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Jeg har brug for en tolk
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I vore 
sogne er  
over  
10% af  
indbygger- 
ne af udenlandsk herkomst. Få er 
fra vore nabolande, hvor vi nogen-
lunde kan forstå hinanden trods 
forskellige sprog. Den overvejende 
del af vore udenlandske indbyg-
gere er fra Østeuropa. De færreste 
af os kan umiddelbart kommuni-
kere med dem. For vi deler ikke 
fælles sprog. Enten så foregår det 
på engelsk/tysk, i bedste tegnsprog 
stil, med google translate eller vi er 
så heldige, at de kan noget dansk. 
Ofte viser det sig heldigvis muligt 
at finde en måde at kommunikere 
på. 

Når vi, som vores østeuropæiske 
naboer, befinder os i udlandet, 
kender vi godt til den sproglige 
udfordring. Her kan tegnsprog og 
google translate være en stor hjælp. 

Når vi vil kommunikere, er det 
fordi vi vil hinanden noget. Vi har 
noget på hjerte, som vi ønsker den 
anden skal høre eller forholde sig 
til. Derfor gør vi alt for at over-
vinde den sproglige udfordring, 
der kan være. Om det så er ved at 
lære sprog eller med fagter og gri-
masser. 

Men der er også en an-
den mulighed. Det er at 

få en tolk. Altså en som 
oversætter fra et sprog til et 
andet. En som gør noget 
forståeligt for os på mo-
dersmålet. Det er ikke dår-

lig løsning. Så får vi nuancer 
med og er sikker på, at vi hører det 
rigtigt. 

Pinsedag sker det, at Ånden kom-
mer og giver disciplene at fortælle 
om Guds storværker, så enhver 
kunne høre dem tale på sit eget mo-
dersmål (Ap.G. 2,6). Helligånden 
er som en tolk. Den taler til os om 
Gud og hvad han har gjort for os, 
på et sprog vi kan forstå. Udlægger 
for os hvad påskens begivenheder 
betyder og lærer os, hvordan Gud 
ønsker vi skal leve vores liv. 

Grundtvig taler om, at Ånden kom 
som Jesu Kristi tolk (DDS 283,2). 
Ånden tolker eller oversætter for 
os, hvad Jesus har gjort. 

Når vi rejser skal kommunikatio-
nen gerne gå begge veje  vi hører 
og taler. Tolken skal kunne over-
sætte begge veje. Sådan gør Ånden. 
Paulus skriver at Ånden selv går i 
forbøn for os med uudsigelige sukke 
(Rom 8,26). 

Derfor er der grund til at glædes, 
når vi fejrer pinse. For der mindes 
vi, at Gud har så meget på hjerte, 
han vil fortælle os. Han ikke bare 
fortæller det, men har også sendt 
en tolk så vi kan forstå det. Ja, en 
tolk der gør, at vi også kan tale til 
Gud og han kan høre os.  

Simon Møller Olesen, 
sognepræst

Når vi vil kommunikere, 
er det fordi vi vil 
hinanden noget. 



G U D S T J E N E S T E R

DAG KIRKEÅRET FASTER KIRKE BORRIS KIRKE TEKST
JUNI
 2. 6. s. efter påske Ingen   9.00 Torill Kristensen Joh 15,26-16,4

