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Vækst

Kun livets træ
vokser ind i himlen

Kære læser
Påske og pinse står for døren, det spirer og gror. Kirkemagasinets tema er vækst, og indholdet fokuserer
på vækst i flere betydninger – fællesskabets, den personlige og naturens.
I Gunderup, Nøvling og Gistrup oplever vi i disse år en hastigt voksende byudvikling - næsten i vores baghave med blandt andet nyt storsygehus, udbygning af Aalborg Universitet og etablering af Egnsplanvej.
Vi kan glæde os over udviklingen; men det giver også anledning til at værne om de lokale fællesskaber,
så de fortsat kan trives og vokse. Mange ildsjæle bidrager hertil. En artikel i dette Kirkemagasin beskriver,
hvordan to meget levende fællesskaber – Pigekammeret i Nøvling og Herreværelset i Gistrup er spiret
frem af lokale initiativer.
Arbejdspladserne i området bidrager til økonomisk vækst; men de kan også understøtte personlig
vækst. Gistrup Kirkes erhvervspraktikant fortæller i Kirkemagasinet om, hvordan hun har fået en håndsrækning til at sætte retning for sit liv. Det er for Gistrup Kirke meningsfuldt at kunne bidrage hertil.
Omkranset som vi er af skøn natur, er det oplagt, at dette magasin også forholder sig til det, der spirer og
gror i mark, eng og skov. Vi lever i smukke og trygge omgivelser med muligheder for fortsat udvikling, og
hvor vi selv aktivt kan bidrage til at værne om naturen og de nære relationer.
Hanne Zeuthen
Kontaktperson
Gistrup Menighedsråd

Kirkemagasinet
Kirkemagasinet udgives af menighedsrådene i
Gunderup, Nøvling og Gistrup Sogne.
Udkommer 3 gange om året.

Du kom med alt det, der var dig
og sprængte hver en spærret vej
og hvilket forår blev det!
Det år, da alt blev stærkt og klart
og vildt og fyldt med tøbrudsfart
og alting råbte: lev det!
Jens Rosendal

Næste udgivelse
August 2018 og dækker
månederne august, september, oktober og
november. Oplag 3.500 stk.
Foto
Kjetil Løite . Fotograferne Vesterbro
www.fotografernevesterbro.dk
Design og layout
Helle Hollen . Graphia Reklame
www.graphiareklame.dk
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Redaktør Solveig Dahl Poulsen
e-mail: smh@gistrup-kirke.dk . Telefon 40 31 05 44

Forår – nyt liv gror frem
Vi har taget hul på foråret. De første spæde skud er
brudt igennem den sorte jord. Snart vil erantis, vintergækker, tulipaner og alle de andre blomster skiftes til
at overgå hinanden i pragt. Træerne vil springe ud,
bladene vil grønnes, nyt liv vil gro frem.
Påske – nyt liv står op af døde
Det er også i foråret, vi fejrer påske. Påskedag falder
hvert år på første søndag efter første fuldmåne efter
forårsjævndøgn. Og selvom den kristne påskefejring
således er afhængig af ”naturens gang”, og selvom
den kristne påske også handler om nyt liv, der står op,
så er påskens tale om opstandelse andet og mere
end natur.
For påskens budskab bryder med naturen og dens
gang. Ganske vist spirer der nyt liv frem derude
hvert år på denne tid, men vi ved også fra vort eget
menneskeliv, at en dag er det slut. En dag er der ikke
mere liv til os på denne jord. Med til naturens gang
hører også, at døden er noget af det mest naturlige
af alt.

ge øje på noget nyt og andet. På dette års hold var
der en pige, der sagde om motivet på den grønne
messehagel: ”Det ligner et røntgenbillede af lunger!”
Og dermed er vi fremme ved en anden af forårets
kristne højtider, nemlig pinsen, hvor Gud sendte sin
ånd over de første disciple, så de fik mod og evne til
at gå ud i alverden og fortælle om Jesus Kristus. Også
i pinsens budskab er der en parallel tilbage til skabelsen, hvor det fortælles, at Gud blæste sin livsånde ind
i menneskets næsebor.
Med Guds livsånde helt ned i lungerne skal vi som
mennesker leve vort liv her på jorden. Og som blade
på livets træ skal vi efter døden leve med Jesus Kristus
i Paradiset.
Glædelig påske! Og glædelig pinse!

