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DÅB tre håndfulde vand
Kære læser
Temaet i dette nummer af Kirkemagasinet er DÅB. Dåben er en af de største begivenheder i kirken, og
ofte første gang barnet kommer med til gudstjeneste. Det er her ved dåben, et menneske træder ind i
kristendommen. Med tre håndfulde vand, og når barnets navn bliver sagt, sker der noget særligt: Barnet
er givet en personlig relation til Gud og er blevet en del af et kristent fællesskab jorden rundt.
Livet er en dejlig gave,
navnlig nu, da du kom ud.
Underet i kvindens mave
er et under, gjort af Gud.
Over dig står himlen åben.
Gud har fulgt dig på din vej.
Derfor bær de dig til dåben.
Præsten si’r: Gud elsker dig!
Johannes Møllehave

FAKTA

Hanne Baltzer, journalist og ny redaktør på Kirkemagasinet
Man bliver døbt i Faderens, Sønnens og Helligåndens navn. Det vil sige: Til Gud som Faderen, som
har skabt hele verden og ikke kun din egen familie; til Jesus, som er den, der viser os, hvem Gud er;
og til Helligånden, fordi Jesus ikke blot var en klog mand, som levede i det forrige årtusinde, men en
Guds kraft, der vil være med mennesket lige indtil verdens ende.

Kirkemagasinet
Kirkemagasinet udgives af menighedsrådene i
Gunderup, Nøvling og Gistrup Sogne.
Udkommer tre gange om året.

At vide sig
elsket er noget
af det allervigtigste i livet.

Næste udgivelse
Næste udgivelse er i uge 34 og dækker august, 		
september, oktober og november.
Oplag 3.700 stk.
Foto
Fotograferne Vesterbro . www.fotografernevesterbro.dk
m. fl.
Design & layout
Videbæk Bogtrykkeri A·S
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Redaktør Hanne Baltzer
Mail: hanne@baltzersbureau.dk · Telefon 22 88 44 96

Af sognepræst Lene Riger-Kusk

DÅB - Guds kærtegn
DEN, DER ER ELSKET, ER IKKE GLEMT
”Hov! I glemmer mig!” hørte jeg en lille pige sige
en dag, jeg var i Netto. Hun var standset op lidt
foran mig, mens hendes mor og mormor stilede
målbevidst mod en af hylderne med spotvarer.
Mormoderen vendte sig om: ”Nej, vi glemmer dig
ikke.” ”Hvorfor ikk´?” spurgte pigen. ”Fordi vi elsker
dig!”
Den, der er elsket, er ikke glemt. For den lille pige
som for alle andre mennesker er det et fundamentalt behov at vide sig elsket.

TEGN PÅ KÆRLIGHED ER AFGØRENDE
At vide sig elsket er noget af det allervigtigste i livet. Og så er denne viden ikke engang nok. Vi har
også brug for konkrete tegn på, at vi er elsket. Jeg
så ikke den dag i Netto, om mormoderen strøg
den lille pige over håret eller gav hende et kram,
men jeg mødte dem igen oppe ved kassen, hvor
de havde hinanden i hånden. Der er så mange
tegn, vi kan give hinanden på vores kærlighed.
Kærtegn kalder vi dem. Vi kan ikke undvære disse
kærtegn. De er med til at bekræfte, at vi er elsket.
Det er ikke nok at sige ”jeg elsker dig” eller at vide,
at man er elsket. Vi behøver også konkrete, håndgribelige tegn på kærligheden.

DÅBEN - ET GUDDOMMELIGT KÆRTEGN
Kærtegn viser os, at nogen holder af os, som dem
vi er med hver vores stærke og svage sider. Har
man prøvet at blive væk i Netto eller væk fra sig
selv, eller har man prøvet at miste fodfæstet, eller

kender man til, at livet kan være svært og hårdt
at bakse med, så ved man også, at et kærtegn
ofte er bedre end mange ord.
Det gælder mennesker imellem. Det gælder i
forhold til Gud. Kristendommen fortæller om Guds
kærlighed til os, sine menneskebørn, skabte som
vi er i Hans billede. Vi har en hel bog, hvor vi kan
læse om den kærlighed. Men selvom Bibelen
fortæller os, at vi er elsket af Gud, så har vi også
dér brug for tegn. Og sådan et tegn er dåben. Et
guddommeligt kærtegn på, at vi er elsket af Gud.

Dåben er et kærtegn fra
Gud i det høje til os at
leve med i det lave.
DÅBEN - EN LIVSKNAGE OG ET FØLGESKAB
Dåben er et konkret kærtegn, en livsknage at
holde fast i, når vores lys truer med at gå ud. For i
dåben får vi at vide, at vi hører til hos Gud. At han
vil følges med os gennem hele livet, hvor end det
fører os hen. Enhver forælder kender til frygten for,
at ens barn en dag vælger veje, hvor man ikke
længere kan følge det. Den samme frygt kender
den pårørende til et psykisk sygt eller dement
menneske. Der er veje og verdener, hvor vi ikke
kan følge hinanden, hvor gerne vi end vil. Der er
tider og stunder i livet, hvor vi ikke kan andet end
holde fast i den livsknage, som dåben er med
løftet fra Vorherre selv om, at Han vil og kan følges
med enhver, hvor end han eller hun bevæger sig
hen. ”Se, jeg er med dig alle dage indtil verdens
ende!” lyder hans ord ved døbefonten.
(fortsættes næste side)
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DÅBEN - ET NAVN OG ET FÆLLESSKAB
Alle har vi et navn. Et fornavn, som er vores eget,
og som vores forældre har valgt til os, fordi de syntes, det var pænt og passede til os. Et efternavn,
som vi deler med vores slægt, og som derfor
fortæller noget om, hvem vi er i familie med. Disse
to navne, fornavn og efternavn, kædes i dåben
sammen med Guds navn, Faderens, Sønnens og
Helligåndens navn. Dét navn har vi fælles med
alle andre døbte.

