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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
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. okt. Næste nummer af Kirkebladet udkommer december 2016.
Grafisk Produktion
NordPro
Mølleå 1, 3. sal, 9000 Aalborg
Tlf. 9811 6555, Fax 9811 6550
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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:

Vielser:
Aftales ved henvendelse til kirkekontoret. Husk prøvelsesattest fra borgmesterkontoret samt dåbs- eller navneattest.
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:
Gravermedhjælper Bettina Ovesen
Tlf. 2081 5557
Fridag: Mandag
Mail: graver-gunderup@mail .dk

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

af sognepræst Ejnar Grønlund

Hvad vil det sige at være rig?
Eventyr om at spinde guld
En ung kvinde blev kort før sit bryllup lukket ind i et bjerg. Her fik hun en
rok, som hun kunne spinde guld på, så
meget hun ville. Når hun synes, at hun
havde fået nok, ville bjerget åbne sig og
hun kunne holde sit bryllup.
Hun gik i gang med at spinde. Hurtigt
fik hun meget guld. Men hun syntes aldrig, at hun havde nok. Hver dag tænkte
hun: Jeg skal lige have lidt mere. Rundt
om hende lå dynger af gyldent spind,
guld i uendelige mængder. Og til sidst
var hun groet helt fast i al sit guld.
Men bjerget åbnede sig aldrig, for hun
kunne ikke få nok. Og en dag var tiden
gået, livet var forbi!
Grådighed
Eventyret er en ret nøjagtig beskrivelse
af den situation, vores kultur befinder
sig i. Ved hjælp af vækst i materielle
ting vil vi sikre vores tilværelse. Vi kan
ikke få nok. Livets goder, ikke mindst
penge har en forførende magt. Jagten
på vækst og kapital er nok den mest
almindelige afgud.
Man kan spørge: Er der noget i vejen
med livets gaver? Nej. Vi må skønne på
det, som velstand og vækst har givet os
i et moderne samfund. Vi må takke for
det og sætte pris på det. Fattigdom er
ikke et ideal i sig selv.
Samtidig må vi ikke være blinde for, at
vækst og velstand har sin pris. En del af
væksten frembringes gennem udnyttelse af arbejdskraft andre steder i verden.
Væksten er også en medvirkende årsag
til klimabelastning og forurening. Vi ser
udfordringer i rige lande med stress og
livsstilssygdomme. Vi lever på mange
måde ligesom kvinden i eventyret, der
ville spinde mere guld. Hun kunne ikke
få nok og kunne derfor ikke åbne sig for
Nr. 4 - 82. årgang

livet. Grådigheden kan stå i vejen for livet.
Grådighed anså man engang for at
være en af de syv dødssynder. I dag
er det lige ved, at det er blevet en dyd.
Mange stemmer fortæller os, at et større forbrug er ønskeligt.

"Uden håb og
uden Gud
lar vi døden råde.
Tro og håb og
kærlighed
får vi kun af nåde"
Johannes Møllehave
Den Danske Salmebog 522, 5

”Guds rige og hans retfærdighed” (Matt
6,33).
Heri er der en anden form for rigdom og
vækst. At være rig hos Gud er en måde
at se livet på. At være rig hos Gud, det
er at vokse i taknemlig opmærksomhed
for livet og dets gaver. Det er at vokse
i tro, håb og kærlighed. Det er at løfte
blikket, så ser vi vore medmennesker.
Det er at åbne øjnene for Guds kærlighed, som vi møder den i Jesus Kristus.
Det er at lade troens fortællinger vokse
iblandt os.
Rigdom måles ikke i ejendom, men i
glæde. Måske skulle vi i fællesskab
med hinanden besinde os mere om den
rigdom, der ikke kan købes for penge.
Det er blandt andet det, vi har en kirke
til.

