KIRKEBLADET
Gunderup - Nøvling

INDHOLD
HVOR SKAL JEG
HENVENDE MIG
SIDE 2

PRÆSTEN SKRIVER:
SOM MAN HØSTER,
SÅR MAN
SIDE 3

SOMMERMØDE
”ER DU KRISTEN I KRISE”
V. STAND-UP KOMIKER
JACOB SVENDSEN
SIDE 4

”ELVIS I KIRKEN”
KONCERT MED
KARSTEN HOLM OG
CHRISTIAN SPILLEMOSE
SIDE 5

BABYSALMESANG
OG BONGO
SIDE 6

SALMEMARATON
SIDE 7

HVORNÅR SKAL
JEG I KIRKE
SIDE 8
September • Oktober • November 2015 · Nr. 4 · 81. årgang

www.noevling-kirke.dk

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. oktober.
Næste nummer af Kirkebladet udkommer
december 2015 og dækker månederne
december 2015 og januar, februar 2016.

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@gmail.com

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

Som man høster,
sår man
Af sognepræst Mette Nøhr Shaw

I den kommende tid fejrer vi høst i
kirken. Vores høstgudstjeneste skal
minde os om, at der findes andre rytmer i livet end den arbejdsrytme, der
skal drive os frem til næste sommer
gennem det kommende mørke halvår.
Høstgudstjenesten er forkyndelse af,
at livet er andet og mere end det, vi
selv kan få fra hænderne. Når vi står
her side om side i begyndelsen af en
ny sæson med en småtrist fornemmelse af at stå tomhændede tilbage,
fordi den ro og de kræfter, vi har høstet i sommer, er forsvundet alt for
hurtigt, ja, så kalder klokkerne til kirke for at holde os fast på noget andet
end vore egne gøremål og vort eget
overskud. Og det er også dét, alle de
her ting, som vi har høstet i lade og
lo – alt det, som ikke er vores egen
fortjeneste, alle de gode gaver, som
kommer ovenned, – det er også dét,
der skal holde os fast på at der er andet at leve af end vore egne gøremål.
Her står vi så med vores egne liv, vore
egne gøremål, vores eget stress og
jag og vores egen frustrerede følelse
af at stå tomhændede og bagudsejlede tilbage. Tilsyneladende uden noget medmenneske at dele det med.
Men vores medmenneske står så-

mænd ligesådan ved siden af. Sølle
mennesker med hver vores ansvar
for hver vores liv. Og ingen af os ved
rigtigt, hvad vi skal…
På et tidspunkt sagde Kristus: ”Du
skal elske Herren din Gud af hele dit
hjerte og af hele din sjæl og af hele
dit sind… Og du skal elske din næste
som dig selv”. Det er det der kaldes
for det dobbelte kærlighedsbud. Buddet om at elske Gud og buddet om
næstekærlighed – de to bud, som er
lige store og lige vigtige, og som tilsammen bærer alle ting.
Problemet med dét forjættede, dobbelte kærlighedsbud, når det står
alene, er bare på den ene side, at
det kan vi alle sammen blive enige
om, vi kan såmænd næsten sige os
det selv – og på den anden side, at
der alligevel ikke rigtig er nogen, der
ved, hvad det betyder. Hvad er det at
elske Gud? – det er at søge efter det
evige inden i sig selv, siger det moderne menneske. Hvad er det så at
elske sin næste? Det er, når ens mor
gifter sig med en ny mand, den næste i rækken, sagde en konfirmand
engang…
Gud og næsten reduceret til henholdsvis mit eget uudgrundelige indre
og den næste kæreste i rækken. Så
meget for det dobbelte kærlighedsbud, som bærer alle ting…

Men det kristne kærlighedsbud står
ikke alene. Flagrer ikke i vinden – op
til hver ny generation at fortolke efter
bedste evne. Der følger en præcisering i evangeliet, som vi alle sammen
har brug for at høre, inden vi selv
begynder at udlægge og fortolke og
forstå og afgrænse. Kristus knytter
kærlighedsbuddet sammen med sig
selv og siger: Jeg er kommet for at
være hos jer, træde i stedet for jer
på ufremkommelige veje og for at gå
i forvejen, når jeres egne skridt bliver
tunge og jeres hænder synes tomme.
Jeg er kommet, for at I kan lægge det
hele i min hånd og slippe for at være
guder i jeres egne og hinandens liv.
Det er ikke et oplæg til forhandling.
For Kristus er den, han er, uanset
hvad mennesker måtte holde for muligt og antageligt.
Kravet om at du skal elske Herren din
Gud af hele dit hjerte og af hele din
sjæl og af hele dit sind og at du skal
elske din næste som dig selv” er ikke
et ukærligt krav som vi skal bukke under for.
Han, som stiller det, og som kan stille det, giver selv det til, vi mangler.
Med andre ord: hvis det lyder ubehageligt, dette ”du SKAL”, så hør det sådan her: Du er ikke alene. Du hænger
ikke frit svævende i universet. Du er
bundet til Kristus, bundet til din næste, med kærlighedens bånd. Det betyder, at du ikke er ligegyldig.

Der er høstgudstjenester
i vore kirker:
Søndag d. 13. september
kl. 10.30 i Gistrup
Søndag d. 20. september
kl. 10.30 i Nøvling
Søndag d. 27. september
kl. 10.30 i Gunderup
Vel mødt!
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Gunderup

Er du kristen i krise?
Sogneaften
ONSDAG D. 23. SEPTEMBER
KL. 19.30
i Gunderup konfirmandstue.
Så skal du ha’ en ud af huset oplevelse, hvor Jakob Svendsen kommer
til Gunderup.
Jakob er stand-up komiker, cand.
scient., gift, far, vinder af Danish Open.

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
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
Nr. 4 - 81. årgang

Aftenen er især tænkt til de unge i vores sogne men alle, der har lyst og tør,
er velkomne.
Jakob har gjort det til sin mission at
få folk til at grine. Med udgangspunkt
i den hverdag vi alle er sat i, griber
han fat i situationer og detaljer på et
fundament af selvironi.
Det selvironiske falder ganske naturligt da Jakob hverken er størst, stærkest, klogest eller hurtigst. Han kalder
sig selv et modbevis på Darwins teori
om ”survival of the fittest”.

Kom og vær med til en aften fyldt
med energi, humor og komik, der befinder sig over bæltestedet.

Karen Blixen og kristendommen
- ”Forløsning under narkose”
Karen Blixens forhold til kristendommen er præget af en mærkelig spænding. Store dele af hendes forfatterskab kan læses som ét langt opgør
med kristendommen og etikken,
sådan som hun bl.a. mente at finde
den repræsenteret hos Martin A. Hansen og kredsen omkring tidsskriftet
Heretica.
De savnede i Blixens øjne sansen for
det magiske og det erotiske og reducerede ifølge hende fejlagtigt frelsen
til en ”forløsning under narkose”, hvor
der ikke forudsættes nogen indsats
fra det menneskes side, der skal frelses.
Det interessante er imidlertid, at vi i
andre fortællinger af Blixen finder en

positiv fremstilling af netop tanken
om den uendelige, betingelsesløse
nåde, der intet forlanger af os, men
”deklarerer almindelig amnesti”.

Vel mødt til foredrag
d. 18. november kl. 19.30
i konfirmandstue
v. lektor i etik og
religionsfilosofi på
Aarhus universitet
David Bugge.

