Tostrup – Roum kirker

Kommende arrangementer:

Søndag d. 7. februar
Seksagesima

Gudstjeneste i Tostrup kirke kl.
9.00
Højmesse i Roum kirke kl. 10.30
(dåb)

Fastelavnsgudstjeneste
Søndag d. 14. feb. kl. 14 er der Fastelavnsgudstjeneste i Tostrup kirke. Voksen- og børnekor medvirker.
Kom gerne udklædt.
Efterfølgende tøndeslagning i forsamlingshuset.
Arrangementet er i samarbejde med landsbyforeningen.

Sognepræst Robert Ryholt
Organist Tove Bitsch Antonsen
Kirkesanger Lotte Føns
Roum kirkekor
Læsninger:
 Esajas 45,5-12
 2 Tim 3,10-17
 Mark 4,26-32
Salmer:
 752
 674
 298
 320
 557

Fastelavn
Fastelavn betyder aftenen inden fasten.
Som forberedelse til påsken var det i
gammel tid en tradition, at man fastede
40 dage. Både denne aften og i dagene op
til fasten spiste man godt for at ruste sig
til fasten. Den første fastedag kaldes
askeonsdag. På den dag fik man tegnet et
kors i panden med aske, for at huske én
på at man skal dø en dag.

Morgenstund har guld i mund…
Sov sødt barnlille!(Roum dåb)…
Helligånden trindt på jord(Roum)…
Midt iblandt os er Guds rige…
Jeg er fremmed, jeg er en pilgrim…

Ret til ændringer forbeholdes
Dette hellige evangelium skriver evangelisten Markus:
Jesus sagde: »Med Guds rige er det ligesom
med en mand, der har tilsået jorden; han sover og står op, nat og dag, og kornet spirer og
vokser, uden at han ved hvordan. Af sig selv
giver jorden afgrøde, først strå, så aks, så fuld
kerne i akset. Men når kornet er modent, går
han straks i gang med seglen, for høsten er
inde.« Og han sagde: »Hvad skal vi sammenligne Guds rige med? Hvilken lignelse skal vi
bruge om det? Det er ligesom et sennepsfrø:
Når det kommer i jorden, er det mindre end
alle andre frø på jorden, men når det er sået,
vokser det op og bliver større end alle andre
planter og får store grene, så himlens fugle
kan bygge rede i dets skygge.« Mark 4,26-32

Læs yderligere på www.tostrup-roum.dk

Næste søndags gudstjenester:
14. Febr. Fastelavns søndag
Tostrup 14.00 (Børnegudstjeneste, kor medvirker)
Roum 10.30

1.