  9. Pinsedag  9.00 10.30 Joh 14,22-31

10. 2. pinsedag 10.30 Friluftsgudstjeneste i Faster Joh 3,16-21

16. Trinitatis søndag   9.00 Kaffe og rundstykker
10.00 Friluftsgudstjeneste 
ved aktivitetshuset

19.00 Aftengudstjeneste Joh 3,1-15

23. 1. s. e. trinitatis 10.30 14.00 Konfirmandindskrivning Luk 16,19-31

30. 2. s. e. trinitatis 10.30  9.00 Martin Jensen Luk 14,16-24

JULI
 7. 3. s. e. trinitatis 10.30 Ingen Luk 15,1-10

14. 4. s. e. trinitatis Ingen 10.10 
10.30

Luk 6,36-42

21. 5. s. e. trinitatis 10.30 Ingen Luk 5,1-11

28. 6. s. e. trinitatis Ingen  9.00 Martin Jensen Matt 5,20-26

AUGUST
 4. 7. s. e. trinitatis  9.00 Martin Jensen  Ingen Luk 19,1-10

11. 8. s. e. trinitatis Ingen  9.00 Martin Jensen Matt 7,15-21

18. 9. s. e. trinitatis 17.00 Aftengudstjeneste med 
efterfølgende suppe

10.30
 Matt 3,1-10

25. 10. s. e. trinitatis 10.30 Poul Ivan Madsen Ingen Luk 19,41-48
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DEADLINE: Materiale til næste nummer sendes til else.pedersen.67@gmail.com senest 19. juli 2019

CITATER FRA KONFIRMANDERNE
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• Konfi-lejren, det var mega grineren.
• Vi har lært meget om kristendom og  
 hygget os på samme tid.
• Der var ikke mange pauser.
• Det har været sjovt af og til.
• Noget af det sjove er at vi har set 2 film  
 og lavet nogle løb.
• Undervisningen har været kedelig  
 nogle gange.

• De malerier vi skulle lave var   
 underholdende.
• Jeg har lært at slå op i en bibel som kan  
 være godt at bruge en dag ud i fremtiden.
• I kirken er der hyggeligt.
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Formanden har ordet

Hvilket fantastisk forår vi har 
oplevet i år, lidt frost der satte alt 
på pause nogle dage og i værste 
fald stækkede buske og frugt-
træer. Vand fik vi dog i rigelige 
mængder i marts måned og jeg 
tror mange af os tænkte, det ville 
vi gerne gemme noget af til som-
mer, med sidste års tørke i hu-
kommelsen! Dog er det heldigvis 
sådan, at der er det Vorherre der 
bestemmer og godt for det, sik-
ken en debat det ellers kunne 
medføre.

Som mange af jer måske har be-
mærket har vi kæmpet noget med 
lyden og vores head-set i kirken. 
Lyden gik ikke ordentlig igennem 
og ind imellem skrattede det ge-
valdigt fra head-settet. Vi har fået 
et nyt head-set og hvilket under 
der er sket! Lyden går langt bedre 
igennem og der er ingen ekstra 
lyde udover præstens stemme, 
dejligt. 

Vi er i gang med at genbesætte 
sognemedhjælper stillingen. Den 
bliver udbygget lidt med timer 
afsat til diakoni. Simon vil gerne 
besøge dem der har behov for det, 
det kan være ved sygdom, døds-
fald eller der hvor livet gør ondt. 
Han kan ikke nå det hele og der-

for prøver vi at afsætte timer, som 
kan aflaste/supplere ham og som 
samtidigt kan komme vores sogn 
til gode. Det er ikke en konkur-
rent til besøgstjenesten, men 
alene tænkt som en kort periode, 
hvor der er behov for et besøg el-
ler to. Dog skal der aldrig herske 
tvivl om, at har man lyst til et 
besøg af præsten, kan man altid 
ringe og aftale en tid. Det er os i 
sognet som skal gøre Simon op-
mærksom på, hvis vi kender til en 
der har behov for et besøg, enten i 
hjemmet eller på sygehuset. Vores 
præst kan, selvsagt, ikke kende til 
alle som trænger til et besøg. 

Som organist har vi ansat Jesper 
Rahbæk. Jesper har afløst igen-
nem længere tid og det er dejligt 
at kunne byde ham velkommen 
som organist ved Faster kirke. 
Vi glæder os til samarbejdet og 
nyder den orgel- og klavermusik 
han fremtryller.

Der er tilsendt et notat fra Ribe 
stiftsråd vedrørende pensionsfor-
pligtigelse over for tjenestemænd 
i Folkekirken samt følgerne af den 
nye ferielov. Det betyder, at der er 
i 2020 bliver store ekstraudgifter 
til pension og feriepenge. For at 
gøre en lang `historie´ kort, så gi-
ver det en forventet merudgift for 
Skjern provsti i 2020 på næsten 
3 mio. kr. Det resulterer i at det 
bliver yderst begrænset, hvad der 
er tilbage til anlægsarbejde, når 
de nødvendige udgifter til drift, 
renter og afdrag er dækket.

