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Ved årets friluftsgudstjeneste blev Gitte og Tobias viet.

Adresseliste

Aktivitetskalender

Menighedsrådet
Formand
Rikke Gade, Nørreled 16D		
gade.rikke@gmail.com
Næstformand
Lisbet Jensen, Hallingvej 4		
lisbet.jensen62@gmail.com
Mona Björknäs, Thunøgade 7		
klavsogmona@gmail.com
Jens Jørgen Hansen, Villavej 4		
jens.jorgen.ahlgreen@aak.com
Jan Olin, Villavej 9		
janolin@oamail.dk
Lillian Poulsen		
ole.poulsen@sport.dk
Suppleanter:
Berith Sørensen, Fyrrevænget 4		
beriths@gmail.com
Holger Jensen, Skovvej 13		
skovvej13hou@gmail.com
Peter Emil Jønsson		
Hou Strandpark 11
pejoensson@gmail.com
Ulla Poulsen, Askelunden 33		
ulla@ulla-p.dk
Tove Bjerre Jakobsen, Skovvej 11
tobjerre@gmail.com

Tlf. 8128 0828
Tlf. 2538 4508
Tlf. 8655 7693
Tlf. 2537 4089
Tlf. 2838 8611
Tlf. 3028 6757
Tlf. 5154 0805
Tlf. 5152 0323
Tlf. 2064 1007
Tlf. 4083 1001
Tlf. 2127 7578

Øvrige nyttige adresser
Sognepræst
Hanna Nissen, Sognegården,
Tlf. 8655 6050
Søndergade 17, Hou, 8300 Odder
(Træffes ikke mandag)
e-mail: hnis@km.dk
Regnskabsfører
Inga Andersen, Regnskabskontor
for Kirkekasser i Odder Provsti
Kirkesti 5, 8300 Odder
Tlf. 2023 7750
regnskabskontor@odderprovsti.dk
Graver i Halling
Christina Berring Greisen
Spøttrupvej 8 C, Halling
Tlf. 2680 9131
graverhallingkirke@gmail.com
(Træffes ikke mandag)
Graver i Gosmer
Børge Rasmussen
Troldbjergvej 5, Gosmer
Tlf. 2929 7239
gravergosmerkirke@gmail.com
(Træffes ikke mandag)
Organist og korleder
Karen Louise Bünemann,
Tlf. 2924 3289
karen.bunemann@hotmail.com
Kirkeværge
Berith Sørensen,
Fyrrevænget 4, Hou
Tlf. 5154 0805

“Kirken” udgives af Gosmer og Halling sognes
menighedsråd og udkommer 4 gange årligt.

Oplag: 1.225 expl., trykt på FSC-certificeret papir

Husstandsomdeles i Gosmer, Halling og Tunø sogne.
Sidste indleveringsfrist for indlæg er
1. februar, 1. maj, 1. august og 1. november.

Besked om begivenheder til
kalenderen gives til
Hanna Nissen, hnis@km.dk

19.09.18 kl. 17.00 Menighedsrådsmøde
i sognegården
21.09.18 kl. 14.00 Ud i det blå
29.09.18 kl. 14.00 Byvandring/Søndergade
30.09.18 kl. 11.00 Høstgudstjeneste
i Halling kirke
01.10.18 kl. 9.30 Morgensang i sognegården
02.10.18 kl. 19.00 Menighedsmøde
i sognegården
04.10.18 kl. 14.00 Sogneeftermiddag
i sognegården
06.10.18 kl. 14.00 Udstilling
i sognegården ”Bryllup”
07.10 18 kl. 16.00 K
 oncert i Gosmer
kirke/sognegården
13.10.18 kl. 11.00 Dåbslørdag i Halling kirke
25.10.18 kl. 17.00 M
 enighedsrådsmøde i
sognegården
28.10.18 kl. 16.00 K
 oncert i Gosmer kirke
01.11.18 kl. 19.00 Sangaften i sognegården
03.11.18 kl. 11.00 Dåbslørdag i Gosmer kirke
03.11.18 kl. 13.00 K
 irkehøjskole i Gylling kirke
og forsamlingshus
04.11.18 kl. 9.00 Alle helgens gudstjeneste i
Gosmer kirke
04.11.18 kl. 10.30 Alle helgens gudstjeneste i
Halling kirke
08.11.18 kl. 14.00 S ogneeftermiddag i
sognegården
21.11.18 kl. 17.00 M
 enighedsrådsmøde i
sognegården
24.11.18 kl. 11.00 Dåbslørdag i Halling kirke
26.11.18 kl. 9.30 Morgensang i sognegården
02.12.18 kl. 16.00 Koncert i Gosmer kirke
26.01.19 kl. 13.00 K
 irkehøjskole i Torrild kirke
og forsamlingshus
23.02.19 kl. 13.00 K
 irkehøjskole i Gosmer
kirke og forsamlingshus
Ansvarshavende i henhold
til presseloven:
Hanna Nissen
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Ud i det blå

