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Første spadestik
Endelig kan byggeriet gå i gang.
Menighedsrådet markerer første spadestik
torsdag d. 9. januar kl. 14. Mød endelig op,
og vær med helt fra starten. Hvis vejret tillader det, afholdes arrangementet udendørs.
Er du bygge– og arkitekturinteresseret, så kom til en spændende torsdagscafé og mød arkitekten bag byggeriet, Bruno Viuf Larsen, fra Arkitektfirmaet Vilhemsen, Marxen&Bech-Jensen A/S. Han kommer og fortæller og viser billeder af det nye byggeri, - tanker, ideer, udfordringer
og planer. Torsdagscaféen er d. 16. januar kl. 14.30 i Sct. Peders Hus.

Nye tider
Jeg er af biskop og provst blevet spurgt, om jeg vil
overtage embedet som præst på hospice Randers
efter Alice Pedersen. Det har jeg sagt ja til. Det giver mening, da jeg ofte allerede på hospitalet har
kontakt til de patienter, der senere kommer på
hospice. Samtidig trives jeg rigtig godt i det felt,
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hvor sjælesorgssamtalen er i fokus.
Det har dog den pris, at jeg må sige farvel til mit embede som sognepræst
i Sct. Peders kirke. Det er de 20%, jeg har her som flyttes til hospice Randers. Sådan at mit embede hedder 80% på regionshospitalet Randers og
20% på hospice Randers. Ændringen træder i kraft 1. Februar, og jeg holder min sidste gudstjeneste i Sct. Peders kirke den 2. Februar kl. 10.00.
Jeg har altid været glad for at være sognepræst her i kirken. Jeg har i 6
1/2 år været en del af en dejlig menighed. Jeg har haft et menighedsråd,
der altid har støttet og bakket mig op, også i den her situation. To fantastiske kollegaer som jeg sætter rigtig stor pris på og en masse trofaste
sognebørn, som på forskellig vis har fundet vej til mit hjerte. Tak for en
dejlig tid i Sct. Peders sogn. Jeg vil savne jer.

Kh. Joan

Syng med under altergangen
NU SKAL VI SYNGE salmesang under nadveren.
Det vil ofte blive en længere salme, der rækker til
flere nadverborde, fordi vi jo har stor altergang.
Vores kompetente gudstjenestekor plejer at synge
3 flotte, flerstemmige satser ved gudstjenesten:
introitus og motet samt en flerstemmig salme under altergangen, men med mange nye korister vil
koret koncentrere opmærksomheden om de to
første – og vi får som menighed mulighed for at
synge med på salmen under altergangen. Så syng
med og tag evt. salmebogen med op til nadver –
og vis vejen for nye kirkegængere.
Ulla Horsholt
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