information

Præstens ord

Emmerlev & Visby Sogne

Udvidelse af graverhuset
Vi har i menighedsrådet i Emmerlev i mange år
haft et ønske om at udvide graverhuset. Det skyldes både at graverne mangler plads men også at
vi har brug for et forsamlingslokale til de arrangementet der ikke er store nok til forsamlingshuset.
Det er endeligt lykkedes at finde en løsning der
kunne passe både behov og pengepung.
Det tager tid at bygge og derfor vil der være
rodet i et stykke tid. Vi oplever at håndværkerne
er meget hensynsfulde og gode til at efterlade
alt i god orden, men lidt rod vil der forekomme,
det kan ikke undgås. Vi håber at alle der kommer
på kirkegården vil bære over med det, mens det
varer.
Når byggeriet er færdigt vil alle blive inviteret til
at komme og se det.
Menighedsrådet

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
Oktober
Søndag d. 2.
Søndag d. 9.
Søndag d. 16.
Søndag d. 23.
Søndag d. 30.

Dagens navn

Tidspunkt

19.s.e.trin.
20. s.e.trin.
21. s.e.trin.
22. s.e.trin.
23. s.e.trin.

10.30 AB
Ingen (Møgeltønder 10.30)
10.30
Ingen

November		
Søndag d. 6. Alle helgens dag
Torsdag d. 10. Mortens aften
Søndag d. 13. 25. s.e.trin.
Søndag d. 20. Sidste søndag i kirkeåret
Søndag d. 27. 1. s. i advent

10.30
Fælles i Daler kl. 10.30
9.00

December		
Søndag d. 4
2. s. i advent

10.30 CE

14.00

Visby		

Oktober
Søndag d. 2.
Søndag d. 9.
Søndag d. 16.
Søndag d. 23.
Søndag d. 30.

19.s.e.trin.
20. s.e.trin.
21. s.e.trin.
22. s.e.trin.
23. s.e.trin.

November		
Søndag d. 6. Alle helgens dag
Torsdag d. 10. Mortens aften
Søndag d. 13. 25. s.e.trin.
Søndag d. 20. Sidste søndag i kirkeåret
Søndag d. 27. 1. s. i advent

10.30 KSF guldkonfirmation
9.00 AB
Ingen (Møgeltønder 10.30)
Ingen
16.00 BUSK
10.30
17.00
Ingen
Fælles i Daler kl. 10.30
15.00 Minikonfirmander medvirker

December		
Søndag d. 4
2. s. i advent
Når sognepræsten har fri passes embedet af Claus Egelund (CE), Højer
eller Kristen Skriver Frandsen (KSF), Møgeltønder

Følg med på www.emmerlevogvisby.dk

Oktober • November 2016

Arrangementer
BUSK gudstjeneste i Visby
(Børn, Unge, Sogn, Kirke)
Som vi plejer holder vi den sidste søndag i oktober en gudstjeneste i
samarbejde med KFUM spejderne i Visby. I år er det d. 30. oktober
kl. 16.00. Efter gudstjenesten er der hotdogs i spejderborgen. Gudstjenesten erlagt sådan tilrette at alle kan være med og vi plejer at
have en hyggelig eftermiddag.
Kom og vær med!

Arrangementer
I efteråret er der to arrangementer som er blevet i stand i
samarbejde med andre sogne:

Samtale cafe
Vi fortsætter rækken af aftner, hvor vi mødes til en god snak om forskellige emner, der har betydning for vores kirke og for os som mennesker i det hele taget.
Sidste år talte vi om bl.a. verdens skabelse, kirkens udvikling og om
Islam og kristendom. I kommende efterårs- og vintersæson går vi
videre med forskellige emner. Da islam og muslimer fylder meget i den
offentlige debat, tager vi igen dette emne om.
Vi begynder her i Ballum, i konfirmandstuen, Vesterende 31, Ballum,
onsdag den 5. oktober kl. 19.00. Emnet i er: Etik og moral i Ny Testamente. Her kommer vi vidt omkring, og vil diskutere religiøs lov, menneskelig adfærd, moral, etik og hvilke svar den kristne kirke kan give i
forhold til andre religioner – især islam.
Alle er velkomne, og der vil blive serveret kaffe og kage efter oplæggene.
Venlig hilsen
Mette Backs, Bredebro, Anne Marie Baun, Visby, Per Bach, Ballum