Vores sensommertur ”Ud i det blå” bliver i
år fredag den 21. september med afgang fra
Spøttrup Strandvej/Fyrrevænget kl. 13.45,
Søndergade kl. 13.50 og Vestergade ved det
tidligere plejehjem kl. 14.00. Tilmelding til mig
på tlf.8655 6050 eller mail hnis@km.dk senest
fredag den 14. september.

Tjek også vores hjemmeside:

www.kirken-gh.dk

Hanna Nissen

Høstgudstjeneste
I år afholdes den fælles høstgudstjeneste for
Gosmer og Halling sogne i Halling kirke søndag
den 30. september kl. 10.30.

Efter gudstjenesten serveres høstsuppe i sognegården. Her holdes også auktion over de
medbragte afgrøder. Pengene herfra sendes til
Folkekirkens Nødhjælp.

Medbring gerne afgrøder fra haven til at pynte
kirken med. Blomster eller bær, saft eller selleri, korn eller kager. Kun fantasien sætter
grænser.

Tag din ægtefælle, nabo, veninde, barn, bedstefar eller hvem du vil under armen og kom
til høstgudstjeneste!
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Kirkekulturuge 40
Tirsdag den 2. oktober afholdes menighedsmøde i sognegården kl. 19.00. Temaet vil i år
være ”Er vores kirkelige aktiviteter i fare pr. 1.
marts 2019?”.

Igen i år vil vi i menighedsrådet lave en ”Kirkekulturuge 40”, som allerede indledes lørdag den
29. september med ”Kend din by” i samarbejde
med Hou Lokalhistoriske Arkiv. Der inviteres
til en byvandring fra kl. 14.00-16.00 i Søndergade med fortælling om flere af husene og de
erhverv, der er/har været i gaden. Vandringen
sluttes af med en forfriskning i sognegården.

Menighedsrådet vil gerne have en debat omkring, hvad borgerne i sognet ønsker af nuværende og måske nye aktiviteter. Og om der
måske er frivillige, der vil give en hånd med.

Søndag er der, som omtalt andetsteds i bladet
høstgudstjeneste i Halling kirke med efterfølgende høstsuppe i sognegården.

Efterfølgende vil vores husorkester (som har
skiftet lidt ud i gruppen og nu kalder sig Molevitten) spille for os.

Mandag den 1. oktober er der morgensang i
sognegården kl. 9.30. Kom glad og vær med
til at synge nogle morgensange og andre gode
sange fra Højskolesangbogen. Der serveres
kaffe og morgenbrød á 10 kr.

Som Søndergade så ud engang
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Onsdag d. 3. oktober
om formiddagen er
der et arrangement i
sognegården for byens børnehavebørn og
dagplejebørn.

Nu blev mødrene erhvervsaktive, antallet af
skilsmisser steg, og børn blev ofte født i papirløse forhold.

