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Vinter 2019/2020
for Majbølle og Vigsnæs sogne

Aktiviteter december - januar
Juletræstænding 28/11 & 1/12

Finder sted torsdag d. 28.
november kl. 17.45 i Vigsnæs
og søndag d. 1. december kl.
19.00 i Majbølle: vi tænder juletræet uden for kirken og fejrer det med en kort gudstjeneste i kirken og lidt mundgodt
som afslutning.

Julefrokost - 8/12

2. søndag i advent indbyder
vi Gud og hvermand til julefrokost: der er gudstjeneste kl.
10.30 i Vigsnæs og derefter
åben julefrokost i Beboerhuset.
Tilmelding er ikke nødvendig.
Det koster kun et smil at deltage.

Julebegyndelse - 19/12

Sidste skoledag inden jul får
vi besøg af nogle af de mange
skolebørn, nemlig de børn, de
går i 2. klasse på Ellekildeskolen. Vi vil fejre, at det nu er lige
før, at julen begynder. Skulle
andre have lyst til at kigge inden for i Majbølle Kirke denne
torsdag kl. 10, skal de være
velkomne.

December:

Juleaften - 24/12

Konfirmanderne holI år vil der være julegudstjene- der gudstjeneste - 26/1
ste kl. 13.00 i Vigsnæs og kl.
16.00 i Majbølle. Ved den første vil vi have fokus på børn og
barnlige sjæle, som kan synes,
at dagen er alt for lang - og ved
den anden holder vi os til den
gode gamle juletradition.

Nytårsdag - 1/1

Vær med til at ønske hinanden
Godt Nytår! på årets første
dag: efter en kort gudstjeneste
kl. 15 i Majbølle Kirke vil alle
blive budt på et smil, lidt bobler og kransekage i vores Anna
Kapel.

TirsdagsTræf i
Guldborghave - 28/1

Vi mødes til kaffe, snak og
samvær i Fælleshuset i Guldborghave tirsdag d. 28. januar kl. 14-16. Denne gang
vil Erik Petersen fra Lokalhistorisk Arkiv i Sakskøbing vise
gamle billeder fra Vigsnæs,
Majbølle, Soesmarke, Hjelm
og Guldborg og fortælle om
de gode, gamle dage.

Årets konfirmander har i januar arbejdet med gudstjeneste og vil derfor stå for denne
søndags gudstjeneste kl. 19.00
i Majbølle Kirke, som er for
alle, der vil opleve, hvordan
unge i dag synes, vi skal fejre
gudstjeneste.

Kirkebil - 8/12 + 26/1

Til gudstjenesterne søndag d.
8. december kl. 10.30 i Vigsnæs og søndag d. 26. januar
kl. 19 i Majbølle kan man bestille kirkebil ved at ringe til
Nymands Busser på 54 85 15
98 senest torsdag middag før
den pågældende gudstjeneste.
Man bliver så hentet hjemme
og kørt hjem igen bagefter.

Nyt telefonnummer til
kirkekontoret

Kirkeministeriet har lukket
den gamle telefon, og vi har
måttet anskaffe os et nyt nummer: Det er derfor 53 77 02
35, man skal ringe på for at
komme i kontakt med sognepræsten.

1.: 1. s. i advent
kl. 19.00
Majbølle - juletræstænding og kirkekaffe
8.: 2. s. i advent
kl. 10.30
Vigsnæs - med julefrokost (Kirkebil)
15.: 3. s. i advent
kl. 09.00
Majbølle v. KBJ
22.: 4. s. i advent
kl. 10.30
Majbølle
24.: Juleaften
Vigsnæs - også for børn
kl. 13.00
Majbølle - også for voksne
kl. 16.00
25.: Juledag
kl. 10.30
Majbølle
26.: 2. juledag
kl. 09.00
Majbølle v. KBJ
29.: Julesøndag
kl. 10.30
Vigsnæs

Januar:
1.: Nytårsdag
kl. 15.00
Majbølle - m. bobler & kransekage
5.: Helligtrekongers søndag
kl. 10.30
Majbølle
12.: 1. s. e. h.3.k.
kl. 19.00
Vigsnæs
19.: 2. s. e. h. 3. k.
kl. 10.30
Majbølle
26.: 3. s. e. h. 3. k.
kl. 19.00
Majbølle - tilrettelagt af
konfirmanderne
KBJ = Kenneth Bjørnholt Jacobsen

