Du kan møde Varpelev Kirke på Facebook
Varpelev Kirke er på sogn.dk‛s hjemmeside: www.sogn.dk/varpelev,
hvor du kan orientere dig om planlagte gudstjenester, koncerter og
andre arrangementer

Varpelev
Kirke

Mere lokalt har Varpelev en hjemmeside, www.varpelev.dk, hvor
kirken selvfølgelig har sine egne sider. Foruden artikler om kirken
er der sidste nyt fra menighedsrådet.

Og først og
fremmest
mødes vi til
gudstjenesterne. Kom
og vær med.
Det er vor
alle sammens
kirke, og jo
flere vi er,
jo tættere
bliver fællesskabet.

Varpelev menighedsråd har pr. 3. april 2013 følgende medlemmer:
Formand:
Kirsten Bjørneboe
Varpelev Bygade 12
Tlf. 5657 8118
kirsten-mr@varpelev.dk

Kirkeværge:
Reinar Jensen
Grønagervej 3
5657 9030
reinar@jensen.mail.dk

Sekretær:
Charlotte Thomsen
Varpelev Bygade 18
Tlf. 2721 6173
britt-1976@hotmail.com

Næstformand:
Lars Ove Hansen
Varpelev Bygade 22
Tlf. 5657 8334
kirstenlarsove@gmail.com

Kasserer:
Bente Christensen
Tryggevældevej 8
Tlf. 5657 8587
bc@lundbergdata.dk

Sognepræst:
Anette Seifert
Hårlev Kirkevej 1, Hårlev
Tlf. 5628 6058
ase@km.dk

Varpelev menighedsråd inviterer indenfor
til et glas rødvin og lidt ost
og en god snak

Menighedsmøde
onsdag den 22. maj 2013 kl. 19.30
i Forsamlingshuset

Ideen med menighedsmødet er, at mødedeltagerne deltager i
samtalen på lige fod med menighedsrådet – så vi kan inspirere
hinanden med ideer, holdninger, ønsker og kritik.
Mulige emner:


Hvad bruges kirkeskatten til?



Hvad laver præsten resten af ugen?



Er Varpelev for lille til eget menighedsråd?



Kl. 18.30: Kirken er åben
Aftenen kan begynde med at se de charmerende kalkmalerier,
høre lidt om kirkens historie eller kravle op i tårnet og se
Varpelev fra en ny vinkel.
Kl. 19.30: Møde i forsamlingshuset
Menighedsrådet orienterer kort om
dets arbejde, præsenterer foreløbige planer for det kommende år - og
lytter til mødedeltagernes meninger.

Folkekirkens logo

Er søndag formiddag det bedste tidspunkt for gudstjenester?



Hvordan vedligeholder vi vores kirke og kirkegård?



Ønsker til kirkekoncerter

Du kan bruge disse linjer til at notere dine forslag eller
spørgsmål til menighedsrådet:

