Tostrup – Roum kirker

Kommende arrangementer:

Søndag d. 11. april
1. s.e. påske

Torsdag d. 15. april
kl 19.30 i konf. stuen

Gudstjeneste i Roum kl. 9.00
Højmesse i Tostrup kl. 10.30

Terapeut Steen Palmquist om:

Sognepræst Robert Ryholt
Organist Tove Bitsch Antonsen
Kirkesanger Lotte Føns

Hjælp jeg er forelsket
Hvorfor bliver vi forelsket?
Kan vi blive forelsket i alle?
Hvad er det,
forelskelsen gør ved os?

Læsninger:
 Es. 43,10-12
 1. Pet. 1,17-25
 Johannes 21,15-19

Forelskelse og kærlighed ligner hinanden, men
er meget forskellige.

Salmer:
 Den mørke nat…
 Stat op, min sjæl…
 Kærlighed er lysets kilde…
=====
 Opstandne Herre, du vil gå…
 Krist stod op af døde…

Nyhedsbreve og kirkebladet kan ses på vores
hjemmeside: www.tostrup-roum.dk

Dette hellige evangelium skriver evangelisten Johannes:
Da de havde spist, siger Jesus til Simon Peter:
»Simon, Johannes' søn, elsker du mig mere
end de andre?« Han svarede: »Ja, Herre, du
ved, at jeg har dig kær.« Jesus sagde til ham:
»Vogt mine lam!« Igen, for anden gang, sagde
han til ham: »Simon, Johannes' søn, elsker du
mig?« Han svarede: »Ja, Herre, du ved, at jeg
har dig kær.« Jesus sagde til ham: »Vær hyrde for mine får!« Jesus sagde til ham for tredje gang: »Simon, Johannes' søn, har du mig
kær?« Peter blev bedrøvet, fordi han tredje
gang spurgte ham: »Har du mig kær?« og han
svarede ham: »Herre, du ved alt; du ved, at
jeg har dig kær.« Jesus sagde til ham: »Vogt
mine får! Sandelig, sandelig siger jeg dig: Da
du var ung, bandt du selv op om dig og gik,
hvorhen du ville; men når du bliver gammel,
skal du strække dine arme ud, og en anden
skal binde op om dig og føre dig hen, hvor du
ikke vil.« Med de ord betegnede han den død,
Peter skulle herliggøre Gud med. Og da han
havde sagt det, sagde han til ham: »Følg
mig!« Joh 21,15-19
Personalenyt:
Efter endt barselsorlov er Anitta Fyllgraf atter
tilbage som graver i Roum. Hun startede 1.
april og samtidig fratrådte Lene Yde.
Vi siger velkommen til Anitta og tak til Lene
for en god tid sammen med hende.

1.

