Brædstrup - Tønning - Træden - Grædstrup - Sønder Vissing Pastorat
Gudstjenester:

Brædstrup Kirke:

9. januar:

Morgensang

1.s.e. H. 3 konger
Brædstrup Kirke:

Vi
synger fra Salmebogen, Højskolesangbogen
eller 100 Salmer.

11.00 ved Pia Skovmose Jensen

Hver gang fortæller én fra kirken om historien bag en
eller flere sange, eller hvorfor den har særlig betydning.

Sønder Vissing Kirke:

19.00 ved Pia Skovmose Jensen

Salme om vinter og håb:

Tirsdag den 1. feb. 2022 kl. 9 - 10 i Brædstrup sognehus. Altid første tirsdag i måneden, samme tid og sted.

16. januar:
2.s.e. H. 3 konger

Grædstrup og Sønder Vissing Kirker:

Guds nåde er en vintergæk

Brædstrup Kirke:

den er din fostergave

9.30 ved Anders Frank

og er du ved at dø af skræk

Grædstrup Kirke:

så plant den i din have

11.00 ved Anders Frank

med fastetidens bøn

23.januar:
3.s.e. H. 3 konger
Brædstrup Kirke:
9.30 ved Peder Kjærsgaard Roulund
Tønning Kirke:
11.00 ved Peder Kjærsgaard Roulund
30. januar:
4.s.e. H. 3 konger
Brædstrup Kirke:
11.00 ved Anders Frank
Grædstrup Kirke:
11.00 ved Pia Skovmose Jensen
6. februar:
Sidste søndag efter Hellig Tre Konger
Brædstrup Kirke:
11.00 ved Anders frank
Tønning Kirke :
11.00 ved Peder Kjærgaard Roulund
Sønder Vissing Kirke:
11.00 ved Pia Skovmose Jensen
13.februar:
Septuagesima
Brædstrup Kirke:
11.00 ved Peder Kjærsgaard Roulund

Onsdag d.2.2 er der sogneaften i konfirmandstuen i
Sønder Vissing. Her kommer sognepræst Peder Kjærsgaard Roulund og fortæller om hvordan den tyske besættelse af Danmark påvirkede den danske folkekirke.
Peder kender vi, da han er præst i pastoratet og vi glæder os til at byde ham velkommen som foredragsholder.

blir Jorden atter grøn
i angst og overflod
besejres du af mod
og ene er vi flere.
Guds rige er en ammesø
der spejler himlens fugle

Kirkekoncert med Beatles musik:

Guds rige er en englekø

Grædstrup og Sønder Vissings nye organist Maria Kristi- om denne skøre kugle
ansen 6. marts kl.19.00 holde en kirkekoncert, hvor hun
spiller Beatles melodier. Så kom og hør, hvad organisten og flere end du selv
også kan udover at spille salmemelodier.
har grædt i dette skælvs
å sluk din nattesorg
Forårskoncert:
Søndag d.3. april kl.15.00 kommer Gudenå Folkekor og
holder forårskoncert i Grædstrup Kirke.

Her vil der blive en dejlig buket af forårets sange og vi
får også selv lov til at synge med.

i hytte og i borglad håbene massere.
Guds øje er en tordensol
der skinner for at gavne
Guds øje er en samlepol

Tønning-Træden Kirker:

for døbefontens navnemed smertens briller ser
du englene, der ler
så tænd dit morgensmil
og glem den skarpe pild

20. februar:
Seksagesima
Brædstrup:
9.30 ved Pia Skovmose Jensen
Grædstrup Kirke:
11.00 ved Pia Skovmose Jensen

27. februar:
Fastelavns søndag
Brædstrup Kirke:

er mangler noget mere.
Guds kærlighed er skænket dig
på begge hemisfærer

Søndag d.27.februar kl.13.00 bliver der fastelavnsgudstjeneste ved sognepræst Peder Kjærsgaard Roulund og
bagefter er der tøndeslagning i Træden Forsamlingshuset

den ryddede en alfarvej
barn Jesus er din lærer
og dér, hvor foden gled
blir kærligheden ved

14.00 ved Anders Frank

Arrangementet er et samarbejde mellem TønningTræden Kirker og Tønning-Træden Lokalråd.

Træden Kirke:

Der kommer nærmere om arrangementet på næste Kir- lad hænderne passere.
keside i februar.
Simon Grotrian, 2006

13.00 ved Peder Kjærsgaard Roulund

så bær stafetten henimod en fremmed ven

