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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. juni.
Næste nummer af Kirkebladet udkommer
september 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@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

Kære venner
- festen er forbi
af sognepræst Mette Nøhr Shaw

Kære venner!
Festen er forbi, hverdagene kan begynde. Eller festerne – jul, påske og pinse
– er ovre, hverdagene er begyndt.
Nu står vi foran et halvår uden én eneste kirkelig festdag og dermed folkelig
fridag. Kagen er spist, rugbrødet skal
ædes. Post festum. Det er aldrig særlig
morsomt efter festens rus at skulle nøjes med hverdagens ædruelighed. Men
det skal vi så – foran os ligger fra trinitatis søndag til 1. søndag i advent 25.
søndage (foruden Alle helgens dag og
Sidste søndag i kirkeåret) som alle har
navn efter netop trinitatis.
Trinitatis kommer af det latinske ord for
tre (tres) og enhed (unitas). Trinitatisperioden er den kirkelige markering af, at
man i kristendommen tror på en treenig
Gud. Den indledes som nævnt af Trinitatis søndag og er den længste periode i
kirkeåret, som løber fra søndagen efter
pinse til første søndag i advent, kun afbrudt af Alle helgens dag.
At kristne tror på en treenig Gud vil sige,
at man tror på, at Gud er én, men at han
samtidig er tre, nemlig Gud Fader, Gud
Søn og Gud Helligånd.
Man kan ikke læse noget eksplicit om
treenigheden i Bibelen, men der er alligevel flere meget centrale bibeltekster,
hvor man møder Gud som treenig. Det
er altså et begreb, der er opstået i samklang med Bibelens tekster.
Gud Fader
Gud Fader er den, som mange mennesker umiddelbart tænker på, når man
siger Gud, og når Det nye Testamente
bruger betegnelsen Gud, er det da også
oftest Gud Fader, der tales om.
Man kan læse i Det gamle testamente
(1. Mos kap 1.) at Gud Fader er skaberen af himmel og jord. Gud er den
almægtige far i Himlen. I Det Nye Testamente lærer man ham at kende gennem Jesus Kristus, som fortæller om
Gud og om Guds rige.
Det er Jesus, som lærer mennesker,
at Gud er Faderen, både Jesus’ og alle
menneskers far. Det gør han blandt anNr. 3 - 82. årgang