Vi har heldigvis en kirke med 
tilhørende kirke-/graverhus, som 
er i rigtig god stand og på selve 
kirkegården er der heller ikke de 
store udgifter, som står lige for 
døren. Derfor bliver vi ikke ramt 
særlig hårdt, men vi skal som alle 
andre i provstiet spare det kom-
mende år, hvilket vi helt sikkert 
også kan klare. Vores første prio-
ritet vil stadig være kirkelige akti-
viteter og der hvor det er muligt, 
at gøre det i samarbejde med an-
dre foreninger i sognet. 

Dette var ordene for denne gang. 
God sommer til alle, hvor vi - for-
håbentlig - ses i kirken og giver os 
tid til at nyder Guds flotte natur 
og livet.

Venlig hilsen 
Margit T. Kristensen

4

Det er os i sognet som 
skal gøre vores præst 
opmærksom på, hvis 

vi kender til en der har 
behov for et besøg... 
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Ny organist

Det var bare et møde… Ikke noget 
særligt…  bare et møde. Sådan var 
det også da jeg mødte min kone 
- bare et møde. Siden blev det til 
heldigvis til mange flere møder. Nu 
mødes vi dagligt og tilfører hinan-
den meget af det, som holder hver-
dagen i gang og tak for det.  Lise 
hedder hun. Pædagoguddannet og 
pt. ergoterapeut-studerende et års 
tid endnu. 

For et års tid siden fik jeg en gave: 
Et par gamle, aflagte noder for or-
gel. Arvestykker - nydeligt bundet 
ind i gammelt papir - dyre og vig-
tige noder, som skal passes på! Jeg 
er ofte blevet foræret gamle noder, 
men i modsætning til så ofte før, 
fulgte muligheden for/invitationen 
til at spille noderne for det instru-
ment de var tiltænkt. Et stævnemø-
de? En Kirsten Giftekniv? Lønborg 
kirke blev stedet for vore i starten 
hemmelige stævnemøder.  

Vi mødtes første gang en lun april-
morgen for et års tid siden og siden 
hen blev det til mange flere møder. 
Målet var i første omgang at finde 
ud af, om kærligheden overhovedet 
ville kunne spire? Det viste sig at 
være muligt! I starten skulle især tå-
spidser og hæle lære ord, sætninger, 
sprog og grammatik, men efter et 
års øvelse kan vi nu føre en samtale 
uden at lede alt for meget efter or-
dene. Ikke at vi altid taler flydende 
- dertil er især pedalspillet stadig-
væk en udfordring - men menin-
gen kommer for det meste frem og 
vores forhold og forståelse udvikler 

sig til stadighed. 

Orglet kaldes instrumen-
ternes dronning, og hun 
har ry for at være utilnær-
melig. Selv for en moden 
herre med livserfaring, tre 
børn, en uddannelse som 
pianist og 35 års musik-
undervisning i bagagen er 
hun ikke sådan lige at få 
på gaflen.

Heldigvis er der hjælp i 
sigte: Efter sommerferien 
vil Kirkemusikskolen i 
Løgumkloster forsøge at 
få os til at nærme os hin-
anden endnu mere.  

»Os« er orglerne i Borris og Faster 
og Jesper Rahbæk Jespersen. Me-
nighedsrådene har valgt mig til at 
»blæse luft i piberne« og denne op-
gave skal jeg forsøge at løfte så godt 
jeg kan. 

Jeg er 51 år, uddannet pianist og 
har undervist i klaver, teori, hørelæ-
re og sammenspil i 35 år. Uddannet 
fra Vestjysk Musikkonservatorium 
med klaver som hovedfag med ek-
samen i 1990 og siden 1992 været 
ansat først i Skjern Musikskole - si-
den kommunesammenlægningen 
Musikskolen Ringkøbing-Skjern. 
Bosiddende i Skjern.  

