Tostrup – Roum kirker

Søndag d. 6. marts, fastelavn

Arrangementer

Højmesse i Roum kirke kl. 10.30
Fastelavnsbørnegudstjeneste i
Tostrup Kirke kl. 14.00 med efterfølgende kaffe og tøndeslagning i Tostrup forsamlingshus.

Torsdag d. 3. marts 2011 kl. 19:30 i konfirmandstuen
SAT FRI FRA TYNGENDE IDEALER
Foredrag af Sebastian Kastrup Nielsen.

Sognepræst Robert Ryholt
Organist Tove Bitsch Antonsen
Kirkesanger Lotte Føns

I sin tid som frivillig i Filippinerne levede og arbejde Sebastian blandt nogle af verdens fattigste
børn, hvis eneste dagsorden var at skaffe mad til
at overleve.

Læsninger og salmer:
Kl. 10.30 i Roum




Sl 2
1 Pet 3,18-22
Matt 3,13-17







3 Lovsynger Herren…
441 Alle mine kilder…
66 Lyslevende fra Himmerig…
142 Kom, følg i ånden med…
266 Mægtigste Kriste…

Ofte blev sulten dog stillet ved at sniffe lim, som
ikke blot stiller sulten, men også ødelægger hjernen. Til trods for denne miserable tilværelse
mødte Sebastian børn, som udviste enorm taknemmelighed over for selv den mindste hjælp.
De var ikke bundet af at tilpasse sig samfundets
idealer og af store behov for at blive anerkendt.
De var sat fri. Spørgsmålet er så: Hvilken verden
du helst vil leve i?
Kom og hør Sebastians bud på det spørgsmål og
hør en gribende fortælling om gadens børn.

Kl. 14.00 i Tostrup


Luk 18,31-43

Kaffe og brød koster 25 kr.
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29

Fastelavns Søndag v/Robert Ryholt
d. 6. marts
Fastelavnsbørnegudstjeneste i Tostrup kl. 14.00

Op, al den ting…
Måne og sol…
Til himlene rækker…
Spænd over os…

Efterfølgende tøndeslagning og kaffe i Tostrup
forsamlingshus. Børn møder udklædte.

Salmerne kan med melodier findes på
www.dendanskesalmebogonline.dk

I samarbejde med Tostrup landsbyforening.
Dette hellige evangelium skriver evangelisten Matthæus: Da kommer Jesus fra Galilæa
til Johannes ved Jordan for at blive døbt af ham.
Men Johannes ville hindre ham i det og sagde:
»Jeg trænger til at blive døbt af dig, og du kommer til mig?« Men Jesus svarede ham: »Lad det
nu ske! For således bør vi opfylde al retfærdighed.« Så føjede han ham. Men da Jesus var døbt,
steg han straks op fra vandet, og se, himlene
åbnede sig over ham, og han så Guds ånd dale
ned ligesom en due og komme over sig; og der
lød en røst fra himlene: »Det er min elskede søn,
i ham har jeg fundet velbehag!« Matt 3,13-17

NÆSTE UGES GUDSTJENESTE
1. s. i fasten
d. 13. marts
Gudstjeneste i Roum kl. 19.30
v. sognepræst Søren Christensen, Hvam.

1.

