Præsentation af Daniel
Hvorfor har du søgt stillingen som sognepræst ved Zions Kirke?
Jeg er meget taknemlig over, at jeg er blevet valgt som sognepræst i
Zions Kirke. Gennem flere år har jeg gået og tænkt, at netop Zions Kirke
ville være et godt sted for mig og min familie. Mange ting har lagt sig til
rette, så jeg nu efter knap et halvt års vikariat har fået lov at fortsætte
arbejdet i menigheden. Gennem vikariatet er jeg blevet bekræftet i, at det
er her, jeg hører til. Og jeg glæder mig til at se, hvordan Gud vil bruge os
i menigheden i Zions Kirke i fremtiden.
Hvad vil du bringe med fra dit tidligere job?
Jeg har arbejdet meget med frivilligt arbejde gennem de seneste 20 år,
så jeg glæder mig over det store engagement og den trofasthed, jeg
møder fra ansatte og frivillige i Zions Kirke. Det vil jeg gerne være med til
at udvikle i fremtiden. Folkekirken har kæmpe muligheder i at nå
mennesker med evangeliet og med næstekærlighed i praksis. Jeg håber,
vi som menighed får en tættere kontakt med virksomheder på havnen og
i byen, så de også bliver klar over, at Zion er deres kirke.
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Hvor vil dit fokus være i Zions Kirkes arbejde?
Jeg vil fokusere på forkyndelsen i de vidt forskellige sammenhænge, som
sognepræsteembedet giver mulighed for. Samtidig vil jeg gerne være
med i mission og diakoni i forhold til mennesker, jeg møder i sognet, i
kirkens mange aktiviteter og ved kirkelige handlinger. Jeg glæder mig
over, når mennesker henvender sig for en personlig samtale. Jeg vil
både forsøge at være præst for alle dem, der bor i Zions sogn og for alle
dem, der har valgt Zions Kirke som deres kirke.
Sognepræst Johannes Sloth Christensen
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Kalender

Sommerudflugt

Tor 30/5 kl. 10.00

Højmesse v/ Johannes Sloth Christensen
Kristi himmelfartsdag - Kirkekaffe

Søn 2/6 kl. 10.00

Højmesse v/Johannes Sloth Christensen
6. søndag efter påske - Kirkefrokost

Ons 5/6 kl. 8.30

Sogneudflugt

Tor 6/6 kl. 14.30
Kl. 17.30

“Store Strandbydag”
Menighedsrådsmøde

Søn 9/6 kl. 10.00

Højmesse v/ Daniel Ettrup Larsen
Pinsedag,
Indsættelsesgudstjeneste - Kirkefrokost

Man 10/6 kl. 10.00

Højmesse, v/Johannes Sloth Christensen,
2. pinsedag - Kirkekaffe

Søn 16/6 kl. 10.00

Højmesse v/ Daniel Ettrup Larsen
Trinitatis - Skriftemål kl. 9.40 - Kirkekaffe

Søn 23/6 kl. 10.00

Højmesse v/Johannes Sloth Christensen
1. Trinitatis søndag - Kirkekaffe

Søn 30/6 kl. 10.00

Højmesse v/ Daniel Ettrup Larsen
2.søndag efter trinitatis
Skriftemål kl. 9.40 - Kirkekaffe

Søn 7/7 kl. 10.00

Højmesse v/ Johannes Sloth Christensen
3. søndag efter trinitatis - Kirkefrokost

Søn 14/7 kl. 10.00

Højmesse v/ Johannes Sloth Christensen
4. søndag efter trinitatis - Kirkekaffe

Søn 21/7 kl. 10.00

Højmesse v/ Johannes Sloth Christensen
5. søndag efter trinitatis - Kirkekaffe

Søn 28/7 kl. 10.00

Højmesse v/ Daniel Ettrup Larsen
6. søndag e. trinitatis
Skriftemål kl. 9.40 – Kirkekaffe

Onsdag den 5/6 tager vi på sogneudflugt.
Turen går denne gang til Vedersø,
hvor vi bl.a. skal høre om Kaj Munk.
Det plejer at være festligt
at følges ad på tur.

Billederne er fra turen til Frøslev lejren i 2014

Store Strandbydag
Torsdag den 6/6 er beboere og personale fra Strandby
Ældrecenter inviteret til Zions Kirke til gudstjeneste med
efterfølgende kaffebord.
Tænk på om du kender nogen på ældrecenteret, som har brug
for at blive hentet, for at komme over i kirken denne dag.
Alle er velkommen til at deltage.

Nyt fra menighedsrådet
Endelig fik vi besked fra Kirkeministeren om at Daniel Ettrup
Larsen er vores nye sognepræst. Menighedsrådet og præsten
har vidst det i lang tid, og det har været svært at holde det
hemmeligt.
Se Daniels svar på et par spørgsmål på bagsiden.

Indsættelsesgudstjeneste pinsedag den 9. juni.

