KIRKEBLADET
Gunderup - Nøvling

INDHOLD
HVOR SKAL JEG
HENVENDE MIG
SIDE 2

PRÆSTEN SKRIVER:
KAN MAN GÅ
PÅ VANDET?
SIDE 3

SOMMERMØDE
MED RUTH BIRK
CHRISTENSEN
SIDE 4

SOMMERKONCERT
SIDE 5

MINDEGUDSTJENESTE
FOR SLAGET VED LUNDBY
SIDE 6

BABYSALMESANG
SIDE 7

HVORNÅR SKAL
JEG I KIRKE
SIDE 8

Juni • Juli • August 2015 · Nr. 3 · 81. årgang
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www.gunderup-kirke.dk

Kirkelig vejviser
Præster:
Sognepræst Mette Nøhr Shaw
Kirkebogsfører og
begravelsesmyndighed
Gunderupvej 1, 9260 Gistrup
Mail: MNS@km.dk
Tlf. 9833 3015
Fax 9833 3145
Træffes telefonisk og efter aftale.
Ugentlig fridag er fredag.
Sognepræst Lene Riger-Kusk
Nøvling Skolevej 10,
9260 Gistrup
Mail: LRKU@km.dk
Tlf. 9636 6666
Træffes bedst tirs.– fre. kl. 12-13
ellers gerne efter aftale.
Ugentlig fridag er mandag.
Sognepræst Ejnar Grønlund
Splinten 16, 9260 Gistrup
Mail: EJGR@km.dk
Tlf. 9831 5226
Træffes telefonisk og efter aftale.
Ugentlig fridag er mandag.
Kirkekontor:
Kordegn Helle Lo Sørensen,
Gunderupvej 1, Gunderup,
9260 Gistrup
Tlf. 9833 3552
Fax 9833 3542
Mail: HELS@km.dk.
Træffetid: Man.-fre. kl. 9.30-13.00,
Torsdag tillige kl. 15.30-18.00
Gistrup kirke: onsdag kl. 8-9
Kirkebladet
Udgives af et udvalg under GunderupNøvling menighedsråd:
Renate Uhrenholdt, Lene Riger-Kusk
og Rosa Pedersen (ansvarshavende).
Stof til næste nummer af Kirkebladet
Vedr. Nøvling sogn sendes til:
Rosa Pedersen, rosapreb@gmail.com
Vedr. Gunderup sogn til:
Renate Uhrenholdt,
renate@uhrenholdt.dk
Deadline 18. juli.
Næste nummer af Kirkebladet udkommer
september 2015 og dækker månederne
september, oktober og november.

Hvor henvender man sig?

Anmeldelse af fødsel:
Jordemoderen foretager som regel anmeldelsen, men er fødslen sket uden
jordemoder, skal forældrene anmelde
fødslen senest 14 dage efter fødslen.
Hvis forældrene er ugifte, kan de erklære, at de ønsker at varetage omsorgen
og ansvaret for deres barn sammen.
”Omsorgs- og ansvarserklæring”, som
giver fælles forældremyndighed, afgives digitalt på www.borger.dk
Navngivning og navneændring:
Anmeldes digitalt på www.borger.dk
Dåb:
Tidspunkt aftales med kirkekontoret

GUNDERUP MENIGHEDSRÅD:

Besøg af præsten:
Ønsker man præstens besøg hjemme,
eller er man som pårørende, nabo eller
ven, bekendt med, at en person – f.eks.
i forbindelse med hospitalsindlæggelse
– ønsker præstens besøg, er man altid
velkommen til at kontakte en af sognets præster.
Begravelser:
Dag og klokkeslæt for begravelsen aftales med kirkekontoret. Kirkeværge og
graver kontaktes vedr. gravsted.

NØVLING MENIGHEDSRÅD:

Formand:
Birgit Nielsen
Vaarstvej 47, Skovstrup
9260 Gistrup
Tlf. 6052 9506
Mail: vaarstvej47@gmail.com

Formand:
Ernst Rosqvist
Ladegaardsvej 11, Visse
9210 Aalborg SØ
Mobil 2278 0948
Mail: erosqvist@gvdnet.dk

Kirkeværge:
Søren Haals
Oppelstrupvej 115, Gunderup
9260 Gistrup
Tlf. 9833 3296

Kirkeværge:
Grete Nielsen
Oppelstrupvej 32, 9260 Gistrup
Tlf. 9831 4506 – mobil 2463 4976
Mail: regnergrete@gmail.com

Elsebeth Andersen
Birgitte Libak
Inger Søndergaard
Renate Uhrenholdt

Rosa Pedersen
Helle Nygaard Christensen
Oda Huse
Jette Hansen
Regina Hansen

Sognepræst Mette Nøhr Shaw
Sognepræst Lene Riger-Kusk
Sognepræst Ejnar Grønlund
Organist i Gunderup:
Elisabeth Bech-Egstrup
Tlf. 2624 9706
Mail:elisabech@gmail.com
Graver i Gunderup:
Lars Windahl Jensen
Tlf. 2081 5557
Fridag: Mandag
Mail: graver-gunderup@mail .dk

Grafisk Produktion
NordPro
Mølleå 1, 3. sal, 9000 Aalborg
Tlf. 9811 6555, Fax 9811 6550
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Vielser:
Aftales ved henvendelse til kirkekontoret. Husk prøvelsesattest fra borgmesterkontoret samt dåbs- eller navneattest.

Sognepræst Mette Nøhr Shaw
Sognepræst Lene Riger-Kusk
Sognepræst Ejnar Grønlund
Organist i Nøvling:
Gitte Rolighed
Mobil: 2238 0486
Mail: gitterolighed@icloud.com
Graver i Nøvling:
Jens Sørensen
Mobil: 2084 1401 mellem kl. 8-15
Fridag: Mandag
Mail: graver@noevling-kirke.dk
Toften, Nøvling:
Brådalsvej 80, 9260 Gistrup
tlf. 9831 4262
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Præsten skriver

Kan man gå på vandet?
- noget om at tro på sig selv og på det, der er større
Af sognepræst Lene Riger-Kusk

Han hørte til dem med en god portion
selvtillid. Han var arbejdsom. ”En slider” sagde folk om ham. Han holdt
sig da heller ikke tilbage – hverken
når noget skulle gøres eller siges,
eller når spændende udfordringer
lokkede. Han kastede sig ud i det
med vilje og gåpåmod. Og det gik
også som regel godt, når bare man
troede på sig selv. Det var blevet
hans mantra: når bare man tror på
sig selv. Men dén nat lærte
han noget andet. Han var
ude og fiske sammen med
de andre. Pludselig havde en
af dem set noget lysende i
det fjerne, som kom tættere
og tættere på. De var blevet
bange, alle sammen. Også
ham, Peter, det måtte han
indrømme. Men selvfølgelig
var det alligevel ham, der
gik frem i båden for at undersøge sagen nærmere. Og
så så han, hvad det var. Det
var Vorherre selv, Jesus, der
kom gående hen over vandet
til dem. Nu kunne man tro,
at Peter i det øjeblik blev grebet af
skepsis eller mistro. Men det gjorde
han ikke. Han blev derimod grebet af
den spændende udfordring at kunne
gå på vandet! Derfor spurgte han
Jesus, om han måtte komme ud til
ham. ”Kom!”, sagde Jesus. Og mens
de andre råbte: ”nej Peter! Du er ikke
rigtig klog! Du kan da ikke gå på vandet!” hankede Peter op i sin selvtillid og kravlede ud over rælingen. Når
bare man tror på sig selv, så kan man
alt, tænkte han.
Så begyndte han at gå. Han holdt blikket fast på Jesus. Denne mand som
han havde kendt og fulgt de seneste
år. Det var et helt særligt bekendtskab, som kastede et nyt lys over
alting – én selv, ens medmennesker,
ens omverden. Måske var han virkelig
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Guds søn, som nogen sagde, og som
han også nogle gange selv antydede
på sin egen kryptiske facon. Ting, der
ellers ikke lod sig gøre, lod sig gøre,
når han var der. Syge blev raske, selvretfærdige blev sat på plads, undertrykte fik en plads. Ja, man kunne gå
på vandet, når han var der.
Gå på vandet? Peter kunne pludselig
mærke det våde element kildre under sine fødder. Gik han virkelig på
vandet? Han kiggede ned og så kun
sine fødder og det store mørke, kolde