Spil dansk dagen i Emmerlev
I år er spil dansk dagen torsdag d. 3/11og i Emmerlev er der koncert kl.
19.00. Det er organist Christina Edinger, der har tilrettelagt programmet som i år har overskriften: ”The French Connection” . Der sættes
fokus på forholdet mellem Danmark og Frankrig. Sangerne Charlotte
Koch oh Hjørdis Brink Roth står for de vokale indslag.
Man kan høre værker af Boëllmann, Bonis, Langlais,
Clérambeault og Delibes.

Alle helgens dag
1. søndag i november er det Alle helgens dag og vi plejer at højtideligholde dagen ved at mindes vore døde. I forbindelse med gudstjenesten læses navnene på dem vi har mistet i årets løb op, men også
alle de andre vi savner mindes vi i stilhed.
I år er det d. 6/11. Visby kl. 10.30 og Emmerlev kl. 14.00
I begge kirker er menighedsrådene værter ved en kop kaffe efter
gudstjenesten.

D.11/11 kl. 11.00 ved Emmerlev kirke
Traditionen tro mødes vi d. 11/11 og lægger en krans foran mindestenen ved Emmerlev kirke. Bagefter drikker vi en kop kaffe sammen.
I år rykker vi ind i kirken med kaffen, da graverhuset er under ombygning.

Luther-sjov
Luther på 20 minutter, quiz, sang og Luther-øl
Den 9. nov. kl. 19.00 i Møgeltønder Forsamlingshus
Næste år fejrer vi 500års reformationsjubilæum. Vi tager fat allerede
nu. Sognenes præster sørger for på 20 minutter at alle ved alt om
reformationen – næsten da! Så er vi klar til en quiz om Luther, kristendom mm. Formen er lidt som ”Hvem vi være millionær?” – men alle er
med. Alt sammen først og fremmest for sjov, men lidt seriøse må man
da også have lov at være. Fælles sang har vi også – i Luthers tegn. Luther var, som den gode munk han oprindelig var, også glad for en god
øl. Der er brygget en øl i reformatorisk ånd som vi kan drikke til noget
reformatorisk spiseligt. Arrangementet er ved Højer, Daler, Emmerlev,
Visby og Møgeltønder sogne – ved præsterne Claus Egelund, Anne
Marie Baun og Kristen Skriver Frandsen. Alle er velkomne - ikke kun
særligt interesserede – de er selvfølgelig også – men alle der har lyst til
en sjov aften om en sag, som har betydet utrolig meget for vores land
og kultur.
Menighedsrådene i de 5 sogne

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

Arrangementer
Sogneeftermiddage
I Emmerlev sogn holdes der sogneeftermiddag d. 3/11 kl. 14-16
i forsamlingshuset, Sdr. Sejerslev. Ingeborg
Kappelgaard vil fortælle om sine 25 år som
præstefrue på Nørrebro.
Sogneeftermiddagen i Visby foregår i Multisalen og programmet er husstandsomdelt.

Mortens aften i Visby kirke
D. 10/11 er det Mortens aften og i forsamlingshuset er der fællesspisning med and kl. 18.00 (billetter købes i
Lokal Brugsen)
Inden spisning er der gudstjeneste i Visby
kirke kl. 17.00.
Man kan naturligvis komme uanset om man
skal til fælles spisning eller ej.

1.s. i advent i Visby
D. 27/11 er det første søndag i advent og vi
holder afslutning med minikonfirmanderne i
Visby kirke kl. 15.00. Efter gudstjenesten går vi
hen og tænder lysene i juletræet på ”æ stjern”
og så er der æbleskiver i præstegården. Alle er
meget velkomne.