Flittige kirkegængere vil vide, at jeg 
af og til har vikarieret i pastoratets 
kirker og at  jeg siden 1. marts har 
været fast vikar både i Faster og 
Borris, så nogle har allerede lagt øre 
til dronningen og mig. Fra 1. maj 
er jeg fastansat med den aftale, at 
jeg varetager min fuldtidsstilling i 
musikskolen indtil sommerferien. 
Fra 1. august deler jeg mit arbejde 
mellem Musikskolen Ringkøbing-
Skjern og Faster-Borris pastorat og 
mit studie på Kirkemusikskolen, 
der er et deltidsstudie, som forven-
tes at vare 3 år. 

Med ønsket om at jeg kan tilføre 
god og spændende musik, så mu-
sikglæde og salmesang fortsat kan 
præge kirkerne og menighederne 
i både Borris og Faster, glæder jeg 
mig til at spille for jer alle og blive 
en del af personalet ved de to kir-
ker. 

Med venlig hilsen 
Jesper Rahbæk Jespersen

Lønborg kirke blev 
stedet for vore i 

starten hemmelige 
stævnemøder.  



AK TI VITE TSK ALENDER -  for kirkeligt foreningsarbejde i Faster Sogn

Indre Mission & KFUM & K i Astrup

Kontaktperson IM: 
Thomas Bøndergaard Jeppesen tlf. 97 36 98 86
Mødested: Astrup Forsamlingshus
Mødetidspunkt: kl. 19.00 hvor intet er anført. 
Kontaktperson KFUM og KFUK
Birgitte Jørgensen tlf. 24 43 24 22

Indre Mission

 12/6 Møde v/ Heri Eltør, Aulum.
 12/6 - 17/6 Teltmøder i Kibæk.
 23/6 Skt. Hans aften på Spejderpladsen fælles   
  med Aktiv Faster. Båltale v/ Kristian Ahle.
  Medbring selv kaffekurv

 9/8 Fredag kl. 17.30 Opstartsaften med   
  fællesspisning. Medbring selv kød til grillen.
 14/8 Studieaften i Forsamlingshuset.
 21/8 Bibelkreds 2 hos Susanne og Kjeld.
 28/8 Møde v/ Bjarne Lindgren, Ringkøbing.

Fredagsfamilier

Kontaktperson: Susanne Solsø tlf. 50 94 28 90
Mødested: Astrup Forsamlingshus
Mødetidspunkt: kl. 17.30, hvor intet er anført,   
med spisning.
  
 7/6 kl. 17.00 Udflugt - vi mødes ved   
  Aktivitetshuset. Medbring selv madkurv.

 (2/8) (Evt. et arrangement)
 
  9/8 Mosaikaften sammen med IM.
  Medbring kød til grill.

KFUM og KFUK voksenarbejdet i Distrikt Skjern

Kontaktperson: Elsie Frost Holm tlf. 26 14 40 55
Mødetidspunkt: Kl. 19.30. Mødeafgift: 50 kr.

 Ingen møder i denne periode

  
KFUM-spejderne

Kontaktperson: Nicholine Olesen tlf. 22 88 58 46
Mødested og tid: Se www.faster-astrup.dk

  
Lygten / Indre Mission og
Luthersk Missions børneklub

Kontaktperson: Birgitte Jørgensen tlf. 24 43 24 22
Annie Pedersen tlf. 61 68 79 33
Mødested og tid: Astrup Forsamlingshus
Hver tirsdag kl. 14.15-15.45. Aldersgruppe fra 4 år.

  
Luthersk Mission

Kontaktperson: Orla Pedersen tlf. 61 68 79 33
Mødested og tid: Astrup Forsamlingshus
kl. 19.30 hvor intet er anført.
 
 5/6 Møde v/ Hans Iversen.
 12/6 Bibelkreds.
 19/6 Møde v/ Robert Enevoldsen.
 26/6 Samtalemøde.

  3/7 Bibelkreds.

   4/8 kl. 14.00 Opstartsmøde v/ Robert Enevoldsen.
   7/8 Samtalemøde.
 14/8 Bibelkreds.
 21/8  Møde v/ Hans Lundby.
 28/8 Samtalemøde.
 31/8 - 1/9 Kredslejr.
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AK TI VITE TSK ALENDER -  for kirkeligt foreningsarbejde i Faster Sogn

Sædding-Astrup LMU

Kontakt: Kathrine Hagelskjær tlf. 2386 4541
Mødeaften: Hver tirsdag kl. 19.30.