Efter Reformationen
blev det udbredt kun at
overøse barnets hoved med
vand. Så i dag nøjes præsten
med at hælde tre håndfulde
vand over barnets hoved.
Dåbsvandet er et symbol på en
overgang fra livet udenfor Gud
til livet med Gud. Mange af de
gamle kirker i Danmark har derfor
et dåbsfad i messing til at anbringe øverst i de middelalderlige
dybe døbefonte.

Derfor er dåben også et tegn på det kristne
fællesskab, som vi er en del af. Et fællesskab der
både rækker tilbage i tiden til de første kristne og
ud over landegrænser til kristne i hele verden. Et
fællesskab, hvor vi hører sammen i Guds kærlighed. Et fællesskab, hvor vi ikke bliver glemt eller
væk, fordi Han elsker os. Dåben er et kærtegn fra
Gud i det høje til os at leve med i det lave. For han
finder det vigtigt med hver og én af sine menneskebørn.

Den ældste
dåbsklædning, der
kendes fra Danmark,
blev fundet for nogle år
siden i Viborg: En hvid
hørlærredsskjorte, der var
krøllet sammen og skubbet ned i fundamentet
på et nybygget hus for
at værne det mod
storm og brand.

Farven hvid
blev meget tidligt
forbundet med dåben.
Det skyldtes Matthæus,
der skrev om Jesus på
Forklarelsens bjerg, at han
blev forvandlet for øjnene af
dem, hans ansigt lyste som
solen, og hans klæder
blev hvide som lyset
(Matthæusevangeliet,
kap. 17, vers 2).

Alle kan
blive døbt
uafhængigt
af alder.

Om
dåb
Fra slutningen
af 1700-tallet og frem
kom der fokus på børns
mulighed for at vokse
og udfolde sig frit. Det
betød, at babyer ikke
længere blev svøbt for
at holde varmen, men
fik dåbskjoler på, de
kunne bevæge sig i.

(Kilde: Folkekirken.dk)
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Grete Nielsen har
overværet mange
barnedåb.

Nyt dåbsfad og -kande
tages snart i brug
Af Gudrun Poulstrup

Grundet mange års brug blev det i 2018 besluttet at udskifte dåbsfad og kande i Nøvling Kirke.
Kirken havde en arv fra Herdis Bonderup, og
derfor midlerne til nyanskaffelse. Det nye dåbsfad
og kande er nu designet af kirkesølvsmed Tonny
Østergaard. Fadet er udsmykket med en due,
hvilket knytter sig til den due, som hænger i kirkens
nye lysekrone.
Her er det Grete Nielsen, som står ved de nye ting.
Hun blev i 1984 ansat som kirkeværge ved Nøvling Kirke, et hverv hun stadig bestrider samtidig
med, at hun fungerer som afløser for graveren. Da
forbereder hun alt til gudstjenesten, blandt andet
til dåb med vand, lys og dåbsklud.

GRIBER PRÆSTENS FINGER
Ifølge Grete har dåben gennem tiden ændret
karakter. Før i tiden kom dåbsfamilien først ind til
selve ritualet, men i dag er dåben blevet mere
”folkelig”, og præsten inviterer som regel børn
op, så de bedre kan se og følge med. Samtidig er
stemningen blevet mere festlig, og dåben er en
fysisk markering, som hele menigheden er inviteret
med til. Grete synes, dåben er en glædelig begi-

De smukke
nyanskaffelser.

venhed. Flere gange har hun oplevet, at babyerne rent faktisk griber fast om præstens finger: ”Så
smiler præsten tilbage, og man kan se, at det lille
barn er glad,” siger hun. Dette er med til at skabe
en samhørighed, og barnet griber symbolsk ud
efter troen i det ritual, som dåben manifesterer.

DØBEFONTEN
Oprindeligt var døbefonten i Nøvling placeret på
en forhøjning, umiddelbart lige når man trådte ind
i kirken. Den var i øjenhøjde og har derfor været
tydelig. Dette understregede samtidig, at udøbte ikke måtte indtræde i kirken, og at dåben var
indgangen til kristenlivet. Det vides ikke, hvornår
døbefonten er blevet flyttet op til den nuværende
placering - men smuk er den romanske granitfond
- udsmykket med to løver med fælles menneskehoved. Fonten var oprindelig så dyb, at hele
barnet kunne nedsænkes i det særligt indviede
vand. Efter Reformationen gik man over til det
dåbsritual, vi kender i dag.