Og frieste er dit åndefang,
når dybt du drager det i sang:
Så er salmemaratonen nået til Gunderup igen:
Vi skal synge fra afsnittet:
Troen på Gud Helligånd i vores
salmebog.
Medvirkende denne aften er blandt
andet Ad hoc-koret, Gistrup kirkes
ungdomskor, Ragnhild Thorbjørnsen
på violin, Lina Holm Mortensen, kir-
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kesanger, Elisabeth Bech-Egstrup
på orgel, Mette Nøhr Shaw og alle
jer der kommer for at give sangen
vinger.
GUNDERUP KIRKE,
D. 22. OKTOBER KL. 19.00
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Nøvling og Visse
PIGEKAMMERET
TIRSDAG 8. SEPTEMBER
Udflugt til Skagen
Vi kører fra Gunderup Præstegård
kl. 9.00 Toften, Nøvling kl. 9.10
og Visseladegaard kl. 9.15
TIRSDAG D. 6. OKTOBER
”Mit liv som kvinde i Pakistan”
ved Astrid Qureshi.
TIRSDAG D. 3. NOVEMBER
Tidligere servicechef og
direktør for Utzon Center
Anni Walther
TIRSDAG D. 1. DECEMBER
Julefrokost i Toften kl. 13.00
med
afslutning
i
kirken.
Pris for frokost: 100 kr. medbring
selv drikkevarer.
Tilmelding til Grete Nielsen
tlf. 9831 4506 mobil 24534976
mail:regnergrete@gmail.com
senest torsdag d. 26. november.
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

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

Fra bondedreng på Lolland
til journalist i Nordjylland

Jørgen Pyndt fra TV2/Nord holder foredrag i Toften, Nøvling
den 12. november om et spændende liv i og med medierne
Det stod ingen steder
skrevet, at Jørgen Pyndt
skulle ende som journalist i Nordjylland da
han voksede op på en
gård på Østlolland som
nummer to i en søskendeflok på fire drenge og
med et par hårdtarbejdende forældre. Men
sådan gik det. Efter 21
år på ”Sydhavsøerne”
flyttede han i slutningen
af 1960´erne til Aalborg og Nordjylland.
Først som skrivende medarbejder på
det daværende Aalborg Stiftstidende,
så 22 år som medarbejder på Danmarks Radio i Aalborg for så at ende
som redaktionssekretær, nyhedschef
og studievært på TV2/Nord.

Sangaftener:
ALLE inviteres til sangaftener
i Toften, Brådalsvej 80
Vi starter onsdag den 26. august,
kl. 19.00 - 20.00.
Kom, hvis du har lyst til at synge
årstidssange,
højskolesange,
evergreens, salmer - en god blanding af kendte og mindre kendte
sange!
Velkommen til en hyggelig aften det er gratis at deltage!
Datoer for kommende sangaftener (alle onsdag):
26/8, 30/9, 28/10 & 25/11.

Organist Gitte Rolighed

Det er historien om opvæksten på Lolland og
et langt liv i journalistikkens tjeneste, tilhørerne kan glæde sig til
den 12. november i Toften, Nøvling. Og Jørgen
Pyndt har lovet at runde
af med at fortælle indtryk og oplevelser fra
de 28 år, han boede i
Visse. Her var han aktiv
i borgerforeningen og i
mange år formand for det daværende
skolenævn ved Nøvling Skole.

Toften,
torsdag d. 12. november
kl. 19.00

Børnekor ved
Nøvling Kirke
Kirkens organist, Gitte Rolighed,
har indgået et samarbejde med
Nøvling Skole omkring børnekor.
Efter sommerferien starter kor op
som tilbud på skolen i den understøttende undervisning - altså en
del af skoledagen! Frem til jul vil
børnekoret blive varetaget i samarbejde mellem kulturskolen og kirken. Efter juleferien er det endnu
uvist, hvordan det vil komme til at
foregå, men der vil fortsat være tilbud om at gå til børnekor - enten i
skoleregi eller i kirken!

Elvis i kirken med Karsten Holm og Christian Spillemose
Besøg os på hjemmesiden
og se gudstjenesteliste,
sognearrangementer
og meget andet
www.noevling-kirke.dk
Nr. 4 - 81. årgang

Autenticitet, nærvær, smuk sang og sans for detaljen er fundamentet for
sanger Karsten Holm og pianist Christian Spillemoses musikalske foredrag
”Elvis i kirken”. Publikum får en time i selskab med en stribe af Elvis’ foretrukne gospel-sange og andre sange der passer til kirkerummet.
Elvis Presley er død, men hans musik og alt det han repræsenterede lever i
bedste velgående her 34 år efter hans død.
Nøvling kirke, torsdag d. 3. sept. kl. 19.30
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Løst og fast i vore sogne
Menighedsrådsmøder
Gunderup

holdes i konfirmandstuen kl. 19.00.
• Tirsdag d. 8. september
• Tirsdag d. 6. oktober
• Tirsdag d. 10. november