   4/6 Bibeltime v/ Andreas Landkildehus,   
  hos Ester og Jens Christian, Egerisvej 30.
 11/6 Bibeltime v/ Søren Andersen,    
  hos Inge og Kurt, Fasterlundvej 5.
 18/6 Studie hos Lone og Kaj, Holstebrovej 85.
 25/6 Sankthansaften hos Samuel,    
  Videbækvej 22.

 2/7 Sommerferieprogram hos Adam,   
  Fjelstrupvej 20, 6920.
 9/7 Sommerferieprogram hos Jeppe,   
  Højevej 23.
 16/7 Sommerferieprogram - vi holder ferie,   
  men byd endelig ind med gode idéer til   
  en spontan hyggeaften!
 23/7 Sommerferie - Ung Uge på Virksund   
  Camping.
 30/7 Sommerferieprogram hos Maja,   
  Pilevænget 2.

 6/8 Sommerferieprogram hos Tove og Bjarne,  
  Pilevænget 64.
 13/8 Opstartsaften hos Kathrine, Egerisvej 24.
 20/8 Bibeltime v/ Andreas Ipsen,    
  hos Anette og Jens, Clausagervej 1.
 27/8 Studie hos Debora og Vidjai,    
  Agertoften 26. 

Astrup Juniorklub

Kontaktperson: Enok Linde tlf. 22 95 56 34
Mødested og tid: Astrup Forsamlingshus. 
Hver mandag kl. 19.00-20.30. Aldersgrp. 4.-7. klasse.

Ældrecafé
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KOMMENDE DATOER 
FOR ÆLDRECAFÉ
Traditionen tro fortsætter ældrecafeen i for-
året. Vi mødes i kirkehuset kl. 9.30-11.30 
til uforpligtende samvær. 

Vi mødes på følgende datoer:
  5/6
19/6
  3/7
14/8
28/8

Deadline for meddelelser til næste nummer:  Tirsdag den 16. julil 2019 Birgitte Jørgensen,  Stensbovej 14, Astrupbirgitte78joergensen@hotmail.com  Tlf. 24 43 24 22
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Forårs- og påskekoncert

Den 3. april var der arrangeret 
Forårs- og Påskekoncert i Faster 
Kirke.

Vi tog afsted med høje forventnin-
ger, da det var Tina Lynderup og 
Willy Egmose, der stod for sang og 
musik. Vi fik en skøn opvisning og 
indføring i de nyeste salmer, hvor 
Willy Egmose udfoldede sit store 
repertoire på klaveret, og Tina 
Lynderup sang med sin skønne 
klare stemme. De var begge yderst 
velforberedte, og havde valgt nogle 
særdeles spændende nyere salmer.

Lars Busk Sørensen var den gen-
nemgående tekstforfatter og me-

lodierne var for hovedparten 
komponeret af Willy Egmose.

Temaet for koncerten var påskens 
budskab, og vi fik en fantastisk 
oplevelse af de dramatiske be-
givenheder ved den 1. påske. 
Willy Egmose introducerede både 
indhold og melodi. Tina sang 
med engagement og udstråling. 
Hendes flotte og tydelige stemme 
formidlede påskens evangelium. 
Ved en enkelt salme af Lars Busk 
Sørensen »Et menneske svagt som 
et strå«, blev vi fremmødte bedt 
om at synge med på omkvædet:

En hytte, et barn, et håb - Lang-
fredagens smerteråb - opstandelsens 
lyse morgen.

Disse 3 linjer beskriver på fornem-
ste vis påskens indhold. 

Afslutningen på koncerten var 
fællessalmen: Hil dig, Frelser og 
forsoner, DDs 192. Egmose spille 
i forlængelse af salmen et smukt, 
inspirerende og tempofyldt post-
ludium over den samme melodi. 
Sådan!

Tak for en dejlig oplevelse, hvor 
dygtige lokale kræfter satte forårs- 
og påskestemningen igang.

