PRAKTISKE OPLYSNINGER
Præst: Torben Mølgaard Jørgensen.
Træffes på telefon 04861 / 453, samt efter aftale i præsteboligen,
Herrengraben 3, 25832 Tønning.
E-mail: joergensen@kirken.de
Privat adresse: Bäckerstroot 7, 24861 Bergenhusen.

KIRKEHILSEN
til de danske menigheder
i Tønning og Vestejdersted
for marts-april-maj 2017

Formand for Tønning danske menighedsråd:
Kerstin Pauls, Dorfstr. 11, 25832 Kotzenbüll.
Tlf. 04861 / 690241
E-mail: paulskerstin@web.de
Fomand for Vestejdersted danske menighedsråd:
Frauke Alberts, Kiek Ut 5, 25836 Gaarding
Tlf. 04862 / 8265
E-mail: frauke-alberts@t-online.de
Kasserer for begge menigheder:
Cornelia Wobig, Am Löwenhof 4a, 25832 Tøning
Tlf. 04861 / 1450
E-mail: cornelia_wobig@web.de
Bankforbindelser:
Tønning danske menighed
IBAN: DE88217500000050010479
BIC: NOLADE21NOS
Vestejdersted danske menighed
IBAN: DE97217625500003113175
BIC: GENODEF1HUM
---------------FRIWEEKEND
Jeg har fri i dagene 01.-02. april. Pastor Henriette Gosvig Knudsen, Læk (tlf.
04662/2443) varetager embedet i de dage.

Kære menigheder
Jeg har nu gjort tjeneste som præst for jer i knap halvandet år. Og det
har jeg gjort med glæde. Gennem gudstjenester, samtaler og kirkelige
handlinger forbindes man jo længere jo mere med hinanden i det
fællesskab, der kaldes en menighed.
„Danske Sømands- og Udlandskirker“ har nu forlænget min kontrakt
med tre år til udgangen af november 2019. Jeg ser derfor frem til at
kunne virke som præst for jer over et lidt længere stræk. Samtidig
skulle der dermed gerne være ro omkring præsteembedet for en tid.
Jeg vil fortsat være at træffe på præsteembedets telefon 04861 / 453.
Samt efter aftale i Tønning eller andetsteds på Ejdersted. Og ellers på
min private adresse: Bäckerstroot 7, 24861 Bergenhusen.
Mange venlige hilsener fra jeres præst, Torben Mølgaard Jørgensen

„De helliges samfund“

GUDSTJENESTER

„Vi tror på Helligånden, den hellige, almindelige kirke, de helliges samfund“.
Det siger vi, når vi bekender troen.
„De helliges samfund“??
Det kunne lyde lidt som en forening eller en sammenslutning af særligt hellige
- noget i retning af de superkristne - dem, der er mere kristne end de andre.
Og sådan er der også nogle, der gerne vil høre det.

Tønning

Men „de helliges samfund“ er hverken en forening eller en sammenslutning.
„De helliges samfund“ er et fællesskab.
Og fællesskabet er nadverens fællesskab.
Nadveren er „de helliges samfund“.
Nadveren er et fællesskab, der griber ud over livet og bag om døden.
Nadveren fastholder os i fællesskabet med Kristus, sammen med dem, der er
gået forud for os.
Nadveren forbinder os med det, der var, og det, der skal komme.
For nadveren forbinder os med Kristus.
Derfor bekender vi troen på „de helliges samfund“.
Kristus fejrede nadveren med sine disciple som et afskedsmåltid før sin død.
Han befalede dem at gentage det efter hans død.
Det er det, vi gør nu.
Vi fejrer nadveren med den opstandne, og han med os.
Vi fejrer nadveren med ham, som besejrede døden - spørg mig ikke, hvordan.
Og i nadveren inddrager han os i sit fællesskab - giver os del i det, der er
hans.
Det fællesskab er „de helliges samfund“, som vi bekender troen på.
„De helliges samfund“ er således ikke en forening af særligt troende eller
hellige.
Og de helliges hellighed er ikke en særlig egenskab eller en særlig tilstand.
Men idet vi i nadveren - sammen med alle andre syndere, levende og døde bliver en del af fællesskabet med Kristus, der døde og opstod for os,
inddrager han os i „de helliges samfund“.
Og i den forvisning samles vi omkring nadverbordet.
Og hermed ønskes I alle en glædelig påske af jeres præst
Torben Mølgaard Jørgensen

05.03
12.03
19.03
26.03

kl. 11,00
kl. 14,30 (menighedsforsamling)
kl. 11,00
kl. 14,30

02.04
09.04
14.04
16.04
23.04
30.04

Ingen gudstjeneste
kl. 11,00
kl. 11,00 (Langfredag)
kl. 11,00 (Påskedag)
kl. 11,00
Ingen gudstjeneste (Kirkedag i Slesvig)

07.05
14.05
21.05
25.05
27.05
28.05

kl. 11,00
kl. 11,00
kl. 11,00
kl. 11,00 (Kristi Himmelfart)
kl. 11,00 (konfirmation)
Ingen gudstjeneste

Garding
12.03
16.04

kl. 10,30 (menighedsforsamling)
kl. 09,30 (Påskedag)

St. Peter
09.04

kl. 14,30 (efterfølgende kaffe)

