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PRAKTISK INFO

Sognepræst Michael H. Pilgaard
træffes enten i præstegården eller pr.
tlf. 86 317035. mobilnr.: 20136135
og e-mail: mipi@km.dk. Mandag er
præstens fridag.

www.Fjellerup-Glesborg.dk · SEPTEMBER 2016
Redigeret af sognepræst Michael H. Pilgaard

KLIP UD OG GEM !

Gennem fortælling, leg, drama, ﬁlm, musik og kreativ udfoldelse føres børnene
gennem hovedtrækkene i, hvad kristendom handler om. Hver onsdag eftermiddag i Glesborg sognehus. Børnene afhentes på skolen og bliver kørt hjem med
taxabus. Vi begynder d.14. september og slutter 2. søndag i advent med en familiegudstjeneste, hvor minierne vil opføre et lille krybbespil.
Info og tilmelding til: Charlotte Toft Neumann tlf. 4093 5254;
email: c.toftneumann@gmail.com

Kristendomskursus

Glesborg sognehus: 7. og 28. september kl. 17.30. Materialer inkl. mad: 40,Info og tilmelding: Sognepræst Michael
H. Pilgaard, tlf.: 20136135
E-mail: mipi@km.dk

Høstgudstjenester

Søndag d. 4. september i Fjellerup og
søndag d. 11. september i Glesborg
holder vi festlig høstgudstjeneste for
hele familien kl. 10.30. Medbring
gerne frugt og grønt, som lægges på
høstbordet. Efter gudstjenesten er der
frokost med miniauktionover de medbragte frugter og grøntsager. Beløbet fra
auktionen går til gode formål.

Sogneaftener 2016

torsdag d. 6.oktober 2016 kl.19.30:

Good Company
Et hus i morgengryet. I huset en ﬂok
mennesker med hver sin kuffert, fyldt af
hemmeligheder. Scenen er sat til et spil
om de livsafgørende bånd, vi mennesker formår eller ikke formår at knytte
til hinanden. Med humor, fysisk og musikalsk overskud.
Mød BoreasKortear i Fjellerup aktivitetshus
Pris inkl. kaffe og kage 50. kr. – se nærmere på hjemmesiden

✂

KLIP UD OG GEM !

PRAKTISK INFO
Kirkebil i Fjellerup og Glesborg:

GRAVER (træffes tirsdag-fredag på

Attester, dåb, vielser,
begravelser mm.:

KIRKESANGER:

HUSK: Medbring dåbsattest
Tilmelding til sognepræst
Michael Pilgaard
tlf. 86317035 eller email: mipi@km.dk

Anna Nielsen, Nørregade 12, 1. tv.
8500 Grenaa.
Træffetid mandag - fredag
kl. 8.00 - 13.00
tlf.nr. 86 331316.
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ORGANIST:

Fjellerup: Vakant
Glesborg:
Birthe Lorentzen, tlf. 86 404012.

Menighedsrådsvalg
2016

Få indﬂydelse på livet i sogn og kirke.
Kom med ideer, lær nyt, stil spørgsmål,
og stil evt. op som kandidat eller
vær med til at vælge det nye menighedsråd for de næste 4 år.

Orienteringsmøde

G U DSTJ E N ESTE R OG AKTIVITETE R

SEPTEMBER

kirkegården eller pr. telefon):
Glesborg: Brian Pape, tlf. 25337341.
Fjellerup: Pernille Munk, tlf. 40454683
Klavs Erck, tlf. 51902448.

torsdag d. 20. oktober kl. 19.
Velkommen til en hyggelig sangaften
med efterårssange og andet godt fra Højskolesangbogen. Medtag gerne egne ønsker. Desuden skal vi synge smagsprøver
fra det nyligt udkomne tillæg til salmebogen. Måske skal vi anskaffe det til vore
kirker? Menighedsrådet serverer selvfølgelig også kaffe og kage undervejs.

Konﬁrmandundervisning begynder i
Glesborg sognehus 15. september
og fortsætter efter nytår i konﬁrmandstuen ved Fjellerup præstegård.

Fjellerup: 8159@sogn.dk
Glesborg: 8160@sogn.dk

Alle der ikke selv kan befordre sig til
kirke er velkommen til at bestille
Nørager Taxa, gratis, senest dagen
før på tlf.: 86 486560.

Efterårssang i
Glesborg Sognehus

Konﬁrmandundervisning 2016-17

MENIGHEDSRÅD E-MAIL:

Kristendomskursus
i sognehuset

9.00 (JK)
9.00 *
10.30
17.30

Glesborg d. 12. september kl. 19.00
i Sognehuset
Fjellerup d. 13. september kl. 19.00
i konﬁrmandstuen
Alle sognets beboere over 18 kan opstille. Udenfor sognet kræves sognebåndsløsning, senest d. 11. oktober.
Såfremt der indleveres ﬂere lister ﬁnder
valget sted d. 8. november 2016. Ring
formænd og præst og Se:
www.menighedsraadsvalg2016.dk
eller www.km.dk
Alle er velkomne
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Minikonﬁrmander i Glesborg

Glesborg
10.30
Sogneaften Fjellerup Aktivitetshus
19.30
”Boreas Kor Teater”
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10.30
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9.00 (VHS)

