Lille Pederstnrp
Sogpinviterrer
til Gudog
burger
blodt brod efter gudstjenesten, siger sogneprest Niels Peter Jacobsen.
Gudstjenesteni morgen
bliver en familiegudstjeneste og henvendersig til bAde bsrn og voksne. Menighedsridet har besluttet. at
den skal folge liturgien.
Dermed bliver ikke fulds-tandi9 anderledesend en
gudstjeneste,men
Med kun 106sjrele i deJlil- -.p.grmal
'dbr
ie Pederstrup Sogn begbliver fortallinger for
renser det kirkelige liv sig born, og der vil ogsAindgA
hovedsageligt til
den billeder og en enkelt Kim
mAnedlige gudstjeneste. Larsen-sang.
Derfor er det nogetafen reBagefter modes man afvolution, at menighedsrA- hengig af vejret uden for
det nu har besluttet sig for kirken eller i vAbenhuset
at holde en gudstjeneste for at spiseburgere med oI
specieltmilrettet mod sog- eller sodavandtil.
- Det er jo ikke sidan, at
nets bsrn og unge. Arrangementet hedder >Gud og en fierdedel afde kirkelige
burger<,og det holdesi for- aktiviteter i Pederstrup
bindelse med gudstjene- har henvendt sig til bsrn
sten i morgen klokken og unge, selv om de udgor
10.30.
si stor en del af befolknin- Der er ikke tradition for gen i sognet.Det har varet
noget sarligt sprel, fordi lidt af en aha-oplevelseat
sogneter sA lille. Men me- finde ud af, at der pr SA
nighedsrddet har holdt en mange. Jeg har ofte lavet
aften, hvor vi som i Rod- bsrnegudstjenester i Radding og Lovel har diskute- ding og Lovel, men har
ret visioner,oghvad vi ger- holdt mig tilbage i Pederne vil med vores sogn.Her strup, fordi jeg har tankt,
kom vi til at snakke om, at at forudsetningen ikke
cirka en fierdedel af ind- var der. Men nu skal det
byggerneer under f8 ir. Vi proves, og man mi jo ogsA
vil gernegive dem en plads gernekomme,selv omman
i kirken ogsA,si nu vil vi ikke bor i sognet,siger Niforsoge os med at holde els Peter Jacobsen.
>Gud og burger< og prove
jak
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