Familien blev moderniseret, og gradvis ændrede familieværdierne sig. Børn kunne ikke
længere ”blive født uden for ægteskab” – det
gav simpelthen ingen mening at sige sådan.
Eneforsørgeren var heller ikke mere udtryk for
en social fornedrelse, og ”nøglebørn” var ikke
nogle, man skulle have ondt af – rigtig mange
børn fik en nøgle om halsen. Den nye familie
er blevet konsolideret i årene siden 1980´erne.
Skilsmisserne har bidt sig fast som en del af
livsmønstret og pasningsgaranti for de mindre
børn er nu noget, der tages for givet. Nu hedder
de ”dine-mine-vores børn”. Hvordan kommer
vi videre?

Vi får besøg af Torben
Wahlstrøm, som vil
lave en lille teaterforestilling for børnene.

Torsdag d. 4. oktober
er der sogneeftermiddag i sognegården
kl. 14.00, hvor sognepræst Flemming Riishøj
vil fortælle under overskriften ”Den moderne
familie er under pres.

Om foredraget skriver
Flemming Riishøj:
Den gamle familie afgik ved døden i 1960´erne
og 1970´erne.

Bryllup
Lørdag den 6. oktober
kl. 14.00 – 16.00: Bryllup

Ligesom sidste år arrangerer menighedsrådet og Hou Lokalhistoriske Arkiv i fællesskab en udstilling i sognegården. Temaet er
i år bryllup. Vi håber, der er nogen i sognet,
der vil låne os effekter til udstillingen. Det
kan være billeder, gaver, festsange, brudekjoler og meget andet.

Kirkekulturuge 40… slutter
Morgensang i sognegården

Søndag den 7. oktober slutter vi kirkekulturugen af med en koncert i Gosmer kirke kl.
16.00 med kvartetten Mira og efterfølgende
spisning i sognegården. Læs mere herom andetsteds i bladet.

Udover morgensangen i kulturugen inviteres
der til sang mandag den 26. november kl. 9.30

Der kommer et endeligt program for Kirkekulturugen i løbet af september, som kan
læses på kirkens hjemmeside og facebook.
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Halling Kirke. Fortælleaften
alder til nutid, hvor udgangspunktet for fortællingerne er kirkebygningen, kirkens rum, kirkens inventar og ikke mindst personerne bag!

Historiefortælling

De danske kirker gemmer på næsten 1000 års
historiefortælling og Halling Kirke og sogn er
rig på mange spændende og interessante historier. Halling Kirke har altid stået lidt i ”skyggen” af Gosmer Kirke, som er hovedkirken i
sognene, derfor er det også ekstra vedkommende at høre de fortællinger, som knytter
sig til kirken i Halling, Halling by og Halling
sogn, og som måske ikke har været fortalt før
eller længe – om en gravsten over et ægtepar fra Stormgården i Halling med fødselsår,
men uden dødsår, om en katolsk altertavle,
om byens skolelærer, der blev falskmøntner,
om altersølv fra 1500-tallet, om da man måtte
aflevere kirkeklokken til kongen i klokkeskat,
om pengeblokken og fattighjælpen i sognet
førhen, og meget, meget mere.

Ole Sørensen, naturvejleder

Tirsdag den 6. november kl. 19 – 21.30

De ældste skriftlige kilder, hvor navnet Halling optræder, er fra 1357. Ifølge bog over
danske stednavne er tydningen af bynavnet Halling ”halvung” på gammeldansk.
”Halvung” betyder oprindeligt halvdel eller
halvdelen, men halvdelen af hvad er uvist.

Arkæologiske fund viser, at der har boet
folk i Halling-området siden stenalderen. De
mennesker, der har beboet området, har sat
deres spor op gennem historien. Det mest
markante og tydelige spor er er områdets
ældste bygning, kirken fra ca. 1200-tallet.

Kaffe og brød

Glæd jer til en dejlig fortælleaften.

Efter fortællingen i kirken kører vi til sognegården i Hou og slutter aftenen af med kaffe
og brød.

Halling Kirke

Arrangør: Gosmer- Halling menighedsråd i
samarbejde med Odder Museum.

Halling Kirke danner denne aften ramme om en
fortælleaften med naturvejleder Ole Sørensen,
Odder Museum, som fortæller. Sammen med
sognepræst Hanna Nissen, vil de denne aften
tage tilhørerne med på en fortællerejse fra sten-

Pris: gratis

Mødested: Halling Kirke

Sogneeftermiddage i sognegården
Som nævnt andet sted i bladet begynder efterårets sogneeftermiddage i uge 40 med
Flemming Riishøj.

