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Efterår 2019
for Majbølle og Vigsnæs sogne

Aktiviteter oktober - november

TirsdagsTræf i Guldborghave 8/10 & 12/11
Vi indbyder til TirsdagsTræf i
fælleshuset i Guldborghave 8.
oktober og 12. november kl.
14-16. Først og fremmest for
at være sammen og have tid til
at sludre sammen over en kop
kaffe, men også for at høre på
et lille oplæg. De to tirsdage
vil vores nye præst fortælle om
nogle af sine interesser: ikonmaleri og børns tegninger af
Gud.
Børnegudstjeneste 19/10
Vi indbyder alle børn og barnlige sjæle til børnegudstjeneste i Vigsnæs Kirke lørdag d.
19. oktober kl. 12.30. Her vil
gudstjenesten foregå i børnehøjde med gulvprædiken og
salmer, man kan synge med på,
selvom man ikke kan læse - og
vi skal døbe en lille pige.
Gåtur og Gule Ærter 20/10
Søndag d. 20. oktober arrangerer vi igen en tur ud i det fri:
efter gudstjenesten kl. 10.30 i
Majbølle Kirke indbyder vi til
en fælles gåtur på 4-5 km, som
slutter med servering af gule
ærter. For dem, der har svært
ved at gå, vil vi tilbyde kørsel
til de gule ærter. I så fald vil vi

bede om tilmelding til præst eller graver senest d. 15. oktober.
Pris: 50 kr.
Allehelgen 3/11
Søndag d. 3. november er det
allehelgensdag, hvor vi sammen får lov at mindes dem, vi
har mistet. Vi holder en særlig
gudstjeneste i begge kirker: kl.
17.00 i Vigsnæs og kl. 19.00 i
Majbølle. Her vil navnene på
dem, der er døde i årets løb,
blive læst op - og vi vil bære
lys ud på kirkegården. Til disse
gudstjenester kan man bestille
kirkebil ved at ringe til Nymands Busser på 5485 1598
senest d. 31. oktober kl. 12 - så
bliver man kørt til og fra kirke.
Stiftsgudstjeneste for forfulgte kristne 24/11
Søndag d. 24. november indbyder biskop Marianne Gaarden
til fælles gudstjeneste kl. 10.00
for forfulgte kristne i Maribo
Domkirke. Vi ønsker at bakke
op om initiativet og vil køre
samlet til Maribo i egne biler.
Vi mødes foran Majbølle Kirke kl. 9.00 og fordeler os i de
nødvendige biler. Der vil være
kirkekaffe i domkirken, og vi
forventer at være tilbage senest
kl. 13.

Oktober:
Nyt fra menighedsrådet
Kenneth Nielsen har efter længere tids sygdom trukket sig fra
menighedsrådet af helbredsmæssige årsager.
Rådet har afholdt suppleringsvalg. Ved orienterings- og opstillingsmødet var der et fint
fremmøde og en positiv stemning. Følgende fem personer
meldte sig som kandidater til
rådet:
Mona Bruhn, Majbølle
Per Bruhn, Hjelm
Lotte Beck, Majbølle
Kirsten Bruhn, Hjelm
Ulla Andersen; Majbølle
Der har ikke været modkandidater eller alternativ liste, derfor er kandidaterne nu indtrådt
uden afstemning.
Menighedsrådet samles og konstituerer sig den 19. september
kl 16.00 i Anna kapellet.
Vigsnæsfesten 24.-25. august
blev en meget stor oplevelse
for de mange mennesker, der
kom fra nær og fjern for at fejre
kirkens og præstegårdens jubilæum. Både lørdag og søndag
var der liv og glade dage takket
være den store indsats fra de
flittige arrangører (og det gode
vejr), og biskoppens deltagelse
gjorde gudstjenesten til en fest.

6.: 16. s. e. trinitatis
kl. 10.30
Majbølle
13.: 17. s. e. trinitatis
kl. 09.00
Majbølle - KJ
19.: Børnegudstjeneste
kl. 12.30
Vigsnæs
20.: 18. s. e. trinitatis
kl. 10.30
Majbølle
- derefter: Gåtur og Gule Ærter
27.: 19. s. e. trinitatis
kl. 10.30
Vigsnæs (husk skift til vintertid!)

November:
3.: Allehelgen
Vigsnæs (Kirkebil)
kl. 17.00
Majbølle (Kirkebil)
kl. 19.00
10.: 21. s. e. trinitatis
kl. 10.30
Majbølle
17.: 22. s. e. trinitatis
kl. 10.30
Vigsnæs
24.: Sidste søndag i kirkeåret
kl. 10.00
Stiftsgudstjeneste i Maribo Domkirke
fælles bilkørsel fra Majbølle
kl. 09.00

December:
1.: 1. s. i advent
Majbølle

KJ = Kenneth Bjørnholt Jacobsen

kl. 19.00