vand. Alt andet forsvandt for ham.
Mens han mistede fodfæstet, forsøgte han at holde fast i sit mantra: ”Når
bare man tror på sig selv”. Men troen
på sig selv kunne pludselig ikke bruges til en pind. Den kunne ikke holde
ham oppe, da han begyndte at synke
i. Rædselsslagen og med en meget
lille selvtillid råbte han til Jesus, som
kom ham til undsætning og hjalp ham
tilbage i båden.
Denne beretning fra Det nye Testamente er en af mine favoritter. I en
tid hvor vi har så travlt med at bilde
os selv og hinanden ind, at alt kan
lade sig gøre, hvis bare ”du tror på
dig selv”, præsenteres vi her for et
andet og større perspektiv.
Langt hen ad vejen kan det jo være
fint nok at have en tro på sig selv.
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Men der er også situationer i livet,
hvor troen på én selv ikke kan bruges
til noget som helst.
For den kommer til kort, troen på én
selv. Der er situationer og perioder,
hvor den ikke kan holde os oppe. Ligesom det skete for Peter. Nysgerrighed og vovemod og ”over-tro” på sig
selv havde fået ham ud på dybt vand.
Og dér viste det sig, at troen på sig
selv ikke var nok.
Jeg kan så godt lide denne fortælling,
også fordi Peter på mange måder er
en god mand at spejle sig
i. Han kastede sig ud i livet, tog chancer og muligheder når de var der. Hvem
kunne f.eks. ikke have lyst
til at prøve at gå på vandet! Men jeg tror også, han
dén nat lærte, at det ikke
altid er nok bare at tro på
sig selv. Nogle gange bringer livet os derhen, hvor
vi ikke selv kan bunde, og
alt synes stort og sort og
mørkt under os. Da Peter
var dér, vidste han godt, at
man ikke kan alt uanset,
hvor meget man tror på sig
selv. Og så løftede han blikket væk
fra sig selv og så hen mod Ham, som
kunne holde ham oppe og ville holde
ham oppe, også dér ude på det dybe
vand, hvor han havde forvildet sig ud
forblændet af tanken om, at det kan
man godt, når bare man tror på sig
selv.
Den nat blev det tydeligt for Peter, at
troen på sig selv kan bringe én langt.
Men man kan også komme så langt
ud, at den tro ikke kan bruges til noget som helst. Og da var Peter mand
nok til at slippe sit eget og forlade sig
på troen på Vorherre. Og han kaldte
ud til lyset i mørket: ”Hjælp mig!” Og
Vorherre hjalp ham tilbage i båden.
Tilbage til fast grund under fødderne.
For Peter kunne ikke gå på vandet
ved egen hjælp.
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Gunderup

Kaffe og kage
Ruth Birk Christensen "Soldatermor", holder et levende foredrag om oplevelserne
med og blandt udsendte danske soldater.
Som både diakon og leder af KFUM soldaterhjem har Ruth oplevet udsendte
danske soldater i både Irak, to forskellige
steder i Afghanistan og Libanon. Hver aften
formåede hun at give små glimt af kristendommens trøst og budskab om kærlighed.
I foråret 2010 åbnede hun et nyt soldaterhjem i et telt MOB Price, Afghanistan, der

Gunderup kirkes
åbningstider
Kirken er åben i graverens
arbejdstid. Lørdag lukket.
Søndag og helligdag er der åbent i
forbindelse med gudstjenesten.
www.gunderup-kirke.dk

Telegrammer og kort med
motiv fra Gunderup kirke
Kan fortsat købes på kirkekontoret.

Gunderup sogns
lokal-historiske arkiv

mellem krudt og kugler

har fået en enorm popularitet, også blandt
engelske og amerikanske soldater.

Vel mødt til en spændende eftermiddag

Søndag d. 21. juni kl. 14.00
Gudstjeneste, Gunderup kirke
Foredrag kl. 15.00
konfirmandstuen

Kære kommende konfirmand…
om konfirmation og forberedelse 15/16
Hvis du skal i 7. klasse efter sommerferien så har du måske allerede nu
gjort dig nogle tanker om hvorvidt du
vil konfirmeres eller ej.
Konfirmation i Gunderup kirke
bliver søndag d. 1. maj 2016
Med hensyn til konfirmationsforberedelsen så foregår den i Gistrup kirke,
og hvis du går på Gistrup skole får du
et brev fra præsterne i starten af det
nye skoleår. Hvis du går på en anden
skole men gerne vil konfirmeres så giv

mig et ring (98 33 30 15) eller skriv en
mail: mns@km.dk
Hvis dette har vakt din interesse
skal du sætte X i kalenderen ved
søndag d. 30. august 2015 kl.
10.30.
Her er der indskrivning i Gistrup kirke
(bemærk venligst at det foregår i Gistrup kirke) hvor du bedes medbringe ét
stk. forælder eller to, din navneattest
– hvis ikke du er døbt, eller din dåbsattest hvis du allerede er døbt.

har til huse i den gamle konfirmandstue i Gunderup præstegård. Arkivet
har åbent den første onsdag i hver
måned fra august til juni kl. 14.00 til
17.00.
Uden for åbningstid kontaktes formand Elsebeth Rasmussen, Polshøjvej 15, Gunderup, 9260 Gistrup – tlf.
98 33 33 92.

Besøg os på
hjemmesiden og se
gudstjenesteliste,
sognearrangementer
og meget andet
www.gunderup-kirke.dk
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Årets konfirmander
i Gunderup 2015
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Nøvling og Visse
PIGEKAMMERET
Vi holder ferie ind til
TIRSDAG 8. SEPTEMBER
Udflugt til Skagen
Vi kører fra Gunderup Præstegård
kl. 9.00 Toften, Nøvling kl. 9.10
og Visseladegaard kl. 9.15
Vi spiser brunch kl. 11.30 på
restaurant ”De 2 have”
Kl. 14.00 er der bestilt guidet
rundtur på Skagens Museum. På
hjemvejen besøger vi Hulsig kirke.
Vi forventer at være tilbage ca. kl.
18.30
Turen koster 250 kr.
Tilmelding og betaling til
Grete Nielsen, tlf, 98 31 45 06
– mobil 24 63 49 76
mail: gretregner@gmail.com
Tilmelding senest 1. september.
Planlagte arrangementer i
efteråret tirsdag 6. oktober,
3. november og julefrokost 1.
december.
Pigekammeret” er et tilbud til alle
kvinder.
Der arrangeres 6 eftermiddage i
løbet af året, 3 om foråret og 3
om efteråret.
Hvis der ikke står andet, er alle
møderne i Toften, Nøvling kl. 14.00

Sommerkoncert
Organist Gitte Rolighed vil sammen
med kirkens kor og sanger/sangpædagog Pia Fog, synge sommer- og aftensange.
Pia Fog er uddannet sanger fra Nordjysk Musikkonservatorium og har endvidere en solistuddannelse fra Sct. Cecilie Konservatoriet i Rom. Pia har givet
en række koncerter i ind- og udland,
blandt andet England, Italien, Tjekkiet
og Letland. Derudover har hun være
solist ved Aalborg Symfoniorkester.
Aktuelt er Pia afdelingsleder og underviser på Vestervig Kirkemusikskole og
Aalborg Kulturskole.
Til koncerten vil du komme til at høre
både kendte og mindre kendte sange
af Carl Nielsen (‘Jeg ved en lærkerede’,
‘Solen er så rød mor’ og ‘Den danske
sang’) og andre komponister, både dan-

ske og udenlandske. Nogle sange vil
blive fremført af Pia alene, blandt andet
‘O, Divine Redeemer’ af Charles Gounod, eller af koret og Pia i fællesskab,
eksempelvis ‘Look at the World’ af John
Rutter. Andre sange vil vi synge sammen. Så smør stemmebåndet og stil ørerne ind på musik der rører hjertet! Det
bliver en aften fuld af både forventede
og uventede overraskelser, hvor du blot
skal læne dig tilbage og nyde en pause
fra hverdagens gøremål.
Der er gratis entré.
Efter koncerten er Nøvling menighedsråd vært ved et glas vin.