Rig hos Gud
Jesus taler et sted om et alternativ til
grådighed og griskhed. Det er at være
”rig hos Gud” (Luk 12,21) eller at søge
Den almindeligste afgud på jorden
Det første af de ti bud lyder: Du må ikke have andre guder.
Martin Luther siger om det første bud: bl.a.: ”en gud vil sige det,
hvoraf man venter sig alt godt, og som man tager tilflugt til i al nød”…
”Der er f.eks. manden (og der er ikke så få af hans slags),
der mener, han har nok af Gud og alting, når han har penge
og ejendom. Han forlader sig på det og bryster sig så hårdnakket
og sikkert af det, at han blæser enhver et stykke. Se, denne mand
har også en gud. Den hedder Mammon, dvs. penge og ejendom,
som hele hans hjertes hengivenhed er rettet mod. Og dette
er den alleralmindeligste afgud på jorden. ”
fra Den Store Katekismus
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Gunderup
Hverdags-høstgudstjeneste
Traditionen tro er det blevet tid til hverdags-høstgudstjeneste for vores borgere på Skovbrynet og på Beltoften;
men alle derudover som kan afse tid
og har lyst, er meget velkomne til at
tage del i fejringen af årets høst.
I år er det
tirsdag d. 20. september kl. 11
og denne gang er det Gunderup kirke,
som danner rammerne for gudstjenesten.
Der er transport fra Beltoften kl. 10 og
fra Skovbrynet kl. 10.15.

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. 4 - 83. årgang

Er du kørestolsbruger skal du gøre opmærksom på det, når du tilmelder dig.
Efter gudstjenesten er der frokost i
Gunderup konfirmandstue. Af hensyn
til frokost er det nødvendigt at melde
sig til enten hos personalet på Beltoften, til personalet på Skovbrynet eller
til sognepræst Mette Nøhr Shaw på
98 33 30 15. Tilmelding er d. 5. september.
Der er hjemtransport kl. cirka 13.30.
Vel mødt!

Gabrielaften
Siden 2002 har Landsforeningen af
menighedsråd uddelt Gabrielprisen.
Det er en kirkelig filmpris og som noget nyt har vi i aktivitetsudvalgt ved
Gunderup kirke besluttet at vise en
af vinderfilmene til en sogneaften.
Der er oplæg om filmen v. sognepræst Mette Nøhr Shaw
I år bliver det
onsdag d. 9. november kl. 19
hvor vi vil se sidste års vinder ”Mennesker bliver spist” af Erik Clausen

Nyt om personalet
Lars Jensen er efter 7 år som graver
ved Gunderup Kirke fratrådt sin stilling.
Menighedsrådet vil snarest søge efter
ny graver, og i perioden inden det sker,
er gravermedhjælper Bettina Ovesen
midlertidigt indsat i graverens stilling.
Ny gravermedhjælper
ved Gunderup kirke

Jeg hedder Bettina Ovesen er 48 år, bor
i Skørping med min mand og 2 piger på
5 år og 22 år. Jeg har tidligere været
ansat af Nibe-Vokslev menighedsråd
som gravermedhjælper og kirketjener.
Jeg har rejst en del, boet og studeret i
USA, men er nu faldet til ro i de smukke omgivelser af Rold Skov. Min fritid
bliver brugt på familie, sport og frivilligt
engagement i det lokale.
Siden medio marts har jeg været ansat som gravermedhjælper, har hilst på
mange af jer i og omkring kirken, men
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og efterfølgende drøfte den.
”Mennesker bliver spist” er en film,
der trækker både på den danske
tradition for den humoristiske folkekomedie og for den analyserende
hverdagsskildring, som går ind under
samfundets overflade og afslører de
skæbner, der gemmer sig der. Som
Erik Clausen selv siger det: Hvis du
dykker ned i telefonbogen, er der
drama.

glæder mig til at hilse på og tale med
endnu flere.
Har siden 1. juni fået lov at varetage
graverfunktionen indtil en sådan ny er
ansat, derfor har eller vil I måske opleve at nogle opgaver bliver løst på en
anden måde end tidligere. Jeg imødeser kommentarer, så kom gerne forbi
en hverdag til en snak eller ring på tlf.
20 81 55 57
Jeg kan træffes tirs.–tors. kl. 8.00 til
15.00, fre. kl. 8.00 til 13.00 eller efter aftale.

