information

Husk at holde øje med
Ny hjemmeside på vej
Roager og Spandet kirker får ny – fælles – hjemmeside. Det system, de hidtidige hjemmesider er
bygget op over, lukker ned med udgangen af året.
Derfor er det blevet tid til en ny hjemmesideløsning.
På kirkernes hjemmesider har den afgåede præst
Jørgen Hanssen sørget for, at man kunne holde øje
med gudstjenestetider, finde praktisk information,
se fotos og læse prædikener og artikler om sognenes og kirkernes historie. En stor del af dette – sammen med en del nyt - vil være at finde på den nye
hjemmeside.

Gudstjenestetider
Roager
27.11 1. s i advent

19.30

4.12

2. s i advent

11.00 Familiegudstjeneste + FDF

7.12

jul for de små

10.00 Dagpleje og børnehave

11.12 3. s i advent

9.30

18.12 4. s i advent

11.00

20.12 juleafslutning for skolen

8.45

Hold øje med www.roager-spandetkirker.dk

24.12 Juleaften

14.30

(De hidtidige hjemmesideadresser www.roagerkirke.dk og www.spandetkirke.dk vil fremover vise hen
til den nye hjemmeside).

25.12 Juledag

11.00

26.12 2. Juledag

ingen

1.1

Nytårsdag

14.00 Fælles nytårsgudstjeneste
for de to sogne

Kender du Kirkekalender-app’en ?

8.1

1 s e H 3k

ingen*

Med app’en på din mobil
eller tablet, har du altid
gudstjenestetider og arrangementer ved Roager
og Spandet kirker lige ved
hånden.

15.1

2seH3k

9.30

22.1

3seH3k

9.30

29.1

4seH3k

11.00

Find kirkekalenderen i App-store eller Play-butik.

Vadehavsskolens 0.-2. kl.

Michael H.N. Nielsen

Spandet
27.11 1. s i advent

11.00

4.12

9.30

2. s i advent

11.12 3. s i advent

11.00

18.12 4. s i advent

9.30

24.12 Juleaften

16.00

Adresser

25.12 Juledag

9.30

Organist, Roager og Spandet:
Lis J. Andersen, Favrlundvej 12, Favrlund tlf. 75 44 12 60.

26.12 2. Juledag

11.00 Michael H.N. Nielsen

1.1

Nytårsdag

ingen se Roager Kirke, ovenfor

6.1

Helligtrekonger

17.00 Familiegudstjeneste med FDF

8.1

1seH3k

9.30

15.1

2seH3k

11.00

22.1

3seH3k

ingen

29.1

4seH3k

9.30

Kirketjener/graver i Spandet:
Lene Hjort Karkov, Vesterskov 10, Høm tlf. 21 43 42 49
Kirketjener/graver i Roager:
Keld Andersen Roagervej 406 tlf. 24 29 06 71
Konstitueret sognepræst, Roager og Spandet:
Therese B. Solten, Tangevej 2, Ribe
tlf. præstegården ....................................................... 76 88 40 20
mobiltelefon ................................................................ 23 29 70 20
e-mail: tebs@km.dk.
Jeg kommer gerne på hjemmebesøg. Mandag er fridag.

Roager & Spandet Kirker

Joakim Skovgaard: Jesu fødsel. Foto: Niels Clemmensen, www.aalborgstift.dk
Alterbillede i Skagen kirke, motivet findes også i loftet i Viborg Domkirke

Advent - Jul - Helligtrekonger

*) præsten vikarierer i Vadehavspastoratet
Kirkebilen kører til og fra samtlige gudstjenester.
Ring til TAXA, tlf. 75 14 45 00. Oplys kundenummer 943.
Julekalender på DR, Den anden verden (Foto: Mette Marie Heinfelt)

December 2016 · Januar 2017

Det sker

Nyt fra menighedsrådene
Menighedsrådsvalg 2016
Som det vil være de fleste bekendt, har der været afholdt valg til
menighedsrådene i år.
I begge vore sogne var der fredsvalg.
I den forbindelse skriver Bonde Jessen, Spandet sogn:
”Jeg vil gerne sige tak til det gamle råd for et godt og konstruktivt samarbejde. Også en tak til Roagers menighedsråd og velkommen til de
nyvalgte. Jeg vil ønske alle en glædelig jul og et godt nytår”.
De nye råd holder konstituerende møder i november måned og tiltræder ved begyndelsen af det nye kirkeår, altså første søndag i advent.
Fordelingen af posterne offentliggøres på kirkernes hjemmeside og i
næste kirkeblad.
Pastoratets præst er født medlem af begge råd.
Roager sogns menighedsråd 2016-2020:
Lene Abel, Ll Roagervej 27
Benta Nielsen, Gl. Grænsevej 26 A
Jeannette L. Rehfeldt, Vestermarksvej 2
Carl Schneider, Roagervej 205
Knud Verner Thomsen, Sandbjergvej 5
Stedfortrædere:
Bent Brodersen, Buskemarksvej 6
Viggo H. Mogensen, Ll Roagervej 5