Torsdag d. 18. juni kl. 19.00
Nøvling kirke

Nye konfirmander

Friluftsgudstjeneste

De nye konfirmander bydes velkommen og indskrives ved gudstjenesten den 16. august.

I forbindelse med Nøvling Festuge
holdes der også i år friluftsgudstjeneste ved bydammen i Nøvling.
Gudstjenesten er sognets gudstjeneste, der denne søndag er flyttet
ud i det fri. Rammerne er dermed
nogle andre, men indholdet er det
samme. Vi skal synge, lytte, bede
og modtage den hellige nadver.
Nøvling, Bydammen,
søndag 30. august kl. 14.00

I begyndelsen af juni måned vil
jeg dele en seddel ud i den nuværende 6. klasse på Nøvling skole
med yderligere informationer om
konfirmationsforberedelsen.
Lene Riger-Kusk

Nøvling kirkes åbningstider
Nøvling kirke er åben på hverdage
kl. 8-16 samt søn- og helligdage i
forbindelse med gudstjeneste.
www.noevling-kirke.dk

Besøg os på hjemmesiden
og se gudstjenesteliste,
sognearrangementer
og meget andet
www.noevling-kirke.dk
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Årets konfirmander
i Nøvling 2015
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Løst og fast i vore sogne
Menighedsrådsmøder
Gunderup

holdes i konfirmandstuen kl. 19.00.
• Onsdag d. 3. juni (kl. 18.00)
• Tirsdag d. 11. august

Nøvling

holdes i Toften kl. 19.00
• Onsdag d. 3. juni
(kl. 18.00 i Gunderup)
• Onsdag d. 19. august

Har du eller din nabo
ikke fået kirkebladet?

Så kan det hentes i Dagli’Brugsen i Visse.

Kære hundeejer Det
er de færreste mennesker,
der bryder sig om at træde
ud af bilen og sætte skoen direkte i en
hundehøm-høm. Vær rar at samle din
hunds efterladenskaber op – også på
kirkens parkering- og græsarrealer.

FDF
Nøvling Kirkes kor

Nøvling Kirkes kor øver tirsdag
kl. 17.00 - 18.00 i Toften.
Det forventes at starte børnekor
efter sommerferien.
Er du interesseret i at synge i kor,
kan du kontakte organist Gitte Rolighed for nærmere information på
mail:gitterolighed@icloud.co eller
mobil 22380486.

Gistrup Kirkes kor

Gistrup kirkes kor optager sanginteresserede drenge og piger fra 3.
klasse og op.
Koret øver torsdage i Gistrup kirke.
Korskolen fra kl. 14.30-15.15,
kirkekoret fra kl. 16.15-18.00.
Kontakt Elisabeth Bech-Egstrup for
nærmere info på mail: elisabech@
gmail.com eller tlf. 26249706

Kirkebil/taxa

Alle er velkomne til
arrangementerne i
pastoratet.
Taxa/kirkebil er dog
kun mulig at rekvirere,
hvis man bor i et af de tre sogne.
Bestilling af kirkebil/taxa. Se bagsiden
Nr. 3 - 81. årgang

Visse

Har du lyst til at være med?
Henvendelse til kredslederen
Helene Huse Jensen Tlf. 98314829
Se også vores hjemmeside:
www.fdfvisse.dk

Salmemaraton

– Aalborg Østre Provsti
Hen over sommeren holdes der pause
i provstiets salmemaraton. Der tages
hul på næste sæson primo september.
Mere herom i næste kirkeblad.

FLOT
RESULTAT

Stor tak til alle jer, der var ude
og samle ind søndag d. 8.
marts til Folkekirkens Nødhjælp.
Tak til jer der på dagen meldte
jer så vi fik dækket alle ruter.
Også en stor tak til jer, der gav et
bidrag.
I Nøvling og Visse blev der
indsamlet 10.840 kr. og i
Gunderup 8.300 kr.