det i den bøn, som vi kalder Fadervor,
som står i Mætthæusevangeliet 6,9-13
Han lærer os også, at Gud Fader er til
stede i verden og derfor er det, som
kristendommen kalder ”verdens opretholder”. Han har altså ikke bare skabt
verden engang, han opretholder den
også hver dag. Det kan man blandt andet læse om i Matthæusevangeliet kap
5,45 og 10,29.
Gud Søn
Sønnen er Jesus Kristus. Hvis vi vil vide,
hvem Gud er, må vi gå til Guds søn. Gud
viser sig gennem sin søn som kærlighed, tilgivelse og forsoning, ja som liv,
der rejser sig af døde.
Gud kommer ned på jorden. Han bliver
menneske, fødes og lever som et menneske. Og han dør som et menneske,
ensomt og ydmyget, på et kors. Det
betyder, at intet menneske nogensinde
kan komme et sted, hvor Gud ikke også
har været. Men Jesus bliver ikke i døden, som et menneske er henvist til.
Han bryder dens magt. Døden får ikke
det sidste ord; det gør livet, ja det gør
Gud.
Gud Helligånd
Helligånden gør Gud levende og virkelig for mennesker til alle tider og på
alle steder. Det fortælles i Apostlenes
Gerninger kap. 2, at da Helligånden
kommer over disciplene den allerførste
pinse, fortæller de om Jesus og hans
død og opstandelse, så alle mennesker
kan forstå det, uanset hvor i verden de
stammer fra. Det bliver levende og nærværende for dem og går lige til hjertet.
Helligånden gør altså, at vi overhovedet
kan tale om Gud, så det bliver virkeligt
og får betydning for mennesker den dag
i dag. Uden Helligåndens komme i pinsen havde historien om Jesus været en
interessant historie om noget, der skete
i fortiden. Det havde været ligesom en
fortælling om for eksempel Christian IV.
Men det havde ikke haft direkte betydning i menneskers liv i dag.
Bibelen fortæller, at vi med Helligånden
fik det, som Jesus kalder ’talsmanden’
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(Johannesevangeliet 14,16)). Det er
Helligånden, som formidler for os i dag,
hvem Gud er, og hvad han vil med menneskers liv. Og Helligånden, som gør
mennesker i stand til at fortælle andre
om, hvordan de har mødt Gud.
Gud kommer tæt på os som luften, vi
ånder. Han bruger vores sprog, han taler
ind i vores tid og aktualiserer budskabet
i forhold til den sammenhæng, vi står i.
Det er Helligåndens virke.
Gud er tre og en
At Gud på en gang er tre og en, er meget vanskeligt at forstå. Kristendommen
har ikke tre guder, men kun én. På den
anden side betyder treenigheden ikke
bare, at Gud viser sig for os på forskellige måder.
Faderen, Sønnen og Ånden er nemlig
ikke tre forskellige dele eller egenskaber ved Gud. I kirkens tradition har man
forklaret det ved at tale om, at Gud er ét
væsen, men tre personer. I kristendommen tror man altså på én Gud og tre personer i Gud. Samtidig har man erkendt,
at Gud er større end vores fatteevne, og
at treenigheden er et paradoks.
Trinitatis i kirken
I kirken er trinitatistiden, som går hen
over sommeren og efteråret, en tid,
som handler om at lade budskabet fra
de store højtider, jul, påske og pinse, slå
rod, gå i blodet af os og vokse i kirken.
Derfor er trinitatistidens farve grøn for
at symbolisere vækst, håb og nyskabelse*.
For at sige det som det er, så holder jeg
af hverdagen og Trinitatis er hverdagen
i kirken. Jeg er, som Dan Turèll skriver i
sin Hyldest til hverdagen: vild med den,
ja hold da helt ferie hvor jeg holder af
hverdagen. Holder af trinitatis.
Med disse ord vil jeg ønske min læser
en god og solrig sommer og en inspirerende trinitatistid.
Mette Nøhr Shaw
* kilde: Det danske bibelselskab
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Gunderup
Sommermøde i Gunderup
"Det gode liv” med radiovært Søren
Dahl.
Mødet indledes med gudstjeneste
kl.14, hvor den kendte radiovært Søren
Dahl prædiker. Efterfølgende er der kaffebord og foredrag i konfirmandstuen
over emnet ”Det gode liv”.
Søren Dahl er kendt som den veloplagte vært i radioprogrammet Cafe Hack.
”Vi har kun ét liv, så vi kan lige så godt
nyde det i fulde drag.”
Det er udgangspunktet for Søren
Dahls foredrag om ”det gode liv”, der

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, Torderupvej 56,, Gunderup, 9260 Gistrup – tlf.
2088 6342

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. 3 - 82. årgang

handler om selv at påtage sig ansvaret for at få det bedste ud af livet.
Med udgangspunkt i skæve anekdoter og historier fra det virkelige liv,
giver Søren Dahl sit bud på, hvordan man lever ”det gode liv” – serveret med den sædvanlige lune og
humoristiske tilgang, man kender
fra radioprogrammet Café Hack. Søren Dahl vil tale om livsglæde, for
det er jo sådan med livsglæde, at jo
mere man bruger af den, jo mere er
der tilbage.