Nøvling

holdes i Toften kl. 19.00
• Onsdag d. 16. september
• Onsdag d. 21. oktober
• Onsdag d. 18. november

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.
Er du interesseret i at synge i kor,
kan du kontakte organist Gitte
Rolighed for nærmere information
på mail: gitterolighed@icloud.com
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. 4 - 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

Friluftsgudstjeneste
Nøvling, Bydam
søndag 30. august
kl. 14.00

Salmemaraton
i Nøvling kirke
Salmemaraton er igen nået til
Nøvling kirke, hvor organist Gitte
Rolighed, kirkesanger Lina Holm
Mortensen og sognepræst Lene
Riger-Kusk medvirker.

Nøvling Kirke torsdag den
24. september kl. 19.00

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 hverdags
eftermiddage 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

DEN BEDSTE START PÅ LIVET
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.

September • Oktober • November 2015

Løst og fast i vore sogne

SALME
MARATON
Aalborg Østre Provsti går nu
ind i den sidste sæson. Vi synger salmer fra salmebogen.

Salmemaraton
september-november
Hvor intet andet er nævnt,
afholdes arrangementerne
kl. 19-21.15.
WWW.SALMEMARATON.DK

Tirsdag den 8. september:
Mou Kirke
Torsdag den 24. september:
Nøvling Kirke. Med organist Gitte
Rolighed, kirkesanger Lina Vinding Holm-Mortensen og sognepræst Lene Riger-Kusk
Tirsdag den 6. oktober:
Skalborg Kirke
Torsdag den 22. oktober:
Gunderup Kirke. Med organist Elisabeth Bech-Egstrup, kirkesanger
Lina Holm Mortensen og sognepræst Mette Nøhr Shaw. Ragnhild
Thorbjørnsen, violin og Ad hoc koret og Gistrup kirkes Ungdomskor
Onsdag den 4. november:
Lillevorde Kirke
Tirsdag den 17. november:
Romdrup Kirke,
Tirsdag den 1. december:
Rørdal Kirke

Telegrammer med motiv
af Nøvling kirke

Film og koncert
To aftener med
tangentspilleren

Filmforevisning ”Tangentspilleren”. En film om organist Kristian Marius Andersen. Organist Mads Bille holder oplæg
og samtale om filmen i Gistrup
Kirke.

Onsdag den
11. november
kl. 19.00.
Orgelkoncert

med Kristian Marius Andersen, Herning.

Torsdag den 19.
november kl.
19.30 i Gistrup
Kirke

Kan fortsat købes ved sognearrangementer og i kirkens våbenhus samt
hos Rosa Pedersen, Kærvej 45, Visse, tlf. 98 31 50 74.

På kant med klodens klima
Sognemøde i Gistrup Kirke med Ole Jensen. På kant med klodens
klima. Arrangeres i samarbejde med Folkeuniversitetet.

Tirsdag den 20. oktober
kl. 19.30 i Gistrup Kirke

HØSTGUDSTJENESTE

Tirsdag d. 15. september kl. 11 er er der
ældrevenlig høstgudstjeneste i Gistrup kirke.
Der kører liftbus fra Beltoften kl. 10 og fra Skovbrynet
kl. 10.15, derudover kan der bestilles kirkebil.
Efter gudstjenesten er der kirkefrokost i sognesalen.
Liftbussen kører retur cirka kl. 13.30.

Alle er velkomne til gudstjenesten!
Nr. 4 - 81. årgang
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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

06.09 14. s.e.trin.

10.30 Riger-Kusk

10.30 Nøhr Shaw

9.00 Nøhr Shaw

13.09 15. s.e.trin.

