Tostrup – Roum kirker

Søndag d. 29. maj 5. s.e. påske

Inger- Marie Andersen, sekretær for distrikt 46
vil være tilstede med salg af lys til fordel for
Danmission.
Damerne medbringer desuden materiale om Danmission.

Gudstjeneste i Roum kirke kl. 9.00 (dåb)
Sognepræst Robert Ryholt
Organist Tove Bitsch Antonsen
Kirkesanger Lotte Føns

Kaffe og kagebord, vaffelbagning, amerikansk
lotteri med fine gevinster, fiskedam, flødebollemaskine m. m.
Mulighed for motorcykeltur med MC Bethesda.
Tovtrækning mellem Roum – Møldrup og Tostrup.

Læsninger:
 1 Mos 32,25-32
 Joh 16,23b-28
Salmer:
 743 Nu rinder solen op…
 674 Sov sødt, barnlille!… (dåb)

56 Jesus er navnet mageløst…
=============
 274 Rejs op dit hoved…
 725 Det dufter lysegrønt…

Alle indtægter går ubeskåret til ”Fremtidsbørn”.
Kom og vær med i en hyggelig familieeftermiddag, hvor du samtidig støtter gode formål for børn i de mest fattige og udsatte
lande.

Salmerne kan med melodier findes på
www.dendanskesalmebogonline.dk
NÆSTE UGES GUDSTJENESTER

Dette hellige evangelium skriver evangelisten Johannes: Jesus sagde: »Sandelig, sandelig siger jeg jer: Beder I Faderen om noget i mit
navn, skal han give jer det. Indtil nu har I ikke
bedt om noget i mit navn. Bed, og I skal få, så
jeres glæde kan være fuldkommen. Sådan har
jeg talt til jer i billeder; der kommer en tid, da
jeg ikke mere skal tale til jer i billeder, men ligeud forkynde for jer om Faderen. Den dag skal I
bede i mit navn, og jeg siger ikke til jer, at jeg vil
bede til Faderen for jer, for Faderen selv elsker
jer, fordi I elsker mig og tror, at jeg er udgået fra
Faderen. Jeg er udgået fra Faderen, og jeg er
kommet til verden; jeg forlader verden igen, og
jeg går til Faderen.« Joh 16,23b-28

Søndag d. 2. juni Kr. Himmelfart
Gudstjeneste i Tostrup kl. 9.00
v/sognepræst Robert Ryholt

Arrangementer:

5. juni kl. 13.00
Markedsdag i præstegårdshaven
Kl. 13, En kort friluftsgudstjeneste ved sognepræst Robert Ryholt.
Kirkeuglerne medvirker ved gudstjenesten.
Derefter fortæller Birgit Bønlykke, formand for
Danmissions distrikt 46, om projekt ”Fremtidsbørn”.
Kl. 14,15 starter aktiviteterne.
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