information

Præstens ord

Emmerlev & Visby Sogne

Tur til folkemødet
I anledning af Reformationsjubilæet holdes der i Ribe
et folkemødet med reformationen som tema. Der er
et utal af arrangementer i snart sagt alle genrer og for
alle aldre. Vi vil gerne give så mange som muligt lejlighed for at deltage og arrangerer derfor en bustur søndag d. 15/10. Planen er at vi vil deltage i søndagens
højmesse i domkirken, hvorefter man kan deltage i
de arrangementer, man har lyst til inden bussen kører
hjem igen.
Der ligger programmer for folkemødet i kirkerne, men
da det hele tiden opdateres er det en god idé at se
det, som ligger på Ribe stifts hjemmeside.

Gudstjenestetider

Der vil komme nærmere oplysninger om turen i næste
kirkeblad, men sæt allerede nu kryds i kalenderen, hvis
det kunne have interesse.

Emmerlev

Arrangementet er et samarbejde mellem Møgeltønder, Højer, Daler, Visby og Emmerlev sogne
Menighedsrådene

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

Dato
Dagens navn
August
Søndag d. 6. 8.s.e.trinitatis
Søndag d. 20. 10.s.e.trinitatis

Tidspunkt
Kl. 10.30
Kl. 9.00

September			
.
Søndag d. 3. 12.s.e.trin.
Kl. 10.30
Torsdag d. 7.		
Kl. 17.00
Søndag d. 24 15. s.e.trin.
Kl. 9.00 CE
Torsdag d. 28.		
Kl. 19.00 Høst- og jagtgudstjeneste
Oktober			
Søndag d. 1. 16. s.e.trin.
Kl. 10.30

Visby		
August
Onsdag d. 3.		
Søndag d. 13 9.s.e.trinitatis
Søndag d. 27. 11.s.e.trinitatis

Kl. 19.00 Byfestgudstjeneste
Kl. 10.30
Kl. 9.00 CE

September			
.
Søndag d. 17. 14. s.e.trin.
Kl. 10.30
Onsdag d. 27.		
Kl. 19.00 Høstgudstjeneste med
		
efterfølgende menighedsmøde

Daler		
September
Søndag d.10.

13. s.e.trin.

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

August • September 2017

Arrangementer

Arrangementer

Arrangementer

Byfestgudstjeneste

Fælles gudstjeneste

Efteråret i sognene

Onsdag d. 3/8 er der byfestgudstjeneste i Visby kirke kl. 19.00. Vi vil igen i år
forsøge at lave prædikenen i fællesskab, så medbring mobiltelefon.

Søndag d. 10. september er der fælles gudstjeneste i Daler kirke.
Claus Egelund er prædikant.

Som nogle nok har bemærket er der lidt færre
gudstjenester i vore kirker end normalt. Det skyldes at sognepræsten fra 1. august er konstitueret
i Møgeltønder sogn. Vi har forsøgt at dele sol og
vind lige, men det er ikke sikkert, at det er lykkedes helt; forhåbentligt vil I bære over. I skrivende
stund er der ikke klarhed over hvor længe det vil
vare.

Efter gudstjenesten er der et lille traktement i præstegårdshaven og der er
skattejagt for børn.
Menighedsrådet

Gudstjeneste i forbindelse med
fællesspisning i Emmerlev/ Sdr. Sejerslev

Efter gudstjenesten er menighedsrådet vært ved en kop kaffe.

Høstgudstjenesterne
Høstgudstjeneste og menighedsmøde i Visby
I år holdes høstgudstjenesten i Visby kirke onsdag d. 27/9 kl. 19.00.
Efter gudstjenesten er der kaffe og menighedsmøde i forsamlingshuset.

Torsdag d. 7/9 kl. 17.00 er der gudstjeneste i Emmerlev kirke. Efter gudstjenesten er der mulighed for at deltage i fællesspisningen i forsamlingshuset.
Vær opmærksom på at billetter til fællesspisningen skal købes inden hos
forsamlingshusets bestyrelse.

Menighedsrådet fortæller om hvad der er sket i året og hvilke planer der er
fremadrettet. Desuden vil der være lejlighed til at stille spørgsmål, komme
med kommentarer og fremsætte forslag til det kommende års arbejde.

Der er naturligvis ingen forhåndstilmelding til gudstjenesten.

Høst- og jagtgudstjeneste i Emmerlev kirke

Til dem, der har lyst, er der mulighed for en tur i kirketårnet denne dag
kl. 16.30.

Vi forsøger os igen med at kombinere Høst- og jagtgudstjenesten, som finder
sted torsdag d. 28/ 9 kl. 19.00.

Menighedsrådet

Vi mødes i en festligt pyntet kirke og synger de traditionelle høstsalmer.
Derudover medvirker Grænseegnens Jagthornsblæsere.
Efter gudstjenesten er menighedsrådet vært ved en skål ærtesuppe

Er der ikke gudstjeneste, der hvor man bor er man
naturligvis velkommen til at bestille kirkebilen til
at hente og bringe, det gælder også, hvis det er i
Møgeltønder kirke, gudstjenesten er. Jeg opfordrer til at man benytter lejligheden til at komme
udensogns til en gudstjeneste og tage det som
en oplevelse. Vi kan lige så godt få det bedste ud
af situationen.
En glædelig sideeffekt af situationen er, at konfirmanderne fra Møgeltønder skal gå til forberedelse sammen med konfirmanderne fra Emmerlev og
Visby. Der var udsigt til et lille hold i år og det er
dejligt at vi er blevet lidt flere, der var plads nok.
Og når vi er ved konfirmanderne så er det jo også
i efteråret, de begynder at lære hvordan man går
i kirke og gebærder sig til en gudstjeneste. Det er
ikke sikkert, at de alle sammen er helt fortrolige
med det de første par gange, men hvis vi hjælpes
ad med at vise dem tilrette, skal vi nok få dem til
at føle sig godt tilpas.
Sognepræsten

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

