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MARTS – MAJ 2017
Ved du, hvad der skete i påsken?
Palmesøndag er søndagen inden påske. Det er dagen,
hvor Jesus rider ind i Jerusalem på et æsel og
modtages som konge med jubelråb og palmegrene.
Skærtorsdag er den dag, hvor Jesus spiser det sidste
måltid sammen med sine disciple og indstifter nadveren,
der sammen med dåben udgør den lutherske kirkes to
sakramenter.
Langfredag er dagen, hvor Jesus bliver forhørt, pisket
og korsfæstet på Golgata lige udenfor Jerusalems
bymur.
Påskedag er dagen, hvor kvinderne kommer ud til Jesu
grav og ser, at stenen er væltet fra graven, og at Jesus
er væk. En engel i funklende klæder møder dem og
fortæller, at Jesus er genopstanden.
På korset skaffede Jesus os syndernes forladelse ved at
udgyde sit blod, og påskemorgen opstod han og viste
os, at døden er overvundet. Alle, der tror på Jesus, får
del i syndernes forladelse og et evigt og glædeligt
opstandelsesliv.

MARTS
Onsdag den 1. kl. 16.00 – 17.30 i kirkens havestue
MINI- OG JUNIORKONFIRMANDUNDERVISNING.
Søndag den 5. kl. 11.30 i Holtenå Danske
forsamlingshus. MEDLEMSMØDE med
menighedsrådsvalg.
Tirsdag den 7. kl. 19.00 i kirkens havestue
Pastor Jacob Ørsted fra Flensborg kommer og
fortæller om Luther, og hvad man spiste og drak på
hans tid.
Onsdag den 8. kl. 16.00 – 17.30 i kirkens havestue
MINI- OG JUNIORKONFIRMANDUNDERVISNING.
Onsdag den 8. kl. 20.00 i kirkens havestue
LÆSEKREDS. Vi taler om Søren Ryges Historier fra
Danmark.
Torsdag den 9. kl. 15.00 i kirkens havestue
SENIORENNACHMITTAG. Eftermiddag for de ældre
med kaffe og kage, julehygge og sang. Alle seniorer er
velkomne til en hyggelig eftermiddag i dansk atmosfære.
Onsdag den 15. kl. 16.00 – 17.30 i kirkens havestue
MINI- OG JUNIORKONFIRMANDUNDERVISNING.
Søndag den 19. kl. 10.00
FAMILIEGUDSTJENESTE. Efter Gudstjenesten er der
udstilling af mini- og juniorkonfirmandernes arbejder,
samt hyggeligt samvær med kage og drikkelse, og vi
klipper gækkebreve.
Lørdag den 25. kl. 10.00 i kirken.
Gospelsang. Fællesarrangement mellem SSF og
kirken. Der synges i løbet af dagen og kl. 16.00 laver
deltagerne koncert. Tilmelding på sekretariatet. 15 € per
person inkl. frokost.

APRIL
Onsdag den 5. kl. 20.00 i kirkens havestue
LÆSEKREDS. Vi taler om K. Lundskovs Kongelige
traditioner og historie.
Torsdag den 13. kl. 15.00 i kirkens havestue
INGEN SENIORENNACHMITTAG.
Søndag den 30. kl. 10.00 i Slesvig
KIRKEDAG. Dagen begynder med gudstjeneste i
Gottorp Slotskirke i Slesvig. Derefter er der orientering og forhandling om kirkelige forhold på A. P. Møllerskolen. Alle er velkomne. Af hensyn til fællesspisning
bedes man tilmelde sig til præsten senest den 24. april.

MAJ
Onsdag den 10. kl. 20.00 i kirkens havestue
LÆSEKREDS. Vi taler om J. Williams bog Stoner.

Torsdag den 11. kl. 15.00 i kirkens havestue
SENIORENNACHMITTAG. Eftermiddag for de ældre
med kaffe og kage, underholdning og sang. Alle seniorer
er velkomne til en hyggelig eftermiddag i dansk
atmosfære.
Tirsdag den 30. og onsdag den 31. kl. 15.00-20.00 i
præstegården, Ostlandstrasse 21-23
Konfirmandtilmelding for konfirmanderne 2017/2018.
Ring og aftal tid med præsten og husk at medbringe
Stammbuch ved tilmeldingen i præstegården.
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