Tostrup – Roum kirker

ham: »Herre, giv mig det vand, så jeg ikke
skal tørste og gå herud og hente vand.« Han
sagde til hende: »Gå hen og kald på din
mand, og kom herud!« Kvinden svarede: »Jeg
har ingen mand.« Jesus sagde til hende: »Du
har ret, når du siger: Jeg har ingen mand; for
du har haft fem mænd, og den, du har nu, er
ikke din mand; dér sagde du noget sandt.«
Kvinden sagde til ham: »Herre, jeg ser, at du
er en profet. Vore fædre har tilbedt Gud på
dette bjerg, men I siger, at stedet, hvor man
skal tilbede ham, er i Jerusalem.« Jesus sagde
til hende: »Tro mig, kvinde, der kommer en
time, da det hverken er på dette bjerg eller i
Jerusalem, I skal tilbede Faderen. I tilbeder
det, I ikke kender; vi tilbeder det, vi kender,
for frelsen kommer fra jøderne. Men der
kommer en time, ja, den er nu, da de sande
tilbedere skal tilbede Faderen i ånd og sandhed. For det er sådanne tilbedere, Faderen vil
have. Gud er ånd, og de, som tilbeder ham,
skal tilbede i ånd og sandhed.« Kvinden sagde
til ham: »Jeg ved, at Messias skal komme« –
det vil sige Kristus; »når han kommer, vil han
fortælle os alt.« Jesus sagde til hende: »Det er
mig, den der taler til dig.« Joh 4,5-26

Søndag d. 17. januar
2. s.e. H3K

Højmesse i Tostrup kirke kl. 10.30
Gudstjeneste i Roum kirke kl 14.00
Sognepræst Robert Ryholt
Organist Tove Bitsch Antonsen
Kirkesanger Lotte Føns
Læsninger:
 1 Kong 8,1.12-13.22-30
 1 Joh 2,28-3,3
 Joh 4,5-26
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Hyggelig, rolig…(Tostrup)
At tro er at komme…
Nu står sjælen op af døde…
Hil dig, Frelser og Forsoner!…
Mægtigste Kriste, menighedens Her-

Ret til ændringer forbeholdes
Dette hellige evangelium skriver evangelisten Johannes:
Jesus kom da til en by i Samaria, der hed Sykar, i nærheden af det stykke jord, Jakob gav
sin søn Josef. Dér var Jakobskilden. Træt af
vandringen satte Jesus sig så ved kilden; det
var ved den sjette time. En samaritansk kvinde kom for at hente vand. Jesus sagde til hende: »Giv mig noget at drikke.« Hans disciple
var nemlig gået ind til byen for at købe mad.
Den samaritanske kvinde sagde til ham:
»Hvordan kan du, en jøde, bede mig, en samaritansk kvinde, om noget at drikke?« – jøder vil nemlig ikke have med samaritanere at
gøre. Jesus svarede hende: »Hvis du kendte
Guds gave og vidste, hvem det er, der siger til
dig: Giv mig noget at drikke, så ville du have
bedt ham, og han ville have givet dig levende
vand.« Kvinden sagde til ham: »Herre, du har
ingen spand, og brønden er dyb; hvor får du
så levende vand fra? Du er vel ikke større end
vor fader Jakob, som gav os brønden og selv
drak af den, ligesom hans sønner og hans
kvæg?« Jesus svarede hende: »Enhver, som
drikker af dette vand, skal tørste igen. Men
den, der drikker af det vand, jeg vil give ham,
skal aldrig i evighed tørste. Det vand, jeg vil
give ham, skal i ham blive en kilde, som vælder med vand til evigt liv.« Kvinden sagde til

Kommende arrangementer:

Højskole og sangaften
Torsdag d. 14. januar kl. 19.30
i konfirmandstuen med forfatter og højskoleforstander
Erik
Sommer

Denne aften venter os en stor oplevelse. Erik
Sommer er kendt for sit engagement i musikken, både som korleder, sang- og salmeforfatter og højskoleaftener med foredrag, sange og
fortællinger.
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Spaghettigudstjeneste
Tostrup kirke torsdag d. 21. jan. kl. 17.00
Omtale af spaghettigudstjenesten udsendes
senere i denne uge.

Læs yderligere på www.tostrup-roum.dk
Næste søndags gudstjenester:
24. Jan. S. s.e. H3K
Tostrup 9.00
Roum 10.30

Kirkeuglerne
starter efter juleferien
Onsdag d. 20. januar i konfirmandstuen,
hvilket er et godt tidspunkt for nye korister at starte i koret.

Bibelen fra A til Å i DR Kirken
07-01-2010- Nyhed
I løbet af januar holder Bibelselskabets generalsekretær Tine Lindhardt 5 tv-transmitterede
gudstjenester i DR Kirken på DR1. Her prædiker hun over temaet Bibelen fra A til Å. Første
gudstjeneste fandt sted helligtrekongers søndag med skabelsesberetningen som emne. De
følgende emner er stærke kvinder, israelitterne i ørkenen, forholdet mellem Gud og mennesker i Det Nye Testamente samt Paulus og
Johannes’ Åbenbaring.
På DR Kirkens hjemmeside kan man læse
prædikenerne af Tine Lindhardt og de øvrige
medvirkende prædikanter, og man kan se eller
gense gudstjenesterne på hjemmesiden eller
som videopodcast.
Kilde: Bibelselskabet
Se yderligere: www.bibelselskabet.dk
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