Nyhedsbrev fra

Ruds Vedby kirke
Okt – 2018/Jan 2019

Onsdag d. 24 okt. kl. 19.00
Koncert med Mathilde Falch

Et foredrag med :
- som er livsbekræftende og som går tæt på den kendte sangerinde
- en musikalsk oplevelse med akustiske sange
- vigtig indsigt i nogle aktuelle og debatskabende emner
Billetter 100 kr. pr. person incl. lidt at drikke i pausen - kan købes fra den 1. oktober hos
Pia Sterregård tlf. 22 20 92 41 eller mail piaaff@hotmail.com

Søndag den 4. november.
Er det Alle helgens dag - Der er gudstjeneste kl. 14.30. Alle helgen er den dag vi mindes alle de mennesker, som vi har
taget afsked med. Fokus er de, som vi har mistet siden sidste Alle helgen.
Der vil være navneoplæsning i kirken og bagefter er der kaffe/te i våbenhuset og gravlys til at sætte på gravsted.

Vi spiser sammen” i Sognegården sidste torsdag
i måneden kl 17-18.30
Torsdag den 25. okt .
Torsdag den 29. nov.
Torsdag den 31. Jan. (2019)
En aften hvor vi håber rigtig mange har lyst til at kigge forbi, få lidt mad samt hyggeligt samvær. Der vil være noget for
børnene inden spisning

Tilmelding senest 4 dage før til
Pia Sterregård tlf.22 20 92 41 eller mail piaaff@hotmail.com
Arrangementerne er gratis

Ruds Vedby Kirke kor igen
Alle er velkomne uanset niveau, bare kom med godt humør og syngeglæde :)
vi synger fra højskole sangbogen, salmer tilsat lidt jazz og amerikanske spirituals, hvis I har mod på det! vi øver herimod
at synge til en gudstjeneste og en koncert senere på året inden jul. Mødedage er hver anden fredag kl.10-11.30, næste
gang den 2. november i Sognegården
For info og tilmelding ring til Birthe på tlf.71975641 eller skriv en besked
til bgregersb@gmail.com Gratis at deltage
Vel mødt! Birthe Bridgeman

”Vi synger sammen” i Sognegården kl. 19.30
kom og syng sammen med Marianne Reiche i Sognegården

Onsdag den 21. november
Onsdag den 5. december kl 14.30 JULEAFSLUTNING
Jule hygge og sange ved Marianne Reicke og julehistorie ved præst Marianne Agerholm .

Onsdag den 16. jan, 2019 Marianne Reiche står for arrangementerne

Onsdagstræf i Sognegården kl 14.30 – 16.30
Onsdag den 7. november i Sognegården kl 14.30 – 16.30
Sognepræst Lis Samuelsen fra Sorø, kommer og fortæller om livet/ hendes opvækst. Uddannelses muligheder på
Færøerne og vejen til Sorø .

Onsdag den 5. december kl 14.30 JULEAFSLUTNING
Jule hygge og sange ved Marianne Reicke og julehistorie ved præst Marianne Agerholm .

Torsdag den 13. december kl 19.00 Luciaaften I kirken

Besøg af Slagelse gospelkor- Ruds Vedby skole går Lusiaefterfølgende er der æbleskiver og gløgg I Sognegården.

Tirsdag 1. jan. 2019

Nytårgudstjensten I kirken kl 14.00

Trompetist Dorthe Zielke og Søren Johannsen deltager. Efterfølgende går vi i
Sognegården til Champagne og kransekage, hvor Dorthe Zielke og Søren Johannsen
også vil give nogle numre.

Onsdagstræf i Sognegården kl 14.30 – 16.30
Onsdag den 9. januar 2019

Her kommer Carl Chr. Bringgaard fra Sorø og fortæller om den
danske digter Chr. Richardt, som har skrevet mange af vores kendte sange
bla. a. 'Altid frejdig når du går

Marianna Reiche vil ledsage standene med musik

