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når vi nu snart  
mødes og fejrer julen  

sammen, så er det 
fordi fællesskabet  

med Gud ikke er sat  
på standby

Med coronaens indtog i foråret 
blev meget lukket ned. Flere måtte 
opleve følelsen af at være ene, ale
ne og måske endda ensomme. For 
væk var en del af ens sociale om
gangskreds.

Hvad enten det så var i forenings
regi, kollegaer man nu i stedet 
måtte mødes med på nettet eller de 
helt almindelige sociale relationer, 
blev der hele vejen rundt skåret 
ned til et minimum.

Fællesskabet i dets 
forskellige afskyg
ninger blev sat på 
standby. Men når 
vi nu snart mødes 
og fejrer julen sam
men, så er det fordi 
fællesskabet med 
Gud ikke er sat på 
standby.

Jesus gav afkald på alt det, han 
havde i himlen og blev menneske 
– for at være sammen med os (Fil 
2,7). Han overvandt afstanden og 
kom helt tæt på.

Længe før Jesus bliver født, ta
ler profeten Esajas om ham. Han 
skriver: Se, den unge kvinde skal 
blive med barn og føde en søn, 
og hun skal give ham navnet Im
manuel (Es 7,14). Immanuel skal 

hans navn være. Det betyder Gud 
med os.

Ser vi på Jesus, bliver vi mindet 
om, at vi aldrig er helt alene. Jesus 
vil være med os. Det lød ved vores 
dåb, at han vil være der alle dage, 
indtil verdens ende.

Da Jesus ender sine dage på korset, 
råber han: »Min Gud, min Gud! 
Hvorfor har du forladt mig?« (Matt 
27,46). Jesus kender til forladt

heden og ensomhe
dens mørke. Fordi 
han selv er gået ind i  
forladthedens mør
ke, kan han også 
have medfølelse 
med vores skrøbe
lighed.

Han kender til ople
velsen af forladthed 
og ensomhed. Men 

Jesus tog ensomheden på sig for at 
vi kan have fællesskab med Gud. 
Jesus blev alene, for at vi aldrig skal 
være helt alene. Derfor kan vi også 
trygt vende os til ham i bøn.

Vi må komme til ham og søge fæl
lesskabet med ham. For det barn, 
vi fejrer i julen, betyder, at vi aldrig 
er helt alene.

Simon Møller Olesen, 
sognepræst

2

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

DAG KIRKEÅRET FASTER KIRKE BORRIS KIRKE TEKST
NOVEMBER
29. 1. søn. i advent 16.00 10.30 Matt 21,19

DECEMBER
 6. 2. søn. i advent 10.30 Ebbe Sunesen  9.00 Ebbe Sunesen Luk 21,2536

13. 3. søn. i advent 10.30 19.00 Matt 11,210

20. 4. søn. i advent  9.00 10.30 Joh 1,1928

24. Juleaften 15.30 Aktivitetshuset 14.00 Hallen Luk 2,114

25. Juledag 10.30  9.00 Luk 2,114

26. Anden juledag Fælles gudstjeneste i Faster 9.00 Martin Jensen Matt 23,3439

27. Julesøndag Fælles gudstjeneste i Borris 10.30 Luk 2,2540

31. Nytårsaften Fælles gudstjeneste i Borris 14.00

JANUAR
 3. Helligtrekonger  9.00 10.30 Matt 2,112

10. 1. søn. e. H3K 10.30  9.00 Luk 2,4152

17. 2. søn. e. H3K  9.00 10.30 Joh 2,111

24. Sidste søn. e. H3K 10.30 17.00 Spaghettigudstjeneste Matt 17,19

31. Septuagesima Fælles gudstjeneste i Borris 9.00 Torill Kristensen Matt 20,116

FEBRUAR
 7. Seksagesima  9.00 10.30 Mark 4,120

14. Fastelavn 14.00 Aktivitetshuset  9.30 Hallen Matt 3,1317

21. 1. søn. i fasten Fælles gudstjeneste i Faster 9.00 Poul Ivan Madsen Matt 4,111