DÅBSFAD OG KANDE PÅ PENSION
Det gamle dåbsfad blev fremstillet i Nürnberg
omkring 1550. Oprindeligt har man anvendt sådanne fade på herregårde som vaskefade eller
lignende, før de havnede i kirkerne. Dåbsfadet i
Nøvling blev anskaffet omkring 1688. Midt i fadet
ses en bebudelsesscene, og rundt om denne har
der været en krans af bogstaver. De er nu stort
set pudset væk. Initialerne i fadet er SCS og MCD,
hvilket kan tyde på, at det ikke er doneret af en
adelig. Dåbskanden, der er udsmykket med et
stort kors, kom til Nøvling i 1863 muligvis skænket
af Lindenborg Gods, der på dette tidspunkt ejede
Nøvling Kirke. Hvor mange børn, der er døbt ved
netop dette dåbsfad og kande er ikke opgjort,
men slægt efter slægt har fejret barnedåb her.
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Johanne, Christian
og Christine.

Barnedåb er at hjælpe
vores datter på vej

Af Hanne Baltzer

- en fantastisk gave at få et barn
Johanne Bering Jakobsen blev døbt i Nøvling kirke
lørdag den 2. februar kl. 10.30 til tonerne af ”Nu
titte til hinanden” og ”Op al den ting som Gud
har gjort”. Hun havde familiedåbskjolen på, hvor
oldemor havde købt den store gammelrosa sløjfe
til. Fire generationer af familie og parrets venner
var på plads, flere af salmerne havde forældrene
været med til at bestemme, og højtideligheden
forløb stemningsfuldt og afslappet på samme tid.
Johanne opførte sig eksemplarisk, da dråberne fra
dåbsvandet ramte, og den fine dåbsklud tørrede
hendes hoved.
”Det var så fint, at præsten i sin tale flettede flere
af de emner ind, som vi havde snakket om til
dåbssamtalen hos os. Fx henviste hun også til, at
stemningen ved barnedåben var Helligånden på
arbejde,” siger Christine Bering Jakobsen og Christian Bering Laursen. De føler sig set og hørt:

Vi ville gerne have en
personlig begivenhed,
og det fik vi.
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”Vi ville gerne have en personlig begivenhed, og
det fik vi. For mig er en personlig tro ikke knyttet til
at gå i kirke hver søndag. Men kristendommens
værdisæt vil vi fx gerne give hende med videre i
livet. At hun er knyttet til noget større end hende
selv. Hvis man fejler, kan man også få Jesu tilgivelse,” vurderer Christine. Christian tilføjer: ”Det var
fedt, da præsten til samtalen forklarede, at man
kan definere en synder som en person, der er bevidst om at kunne gøre noget ondt. Det med synd
har jeg aldrig helt kunne forholde mig til, men jeg
kan forstå det med fx at lave fejl.”

Johanne.

TAKNEMLIGHED OVER 			
KÆRLIGHEDENS MIRAKEL
Egentlig havde forældrene aftalt et andet navn til
deres førstefødte, men det passede ikke til hende.
Det var derimod så oplagt at døbe hende Johanne, som betyder ”Gud er nådig« eller »Herren
har handlet nådigt« - Det er et livets mirakel, at to
celler kan blive til en baby,” konstaterer Christian,
inden han snupper Johanne, der trænger til at
blive skiftet.

Som optakt til barnedåben havde forældreparret
talt meget om, hvilke gæster der skulle med, og
hvem der skulle være faddere: ”Vi valgte dem, vi
tænkte ville være særligt med i hendes liv. De må
så tage den derfra, hvad de måtte lægge i det,”
siger han.
De var enige om barnedåben, selv om Christian
først selv blev døbt lige inden konfirmationen.
Johanne skulle også døbes, fordi det er en del af
dansk tradition. Christine uddyber: ”Det er en tradition i vores familie at blive døbt, ligesom min mor
også bad fadervor med os, da vi var små. Jeg
synes, det er vigtigt, at Johanne bliver en del af
et fællesskab og får et tilhørsforhold til kirken. De
mennesker, der var med til dåben, følger hende
desuden allerede tæt. Hun er elsket. Meget.”

Ved dåben takker vi Gud for vores børn og
beder ham være med gennem hele livet.
Barnet får en plads i det kristne fællesskab
med alle dets traditioner. Man kan sige, at
dåben er Guds gave, som forældre og faddere siger ja tak til på barnets vegne.

FAKTA

Det er et livets mirakel,
at to celler kan
blive til en baby.

EN GAVE

DÅBEN SOM BAD
I gamle dage dykkede man hele kroppen
ned i vandet, hvilket af og til medførte, at
babyen døde af lungebetændelse, fordi
der ikke var varme i kirken. Dengang blev
børn døbt hurtigt efter fødslen - nemlig samme dag. Man kunne jo ikke vide, om de ville
overleve eller ej.
I dag nøjes præsten med at hælde tre
håndfulde vand over barnets hoved. Dåbsvandet er symbol på en overgang fra livet
udenfor Gud til livet med Gud. Samtidig er
dåben adgangsbilletten til medlemskab af
Folkekirken.
I Danmark skal et barn navngives inden
seks måneder efter fødslen, men det skal
ikke døbes. Den sidste ”tvungne” dåb fandt
sted i 1857. I Folkekirken kan man blive døbt
uanset alder.
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Nøj… det´ for børn
BABYSALMESANG 			
I GISTRUP KIRKE

BONGO I GISTRUP KIRKE

Tirsdag den 26. marts kl. 10.00

Torsdag d. 28. marts kl. 17.20 Bongo II

Giv dit barn den bedste start på livet ved at deltage i babysalmesang i kirken. For børn i alderen
ca. 3 - 9 måneder. Nyt hold forløber over otte
tirsdage.

