Kirkeblad
Sognepræst (konstitueret)
Finn Dyrhagen
Majbølle Byvej 64
4862 Guldborg
Tlf. 53 77 02 35
Mail: fabd@km.dk
Fredag er fridag
Præsten holder fri 19-21/6 og
27/7-2/8
Graver
Jesper Nielsen
Graverhuset, Majbølle Byvej 53,
4862 Guldborg
Tlf. 40 86 20 69
Menighedsrådet
Sognepræst
Finn Dyrhagen er formand.
Referater fra afholdte møder
kan ses på vores hjemmeside.
Sognene på nettet:
Facebook:
Majbølle-Vigsnæs Kirker
www.majbøllevigsnæs.dk
www.sogn.dk

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

Sommer 2020
for Majbølle og Vigsnæs sogne

AKTIVITETER: JUNI - JULI
I disse corona-tider

går det ikke altid, som præsten prædiker! Det
har vi måttet sande, og præsten har nu i et par
måneder prædiket i en lukket kirke, men for
åben mikrofon: videogudstjenester er blevet et
nyt begreb, også i Majbølle-Vigsnæs. Hvordan
sommeren bliver, tør vi heller ikke sige med sikkerhed, men vi vover en præstekrave og lægger
derfor planer, selvom der er risiko for, at vi må
ændre dem.

Nye tider for vores kirkesogne

Majbølle-Vigsnæs bliver lagt sammen med Radsted-Tårs som en del af et større puslespil. Det
nye pastorat bliver en realitet pr. 1/9 2020 under
navnet: Majbølle-Radsted-Tårs-Vigsnæs Pastorat og vil blive betjent af to præster: provst Johannes Kristensen i Radsted (med en kvote på
50 %) og den nye præst, der forventeligt bliver
ansat pr. 1/9 og som skal bo i den nyindkøbte
præstebolig i Guldborg. Alt dette kan man høre
mere om på mødet d. 9/6.

Lone Hertz kommer - 9/6

Vi har været så heldige at få skuespiller Lone
Hertz til at komme til Anna-kapellet i Majbølle
Kirke tirsdag d. 9. juni kl. 19.00. Lone Hertz
vil tale om ”Min tro - og mig. At tro eller ikke
tro - og hvad man tror - er blevet det helt nødvendige emne for dialog i en tid, hvor kulturerne
brydes” - og der er ingen tvivl om, at vi vil møde
et hjertevarmt og meget åbent menneske. NB:
Pga. coronabegrænsninger må vi fastholde, at

oplevelsen kun er for beboere i Majbølle-Vigsnæs Sogne, også fordi foredraget lægger op til
menighedsrådets …

Orienteringsmøde - 9/6

Efter foredraget med Lone Hertz vil menighedsrådet orientere - også i Anna Kapel - om
• årets gang i Vigsnæs og Majbølle Sogne
• de store forandringer, der er på vej her hos os
• menighedsrådsvalget, der finder sted d. 15.
september overalt i landet, også her i Majbølle og Vigsnæs.

Mød præsten i Strandkirken - 26/7

I sommertiden er der tradition for, at stiftets
præster på skift holder en gudstjeneste i Strandkirken ved Marielyst, og sognepræst Finn Dyrhagen holder gudstjenesten d. 26. juli kl. 10.00.
Skulle man have lyst til en søndagsudflugt, er
der her en mulighed.

Gudstjenester
i Majbølle-Vigsnæs
Juni:
7: Trinitatis kl. 10.30 Majbølle
14: 1. s. e. trinitatis - kl. 10.30 Vigsnæs
21: 2. s. e. trinitatis - kl. 10.30 Majbølle
v. Kenneth Bjørnholt Jacobsen
28: 3. s. e. trinitatis - kl. 19.00 Majbølle

Juli
5: 4. s. e. trinitatis 12: 5. s. e. trinitatis 19: 6. s. e. trinitatis 26: 7. s. e. trinitatis -

kl. 10.30 Majbølle
kl. 10.30 Vigsnæs
kl. 10.30 Majbølle
kl. 19.00 Vigsnæs

Konfirmationerne er udskudt til
8/8 & 22/8

Forårets konfirmationer blev også udskudt - her
i sognet til søndagene 8/8 og 22/8.
Vi håber, at disse datoer kommer til at holde
stik, og i næste kirkebladet vil vi fortælle, hvem
der skal konfirmeres hvornår.
Kom og oplev skuespilleren
Lone Hertz, når hun besøger os i Majbølle
Kirke tirsdag d. 9. juni

