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Foråret 2020 blev et forår, 
som vi aldrig har haft før. Store 
dele af Danmark var lukket ned. 
Ja, selv kirkerne holdt lukket. 
Mange udfordringer, overvejelser 
og tanker er blevet gjort. Alt sam-
men på grund af dét vor Dronning 
kaldte ’en farlig gæst’ – Covid19.  
Corona, som er virussens latinske 
navn, stammer fra dens udseende. 
Viruspartiklernes omrids ligner 
nemlig en kongekrone. Mon ikke 
det er en meget rammende beskri-
velse af virussen – som konge?      
For var der nogen, som var konge i 
vort lille kongerige i foråret, så var 
det Corona. 
Den fik lov at bestemme rigtig 
meget. Hvor mange vi måtte for-
samles, hvilke butikker der måtte 
holde åbent og hvor vi (ikke) måt-
te rejse hen.  
Der er jo forskel på regenter og 
hvordan de regerer. Nogle bliver 
elsket og hvis råd og love man 
gerne følger. Andre følger man på 
grund af frygt. Det sidste var til-
fældet med Corona. Den regerede 
ved frygt. Vi fulgte anbefalingerne 
af frygt for, hvad den ellers ville 
gøre ved os og vore kære.  
Påskens budskab handler også om 
en, som vil være konge. En som 
ønsker, at vi skal følge hans bud.      
Men han ønsker ikke at regere 
med frygt. Han ønsker ikke, at vi 
med tvingende nødvendighed un-

derkaster os ham. Nej, 
Jesus ønsker at være en 
anden slags konge. Han 
ønsker, at vi følger ham 
frivilligt – af kærlighed. 
Vi skal elske ham, fordi 
han elskede os først. 

Hans kongekrone er 
ikke lavet af guld, men af 

torne. For han er en konge, som 
regerer ved at give afkald. Ja, bi-
belen beskriver det sådan, at Jesus 
”tog en tjeners skikkelse på og blev 
mennesker lig; og da han var trådt 
frem som et menneske, ydmygede 
han sig og blev lydig indtil døden, ja, 
døden på et kors.” (Fil 2,7-8). 
Jesus er en helt anden type konge 
end Corona. For hvor den største 
frygt for Corona er, at den tager et 
liv – vort eget eller en af vore kæres, 
så gør Jesus det modsatte. Han kræ-
ver ikke vort liv, men sætter selv sit 
liv til for at redde os. Han ofrer sig 
selv for vores skyld. Jesus siger ”Jeg er 
den gode hyrde. Den gode hyrde sætter 
sit liv til for fårene.” (Joh 10,11).  
Palmesøndag red Jesus ind i Jeru-
salem og blev hyldet som konge. 
Nogle dage senere bliver han iført 
tornekrone og ført ud til Golgata 
for at dø. Men på tredjedagen op-
står han fra de døde. Han viste, at 
han er den stærkere konge. Den, 
som end ikke død og Corona kan 
få bugt med. Han er den, som har 
al magt i himlen og på jorden.  
Thomas Kingo skrev i en salme: 
”Skriv dig, Jesus, på mit hjerte, du 
min konge og min Gud!” (Salmebo-
gen 208). For løftet til os er, at når 
vi har Jesus til konge i vort liv, da er 
hans sejr over døden også vores sejr.   
Så kan vi, midt i alt det som skaber 
frygt her på jord, være trygge.      
For ingen er er så tryg som Guds 
lille børneskare.  

Simon Møller Olesen, 
sognepræst

2

Corona – krone – konge 
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G U D S T J E N E S T E R

DAG KIRKEÅRET FASTER KIRKE BORRIS KIRKE TEKST
JUNI
 1. 2. pinsedag  10.30 Møllegårdsskoven Joh. 6,44-51

  7. Trinitatis søndag   9.00 10.30 Matt. 28,16-20

14. 1. s. e. trinitatis 10.30 Friluftsgudstjeneste
          ved aktivitetshuset

19.00 Luk. 12,13-21

21. 2. s. e. trinitatis 10.30 14.00 Konfirmandindskrivning Luk. 14,25-35

28. 3. s. e. trinitatis  10.30 Fælles gudstjeneste i Borris Luk. 15,11-32

JULI
 5. 4. s. e. trinitatis  10.30 Fælles gudstjeneste i Faster Matt. 5,43-48

12. 5. s. e. trinitatis  10.30 Fælles gudstjeneste i Borris Matt. 16,13-26

19. 6. s. e. trinitatis  10.30 Fælles gudstjeneste i Faster Matt. 19,16-26

26. 7. s. e. trinitatis  9.00 Fælles gudstjeneste i Borris - Martin Jensen Matt. 10,24-31