De musikalske oplevelser er tilpasset, at børnene
er blevet lidt ældre. Bongo I er for børn fra ca. 1 4 år, og Bongo II for børn fra ca. 4 - 6 år.

Tilmelding til musikmedarbejder Rita Sísak på 		
tlf. 53 14 39 06 eller mail: sisakrita@gmail.com

Tilmelding til musikmedarbejder Rita Sísak på 		
tlf. 53 14 39 06 eller mail: sisakrita@gmail.com

KIRKE FOR SMÅFOLK 		
- OG DERES FAMILIER I
NØVLING KIRKE
Onsdag den 3. april, kl. 17.00
En kort gudstjeneste, der bl.a. indeholder en
spændende bibelfortælling, dukketeater, bevægelsessange m.m. Gudstjenesten varer ca. en halv
time, og derefter er der aftensmad i Toften.
Alle er velkomne til at spise med. Tilmeld jer gerne
af hensyn til maden på gitterolighed@icloud.com.
Pris for mad: Voksne 20 kr. og børn 10 kr. Maks 50
kr. for en familie.

Torsdag d. 28. marts kl. 16.30 Bongo I

Nye hold forløber over otte torsdage.

BABYSALMESANG 		
I NØVLING KIRKE
Babysalmesang er et tilbud om en fælles
musikalsk oplevelse for det lille barn sammen med en far eller mor. Vi ved, at musik
har stor betydning for det spæde barn.
Musik stimulerer barnets udvikling. Vi synger, danser og vugger salmernes stemning
ind i barnet. Efter sangen er der kaffe og
mulighed for en god snak med andre forældre om stort og småt. Det nuværende
hold mødes hver onsdag kl. 10.00.
Nyt hold med babysalmesang starter den
21. august.
Kontakt organist Gitte Rolighed, tlf. 22 38
04 86, mail gitterolighed@icloud.com, hvis
du har lyst til at være med eller blot høre
nærmere.
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Særlige gudstjenester
APRIL
Palmesøndag - Gistrup Kirkes fødselsdag
Søndag den 14. april kl. 10.30
Familievenlig gudstjeneste med festlig indgangsprocession, børnekirke og fødselsdagskirkekaffe.

Skærtorsdag aftengudstjeneste i
Gistrup Kirke
Torsdag den 18. april
kl. 19.00
Efter gudstjenesten
er der traktement i
sognesalen.

MAJ
Festlig friluftsgudstjeneste Kristi Himmelfartsdag
torsdag den 30. maj kl. 11.00 i Lundby Bakker
Kirkerne i Aalborg Østre Provsti holder for 10. gang
fælles friluftsgudstjeneste for alle i provstiet. Ved
gudstjenesten medvirker børne- og ungdomskor,
menigheder, organister, kirkesangere, præster og
et til lejligheden sammensat kor på tværs af alle
sognene. Nordvestjysk Brass Band spiller festlig
musik, og der vil være både klassiske og moderne
salmer og sange.

Elisabeth Bech-Egstrup - vores lokale organist i
Gunderup og Gistrup - har til denne 10 års jubilæumsgudstjeneste komponeret et værk for orkester
og tre kor. Værket uropføres som dagens præludium.
Biskop Henning Toft Bro vil prædike, og efter tjenesten er der kaffe, juice og kagemand.
Alle er velkomne til at medbringe frokost. Der er
opstillet bænke, og man er også velkommen til at
medbringe egen stol og evt. tæppe.
Skulle det mod al forventning blive dårligt vejr,
flyttes gudstjenesten til Skalborg Kirke. Følg med
på kirkernes hjemmesider og i pressen.
Arr. Folkekirkerne i Aalborg Østre Provsti

JUNI
Pinsesøndag
musikgudstjeneste i
Gunderup Kirke
den 9. juni kl. 10.30
En gudstjeneste
med ekstra musik og
salmer. Bariton/solist: Andreas Matthias Gade. Desuden
medvirker kirkekoret.
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Arrangementer
APRIL
Hvidsten-gruppen
Tirsdag den 9. april kl. 14.00 i Gistrup Kirke
Hans Nejsum, Hvidsten, fortæller om Hvidstengruppen, Hvidsten Kros historie og om, hvordan
familien Fiil “kommer ind i billedet”. Om Gudrun
og Marius som kropar fra 1925-1944, om Marius
som leder af Hvidsten-gruppen 1943–1944 og om
arbejde og skæbne.
Hans Nejsum er lokalhistoriker og tidl. lærer.
Pergolesi´s Stabat Mater
Påskelørdag den 20. april kl.
19.30 i Gunderup Kirke
Under ledelse af organist Elisabeth Bech-Egstrup skal vi høre
G.B. Pergolesi´s berømte værk til
passionstiden: Stabat Mater.
Sopran solist: Theresa Lundquist. Alt solist: Marie
Keller Sørensen (foto).Violin 1: Rasmus Balslev. Violin 2: Emil Balslev. Desuden medvirker Gistrup Kirkes
ungdomskor.
Slip livet løs
Torsdag den 25. april kl. 19.00
i Gistrup Kirke
Ved forfatter og præst Preben
Kok. Om at lægge trangen til
kontrol over livet på hylden og
acceptere, at vi er sårbare. Når
livet slippes fri på ny, spiller tro og kirke måske en
særlig rolle? Preben Kok er tidligere sygehuspræst
ved Vejle Sygehus og sognepræst i Engum. Forfatter til artikler og bøger, bl.a. ’Skæld ud på Gud’ og
’Slip livet løs’.

