
1.OO SALMER
pi vej til vores kirker

Salmer til brug under gudstjenesten -
& i livet til glede, opmuntring og eftertanke

L0 onsdage i efteriret 2018 og forAret 201 9
(se dato og sted inde i folderen)

&



"De samarbej dende sogne"

Er et fallesskab mellem 12 nabosogne i Middelfart provsti: Ejby, Balslev, Udby,
Fans, @rslev, Husby, Indslev Brenderup, Harndrup, Fjelsted, Gelsted
og Tanderup.

Samarbejdet har til formAl:
- At styrke samarbejdet og det kirkelige fellesskab pA tvers af sognegrenser.
- At muliggore arrangementer, som er for smalle, for omfattende eller for dyre
for det enkelte sogn.
Hvert sogn bidrager med et mindre kontingent, som sammenlagt giver stsrre mu-
ligheder for arrangementer, der ellers ikke ville kunne gennemfores.

SAMARBEIDENDE
SOGNE

Program for efterArets andre arrangementer:

Gospelkoncert: 31. august, Balslev Kirke kl. 19.00 m. |ulie Ben Semmane.

Kirkekino: 8. september, kl. 10.00. Nr. Aby Bio: Film: "Der kommer en dag".

Gospelverksted: 7. oktober i Fjelsted Kirke. Julie Ben Semmane kl.9 - 17.

Salmedigter Jens Rosendal og komponist Rasnus Borring

Sondag d. 28. oktober, kl. 15.00 i Udby Kirke.

"Sandhed oglagn" ved Pernille Homum, 13. november i Fons Kirke kl. 19.00.



L00 salmer

blev udgivet i 2016 som et tilleg til salmebogen fortrinsvis af helt nye salmer og
melodier. Tillegget viser at der i disse Ar skrives mange nye salmer, hvorigennem
vores liv og eksistens beres ind i et nutidigt kristent sprog. De nye salmer og me-
lodier bringer en fintfolende fornyelse ind i de vestfynske kirker, nAr vi nu gen-
nemforer en salme-"maraton", hvor vi sammen synger alle de 100 salmer.
Over 10 aftner vil de 100 salmer blive presenteret af de lokale prrester og melodi-
erne vil blive presenteret af de medvirkende organister. Og sammen skal vi alle
synge de nye salmer og opleve det rum, og det serlige fallesskab der skabes gen-
nem ord og musik. Det er ogsA en enestAende lejlighed til at besoge de andre kir-
ker.

Kirkerne har salmebogstillegget, sA man skal blot mode op.

Organist Eva Msller Knudsen medvirker.

Alle salmeaftner ligger pi onsdage fra17.00 til 18.45:

EFTERAR 2018 12. september - Ejby Kirke

3. oktober * Indslev Kirke

24. oktober - Gelsted Kirke

14. november - Husby Kirke

5. december - Orslev Kirke

FORAR 2019 23. ianuar - Balslev Kirke

20. februar - Fzns Kirke

13. marts - Tanderup Kirke

10. april - Brenderup Kirke

8. maj - Udby Kirke,

Vertskirken serverer et let traktement i en pause

Gratis entre - alle er velkomne! Lad os blive rigtig mange.



Fsrste gang

Ejby Kirke

Onsdag d. 1-2. september 20!8
kl. t7-19.45

Indledning til salmerne v. Sogneprest Jens Christian Rothmann


