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hjemmeside www.otterupsogn.dk

Indtil videre sætter corona-restriktionerne
grænser for, hvor mange vi må være samlet i
kirken og i den efterfølgende sammenkomst i
menighedshuset. Det er derfor nødvendigt at
bede om om tilmelding til arrangementet.
Tilmelding til Erik Frank på tlf. 28 90 42 88.

Der er en tid ...

Sangformiddage

Det er nu blevet tiden for mig, hvor jeg har fået
bevilget min fratrædelse, således at min sidste
højmesse i Otterup kirke bliver den 6. september
2020. Det er mit valg og ønske, for jeg har nu nået
den alder, hvor jeg mærker, at årene er gået og
kræfterne brugt.

Fredag den 28. august kl. 10.00
i Menighedshuset, Bakkevej 2A
Fredag den 25. september kl. 10.00
i Menighedshuset, Bakkevej 2A
Vi synger efter højskolesangbogen.

Derfor hører jeg inden længe til fortiden i Otterup
Sogn, mens fremtidens håb og forventninger
ligger i biskoppens, provstens, menighedsrådets
og menighedens hænder, så I sammen kan skabe
en fremtid, der er Otterup sogn til gavn og Gud
til ære.

Alle er velkomne.

Suzanne Johansen

Afskedsreception
Søndag den 6. september holder Suzanne
Johansen sin sidste gudstjeneste som sognepræst
for Otterup menighed. Efter gudstjenesten er
menighedsrådet vært ved en reception i MenigHøstgudstjeneste
hedshuset , hvor der bliver lejlighed til at hilse af
med Suzanne og med hendes mand, Jens, der har Søndag den 27. september holder vi høstgudstjeværet præstesekretær og ført sognets kirkebøger. neste kl. 10.30 i Otterup kirke.
Det skal nævnes, at dagen også har præg af
jubilæum, idet det netop er 20 år siden, Suzanne
begyndte sit virke i Otterup.

Men på grund af corona-epidemien har menighedsrådet desværre være nødt til at opgive fælles
spisning og udflugt i år.
Menighedsrådet
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Kingo-koncert i kirken
Søndag den 13. september kl. 15.30 bliver der en
helt særlig koncert i Otterup kirke. Koncerten har
fokus på den måde, man har sunget salmer af
Thomas Kingo på Færøerne.
Læs mere nedenfor.

Ved tangenterne Preben Holmberg, ved bas og
bandoneón Bjarki Meitil, og på sang og fortælling
Anna Maria Olsen.
Der er gratis adgang.
Telefonnumre
Sognepræst Suzanne Johansen (indtil 9/9)
tlf. 64 82 11 37
e-mail: sujo@km.dk
Sognepræst Astrid Kirk Paludan
tlf. 51 64 51 78
e-mail: aski@km.dk

Thomas Kingo (1634-1703) var dansk præst og
salmedigter. Han skrev mange salmer og i 1699
udkom en ny salmebog, der indeholdt 85 af
Kingos salmer. Denne salmebog blev beordret
til brug i danske, norske og færøske kirker,
og danske præster bragte denne med sig til
Færøerne.
Thomas Kingos salmer fik en helt særlig og stor
betydning for færinger, fordi Kingo-salmebogen
i mange, mange år var Færøernes helt dominerende salmebog.
Menighederne tog melodierne til sig, men
formede dem selv. Der udvikledes således helt
andre melodier til Kingos salmer på Færøerne end
i Danmark. Melodierne blev overleveret fra mund
til mund da man ikke havde noder eller orgler på
Færøerne, og salmerne blev sunget forskelligt fra
bygd til bygd, fra person til person.

Kirkegårdsleder
Diana Dencker
tlf. 64 82 20 77
e-mail: kirkegaarden@otterupsogn.dk
Menighedsrådets formand
Birgit Klinting
tlf. 64 82 10 10
e-mail: birgit.klinting@gmail.com

Menighedsrådsvalg 2020
Tirsdag den 15. september kl. 19.00 afholdes
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.
Der skal vælges 9 medlemmer.
Mødet foregår i Menighedshuset, Bakkevej 2A

Det første orgel kom til Thorshavn i 1824, men
først i begyndelsen af 1900-tallet begyndte orgler
at vinde indpas i færøske kirker, og det betød
retræte for den traditionelle Kingosang.

Menighedsrådet
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Gudstjenester
Søndag 30. august kl. 10.30
12. s. e. trin.
Astrid Kirk Paludan
Søndag 6. september kl. 10.30
13. s. e. trin.
Suzanne Johansen
Søndag 13. september kl. 10.30
14. s. e. trin.
Astrid Kirk Paludan
Søndag 20. september kl. 9.30
15. s. e. trin. med konfirmation
Konfirmander fra Realskolen
Søndag 20. september kl. 11.00
15. s. e. trin. med konfirmation
Konfirmander fra Realskolen
Lørdag 26. september kl. 9.00
Konfirmation
Konfirmander fra Sletten skole
Lørdag 26. september kl. 10.15
Konfirmation
Konfirmander fra Sletten skole
Lørdag 26. september kl. 11.30
Konfirmation
Konfirmander fra Sletten skole
Lørdag 26. september kl. 12.45
Konfirmation
Konfirmander fra Sletten skole
Søndag 27. september kl. 10.30
16. s. e. trin. høstgudstjeneste
Vikarpræst
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Lørdag 3. oktober kl. 10.30
Konfirmation
Konfirmander fra Sletten skole
Søndag 4. oktober kl. 10.30
17. s. e. trin.
Astrid Kirk Paludan
Søndag 11. oktober kl. 10.30
18. s. e. trin.
Vikarpræst
Søndag 18. oktober kl. 10.30
19. s. e. trin.
Vikarpræst
Søndag 25. oktober kl. 10.30
20. s. e. trin.
Astrid Kirk Paludan
Søndag 1. november kl. 10.30
Alle helgens dag
Vikarpræst
Lørdagsdåb
Lørdag 12. september kl. 10.00
Astrid Kirk Paludan
Lørdag 19. september kl. 10.00
Astrid Kirk Paludan
Lørdag 17. oktober kl. 10.00
Vikarpræst
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

