KIRKELIV
KOMMENDE ARRANGEMENTER

DET SKER
Aale-Linnerup sogne
02.02.2021
09.02.2021
16.02.2021
23.03.2021
03.03.2021

kl. 17.00
kl. 17.00
kl. 17.00
kl. 17.00
kl. 16.00

Giv ro til tro i Aale Kirke
Giv ro til tro i Linnerup Kirke
Giv ro til tro i Aale Kirke
Giv ro til tro i Linnerup Kirke
Sorggruppe i Aale Sognehus

Hvirring-Hornborg sogne

25.02.2021 kl. 19.00 Ro til tro i Hvirring Kirke

GUDSTJENESTER
07-02-2021 (Seksagesima)

Kl. 10.30 Uldum Kirke v/Annette Lyster-Clausen
kl. 10.30 Tørring Kirke v/Janus Kirk Faaborg
Kl. 16.00 Hvirring Kirke v/Vibeke Fosgerau
14-02-2021 (Fastelavn)

Kl. 09.00 Linnerup Kirke v/Maria Bech Tuominen
Kl. 09.00 Hornborg Kirke v/Vibeke Fosgerau
Kl. 10.30 Hvirring Kirke v/Vibeke Fosgerau
Kl. 10.30 Aale Kirke v/Maria Bech Tuominen
Kl. 10.30 Uldum Kirke v/Annette Lyster-Clausen
Kl. 14.00 Tørring Kirke v/Janus Kirk Faaborg
21-02-2021 (1. s. i fasten)

Kl. 09.00 Hornborg Kirke v/Annette Lyster-Clausen
Kl. 10.30 Uldum Kirke v/Annette Lyster-Clausen
Kl. 19.00 Tørring Kirke v/Helle Glerup
28-02-2021 (2. s. i fasten)

Kl. 09.00 Linnerup Kirke v/Maria Bech Tuominen
Kl. 09.00 Uldum Kirke v/Vibeke Fosgerau
Kl. 10.30 Aale Kirke v/Maria Bech Tuominen
Kl. 10.30 Tørring Kirke v/ Hanne-Birgitte Kristiansen
Kl. 10.30 Hvirring Kirke v/Vibeke Fosgerau
Kl. 18.30 Hammer Kirke v/ Hanne-Birgitte Kristiansen

DET SKER

LANGSKOV KIRKE ER I
GANG MED INDVENDIG
RENOVERING.
Der er udarbejdet et projekt til en gennemgribende indvendig
renovering af kirken i Langskov. Arbejdet påbegyndes i uge 2,
2021. Opgaven skal stå færdig til konfirmationen d. 1. maj, og
kirken vil i perioden være lukket.

Linnerup Kirke

Guds nåde er en vintergæk
den er din fostergave
og er du ved at dø af skræk
så plant den i din have
med fastetidens bøn
bliver Jorden atter grøn
I angst og overflod
besejres du af mod
og ene er vi flere.

GIV RO TIL TRO
AALE OG LINNERUP KIRKE
Har du brug for en stille stund?
Hver tirsdag i februar måned
fra kl. 17.00-17.30 vil der være
mulighed for ro, lystænding og
eftertænksomhed sammen med
lyden fra vores organist Thue
Dichs stilfærdige musik som
diskret bagtæppe.
Aale Kirke: 2. og 16. februar
Linnerup Kirke: 9. og 23. februar

Simon Grotian

FASTEN – ”MAVEN DET
YNKELIGE VÆSEN”

RO TIL TRO
TORSDAG DEN 25. FEBRUAR, KL. 19.00
I HVIRRING KIRKE

Et afrikansk sagn lyder sådan her: ” Engang var maven et
ynkeligt væsen, der kravlede rundt i bushen på jagt efter
insekter og kryb. En dag mødte maven Mand og spurgte
ham, om den kunne være hos ham. Siden har Mand ikke
haft et roligt øjeblik.”

Gudstjeneste med vægt på litteratur og nye salmer.
Varighed mellem 30-35 minutter.
Alle er meget velkomne

Sagnet stammer fra et situationsbillede af Afrika, hvor der
ikke var føde nok og hvor det hver dag var et voldsomt
slid at skaffe tilstrækkeligt. Med god grund tog man
signaler fra maven alvorligt. Selve livet var på spil.
Vi læser måske snarere sagnet som en hentydning til,
hvilke ulykker vores glubske maver i dag forårsager: Vi vil
hele tiden have mere. Vi er rastløse, købelystne, har hellere
øjnene rettet mod i morgen, end mod i dag. Begærligheden
lader os aldrig i fred.
Ofte er Fasten betragtet som den tid, hvor vi opfordres
til at tage livtag med netop begærligheden og
ligegyldigheden. Det er en vigtig pointe. Men først og
fremmest har alle fastens evangelietekster blik for, at
menneskelivet kan være en prøvelse. Gennem Jesus møder
vi her mennesker, der netop er ramt af sygdom, ensomhed,
død og fortvivlelse. Ting vi ikke alene formår at bekæmpe.
Til alle dem, til alle os, siger Jesus igen og igen: ”I er ikke
alene, - I har mig”.
Det er Fastens vigtigste pointe. ”Vi har ham”. At vi derfor
vover at løfte blikket og se vidt og bredt og dybt. At vi
møder verden med troens syn, der betyder, at vi fulde af
mod fatter tro og håb, At vi i kærlighed er levende lige til
det sidste.

Aale Kirke
Tørring Kirke
Hammer Kirke
www.aalelinnerup-kirker.dk www.toerringhammersogne.dk www.toerringhammersogne.dk

Hvirring Kirke

SORGGRUPPE
ONSDAG DEN 3. MARTS I AALE SOGNEHUS
KL. 16.00-18.00
Det er ofte godt at bearbejde sin sorg i et fællesskab. I
sorggruppen er alle i samme båd. Derfor kan vi tale åbent
med hinanden. Sorgen og savnet får ord i samtalen og
vi forsøger sammen at få fat om livet igen. For at høre
nærmere om sorggruppen kan du kontakte:
Sognepræst Maria Bech Tuominen Tlf: 7567 6011
eller sognepræst Annette Lyster-Clausen Tlf: 2097 1201

Hornborg Kirke

Uldum Kirke
www.uldumkirke.dk

Langskov Kirke
www.langskovkirke.dk

