Tostrup – Roum kirker
aldrig til søs! Lad de andre stå! I får stribevis
af kors og bånd og stjerner på.’

4. søndag efter Helligtrekonger d. 30. januar 2011
Gudstjeneste i Tostrup kl. 9.00
Højmesse i Roum kl. 10.30

Noget tilsvarende kan man ikke sige om Jesus.
Han stod, ifølge evangelisten Matthæus, flere
gange ud med båd, men han måtte så også
nøjes med et enkelt kors, og der blev ikke sat
ret mange bånd og stjerner på ham. Men han
stod altså ud, og derfor står vi på søndag med
en fortælling om Jesus, der er ude på uroligt
vand i en båd fyldt med urolige disciple. Disciplene bliver frygteligt bange for uvejret, så de
vækker Jesus, der sover i båden. Han snerrer
først lidt af disciplene, fordi de er utrygge,
selvom han, Jesus, er i båden hos dem. Men
han snerrer efterfølgende og endnu kraftigere
af storm og hav, og alt bliver roligt igen.
Læs mere på:
www.folkekirken.dk/aktuelt/snart-soendag/

Kst. sognepræst Steen Sunesen, Aarhus
Organist Tove B. Antonsen, Skørping
Kirkesanger Lotte Føns, Fårup
Læsninger
 Jobs bog 38,1-11
 Rom 13,8-10
 Matt 8,23-27
Salmer
 36 Befal du dine veje…

7 Herre Gud! Dit dyre navn… (Roum)
 696 Kærlighed er lysets kilde…
========================
 150 Mit hjerte er så bange...
 439 O du Guds Lam!
 644 Aldrig er jeg uden våde…

Til Kalenderen
Kirkeuglerne starter op igen efter vinterpausen onsdag d. 2. februar kl. 19.00 i
konfirmandstuen.

Tekst og melodier kan findes her:
www.dendanskesalmebogonline.dk

Det er et godt tidspunkt for nye korister at
starte.

Dette hellige evangelium skriver evangelisten Matthæus:
Jesus gik om bord i en båd, og hans disciple
fulgte ham. Da blev der et voldsomt uvejr på
søen, så båden skjultes af bølgerne. Men han
sov. Og de kom hen og vækkede ham og sagde: »Herre, frels os! Vi går under!« Men han
sagde til dem: »Hvorfor er I bange, I lidettroende?« Da rejste han sig og truede ad storm
og sø, og det blev helt blikstille. Men folk undrede sig og sagde: »Hvem er han, siden både
storm og sø adlyder ham?« Matt 8,23-27

Snyd ikke dig selv for den oplevelse det er at
synge i et dejligt frisk kor med et moderne såvel som klassisk repertoire og samtidigt et
godt socialt samvær.
Koret har medlemmer i alle aldersklasser der
kommer fra et bredt geografisk område, som
bl.a. omfatter Skals, Ulbjerg, Klejtrup, Ålestrup, Møldrup, V. Tostrup og Roum.
Korets leder er organist Tove Bitsch Antonsen,
der også er uddannet rytmisk sanger fra Det
Nordjyske Musikkonservatorium.

Per Melhof, præst ved den
danske kirke i Bruxelles
giver følgende appetitvækker til gudstjenesten

Generalforsamling i Roum Missionshus
torsdag d. 3. febr. kl. 20.00.

Stå altid til søs

5. søndag efter Helligtrekonger
d. 6. februar.
Højmesse i Tostrup kl. 10.30
Gudstjeneste i Roum kl. 14.00
v/kst. sognepræst Steen Sunesen, Aarhus

Til min barndoms Giro 413-repertoire hørte
Jørgen Reenbergs næsten udødelige fremstilling af ’Admiralens vise’ fra operetten ’H.M.S.
Pinafore’. Reenberg spillede admiralen, sir Joseph, hvis mest markante træk som admiral
er, at han aldrig har været ude at sejle. ’Stå
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Menighedsrådsmøde i konfirmandstuen:
Tostrup Menighedsråd:
Mandag d. 7. febr. kl. 17.00
Roum Menighedsråd:
Tirsdag d. 8. febr. kl. 19.00
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