SØNDAG D. 19. JUNI
KL. 14.00

Mindegudstjeneste
Gunderup kirke onsdag d. 3. juli
Traditionen tro mindes vi de faldne
soldater ved træfningen i Lundby d.
3. juli 1864. Mindehøjtideligheden
markeres med en gudstjeneste i
Gunderup kirke søndag d. 3. juli kl.
10.30. Prædikant er sognepræst

Kære kommende
konfirmand …
om konfirmation og forberedelse
16/17
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.
I 2017 er der konfirmation i Gunderup
kirke den 7. maj og de som gerne vil
konfirmeres har mulighed for det.
Hvis du går på Gistrup skole så foregår konfirmandforberedelsen i Gistrup
kirke. Går du på Gistrup skole får du et
brev fra præsterne, hvor der står hvilken dag du skal gå til præst og hvilken
præst du skal gå til forberedelse hos.

Mette Nøhr Shaw. 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.

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
Har dette vakt din interesse skal du
allerede nu sætte X i kalenderen ved
søndag d. 28. august 2016 - her er
der nemlig konfirmandindskrivning 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. Mere info omkring tidspunktet
for gudstjenesten d. 28. august følger
gennem det brev, der er omtalt i denne
lille teaser.

Konfirmander
2016 i
Gunnerup
kirke
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Nøvling og Visse
PIGEKAMMERET
Vi starter efteråret op
TIRSDAG D. 6. SEPTEMBER
med
UDFLUGT TIL MORS
Vi kører fra Gunderup Præstegård
kl. 9.00, Toften, Nøvling kl. 9.10
og Visseladegaard kl. 9.15.
Der er bestilt brunch kl. 11.15 på
Gullerup Strand Kro, der ligger
lige ned til Limfjorden med den
flotteste udsigt til Thisted.
Kl. 12.45 kører vi til Skarregaard, hvor der venter os en guidet rundtur på den gamle gård,
der står som fra 50'erne. Vi skal
også besøge Sdr. Dråby kirke.
Vi forventer at være tilbage kl.
ca. 18.30.
Turen koster 250 kr.
Tilmelding og betaling til Grete
Nielsen, tlf, 9831 4506 – mobil
2463 4976
mail: regnergrete@gmail.com
Betaling kan også ske til Rosa
Pedersen, Kærvej 45, Visse
Tilmelding senes 1. sept.
"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

Sommerkoncert ved Visseladegaard
Vi får besøg af Nordjysk Salontrio.
Trioen består af Christina Rudan på violin og Kirsten Martinsen på cello. De er
begge medlemmer af Aalborg Symfoniorkester og trioen Leonora. På klaver
er Ib Buchholtz, som også har haft sin
gang i Aalborg Symfoniorkester. Der ud
over, har han spillet med Niels Hausgaard, Johnny Madsen, været en del
af ”De gyldne løver” og meget, meget
mere.
Gruppen vil spille salonmusik, som den
i gamle dage blev spillet på de ”finere”
spiserestauranter i Danmark. Den ældre del af befolkningen kan fra dampradioens tid huske middagskoncerterne,
som bl.a. blev transmitteret fra Wivex i
København og Kilden i Aalborg.
Salonrepertoiret består af opera- og
operettetoner, lettere klassiske stykker
og originalt komponeret salonmusik.

Vi satser på godt vejr, så tag en stol
eller et tæppe under armen, og mød op
i Parken ved Visseladegaard tirsdag d.
16.8.16, kl. 19.00.
I tilfælde af dårligt vejr, rykker koncerten inden døre på Visseladegaard.
Nøvling Kirkes menighedsråd serverer
et glas vin eller en sodavand.
Det er gratis at deltage.

Friluftsgudstjeneste i Visse
Som noget nyt vil vi holde friluftsgudstjeneste i Visse. Det bliver i
haven ved Visseladegaard. Gudstjenesten er sognets gudstjeneste,
der denne søndag er flyttet ud under
Guds himmel, som forhåbentlig er
blå denne sommerdag! Rammerne
er dermed nogle andre, men indhol-

det er det samme. Vi skal synge,
lytte, bede og modtage den hellige
nadver.