AUGUST
 2. 8. s. e. trinitatis  9.00 Fælles gudstjeneste i Faster - Martin Jensen Matt. 7,22-29

 9. 9. s. e. trinitatis 9.00 Fælles gudstjeneste i Faster - Torill Kristensen Luk. 12,32-48

16. 10. s. e. trinitatis  9.00 10.30 Matt. 11,16-24

23. 11. s. e. trinitatis  9.00 Fælles gudstjeneste i Borris - Poul Ivan Madsen Luk. 7,36-50

30. 12. s. e. trinitatis  10.30   9.00 Luk. 24,46-53
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DEADLINE: Materiale til næste nummer af kirkebladet sendes til 
kkfaster@outlook.dk senest 15. juli 2020

3

KOLLEKT
Indsamling i kirken fra juni til august går til Norea Radios arbejde med at udbrede evangeliet  

– både i Danmark og globalt.   



Slået hjem i ludo?

Hvad er det lige man skriver i 
denne Covid-19 tid? På mange 
måder føler jeg, at vi er slået hjem 
i ludo, men med mulighed for 
at komme på banen igen, når vi 
slåer en seks´er.   
   
Nogle gange slår man seks i første 
kast og andre gange kan det tage 
lang tid. Er Danmark godt på vej 
til at åbne op igen, når dette kir-
keblad udkommer eller er vi slået 
hjem igen?      

Jeg ved det ikke, og sådan er vi 
sikkert mange der har det.  

Jeg har haft det svært med at 
Guds hus, kirken, har været luk-
ket ned. Det sted af alle, som 
skal bringe trøst, opmuntring og 
hjælp når tilværelsen gør ondt el-
ler gør os bange.      

Samtidigt opdager jeg, som så 
mange andre, at ud af noget skidt 
kommer der også noget godt.      
Vi finder andre måder at mødes 
på: kaffe over hækken, gåture 
på afstand, påskesang i gaderne, 
et ekstra opkald til en vi kender 
og små gudstjenester på Fasters 
hjemmeside.     

For mig er læringen også blevet, 
at der er noget af det jeg brugte 
tiden på, før Covid-19, som jeg 
godt kan undvære og noget jeg 

meget nødigt vil undvære, så som 
fællesskabet i kirken, familie, 
venner
 og håndtrykket.      
Fakta er, at vi lige nu ikke ved, 
hvornår kirken og samfundet åb-
nes op igen og på hvilke vilkår.  

Konfirmationen som konfir-
mander og familie havde glædet 
sig til, er udsat til lørdag den 
20.juni i Faster kirke og lørdag 
den 13. juni i Borris, med mulig-
hed for at bytte. Vi håber, at alle I 
konfirmander får jeres festdag ud
en de store restriktioner.  

Menighedsmøde samt oriente-
ringsmøde omkring valg til me-
nighedsråd, er i første omgang 
udskudt til tirsdag den 9.juni, 
men følg med på faas.dk hjem-
mesiden, da der let kan kom-
me nye ændringer. Vi får rigtig 
mange informationer, omkring 
hvordan vi skal forholde os og 
hvad vi må. I første omgang var 

der totalt lukket ned både i kir-
ken og arbejdet udenfor. Der er 
heldigvis og fuld forsvarligt luk-
ket op for, at vores personale kan 
passe udearealet.  

Har I spørgsmål omkring bar-
nedåb, vielse, begravelser eller 
andet, så henvend jer til præsten, 
personalet eller menighedsrådet, 
vi er der for det samme. 

Sommeren er stille omkring akti-
viteter, men vi ser frem til at kun-
ne mødes til friluftsgudstjeneste 
søndag d. 14. juni kl. 10.00, hvor 
vi serverer kaffe med rundstykker 
fra kl. 9.30.      

