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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. april.
Næste nummer af Kirkebladet udkommer
juni 2016og dækker månederne juni, juli
og august.

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

Uden kirken var vi
på Herrens mark
af sognepræst Lene Riger-Kusk

Den ligger der midt i byen og kan ses
langvejs fra – kirken. Uanset om vi
kommer der tit eller sjældent, så er
der noget godt og trygt ved, at den er
der. Der er så meget, der forandres
og skifter og flytter sig i vores verden.
Men kirken den ligger, hvor den altid
har ligget – uberørt af byens og verdens travlhed, som en helle midt i larmen (Salmebogen nr. 331). Og vi ved,
vi kan søge derind til hver en tid – til
en gudstjeneste, til et bryllup, til en
begravelse eller på en ganske almindelig hverdag. Og når vi kommer ind i
kirkens rum, ja så sker det at vi føler
– i hvert fald for en stund, at vi står
på hellig grund.
Rigtig mange af os har vores personlige liv knyttet til kirken. Vi kom der
med vore børn: tre små håndfulde
vand var det synlige tegn på, at de hører til hos livets Gud. Vi kom der med
vores elskede og sagde ja til ham eller hende i Guds
og menneskers
nærvær og fik
Guds velsignelse
over ægteskabet.
Vi er kommet der
for at tage afsked
med dem, vi holdt
af og som var en del af vores liv. Vi
overgav dem til Gud i troen på, at der
har de det godt.
Kirken er et underligt hus, som vi synger i salmen. Den er også et gammelt
hus, som vi synger i en anden salme
(Salmebogen nr. 323). Mest af alt er
den for de fleste et uundværligt hus.
Det har den også været i slægterne
før os. For vore to gamle kirker, Gunderup og Nøvling, gælder det, at det
er mange tip-tip generationer siden,
nogen byggede dem. For Gistrup kirkes vedkommende er den ikke ældre,
end vi kender dem, der lod den bygge. Og uanset om det var i 1200-tallet eller i 1900-tallet, så var der nogle
mennesker, der besluttede sig for at
bygge en kirke dér midt i byen, hvor

den kunne ses langvejs fra. Og lige
siden er der mennesker, der har brugt
kirken og taget sig af den og givet
den videre til næste generation, så
også de kunne være trygge ved, at
kirken den er der, og den ligger hvor
den altid har ligget.
Det er så selvfølgeligt for langt de fleste af os. Så selvfølgeligt som – ja,
som amen i kirken. Men det er kun,
fordi nogen har passet på den, taget
sig af den, brugt den.
Vi skal snart have konfirmationer i
vore kirker, 85 skønne unge mennesker vil bekræfte deres dåb. Det er
den generation, som vi giver videre til,
og som skal give videre til dem, der
kommer efter. En af de salmer, konfirmander ofte vælger til deres konfirmation er netop salmen ”Uberørt
af byens travlhed” (nr. 331 i salmebogen). En salme der handler om kirken, og hvad den
betyder for os.
”Her”, hedder det
i omkvædet, ”har
dagen evighed,
her har kærlighed
sit sted … Her lyder livets mening
fra vor skabers egen mund”.

V I S K A L PA S S E
PÅ V O R E S K I R K E
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Vi skal passe på vores kirke, tage
vare på den, værne om den og give
det videre, som vi har fået i dette ”underligste hus” midt i byen.
Til efteråret skal der sammensættes nye menighedsråd. Nogen der vil
sørge for, at kirken bliver ved med at
ligge, hvor den ligger. Nogen der vil
være med til at give gode rammer, så
vi kan komme der både i glæde og
sorg og på de helt almindelige dage.
For vi har brug for – midt i tilværelsens travlhed og verdens foranderlighed – at blive mindet om, at vi hører
til hos livets Gud og ikke er overladt
til os selv på Herrens mark.
3

