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Vinter 2020
for Majbølle og Vigsnæs sogne

AKTIVITETER: FEBRUAR - MARTS
Kyndelmisse - 2/2

En gammel tradition er vendt
tilbage: på vinterens midterste
dag mødes vi for at tænde lys også i hjerterne - og for at spise
pandekager efter gudstjenesten,
som finder sted i Majbølle Kirke
søndag d. 2. februar kl. 19.00

Børnegudstjeneste
Fastelavn - 23/2

Der hænger en tønde klar i sidekapellet til Majbølle Kirke,
og derfor indbyder vi alle børn
og barnlige sjæle til at fejre fastelavn ved børnegudstjenesten
søndag d. 23. februar kl. 10.30.
Der vil bagefter være tøndeslagning med præmier til de bedst
udklædte, ligesom vi skal have
udpeget en kattedronning og en
kattekonge - og naturligvis har
alle fortjent en fastelavnsbolle,
inden vi går hjem - eller ud for
at slå til søren …

TirsdagsTræf i Guldborghave - 25/2 & 31/3

Se, nu stiger solen af havets skød
- også i Majbølle!

Vi mødes til kaffe, snak og samvær i Fælleshuset i Guldborghave den sidste tirsdag i måneden kl. 14-16. Tirsdag d. 25/2
vil Finn Dyrhagen fortælle om
børns underfundige tegninger af
Gud - og tirsdag d. 31/3 vil Tove
Niclasen fortælle om grevinde

Danners liv som danserinde og
kongens hustru samt hendes forbindelse til Vigsnæs.

kl. 10.30, fordi det netop er natten til søndag, at man skal huske
at stille urene en time frem.

MeditationsGudstjene- Kirkebil - 16/2 + 29/3
ste - 1/3
Til gudstjenesterne søndag
Sakskøbing Kammerkor vil
medvirke ved denne gudstjeneste med nogle meditative fællessange samt et par sange af Kaj
Munk i anledning af 75-året for
befrielsen. Oplev en voksengudstjeneste med plads til eftertanke
og fortanke i Majbølle Kirke
søndag d. 1. marts kl. 19.00.

GospelGudstjeneste 22/3

Vil du opleve en gudstjeneste
med rigtig gang i den, skal du
slå et vend om Majbølle Kirke
søndag d. 22. marts kl. 19.00.
Her kommer ”Soul Invitation”
fra Nykøbing, som vil synge
spindelvæv væk fra øregangene,
mens præsten vil holde en gulvprædiken. De medrivende rytmer vil sikkert gøre det svært at
sidde stille …

Sommertid - 29/3

Endelig vinder lyset over mørket
- også fordi vi denne nat skifter til
sommertid. Det er især klogt at
huske, hvis man ikke vil gå glip af
månedens gudstjeneste i Vigsnæs

d.
16. februar kl. 10.30 i Majbølle
og søndag d. 29. marts kl. 10.30
i Vigsnæs 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.

Kirken på nettet

Vi har fået en ny Facebook-side:
”Majbølle-Vigsnæs Kirker”, og
hvis man ”synes godt om” den,
vil man få aktuelle nyheder.
Hvis man har brug for kontaktadresser eller oplysning om,
hvornår der er gudstjeneste på
næste søndag, er den sikreste
måde at gå ind på www.sogn.
dk og slå kirken eller sin egen
adresse op. På forsiden af www.
sogn.dk kan man også finde vejledning til at downloade app’en
”Kirkekalender” til sin telefon.
Med den kan man altid finde
gudstjenestetider i en hvilken
som helst kirke i Danmark. Vores egen hjemmeside hedder
www.majboellevigsnaes.dk

Februar:
2.: sidste s.e.h.3 k. kl. 19.00
Majbølle - kyndelmissefejring og
pandekager
9.: Septuagesima Vigsnæs
16.: Seksagesima Majbølle (kirkebil)

kl. 19.00
kl. 10.30

23.: Fastelavn kl. 10.30
Majbølle - børnegudstjeneste og
tøndeslagning

Marts:
1.: 1. s. i fasten kl. 19.00
Majbølle - MeditationsGudstjeneste
med Sakskøbing Kammerkor
8.: 2.s. i fasten kl. 14.00
Majbølle v. Elin Rasmussen
15.: 3. s. i fasten kl. 9.00
Majbølle v. Kenneth Bjørnholt
Jacobsen
22.: Midfaste kl. 19.00
Majbølle - GospelGudstjeneste med
”Soul Invitation”
29.: Mariæ bebudelses dag kl. 10.30
Vigsnæs (kirkebil - husk sommertid!)

