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I Roskilde Stift er en præst af biskoppen blevet fritaget for tjeneste, fordi

hun har holdt en sogneaften i kirken, hvor der kom en dyreclairvoyant
som kunne få kontakt med blandt andet afdøde kæledyr. Arrangementet—
som efter sigende var en stor success—fik efterfølgende stor kritik, da mage mener, at dyretelepati går imod den lutherske folkekirkes bekendelsesgrundlag. I et interview med Kristeligt Dagblad udtaler præsten, at Folkekirken må blive bedre til at åbne sig op for det alternative- til at forny sig.
Roskilde Stift havde for to år siden en anden sag med en præst, der bekendte at hun tror på reinkarnation. Noget, der absolut strider imod hele
det kristne grundlag. Vi fødes ud af mors liv og genfødes i dåbens vand,
men så genfødes vi heller ikke mere!
Jeg tror, at det er rigtigt, når man siger, at kirken trænger til fornyelse, gudstjenestens sprog og liturgi kan være en stor udfordring— men jeg tror
ikke, at vi som præster skal løbe efter folkestemningen. Og dog. For den 24
juni holder vi selv, sammen med Aventoft og Bredsted, et arrangement,
hvor vi mixer gudstjeneste med hundeluftning. Dette bliver dog ikke i strid
med vores bekendelsesgrundlag, og vi håber på en dejlig dag, hvor vi får

lov til at se og gense folk fra alle tre menigheder og ikke mindst deres tro
følgesvende.

Henriette Gosvig Knudsen
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Kirkekalender
02:07 Ingen gudstjeneste—se Aventoft
09.07: Gudstjeneste i Læk kl11 !
16.07: Gudstjeneste i Læk kl 10.
23.07: Ingen gudstjeneste—se Aventoft
30.07: Gudstjeneste i Læk kl 10
06.08: Gudstjeneste i Læk kl 10
13.08: Ingen gudstjeneste—Se Aventoft
20.08: Gudstjeneste i Læk kl 9.30 v Trine Parbo
27.08: Ingen gudstjeneste—se Aventoft
03.09: Augarten kl 10
10.09: Læk kl 10—KONFIRMANDINDSKRIVNING

17.09: Gudstjeneste i Læk kl 19.30 v Torben Jørgensen
24.09: Gudstjeneste i Læk kl 10
Med hunden og Gud kl 16
01.10: Høstgudstjeneste i Læk kl 10
08.10. Gudstjeneste i Læk kl 14 v Trine Parbo
Har du brug for en samtale med præsten, eller har du bare lyst
til at lære mig nærmere at kende. Måske synes du, at det er
længe siden du har set mig.
Uanset årsag kan du altid kontakte mig på 04662-2443. Jeg
kommer meget gerne på besøg.
Præst: Henriette Gosvig Knudsen, Osterstr. 5, Læk, 04662/2443
mail: knudsen@kirken.de Fridag mandag
Formand: Inge Petersen, Kirchhofstr. 28, 25917 Læk, 04662/
8818886, peterseni@t-online.de
Kasserer: Bernd Michaelis, Mühlenfenne 7, 25917 Læk, 04662/
4313, berndmichaelis@foni.net
Kirketjener: Nicole Iwersen
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Det sker
Augartengudstjeneste
Som afslutning på byfestsæsonen i Læk, er der som sædvanligt Tummelbummel lørdag den 2. september og dagen etter er
der gudstjeneste for de morgenfriske. Kl 10 står vi klar i vores
bedste søndagstøj i Augarten og byder velkommen til økumenisk gudstjeneste—et samarbejde mellem Læks tre kirker: den
katolske, den tyske og den danske. Det bliver festligt og det
bliver endnu festligere, hvis lige præcis DU også dukker op.

Sangaften
Torsdag den 07.09: kl 19 Sangaften med Mirko March
Vi synger fra både salmebogen og Højskolesangbogen. Halvvejs serveres lidt godt til halsen. Vel mødt!

Konfirmandindskrivning

Ferien er slut skolen begynder og konfirmandsæsonen står for
døren. Hvis du ønsker at blive konfirmeret i Læk danske kirke,
er der gudstjeneste med efterfølgende konfirmandindskrivning
søndag den 10.09 kl 10 i den danske kirke. For at blive konfirmeret kræves det, at mindst en af forældrene er medlem i den
danske kirke, men mød blot op i kirken med en kopi af din Geburtsurkunde og dåbsattest. Resten klarer vi. Jeg glæder mig
til at møde jer.

Med hunden og Gud

Søndag den 24.09 er der forbundsvalg og når du har sat din
stemme, kan du gå hjem og hente din bedste firbenede ven og
tage den med på en anderledes gåtur. En blanding mellem pilgrimsvandring, orienteringsløb og hygge med andre hundeglade mennesker. Vi mødes foran Læk danske kirke kl 16 og kører sammen ud derfra.
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Nyt om navne
Døbt:
09.04: Daniela Olsen, Ladelund
Daniel Olsen, Ladelud
Leon Olsen, Ladelund
Ben Olsen, Ladelund
16.04: Felix Luca Heffner, Læk
Marie Luise Petersen, Læk
Tillykke med dåben

Bisat:
11.04: Thomas Paasch, Westre
02.06: Erwin E. Matzen, Læk
Guds fred være med dem!