Adventskoncerter 2016

Spandet Kirke 6. december kl. 19.00
Med Duborgskolens pigekor, ’Lyspigerne’
Efter koncerten serveres gløgg og æbleskiver i forsamlingshuset.
Her vil Duborgskolens leder fortæller om skolens historie og om koret.
Roager Kirke 12. december kl. 19.30
Med Gredstedbro Egnskor.
Efter koncerten er alle velkomne til gløgg og æbleskiver i Medborgerhuset.

Arrangementer i Mødestedet, Spandet gl. Skole
8. december
5. januar
19. januar

kl. 12.00: Julefrokost. Underholdning
ved Jørgen Hanssen, og pakkeleg
”Nytårskoncert”. Tove og Johs. Tersbøl:
klaver, klarinet og fællessang
”I Pingvinland”, foredrag og billeder ved
Vibeke Tang Christensen, Ribe

Familiegudstjenester
- for børn og deres voksne – og alle andre!
Hvad venter vi på … Adventsgudstjeneste
i Roager Kirke 4. december kl. 11.00. Med FDF
Spandet sogns menighedsråd 2016-2020:
Marianne Freiberg, Spandetvej 27
Bonde Jessen, Skolevænge 4
Charlotte Lassen Olesen, Trekronevej 5
Birthe Appel Pedersen, Spandetvej 10
Doris Skinnerup, Spandetvej 3
Stedfortrædere:
Gitte Graver, Agertoften 16
Kirsten Staggard, Toftlundvej 143
Vise mænd fra Østerland Stjerneoptog og Helligtrekongers gudstjeneste
Spandet Kirke fredag 6. januar kl. 17.00
Efter gudstjenesten serverer FDF’erne suppe
* Hold øje med gudstjenester og arrangementer
på kirkernes nye hjemmeside *

Julens magi
Den anden verden hedder årets nye tv-julekalender.
Den handler om, at en helt almindelig teenagepige får adgang til et magisk eventyrland, hvor
hun forsøger at vinde prinsen på den hvide hest.
Julen er fejringen af, at noget nyt og magisk
finder sted. Men prinsen, fredsfyrsten, the Prince
of Peace, som han kaldes i Händels Messias, skal
ikke vindes, han kommer til os. Han findes ikke i
en fjern, magisk verden. Nej, han fødes lige ind
i vores uperfekte verden. Her i vores til tider besværlige og kedelige liv, åbner Gud sit eventyrlige rige for os. For af os selv, ville vi aldrig finde
eller nå det.
Derfor vanker vores hjerter hver jul til i Jesu føderum, som vi synger med Brorson. Vanke betyder
at bevæges eller at vandre eller drages hen imod
noget. Men vanke betyder også at vakle, vandre
vild og flakke om. Vi kender det skabtes vaklen
og hjertets urolige slag. For vi lever i en tid, hvor
det handler om at sætte sig mål og forfølge dem.
Vi lever med en oplevelse af, at det er os, der
bevæger os fremad i tid. Adventstiden udfordrer
den livstolkning. Her forbereder vi os i stedet på
noget, der kommer os i møde. Adventstiden vækker en længsel i os efter en fred og glæde af en
anden verden.
Med Jesu fødsel bryder Guds evighed ind i vores
vaklende, forjagede liv. Himlens fred kommer til
jord. Dét har sin egen magi.
Derfor er det ikke mærkeligt, at det var tre
stjernetydere, magere, der fandt frem til barnet
i krybben. Ordet mager, er i familie med ordet
magi. De tre vise mænd kunne tyde tidens tegn
– de så og fulgte den nye stjerne, der havde vist
sig på himlen. For den var tegnet på, at noget
helt nyt, en fred og en glæde af en anden verden, brød igennem til vores verden. Vi behøver
derfor ikke flygte ind i en eventyrverden. Magien
er hér: prinsen, fredsfyrsten er kommet til os.
Derfor pynter vi vore hjem med hjerter, glimmer,
stjerner og guld. Hjerterne varmes, klokker kimer
og stjerner tindrer – på himlen, i juletræets top
og i børns og voksnes øjne. Dét er julens magi Guds kærlighed, er nemlig ”den store Mager, der
forvandler Hytten til et Slot og gør Svenden til en
Drot”.
Glædelig Jul og Godt Nytår!
Therese Solten