28. 2. søn. i fasten 10.30  9.00 Matt 15,2128

MARTS
 7. 3. søn. i fasten 16.30 Spaghettigudstjeneste 10.30 Luk 11,1428
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DEADLINE: Materiale til næste nummer af kirkebladet sendes til 
kkfaster@outlook.dk senest 14. januar 2021

INDSAMLING TIL JULEKURVE
I advents og juletiden går vores indsamling til julekurve. Der er mulighed for at give en skilling både i
kirkebøssen til gudstjeneste og ved brug af MobilePay 320104
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En tak og et farvel

Alting har sin tid og tiden er nu 
kommet, hvor jeg stopper i me
nighedsrådet.

Det har været 12 år fyldt med 
gode oplevelser, gode kollegaer og 
kompetente og samarbejdsvillige 
medarbejdere.

Bedst af alt, er dog at se tilbage på 
alt det, der er foregået i kirken og 
omkring kirken.

Jeg har nydt, når I har kommen
teret på vores arbejde og de ting 
kirken deltager i. Vi har ikke al
tid været enige, men det er hel
ler ikke målet i sig selv. Målet må 
være at kunne tage en god snak 
og respektere, at man ikke altid 
ser ens på tingene.

Ser man ud over kirkegården har 
den også ændret sig i årenes løb. 
Mange gravpladser er slettet, der 
er kommet flere urnegravsteder, 
der er mulighed for at bliver be
gravet under et træ – på en skov
gravplads ved kapellet og plæne
begravelser vinder ligeledes frem.

Her i efteråret har Lone og Lis
beth ændret på området nordøst 
for kirken, så det er blevet mere 
parklignende og den udvikling vil 
sikkert fortsætte i kraft af, at der 
er færre begravelser pr. år.

Coronaen har ligeledes sat sine 
spor det sidste halve år og vil sik
kert gøre det en rum tid fremad.

Vi har skullet vænne os til en kir
kegang, hvor det gode håndtryk er 
fjernet, altergangen er under me
get ordnede forhold og vi skal sid
de med god afstand til hinanden.
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Året 2020  
er specielt, 
så i år gør vi  

noget specielt
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men vil blive et savn.

Beslutningen er blevet, at året 
2020 er specielt, så i år gør vi no
get specielt!

Julegudstjenesten bliver i Aktivi
tetshuset i Astrup, hvor menig
hedsrådet (både de aftrådte og de  
nye) sammen med personalet ved 
kirken vil gøre alt for, at vi får en 
dejlig julegudstjeneste.

Jesper sætter sig til klaveret og 
hans kone Lise medvirker på 
trompet. Rummets størrelse, 
med mulighed for at lukke op ud 
i gangen, gør at vi kan holde god 
afstand og samtidigt fejre Jesu 
fødselsdag sammen.

Vi har også besluttet at, modsat 
tidligere år, vil der være gudstje
neste i begge kirker første juledag, 
hvor orglet kan bruse igennem til 
julens salmer.

Dette er mit sidste skriv i kirke
bladet som formand for rådet og 
derfor vil jeg også benytte mulig
heden til, at sige en STOR TAK 
for den tillid I har vist menig
hedsrådet og håber denne samme 
tillid må følge med over til det 
nye råd.

Forskellige meninger og interes
ser skal forenes – Simon, øvrigt 
personale og menighedsrådet i 
mellem. Det er ikke et problem, 
men en gave når respekt og gen
sidig forståelse er til stede og alle 
har det samme mål: At medvirke 
til liv og vækst i folkekirken.

Glædelig adventstid til alle.

Margit T. Kristensen

Ét er uændret og det er den gode 
del, nemlig gudstjenestens forløb, 
de varme blikke og en god kop 
kaffe i kirkehuset efter højmesse. 
Dog er det ærgerligt, at mange ar
rangementer er aflyst og vil blive 
det en tid fremad. Jeg savner fæl
lesskabet samt mødet på kryds og 
tværs af alder og interesser.

December bliver på mange må
der også præget af de restriktioner 
vi skal efterleve.

Derfor er det besluttet, at juletræ
stændingen slutter ude ved træet 
og så vidt det er muligt i forhold 
til gældende forsamlingsregler, vil 
vi her byde på æbleskiver og no
get at drikke til.

Julegudstjenesten har vi haft en 
del overvejelser omkring: Skulle 
vi holde 4 gudstjenester den 24. 
december, for at rumme det antal 
der plejer at komme?

Skulle det være med eller uden 
adgangsbillet for at man ikke 
skulle gå forgæves? Begge dele 
ville kræve ekstra personale hele 
vejen igennem, da Borris har 
samme udfordring og vi deler en 
del personale.

Samtidigt ved vi også, at juleaften 
uden vores gamle kirke, orglets 
brusen og det at sidde tæt sam



Nye ansigter i menighedsrådet
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Elsebeth 
Jansen

Jeg hedder Else
beth Jansen, er 
60 år, gift med 
Holger Jansen 
og bor på Højbo, der ligger vest 
for Astrup. Vi har 3 voksne søn
ner, dertil er kommet 3 svigerdøtre 
og 4 børnebørn.

Holger passer markerne og er pe
del på et plejehjem i Skjern, mens 
jeg er køkkenleder på Sandfeldgår
den i Kibæk.

Da jeg blev opfordret til at stille op 
til menighedsrådsvalget, var min 
første tanke nok: »Hvad kan jeg 
bidrage med?« Efter lidt betænk
ningstid sagde jeg dog ja tak.

Det er altid spændende med nye 
udfordringer og jeg ser frem til at 
deltage i et positivt samarbejde om 
kirkens liv i Faster Sogn.

Henning 
Bøndergaard

Jeg er født og 
opvokset i Sdr. 
Felding for 
næsten 70 år 
siden. Har været på Blåkilde Ung
domsskole, og på Hoptrup Høj
skole.

Jeg blev i Sdr. Felding uddannet 
automekaniker og senere i Odense 
uddannet Produktionsingeniør.

Jeg har boet i Faster sogn siden 
1978. Først i Ejstrup, derefter i 
Astrup, og de seneste 25 år i Sæd
ding (hvor vi i alle årene har haft 
løst sognebånd til præsten for Fa
ster kirke).

Jeg er gift med Conny Bønderga
ard. Vi har 3 piger og 1 søn, 3 svi
gersønner og pt. 7 børnebørn.

Vi har i rigtig mange år fundet os 
godt tilpas i en bibelkreds i Astrup, 
og følger gerne arrangementerne i 
Indre Mission i Astrup, ligesom 
vi i de seneste 42 år har nydt at 
være en del af menigheden i Faster 
Kirke.

De sidste 13 år af mit arbejdsliv 
var jeg direktør på Easyagricare 
A/S på Mors. Det gik der rigtig 
meget tid med.

Nu er jeg pensionist, frivillig med
arbejder på LUMI i Skjern hver 
14. dag, og nu har jeg lyst og over
skud til at gøre en indsats for me
nigheden omkring Faster Kirke.

Det gælder således kirkens bruge
re, kirken udvendig og indvendig 
og de ansatte ved kirken.

Ældrecafé

Hjertelig velkommen  
til ældrecafe!

Vi mødes i kirkehuset  
kl. 9.30-11.30  
følgende datoer:

2. og 16. december
6. og 20. januar
3. og 17. februar
3. marts.