Juletræet med sin glans

I efterhånden nogle år har Gunderup
borgerforening markeret 1. søndag i
advent ved at servere gløgg og æbleskiver inden byens juletræ bliver
tændt, når det mørkner.
I år lægges de kirkelige og borgelige
kræfter sammen i og med at vi begynder med gudstjeneste kl. 14 i kirken
og fortsætter i konfirmandstuen hvor
Borgerforeningen er vært til gløgg og
æbleskiver. Alle er velkomne.
Søndag d. 27. nov. kl. 14.00
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Nøvling og Visse
PIGEKAMMERET
TIRSDAG D. 6. SEPTEMBER

UDFLUGT TIL MORS

Afgang fra Gunderup Præstegaard kl. 9.00, fra Toften Nøvling
kl. 9.10 og fra Visseladegaard kl.
9.15.

ONSDAG 19. OKTOBER

ANJA LOVÉN FORTÆLLER
OM AFRIKAS HEKSEBØRN

Hvem husker ikke billedet, der
blev vist i verdenspressen, hvor
Anja giver den lille tørstige og
sultne dreng vand og kiks. Drengen beskyldes af familien og samfundet for at være et heksebarn.
Anja driver sammen med sin nigerianske mand et børnehjem
for de såkaldte “heksebørn”, der
uden hjælp ender med at leve et
ensomt liv på gaden, hvor de fleste ikke overlever.
TIRSDAG 8. NOVEMBER

FHV. SOGNEPRÆST VED
VODSKOV KIRKE LISBETH
MICHELSEN FORTÆLLER
OM SIN OPVÆKST PÅ
FÆRØERNE.

”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
møder 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
Besøg os på hjemmesiden og se
gudstjenesteliste, sognearrangementer
og meget andet www.noevling-kirke.dk
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Kirke for småfolk er
gudstjenester
i børnehøjde
tilrettelagt for børn i 0-10 års alderen. Du kan følges med din mor og far,
søskende eller måske dine bedsteforældre.
Vi begynder kl. 17.00.
Her er der en kort gudstjeneste, der
bl.a. indeholder en spændende bibelfortælling, dukketeater, skattekisten
åbnes, bevægelsessange m.m.
Vi beder fadervor og får velsignelsen - og så skal I møde Signe.
I vil også møde vores nye Børnekor ved
Nøvling Kirke. Alt dette varer ca. en
halv time og derefter er der aftensmad,
for dem der har tid og lyst.
Pris: Voksne 20 kr. og børn 10 kr.
Max kr. 50,- for en familie.

Når vi er færdige med at spise
- omkring kl. 18.45 siger vi farvel og tak
for i dag. Der er ingen tilmelding - I skal
bare komme!
Kirke for småfolk er for børnefamilier!
På grund af renovering af Nøvling Kirke,
foregår begge arrangementer i Toften!
Toften tors. 29. sept. kl. 17.00 og
ons. 9. nov. kl. 17.00.

Friluftsgudstjeneste
I forbindelse med Nøvling Festuge
holdes sognets gudstjeneste denne sensommersøndag i det fri ved
bydammen i Nøvling. Evangeliet er
det samme, hvor end det lyder, men
det lyder nogle gange anderledes,
når vi er i det fri. Ved gudstjenesten søndag eftermiddag er det os,

der – midt i en hektisk hverdag – har
mulighed for at sætte os en stund
og lade noget større blande sig i vores liv.
Vel mødt til gudstjeneste under
åben himmel!
Bydammen i Nøvling, søndag 4.
sept. kl. 14.00

