Særlig Covid-19 kirkebladsfolder September – Oktober 2020
Corona i kirkens ”dagligdag”

Tine Højlund Lorenzen

Efter en lang periode med total nedlukning er vores aktiviteter omsider
ved at komme i gang igen.

Tine har valgt at opsige sin stilling
som præst i Erritsø Sogn af familiære
grunde. Tine har valgt at gå hjemme
med sine børn. Fra sognets side skal
lyde en tak til Tine for indsatsen gennem årene. Vi ønsker alt godt i fremtiden!

Denne folder kan ikke erstatte et kirkeblad, men vi håber den kan være
en nyttig hjælp som et overblik over
gudstjenester og aktiviteter. Ikke alle
oplysninger egner sig hertil, vi henviser til kirkens hjemmeside:
www.erritsoe-kirke.dk
Vi glæder os over at genoptage aktiviteterne, men vi skal indstille os på,
at de gældende smitteforebyggende
tiltag fortsætter en rum tid endnu.
Det betyder at der er antalsbegrænsning i lokalerne, afstands- og hygiejnekrav som skal overholdes. Det er
en ulempe, men en stor del af aktiviteterne kan afvikles forsvarligt.

Ansættelse af ny præst
Menighedsrådet er i gang med at
forberede ansættelse af en efterfølger for Tine. Proceduren plejer at
vare ca. 3 mdr. og sættes i gang, når
biskoppen opslår stillilngen. Supplerende hertil udarbejder menighedsrådet en embedsbeskrivelse, som giver et indtryk af sognet og af stillingens indhold.
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Sognekalender
September
Onsdag 9.

kl. 14.30

Eftermiddagsmøde

Kirkegårdsleder Lene Petersen fortæller
om omlægningen på kirkegården

Tirsdag 15.

kl. 19.30 Valgforsamling *

Torsdag 17.

kl. 17.00 Menighedsrådsmøde

Søndag 20:

Kl. 11.15 Fernisering

Annette Kjær udstiller i Sognehuset

Onsdag 23.

Kl. 18.00 Eksistenscafe *

Højskoleforstander Simon Axø Tilmelding
nødvendig.

Torsdag 24.

kl. 10.00 Strikkeklub

Torsdag 24.

kl. 19.30 Sogneaften *

”Kaffe med Kurt” med Kurt Leth

Søndag 27.

kl. 11.30 Høstfrokost

Efter gudstjenesten fælles frokost i Sognehuset. Pris: 60 kr. + drikkevarer. Tilmelding
nødvendig: kirketjener@erritsoe-kirke.dk
eller 2465 8139

Onsdag 7.

kl. 18.00 Spis sammen

Gennemføres hvis forsvarligt

Onsdag 21.

kl. 14.30 Eftermiddagsmøde

”Så er der fortælling på programmet…” v.
tidligere lærer Jørn Lauridsen

Torsdag 22.

kl. 10.00 Strikkeklub

Torsdag 22.

kl. 17.00 Menighedsrådsmøde

Torsdag 29.

kl. 19.30 Sogneaften *

Oktober

Louise Højlund om Simon Grotian

Kaffe med Kurt

Simon Grotians digtning

Sogneaften d.24.september med
Kurt Leth. Den populære TV-mand
fortæller om sit arbejde med programmerne, som havde meget høje
seertal. For Kurt handler det om at
lave tv med almindelige mennesker
med en ualmindelig historie, og han
er en institution i dansk tv.

Sogneaften d.29.oktober hvor sognepræst Louise Højlund, Århus fortæller om Simon Grotian og hans
salmer og digte. Salmer med en masse billeder, som vi ikke behøver at
forstå, men her er humor og alvor,
barnetro og rørende billeder.
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Gudstjenester i Erritsø Kirke (opdateret prædikantliste på hjemmesiden)
September
Søndag 6.

Kl. 10.00 13. s. e. Trinitatis

Matt. 20 v. 20-28

Nikolaj Frøkjær-Jensen

Søndag 13. Kl. 10.00 14. s. e. Trinitatis

Joh. 5 v. 1-15

Ole Engberg

Søndag 20. Kl. 10.00 15. s. e. Trinitatis

Luk. 10 v. 38-42

Nikolaj Frøkjær-Jensen

Søndag 27. Kl. 10.00 16. s. e. Trin.
Høstgudstjeneste

Joh. 11 v. 19-45

Ole Engberg &
Nikolaj Frøkjær-Jensen

Mark. 2 v. 14-22

Nikolaj Frøkjær-Jensen

Oktober
Søndag 4.

Kl. 10.00 17. s. e. Trinitatis

Onsdag 7.

Kl. 17.00 Hverdagsgudstjeneste

Nikolaj Frøkjær-Jensen

Søndag 11. Kl. 10.00 18. s. e. Trinitatis

Joh. 15 v. 1-11

Ole Engberg

Søndag 18. Kl. 10.00 19. s. e. Trinitatis

Joh. 1 v. 35-51

Nikolaj Frøkjær-Jensen

Søndag 25. KL 10.00 20. s. e. Trinitatis

Matt. 21 v. 28-44 NN

Eksistenscafe
– om livets store spørgsmål

Hvordan påvirker Corona os og
vore prioriteringer?

Vi tager emner op, som henvender sig
til voksne under 65 år.

Eksistenscafe 23.september hvor Simon Axø kommer ind på, hvordan
man kan insistere på at ville noget
betydningsfuldt med sit liv uden at
forfalde til illusionen om, at man kan
lave en drejebog for tilværelsen.

Efter oplæg fra foredragsholder, spiser
vi sammen og afslutter med debat om
emnet.
Pris: 100 kr. incl. spisning og kaffe som
betales på dagen. Tilmelding:
tilmeld@erritsoe-kirke.dk
med navn og antal senest søndagen før
arrangementet

Spis sammen
Vi arbejder på at kunne gennemføre
fælles spisning efter hverdagsgudstjenester, så snart det er muligt og
forsvarligt (se opdatering på hjemmeside og i ELBO-bladet)
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Babysalmesang

Valgforsamling d. 15.september
Der gælder nye betingelser for såkaldte ”fredsvalg” til menighedsråd.
Ved valgforsamlingen opstilles en liste ved skriftlig afstemning efter fastsatte regler.

Foregår i kirken hver tirsdag i perioden 1.september – 6.oktober.
I en god halv time skal vi synge, danse, blæse sæbebobler, gynge og lave
fagter. Når vi er færdige i kirken, går
vi i Sognehuset, hvor vi sammen
drikker kaffe/te med et stykke brød
til.

Såfremt der indleveres andre lister,
er det fortsat muligt at fremtvinge et
afstemningsvalg.
Ved orienteringsmødet var der nogle, udtalte interesse for at stille op til
valget, men der bliver brug for flere
personer. I Erritsø skal der vælges 8
medlemmer og gerne 2 stedfortrædere.

Forhør om ledige pladser hos Birgitte
Krogsgaard:
organist@erritsoe-kirke.dk

Næste kirkeblad
Dækker november 2020 – februar
2021. Deadline 15.september. Redaktør Ellen Wyke:
ellen.wyke@mail.dk
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