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
Morten Ahle tlf. 42 23 08 41

Indre Mission

 12/12 Kl. 17.30 Advents og Julefest
 10/1  Kl. 9.00 Fællesbedemøde med LM  

i Forsamlingshuset
 12/1 Bedemøde hos Karina og Per
 13/1  Fællesbedemøde med LM i Forsamlingshuset  

v/ Simon
 14/1 Bedemøde i Forsamlingshuset
 20/1 Nytårsmøde v/ Martin G. Faldt
 3/2   Kl. 19.30 Fællesmøde med LM  

v/ Simon Roager
 22/2  Møde v/ Henrik Dideriksen
 23/2  Møde v/ Hans Jørgen Hedegaard
 24/2  Møde
 25/2 I Kirken kl. 19.00
 26/2  Kl. 17.30 Fælles familiemøde med Borris
  v/ Karen Markussen »Messy Church«
 27/2  Kl. 9.30 Kredsmøde i Borris  
  v/ Daniel Præstholm

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.
  
 4/12  Julehygge
 12/12  Advents og Julefest
 8/1  Planlægning af det næste år
 5/2  Bowling i Skjern

KFUM og KFUK voksenarbejdet i Distrikt Skjern

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

 19/1  »Altid allerede elsket – set fra sidelinjen«
   v/ Helle Skaarup, forstander for Refugiet  

i Løgumkloster.  
Sted: Skjern Kirkehus, Fredensgade 9, Skjern

KFUM-spejderne

Kontaktperson: Nicholine Olesen tlf. 22 88 58 46
Mødested og tid: Se www.fasterastrup.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. 13.4515.30. 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.
 
 2/12  Samtalekreds
 9/12  Møde v/ Henning Hansen
 16/12  Bibelkreds
 28/12  Julefest
 6/1  Møde v/ Laurids Breum Jakobsen
 1015/1  Alliance Bedeuge
 20/1  Bibelkreds
 2627/1  Bibelkursus v/ Birger Reuss Schmidt
 3/2  Fællesmøde med IM v/ Simon Roager
 10/2  Bibelkreds
 12/2  Fastelavnsfest v/ Bent KjøllerHansen
 17/2  Bibelkreds
 2226/2  IM møderække
 26/2  Samtalemøde

6



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.

 28/115/12 Kollektiv, Fasterlundvej 4
 1/12   Spørgsmålsaften v/ Tove og Bjarne  

– på kollektiv, Fasterlundvej 4
 8/12  Studie hos Ilse og Edvard Rasmussen, Roderdal 2
 15/12   Bibeltime v/ Emil Kjær Brande, hos Ginne  

og Lars Henning Mikkelsen, Skjernvej 16
 22/12 Juleferie
 29/12  Juleferie
 5/1  Studie hos Ester og Jens Chr. Larsen, Egerisvej 30
 12/1  Kl. 19.00 West Side Praise på Sædding Efterskole
 19/1   Bibeltime v/ Peter Rask,  

hos Inge og Kurt Larsen, Fasterlundvej 5
 26/1  Alternativ aften/studie i Sædding Missionshus
 2/2   Bibeltime v/ Peter Bruun,  

hos Lisbeth og Erik Pedersen, Holstebrovej 103a
 9/2   Studie hos Tove og Bjarne Mogensen,  

Pilevænget 64
 16/2  Vinterferie
 23/2   Bibeltime v/ Svend Erik Søndergaard,  

hos Anette og Jens Kjærgaard, Clausagervej 1

Astrup Juniorklub

Kontaktperson: Enok Linde tlf. 22 95 56 34
Mødested og tid: Astrup Forsamlingshus. 
Hver mandag kl. 19.0020.30. Aldersgruppe: 4.-7. klasse.

