Høstmesse og -fest
SØNDAG DEN 16. OKTOBER

”Marken er mejet, og høet er høstet, kornet er
i laderne og høet står i hæs”…
En sang, de fleste kender, og da høsten længst
er i hus, skal også vi nu fejre høstmesse.

Messetider
Tilbedelse og Rosenkrans
Messe på dansk
Alle søndage kl. 10
Alle tirsdage kl. 17.00 (dog ikke den 25/10)
Alle fredage kl. 17.30 (dog ikke den 29/10)

Så det er nu, der skal ”frisk halm i træskoene”
og ”alle mand af huse”.
Vi har meget at takke for og meget at være
taknemmelige for!!

Tilbedelse og rosenkrans på dansk
Alle tirsdage kl. 16.30
Messe på polsk
Lørdag den 29/10 kl. 17.00
Messe på engelsk
Søndag den 23/10 kl. 16.30
Messe på vietnamesisk
Lørdag den 8/10 kl. 15.00

ALLE HELGEN
OG ALLE SJÆLE

Ved messen kl. 10.00 frembærer børnene
frugt, grønt, blomster, brød mm. – og vi vil
være meget taknemmelige for ethvert bidrag

Søndag den 6. november fejrer vi Alle Helgens
søndag.

fra jer. Så det også bliver en rigtigt festlig
messe.

Kom gerne med stearinlys og med sedler med jeres
kæres afdødes navne på. Læg sedler og sæt lys foran
alteret. Så vil der blive fejret messe for dem den dag
(dog uden navns nævnelse)

Efter messen vil der være fælles spisning.
”Caritasgruppen” laver mad, der kan købes (til
fordel for Caritas).

Alle Sjæles Vandringen på kirkegården vil følge
umiddelbart efter messen kl. 10.00 søndag.

Og der vil blive afholdt en – uden tvivl festlig –

Alle Sjæles Dag, mandag den 5. november kl. 17.00,
fejrer vi i en særlig messe for alle dem, der er døde
siden den sidste Alle Sjæles Dag.

auktionarius ☺

Alle er velkomne! Medbring gerne stearinlys for - og
billeder af - jeres kære afdøde.

auktion over de mange gaver af frugt, grønt,
blomster, brød mm. Med Gregers som
Hele overskuddet går til Caritas.
ALLE ER VELKOMNE – også din nabo!

Et øjebliksbillede! Deltagerne ved kirkekaffen travlt optaget af
at underskriver samtykkeerklæringer, så vi kan bruge disse
billeder i nyhedsbrevet.

KIRKEKAFFE OG FÆLLESSKAB!

Hvorfor er det vigtigt at tage til
kirkekaffe?
Første gang jeg (Clara) var til messe, i sct Michaels
kirke, var vi netop flyttet til den uge. Vi var rejst
væk fra familie og venner, i København. Hele vejen
til Kolding, for at starte et nyt liv. Nyt studie, ny
lejlighed, nye venner.
Min mand og jeg, blev positivt overrasket, da vi
trådte ind i kirken. Kirken var fyldt den dag, med
mennesker der smilte til os, og bød os velkommen.
Da messen var slut, hilste jeg på Gregers, og spurgte
om der var kirkekaffe. Han kiggede overrasket på
mig, og svarede “nej, det er kun noget vi gør en
gang imellem”. Svarede skuffede os, da vi havde set
frem til at få nye bekendtskaber, i den fremmede by,
vi var flyttet til.
Der gik noget tid, hvor vi ikke kom i kirke. Både
fordi det var svært at komme afsted om morgenen,
med vores små børn. Men mest fordi, vi var kede
af, at vi ikke følte os, som en del at menigheden.
Det var svært at komme ind i fællesskabet.
Men det ændrede sig.
Vi prioriterede at tage afsted igen, og heldet viste
sig, at der i samme periode blev arrangeret
kirkekaffe. Vi tog til det første gang, og det var en
succes. Der kom mange mennesker, der talte og
grinte. Og det var en fornøjelse at være med til, og
at se kirken være levende. Vi følte os meget
velkommen. Faktisk mere, end vi gjorde i
Københavns kirker.

Siden den første gang, er antallet dalet til kirkekaffe.
Og det skal vi lave om på sammen.
Så, hvorfor er det vigtigt at tage til kirkekaffe?
Kirken er ikke blot et sted vi tager hen, kirken er ikke
et objekt. kirken er det vi skaber sammen som
mennesker, i vores fællesskab, og relation til hinanden.
Ved at tage til arrangementer som fx. Kirkekaffe,
sommerfest, oprydningsdage, styrker du kirken, ved at
tage del af fællesskabet.
Jeg mener vi alle har et ansvar, for at passe på vores
kirke. Og vi er heldige at vi har mennesker i kirken,
som ønsker forbedring, og som gør en stor forskel.
Men de skal ikke løfte ansvaret alene.
Ved at tage til kirkekaffe, viser du, at du tager del i
kirkens “liv”, og ønsker at den skal vokse. Det handler
ikke kun om, hvorvidt du har et behov for at sidde og
tale med andre, men lige så vel om der sidder nogen,
der kunne have brug for en som dig at tale med. Der
kunne jo sidde nogen lige som vi sad, som ikke har
andre i byen, og mangler et fællesskab.
Og tro mig, jeg forstår at der er mange ting, der virker
vigtigere end at tage afsted. Børnene skal have frokost.
Du er træt. Du er i dårligt humør. Men så har jeg
løsningerne. Smør madpakke hjemmefra. Drik en kop
kaffe. Og tag alligevel afsted, for det vil gøre dig i godt
humør at tale med andre.
Spørgsmålet er ikke, hvorfor det er vigtigt at tage til
kirkekaffe. Spørgsmålet er, hvad kan være vigtigere
end at tage til kirkekaffe?
Af Clara Maria Fonseca Ryom Gauguin

FAKTABOKS
Der er kirkekaffe efter hver søndagsmesse, medmindre
menighedslokalet er lejet ud.
Kom og vær med i fællesskabet!
Der vil være kaffe, te, saftevand og småkager. Man er
dog hjertelig velkommen til at bidrage med kage eller
andet en søndag.
Vi mangler folk til at stå for kirkekaffen. Tilmeld dig
til at tage enkeltsøndage i sakristiet. Det kræver kun, at
man dukker op en lille halv times tid før messen. Kaffe
og småkager er allerede indkøbt.