Sogneugen er aflyst, men me-
nighedsrådet har besluttet at gen-
nemføre gudstjenesten, da det 
foregår udenfor, hvor vi fint kan 
sidde med god afstand til hinan-
den.  

Valg til menighedsråd i septem-
ber, koncert i oktober samt fore-
drag om genforeningen i novem-
ber er arrangementer vi regner 
med at kunne gennemføre, men 
kun tiden kan vise hvordan Co-
vid-19 indvirker på vores hverdag 
til den tid. 

God sommer  
og pas godt på hinanden.

Margit T. Kristensen
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Fakta er, at vi lige 
nu ikke ved, hvornår 
kirken og samfundet 
åbnes op igen og på 

hvilke vilkår
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Ældrecafé

Ældrecafeén har, pga. corona, 
måttet holde en lang pause. Nu 
venter sommeren forude og vi hå-
ber, at vi igen kan mødes til vores 
hyggelige formiddage i kirkehuset. 

Alle er velkomne - også selvom 
du måske ikke føler, du helt hø-
rer ind under kategorien ”ældre” 
endnu.

   

Vi mødes i kirkehuset fra kl. 
9.30-11.30, de følgende datoer: 
3. juni - 17. juni - 1. juli – 15. 
juli - 12. august og 26. august

55

SÆT KRYDS I KALENDEREN
Tirsdag d. 9. juni kl. 19.00 i Kirkehuset
Denne aften afholder vi informationsmøde om det kommende menighedsrådsvalg, som finder sted til 
efteråret. Vi håber, at mange vil deltage og vise interesse for menighedsrådets arbejde. 
Alle i menighedsrådet er på valg, men Margit Kristensen, Kristen Jansen, Conny Bøndergaard og 
Eva Vestergaard modtager ikke genvalg. Det er derfor vigtigt at nye, som ønsker at have indflydelse på 
kirkens aktiviteter og drift, melder sig på banen, og stiller op til menighedsrådsvalget. 

Har du lyst til at være en del af menigheds-
rådets fællesskab, eller kender du én, som 
du tænker, vil være en god repræsentant for 
vores sogn, så mød op d. 9. juni, og tag 
venner, familie, naboer med. 

Vi giver selvfølgelig kaffe og brød!

Mange hilsner fra Menighedsrådet

9/6



AK TI VITE TSK ALENDER -  for kirkeligt foreningsarbejde i Faster Sogn
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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
Morten Ahle tlf. 42 23 08 41

Indre Mission

  10/6  Sang- og vidnemøde v/ Linda Simonsen, Vorgod. 
 23/6  Sankt Hans fest på spejderpladsen fælles med  
  Aktiv Faster Medbring selv kaffekurv. 

   7/8 Kl. 17.30 Opstartsaften - medbring kød til grill. 
 19/8 Møde v/ fritidsforkynder Hans Jørgen Steffensen,  
  Skjern.
 26/8 Bibelkreds 2 hos Britta og Brian.

Fredagsfamilier

Kontaktperson: Susanne Solsø tlf. 50 94 28 90
Mødested: Astrup Forsamlingshus, hvor intet er anført 
Mødetidspunkt: kl. 17.30, hvor intet er anført,   
med spisning.
  

   5/6 Ejstrupsøerne.

 7/8 Opstartsaften i IM.

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: Susanne Solsø tlf. 50 94 28 90
Anni Pedersen tlf. 61 68 79 33
Mødested og tid: Astrup Forsamlingshus
Hver onsdag kl. 13.45-15.30. 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.
 
 3/6 Samtalemøde.
 10/6 Bibelkreds.
 17/6 Møde v/ Ole Pedersen.
 24/6 Møde v/ Jens C. Schmidt.

 1/7 Bibelkreds.

 2/8 Kl. 14.00 Opstartsmøde v/ Annelise  
  og Aksel Rye Clausen.
 5/8 Samtalekreds.
 12/8 Møde v/ Kristian Andersen.
 19/8 Bibelkreds.
 25/8 Fælles med LMU – sang og vidnesbyrd aften.
 29/8 Menighedsdag på Hemmet Strand.

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.

Deadline for meddelelser til næste nummer:  

16. juli 2020

Birgitte Jørgensen,  Stensbovej 14, Astrup

birgitte78joergensen@hotmail.com  

Tlf. 24 43 24 22



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

Sædding-Astrup LMU

Kontakt: Kathrine Hagelskjær tlf. 23 86 45 41
Mødeaften: Hver tirsdag kl. 19.30.