Og Gabrielprisen 2016 går til…
Hvert år uddeles den danske kirkelige
filmpris, Gabrielprisen, på Landsmødet for Menighedsråd. Filmen er valgt
af en jury, der består af folk fra såvel
filmens som kirkens verden. I år gik prisen til den norske instruktør Joachim
Triers engelsktalende film: Louder than
bombs. En stille film om en dysfunktionel moderne amerikansk mellemklassefamilie. Omdrejningspunktet er
moren, som var krigsfotograf, og som
døde i en bilulykke for tre år siden. Filmen skildrer, hvad der sker, når den

døde mor toner frem i sønnernes erindringer og fantasi og i ægtefællens.
Filmen præsenteres af Susanne Knudstorp, som er næstformand i foreningen Kirke og Film. Hun skriver: ”En
mand har to sønner – ja tak, den fortælling kender vi fra Jesu lignelse om
den fortabte søn. Jeg vil til filmaftenen
hos jer sætte filmen ind i en bibelsk
ramme uden at drive rovdrift på den, og
derefter lægge op til diskussion, som
jeg håber, I vil gribe”.
Toften, tors. 27. okt. kl. 19.00

Sange omkring et flygel.
Alle er velkommen til vores sangaftener, både unge/gamle! HUSK: Det
er IKKE kor, det er fællessang, så vi
kan alle være med.
Vi har det tilfælles, at vi godt kan
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lide at synge. Vi synger en god blanding af evergreens, højskolesange,
pop/rock, salmer, viser og andet.
Vi mødes i Toften 31/8, 28/9,
26/10 og 30/11 kl. 19-20
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Løst og fast i vore sogne
Menighedsrådsmøder
Gunderup

holdes i konfirmandstuen kl. 19.00.
• tirsdag d. 13/9 orit./opstl.
• tirsdag d. 11/10
• tirsdag d. 8/11

Nøvling

holdes i Toften kl. 19.00
• tirsdag d. 13/9 orit./opstl.
• onsdag d. 21. sept
• onsdag d. 19. okt
• onsdag d. 16. nov.

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

Har du eller din nabo
ikke fået kirkebladet?

Så kan det hentes i Dagli’Brugsen i Visse.

Høstgudstjeneste
i Toften

Søndag d. 25. sept. kl. 10.30
Efter Gudstjenesten er der kirkekaffe

FDF

Visse

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

Menighedsrådsvalg 2016
Nøvling Kirkes kor

Nøvling Kirkes kor øver tirsdag
kl. 17.00 - 18.00 i Toften.
Børnekor ved Nøvling Kirke.
Det er et musikalsk tilbud til sangglade drenge og piger fra 3.-6. kl.
Hvordan komme man med?
Der er korprøve hver onsdag
eftermiddag fra kl. 14.15 – 15.15
i Toften.
Hvis du har lyst til at være med,
så ring til organist Gitte Rolighed
tlf. 22380486, eller send en mail
gitterolighed@icloud.com.
Se mere på vores hjemmeside
www.noevling-kirke.dk

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

Nr. 4 - 83. årgang

I år er der valg til menighedsrådet.
Folkekirken er en stor del af mange
menneskers tilværelse – både for
dem, der kommer regelmæssigt,
men også for dem, der ”bare” kommer ved bestemte lejligheder eller
bruger nogle af de tilbud, der er i
kirken.
Det forventes af de fleste, at kirken
er der og løser de opgaver, som man
almindeligvis forventer, at kirken tager sig af.
Derfor er vigtig, at der er nogen, der
vil stille op, for at der også i fremtiden kan være forskellige tilbud til
sognets børn, unge og gamle.

