Det sker!

Den digitale
kirke i påsken

90-årige Karen Ravn er isoleret i sin lejlighed i Thorsø

Corona lukker kirken ned. Men også sognegården, konfirmandstuen og kirkekontoret ligger øde hen. Det er et savn for de mange,
der har deres gang i kirkens hus. Ældre og enlige, der måske flere gange om ugen mødes i et godt fællesskab med indhold, er afskåret fra en betydelig del af det sociale liv.
På plejehjem og ældrecentre er gudstjenesten aflyst, men så er der fjernsynet. TV-gudstjenesten, computeren med lokale gudstjenester, måske ligefrem fra egne kirker og med den lokale præst.
På de givne betingelser er det en god mulighed for alligevel at lytte til gode ord og en salme i en svær tid.
AB

Hadsten Storpastorat

Søften og Foldby

Røgen-Sporup-Søby

Følg os på www.hadstenstorpastorat.dk
og www.facebook.com/hadstenstorpastorat
Gudstjenester alle søn- og helligdage ved
de lokale sognepræster, sendt fra vores
lokale kirker.

På www.softenfoldbykirker.dk og på
www.facebook.com/SoftenFoldbyKirker
finder du gudstjenester både på tv, på
nettet og i radioen. Desuden er der bønner, aktiviteter, videohilsener fra kirkens
personale og nyheder.

Sognepræst Mette Mommsen poster ord,
tanker, digte, og citater påsken igennem.
Find det på Facebook i gruppen for Røgen-Sporup-Søby-sogne.

Salmer, musik og små videoer til opmuntring

Hammel-Voldby-Lading

Påskevandring med ruter mellem Storpastoratets kirker

Kirken i Hinnerup

Følg os på
www.hammel-voldby-ladingkirker.dk
www.facebook.com/Hammelkirke.dk
www.facebook.com/ladingkirke
Her finder du påskehilsner, musikindslag
m.m. og lokale online gudstjenester til alle
påskens helligdage.

Følg os på
www.facebook.com/kirkenihinnerup
Find små påskeoptakter - en for hver dag,
fra palmesøndag til 2.påskedag. Påskeoptakterne er ikke gudstjenester men små
fortællinger med udgangspunkt i kirkerne
om påskedagene.

Laurbjerg
På www.laurbjergkirke.dk kan du finde
gudstjenester med den lokale sognepræst
Eva Graabæk til skærtorsdag, langfredag,
påskedag og 2.påskedag

Favrskov Provsti

Hvorslev-Gerning-Vellev
Følg ”Hvorslev, Gerning og Vellev kirker”
på Facebook, med opdateringer om
situationen og ord fra sognepræsten til
eftertanke og opmuntring.
Se også www.hvorslevkirke.dk.

Andre Facebooksider
for lokale kirker:
www.facebook.com/
lyngaaskjoedlerbjergkirker
www.facebook.com/VejerslevAidtThorsoe
Facebook.com/
SallHaurumGranslevogHoulbjerg
Facebookgruppe: VoldumogRudkirker

www.facebook.com/
folkekirkendk

www.favrskovprovsti.dk