BONGO
1 OG 2
Kirkemusikalsk
tilbud til
dit barn
og dig!
Vi mødes i kirken og synger, danser,
hopper, leger og bruger vores sanser.
Det er muligheden for en dejlig hyggestund sammen med dit barn eller
barnebarn og for at blive fortrolig med
kirkens rum.
Hvert Bongo-hold kører 6 hverdagseftermiddage kl. 16.30-17.15.
Bongo 1 (for børn fra 1 til 3 år)
Nyt hold begynder i Gistrup kirke
tirsdag 25. august.
Bongo 2 (for børn fra 3 til 5 år)
Nyt hold begynder i Nøvling kirke
tirsdag 20. okt.
Tilmelding og yderligere oplysninger:
Sognepræst Lene Riger-Kusk, tlf.
9636 6666 eller email LRKU@km.dk
6

BABYSALMSANG

Næste hold babysalmesang begynder torsdag den 20. august
i Nøvling kirke og strækker sig
frem til 8. oktober. Babysalmesang er et tilbud om en fælles
musikalsk oplevelse for det lille
barn mellem 3 og 8 måneder
sammen med far eller mor. Det
hele foregår i kirkerummet, og
det musikalske indhold er primært salmer og kirkelig musik.
Sangene tilsættes fagter, dans
og forskellige rekvisitter. Bagefter er der tid til en snak og en
kop kaffe/te. Læs mere – bl.a.
om tilmelding – på kirkernes
hjemmesider.
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Løst og fast i vore sogne

MINDEGUDSTJENESTE
i Gunderup kirke
Traditionen tro mindes vi de faldne
soldater ved træfningen i Lundby d.
3. juli 1864.
Mindehøjtideligheden markeres
med en gudstjeneste i
Gunderup kirke fredag d. 3. juli
klokken 10.30.
I år er det Thomas Hansen Beck,
som forestår gudstjenesten. Thomas Hansen Beck er hærprovst for
vort lands feltpræster tillige med at
han er sognepræst i Kastels kirken
i København. Thomas har en lang
række udsendelser til internationale brændpunkter bag sig.

nu hører jeg
kirkeklokkerne slå
i slag det betyder at
denne dag
snart er forbi
uden kaos og jag
men med et kort besøg
af stilhed
og fred
der når ned
til de mindste led
i sjælens krinkelkroge
her finder jeg
den indre ro
der bygger bro
til verden.
Af Knud Kappelgaard

Inden gudstjenesten er der kransenedlægning ved fællesmindesmærket i Lundby klokken 10 og
klokken 10.20 er der kransenedlægning på fællesgraven på Gunderup kirkegård.
Alle er velkomne.

Telegrammer
med motiv af
Nøvling kirke
Kan fortsat købes ved sognearrangementer og i kirkens våbenhus samt
hos Rosa Pedersen, Kærvej 45, Visse,
tlf. 98 31 50 74.

Ad hoc koret
Et kor for voksne i Gistrup,
Gunderup og Nøvling sogne.

Kan du lide at synge og kunne du tænke dig at være med i et fællesskab
med andre ligesindede. I ad hoc koret synger vi sammen i en rar , afslappet men også arbejdsom atmosfære. Der er kaffe i pausen og humøret
er højt, ligesom der er højt til loftet. Vi medvirker traditionelt til et par
kirkelige arrangementer som koncerter, gudstjenester eller lign undervejs
i forløbet. Koret ledes af organist Elisabeth Bech-Egstrup.
Vi starter op torsdag d 10. september kl. 19.15-21.30
Er du interesseret i at medvirke bedes du melde dig til via kirkekontoret;
98 33 35 52 eller mail: hels@km.dk

Elvis i Nøvling kirke

Festugekoncert, torsdag d. 3. sept. kl. 19.30
Se nærmere omtale i næste kirkeblad
Nr. 3 - 81. årgang

Den indre ro
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Det lokalhistoriske
arkiv for Gistrup,
Visse og Nøvling
har til huse på Nøvling skole,
Perlevej 10, Nøvling,
9260 Gistrup.
Arkivets åbningstider:
1. onsdag i mdr. kl. 15-17 og
3. onsdag i mdr. kl. 19-21.
Besøg uden for åbningstiden
kontaktes Finn Markussen, tlf.
98 31 41 25 eller Kirsten Kjølby, tlf. 98 32 39 29.
Mail:
kontakt@gistrupnoevlingvisse.dk.
Se også vores hjemmeside
www.gistrupnoevlingvisse.dk
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Gudstjenester
GUNDERUP

NØVLING

GISTRUP

Juni
07.06 1.s.e. Trin.