MAJ
Sogneudflugt Nøvling
Tirsdag den 28. maj kl. 12.00
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I år går turen til herregårdsmuseet Gammel Estrup.

Vi kører fra Nøvling kl. 12.00 og fra Visseladegaard
kl. 12.10. Efter besøget og eftermiddagskaffe kører
vi omkring Asferg Kirke. Forventer at være hjemme
ca. kl. 18.30. Pris for bus, entré og eftermiddagskaffe: 160 kr.
Tilmelding til Grete Nielsen tlf. 24 63 49 76 eller mail:
regnergrete@gmail.com senest d. 21. maj.

JUNI
Livsglædens nødvendighed
Sommermøde i Gunderup 		
den 16. juni kl. 14.00
Forfatter Erik Lindø prædiker til
en kort gudstjeneste i Gunderup
Kirke, og efterfølgende holder han foredrag i konfirmandstuen om LIVSGLÆDENS NØDVENDIGHED
- Om at vende mismod til livsmod. ”Livsmod består
af det, vi løbende får sat ind på vores glædeskonto. Ved at leve livet, erfares det, men ved at elske
livet forklares det. Vi må gerne græde over livet,
men ikke begræde det,” mener Erik Lindsø.
Erik Lindsø er forfatter og højskolelærer tilknyttet
Rødding Højskole.
Sommerkoncert
Torsdag den 20. juni
kl. 19.00 i Gistrup
Kirke
Traditionen tro synger Gistrup Kirkes Ungdomskor
sommeren ind med iørefaldende sange og musik.
Orgel, klaver og direktion varetages af organist
Elisabeth Bech-Egstrup.
Gistrup-sogneudflugt
Lørdag den 22. juni
Oplev både en guidet tur på
Asger Jorn Museet i Silkeborg
og det smukke hærvejstæppe
i Søndermarkskirken i Viborg. Middag og kaffe
undervejs. Vi kører fra Gistrup kirke kl. 9.00 og er til-

FASTE ARRANGEMENTER
Glæden kommer ikke
af sig selv. Den kræver
opsøgende virksomhed.
Hvis der ikke er noget at glæde
sig over, er der noget at glæde
sig til. Man må bøvle for
glæden, og uden bøvl
ingen begejstring.

bage ca. 17.30. Pris: 250 kr. Tilmelding inden den
14. juni til: kirketjener@gistrup-kirke.dk, tlf. 98 31 43
39 eller Hels@km.dk, tlf. 98 33 35 52.

AUGUST
Sommerkoncert med 		
Miriam Jul Rasmussen
Torsdag den 15. august kl. 19.00
i parken ved Visseladegård
Programmet består af et bredt
udvalg af gamle og nye salmer, gospelsange fra
den amerikanske og skandinaviske gospeltradition, samt Miriams egne sange.
Med stor udstråling, intensitet og dynamik er
Miriam garant for en indlevende og medrivende koncert, og hun har nogle af landets bedste
musikere med.
Vi satser på godt vejr, så tag en stol eller et tæppe under armen. I tilfælde af dårligt vejr rykker
koncerten inden døre på Visseladegård.
Nøvling Kirkes menighedsråd serverer et glas vin
eller en sodavand efter koncerten.
Det er gratis at deltage.
Spirituals og gospel-blues
Tirsdag den 27. august kl.
19.30 i Gistrup Kirke

Herreværelset - kvindefri zone!
1. mandag i måneden kl. 10.30-13.00 			
i Gistrup Kirke
Herreværelset er et mødested for mænd i alle
aldre! Hver gang er der et foredrag, fortælling,
billeder mm. Tanken er at genskabe stemningen
fra frokostpausen i kantinen, hvor der er tid til
snak og diskussion. Man skal huske en madpakke! Der serveres en øl eller vand og kaffe til
maden, og man behøver ikke melde sig til. Pris
40 kr.
Vært: Nils Dorin Jacobsen, tlf. 5151 9992
Kontaktperson: Steen Juel, tlf. 2077 4268
Program - se opslag i kirken eller på		
www.gistrup-kirke.dk

Pigekammeret – herrefri zone!
Tirsdage kl. 14 i Toften, Brådalvej 80, Nøvling
Et mødested for kvinder i alle aldre, hvor der
lyttes, snakkes og drikkes kaffe - altid med et
vedkommende oplæg. ”Pigekammeret” er et
tilbud til alle kvinder.
Den 30. april kl. 14.00
Optakt til udflugten til 		
Thy i september.
Forfatter Maria Helleberg
fortæller om »Kvinderne
fra Thy«.

