Nyhedsbrev fra

Ruds Vedby kirke
aug 2018

Gudstjeneste søndag den 12. august kl 10.30
Her er årets kommende konfirmandspirer og deres forældre inviteret til en forklaringsgudstjeneste.
Det er en gudstjeneste med regibemærkninger. Den er ment som en hjælp - bliv klædt på til
gudstjeneste -hvorfor rejser man sig op under læsninger mv. Efter gudstjenesten samles
konfirmanderne, forældrene og præsten i kirken til et kort møde.

”Vi spiser sammen” Torsdag den 30. august kl 17.00 i Sognegården
Vi starter op igen torsdag den 30. august kl. 17.00 i sognegården. Der er lagt tegneting, legetøj mv.
frem til børnene på et af bordene, så de lege lidt, hvis de har lyst.
Kl. 17.30 kommer maden på bordet, vi spiser et enkelt måltid mad.
kl. 18.00 er der godnatlæsning i kirken for børn og voksne.
kl. 18.30 er arrangementet slut.
Ruds Vedby spiser sammen er som udgangspunkt altid den sidste torsdag i måneden fra 17-18.30 og
foregår i sognegård og kirke. Tilmelding skal ske til Sognepræst Marianne Lekven Agerholm tlf. 58 26
11 36 eller mlt@km.dk

Gudstjeneste søndag den 2. september kl 9.00
Efter gudstjenesten er der morgenkaffe samt morgenbrød i Sognegården.

Onsdagstræf den 5. september – vi lægger ud med SOGNEUDFLUGT – se
nedenstående
Onsdag den 5. september Sogneudflugt fra kl 8.45 – 17.00
I år går turen til Fanefjord kirke på Møn – hvor vi får en guidet rundvisning – Derefter køre vi til
Thorsvang Samlermuseum – hvor vi får frokost incl. en øl, vand, vin – hvorefter vi på egen hånd kan
kigge på museet – inden turen går hjemad igen. Tilmelding senest den 25. august til Pia Sterregård
tlf. 22 20 92 41 eller mail piaaff@hotmail.com

Søndag den 9. september 2018 kl. 10.30 er der festlig høstgudstjeneste i kirken, tag
gerne med fra havens overskud, blomster, honning eller andet som du gerne vil donere til den auktion
som finder sted i sognegården bagefter. Pengene fra auktionen går ubeskåret til sognets julehjælp.
Ved at donere noget, hjælper du sognets familier, enlige som har det svært.

Onsdag den 19. september kl 19 – ”vi synger sammen” i Sognegården
Kom til en hyggelig aften sammen med Marianne Reiche, hvor vi alle hygger og synger nogle gode

sange sammen – syng og vær glad

Torsdag den 27. september ”Vi spiser sammen” kl. 17 i Sognegården
Endnu engang har vi stablet en gang hygge og mad på bordet. Der er lagt tegneting, legetøj mv. frem
til børnene på et af bordene, så de lege lidt, hvis de har lyst.
Kl. 17.30 kommer maden på bordet, vi spiser et enkelt måltid mad.
kl. 18.00 er der godnatlæsning i kirken for børn og voksne.
kl. 18.30 er arrangementet slut.
Ruds Vedby spiser sammen er som udgangspunkt altid den sidste torsdag i måneden fra 17-18.30 og
foregår i sognegård og kirke. Tilmelding skal ske til til Pia Sterregård tlf. 22 20 92 41 eller mail
piaaff@hotmail.

Onsdagstræf den 3. oktober kl. 14.30 – 16.30 i Sognegården
Carsten Egø Nielsen fra Slagelse kommer og fortæller om Pigerne på Sprogø

Gudstjeneste søndag den 7. oktober kl 9.00
Efter gudstjenesten er der morgenkaffe samt morgenbrød i Sognegården.

Onsdag den 17. oktober kl 19 – ”vi synger sammen” i Sognegården
Kom til en hyggelig aften sammen med Marianne Reiche, hvor vi alle hygger og synger nogle gode
sange sammen – syng og vær glad

Onsdag den 24. oktober kl 19.00 koncert med Mathilde Falch
Oplev et nærværende og personligt foredrag, hvor Mathilde også synger akustiske sange. Mathilde fortæller sin
egen historie om psykiatri og misbrug, og om at komme over på den anden side.
Musikken er en stor del af Mathildes liv, og netop musikken har Mathilde brugt til at helbrede sig selv.
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 Allehelgens dag - Der er gudstjeneste kl. 14.30.
Allehelgen er den dag vi mindes alle de mennesker, som vi har taget afsked med. Fokus er de, som vi
har mistet siden sidste allehelgen. Der vil være navneoplæsning i kirken og bagefter er der kaffe/te i
våbenhuset og gravlys til at sætte på gravsted.

Fra den 1. september til og med den 30. november har jeg studieorlov - jeg skal
færdiggøre min fleksible master på Københavns Universitet i praktisk teologi. I det tidsrum vil der blive
indsat en vikar præst - Carina Gosmer Andersen, tag godt imod hende .