Uberørt af byens travlhed
og trafikkens tunge brus,
som en helle midt i larmen
står det underligste hus.
Stilhed, der er livets egen,
overdøver dagens krav,
her hvor Helligånden holder åbent hus
for høj og lav.
Her har dagen evighed,
her har kærlighed sit sted,
hvor Guds Søn er sammen med os
under Helligåndens fred,
og da føler vi en stund,
at vi står på hellig grund,
og at livets mening lyder fra
vor skabers egen mund.
(Salmebogen nr. 331 vers 1)
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Gunderup
I skyggen af Holocaust
en livsfortælling i ord og sang med Sofia Kupermann
Mit foredrag tager afsæt i min baggrund som barn af Holocaustoverlevende jøder.
Jeg er født i 1956 og er opvokset i Polen under det kommunistiske regime i
tresserne.
Min opvækst i Polen var vanskelig og
traumatisk, ikke mindst pga. antisemitismen.
Det fortæller jeg om og jeg synger jødiske sange, som relaterer til Holocaust
og jødisk kultur.
Jeg kom til Danmark i 1971 som poli-

tisk flygtning sammen med min familie.
Det var vanskeligt for mig at integrere
mig i Danmark og opbygge en stabil
og velfungerende tilværelse.
Mit liv var og er stadigvæk præget af
fortidens skygger og traumer som afspejler sig i mit splittede univers.
For ca. ti år siden mødte jeg Jesus og
det blev et stort vendepunkt i mit liv på det åndelige plan.
I dag er jeg forfatter og foredragsholder og har udgivet flere bøger, senest:
"Sofias historie - en dansk jødes bekendelser" som der vil være mulighed

for at købe og få signeret efter foredraget.

ONSDAG D. 13. APRIL
KL. 19.30 I
KONFIRMANDSTUEN

Konfirmander 2016
i Gunderup kirke
Oskar Jørgen Vittrup Andersen
Gustav Bach Engberg
Kasper Lund Paulus
Sandra Norre Rosenbeck
Thea Søndergaard Sørensen

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

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

Besøg os på hjemmesiden
og se gudstjenesteliste,
sognearrangementer
og meget andet
www.gunderup-kirke.dk
Nr. 2 - 82. årgang

Himmelske dage i København
Kunne du tænke dig at ligge i en himmelseng i det indre København, at
komme til en gudstjeneste med nyskrevne tekster og nykomponeret musik, at tage dit barn eller barnebarn
med til babysalmesang eller høre en
nonne fortælle om klosterlivet eller

noget helt femte, så kom til København i Kristi Himmelfarts ferien fra
den 5. til den 8. maj i år. København
vil summe af liv, når den store kirkelige festival ”Himmelske Dage”, løber
af stablen.

Du kan læse mere om Himmelske Dage på www.facebook.dk/himmelskedage og på www.himmelskedage.dk

Påskelørdag nat i
Gunderup kirke
IFØLGE EVANGELISTERNE en forestilling om Jesus i en blanding af
historiefortælling, musik, teater
og sange skal vi høre nogle af de
bedste historie om Jesu liv fra dåb
til opstandelse. Historierne fortælles af skuespiller Lars Bo Andersen, sådan som de er overleveret
af evangelisterne. Han spiller rollerne som bl.a. Johannes Døberen,
Jesus, djævelen, Salome, Herodes,
Den lovkyndige, Den Fortabte søn,
Lazarus, Kajfas, Judas, Pontius
Pilatus, Josef af Aritmatæa og en
engel. Det hele akkompagneres af
organist og korleder i Gunderup Kirke Elisabeth Bech på bl.a. orgel,
klaver, tromme, skalmeje og sang.

4

Desuden synger hun indlagte salmer og spiller supplerende roller.