Sange omkring et flygel
Toften, Brådalvej 80, Nøvling
Den 24. april og 29. maj kl. 19.00-20.00
Fællessang når det er bedst! Vi synger en god
blanding af evergreens, højskolesange, pop/
rock, salmer, viser og andet. Der er altid plads til
en mere omkring flyglet!

Syng i kirken
Torsdage i lige uger kl. 10.00-11.30 			
i Gistrup Kirke
Hyggeligt samvær med salmer og højskolesange efter deltagernes ønsker.
Sidste gang inden sommerferien er den 27. juni.
Første gang efter er den 5. september.

Koncerten bringer os
tilbage til rødderne og ind i
sjælen af gospel og blues.
Med passion og træfsikkerhed leveres tonerne af
sanger og docent ved det
Jyske Musikkonservatorium, Margrethe Grarup.
Akkompagnement Michael Sunding klaver, trommer og sang, De er begge prisbelønnede og
netop nu CD-aktuelle.
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Af Hanne Baltzer

Sammen om en
fælles passion

Af Hanne Baltzer

- Dåbsklude er fyldt med gode ønsker
De flittige hænder strikker løs på endnu en dåbsklud, mens tankerne går til barnet, der skal have
den med hjem efter dåben. Jytte Nordklitgaard
(Gistrup), Inger Søndergaard (Gunderup) og Rosa
Pedersen (Nøvling) er med i gruppen af mindst
20 entusiaster, der på kort tid rutineret har strikket
over 200 dåbsklude. Den håndstrikkede dåbsklud
ligger på døbefonten i kirken, når der er dåb, og
bruges til at tørre vandet af den døbtes hoved.
Tanken er, at barnet får dåbskluden med kirkens
navn på med hjem som minde. Desuden skænker
kirken en dåbsstage, et dåbslys og en børnebibel.

Det sociale har meget
stor værdi, og mange
nye kommer med.
IHÆRDIGHED
Jytte tog initiativet til strikkeprojektet og gik i krig
med at finde et mønster og garn, inden hun præsenterede ideen for menighedsråd og præster.
Begejstringen var til at overskue til at begynde
med, men det fik ikke Jytte til at tabe modet, og
snart blev det besluttet, at dåbskludene nu skulle
være en del af kirkens gave til dåbsbørnene. Den
første dåbsklud blev anvendt i december 2018, og
forældrene kan også lide det nye initiativ.

Strikkecafeen mødes den første tirsdag i
måneden kl. 14: Den 2. april i Gistrup,
7. maj i Gunderup og den 4. juni i Nøvling.
Få flere informationer hos Jytte Nordklitgaard, tlf. 41501011.
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Bill blev
døbt inden
sønnens dåb
På Facebook finder man gruppen
”Vi strikker Dåbsklude”, hvor 1400
medlemmer deler opskrifter og
glæden ved at strikke. 350 sogne
har i dag dåbsklude til de nydøbte.
En dåbsklud indeholder altid kristne
symboler eller motiver og er hvid
eller råhvid. Klud betyder i øvrigt lille
klæde.

”Hurtigt kom folk med. Vi gør en god gerning samtidig med, at vi hygger os i fællesskabet. Det sociale har meget stor værdi,
og mange nye kommer med,” siger Inger.

NYTTIGT OG HJÆLPSOMT
”Ja, vi lærer også nye at kende, fordi vi
samarbejder på tværs af kirkerne. Mange
af os har strikket i mange år, men det er
noget særligt at strikke til de små babyer,
der jo er ukendte for os. Når der er barnedåb i kirken nu, kan jeg ikke lade være
med at tænke, om det er ”min” dåbsklud,
der ligger der på døbefonten,” smiler Rosa.
Gruppen har flere ideer til andre gode
hjemmestrikkede ting, der kan glæde andre mennesker: ”Vi er enige om, at det skal
være noget nyttigt, der kan glæde andre.
Det giver værdi at være sammen om et
formål og skabe noget i fællesskab,” tilføjer Jytte begejstret.

- nu skal Anton
konfirmeres

Af Hanne Baltzer
For 13 år siden bar Bill Ertner sin yngste søn
Anton til dåben. Det var en ganske særlig
dag, da det var første gang han kunne bære
et barn til dåb - kort tid inden var han nemlig
selv blevet døbt i Nøvling Kirke af sognepræst
Lene Riger-Kusk. Bill stod ved døbefonten, og
lænede sig ind over, mens dåbsordene lød og
dråberne med vand ramte hans hovedbund.
”Jeg vidste bare, at jeg ville bære Anton. Da
hans storebror Esben blev døbt, fandt jeg ud
af, at det kunne man kun, hvis man var døbt.
Derfor lod jeg mig døbe i 2005. Hvorfor jeg ikke
blev døbt som baby, ved jeg ikke noget om,”
siger Bill.
Den 28. april skal Anton konfirmeres i Nøvling
Kirke, og han kommer en del i kirken lige nu,
hvor også forældrene deltager af og til. Anton
er naturligt nok spændt på den store dag.
Hvor årene blev af, er svært at forklare, men
livet er levet på gården, hvor hustruen Lene er
født, og familien har boet i flere generationer.
Bill flyttede i sin tid fra København, og har for
længst vænnet sig til livet på landet: ”Vi har
gode naboer og ses også til hinandens fødselsdage. Jeg kan godt lide at bo her, selv om
det var noget stille i starten,” smiler han.
På spørgsmålet om, hvorfor han blev døbt, ser
han eftertænksom ud: ”Udover det med Antons dåb ved jeg det nu ikke helt - jeg sidder
ikke i kirken hver søndag, men jeg synes, man
bliver mere troende, jo ældre man bliver. Man
skal da have et eller andet at tro på.”
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Gunderup · Nøvling · Gistrup