Nyt fra graveren
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Deadline til aktivitetskalender i næste nr.:  

16. januar 2021

Birgitte Jørgensen,  Stensbovej 14, Astrup

birgitte78joergensen@hotmail.com  

Tlf. 24 43 24 22

Efteråret viser sig fra sin smukkeste side, med 
træernes flotte løv i de brændte farver.
Ude på kirkegården er bladene begyndt at falde 
af og vi er blevet færdige med at plante de løv
fældende buske og stauder, som skal give vores 
nordøstlige hjørne et mere parklignende udse
ende.
Vi er selv meget tilfredse med resultatet. Nu glæ
der vi os bare til, at vi alle kan komme ind og gå 
på det nysåede græs!
Forberedelserne til grandækningen er i fuld 
gang og i år, har vi igen god hjælp, da Christina 
har lovet at hjælpe 1 dag om ugen. Helle, vores 
praktikant, vil også være hos os nogle timer hver 
uge, hvor hun får lov at lege med granet. Helle 
vil også gerne snuse til, hvad Christinas arbejds
opgaver indebærer, så hun er med i ældrecafeen 
et par gange.
Jeg plejer at skrive om de opgaver, der ligger til 
mig i vintermånederne – men i år vil jeg takke 
pænt af, når de sidste opgaver på kontoret og 
julens gudstjenester er klaret.
Det har været en meget svær beslutning, da jeg 
er glad for at være på Faster Kirkegård. Men jeg 
kan også mærke, at det jeg brænder mest for er 
at hjælpe/lytte til personer, der er i sorg eller på 
anden måde har det svært i livet. Derfor har jeg 
besluttet at opsige min stilling ved årets udgang.
Til slut vil jeg sige tusind, tusind tak til jer alle 
sammen. Jeg har kun godt at sige om mine kol
legaer, menighedsrådet og sognets beboere. TAK 
for et godt samarbejde!
Med Troels Kløvedals ord: »Lad drømmene 
forme din virkelighed, ikke omvendt«, vil jeg 
ønske jer alle en rigtig glædelig jul og et lykke
bringende nytår.

Kærlig hilsen Lone
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Babysalmesang

Lige inden efterårsferien, afsluttede 
vi endnu et hold babysalmesang i 
Borris Kirke. Vi har mødtes i alt 8 
gange, omkring salmesang, dans og 
bevægelse i fællesskab.

Formålet med babysalmesang er, 
dels at videreformidle den del af 
vores fælles kulturarv, som den dan
ske salmeskat udgør, dels at give 
mulighed for at skabe en relation til 
kirken samtidig med at der dannes 
netværk og fællesskab med andre 
mødre/fædre og deres børn.

Kirkerummets lys, akustik og stem
ning skaber en fantastisk ramme for 
babysalmesangen og det er skønt at 
opleve, hvordan vi alle, både voksne 
og børn, mere og mere frimodigt 
indtager rummet efterhånden som 
babysalmesangen skrider frem.

Nogle af de medvirkende mødre fra 
dette hold sætter her nogle ord på, 
hvordan de oplever det at gå til ba
bysalmesang.

•  »Jeg oplever at kirkerummet ska
ber rammen for en særlig tosom
hed mellem mor og barn. Her er 
rum til, at jeg bare kan være til 
stede og være nærværende med 
mit barn«.

•  »Salmernes melodier, klaverspil
let, den særlige stemning der er i 
kirkerummet, giver en ro og stem
ning som man ikke helt på samme 
måde kan genskabe hjemme hos 
sig selv«.

•  »Det er dejligt at se lyset i børne
nes øjne når de sanser og ser, suger 
indtrykkene til sig og interagerer i 
fællesskabet med os mødre og de 
andre børn«.

•  »Babysalmesang giver mig en rig
tig god mulighed for at lære mit 
barn om, hvad det at synge sam
men kan give os. Det fællesskab 
man oplever gennem sang, giver 
glæde og ro og det er noget jeg 
gerne vil give videre til mit barn«.

•  »Børnene er meget optagede af 
det, der foregår og deres opmærk
somhed er rettet mod alt det, de 
ser og hører. Der er sjældent gråd 
undervejs i forløbet«.

•  »Det er godt med de mange gen
tagelser af salmer som forløbet 
også ligger op til. Det giver frihed 
til nærvær med barnet og at have 
øjne på barnet frem for sanghæf
tet«.