Lisbeth og Kristian Ahle

Nyt fra graveren

Foråret er en dejlig tid, hvor alt 
springer ud og hvor der kommer 
en travl periode også her på kir-
kegården. I år fik vi klippet hæk-
kene tidligt, da februar var mild. 
Derefter blev grannet fjernet og 
stedmoderne blev plantet, inden vi 
gik i gang med det store projekt på 
nordsiden. Her har vi renoveret 4 
gange med nye sidehække og fået 
lagt forkantsten.  
Menighedsrådet har lavet et tillæg 
til vedtægterne for kirkegården. 

Det vedrører det område, hvor der 
sættes urner ned i plænen m/plade.
§28 stk.1. Ved plænebegravelse 
må der max. sættes 2 buketter pr. 
plade, som fjernes efter behov af 
graveren. Der må ikke sættes eller 
plantes andet.
Efter 1. november må der max. 
lægges 2 vinterkranse pr. plade.

I ønskes alle en varm og solrig 
sommer. Lone

Fotos: Lone Hedegaard
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55 forventningsfulde deltagere

Fredag den 26. april var der arrangeret en udflugt med Faster 
Sogns Højskole og Faster Menighedsråd. Og der deltog 55 
forventningsfulde deltagere-
Med afgang kl. 08.30 fra Faster Skole, blev kursen sat mod 
Fanø. Første stop var ved Korskroen til kaffe med rundstykker 
i det fri. Vejret tegnede godt med delvis blå himmel, mens 
vejrudsigten lovede regn fra sydvest i løbet af dagen. Efter 
en kort pause ankom vi kl. 10 til Hans Aa Group i Esbjerg. 
Firmaet blev grundlagt i 1949 i Esbjerg af farfaren til to af 
de nuværende indehavere af virksomheden. Deres far Ha-
rald Aa blev gift med Karen Stensig Jensen, som stammer 
fra Astrup. Hans Aa var i mange år en traditionel sejlmager, 
men de seneste 15 år har man specialiseret sig i produktion 
af presenningsløsninger til industrien, især vindindustrien, 
offshore industrien og landbruget. Samtidig er virksomheden 
udvidet til at inkludere egne fabriksfaciliteter i både Polen og 
Kina og har nu over 150 ansatte. Udviklingsafdelingen samt 
hovedkontoret er placeret i Esbjerg.
Spændende at se produktionen og ikke mindst at høre for-
tællingen om virksomhedens udvikling. Efter kaffe og kage 
fortsatte turen - nu i regnvejr-  med ankomst kl. 11.45 til 
restaurant Sydvesten på Esbjerg Havn. Et hyggeligt sted, 
mange gæster og især rigelig god mad. Igen ud i regnvejret 
og med færgen til Fanø kl. 13.30. På Fanø stod vor fannik 
Fanøguide Jan A. Jepsen og tog imod, for på rundturen at 
fortælle om Fanø, naturen, kulturen, befolkningen (fanniker, 
sønderhoninger, hverkner m.fl.), sjove stednavne, anekdoter 
og øgenavne.
På Fanø kaldes klitter og små bakker f.eks. noget med bjerge 
eller fjelde - selvtilliden fejler ikke noget. Vi besøgte Sønderho 
Kirke som er en flot og spændende salskirke fra 1782 med 
plads til 670 kirkegængere. Efter guidens fortælling om kirken 
afholdt sognepræst Simon Møller Olesen en kort andagt.
På vejen tilbage til Nordby, besøgte vi Rindby Strand og 
hørte om de nu forgangne store kurhoteller som lå i området 
omkring 1890. Tilbage ved færgen hilste vi af med vor tur-
guide, med stor tak for en fantastisk god, sjov og spændende 
information. Godt ombord på færgen kl. 16.10 skulle vi da 
lige synge »fra Esbjerg til Fanø« og så gik det ellers hjemad 
i tørvejr. Ved Varde havde vi et lille stop for en kop kaffe og 
småkage. Ved 18-tiden var vi hjemme igen efter en super dag 
med godt humør og gode oplevelser med tak til arrangørerne 
og vor buschauffør Oluf Poulsen. 

