ENSTED
KIRKE

Gudstjenester i oktober
Søndag d. 7. oktober kl. 10.30
Søndag d. 14. oktober kl. 9
Søndag d. 21. oktober
Søndag d. 28. oktober kl. 10.30

&

KLIPLEV
SOGN

Gudstjenester i oktober
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Ingen gudstjeneste i Ensted
Anne-Mette Damkjær Larsen

Nyt fra Ensted Menighedsråd:
Vi vil gerne takke alle, der deltog i orienterings- og opstillingsmødet den 13. september.
Det er dejligt, at det lykkedes at få dannet et nyt menighedsråd, som tiltræder 1. søndag i
advent, hvis der ikke indkommer en alternativ liste inden 2. oktober 2018 kl. 20.00.
Ligeledes tak til alle som var med til at fejre høstgudstjeneste og vor graver Bo Nissens 25 års
jubilæum. Det blev en uforglemmelig og dejlig dag.
Anne Madsen er sovet stille ind på plejehjemmet Enggården efter at have boet der ganske kort
tid. Anne var i 24 år en del af Ensted menighedsråd og i halvdelen af tiden formand. Hun var
meget engageret og lagde mange kræfter i arbejdet i sognet og ved kirken bl.a. ved den store
restaurering i 1999.
De senere år svigtede Annes kræfter, men så var det en glæde, at hun havde lyst til at deltage i
kirkecaféen en gang om måneden, så hun kunne nyde, hvor det før var hende, der ydede.
Anne blev bisat ved en lille højtidelighed i Ensted kirke lørdag den 8. september.
Æret være Anne Madsens minde.
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Michael Ravnholt Westh
Anne-Mette Damkjær Larsen

Kliplev Kirke søndag den 21. okt. 2018 kl. 14.00
Til forældre og faddere og familie.
Vi holder en 5-års dåbsfest for børn døbt i Kliplev i 2013. Vi fejrer dåbsjubilarerne med en fest
i kirken. Der bliver forskellige oplevelser i kirkerummet og omkring døbefonten med små
opgaver. Hvert barn får en børnebibel. Til slut få vi kagemand, saft og kaffe.
Venlig hilsen Michael Westh
Hvis I har ønsker til en bestemt børnebibel eller har andre spørgsmål, kan I kontakte mig på
mob 30 31 56 25 og mrw@km.dk.

Litteratur og samvær.
Onsdag den 24. oktober kl. 18.00 beskæftiger vi os med bogen
”Folkets skønhed” af Merete Pryds Helle
Vi mødes i konfirmandstuen og efter vi har spist drøfter vi bogen.
Tilmelding på tlf. 20995159 er nødvendig på grund af maden.
Senest 18 oktober

Onsdag d. 3. oktober kl. 14: Eftermiddagscafé i kirkehuset.
Velkommen til en lille andagt og hyggeligt samvær over kaffe og kage. Der bliver også tid til at
synge fra højskolesangbogen. Pris for kaffe: 25 kr. Kirkebilen kører.

Halloween fredag d. 2. november
kl. 17 - ca. 19:30

Eftermiddagscafè
Der er eftermiddagscafe onsdag
den 10. oktober kl. 14.00
Tag gerne naboen med.
Pris 20 kr.

Velkommen til en u(hyggelig) aften for
alle børn og deres familier. Aftensmad og
natløb fyldt med gys og sjov, og vi slutter
med en lille andagt i kirken. Pris: gratis for
børn, voksne 30 kr. Tilmelding med antal
voksne/antal børn: send sms til sognepræst
Anne-Mette på tlf: 24482530.

"MIT LIV MED SPEEDWAY
PÅ GODT OG ONDT"
Tirsdag d. 23. oktober 2018 kl. 19:00
Efter en kort andagt i Holbøl Kirke holder den tidligere speedwaykører Erik Gundersen foredraget: "Mit liv med speedway - på
godt og ondt". Foredraget finder sted på Holbøl Landbohjem.
I foredraget fortæller Gundersen om sin opvækst i speedway-

sporten, fra starten i Danmark, og om at han i en alder af 18 år
flyttede til England og senere fik opfyldt drømmen om at blive
verdensmester.
Han fortæller også om at leve med det pres, der fulgte med
successen, og om den frygtelige ulykke, der på et splitsekund
ændrede hans tilværelse.
Videre fortæller han om at leve med et handicap, om kampen

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

med genoptræning, og om kampen for at vende tilbage til et
godt og aktivt liv i sporten igen.
Foredraget er arrangeret af sognene i team-øst.
Der åbnes for tilmelding d. 1. oktober. Tilmelding sker via
forsiden på bovsogn.dk, tilmelding kan også ske ved telefonisk
kontakt til kirkekontoret i Bov.
Pris for foredrag inkl. kaffe og kage: 75 kr.

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

