på landet”.
Det er noget vi kan glæde os over og der er
mange gode forslag og tiltag i den forbindelse.
Noget af det man peger på er at kirken skal blive
bedre til at samarbejde med de lokale institutioner og foreninger. I Emmerlev og Visby prøver vi
allerede. Helt konkret har vi i sommer og efterår
gudstjenester i forbindelse med Visby byfest og i
forbindelse med fællesspisning i Emmerlev sogne
forsamlingshus. Der er ingen tvivl om at vi kan
blive bedre og udvikle mere. Hvis man har gode
ideer til hvad og hvordan er det oplagt at stille op
til menighedsrådet til efteråret. I sidste ende er
det nemlig os selv der bestemmer, hvad vi vil og
hvordan vi vil gøre det.
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: 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

Gudstjenestetider
Emmerlev

Dato
Dagens navn
August		
Søndag d. 7.
11.s.e.trin.
Søndag d. 14.
12.s.e.trin.
Søndag d. 21.
13.s.e.trin.
Søndag d. 28.
14.s.e.trin.
September		
Torsdag d. 1.		
Søndag d. 4.
15.s.e.trin.
Søndag d. 11.
16.s.e.trin.
Søndag d. 18.
17.s.e.trin.
Søndag d. 25.
18.s.e.trin

Tidspunkt
Kl. 10.30 AB
Ingen
Kl. 10.30 AB
Ingen
Kl. 17.00 AB
Ingen
Kl. 10.30 AB
Kl. 9.00 AB
Kl. 19.00 HØST

Visby		
August		
Onsdag d. 3. 		
Søndag d. 7.
11.s.e.trin.
Søndag d. 14.
12.s.e.trin.
Søndag d. 21.
13.s.e.trin.
Søndag d. 28.
14.s.e.trin.

Kl. 19.00 Byfest
Ingen
Kl. 10.30 AB
Ingen
Kl. 9.00 KSF

September		
Søndag d. 4.
15.s.e.trin.
Søndag d.1 1.
16.s.e.trin.
Søndag d. 18.
17.s.e.trin.
Søndag d. 25.
18.s.e.trin

Kl. 10.30 AB
Kl. 9.00 AB
Ingen
Kl. 14.00 HØST

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

Følg med på www.emmerlevogvisby.dk

August • September 2016

Arrangementer
Byfestgudstjeneste med rytmiske salmer
og SMS-prædiken
Onsdag d.3/8 kl. 19.00 indledes Visby byfest med en gudstjeneste.
Denne dag er det en god idé at tage mobiltelefonen med i kirke, da
det under gudstjenesten vil være muligt at komme med input til prædikenen via sms. Præsten vil så prøve at inddrage så mange kommentarer og spørgsmål som muligt i sin prædiken.
Efter gudstjenesten spiller Southern sound i præstegårdhaven. Der er
aktiviteter for børnene og menighedsrådet er vært ved et glas.

Arrangementer

Arrangementer

Høstgudstjenester d. 25 september

Menighedsrådsvalg 2016

Traditionen tro fejrer vi høstgudstjeneste i begge vore kirker den sidste
søndag i september.

I år er der valg til menighedsrådene og der er
mulighed for at stille op, hvis man gerne vil
have indflydelse på menighedsrådets arbejde.

Til høstgudstjenesterne takker vi for årets høst; både den høst som
bønderne får i hus fra markerne og de ting vi i mere bred forstand for
givet. Kort sagt alt det vi lever af. Vi samles om det under livet er og
minder os selv og hinanden om, hvor lidt selvfølgeligt det er.
Visby kirke er det kl. 14.00 og der er kaffe efter gudstjenesten
I Emmerlev kirke kl. 19.00 medvirker jagthornsblæserne og der
serveres en portion ærtesuppe bagefter.

I Emmerlev er der orienterende møde og
opstillingsmøde onsdag d.13/9 kl. 19.00 i Emmerlev sogns forsamlingshus.
Der er ingen af de siddende medlemmer,
der har planer om at genopstille, så der skal
besættes 5 pladser.
Det kan virke skræmmende at skulle ind i et
helt nyt råd, hvor ingen har erfaring, men på
den anden side giver det en eneste stående
mulighed for at få indflydelse på hvordan vi
skal være kirke hos os i fremtiden.
Derudover stiller det afgående råd sig gerne
til rådighed og vejledning til nye ”menighedsrødder”
Alle der er medlemmer af folkekirken og bor i
sognet kan opstille.
Kom og tag din nabo med.

I Visby holder vi orienterende møde forud
for valget d. 4. september i forbindelse
med gudstjenesten kl. 10.30

Gudstjeneste i Emmerlev kirke

Opstillingsmøde holder vi sammen med
det årlige menighedsmøde torsdag
d. 14. september kl. 19.00.

Torsdag d. 1/9 kl. 17.00 er de gudstjeneste i Emmerlev kirke.
Efter gudstjenesten kan man vælge at deltage i fællesspisning i
forsamlingshuset, Sdr. Sejerslev, kl. 18.00.

Programmet for aftenen er:
Vi starter i kirken til en kort gudstjeneste og
følges derefter til forsamlingshuset, hvor der
er kaffe.
Under kaffen orienterer menighedsrådet om
arbejdet i det forgangen år og der er lejlighed
til at stille spørgsmål.

forud for fællesspisningen i forsamlingshuset

Fællesspisningen arrangeres af forsamlingshusets bestyrelse og
kræver tilmelding.
Gudstjenesten kan man som altid bare dukke op til, hvis man har
lyst.

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

Herefter skal der laves mindst én opstillingsliste. I skrivende stund er der kun ét af de siddende medlemmer, der ikke genopstiller, men
man er altid velkommen til at stille op.
Vi afslutter aftenen med sang og musik. Lene
og Poul Martin kommer og synger og spiller
for os. Gode kendte sange, vi kan synge og
gynge med på.