Orientering- og opstillingsmøde,
hvor der vil blive orienteret om menighedsrådets arbejde og opstilling
af kandidater.
GUNDERUP SOGN, KONFIRMANDSTUEN, TIRSDAG D. 13. SEPTEMBER KL. 19.00
og for
NØVLING SOGN, TOFTEN, NØVLING, TIRSDAG D. 13. SEPTEMBER KL. 19.00
Du er også meget velkommen, selv
om du ikke ønsker at stille op – du
har så mulighed for at være med til at
bestemme, hvem der skal opstilles.

Gospelworkshop

Dagen ledes af den meget anerkendte
musiker og producer Joachim Hejslet
Jørgensen, som med sin smittende
entusiasme vil lære os at synge gospel så taget løfter sig. Vi håber, at
mange har lyst til at være med – i
workshoppen – og/eller gudstjenesten. Gunderup-Nøvling-Gistrup Sogne
arrangerer dagen i fællesskab.

PROGRAM:
Kl. 9.30: Morgenkaffe og rundstykker
Kl. 10.00: Workshop
Kl. 12.30: Frokost, derefter workshop
med en forfriskning
i løbet af eftermiddagen.
Kl. 16.30: Gudstjeneste
Deltagerpris: 60,00 kr. (inkl. spisning).
Tilmelding helst inden den 1. oktober
til sognemedhjælper
Solveig Dahl Poulsen på e-mail: smh@
gistrup-kirke.dk eller på tlf. 40 31 05
44. Opgiv navn, adr. tlf, e-mail.
Alle er velkomne til gudstjenesten kl.
16.30.
Arr. Gunderup-Nøvling-Gistrup sogne.
Alle er velkomne.
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Vil du være med til at synge gospel for
en dag?
Så kom og vær med til Gospelworkshop og gospelgudstjeneste
Søndag den 9. oktober kl. 9.30-18.00
i Gistrup Kirke.

Løst og fast i vore sogne
Nøvling kirke har været selvejende i 100 år
Kirken blev bygget for ca. 850 år
siden – vi kender ikke dens historie
før reformationen i 1536. Den har
heddet Neufling kirke.
Både Nøvling kirke og Gunderup
kirke har været ejet af greven på
Lindenborg. Han var kirketiendeejer – hans navn står på tårnet; E
H v S – E.H. von Schimmelmann og
årstallet 1791 står der fordi, der
det år blev foretaget en restaurering af tårnet.
Gårdejerne betalte kirkeskat eller
kirketiende og kirketiendeejeren
skulle betale for at kirken blev holdt
ved lige. Den ordning stod Lindenborgs ejere for i 235 år.
Den 4. februar 1916 kom der en
skrivelse fra Kirke- og Undervisningsvæsenet om, at kirketiendeejeren skulle aflevere kirken til menighedsrådet. Den 28. marts 1916
blev der indkaldt til en ekstraordinær synsforretning over Nøvling kirke, for at der ved denne forretning
kunne ske en aflevering af Nøvling
kirke fra den hidtidige kirketiendeejer; grevskabet Lindenborg til menighedsrådet.
Synsprotokollen fortæller; I 1883
har kirkens ejer af egen fri vilje anbragt Jesu besøg hos Martha og
Maria, smukt udskåret i egetræ af
billedhugger Fjedskov i Kjøbenhavn
som nyt alterbillede og det gamle
alterbillede, det som er kirkens alterbillede i dag, blev taget ned og
gemt et sted i kirken. I forbindelse med en restaurering af kirken
i 1948 blev det gamle alterbillede
fra 1610 sat op igen. Billedet af
Jesus og Martha og Maria blev i
1996 flyttet fra våbenhuset til kirkeskibets nordvæg. Ved synet 6.