26. MARTS KL. 23.30
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Nøvling og Visse
PIGEKAMMERET
TIRSDAG D. 15. MARTS
foredrag ved sognemedhjælper
KirstenVindum
”Pippi, Emil og Jesus
fra Nazaret”
Hvad har Pippi og Emil med Jesus
at gøre? Hør de mange lighedspunkter i et foredrag, hvor ahaoplevelserne vinder frem.
TIRSDAG D. 19. APRIL
Helle Nygaard fortæller om arbejdet på et børnehospital.
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

Konfirmander i Nøvling
kirke søndag 24. april:
Martha Buch Simonsen
Esben Johan Mathiasen Ertner
Jonas Vad
Sofie Olesen
Mikkel Ochwat Lund
Theresa Holland Hansen
William Søgaard Pedersen
Martin Melgaard Therkilsen
Simon Albeck Henriksen
Marcus Dupont Danielsen
Julie Fisker Jensen
Oliver Muldbak Jespersen
Sebastian Holmsted Myrup
Gustav Nørgaard Agerbo
Mattias Nørgaard Agerbo
Nicklas Bersang Vestergaard
Thorbjørn Riis Larsen
Nicklas Lund Nielsen
Niclas Achard Henriksen
Christoffer Lukas Skjellerup Buur
Rasmus Mellergaard Christensen
Alberte Dahl Mikkelsen
Besøg os på hjemmesiden og se
gudstjenesteliste, sognearrangementer
og meget andet www.noevling-kirke.dk
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Sange omkring et flygel
"Du bliver glad
af at synge"
Vi er en broget flok, der mødes sidste
onsdag i måneden omkring flyglet i
Toften. Vi har det tilfælles, at vi godt
kan lide at synge! Organist Gitte Rolighed har til hver gang valgt en samling
sange – en god blanding af evergreens,
højskolesange, pop/rock, salmer, viser
og andet. ”Man glemmer tiden for en
stund”, siger èn ”Det er hyggeligt”,
siger en anden, ”og jeg går opløftet
hjem”. En tredje siger: ”At rive en time
om måneden ud af sin kalender, hvor
man ikke behøver tænke på madlavning, børn, opvask, vasketøj eller hvad

man normalt bruger sine aftener på, er
sundt og utrolig livgivende. Noget alle
burde prøve!”
Vi kan godt være flere omkring flyglet, og du er mere end velkommen til
at være med, hvis du også kan lide at
synge!

I FORÅRET MØDES VI OG SYNGER:
30. marts, 27. april og 25. maj
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.

Hvordan hjælper vi hinanden,
når livet er svært?
Ole Raakjær, der er præst ved KamilianerGårdens Hospice i Aalborg, vil
denne aften give et bud på, hvordan
vi bedst hjælper hinanden, når vi rammes af alvorlig sygdom og andre tab.
Han vil beskæftige sig med spørgsmål som: Er sorg sygdom eller sundhed?
Hvordan trøste de utrøstelige? Hvad
er mest hjælpsomt for den sørgende?
Hvordan bliver den svære samtale
mindre svær?
Det er ikke ualmindeligt, at vi tror, at
det at trøste betyder at få den sørgende til at holde op med at sørge.
Men det har ikke meget med trøst

at gøre. Hvis man er ked af det, vred
eller fortvivlet, så er der ofte en god
grund til det.
Derfor handler den virkelige trøst
om, at man kan få lov til at være lige
nøjagtig så ked af det, så vred eller
så fortvivlet, som man er. Det handler om, at nogen vil være sammen
med mig, der hvor jeg er, ja, nogen
vil lægge ører og øjne til det, der er
svært for mig lige nu, og at de ikke
lader sig skræmme væk af mine følelser.

TIRSDAG 5. APRIL
KL. 19.00 I TOFTEN,
NØVLING

Sogneudflugt
Hvor skal vi hen?

Som sædvanlig er det en hemmelighed.
TIRSDAG D. 31. MAJ
Vi kører fra Toften i Nøvling kl. 13.00
og fra Visseladegaard kl. 13.05. Vi
forventer, at være hjemme ca. kl. 18
Vi drikker eftermiddagskaffe et eller
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andet sted. Der skal påregnes betaling af et mindre beløb til kaffen.
Tilmelding til: Grete Nielsen – tlf.
9831 4506 – mobil 2463 4976.
Mail: regnergrete@gmail.com
senest d. 25. maj.
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Løst og fast i vore sogne
Menighedsrådsmøder
Gunderup

holdes i konfirmandstuen kl. 19.00.
• Tirsdag d. 29/3
• Tirsdag d. 26/4 – fælles sognemøde, Toften, Nøvling kl. 19.00
• Tirsdag d. 10/5

Nøvling

holdes i Toften kl. 19.00
• Onsdag d. 16/3
• Tirsdag d. 26/4 - fælles
sognemøde
• Onsdag d. 26/5

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

Gospel
i Gistrup kirke

Har du eller din nabo
ikke fået kirkebladet?

