Tostrup – Roum kirker

at finde den. Så siger den: Jeg vil vende tilbage
til mit hus, som jeg er drevet ud af. Og når den
kommer, finder den det fejet og prydet. Så går
den ud og tager syv andre ånder med, værre end
den selv, og de kommer og flytter ind dér. Og det
sidste bliver værre for det menneske end det første.« Mens han sagde det, var der en kvinde i
skaren, der råbte: »Saligt er det moderliv, som
bar dig, og de bryster, du diede!« Men han svarede: »Javist! Salige er de, som hører Guds ord
og bevarer det!« Luk 11,14-28

Søndag d. 27. marts, 3.s. i fasten
Gudstjeneste i Roum kirke kl. 9.00
Højmesse i Tostrup kirke kl. 10.30
Sognepræst Robert Ryholt
Organist Hans Otto Sandkamm
Kirkesanger Lotte Føns

Læsninger og salmer:
 5 Mos 18,9-15
 Ef 5,[1-5]6-9
 Luk 11,14-28

Arrangementer:
Torsdag d. 31. marts 2011 kl. 17.00
Spaghettigudstjeneste i Tostrup Kirke over temaet:

 736 Den mørke nat forgangen er…
 495 Midt i livet er vi stedt…
 292 Kærligheds og sandheds Ånd!
=======================
 192 Hil dig, Frelser og Forsoner…
 52 Du, Herre Krist…

Hvorfor sømmede de i Jesus?
- eller hvad betyder påske?
Vi ser på billederne i Tostrup kirke.
med efterfølgende fællesspisning i konfirmandstuen.

Salmerne kan med melodier findes på
www.dendanskesalmebogonline.dk

Torsdag d. 7. april kl. 19.30 i konfirmandstuen
holder sognepræst Robert Ryholt foredrag over
sit 3-måneders ophold i Afghanistan som feltpræst.

Dette hellige evangelium skriver evangelisten Lukas: Engang var Jesus ved at uddrive en
dæmon, som var stum. Da dæmonen var faret
ud, begyndte den stumme at tale, og folkeskarerne undrede sig. Men nogle af dem sagde:
»Det er ved dæmonernes fyrste, Beelzebul, at
han uddriver dæmonerne.« Andre ville sætte
ham på prøve og krævede et tegn fra himlen af
ham. Men da Jesus kendte deres tanker, sagde
han til dem: »Ethvert rige i splid med sig selv
lægges øde, og hus falder over hus. Hvis nu også
Satan er kommet i splid med sig selv, hvordan
kan hans rige så bestå? I siger jo, at jeg uddriver
dæmonerne ved Beelzebul. Men hvis jeg driver
dæmonerne ud ved Beelzebul, ved hvem uddriver jeres egne folk dem så? Derfor skal de være
jeres dommere. Men hvis det er ved Guds finger,
at jeg driver dæmonerne ud, så er Guds rige jo
kommet til jer. Når en stærk mand fuldt bevæbnet vogter sin gård, kan hans ejendele være i
fred. Men kommer der en, der er stærkere, og
overvinder ham, tager han straks alle de våben,
som den anden havde sat sin lid til, og fordeler
byttet. Den, der ikke er med mig, er imod mig,
og den, der ikke samler med mig, spreder. Når
den urene ånd er drevet ud af et menneske, flakker den om i øde egne og søger hvile, men uden

NÆSTE UGES GUDSTJENESTE
4. s. i fasten
d. 3. april
Tostrup kl. 9.00
Roum kl. 10.30
v. sognepræst Robert Ryholt.
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Ny Manga udkommer i dag

Bibelselskabets nyeste skud på Mangastammen udkommer i dag
Aino Sandell Bredtved
Så oprandt endelige dagen, hvor den længe ventede - og meget efterspurgte - tredje bog i Manga-serien udkommer.
Manga Mosebøger - fra Edens Have til Det
Røde Hav
Her får du alle de klassiske fortællinger om vores
civilisations fødsel fra de første mennesker, Adam
og Eva, over de store religiøse skikkelser Abraham, Isak og Jakob til ledertyperne Josef og Moses.
Manga Mosebøger er trykt i Japan og er oversat
fra japansk til dansk af den anerkendte japanolog
og romanoversætter Mette Holm. Hvor bogen
rummer bibelcitater, er de hentet fra den autoriserede danske bibeloversættelse fra 1992.
Kilde: Bibelselskabet
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