Nyhedsbrev
Sct. Peders Kirke
Maj 2020

Hver søndag kan du se søndagens
prædiken og høre en salme på din
computer, tablet eller smartphone.
Vi fortsætter med at sende disse minigudstjenester, så længe det giver mening.
Hvis du ikke kan finde dem, er du velkommen til at kontakte kirkekontoret på
8642 2403 eller kirke– og kulturmedarbejder Irene på 3118 5696.
For de tekniske hoveder findes videoerne både på kirkens YouTube-kanal og på
vores Facebookside. Begge under navnet Sct. Peders Kirke Randers.
Har du brug for at snakke, kan du ringe til præsterne og socialfaglig projektkoordinator Anne-Mette Pedersen. Se kirkens hjemmeside.
Byggeriet af den ny sognegård er stadig i fuld gang og har fulgt tidsplanen, så vi
glæder os til at kunne åbne dørene som planlagt 2. søndag i advent 2020.

Og så håber vi,
at kirken åbner
dørene længe
inden da.

➔

4. maj
I befrielsens tegn
Følg med på LIVE STREAMING - Direkte sendt via Facebook, når vi fejrer 75-års dagen for Danmarks befrielse. Vi gør vores bedste for at gøre det festligt og håber, I vil
kigge med.
Vi starter 20.35 med blæsere i tårnet, dernæst tænder vi lys på kirkepladsen og på
plænen nedenfor. Kl. 21 spiller organisterne fra fortrappen; En lærke letted m.fl.
1. En lærke letted, og tusind fulgte,
og straks var luften et væld af sang.
De tusind tårne tog til at tone,
så landet fyldtes af klokkers klang,
og byer blomstred i rødt og hvidt,
og det var forår og Danmark frit.
2. Det var en morgen som tusind andre
og ingen morgen i tusind år,
da Danmark vågned med klare øjne
til glædestimer og frimandskår,
og landet lyste fra sund til klit,
for det var forår og Danmark frit.
3. Vi mindes stille de tapre døde,
hvis navne lever i Danmarks navn,
og takken søger til dem, der segned',
og dem, der sidder med tunge savn.
Gud trøste dem, der har lidt og stridt,
til det blev forår og Danmark frit.
4. Men du, som styrter de stoltes riger
og løser fangne af bolt og bånd,
dig flyver hjerternes tak i møde,
vor skæbne er i din stærke hånd.
Nu er det forår og Danmark frit.
Velsign det, Herre, fra sund til klit.
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