Så kan det hentes i Dagli’Brugsen i Visse.

Der er gospel-gudstjeneste for alle
årets konfirmander

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

TORSDAG D. 3. MARTS KL.
19.00 I GISTRUP KIRKE.
Konfirmanderne skal møde kl. 18 til
lydprøve og kl. 19 åbnes dørene for
et brag af god musik, rytme, glædeligt budskab og ungdom – vel mødt

Visse

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

DEL DIN SØNDAG

MED VERDENS FATTIGSTE KVINDER
BLIV INDSAMLER

søndag d. 13. marts
Der er akut brug for din hjælp.
Tilmelding:
Visse/Nøvling
Rosa Pedersen - tlf. 3089 6420
mail: rosapreb@gmail.com
Gunderup
Birgit Nielsen – tlf. 6052 9506
mail: Vaarstvej 47@gmail.com

Jeg mødte Jesus
Journalist
Charlotte
Rørth udgav for et års
tid siden bogen ”Jeg
mødte Jesus”, som
har fået megen omtale og er blevet læst
af mange. Det var på
en ferie i Spanien under et besøg i et lille kapel, at Jesus
pludselig stod foran hende – fysisk og
fuldstændig konkret. Charlotte Rørth,
der hverken er religiøs eller spirituel
søgende men derimod en kritisk undersøgende journalist fortæller om
sin oplevelse i dette spændende foredrag.
Fælles sogneaften for de tre sogne.

ONSDAG D. 9. MARTS
KL. 19.00 I GISTRUP KIRKE

Salmemaraton
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. 2 - 82. årgang

– Aalborg Østre Provsti
Torsdag 3. marts: Gug Kirke
Tirsdag 15. marts: Skalborg kirke
Onsdag 13. april: Skalborg Kirke
En festlig afslutning på et tre års salmemaraton med bl.a. tidligere biskop i
København Erik Norman Svendsen, der

6

vil præsentere en lille
buket af sine yndlingssalmer og senere – under kaffen – holde et
inspirerende foredrag
med titlen
”Syng for livet”

Alle
aftener

kl. 19.00
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Løst og fast i vore sogne

BONGO
1 OG 2
Kirkemusikalsk
tilbud til dit
barn og dig!

Kristi Himmelfartsdag

- Friluftsgudstjeneste i Lundby Bakker
Torsdag d. 5. maj 2016 kl. 11.00
fejrer Aalborg Østre Provsti igen gudstjeneste Kristi Himmelfartsdag i
Lundby Bakker ved Gistrup. Gudstjenesten er et fællesarrangement for
alle sogne i Aalborg Østre Provsti. Menigheder, præster, børne- og ungdomskor, (spejdere, FDFere) samt et til lejligheden sammensat "provstikor" vil medvirke. Musikken leveres af Nordvestjysk Brass Band.
Som optakt til gudstjenesten vil der være mulighed for at deltage i en
kortere pilgrimsvandring i skov og bakker. Pilgrimsvandringen starter fra
Gistrup Kirke kl. 9.00.
Efter gudstjenesten giver menighedsrådene kaffe/te/juice. Medbring
gerne frokost.
Der er opstillet bænke til at sidde på under gudstjenesten. Alligevel er
man velkommen til at medbringe egen stol eller tæppe.
I tilfælde af dårligt vejr flyttes gudstjenesten til Skalborg Kirke. I
givet fald meldes det ud på kirkernes hjemmesider.

