”Vi spiser sammen – hver for sig”
Skærtorsdag den 9. april kl. 18.00 i Fjordpastoratet
Bestil en skærtorsdagsmiddag
Mange forbinder Påsken med tid til at være sammen med familie og venner. Særligt
Skærtorsdag står i fællesskabets tegn. I år kan vi ikke mødes og spise sammen eller fejre Påsken
sammen. Og så alligevel! Du kan nu bestille en skærtorsdagsmiddag og afhente den uden for
Gylling, Alrø, Ørting, Falling,
Hundslund eller Torrild kirke. Hvis du
har behov for det, kan du få leveret
måltidet til din dør – så vi alle er klar
til at spise kl. 18.00.
Skærtorsdag er den aften, hvor Jesus
spiste det sidste måltid med sine
venner. Med maden følger en lille
vejledning i, hvordan vi kan fejre
Skærtorsdag sammen - hver for sig.
Der er vedlagt en bøn, en tekst, en
salme og nogle refleksionskort. Men
du gør det lige på den måde, der passer til dig og din familie, når vi spiser sammen – hver for sig.

Menuen består af:
Langtidsbraiseret lam med bulgur - abrikos og feta
hertil frisk æblespidskåls salat, tzatziki og foccaciabrød (vegetarmenu: hjemmelavede Vadai)

Det praktiske
Det koster 50 kr. per kuvert. Hvis du ønsker at deltage, men ikke har økonomisk råderum,
kontakt da sognepræst Kåre Schelde Busk på tlf. 28 60 16 18.
Tilmelding foregår per mail eller telefon senest fredag d. 3. april kl. 11.00 til kirketjener Kirsten
Børling Hansen på tlf. 29 38 21 24 el. kirketjener@oertingfallingkirker.dk
Husk at oplyse:
- Navn
- Antal menuer (og om der ønskes vegetarmenu)
- Hvilken kirke du ønsker at afhente maden ved torsdag d. 9. april mellem kl. 16 og 17
(naturligvis under de anviste sikkerhedsforanstaltninger). Mulige afhentningssteder: Gylling
kirke, Alrø kirke, Ørting kirke, Falling kirke, Hundslund kirke eller Torrild kirke.
- Eller om du har behov for, at maden bliver leveret til din dør mellem kl. 15.30 og 17.30. Husk
da at oplyse adresse.
- Betaling via Mobilepay til 70566 (husk navn) eller du kan overføre beløbet til:
reg. nr. 6116 - konto 9043003530 (husk navn).
Det er kun muligt at få leveret et skærtorsdagsmåltid, hvis man bor i Fjordpastoratet.
Maden bliver lavet og pakket i engangsemballage hos ”Restaurant Himmel & Hav”