•  »Det er godt med den fælles kaf
festund som afslutning hver gang 
vi mødes, for her er der god tid til 
den snak, der ellers ville forstyrre 
under selve babysalmesangen«.

Når vi er færdige med at synge sam
men, mødes vi omkring kaffebor
det, hvor snakken går lystigt.

Det er en dejlig mulighed for at lære 
hinanden bedre at kende.

Her udveksles gode råd om mad og 
soveritualer og vi forundres til sta
dighed over den store udvikling, der 
sker med børnene fra uge til uge.

Babysalmesang er et både opløf-
tende og livsbekræftende fælles-
skab at deltage i, og har du også 
fået lyst til at deltage, så vær klar 
til foråret, hvor vi tilbyder endnu 
et hold babysalmesang, med for-
ventet opstart efter påske.

Håber vi ses!
Christina, 

kirke- og kulturmedarbejder  
og Jesper, organist
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En anderledes juleaften

Klokkernes kimen og orglets brusen 
hører for mange af os med til en rig
tig julefejring.

»Det skete i de dage …« og salmesan
gen er med til at løfte julestemnin
gen. I år går vi en anderledes juletid 
i møde. Coronaen sætter sine be
grænsninger. Det gør sig også gæl
dende i kirken.

Det bliver dog aldrig rigtig jul, uden 
at vi kan mødes og synge julens sal
mer og høre julens evangelium. 
Derfor er juleaftens gudstjenester 

flyttet fra kirkerummet til Aktivi
tetshuset i Astrup og hallen i Borris. 
Her har vi nemlig mulighed for at 
overholde gældende retningslinjer 
med afstand, afspritning og rengø
ring. Og så er der plads til os alle – 
så vi på afstand kan ønske hinanden 
en glædelig jul.

Vi ved, at det for mange vil være et 
savn ikke at kunne komme i kirken 
netop denne dag. Men udfordrin
gerne med pladskapacitet, rengø
ring og afstand har nødvendiggjort 
denne løsning.

Vi vil gøre, hvad vi kan, for at ram
men alligevel bliver festlig og denne 
lidt anderledes jul bliver én, vi kan 
tænke tilbage på med et smil.

Vil man gerne opleve kirkens rum 
og orglets brusen, så der rig mulig
hed for at komme til gudstjeneste i 
kirken i juletid. Både alle advents
søndagene forud, men også den 25., 
26., 27. december vil der være guds
tjeneste. Og så rundes året af med 
vores traditionsrige nytårsgudstje
neste i Borris Kirke d. 31. december 
kl. 14.00.

Siden sidst
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HØSTOFFER
Ved høstgudstjenesten 13/9 i Faster Kirke, 
blev der givet 10.800 kr. i høstoffer.
Pengene er sendt til de foreninger  
og forganisationer som var anført  
på modtagerlisten.
Menighedsrådet takker for det fine bidrag!
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JULEKURVE
I juletiden vil vi gerne, at der skal være lidt 
ekstra  både når det gælder mad, gaver og 
forkælelse.Men for nogle er dette en ud
fordring, fordi økonomien ikke rækker så 
langt. Måske er det også blevet sværere på 
grund af Corona.
Derfor er det igen i år muligt at ansøge 
Faster Kirke om en julekurv. Julekurven 
indeholder, hvad de fleste af os synes hø
rer til en juleaften.
Måske er du ikke selv en af dem, men 
kender du en i vort sogn, som kunne bru
ge dette, så tag og prik vedkommende på 
skulderen og mind dem om muligheden.
Ansøgningsskema og yderligere informa
tion fås ved henvendelse til sognepræst Si
mon Møller Olesen på snol@km.dk eller 
tlf. 21 65 48 12.

JULETRÆSTÆNDING
Første søndag i advent den 29/11 kl. 16.00 holder vi tradi

tionen tro gudstjeneste med juletræstænding, men så hører 
ligheden også op – for som i så mange andre tilfælde, så 
sætter denne coronavirus en stopper for vores normale 
fællesspisning bagefter.