10.30 Grønlund

9.00 Riger-Kusk

14.06 2.s.e. Trin.

10.30 Riger-Kusk

10.30 Grønlund

21.06 3.s.e. Trin.

14.00 Nøhr Shaw, Sommermøde

-

28.06 4.s.e. Trin.

10.30 Nøhr Shaw

10.30 Riger-Kusk
9.00 Grønlund
10.30 Grønlund

9.00 Nøhr Shaw

10.30 Riger-Kusk

Juli
03.07 fredag

10.30 Nøhr Shaw, Mindegudst. Lundby

-

05.07 5.s.e. Trin.

-

10.30 Riger-Kusk

12.07 6.s.e. Trin.

9.00 Nøhr Shaw

19.07 7.s.e. Trin.

-

26.07 8.s.e. Trin.

10.30 Riger-Kusk

-

-

9.00 Riger-Kusk
10.30 Nøhr Shaw

10.30 Nøhr Shaw
9.00 Grønlund

9.00 Nøhr Shaw
10.30 Grønlund

August
02.08 9.s.e. Trin.

10.30 Grønlund

09.08 10.s.e. Trin.

9.00 Grønlund

16.08 11.s.e. Trin.

10.30 Grønlund

23.08 12.s.e. Trin.

10.30 Nøhr Shaw

30.08 13.s.e. Trin.

9.00 Nøhr Shaw

10.30 Riger-Kusk

9.00 Riger-Kusk
10.30 Grønlund

10.30 Riger-Kusk

9.00 Grønlund

9.00 Nøhr Shaw

10.30 Grønlund

14.00 Riger-Kusk, festuge

10.30 Grønlund, Nøhr Shaw og Riger-Kusk

September
06.09 14. s.e. Trin.

10.30 Riger-Kusk

10.30 Nøhr Shaw

9.00 Nøhr Shaw

Kirkebil, Gunderup: Kan bestilles på kirkekontoret, tlf. 9833 3552, til gudstjenester senest fredag kl. 13.00 og til
sognearrangementer senest samme dag kl. 11.00.
Kirkebil, Nøvling: Taxa til gudstjenester og sognearrangementer kan bestilles hos Grete Nielsen,
tlf. 9831 4506 / 2463 4976 eller hos Ernst Rosqvist, tlf. 2278 0948 senest dagen før kl. 17.00.
Gudstjenester på Skovbrynet kl. 10.30: 9/6 Nøhr Shaw; 23/6 Grønlund (altergang); 7/7 Nøhr Shaw;
				
21/7 Riger-Kusk (altergang); 4/8 Grønlund; 18/8 Riger-Kusk (altergang).
Beltoften kl. 10.00: 3/6 Riger-Kusk; 1/7 Nøhr Shaw; 5/8 Grønlund.

Opslagstavlen
GUNDERUP
21/6 kl. 14.00: Sommermøde-gudstjeneste
i Gunderup kirke
kl. 15.00: Foredrag v. Ruth Birk Christensen –
konfirmandstuen
3/7 kl. 10.30: Mindegudstjeneste for slaget
v. Lundby- Gunderup kirke
30/8 kl. 10.30: Gistrup kirke – konfirmandindskrivning

Nr. 3 - 81. årgang

NØVLING
18/6 kl. 19.00:
30/8 kl. 14.00:
3/9 kl. 19.30:
8/9 kl. 9.00:

Sommerkoncert i Nøvling kirke
Friluftsgudstj. v. bydammen Nøvling
Festugekoncert i Nøvling kirke
”Pigekammeret” - tur til Skagen

GISTRUP
27/5 kl. 18.30: Junior-hygge
31/5 kl. 10.30: Musik-gudstjeneste

8

1/6 kl. 10.30:
2/6 kl. 9.00:
9/6 kl. 18.30:
23/6 kl. 17.00:
17/8 kl. 9.30:
25/8 kl. 16.30:
30/8 kl. 10.30:
1/9 kl. 13.30:

Herreværelset
Sogneudflugt
Kirkegårdsvandring
Sankt Hans
Legestue
Bongo 1 opstart
Velkomstgudstj. for konfirmander
Eftermiddagsudflugt
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