Nedarvede normer og værdier er udfordret,
når vi taler om familieliv og ægteskab.

Foredraget tager udgangspunkt i PH’s provokerende udsagn og viser med eksempler
fra ’levet liv’ og fra litteraturens og filmens
verden nødvendigheden af, at en levende,
tilgivende kærlighed er til stede, hvis et familieliv og ægteskab skal fungere og være ægte.

Torsdag den 8. november
kommer tidligere sognepræst
Ole Juul med foredraget
”Kærlighed og familieliv”

”Kærlighed og ægteskab, hvad kommer de hinanden ved”, spurgte Poul Henningsen i sangen
fra 1940 ”Man binder os på mund og hånd”.
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Kirkehøjskole 2018/19
Lørdag den 23. februar 2019 – Gosmer forsamlingshus og kirke:

Foreløbigt program

Den fælles kirkehøjskole for alle sognene i
Odder Provsti tager nu hul på 10. og sidste
sæson af kirkehøjskolen. Finale er overskriften. Vi har samlet en vifte af foredrag og musikalske indslag, som længe har stået på vores ønskeseddel, men som vi enten ikke har
kunnet passet ind i de temaer, som vi har
præsenteret de tidligere år, eller også har det
været umuligt for foredragsholderen at passe
os ind i sin kalender.

Kl. 13.00 Christian Hjortkjær, ph.d. og højskolelærer: Du skal sørge! – En kierkegaardsk
diagnose
Kl. 15.00 Duo Danica, finalekoncert

Det koster 150 kr. pr. person at deltage i kirkehøjskolen. Prisen er den samme, hvad enten man deltager i ét eller i alle 6 foredrag.
Der betales kontant ved første fremmøde.
Prisen inkluderer kaffe i pausen. Tilmelding
skal ske til Hanna Nissen allersenest fredag
den 12. oktober.

Lørdag den 3. november 2018 – Torrild kirke og forsamlingshus:
Kl. 13.00 Gudmund Rask Pedersen, sognepræst,
”Jeg har ladet mig fortælle”

Tilmeldingsfristen skal overholdes. Efter fristens udløb tager vi ikke mod tilmeldinger.

Kl. 15.00 Peter Danielsen, sognepræst, synger
og spiller sange af Leonard Cohen

Endeligt, mere udførligt program vil blive
lagt frem i kirkerne i september måned.

Lørdag den 26. januar 2019 – Gylling forsamlingshus og kirke:

Mvh.

Kl. 13.00 Karen Marie Mortensen, pastor emerita. Ondskabens banalitet

Marianne Lyst,

Sonja Nicolaisen,

Kl. 15.00 Ida Riegels, cellist. Koncert og lidt
om 1000 km på cykel med cello på ryggen

Hanna Nissen

Nyt fra kirkegårdene
Sommeren har været skøn med masser af sol
og varme. Græsset er i skrivende stund tørt
og planterne trænger til mere vand, end det
vi har kunne give dem, men vi er klar til at se
hvad sensommer og efteråret byder på.
I den kommende periode står den på grandækning, og vi forventer at begynde i begyndelsen af november. Ønsker du, at vi skal
pynte dit gravsted, så er du velkommen til at
kontakte graveren.

ret alle de usikre gravsten der er på Gosmer og
Halling kirkegårde. Alle vores gravsten er blevet risikovurderet af Miljøhuset, og de hjælper
os med at finde den rigtige løsning på, hvordan vi skal sikre vores gravsten, så de ikke udgør fare for ansatte og besøgende på kirkegårdene. De gravsten, som er i risikogruppen for
at vælte, vil høre fra os i løbet af efteråret.

Usikre gravsten er et område, der er blevet sat
stor fokus på over hele landet. Der er kommet
påbud om at alle gravsten på landets kirkegårde
skal sikres. Dette skyldes at der flere steder er
sket ulykker med at en gravsten er væltet ned
over ansatte eller besøgende på kirkegården.