OFFICIEL INDVIELSE FOLKEKIRKENS HUS

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 10. maj.
Bongo 2 (for børn fra 3 til 5 år)
Nyt hold begynder i Gunderup kirke
tirsdag 29. marts.
Tilmelding og yderligere oplysninger:
Sognepræst Lene Riger-Kusk, tlf.
9636 6666 eller email LRKU@km.dk

20. MARTS 2016

Kl. 10.00-11.15
Kl. 11.15-11.30
Kl. 11.30-12.15

Kl. 12.15-12.30
Kl. 12.30-13.15
Kl. 12.30-16.00
Kl. 16.30-17.30

Festgudstjeneste i Budolfi Kirke ved biskop Henning Toft Bro.
Aalborg. Domkirkes kantori og solister medvirker.
Margrethe T. Østergaard, dirigent, Erling A. Thomsen, orgel
Procession fra Budolfi Kirke til Folkekirkens Hus med biskop
Henning Toft Bro, domprovst Niels Chr. Kobbelgaard og Budolfi
Kirkes menighedsrådsformand, Jette Engelbreth, i spidsen
Folkekirkens Hus byder gæsterne velkommen, og derefter
er der taler ved biskop Henning Toft Bro, lederen af Folkekirkens Hus Henrik Thorngaard, Budolfi Kirkes menighedsrådsformand Jette Engelbreth og formanden for byggeudvalget
Bent Flyvholm
Musikalsk underholdning
Reception med let traktement i Folkekirkens Hus
Folkefest i stort telt på Gammel Torv (lige uden for Folkekirkens hus) med musikalsk underholdning og gratis pølser og
øl (1 time)
Passionskoncert i Budolfi Kirke ved Aalborg Domkirkes kantori
og solister. Margrethe T. Østergaard, dirigent. Erling A.Thomsen,
orgel

Nøvling kirkes åbningstider
Nøvling kirke er åben på hverdage
kl. 8-16 samt søn- og helligdage i
forbindelse med gudstjeneste.
www.noevling-kirke.dk
Nr. 2 - 82. årgang

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.
7

Babysalmesang
Næste hold babysalmesang begynder onsdag 6. april i Gistrup
kirke. 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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Gudstjenester
GUNDERUP

NØVLING

GISTRUP

10.30 Grønlund

9.00 Grønlund

Marts
06.03 Midfaste

10.30 Nøhr Shaw

08.03 Tirsdag		
13.03 Mariæ bebudelse

17.00 Grønlund, spaghett

10.30 Nøhr Shaw - Sogneindsamling

20.03 Palmesøndag

9.00 Riger-Kusk

9.00 Riger-Kusk - Sogneindsamling

10.30 Riger-Kusk - Sogneindsamling

10.30 Riger-Kusk

10.30 Grønlund

19.30 Nøhr Shaw

19.30 Grønlund

24.03 Skærtorsdag

10.30 Grønlund

25.03 Langfredag

-

26.03 Påskelørdag

23.30 Nøhr Shaw

-

-

27.03 Påskedag

10.30 Nøhr Shaw

10.30 Riger-Kusk

10.30 Grønlund

28.03 2.påskedag

-

10.30 Grønlund

9.00 Riger-Kusk

10.30 Riger-Kusk

9.00 Grønlund

April
03.04 1.s.e. påske

10.30 Grønlund

10.04 2.s.e. påske

9.00 Nøhr Shaw

9.00 Nøhr Shaw

10.30 Nøhr Shaw

10.30 Nøhr Shaw

10.30 Riger-Kusk

16.04 lørdag			

9.30 børnegudst.

