Tostrup – Roum kirker

Søndag d. 8. maj 2. s.e. påske
Søndag d. 15. maj 3. s.e. påske
Gudstjeneste i Tostrup kirke kl. 9.00
Gudstjeneste i Tostrup kl. 9.00
Højmesse i Roum kirke kl. 10.30
v/sognepræst Robert Ryholt

Sognepræst Ulrik Pilemand
Organist Tove Bitsch Antonsen
Kirkesanger Lotte Føns
Læsninger:
 Ez 34,11-16
 1 Pet 2,20-25
 Joh 10,11-16

Pilgrimsvandring fra Danmark mod Santiago
18.-31. Juli 2011 I år tager vi de første skridt
på en længere vandring fra Danmark mod Santiago de Compostella.
Tanken er, at vi hvert år – fra i år - vandrer i 14
dage. Retning mod syd. Vi indleder vandringen i
Viborg lørdag den 16. juli og følger gennem 2
uger Hærvejen. Vi forventer at nå Padborg den
29.juli.
Vandringen vil foregå på de betingelser, der er
enhver pilgrims. Han bryder op og begir sig på
vandring, uden at alting er planlagt på forhånd.
Vejen ligger og venter. Og langs vejen ligger
herbergerne, hvor der er mulighed for overnatning. Det er hvad vi véd. Resten må vi sammen
finde ud af undervejs. Det vil sige, at denne vandring ikke er en guidet turistrejse, hvor alting er
planlagt på forhånd. Vi har ingen følgebil. Man
må selv bære sin oppakning. Måltider finder vi ud
af at lave sammen, når vi når frem til dagens
herberg.
Vi forestiller os, at det af og til kan blive forholdsvist primitivt men også, at der kan ske små
undere undervejs: F.eks. at finde en kro på vejen, hvor vi kan få os et varmt måltid mad. Eller
møde et menneske, der kan hjælpe og vise vej.
Vandringen lægges sådan til rette, at man kan
tilmelde sig i år og vandre med igen næste år,
hvis man har lyst til det, sådan at vi bliver en
gruppe pilgrimme, der i 2012 genoptager vandringen, hvor vi afslutter den i år. Økonomisk
sørger man for sig selv undervejs, hvilket betyder, at man selv kan råde over hvor dyr vandringen skal blive og at der ikke er nogen opkrævning af betaling for deltagelse.
Vandringen ledes i år af Pilgrimspræst i Viborg
Stift Anette Foged Schultz. Hun vil undervejs stå
for morgen-andagt og aftenandagt og være dén,
der tager de beslutninger der evt. skal tages på
gruppens vegne under vandringen.
For nærmere information henvendelse til Anette
på tlf. 30595002 eller mail afs@km.dk
Tilmelding til vandringen senest den 1.juni på
afs@km.dk

Salmer:
 408 Nu ringer alle…
 663 Gud Herren er…
=============
 168 Hyrden er én…
 404 Lover herren…
Salmerne kan med melodier findes på
www.dendanskesalmebogonline.dk
Dette hellige evangelium skriver evangelisten Johannes: Jesus sagde: »Jeg er den gode
hyrde. Den gode hyrde sætter sit liv til for fårene. Den, der er daglejer og ikke er hyrde og ikke
selv ejer fårene, ser ulven komme og lader fårene i stikken og flygter, og ulven går på rov
iblandt dem og jager dem fra hinanden; for han
er daglejer og er ligeglad med fårene. Jeg er den
gode hyrde. Jeg kender mine får, og mine får
kender mig, ligesom Faderen kender mig, og jeg
kender Faderen; og jeg sætter mit liv til for fårene. Jeg har også andre får, som ikke hører til
denne fold; også dem skal jeg lede, og de skal
høre min røst, og der skal blive én hjord, én hyrde.« Joh 10,11-16
Arrangementer:

12. maj kl. 17.00

Gud og Grill med tema:
”Helligånden holder åbent hus for høj
og lav”
Børnegudstjeneste, hvor vi efterfølgende
griller på fritidsarealerne i Roum.

NÆSTE UGES GUDSTJENESTER

1.