SØNDAG 12. JUNI
KL. 14.00 I HAVEN
VED VISSELADEGAARD

Nye konfirmander
De nye konfirmander bydes velkommen ved gudstjenesten den 28.
august. I begyndelsen af juni måned
vil jeg dele en seddel ud i den nu-

værende 6. klasse på Nøvling skole
med yderligere informationer om
konfirmationsforberedelsen.
Sognepræst Lene Riger-Kusk

Konfirmander
2016 i
Nøvling kirke

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

holdes i konfirmandstuen kl. 19.00.
• tirsdag d. 14/6
• tirsdag d. 9/8

Nøvling

holdes i Toften kl. 19.00
• onsdag d. 15/6
• onsdag d. 17/8

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.

Visse

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

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.
98314125 eller Kirsten Kjølby, tlf.
98323929. Mail: kontakt@gistrupnoevlingvisse.dk.Se også vores hjemmeside www.gistrupnoevlingvisse.dk

TAK
skal lyde til jer, der brugte nogle timer
søndag d.13. marts på at samle ind til
verdens fattigste kvinder.
Også tak til jer, der gav et bidrag.
I Nøvling og Visse blev der indsamlet
8.724 kr. og i Gunderup 8.300 kr.

Sange omkring et flygel

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

Det lokalhistoriske arkiv for
Gistrup, Visse og Nøvling

"Du bliver glad
af at synge"

"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!"

"Det er
hyggeligt"

"Man glemmer
tiden for en
stund"

"Jeg går
opløftet hjem"

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 - 82. årgang

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.

6

Vi kan godt være flere omkring flyglet, og du er mere end velkommen til
at være med, hvis du også kan lide
at synge!
Næste gang vi mødes er
Onsdag 31. august kl. 19.00-20.00 i
Toften, Brådalvej 80 i Nøvling.
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Løst og fast i vore sogne
Lukning og renovering af Nøvling Kirke
1. juni går vi i gang med renoveringen af Nøvling kirke, og vi glæder
os til, at kunne få ideelle forhold
med nyt varmeanlæg med videre.
I den forbindelse skal der blandt
andet lægges ny fjernvarmeledning
fra kapelbygningen til kirken, så arbejdet vil også berøre kirkegården.
Indvendig skal der lægges nyt gulv
i skibet, og der kommer radiatorer
under bænkene.
Også kor og apsis bliver sat i stand
med bl.a. restaurering af altertavle.
Nøvling kirke arvede for nylig penge
til udsmykning. Disse bliver brugt
til en ny lysekrone i koret, og forhåbentlig rækker de også til møbler i
apsis.
I byggeperioden vil gudstjenesterne
foregå i Toften, og vi håber at menigheden vil tage godt imod denne
løsning. Tidspunkter for gudstjenester fremgår af bagsiden på kirkebladet. Bryllupper og begravelser

vil i renoveringsperioden kunne foregår fra vore to nabokirker, Gunderup
og Gistrup.
Vi håber, at menigheden har forståelse for de ændringer, der uvægerligt
følger med i en sådan renoveringspe-

riode, og at man vil tage godt imod
resultatet, som forhåbentlig kan
tages i brug 1. søndag i advent.
På menighedsrådets vegne
Ernst Rosqvist

Udendørs Spaghetti-gudstjeneste
Denne gang er børnegudstjenesten udendørs. Bagefter er der mad på bål/
grill. En gudstjeneste i børnehøjde. Maden koster 30 kr. for voksne, 10 kr.
for børn. Af hensyn til maden er der tilmelding til sognemedhjælper Solveig
Dahl Poulsen på tlf. 40 31 05 44, smh@gistrup-kirke.dk.

ONSDAG D. 15. JUNI KL. 17.00 V. GISTRUP KIRKE

Menighedsrådsvalg 2016
Til efteråret er der igen valg til menighedsrådet.
Den 13/9 afholdes orienterings – og opstillingsmøder ved henholdsvis Gunderup og Nøvling kirker.
Er du interesseret i kirkeligt arbejde, kunne en plads i det nye menighedsråd
måske være noget for dig.
Sæt allerede nu kryds i kalenderen den 13. september.
Læs mere om orienterings- og opstillingsmøder og valget i næste kirkeblad, der
udkommer september.
Nr. 3 - 82. årgang
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Gudstjenester
GUNDERUP

NØVLING

GISTRUP

Maj
29.05 1.s.e. Trin.