17.04 3.s.e. påske

10.30 Nøhr Shaw

9.00 Grønlund

22.04 Bededag

10.30 Grønlund

24.04 4.s.e. påske
30.04 lørdag

10.30 Grønlund
9.00 Riger-Kusk

9.00 Grønlund

10.30 Riger-Kusk

9.00 og 11.00 konf. Riger-Kusk

-

10.30 Grønlund

-

9.00 Grønlund, konf.

				

11.00 Nøhr Shaw, konf.

Maj
01.05 5.s.e. påske

10.30 Nøhr Shaw, konf.

05.05 Kr. Himmelfart

11.00 Friluftsgudstjeneste for hele Østre provsti på festpladsen Lundby bakker

08.05 6.s.e. påske

10.30 Jørgen Juul

15.05 Pinsedag

10.30 Nøhr Shaw

16.05 2.pinsedag

9.00 Riger-Kusk

10.30 Grønlund

10.30 Riger-Kusk, konf.

10.30 Nøhr Shaw

9.00 Nøhr Shaw

9.00 Grønlund

10.30 Grønlund

-

10.30 Riger-Kusk

22.05 Trinitatis

10.30 Nøhr Shaw

10.30 Riger-Kusk

29.05 1.s.e. Trin.

10.30 Nøhr Shaw

9.00 Nøhr Shaw

9.00 Nøhr Shaw
10.30 Grønlund

Juni
05.06 2.s.e. Trin.

9.00 Grønlund

10.30 Grønlund

10.30 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: 8/3 Riger-Kusk (altergang); 22/3 Grønlund; 5/4 Nøhr Shaw (altergang); 19/4 Grønlund; 3/5 Nøhr Shaw
			
(altergang); 17/5 Grønlund; 31/5 Riger-Kusk (altergang)
Beltoften kl. 10.00: 			

2/3 Riger-Kusk; 6/4 Grønlund; 4/5 Riger-Kusk; 1/6 Nøhr Shaw

OPSLAGSTAVLEN
GUNDERUP
3/3
kl. 19.00 Gistrup Kirke
			 Gospel-gudstjeneste for konfirmander
9/3
kl. 19.00 Gistrup Kirke
			FÆLLESARRANGEMENT FOR DE 3 SOGNE
			 Journalist Charlotte Rørth - ”Jeg mødte Jesus”
13/3		Sogneindsamling
26/3
kl. 23.30 Påskelørdag nat – Gunderup Kirke, Skuespiller
			 Lars Bo Andersen og organist Elisabeth Bech
13/4
kl. 19.30 Konfirmandstuen - ”I skyggen af Holocaust”
			 Foredrag ved Sofia Kupermann
5/5
kl. 11.00 Friluftsgudstjeneste i Lundby Bakker
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NØVLING
9/3
kl. 19.00 Gistrup Kirke
			FÆLLESARRANGEMENT FOR DE 3 SOGNE
			 Journalist Charlotte Rørth - ”Jeg mødte Jesus”
13/3		Sogneindsamling
15/3
kl. 14.00 Toften ”Pigekammeret”
30/3
kl. 19.00 Toften - Sangaften
5/4
kl. 19.00 Toften – sognepræst Ole Raakjær		
			 ”Hvordan hjælper vi hinanden når livet er svært”
19/4
kl. 14.00 Toften ”Pigekammeret”
27/4
kl. 19.00 Toften - Sangaften
5/5
kl. 11.00 Friluftsgudstjeneste i Lundby Bakker
25/5
kl. 19.00 Toften - Sangaften
31/5
kl. 13.00 Sogneudflugt8

GISTRUP
7. marts
9. marts
15. marts
20. marts
24. marts
4. april
12. april
16. april
19. april
2. maj
31. maj
2. juni

kl. 10.30
kl. 19.30
kl. 14.00
kl. 10.30
kl. 18.00
kl. 10.30
kl. 19.30
kl. 9.30
kl. 14.00
kl. 10.30
kl. 9.00
kl. 19.00

Herreværelset
Sognemøde Charlotte Rørth
Sogneeftermiddag centerleder Thorkild Poulsen
Palmesøndag Gistrup kirke 30 år
Skærtorsdag med spisning
Herreværelset
Sognemøde Bjarne Nielsen Brovst
Dåbsfest
Sogneeftermiddag naturvejleder Thorkild Lund
Herreværelset
Sogneudflugt
Forårskoncert
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