SOGNEPRÆST
Mette Nøhr Shaw, kirkebogsførende
Gunderupvej 1 · 9260 Gistrup
mail: MNS@km.dk· tlf. 98 33 30 15
Træffes ikke fredag

SOGNEPRÆST
Ejnar Grønlund
Splinten 16 · 9260 Gistrup
mail: EJGR@km.dk· tlf. 98 31 52 26
Træffes ikke mandag

SOGNEPRÆST
Lene Riger Kusk
Nøvling Skolevej 10 · 9260 Gistrup
mail: LRKU@km.dk · tlf. 96 36 66 66
Træffes ikke mandag

SAMTALE MED PRÆSTEN
Ønsker du besøg i hjemmet eller fx i forbindelse
med indlæggelse på hospitalet, er du altid velkommen til at kontakte en af præsterne. Man er
også altid velkommen til at aftale en samtale på
fx præstens kontor. Præsterne har stor erfaring i at
tale med mennesker i sorg og krise. Man er velkommen med både små og store spørgsmål. Præsten
har tavshedspligt.
Der er fælles kirkekontor for de tre sogne.
Kordegn Helle Lo Sørensen
Gunderupvej 1 · 9260 Gistrup
mail: HELS@km.dk · Tlf. 98 33 35 52
Træffetid mandag - fredag kl. 9.30-13.00
Torsdag tillige kl. 15.30-18.00

KIRKETAXA
Ældre og gangbesværede fra Gunderup, Nøvling,
og Gistrup Sogne kan benytte taxa til gudstjenester,
sognearrangementer og koncerter. Ring til Taxa tlf.
98 10 10 10.

HJEMMESIDE
www.gunderup-noevling-gistrup.dk - Se gudstjenesteliste, arrangementer og meget andet.
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LRK (altergang)
MNS
EG (altergang)
LRK
MNS (altergang)

11/6
25/6
9/7
23/7
6/8
27/8

Organist og korleder Elisabeth Bech-Egstrup
mail: elisabech@gmail.com
tlf. 26 24 97 06 · Fridag mandag
Nøvling Kirke
Nøvling Kirkevej 40 · 9260 Gistrup
Toften
Brådalsvej 80, 9260 Gistrup
tlf. 98 31 42 62
Graver Jens Sørensen
mail: gravernoevling@gmail.com
tlf. 20 84 14 01 - kl. 8-15 · Fridag mandag

Graver Gunnar Thrane
mail: graver@gistrup-kirke.dk
tlf. 40 11 05 14

Ved dåb, vielse og begravelse/bisættelse:
Henvendelse til kirkekontoret.

2/4
16/4
30/4
14/5
28/5

Graver Nicky Vestergaard
mail: graver-gunderup@mail.dk
tlf. 20 81 55 57 · Fridag mandag

Gistrup Kirke
Gistrup Kirkevej 1· 9260 Gistrup
tlf. 98 31 43 39

KIRKELIGE HANDLINGER

SKOVBRYNET kl. 10.30:

Gunderup Kirke
Hadsund Landevej 527· 9260 Gistrup
Konfirmandstuen
Gunderupvej 1 · 9260 Gistrup

Organist og korleder Gitte Rolighed
mail: gitterolighed@icloud.com
tlf. 22 38 04 86 · Fridag mandag

KIRKEKONTORET

Gudstjenester

Kontakt

Organist og korleder Elisabeth Bech-Egstrup
mail: elisabech@gmail.com
tlf. 26 24 97 06 · Fridag mandag
Kirketjener Rosa Kvist
mail: kirketjener@gistrup-kirke.dk
tlf. 98 31 43 39 · Fridag mandag

MNS: Mette Nøhr Shaw · LRK: Lene Riger-Kusk
EG: Ejnar Grønlund

EG
MNS (altergang)
MNS
EG (altergang)
LRK
MNS (altergang)

BELTOFTEN kl. 10.00:
3/4
1/5
5/6
3/7
7/8

EG (altergang)
LRK
EG (altergang)
LRK
LRK (altergang)

