Invitation til menighederne i Ribe stift
Til bords på grænsen
Ved forskellige grænseovergange mødes kristne fra nord og syd, hen over den fysiske
grænse, ved et langbord for at fejre gudstjeneste, spise og have det
godt med hinanden.
Som Jesus samlede mennesker ved et bord, og skabte fællesskab samles vi på disse dage
hen over grænsen for at markere vores kristne fælleskab og gode naboskab.
Arrangørerne sørger for borde og bænke. Vi beder alle deltagere bringer noget at spise til
deling og pynt til opdækning af et bord med dug, tallerkener – fantasien kender ingen
grænser. Ud fra de mange borde, vi har sat sammen, oprettes et langt, farverigt
banketbord hen over grænsen. Ved hver af de tre begivenheder deltager en biskop fra et af
de tre stifter: Haderslev, Schleswig og Ribe. Vi starter med en fælles gudstjeneste.
Medbring pas og, om nødvendigt, regntøj. Vi samles uanset vejret.
Vi håber meget, at det er et arrangement, som mange sogne/pastorater vil have lyst til at
deltage i.
Gudstjenesterne med fællesspisning finder sted på følgende datoer:
Grænseovergangen v. Rørhus-Nydam d. 7. juni 2020 kl. 11.00 – 13.00. Biskop over
Haderslev Stift Marianne Christiansen deltager. (Tilmelding senest 4. maj).
Grænseovergangen v. Pebersmark d. 16. august kl. 11.00 – 13.00 2020. Biskop over
Schleswig Stift Gothart Magaard deltager. (Tilmelding senest 26. juni)
Grænseovergangen v. Siltoft d. 13. september kl. 11.00 – 13.00 2020. Biskop over Ribe
Stift Elof Westergaard deltager. (Tilmelding senest 17. august)
For deltagere fra Ribe Stift gælder det, at biskoppen har givet tilladelse til, at man
forlægger sognets søndagsgudstjeneste til en af de overfor nævnte gudstjenester. Jeg
minder om, at en sådan beslutning skal fremgå af et referat fra et menighedsrådsmøde.
Tilmelding
For at kunne sikre at vi har borde nok, beder vi om, at man indsamler tilmeldinger
lokalt på sogne/pastoratsniveau og laver en samlet tilmelding pr sogn/pastorat til
provstisekretær Jesper Skau på jesk@km.dk Vi beder om, at det af tilmeldingen fremgår

hvilket sogn/pastorat, det drejer sig om, navn og tlf. på den, der står som kontaktperson
og deltagerantal.
Pilgrimsvandring:
Der er mulighed for at deltage i pilgrimsvandring i forbindelse med arrangementet d.
16. august 2020. Man vandrer fra Burkal Kirke til Pebersmark. Start fra Burkal Kirke kl.
8.00. Turen er ca. 8. km. lang. Der er ikke tilmelding til pilgrimsvandringen, mød blot
op. (Men husk tilmelding til ’Til bords på grænsen’).
’Til bords på grænsen’ er en del af en række arrangementer lavet i et samarbejde mellem
de tre grænsestifter i anledningen af 2020. Yderligere oplysninger kan findes på
www.kirken-over-grænsen.dk
Bedste hilsener
På vegne af arrangørerne
Provst Christina Rygaard Kristiansen
Arrangører af ’Til bords på grænsen’: Annegret Wegner-Braun, Pröpstin i Ev. Luth. Kirkekreds
Nordfriesland Christina Rygaard Kristiansen, provst fra Dansk Folkekirke iTønder Matthias Alpen, senior i
Nordschleswigschen-samfundet i ,Lügumkloster Carmen Rahlf, Pröpstin i Ev. Luth. Kirkekreds SchleswigFlensburg

