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Ingen gudstjeneste i Ensted

12. august kl. 10.30

Anne-Mette Damkjær Larsen

19. august kl. 14.00

Opstart for konfirmander Anne-Mette Damkjær Larsen

26. august kl. 10.30

Anne-Mette Damkjær Larsen

Eftermiddagscafé
Onsdag d. 1. august kl. 14.00
Velkommen til en hyggelig eftermiddag i kirkehuset med sang og historie samt kaffe og kage.
Kirkebilen kører. Pris for kaffe og kage: 25 kr.

Opstart for konfirmander
Søndag d. 19. august kl. 14.00
Så står en ny konfirmandsæson for døren, og vi begynder med en særlig opstartsgudstjeneste
for kommende konfirmander og deres familie. Efter gudstjenesten fortæller sognepræsten om
konfirmandforberedelsen, og vi ser frem mod konfirmationen i 2019.
De kommende konfirmander bedes medbringe kopi af dåbsattest/navneattest samt
indskrivningsblanket, der kan hentes på kirkens hjemmeside.

Babysalmesang og Kirkerytmik

Babysalmesang er stadig en stor succes over hele landet, hvor musik og nærvær, stimulation og samvær er nøgleordene. Det kræver ingen forudsætninger at deltage – kun lysten til at være sammen med
sit barn igennem sang, musik, dans og rytmik. Din stemme er det smukkeste barnet ved.
De første gange kan meget føles nyt, men efterhånden vil både du og barnet mærke trygheden og glæden ved genkendelsen.
Vi begynder torsdag den 30. august kl. 10.45-12.00.
Kirkerytmik bygger videre på babysalmesang og er for børn ml. 1-3 år og deres forældre/bedsteforældre eller dagplejere.
Første gang er torsdag d. 30. august kl. 9:30-10.30.
Undervisningen foregår i Kliplev Kirkes smukke rum 8 torsdage i løbet af efteråret.
Det er gratis at deltage, men tilmelding er nødvendig. Henvend dig til organisten for at høre nærmere og for at melde jer til enten på organist@kliplevkirke.dk eller tlf. 74625410.
Vel mødt. Organist Kirsten Dahlgaard.

Kontaktoplysninger Ensted
Sognepræst Anne-Mee Damkjær Larsen. Tlf 74 61 33 06 og 24 48 25 30.
amdl@km.dk. Mandag er præstens fridag.
Graverkontoret: Bo Nissen: Tlf. 74 61 38 04 og 40 33 38 04:
Træffetid 8-14. bni@km.dk
Menighedsrådsformand: Elin Lunde. Tlf. 75 12 16 88. E-mail: elin_lunde1951@yahoo.dk
Kirkeværge: Johanne Larsen. Tlf. 40 62 83 63. Træffetid hverdage eer 17:30
Kirkebilen: Kirkebilen kan bestilles til gudstjenester og arrangementer på 70107800
(Dan Taxi). Kirkebilen er gratis.

www.enstedkirke.dk

Kontaktoplysninger Kliplev
Sognepræst Michael Ravnholt Westh, Præstevænget 1B, Kliplev, 6200 Aabenraa.
Mobil 30315625. Mail: mrw@km.dk. Ikke fast telefontid. Træff es gerne eer aale.
Mandag er fridag.
Graver og kirketjener Maria Jessen Tlf. 21 77 72 72
graver@kliplevkirke.dk .Træff etid/telefonisk hverdage mellem 9.00 og 9.30
Menighedsrådsformand Arne Rasmussen tlf. 20 2258 44
E-mail: formand@kliplevkirke.dk
Kirkeværge Annagrete Hansen tlf. 20 13 36 02
Organist Kirsten Dahlgaard tlf. 74 62 54 10
Kirkebilen kan bestilles til gudstjenester og arrangementer på 20 99 51 59. Denne er gratis
www.kliplevkirke.dk

