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FRA STAUNING KIRKE 

  

Udendørs-
gudstjeneste 

på 
Friplejehjemmet 

 
På grund af corona-reglerne har 
vi i en periode ikke kunnet 
afholde gudstjenester på 
Friplejehjemmet.  
Derfor afholder vi 8. juli kl. 
15,00 en gudstjeneste på 
plejehjemmets udendørsarealer.  
Alle er velkomne.  
Et par dryp får os ikke til at 
aflyse, men bliver det meget 
dårligt vejr, udsætter vi det 
nogle dage. 
Efter sommerferien er 
plejehjemmet forhåbentlig atter 
almindeligt åbent.  

Valgforsamling 
for valg til 

menighedsråd 
15/9 kl. 19,00 

 

Eftermiddagsmøde i Kirkehuset 
Tirsdag 29/9 kl. 14,30: 

”Firenze” 
Tirsdag 29/9 kl. 14,30 afholder jeg eftermiddagsmøde i kirkehuset i 
Fredensgade i Skjern. Der vil være kaffe, foredrag og sang. 
Jeg vil fortælle om den italienske by ”Firenze” og om byens store betydning 
for Europas kultur og historie. 
 

Hver fjerde år er der valg til 
menighedsrådet. Menighedsrådet 
består af 6 medlemmer: 
Sognepræsten og 5 folkevalgte.  
De 5 valgte medlemmer for de 
kommende 4 år vælges ved en 
valgforsamling, som foregår i 
Stauning sognegård tirsdag 15. 
september kl. 19,00. Alle som er 
medlemmer af folkekirken i 
Stauning, samt alle der har løst 
sognebånd til Stauning sogn, er 
stemmeberettigede ved mødet og 
kan lade sig opstille til rådet. 
Menighedsrådet afholder 6-7 
årlige møder. 
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Gudstjenester i Stauning 

28. JUNI    –   20. SEPTEMBER 2020 

 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

Corona-regler for gudstjenester: 
Vi er indtil videre blevet pålagt disse regler: Maksimalt 60 personer i 
kirken. Een meters afstand.  To meters afstand ved sang. (Personer fra 
samme husstand bestemmer selv afstand!) Maksmalt 10 personers til 
alters ad gangen. Forhåbentlig er reglerne snart ophævede. 

 

DATO:    HELLIGDAG: KL: PRÆST: 

28. juni 3. søndag efter trinitatis Kl. 10,30 C.T. Nielsen 

5. juli 4. søndag efter trinitatis Kl. 10,30 C.T. Nielsen 

Onsdag 8. juli Friplejehjemmet 
Udendørs Kl. 15,00 C.T. Nielsen 

12. juli 5. søndag efter trinitatis Kl. 9,00 C.T. Nielsen 

19. juli 6. søndag efter trinitatis Ingen  

26. juli 7. søndag efter trinitatis Kl. 9,00 P. I. Madsen 

2. august 8. søndag efter trinitatis Ingen  

9. august 9. søndag efter trinitatis Kl. 9,00 P. Nyborg 

16. august 10. søndag efter trinitatis Kl. 9,00 C.T. Nielsen 

23. august 11. søndag efter trinitatis Ingen  

30. august 12. søndag efter trinitatis Kl. 10,30 C.T. Nielsen 

6. september 13. søndag efter trinitatis Kl. 10,30 C.T. Nielsen 

13. september 14. søndag efter trinitatis Ingen  

20. september 15. søndag efter trinitatis 
Høstgudstjeneste Kl. 10,30 C.T. Nielsen 

 