10.30 Nøhr Shaw

9.00 Nøhr Shaw

10.30 Grønlund - Høst

15.09 Tirsdag

-

-

11.00 Gudstj m. liftbus fra pl.hjem

20.09 16. s.e.trin.

9.00 Grønlund

10.30 Riger-Kusk - Høst

10.30 Grønlund

27.09 17. s.e.trin.

10.30 Nøhr Shaw - Høst

10.30 Riger-Kusk

9.00 Riger-Kusk

04.10 18. s.e.trin.

10.30 Grønlund

9.00 Grønlund

10.30 Nøhr Shaw

11.10 19. s.e.trin.

9.00 Riger-Kusk

10.30 Riger-Kusk

10.30 Grønlund

18.10 20. s.e.trin.

10.30 Nøhr Shaw

10.30 Riger-Kusk

9.00 Nøhr Shaw

25.10 21. s.e.trin.

10.30 Nøhr Shaw

9.00 Nøhr Shaw

10.30 Grønlund - familie

01.11 22. Alle Helgen

16.30 Grønlund

10.30 Riger-kusk

10.30 Grønlund

08.11 23. s.e.trin.

10.30 Nøhr Shaw

10.30 Grønlund

16.30 Grønlund

15.11 24. s.e.trin.

10.30 Grønlund

16.30 Riger-Kusk

10.30 Riger-Kusk

22.11 S. s. i kirkeåret

10.30 Riger-Kusk

10.30 Nøhr Shaw

16.30 Nøhr Shaw

29.11 1. s. i adv.

16.30 Nøhr Shaw

10.30 Riger-Kusk

10.30 Nøhr Shaw

10.30 Nøhr Shaw

10.30 Grønlund

September

Oktober

November

December
06.12 2. s. i adv.

16.30 Grønlund

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: 1/9 Nøhr Shaw, 15/9 Gistrup kirke, 29/9 Grønlund, 13/10 Riger-Kusk (altergang),
27/10 Nøhr Shaw, 10/11 Grønlund (altergang), 24/11 Riger-Kusk.
Beltoften kl. 10.00: 2/9 Riger-Kusk, 7/10 Nøhr Shaw, 4/11 Grønlund.

Opslagstavlen
GUNDERUP
23/9 kl. 19.30:	Sogneaften - Stand-up komiker
Jacob Svendsen
22/10 kl. 19.00: Salmemaraton
18/11 kl. 19.30:	Sogneaften - Lektor i etik og
religionsfilosofi David Bugge
NØVLING
30/8 kl. 14.00:	Friluftsgudstjeneste ved dammen
i Nøvling
3/9 kl. 19.30: Elvis-koncert i Nøvling kirke
8/9 kl. 14.00: ”Pigekammeret” - udflugt

Nr. 4 - 81. årgang

30/9 kl. 19.00: Sangaften i Toften
6/10 kl. 14.00: ”Pigekammeret”
28/10 kl. 19.00:		 Sangaften i Toften
3/11 kl. 14.00: ”Pigekammeret”
12/11 kl. 19.00:		 Sogneaften - Jørgen Pyndt
25/11 kl. 19.00:		 Sangaften i Toften
1/12 kl. 13.00: ”Pigekammeret”
GISTRUP
2/9 kl. 17.00: Spaghettigudstjeneste
7/9 kl. 10.30: Herreværelset
10/9 kl. 19.15: Ad Hoc Kor
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15/9 kl. 11.00:
3/10 kl. 9.30:
5/10 kl. 10.30:
13/10 kl. 14.00:
20/10 kl. 19.30:
21/10 kl. 10.30:
2/11 kl. 10.30:
10/11 kl. 14.00:
11/11 kl. 19.00:
19/11 kl. 19.30:
24/11 kl. 17.00:

Høstgudstjeneste for ældre
Børnegudstj. m. brunch og Trylleri
Herreværelset
Sogneeftermiddag
Sognemøde
Babysalmesang opstart
Herreværelset
Sogneeftermiddag
Filmaften
Koncert
Spaghettigudstjeneste

September • Oktober • November 2015