Poul JungeFotos: Poul Holm



10

Det sker

10

INDSKRIVNING 
Der er konfirmandindskrivning for de kom-
mende konfirmander søndag den 23. juni. Vi 
begynder med gudstjeneste i Borris kirke kl. 
14 og efterfølgende orientering om undervis-
ningen, samt indskrivning. Elever på de lokale 
skoler bliver også inviteret pr. brev. 

SÆT KRYDS 
I KALENDEREN 

Fredag d. 25. oktober er vi så heldige at vi 
kan byde alle interesserede til spisning i for-
samlingshuset og efterfølgende koncert i kir-
ken med Stig Rossen.

Vi vil godt love jer, at det bliver en forrygende 
aften. 

Nærmere oplysninger om salg af billetter kom-
mer i næste udgave af kirkebladet - så hold øje.

Arrangementet er et samarbejde mellem  
Aktiv Faster, Faster forsamlingshus  

og Faster menighedsråd

INDSAMLING TIL
FOLKEKIRKENS 
NØDHJÆLP 
Søndag d. 10. marts samlede vi 8.088,50 kr. 
ind til Folkekirkens Nødhjælp. Stor TAK til 
indsamlerne og tak for alle bidragene. De er til 
stor gavn for nogle af verdens fattigste.   

 Conny Bøndergaard

KOLLEKT 
Fra pinse og indtil udgangen af juli samler vi ind-
til Gideonitterne. Gideonitterne arbejder især med 
udlægning af bibler og ny testamenter på hoteller, 
kroer med mere, ligesom de gerne aflægger vidnes-
byrd om, hvad troen betyder. De kommer også og 
fortæller om arbejdet pinsedag.

Fra begyndelsen af august samler vi ind til soldater-
missionen. Dansk soldatermission er især kendt for 
sine soldaterhjem, her i landet som ude i verden. 
Men de arbejder også med veteranhjem og økono-
misk rådgivning til soldater. Alt sammen sker i en 
tryg atmosfære med et kirkeligt udgangspunkt. 

Der er mulighed for at støtte 
arbejdet med kontanter i kir-
kebøssen eller via mobilepay. 
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I ugerne op til påske har 5. klasse 
fra Faster Skole haft et projekt 
sammen med Faster Kirke. Her 
har vi arbejdet med påsken og 
hvad der skete de enkelte dage. 
Først måtte der arbejdes med 
de enkelte dage, så alle var klar 
over, hvad der skete hvornår og 
hvorfor. Bagefter var det tid til 
at være kreative. Ved hjælp af 
skotøjsæsker blev der arbejdet 
kreativt og innovativt med at vise 

de forskellige dage. Det blev til 
såkaldte påsketableauer. Torsdag 
før påske blev de udstillet oppe ved 
købmanden, hvor der også var en 
lille fernisering. 

Henover påsken har de været 
udstillet, så man både kunne se 5. 
klasses kreativitet, samtidig med at 
de også har lavet en lille præsenta-
tion af de forskellige dage. Tak til 
5. klasse for et godt stykke arbejde. 

5. klasse og påsketableauer

11
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FOREDRAG
Ligesom de tidligere år arbejder vi på at afholde 
en foredragsrække i kirkehuset i efteråret. Da-
toer, emner og talere er endnu ikke helt på plads, 
men kommer i næste nummer. 2. PINSEDAG

Traditionen tro fejrer vi 2. pinsedag med frilufts-
gudstjeneste. I år er det i anlægget i Faster.

Der er gudstjeneste kl. 10.30. Medbring selv 
stole eller tæpper at sidde på.

Efter gudstjenesten står forsamlingshuset for 
grillmenu med efterfølgende kaffe/kage til 35 
kroner pr. næse/mund. Drikkevarer købes ved 
siden af.

Vel mødt. 

FRILUFTS-
GUDSTJENESTE

I forbindelse med sogneugen er der gudstjeneste 
ved aktivitetshuset. Det er søndag den 16. juni. 
Vi begynder med rundstykker kl. 9 og fejrer 
gudstjeneste kl. 10.00.

Børnekirke

Fotos: Eva Vestergaard

Fastelavn

Fotos: Christina  
Wilther Kaagaard