 2/6 Studie hos Hanne og Carsten Schmidt,  
  Fasterlundvej 1. 
 9/6 Bibeltime v/ Anders Rønn, hos Chanette og 
  Knud Erik Dyrvig, Grenevej 3.
 16/6 Bibeltime v/ Søren Andersen, hos Heidi og  
  Svend Åge, Sæddingvej 20.
 23/6 Sankt Hans hos Anette og Jens Kjærgård,  
  Clausagervej 1.
 30/6 Sommerferieprogram.

 7/7  Sommerferieprogram.
 14/7 Sommerferieprogram.
 21/7 Sommerferieprogram.
 28/7 Sommerferieprogram.

 4/8 Sommerferieprogram.
 11/8 Opstartsaften hos Adam Boel, Fjelstrupvej 20.
 18/8 Studie hos Karen Marie og Søren Vestergård, 
  Sæddingvej 21.
 25/8 Sang- og vidneaften med LM Astrup.

Nyt fra graveren
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Når jeg kigger ud ad vinduet, på denne forårs-
morgen lige efter påske, er det en forårsdag som 
vi kender det, hvor solen står højt på himlen, 
vinden får møllerne til at dreje stille rundt og 
fuglene synger lystigt.      
Det er nogle af de ting, som vi tager som en selv-
følge, men lige pludselig blev Danmark lukket ned 
fra den ene dag til den anden, pga. corona virus.      
Midt i denne krise, hvor mange ting er uvisse/
utrygge, hvor vi ikke ved, hvornår vi kan komme 
til gudstjeneste, hvornår børnene må komme i 
skole igen, hvad nu med den runde fødselsdag, 
hvornår vi må holde stor fest igen, osv., - dér 
sætter vi pris på den forårsdag, som vi kender! 
Vi er også blevet ramt her på kirkegården. Vi 
blev sendt hjem fra arbejde midt i hækklipnin-
gen, så der lå flere gravsteder, som ikke var blevet 
revet efter vi havde klippet hæk.      
Andre fik ikke klippet hækken før påske, græsset 
groede og granet lå stadig på gravstederne.      
Det var svært for os, da vi ikke vidste, hvor lang 
tid der ville gå, inden vi måtte arbejde på kirke-
gården igen. Efter 14 dage var vi tilbage på halv 
kraft, da det sidste ferie skulle holdes og dermed 
kunne vi overholde de daværende retningslinjer.  
Her efter påske vil vi forsøge at indhente det 
forsømte. Vi gør vores bedste, samtidig med vi 
passer på jer og hinanden, ved at lytte til sund-
hedsstyrelsens retningslinjer. 
Vores anlægskursus, som vi skulle have afholdt d. 
21.4, er blevet udsat til næste år og vores hyg-
gelige kirkegårdsvandring i maj bliver også udsat. 
Efter pinse er det igen tid til at skifte blomster, vi 
planter isbegonia på alle de gravsteder, som vi har 
en aftale med. Ellers vil arbejdet bestå af alm. vedli-
geholdelse og vanding af blomster i tørre perioder.  
Hvis tiden stadig er, hvor vi skal holde sammen 
- hver for sig, så må I endelig ringe til mig, hvis I 
har noget på hjerte, stort som småt. Vi kan klare 
meget pr. tlf.      

Rigtig god sommer til jer alle. 
Lone
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Et indblik i arbejdet som ”KK’er”
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Da jeg for snart 1 år siden, d. 15. 
august 2019, startede i mit nye job 
som kirke-og kulturmedarbejder 
ved Faster kirke, var det med maven 
fuld af spændte forventninger til, 
hvad dette job mon ville bringe.  

Jeg havde på forhånd gjort mig 
mange tanker, omkring de forskel-
lige opgaver der lå og ventede men 
var alligevel spændt på, hvordan det 
nu ville være rigtigt at komme i gang.  

Nu sidder jeg her, for tiden hjem-
sendt pga. den aktuelle situation 
omkring corona-virussen, og med 
god tid til at reflektere lidt over året 
der snart er gået. 

Tiden er fløjet afsted. Det første 
halve år var fyldt med opgaver, jeg 
alle sammen skulle prøve for første 
gang. Det var spændende, udfor-
drende og lærerigt!      

