Kirkens Aktiviteter
af Torben Møllenbach
Allerslev Kirke i Bibelhistorisk lys
Nyt skrift om Allerslev Kirke
1. søndag i advent udkommer et nyt
skrift om Allerslev Kirke, skrevet af
tidl. sognepræst i Toreby på Lolland
Svend Aage Nielsen, som også forfattede skriftet ’Jungshoved Kirke – i
kirkehistorisk lys’.
Udgivelsen af det nye skrift markeres
i forbindelse med gudstjenesten
samme dag d. 2. dec. kl. 14.
Svend Aage Nielsen er til stede på
dagen og holder dagens prædiken, og
han vil efter gudstjenesten fortælle
om sit arbejde med ’Allerslev Kirke
– i Bibelhistorisk belysning’. Efter
præsentationen er menighedsrådet
vært ved et mindre traktement.
Alle er velkomne

Julehilsen til alle i sognet
Så er det gamle år ved at være forbi,
og mens dette læses, er man måske
rundt omkring så småt kommet i
gang med forberedelserne til årets
sidste højtid, nemlig julen. Og ja, kalenderåret er ved at være omme,
mens kirkens år begynder med 1.
søndag i advent her først i december.
Kalenderårene fra januar til december har hvert deres årstal. Kirkeåret,
derimod, har ikke ’tal’ for hvert år,
for det har det indhold, der fortælles
om i løbet af kirkens højtider.
Og det er med kirkeåret lidt på
samme måde som med serien ’Matador’.
I ’Matador’ har vi set den samme historie snart mange gange, vi lider og
glædes og forarges over det, vi ser, vi
lever os ind i den historie, og føler
på en eller anden måde, at det er en
del at vores egen historie. Figurerne
kunne være os.
På samme måde med historien om
Jesus. Vi bliver ikke overrasket, for
vi har hørt den historie igen og igen,
jul efter jul, dåb efter dåb, og når lillebror eller lille søster skal konfirmeres, og når mor skal giftes – igen, og
når vi skal sige farvel til de gamle.
På den måde flettes de to historier
sammen – den historie, vi hører i
kirken og vores egen historie. Og det
vil den også gøre i det nye år.

Svend Aage Nielsen kigger forbi

Caspar Johannes Boye har skrevet en
fin lille salme om årets kirkelige afslutning. Et af versene lyder:

’Tak, fordi du var til stede,
Kirkedrot og kirkegæst!
Tak for julebud og glæde,
Tak for dåb og nadverfest,
Tak og for langfredagssorgen,
Påsken tog vor hjerteve,
Himmelfart og pinsemorgen,
Lod du os til glæde se!

glæder os til at se alle, der har lyst og
interesse, og håber på et par gode og
fornøjelige timer i hinandens selskab.
Der er gratis adgang. Kaffe/thè og
kager koster 20,00 kr.

Med disse ord ønskes alle en glædelig jul og et godt nytår.
Stina og Torben Møllenbach
Julehygge i præstegården
Tirsdag den 4. december kl. 15
Stina og Torben Møllenbach byder
denne dag velkommen til en eftermiddag, hvor vi skal synge nogle af
alle de gode julesange og -salmer.
Torben Møllenbach vil læse en julefortælling og der vil være julekager
og kaffe til alle.
Derudover vil der være en lille optræden med, der vil sørge for at alle
kommer i den rette julestemning. Vi

Horbelevkoret kommer til De Ni læsninger

De ni læsninger, Allerslev Kirke,
onsdag den 12. december kl. 19.
Denne aften har vi fået Horbelevkoret fra Østfalster til at optræde ved
gudstjenesten i Allerslev Kirke. Koret ledes af Sonja Mahler, som tidl.
har været organist ved Allerslev og
Jungshoved kirker. Efter begge
gudstjenesterne er de to menighedsråd værter ved et mindre traktement
i henholdsvis Rejsestalden ved
Jungshoved kirke og i Allerslev kirkes tårncafé. Alle er velkomne.

Studiekreds i Allerslev præstegård
Hvad er godt og hvad er ondt? Et
svar er De ti Bud i Bibelen. Hvis
man således derved har en klar forestilling om godt og ondt, hvorfor
sker der så ikke mer af det gode og
mindre af det onde? Over tre aftner
har der været afholdt studiekreds om
emnet med afsæt i den polske filminstruktør Kristoff Kieslowskis ti
små film, Dekalog, som er bygget
over Bibelens ti bud. I det nye år
fortsætter vi studiekredsen, og til
hver gang er der et kortere oplæg og
præsentation af aftnens film.
Studiekredsen vil foregå flg. aftner:
Onsdag den 19. januar
Onsdag den 20. februar
Onsdag den 20. marts
Hver gang kl. 19.30.
Er man interesseret, er man velkommen, også selvom man ikke var
med i efteråret. Vil man høre nærmere, kan man ringe til Torben Møllenbach på telefon 5599 6017 eller
på mail: tom@km.dk.
Teatertur: Det kongelige Teaters
nyopførelse af Henrik Ibsens
Vildanden, 12. april 2013
Mange har vist interesse for at deltage i teaterturen, men der er stadig
enkelte billetter at hente. Hvis man
har lyst til at deltage, kan man tilmelde sig hos Torben Møllenbach,
telefon 5599 6017 eller mail:
tom@km.dk. Her kan man få nærmere oplysninger om betaling, afrejsetidspunkt osv. Prisen er 575 kr.
Tilmeldingsfrist: 27. nov.

Menighedsrådsvalget
af Torben Møllenbach
Som bekendt er der valg til menighedsrådet 2012. Indgives der til
valgbestyrelsen mere end en liste, så
udløser det kampvalg. Men ved fristens udløb var der kun indleveret én
liste, sådan som det har været tilfældet igennem mange år her i Allerslev
sogn.
På listen stod opført følgende navne:
Tove Grundtvig, Bodil Agerbo, Bent
Harsmann, Ninna Pindstrup og Rita
Larsen.
Efter reglerne skal det nye menighedsråd holde konstituerende møde
inden 1. søndag i advent, hvor formand, næstformand, kirkeværge,
kasserer og kontaktperson vælges.
Ved førstkommende gudstjeneste efter konstitueringen bliver resultatet
bekendtgjort i forbindelse med gudstjenesten 1. søndag i advent.