I samarbejde med de øvrige kirker i Odder
Provsti er vi i gang med processen om at få sik-

Børge og Christina.
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Babysalmesang, legestue og kor
Babysalmesang i Gosmer Kirke, Børnekor
for børn fra 3.-7. klasse
efterår 2018

Gosmer og Halling Kirkers børnekor øver hver
torsdag kl. 14-15 i Hou Skoles musiklokale.

for babyer fra 3-12 måneder + mor og/eller far

Første gang efter sommerferien bliver d. 30.8.

Vi mødes onsdage i ugerne 43 – 49, i alt 7 gange.

Det eneste der kræves for at du kan være
med i koret, er at du har lyst til at synge og
have det sjovt!

Datoer: start d. 27. oktober, slut d. 5. december
Tidspunkt: kl. 11.00 - 12.00, inkl. kaffehygge.
Sted: Vi mødes i Gosmer Kirke.

I koret lærer man en masse gode sange, og
man bliver god til at optræde for et publikum. Vi optræder som regel i kirken, i Sognegården eller på Hou Skole.

Medbring: Dyne som barnet kan ligge på.

Tilmelding på mail til karen.bunemann@hotmail.com , eller sms til 2924 3289.

Det er gratis at være med i koret, som ledes af
organist Karen Bünemann.

Hvis du har spørgsmål, er du velkommen til
at kontakte mig på tlf. 2924 3289.

Se mere på skoleintra og på Gosmer og Halling Kirkers facebookside.

Hent evt. en folder i Sognegården i Hou eller i Gosmer eller Halling Kirkers våbenhus. Hold også øje med opslag på facebook:
www.facebook.com/kirkengh/

Flere oplysninger, og evt. tilmelding til koret kan ske på tlf. 2924 3289, eller på mail:
karen.bunemann@hotmail.com

organist Karen

Musikalsk legestue i Gosmer
Kirke, efterår 2018

for børn fra 1-3 år med pædagoger og dagplejemødre

Til musikalsk legestue synger vi ’fagtesange’
og leger sanglege, spiller på små rytmeinstrumenter, laver skattejagt i kirken og lytter til
musik på orglet eller på fløjte eller xylofon.
Vi mødes i Gosmer Kirke torsdage kl. 9.30- ca.
10.30 i ugerne 43-49, dvs. vi starter torsdag d.
28. oktober kl. 9.30 og slutter d. 6. december.
Du kan få flere oplysninger ved at sende en
mail til karen.bunemann@hotmail.com, eller
ved at ringe til 2924 3289

organist Karen

Dåbslørdag

Find os på
www.facebook.com/kirkengh

Der tilbydes dåbsgudstjeneste i Gosmer kirke
lørdag den 3. november og i Halling kirke
den 13. oktober og den 24. november. Hver
gang kl. 11.00
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Kommende musikarrangementer

Mira-kvartetten

Søndag i uge 40, Kirkekulturugen

Søren Ryge Petersen

2) Middag i Sognegården, Søndergade 17 i
Hou kl. 18.

Koncert i Gosmer Kirke
den 7. oktober kl. 16.00 med efterfølgende
aftensmad i Sognegården.

Mira-Kvartetten spiller LIVE taﬀelmusik, og Hou
Slagter leverer aftensmad.

1) Mira-kvartetten (strygekvartet) spiller og
Søren Ryge Petersen fortæller om musikken.

Billetter til arrangementet købes i
Dagli’brugsen i Hou.

Mira-kvartetten består af:

Sæt et stort kryds i kalenderen, og glæd dig
til en spændende og anderledes eftermiddag
og aften.

Signe Madsen, violin

Birgitte Bærentzen Pihl, violin

Tag børnene, naboen, familien og vennerne med!

Anna Dahl, bratsch

Billet til koncerten i Gosmer Kirke: 60 kr.

