Tostrup – Roum kirker

Læsninger:
 Joel 3,1-5
 Rom 8,31b-39 ell. ApG 1,12-14
 Joh 17,20-26

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

Salmer:
Tostrup 9.00
 754 Se, nu stiger solen…
 31 Til himlene rækker…
 ==========
 41 Lille Guds barn…
 11 Nu takker alle Gud…

Sognepræst Robert Ryholt
Organist Tove Bitsch Antonsen
Kirkesanger Lotte Føns
Læsninger:
 Sl 113
 ApG 1,1-11
 Lukas 24,46-53








Salmer:
 725 Det dufter Lysegrønt…
 250 Kommer, sjæle, dyrekøbte…(Tostrup)
 260 Du satte dig selv…
==========
 257 Vaj nu, Dannebrog, på voven…
 254 Fuldendt er nådens…

Roum kl. 19.30
281 Nu nærmer sig vor pinsefest…
302 Gud Helligånd!...
==========
665 Er Gud for mig…
12 Min sjæl, du Herren love…

Det hellige evangelium skriver evangelisten Johannes:
Jesus sagde: »Ikke for dem alene beder jeg,
men også for dem, som ved deres ord tror på
mig, at de alle må være ét, ligesom du, fader,
i mig og jeg i dig, at de også må være i os, for
at verden skal tro, at du har udsendt mig. Den
herlighed, du har givet mig, har jeg givet
dem, for at de skal være ét, ligesom vi er ét,
jeg i dem og du i mig, for at de fuldt ud skal
blive ét, for at verden skal forstå, at du har
udsendt mig og har elsket dem, som du har
elsket mig. Fader, jeg vil, at hvor jeg er, skal
også de, som du har givet mig, være hos mig,
for at de skal se min herlighed, som du har givet mig, for du har elsket mig, før verden blev
grundlagt. Retfærdige fader, verden har ikke
kendt dig, men jeg har kendt dig, og de har
erkendt, at du har udsendt mig; og jeg har
gjort dit navn kendt for dem og vil gøre det
kendt, for at den kærlighed, du har elsket mig
med, skal være i dem, og jeg i dem.« Joh
17,20-26

Dette hellige evangelium skriver evangelisten Lukas:
Jesus sagde til dem: »Således står der skrevet: Kristus skal lide og opstå fra de døde på
den tredje dag, og i hans navn skal der prædikes omvendelse til syndernes forladelse for alle folkeslag. I skal begynde i Jerusalem, og I
skal være vidner om alt dette. Og se, jeg sender det, min fader har lovet jer; men bliv i byen, indtil I bliver iført kraft fra det høje.«
Jesu himmelfart
Han tog dem med ud af byen, hen i nærheden
af Betania, og løftede sine hænder og velsignede dem. Idet han velsignede dem, skiltes
han fra dem og blev båret op til himlen. De
tilbad ham, og fyldt med glæde vendte de tilbage til Jerusalem, og de var hele tiden i templet og lovpriste Gud.

Søndag d. 16. maj 6. s.e. Påske
Gudstjeneste i Tostrup kl. 9.00(løber)
Gudstjeneste i Roum kl. 19.30
Sognepræst Robert Ryholt
Organist Tove Bitsch Antonsen
Kirkesanger Lotte Føns
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Næste uges gudstjenester:

Kommende arrangementer:

Søndag d. 23. maj, Pinsedag
Tostrup 9.00(løbergudstjeneste), Ryholt
Roum kl. 10.30, Ryholt
Mandag d. 24. maj, 2. Pinsedag
Tostrup 9.00
Roum 10.30

Børnegudstjeneste
Gud & Grill i Roum Kirke
d. 20. maj kl. 17.00

Vi skal høre om Jakob,
der snød sin gamle,
blinde far – og sin bror Esau!
Jakob må flygte ud i ørkenen.
Da han bliver træt, lægger han sig
med en sten som hovedpude og
drømmer en drøm…

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

Kom og hør hvad Jakob drømmer!

Markedsdagen
afholdes d. 6. juni kl. 13.00 i præstegårdshaven
Markedsdagen indledes med en kort andagt.
Her efter fortæller Mette Spanggård om sine
oplevelser som volontør i Cameroun i efteråret
2009.
Herefter åbner boderne med alle aktiviteter:
Amerikansk lotteri
Bål med popcorn og skumhapser
Ringspil
Tovtrækning
Motorcykelkørsel
Gevinster til amerikansk lotteri modtages
meget gerne i konfirmandstuen inden d.
5. juni.
Billeder fra markedsdagen 2009.

2.