Jeg er blevet taget rigtig godt imod 
alle steder og det har været skønt, at 
møde alle de dejlige mennesker, der er 
en del af kirkelivet i Faster og Borris. 

Mit arbejde består af et skønt miks 
af mange forskellige aktiviteter med 
mennesker i alle aldre. 

I praksis byder det bl.a. på følgende 
opgaver: 

Undervisning af minikonfirman-
der - deltagelse i skole-kirke-sam-
arbejdet, hvor vi i løbet af året har 
forskellige forløb med enkelte skole-
klasser - medvirken i konfirmations-

forberedelsen af årets konfirmander 
- planlægning og medvirken ved 
spaghettigudstjenester.      

Jeg er en del af byens børneklub, 
hvor jeg medvirker ca. en gang om 
måneden.      

Jeg er tovholder på arbejdet om-
kring børnekirken og deltager selv 
ind imellem.      

Jeg står for ”Småbørnssang” – et 
musiktilbud en enkelt formiddag 
med vuggestue og dagpleje og så er 
jeg med i udvalget for kirkebladet 
og samler de indkomne indlæg.

Nogle af mine aktiviteter er mere 
regelmæssige end andre.      

Her kan f. eks nævnes ”ældrecaféen” 
i kirkehuset, som jeg afholder hver 
anden onsdag.      

Her mødes en trofast flok omkring 
formiddags-
kaffe, sang og  
andagt, spil  
og hygge.   

   

Det er berigen-

de at få lov at bruge tid med menne-
sker, der har en bred livserfaring og 
som stadig har masser af appetit på 
livet og gode ting at byde ind med. 
Et rigtigt givende fællesskab at være 
en del af. 

I den anden ende af aldersskalaen 
har vi babysalmesangen, som jeg le-
der i samarbejde med vores dygtige 
organist, Jesper.      

I efteråret løb mit første hold baby-
salmesang af stablen. 7 mødre med 
deres skønne babyer var en del af 
dette forløb og de bar over med, at 
være prøveklud med alle de første-
gangsfejl det nok også indebar.     

Jeg glæder mig til det næste hold ba-
bysalmesang, hvor jeg nu også har 
lidt erfaringer at gøre brug af og nye 
ting, der skal afprøves. 

Som det fremgår, er arbejdet som 
kirke- og kulturmedarbejder utrolig 
varieret, både i forhold til arbejds-
opgaver og målgruppe. Et arbejde, 
hvor ingen dag er ens!      

Det er et job, der giver mange smil 
og glæder og hvor jeg hele tiden ud-
fordres i at finde på nye måder at 
formidle på. 

Jeg trives rigtig godt i arbejdet og 
glæder mig til at se, hvad det kom-
mende år bringer. 

Christina Kristensen
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Konfirmation

99

MINIKONFIRMANDUNDERVISNING
I januar startede vi minikonfirmandundervisning op, med 9 friske elever 
fra 3. kl. på Faster skole. Det blev jo desværre, pga. corona virussen, til en 
noget kortere udgave af minikonfirmandundervisningen, end vi havde 
regnet med. Men vi oplevede heldigvis rigtig mange gode ting, i løbet af 
de 7 gange vi nåede at være samlet. 
Vi har lært at sige trosbekendelsen og snakket om, hvad ordene i den 
betyder.      
Vi har lært om dåb og nadver og været på løb i kirken.      
Vi har arbejdet med Fadervor, lavet vores selvportræt i ler og hørt lignel-
sen om den fortabte søn.
Hver gang vi mødes, har vi også lært om én af perlerne fra Kristuskransen, 
som er det gennemgående tema i vores minikonfirmandundervisning.  
Kristuskransen er en bedekrans - et armbånd med 12 perler i forskellige 
størrelser og farver. Hver perle i armbåndet har en særlig betydning.      
Kransen blev udarbejdet af den svenske biskop Martin Lönnebo, som 
et håndgribeligt ”redskab”, der skulle hjælpe mennesker til at søge Gud 
i hverdagen. 
De forskellige perler i kransen beskriver kristendommen på en enkel, 
praktisk og sanselig måde. F.eks. er der ”Kærlighedsperlerne” - to flotte 
røde perler, der minder os om Guds uendelige kærlighed til os mennesker 
og om den kærlighed vi også må give videre til hinanden.
Eller den store gyldne ”Gudsperle” - kransens begyndelse og slutning, der 
symboliserer den treenige Gud, Fader, Søn og Helligånd.
Ved gennemgangen af alle de forskellige perler kommer vi, sammen med 
minikonfirmanderne, omkring de helt centrale emner og begreber i den 
kristne tro.      
Vi oplever, at den farvestrålende Kristuskrans er et rigtig godt redskab til 
at gøre undervisningen mere nærværende og konkret for børnene.  
Dette hold minikonfirmander bliver, som situationen er nu, desværre 
snydt for deres afslutning i kirken, som vi skulle have haft palmesøndag.      
Men - vi glæder os til at mødes med mini-
konfirmanderne en sidste gang inden som-
merferien, hvor vi vil samle vores armbånd 
med de sidste perler og sige MANGE tak for 
denne gang. Det har været en fornøjelse at 
være sammen med jer!