Vincent Stadlmair, cello

Billet til koncerten i Gosmer Kirke + middag
i Sognegården med taffelmusik: 100 kr. Af
hensyn til slagteren skal disse billetter købes
senest onsdag den 3.oktober

Mira-kvartetten blev dannet i 1999 og har således snart 20 års jubilæum.

De fire musikere har et glødende engagement
i kammermusikkens store univers, og de er
blevet et efterspurgt ensemble, der spiller et
stort antal koncerter i ind- og udland hvert år.

Søndag d. 28. oktober kl. 16.00 i Gosmer Kirke
Koncert med Odderkoret og
”Kyritzer Stadtchor” fra Tyskland

Ved Mira-kvartettens koncerter er kontakten
til publikum og fordybelse i udtrykket i centrum. Der lægges stor vægt på spændende og
kontrasterende programsammensætninger, og
ved koncerten i Gosmer Kirke vil man komme
til at høre værker for strygekvartet af bl.a. J.S.
Bach, Arvo Pärt og Franz Schubert.

Odderkoret får besøg af sit venskabskor fra
Kyritz i delstaten Brandenburg i Tyskland;
ved koncerten i Gosmer Kirke synger korene
nogle sange hver for sig samt et par sange i
fællesskab. Der vil også være et par fællessange.
Gratis adgang, alle er velkomne.

Søren Ryge Petersen krydrer koncertoplevelsen med anekdoter om musikken og beretninger om sine personlige oplevelser med den.
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Kommende musikarrangementer

Akademisk Kor Aarhus med dirigent Jonas Rasmussen

Torsdag d. 1. november kl. 19-21 i Hou Sognegård

Søndag d. 2. december kl. 16.00 i Gosmer Kirke

I de senere år er der kommet rigtig mange
gode og interessante nye danske salmedigtere frem, og der er kommet et nyt salmebogstillæg, ”100 salmer”, som vi har indkøbt til
kirkerne. På denne sangaften skal vi stifte bekendtskab med nogle af de nye salmer med
fine, nutidige tekster og gode, sangbare melodier. Hanna og Karen vil fortælle lidt om
digtere/tekster og komponister/melodier
undervejs, og vi får en kop kaffe til at smøre
stemmerne med.

Den 2. december er der adventskoncert i Gosmer kirke med Akademisk Kor Aarhus. Det
vil blive en stemningsfuld koncert fyldt med
kendte og elskede julesange og -salmer fra
Danmark og nogle af vores nabolande. Derudover vil koret synge en række smukke korværker om lyset og glæden midt i mørket af
bl.a. de britiske komponist Edward Elgar.

Adventskoncert, Akademisk Kor Aarhus

”100 salmer”: Sangaften (Spil dansk-dag 2018)

Garanti for julestemning og for en fantastisk
musikalsk oplevelse!
Gratis adgang, og både børne og voksne er velkomne.

Kom glad til en hyggelig fællessangsaften!

Akademisk Kor Århus er et professionelt arbejdende klassisk amatørkor, som består af
omkring 30 unge sangere med tilknytning til
musiklivet omkring Aarhus Universitet og
Det Jyske Musikkonservatorium.

P.s. Henover efteråret vil vi nogle søndage
også synge enkelte af de nye salmer til gudstjenesterne i Gosmer og Halling Kirker. Melodierne vil blive gennemgået grundigt, så alle
kan nå at lære dem.

Vedr. adresseændring

En lille hilsen til
Gravstedsindehavere
på Gosmer og
Halling kirkegårde!

Hvis I flytter/ændrer adresse, vil
vi gerne høre fra Jer, pr. mail. sms,
tlf. eller brev.
Vores adresseliste findes på side 2.
i kirkebladet.
Venlig hilsen
Kirkeværgen, graveren i Gosmer,
graveren i Halling
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Tunø sogn
Høstgudstjeneste

Alle Helgen

Søndag den 23. september afholdes høstgudstjeneste i Tunø kirke kl. 11.00 med efterfølgende høstsuppe. Denne gang i den
nye sognestue i præstegården. Medbring
gerne afgrøder fra haven til at pynte kirken
med. Efter høstsuppen holdes auktion over
de medbragte ting.

