Corona kirkeblad

Møde med de frivillige

Menighedsrådsmøder

Kirkesiderne plejer at kommer som fire
midtersider i OtterupBladet, men på grund af
det nedlukkede foreningsliv m.v. har udgiveren
af OtterupBladet set sig nødsaget til at springe
et nummer over.

Torsdag 20. august kl. 12.00
i Menighedshuset, Bakkevej 2A

Torsdag 11. juni kl. 19.00
Menighedshuset, Bakkevej 2A

Sangformiddage

Onsdag 26. august kl. 19.00
Menighedshuset, Bakkevej 2A

Fredag den 28. august kl. 10.00
i Menighedshuset, Bakkevej 2A
Vi synger efter højskolesangbogen.
Alle er velkomne.

Kirkebladet for Otterup er derfor denne gang en
A4-side, der er trykt på kirkens egen printer.
Forholdsreglerne på grund af COVID-19
ændres jævnligt, hvilket har betydning for, hvad
der kan gennemføres af ting i kirkerummet og
menighedshuset, og på hvilke betingelser. Vil
du være bedst muligt opdateret, så gå ind på
kirkens hjemmeside på www.otterupsogn.dk

Menighedsrådsvalg 2020
Som omtalt i forrige nummer skal der være valg
til Otterup menighedsråd til efteråret. Det
lovpligtige orienteringsmøde om valget blev
flyttet på grund af coronakrisen, således at det
nu holdes tirsdag den 9. juni kl. 19.00.
På orienteringsmødet bliver der lejlighed til at
høre om menighedsrådets arbejde i det forløbne
år og om planer for fremtiden. Der vil også
blive redegjort for, hvordan valget til efteråret
skal foregå.
Tirsdag den 15. september kl. 19.00 afholdes en
valgforsamling, hvortil alle i sognet har adgang.
Her kan medlemmer af folkekirken, der har
stemmeret, lade sig opstille som kandidat og
deltage i afstemningen til det kommende
menighedsråd.
Både orienteringsmøde og valgforsamling
foregår i Menighedshuset, Bakkevej 2A
Menighedsrådet

Gudstjenester
Hver søndag/helligdag kl. 10.30
Se gudstjenestelisten på hjemmesiden.

Konfirmander 2020–2021

Koncert i kirken
Søndag den 13. september koncert med
kirkesanger Anna Maria Olsen,
kirketjener Bjarki Meitil og
organist Preben Holmberg

Tilmelding til konfirmationsundervisning
sæson 2020–2021 er i fuld gang!

Telefonnumre
Sognepræst Suzanne Johansen
tlf. 64 82 11 37
e-mail: sujo@km.dk
Sognepræst Astrid Kirk Paludan
tlf. 51 64 51 78
e-mail: aski@km.dk

Ønsker du at blive konfirmeret foråret 2021 i
Otterup kirke, og er du endnu ikke er tilmeldt
undervisningen, haster det.

Kirkegårdsleder
Diana Dencker
tlf. 64 82 20 77
e-mail: kirkegaarden@otterupsogn.dk

Gå ind på www.otterupsogn.dk .
Klik på ”Livsbegivenheder” → ”Konfirmation”
Læs orienteringen og følg linket til
kirkeministeriets tilmelding. Jo hurtigere
tilmeldingerne er på plads, jo hurtigere kan vi
give svar på de spørgsmål, I har til os.

Tirsdag 15. september kl. 19.00
Valgforsamling
Menighedshuset, Bakkevej 2A

Høstgudstjeneste
Søndag den 27. september holder vi
høstgudstjeneste kl. 10.30 i Otterup kirke.

Spørgsmål vedrørende indskrivning rettes til
Astrid Kirk Paludan tlf. 51 64 51 78, hvis
eleverne går på Sletten Skole Otterup

Efter gudstjenesten planlægger vi frokost, og
efterfølgende udflugt som sædvanligt.

Suzanne Johansen tlf. 64 82 11 37, hvis
eleverne går på Sletten skole Nordvest i 6.
klasse eller på Otterup Realskole.

Det færdige program med de nærmere detaljer
samt tilmeldingsdato foreligger i
menighedshuset og kirken sidst i juli måned
Aktivitetsudvalget ved Erik Frank

Menighedsrådets formand
Birgit Klinting
tlf. 64 82 10 10
e-mail: birgit.klinting@gmail.com

Kirkebil
Ved gudstjenester og arrangementer skal
kirkebilen bestilles senest kl.11.00 to dage før.
Ring til Otterup Lillebil på tlf. 64 82 14 66