NYE KONFIRMA-
TIONSDATOER
Som følge af Corona er 
dette års konfirmationer 
rykket til efter pinse.       
Det betyder, at der i år 
er konfirmation i Bor-
ris kirke, lørdag den 13. 
juni kl. 10.00 og i Faster 
kirke, lørdag den 20. juni 
kl. 10.00. 

KONFIRMAND-
INDSKRIVNING
Der er indskrivning til 
det kommende års konfir-
mandundervisning søn-
dag den 21. juni kl. 14.00 
i Borris kirke.       
Vi begynder med guds-
tjeneste, hvorefter der er 
indskrivning. Elever på de 
lokale skoler bliver invite-
ret pr. brev.  
Konfirmation i 2021 er 
i Borris den 11. april og i 
Faster den 18. april. 
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Siden sidst

Festlig fastelavnsfejring i hallen, 2020

FOLKEKIRKENS 
NØDHJÆLPSINDSAMLING

Indsamlingen blev i år aflyst pga. 
corona. 
Alligevel blev der samlet 4,6 mil-
lioner ind digitalt. 
Vi samler ind igen næste år. 

Conny Bøndergaard
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Det sker

FRILUFTSGUDSTJENESTER
Den 1. juni er det 2. pinsedag, som vi fejrer ude i det 
skønne sommervejr.      

I år er det i Møllegårdsskoven i Borris. Der er gudstje-
neste kl. 10.30 og bagefter er der fællesspisning.

Selvom vi i år ikke kan afholde sogneuge, synes vi al-
ligevel det er en god tradition med friluftsgudstjeneste 
ved Aktivitetshuset. Derfor vil vi gerne indbyde til 
gudstjeneste søndag den 14. juni.      

Vi begynder med rundstykker og kaffe kl. 9.30  
og fejrer gudstjeneste kl. 10.00. Vel mødt! 

GØR BRUG  
AF DIN STEMME
Tirsdag d. 15. september er der valg 
til menighedsrådet i Faster sogn. 
Det foregår i Kirkehuset kl.19.00. 
Brug din stemme og få indflydelse på 
valget til menighedsrådet. 

BABYSALMESANG
Vi forventer at tilbyde endnu et hold babysalme-
sang med opstart i september måned.      
De børn, som er blevet døbt, får en invitation 
med posten, men andre er også meget velkomne 
til at deltage. Når vi nærmer os opstart, bliver der 
annonceret på Facebook og sognets hjemmesider, 
så hold øje her! 
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SÆT KRYDS
I KALENDEREN
Fredag d. 23/10 vil Jette Torp, akkompag-
neret af Carl Ulrik Munk-Andersen, give 
koncert i Faster kirke. 
Aftenen starter med spisning i forsamlings-
huset og efter koncerten vil der være kaffe 
samme sted. 
Nærmere info kommer  
i næste kirkeblad. 

✘
DE NI LÆSNINGER  
- BIBELEN LIVE
Da årets påskekoncert med bibelrecitationer 
blev aflyst, har vi i stedet planlagt et arrange-
ment op til jul.  

Stadig med musik, fællessang og bibelrecitatio-
ner - denne gang over julens tema.  

Det er den 2. december i Borris kirke.  
Så sæt allerede nu kryds i kalenderen! 