Gunderup · Nøvling · Gistrup

Gudstjenester
2019

Gunderup

3. april

Onsdag

7. april

Mariæ Bebudelse

MNS: Mette Nøhr Shaw
LRK: Lene Riger-Kusk
EG: Ejnar Grønlund

Nøvling

Gistrup

17.00 Kirke for småfolk
10.30 MNS

10.30 EG

9.00 EG

14. april

Palmesøndag

9.00 LRK

10.30 LRK

10.30 EG

18. april

Skærtorsdag

10.30 MNS

19.30 MNS

19.00 LRK

19. april

Langfredag

-

10.30 EG

9.00 EG

21. april

Påskedag

10.30 MNS

10.30 LRK

10.30 EG

22. april

2. Påskedag

-

10.30 EG

9.00 EG

28. april

1. søndag efter Påske

10.30 MNS

10.00 LRK
Konfirmation

9.00 MNS

5. maj

2. søndag efter Påske

10.30 MNS
Konfirmation

9.00 EG

10.30 EG

11. maj

Lørdag

9.00 + 11.00 EG
Konfirmation

12. maj

3. søndag efter Påske

17. maj

Bededag

19. maj

4. søndag efter Påske

9.00 EG

26. maj

5. søndag efter Påske

10.30 MNS

30. maj

Kristi Himmelfart

11.00 Lundby Bakker /Østre Provsti. Biskop Henning Toft Bro

2. juni

6. søndag efter Påske

-

10.30 LRK

9.00 LRK

9. juni

Pinsedag

10.30 MNS
Musikgudstjeneste

10.30 LRK

10.30 EG

10. juni

2. Pinsedag

-

-

10.30 EG

16. juni

Trinitatis

14.00 MNS
Sommermøde

-

10.30 EG

23. juni

1. søndag efter Trinitatis

10.30 LRK

10.30 MNS

30. juni

2. søndag efter Trinitatis

9.00 LRK
10.30 LRK

9.00 MNS

10.30 LRK
-

9.00 + 11.00 MNS
Konfirmation
9.00 LRK

10.30 LRK
9.00 MNS

10.30 EG

3. juli

Onsdag

10.30 MNS
Mindegudstj. for
slaget ved Lundby

7. juli

3. søndag efter Trinitatis

-

14. juli

4. søndag efter Trinitatis

10.30 LRK

-

21. juli

5. søndag efter Trinitatis

-

10.30 MNS

28. juli

6. søndag efter Trinitatis

10.30 EG

-

4. august

7. søndag efter Trinitatis

-

11. august

8. søndag efter Trinitatis

10.30 LRK

18. august

9. søndag efter Trinitatis

9.00 EG

10.30 LRK

25. august

10. søndag efter Trinitatis

10.30 MNS

10.30 EG

9.00 MNS

10.30 EG
10.30 EG

9.00 LRK
10.30 MNS

10.30 MNS
9.00 LRK
10.30 EG
9.00 EG

9.00 LRK
-

10.30 LRK
9.00 LRK
10.30 EG
9.00 MNS
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Af sognepræst Lene Riger-Kusk

I påsken

bliver alting nyt
SKÆRTO

Påsken ligger i foråret, hvor alt springer ud og bliver
nyt. Den er kirkens største højtid, der strækker sig fra
palmesøndag til 2. påskedag med dramatiske og
voldsomme begivenheder, der kalder på ro og eftertænksomhed. Derfor kalder vi også påskeugen for
”Den stille uge”.

RSDAG fejre
r Jesus og
det traditio
disciplene
nsrige påsk
emåltid sa
Jesus siger
mmen, og
de underli
ge ord om
det brød,
, at han er
der deles u
d til alle. O
de drikker,
g at vinen
er hans blo
,
d. Det er o
torsdag, Je
gså skærsus vasker
disciplene
s fødder.

i Jerusalem
rider Jesus ind
od ham med
folket tager im
og
l,
se
æ
et
å
p
inger til ham
store forventn
og
ne
re
eg
lm
a
p
som konge.

LANGFREDAG er Jesus til forhør hos både

G
PALMESØNDA

1

4

PÅSKEDAG kommer no
gle kvinder ud til
graven for at salve Je
su døde legeme, so
m
det var skik og brug.
Men da de kommer
derud, er graven tom
. En engel fortæller
dem, at Jesus er opstå
et fra de døde for at
frelse alle menneske
r.

2. PÅSKEDAG er to af Jesu disciple på vej til

5

byen Emmaus. På vejen slår de følge med en
fremmed. De fortæller ham om alt det, der
er sket i Jerusalem i den forgangne uge. Da
de når til Emmaus, inviterer de den fremmede med ind på aftensmad. Og da den fremmede bryder brødet og giver det til dem, ser
de, at det er Jesus.

Herodes og Pilatus, alt imens disciplen Peter
benægter ethvert kendskab til ham. Folkets
forventninger fra palmesøndag er blevet til
skuffelse, og de råber ”korsfæst ham!” Jesus
bliver korsfæstet på Golgata mellem to
røvere. Inden mørket falder på, er Jesus død,
og nogle få tilbageblevne venner tager ham
ned af korset og lægger ham i en gravhule.

2

3

Påskens evangelium fortæller, at også vi en dag skal
springe ud til et nyt liv med ham, som døde langfredag og stod op af graven påskemorgen. Det får vi
som kristne et tegn på i dåben, hvor korset tegnes
for vores pande og bryst til ordene om, at ”du skal
tilhøre den korsfæstede Herre Jesus Kristus”.
Tilbage i oldkirken fejrede man i øvrigt årets store
dåbsfest sammen med påsken - et tegn på vores
skæbnefællesskab med Jesus Kristus.
Og ved tidens grænse lever fortsat
dine løfteord ved døbefonten,
dåbens lys er tændt, når livet slukkes.
Fra salmen: Fyldt af glæde over livets under.

