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Vær velkommen Herrens år 

Og velkommen herhid 

Herrens år med vor Guds velbehag 

Nu bringer os glæde hver Herrens dag. 

Velkommen nytår og velkommen her. 

 
 

G o d t   n y t å r 

 
Arne er snart tilbage 

Det er med stor glæde, at vi nu kan fortælle, at Arne starter op igen efter sygdom 1. februar på 8 timer om 

ugen. Han vil være til rådighed om onsdagen, deltage i Kaffe på Kanden og forestå gudstjenesten den 14. 

februar. I februar måned vil både Niels Peder og Arne være til rådighed.  

Allerede 1. marts forventer Arne at vende tilbage til sin stilling på 50%, hvorfor vi desværre også må sige 

farvel til Niels Peder, som trofast og godt har forestået tjenesten under Arnes fravær.  

Vi håber at kunne holde en fælles gudstjeneste den 14. marts, hvor vi siger velkommen tilbage til Arne og 

et farvel til Niels Peder. 

 

 

Corona-tid 

Lige nu fylder Corona-restriktionerne i kirke og hjem. I kirken forsøger vi at rette ind efter de anbefalinger 

vi får fra kirkeministeriet, selvom det ind imellem kan være svært både at forholde sig til og følge med til. 

Vi har netop modtaget nye restriktioner om, at der skal være 7,5 m2 pr. person i rummet, hvilket vil betyde 

maks. 30 i vores kirkerum og med en varighed på maks. 30 min, hvorfor vi holder fast i vores beslutning 

om at lukke gudstjenesterne ned med fysisk fremmøde frem til 17. januar 2021, som tidligere annonceret. 

Vi vil melde nyt ud efter denne dato. 

 

 

Alternative mødeformer 

På trods af fysisk nedlukning af samvær med hinanden, har vi stadig brug for hinanden, og det er tid for at 

tænke i alternative mødeformer. Sidder du med en god idé så hold dig endelig ikke tilbage med at byde ind. 

Vi har brug for frivillige hænder   Det kunne være en online mødeform med f.eks. socialt hygge forrum, 

diskussionsrum, andagt/åndeligt indslag m. debat mv. Anders (tlf. 21513052) og Svend Erik (tlf. 20688860) 

står gerne til rådighed med teknisk hjælp. 

Niels Peder arbejder pt. på at byde ind med et indslag, som I vil høre nærmere om. 

 

Fortsat god weekend, pas på hinanden.  

Guds fred. 

       Pva. Ledergruppen 

       Helle Rasmussen 