10.30 Nøhr Shaw

9.00 Nøhr Shaw

10.30 Grønlund

Juni
05.06 2.s.e. Trin.

9.00 Grønlund

12.06 3.s.e. Trin.

10.30 Grønlund

10.30 Grønlund

10.30 Nøhr Shaw

14.00 Riger-Kusk, frilufts. Visse

9.00 Grønlund

15.06 			

17.00 Grønlund, spaghetti

19.06 4.s.e. Trin.

10.30 Riger-Kusk

14.00 Nøhr Shaw, sommermøde		

26.06 5.s.e. Trin.

9.00 Riger-Kusk

10.30 Riger-Kusk

10.30 Grønlund

Juli
03.07 6.s.e. Trin.

10.30 Nøhr Shaw, mindegudst.

10.30 Grønlund

10.07 7.s.e. Trin.		
17.07 8.s.e. Trin.

9.00 Grønlund

10.30 Nøhr Shaw

24.07 9.s.e. Trin.

9.00 Nøhr Shaw
10.30 Grønlund

10.30 Riger-Kusk

9.00 Riger-Kusk

9.00 Riger-Kusk		

31.07 10.s.e. Trin.		

10.30 Riger-Kusk

10.30 Riger-Kusk

9.00 Riger-Kusk

9.00 Grønlund

10.30 Grønlund

August
07.08 11.s.e. Trin.

10.30 Riger-Kusk

14.08 12.s.e. Trin.

9.00 Grønlund		

21.08 13.s.e. Trin.

10.30 Nøhr Shaw

10.30 Riger-Kusk

28.08 14.s.e. Trin.

9.00 Grønlund

10.30 Riger-Kusk

10.30 Grønlund
9.00 Nøhr Shaw
10.30 Grønlund

				

14.00 Nøhr Shaw

September
04.09 15.s.e. Trin.

10.30 Nøhr Shaw

14.00 Riger-Kusk, frilufts. Nøvling

10.30 Riger-Kusk

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: 14/6 Nøhr Shaw (altergang); 28/6 Grønlund; 12/7 Nøhr Shaw (altergang);
26/7 Riger-Kusk; 9/8 Grønlund (altergang); 23/8 Riger-Kusk; 6/9 Nøhr Shaw (altergang)
Beltoften kl. 10.00:

1/6 Nøhr Shaw; 6/7 Grønlund; 3/8 Riger-Kusk; 7/9 Nøhr Shaw

OPSLAGSTAVLEN
GUNDERUP
19/6
kl. 14.00 Sommermøde - gudstjeneste
			 v. radiovært Søren Dahl
			 Kirken og konfirmandstuen
3/7

kl. 10.30 Mindegudstjeneste for slaget ved Lundby

NØVLING
12/6
kl. 14.00 Friluftsgudstjeneste i parken
			 ved Visseladegaard
16/8

kl. 19.00 Sommerkoncert i parken ved Visseladegaard

31/8

kl. 19.00 Toften – Sange omkring et flygel

6/9

Nr. 3 - 82. årgang

kl. 9.00 ”Pigekammeret” - udflugt til Mors
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GISTRUP
31/5

kl. 9.00 Sogneudflugt

2/6

kl. 19.00 Sommerkoncert

6/6

kl.10.00 Herreværelset

22/6

kl. 16.30 Søndagens tekst

23/6

kl. 18.00 Sankt Hans

1/8

kl. 10.00 Herreværelset udflugt

9/8

kl. 16.30 Søndagens tekst

30/8

Juni • Juli
kl. 13.30 Sensommerudflugt

• August 2016

