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1.Det første lys er Ordet, talt af Gud,
det skabte liv, hvor alt var øde,
med fuglesang, med blomster, der sprang ud,
med glæde over markens grøde.

2.Det andet lys blev tændt i Betlehem,
Guds Søn steg ned fra Himlens høje
og delte jorden med os som sit hjem
med al dens fryd og al dens møje.

3.Det tredje lys har intet øje set,
det lyser gennem hjertesorgen
og melder, det umulige er sket,
det tredje lys er påskemorgen.

4.Det fjerde lys har ild fra alle tre,
en pinseglød i vores hjerte,
så vi for dem, der intet lys kan se,
kan tænde kun en lille kerte.
Johannes Johansen

Kære menighedsrådsmedlem
Tillykke med valget og hjerteligt velkommen til en ny menighedsrådsperiode og til menighedsrådsarbejdet!
Måske får du lejlighed til at synge salmen ovenfor den dag, hvor du formelt tiltræder. Det kunne jeg håbe, for med
fire vers, et for hvert af adventskransens fire lys, minder den os om det, vi tror på. Den er et fint og godt afsæt for
både adventstid og de fire år, der ligger foran os. Det, som vi synger om, kan ingen jo ændre på. Pandemi,
kirkelukning, mundbind, håndsprit og afstandskrav kan ikke forhindre os i at tro. Påskeevangeliet blev forkyndt
trods lukkede kirkerum. Juleevangeliet vil blive læst og hørt trods adgangsbegrænsning i kirkerne. ”Pinsegløden”
vil fortsat oplyse, oplive og indprente os tro, håb, kærlighed, mod og kræfter. Der kan og skal arbejdes for kirkens
liv og vækst i alle sogne.
Så velkommen til! Der er opgaver, der venter. De fleste er givende, nødvendige og meningsfulde. Nogle vil være
besværlige og tage tid. Men jeg håber, at du vil finde, at det er det hele værd, og minder om, at der er hjælp at
hente til det meste.
Jeg ville gerne have inviteret til åbent hus i provstihuset, så du kunne få lejlighed til at møde regnskabskontoret,
it-medarbejder, koordinator for menighedsplejen og tovholder for provstiprojekter, personale-konsulent,
provstisekretær og provst. Det dur ikke for tiden. I stedet har hver medarbejder lavet en lille præsentationsvideo.
Filmene kan du finde på provstiets hjemmeside www.kolding.provsti.dk fra d. 1.dec.
På hjemmesiden er mange andre nyttige informationer, og du er altid velkommen til ringe til provstikontoret på tlf.
76312300.
I Kolding provsti er der meget, vi samarbejder om, og, om alt går vel, vil der i den tid, du sidder i menighedsrådet
være en række fælles arrangementer i provstiet. Det vil vi her fra provstikontoret holde menighedsrådene
orienterede om på sognemail og provstiets hjemmeside.
Med ønske om en glædelig advents- og juletid