juni 1912 blev det besluttet at gøre
klokken i kirken hørlig både ved at
hænge den højere og ved at gøre lydhuller større, men dette var forgæves.
Der var stadig problemer med at høre
klokken. En ny klokke blev støbt hos
De Smithskes jernstøberi i Aalborg og
heller ikke denne kunne høres tydelig
i Nøvling by.
I 1999 blev to nye klokker hængt op
i tårnet, støbt hos det franske klokkefirma Paccard. De to nye klokker synger med inscription på den ene:
Klokken slår, tiden går, ene Guds
nåde urokket står,
den anden synger:
Klokken slår, tiden går, aldrig udrinder evigheds år.
I 1972 blev et smukt altertæppe, syet
af damer fra menigheden, lagt foran
alteret. Billedet forestiller livets træ,
tegnet af Carlo Vognsen. Det gamle
smukke sølvalterkalk fremstillet i
1632 blev stjålet i 1975 og er aldrig
dukket op. Der blev bestilt et nyt alterkalk hos sølvsmed Poul Exner.
I 1989 blev der indkøbt et nyt orgel på

15 stemmer til erstatning for det
gamle, der var fra 1946.
Toften blev købt som sognets hus
november 1990 og gennemrestaureret. Senere er der bygget til, så
der i dag er en pæn sognesal, undervisningslokale til konfirmander
og kontor til organist og graver.
Et legat efter afdøde sognerådsformand Kingo Jensen og hustru
Anna blev brugt til kirkeskibet ”Caroline” fremstillet af Harbo Andersen og til et sølvkors til alteret,
fremstillet af Bent Exner.
I 2004 blev der bygget en præstebolig i Nøvling, hvor sognepræst
Lene Riger-Kusk bor sammen med
sin mand, graver Jens Sørensen.
Den 1. juni i år blev kirken lukket
for at gennemgå en omfattende restaurering bl.a. nyt varmesystem..
Uddrag af det, provst emeritus Jørgen Juul, så velvilligt har skrevet
om Nøvling kirkes historie.

GENINDVIELSE - af en nyrenoveret Nøvling kirke
ved gudstjenesten 1. søndag i
advent 27. november kl. 10.30.
Biskop Henning Toft Bro og sognepræst Lene Riger-Kusk forretter
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gudstjenesten.
Efter gudstjenesten er der kirkefrokost i Toften – alle er velkommen.
Tilmelding til Grete Nielsen
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tlf. 9831 4506 – mobil 2463
4976 senest d. 20. nov.
Nøvling Menighedsråd
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Gudstjenester
GUNDERUP

NØVLING

GISTRUP

August
28.08 14.s.e. Trin.

9.00 Grønlund

10.30 Riger-Kusk

10.30 Grønlund

				

14.00 Nøhr Shaw og Riger-Kusk

September
04.09 15.s.e. Trin.

10.30 Nøhr Shaw

14.00 Riger-Kusk, Friluftsgudst.

10.30 Riger-Kusk

11.09 16.s.e. Trin.

10.30 Nøhr Shaw

10.30 Grønlund

9.00 Nøhr Shaw

18.09 17.s.e. Trin.

10.30 Nøhr Shaw, høst

9.00 Nøhr Shaw

10.30 Grønlund, høst

20.09

11.00 ældregudst.		

25.09 18.s.e. Trin.

9.00 Grønlund

10.30 Riger-Kusk, høst

02.10 19.s.e. Trin.

10.30 Nøhr Shaw

10.30 Grønlund

09.10 20.s.e. Trin.

10.30 Grønlund

10.30 Grønlund

Oktober
9.00 Nøhr Shaw

-

16.30 Grønlund, gospel

13.10			

17.00 Grønlund, spaghetti

16.10 21.s.e. Trin.

9.00 Riger-Kusk

10.30 Nøhr Shaw

10.30 Riger-Kusk

23.10 22.s.e. Trin.

9.00 Riger-Kusk

16.30 Riger-Kusk

10.30 Riger-Kusk

30.10 23.s.e. Trin.

10.30 Nøhr Shaw

10.30 Grønlund

06.11 Allehelgen

16.30 Nøhr Shaw

10.30 Nøhr Shaw

10.30 Riger-Kusk

13.11 25.s.e. Trin.

