1. halvår: tirsdags aften møder i Sct. Maria kirke i 2020
Til menigheden.
Mødeaktiviteter og deres datoer.:
Kvindegruppens møder:

Møderne holdes en gang om måneden på følgende datoer:
14/1
11/2
11/3
14/4 19/5
16/6

Mødeleder: Hellen OFS
Kvinder i alle aldre er velkomne. Møderne finder sted i biblioteket fra kl. 19-21

Rosenkransbøn og dagens tekst/tekster:
Bente Maria og Eva OFS vil lede rosenkransbøn og samtale om dagens tekst.
Datoer:
7/1 28/1
Tidspunkt. kl. 18-20

4/2

18/2

3/3

17/3

21/4

5/5

26/5

2/6

23/6

Efter bøn går vi i biblioteket.
Tag eventuelt madpakke med. Der serveres te og kaffe, hvis dette ønskes.
Tag gerne din bibel med. Tekstlæsningen gennemgås i biblioteket. Sammen vil vi læse dagens
tekst/tekster og tale med hinanden om, hvordan vi forstår dem og, hvad de siger til os.
Medlemmer fra andre kirkesamfund er velkomne til at deltage.

Sekularfranciskanske gruppemøder:
Sted:
Biblioteket
Tidspunkt: kl. 18-20
Datoer:
21/1 25/2 24/3 28/4 12/5
9/6
Sekularfranciskanere er mennesker, der er medlem af den franciskanske families 3. orden
1. orden er en brødreorden, der består af mænd, som oftest også er præster, men ikke
nødvendigvis.
2. orden er en kvindeorden; Clarisserne
3. orden – selularfranciskanerne - er, hvad man tidligere kaldte en lægorden. Vi er
medlemmer, som har aflagt et offentligt løfte i kirken om at efterleve evangeliet på den
Hellige Frans’ vis (vores ordensstifter 1182-1226). Selvom vi er en orden, aflægger vi ikke
ordensløfter. Vi er almindelige mennesker, der lever i verden. Nogle er gift, andre lever
alene. Vi har familier, venner og bekendte og mange er på arbejdsmarkedet. Vi forsøger på
bedste vis, at leve næstekærligt, der hvor vi færdes.
Endnu er vi ikke OFS-medlemmer nok til at genetablere det fraternitet, der blev grundlagt i
Sct. Mariæ Kirke i august 1985. Men vi er tilbage som ”gruppe” i 2020.
Skulle der være medlemmer af menigheden, som ønsker vide, hvad sekularfranciskansk
spiritualitet handler om og derfor ønsker at deltage i vore gruppemøder, bedes de kontakte
Hellen Zielke Nielsen: mobil 51 36 67 48
Venlig hilsen
Hellen, Jan, Bente Maria og Eva