Søndag den 4. november er det Alle helgen,
og vi holder gudstjeneste i kirken kl. 19.00.
Herefter er der kaffe og hygge i præstegården.

Ni læsninger

Som vanligt skal vi have De Ni Læsninger
i kirken 1. øndag i advent. Har man lyst til
læse en af teksterne, så henvend jer til mig,
når vi mødes eller på tlf.8655 6050 eller
mail hnis@km.dk

Hvad der kommer ind både ved høstofferet
i kirken og ved auktionen går til Kirkens
Korshær.

Kirketur til fastlandet

Ligesom tidligere år sejler færgen fra Tunø
kl. 9.00 den første søndag i oktober for at
give mulighed for en kirketur til fastlandet.

I år er det søndag den 7. oktober, hvor vi
kører fra Hou, når færgen er i land, (vi har
biler nok på havnen til alle) for at deltage
i en gudstjeneste i en af provstiets kirker.
Derefter skal vi besøge Odder Museum. Og
inden færgen returnerer til Tunø, spiser vi
på Skuden i Hou.
Menighedsrådet håber, mange har lyst at
tage med på turen.

Fra sidste års høstgudstjeneste

Gudstjenester i Tunø kirke
9. september
23. september
7. oktober
21. oktober
4. november
18. november
2. december

15.s.e.trin
17.s.e.trin
19.s.e.trin
21.s.e.trin
Alle Helgen
25.s.e.trin
1.s.i advent

11.00		
11.00
Høstgudstjeneste
9.00 		
Kirketur til fastlandet
11.00
GK
19.00
11.00
11.00
Ni læsninger

GK = Gregers Knudsen. Hvor intet er nævnt er Hanna Nissen prædikant
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Gudstjenester

						
Gosmer
Halling
Tunø
2. september		 14.s.e.trin				
10.30
5. september 			
Onsdagsgudstjeneste kl. 14.00 i sognegården
9. september 		 15.s.e.trin					
11.00
16. september		 16.s.e.trin		10.30
19. september			
Onsdagsgudstjeneste kl. 14.00 i sognegården
23. september 		 17.s.e.trin		 9.00
KL		
11.00 Høst
30. september		 18.s.e.trin				
10.30
Høst
7. oktober		 19.s.e.trin		16.00 Koncert		
Kirketur
13. oktober		 Dåbslørdag				
11.00
14. oktober		 20.s.e.trin		10.30
21. oktober		 21.s.e.trin					
11.00 GK
28. oktober		 22.s.e.trin		16.00 Koncert
14.00
MS
3. november		 Dåbslørdag		11.00
4. november 		 Alle helgen		 9.00		
10.30
19.00
11. november		 22.s.e.trin		ingen
ingen
15. november			
Onsdagsgudstjeneste kl. 14.00 i sognegården
18. november		 23.s.e.trin				
9.00
MS 11.00
24. november 		 Dåbslørdag				
11.00
25. november 		 Sidste s.i k.året		10.30
2. december 		 1. søndag i advent 16.00 Koncert
10.30
DS 11.00 Ni læsninger
Kl= Kirsten Lundager, Ms= Mette Sørensen, DS= Dorte Sørensen, GK= Gregers Knudsen

Kirkebil

Jeg holder ferie i tiden 16.-29. oktober. Embedet passes
af Kirsten Lundager, tlf. 8655 8124 og Mette Sørensen,
tlf. 8655 6190

ATTESTER: (Navne-, dåbs-, vielses- og
dødsattester) fås ved henvendelse til
sognepræsten.

Kirkebilen kører til gudstjenester mærket
, og ruten er flg.:
Opsamlingssted min. før gudstjeneste
Spøttrup
35
Spøttrup Strandvej
v/Fyrrevænget
33
Søndergade
30
Skovvej/Vestergade
27
Hou Ældrecenter
25
Bor man udenfor ruten, er man velkommen
til at ringe til Odder Taxa, tlf. 8654 3500.

Næste nummer af Kirken omdeles i weekenden 24. - 25. november 2018.
Udebliver kirkebladet kontakt da Hanna Nissen, tlf. 8655 6050.