Vi har derfor lagt vores hoveder i blød og er kommet 
på en lidt utraditionel idé, som vi håber at I vil bakke 
op om, så vi også i år kan samles, blot på en lidt mere 
coronavenlig måde.
Hvis der bliver mulighed, i forhold til reglerne om 
forsamling, vil der efter juletræstændingen være 
et lille traktement i form af æbleskiver, kaffe og 
varm kakao. Traktementet vil være gratis!

Bag arrangementet står:  
Aktiv Faster, Faster forsamlingshus  

og Faster Menighedsråd
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EN STJERNESTUND - JULEKONCERT
I foråret gik vi glip af påskekoncerten med Klaus Laursen 
på grund af corona. Nu får vi muligheden igen!

Onsdag den 2. december kl. 19.00 kommer han til Borris 
Kirke til et arrangement med Biblen Live. Klaus Laursen vil 

føre os gennem ni udvalgte steder fra bibelen med tilknytning 
til jul. Mellem recitationerne vil der være sang og musik.

Jeg er sikker på, at oplevelsen vil få os alle i julestemning. Vel mødt!

NYTÅRSAFTEN
Når vi kommer til den 31. december 2020, kan vi se 
tilbage på et år, de færreste af os nok havde forventet. 
Hvad det nye år bringer, ved vi ikke. Men forhåbent
lig mindre Corona og flere håndtryk og kram.
Traditionen tro mødes vi til nytårsgudstjeneste, for på 
denne måde at lægge alt i Guds hænder. Takke ham 
for året der er gået og bede ham være med i det nye år.
I år mødes vi i Borris Kirke kl. 14.00 til gudstjeneste 
og efterfølgende kan vi ønske hinanden godt nytår.

INTERNATIONAL JULEGUDSTJENESTE  
– TAG DIN NABO MED

Fredag den 4. december kl. 17.00 mødes vi i Borris Kirke til international julegudstjeneste. Det er 
en klassisk dansk julegudstjeneste – på engelsk. Juleevangeliet bliver læst på forskellige sprog, mens 
salmesang og prædiken er på engelsk. Danske som udenlandske er velkomne.
Det er en god måde at komme hinanden ved på og ønske glædelig jul. Så tag og inviter din nabo og 
vær med til en helt særlig julefejring.
Efter gudstjenesten vil der være gløgg, æbleskiver, 
julebag og syngsammen i Borris Hallen. Vel mødt!
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DET ER FOR BØRN
24. januar kl. 17.00 i Borris Kirke 
7. marts kl. 16.30 i Faster Kirke

Der sker meget i kirken. Noget for ældre, 
noget for yngre. Spaghettigudstjenester er 
især målrettet børnefamilierne. Gudstjene
sten er tilrettelagt så alle kan være med. Med 
forkyndelse i børnehøjde, familieaktiviteter 
og børnevenlige sange.
Efter gudstjenesten er der fællesspisning. 
Det er gratis og man skal ikke tilmelde sig.

MINIKONFIRMANDER TIL FORÅRET
Traditionen tro begynder  
der et nyt hold mini  
konfirmander i foråret. 
Minikonfirmandundervisning  
er for børn i 3. klasse. 
Her dykker vi ned i, hvad det vil  
sige at være døbt, at tro på Gud  
og hvad det betyder for  
vores dagligdag. 
Undervisningen er bygget op  
med fortælling, leg og  
kreative aktiviteter.
Undervisningen er i forbindelse  
med skoletiden og elever i  
3. klasse bliver inviteret direkte.

FASTELAVNSFEJRING
søndag den 14. februar kl. 14.00  

i Aktivitetshuset

Vi starter med cafégudstjeneste, som bety
der at vi nyder kaffe/te/saftevand og faste
lavnsboller under gudstjenesten. 
Derefter er der tøndeslagning.
Vi glæder os til at se jer!