10.30 Riger-Kusk

16.30 Riger-Kusk

10.30 Grønlund

9.00 Nøhr Shaw

November

16.11			

17.00 Grønlund, spaghetti

20.11 s.s. i kirkeåret

10.30 Grønlund

10.30 Nøhr Shaw

16.30 Grønlund

27.11 1.s. i advent

14.00 Nøhr Shaw

10.30 Riger-Kusk og biskop Henning Toft Bro

16.30 Nøhr Shaw

10.30 Nøhr Shaw

16.30 Riger-Kusk

December
4.12 2. s i advent

De Ni læsninger

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: 6/9 Nøhr Shaw (alterg.) 20/9 Gunderup kirke-høst, 4/10 Grønlund, 18/10 Riger-Kusk (alterg.),
		
1/11 Nøhr Shaw, 15/11 Salmesang v. organist og kirkesanger, 29/11 Grønlund (alterg.)
Beltoften kl. 10.00:

7/9 Nøhr Shaw, 5/10 Riger-Kusk, 2/11 Grønlund

OPSLAGSTAVLEN
GUNDERUP
13/9 kl. 19.00
			
20/9 kl. 11.00
			
9/10 kl.9.00
9/11 kl. 19.00
			
27/11 kl. 14.00
			

Menighedsrådsvalg 2016
Orienterings- og opstillingsmøde i konfirmandstuen
Høstgudstjeneste for beboerne på Skovbryndet og
Beltoften med ledsager
Fællesarrangement – Gospeldag i Gistrup
Filmaften i konfirmandstuen
”Mennesker bliver spist” af Erik Clausen
Gudstjeneste – herefter serveres der gløgg og
æbleskiver før juletræet tændes
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NØVLING
31/8 kl. 19.00
4/9 kl. 14.00
6/9 kl. 9.00
13/9 kl. 19.00
			
19/9 kl. 14.00
25/9 kl. 10.30
28/9 kl. 19.00
29/9 kl. 17.00
9/10 kl. 9.00
26/10 kl. 19.00
27/10 kl. 19.00
8 /11 kl. 14.00
9/11 kl. 17.00
27/11 kl. 10.30
4/12 kl. 16.30

Sange omkring et flygel
Friluftsgudstjeneste ved Bydammen i Nøvling
”Pigekammeret” - tur til Mors		
Menighedsrådsvalg 2016 		
Orienterings- og opstillingsmøde i Toften, Nøvling
”Pigekammeret” - foredrag v. Anja Lovén
Høstgudstjeneste - kirkekaffe
Sange omkring et flygel
Kirke for småfolk m. aftensmad
Fællesarrangement – Gospeldag i Gistrup
Sange omkring et flygel
Filmaften -”Lauder than bombs”
”Pigekammeret” fhv. sognepræst Lisbeth Michelsen
Kirke for småfolk med aftensmad
Genindvielse af Nøvling Kirke med efterf. frokost
Nøvling Kirke – ”De Ni Læsninger”
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GISTRUP
5/9
kl. 10.30
8/9 kl. 10.00
13/9 kl.19.00
			
22/9 kl.10.00
3/10 kl 10.30
6/10 kl. 10.00
9/10 kl. 9.00
11/10 kl. 14.00
20/10 kl.10.00
3/11 kl.1.000
7/11 kl. 10.30
15/11 kl. 14.00
17/11 kl.10.00
23/11 kl.19.00
28/11 kl. 19.30
1/12 kl.10.00
30/8 kl. 13.30

Herreværelset
Syng i kirken
Menighedsrådsvalg 2016
Orienterings og opstillingsmøde
Syng i kirken
Herreværelset
Syng i kirken
Gospeldag
Sogneeftermiddag Tina-Marie Larsen
Syng i kirken
Syng i kirken
Herreværelset
Sogneeftermiddag
Syng i kirken
Sogneaften, Henrik Kruse
Postorkestrets advents og julekoncert
Syng i kirken
Sensommerudflugt
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