Tostrup – Roum kirker

En rigtig Sommer – vinteraften

Søndag d. 24. januar
3. s.e. H3K

Gudstjeneste i Tostrup kirke kl.
9.00
Højmesse i Roum kirke kl. 10.30
Sognepræst Robert Ryholt
Organist Tove Bitsch Antonsen
Kirkesanger Lotte Føns
Roum kirkekor
Læsninger:
 Es. 2,2-5
 Kol. 1,25d-28
 Johs. 12,23-33
Salmer:
 362
 16
 557
 673
 58

Torsdag d. 14. januar gæstede salme- og
sangdigteren Tostrup - Roum sogne med et
foredrag om vores sangkultur.
Erik Sommer var fra starten uhyre veloplagt,
og den fyldte konfirmandstue genlød igen og
igen af fryd og latter under det festlige, folkelige og fornøjelige causeri over seniorhøjskoleforstanderens egne og andres udvalgte ting
fra højskolesangbogen – krydret med mange
små anekdoter og tildragelser fra Erik Sommers baggrund. ES var ganske forundret over
forsamlingens umiddelbare glæde ved at synge – og det endda,som han sagde, ”til ingen
verdens nytte!” Hvordan det at høre noget
sammen får folk til at høre sammen.
ES kom også ind på den megen vold blandt
unge og havde en teori om, at dette kunne
skyldes, at nogle børn i dag får for lidt KKG –
kys, kram og godnathistorier – og at vi voksne
bør formidle til børnene en undren og respekt
over for det store i det små.
Aftenen sluttedes af med den salme, som ”har
givet mig flest nye sko” –nemlig ”Du, som har
tændt millioner af stjerner”. Således beriget
kunne menighedsrådsformand Ole Andersen
takke for en dejlig aften.
Kirsten Overgaard

Gør dig nu rede, kristenhed…
O Gud! hvor er du mer end skøn…
Her vil ties, her vil bies…
O Guddoms-sol fuldstærk og blid…
Jesus! Frelser og Befrier…

Ret til ændringer forbeholdes
Dette hellige evangelium skriver evangelisten Johannes:
Jesus svarede disciplene: »Timen er kommet,
da Menneskesønnen skal herliggøres. Sandelig, sandelig siger jeg jer: Hvis hvedekornet
ikke falder i jorden og dør, bliver det kun det
ene korn; men hvis det dør, bærer det mange
fold. Den, der elsker sit liv, mister det, og den,
der hader sit liv i denne verden, skal bevare
det til evigt liv. Den, der tjener mig, skal følge
mig, og hvor jeg er, dér skal også min tjener
være. Den, der tjener mig, ham skal Faderen
ære. Nu er min sjæl i oprør, og hvad skal jeg
sige? Fader, frels mig fra denne time? Nej, det
er derfor, jeg er nået til denne time. Fader,
herliggør dit navn!« Da lød der en røst fra
himlen: »Jeg har herliggjort det, og jeg vil atter herliggøre det.« Folkeskaren, som stod der
og hørte det, sagde, at det var torden. Andre
sagde: »En engel talte til ham.« Jesus sagde
til dem: »Den røst lød ikke for min skyld, men
for jeres skyld. Nu fældes der dom over denne
verden, nu skal denne verdens fyrste jages
ud. Og når jeg er blevet ophøjet fra jorden, vil
jeg drage alle til mig.« Det sagde han og betegnede dermed, hvordan han skulle dø. Joh
12,23-33

Næste søndags gudstjenester:
31. Jan. Septuagesima
Roum 9.00
Tostrup 10.30

1.

Kommende arrangementer:

Fastelavnsgudstjeneste
Søndag d. 14. feb. kl. 14 er der Fastelavnsgudstjeneste i Tostrup kirke
Kom gerne udklædt.
Efterfølgende tøndeslagning i forsamlingshuset.
Arrangementet er i samarbejde med landsbyforeningen.
Læs yderligere på www.tostrup-roum.dk
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