Korset og livets træ
Det ændrer påskens budskab ikke ved. Men i beretningerne om Jesu Kristi opstandelse fra de døde føjes
der noget mere til. Jesu død og grav bliver stedet,
hvor et nyt og andet liv spirer frem.
Derfor ser vi også ofte de to stærke symboler, korset
og livets træ, afbilledet i ét og samme motiv. Således
også på en af Nøvling Kirkes messehagler. Her er
korset grundstammen for livets træ. Det vokser og får
næring til sine grønne grene og blade fra det røde
kors.
Første gang vi hører om livets træ er i skabelsesberetningen, hvor det fortælles, at det var et af træerne i
Paradisets have. I påsken handler det om livets træ
igen. Nu skyder det her på jorden fra det kors og den
grav, som vi lige siden har knyttet et levende håb til.
For vi er, som små blade på livstræets grønne grene,
podet ind på livets træ, som det hedder ved dåben.
Pinsen og Guds livsånde
Jeg viser altid messehaglerne til konfirmanderne. De
er meget dygtige til symboler og får også nogle gan-
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Kirkegården som
springbræt
- til arbejdslivet
Besøgende på Gistrup
Kirkegård har i 2017 mødt
erhvervspraktikant Anna- Sofie
Christensen, som har indvilget i
fortælle om sine erfaringer som
gravermedhjælper.
Praktikaftalen
Anna- Sofie fortæller: ”Jeg fik af Jobcenter Aalborg
forelagt forskellige muligheder for praktiksted. Mit
ønske var et stille og roligt arbejde i naturen med selvstændige opgaver, og at indgå i et lille arbejdsteam.
Derfor var udbuddet ikke stort. Gistrup Kirke sagde ja
til at tage imod mig, og selvom jeg på forhånd var
skeptisk, da jeg ikke på forhånd kendte til Folkekirken,
skulle det prøves.”
En levende arbejdsplads
Og ja, skepsis blev gjort til skamme. ”Jeg havde på
forhånd forestillet mig en lukket arbejdsplads med
en meget stiv og alvorlig omgangsform - så forskellig
fra min egen verden. Men så viste det sig at være et
levende og imødekommende sted – i skarp kontrast
til mit billede af kirken. Jeg har mødt en stærk medarbejdergruppe, der arbejder godt sammen; men
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det er også nødvendigt, når få personer skal løse så
forskelligartede opgaver.”
Anna- Sofie har fået et indblik i årets gang på en
kirkegård og i varetagelsen af de kirkelige handlinger. Dagens aktiviteter veksler mellem gøremål, hvor
der er en afslappethed og plads til forskellighed i
måden at løse opgaverne på; men også opgaver,
som følger et stramt, præcist program. ”Når der er
kirkelige handlinger som for eksempel begravelser/
bisættelser, er der en ro og værdighed. Men der er
jo også livsglæde med korsang, de små børn og det
kollegiale samvær. Det har været lærerigt at opleve,
hvordan de ansatte balancerer mellem de forskellige
roller, præget af alvor og af glæde.”

Jeg føler mig som
en almindeligt ansat
Det var en overraskelse for Anna- Sofie at møde så
mange besøgende på kirkegården, hvoraf flere har
deres næsten daglige gang der. Anna- Sofie har fået
en god kontakt med de besøgende, som udtrykker
rosende ord.
På spørgsmålet om det ikke er belastende for et ungt
menneske at opleve døden på så nært hold, siger

Anna- Sofie: ”Nej for det er mest mennesker, der har
levet et langt liv, og det er et meningsfyldt arbejde at
hjælpe med ved afskeden.”
At vokse med opgaverne
Gistrup Kirkes graver Gunnar Thrane er
Anna-Sophies daglige vejleder. De første måneder
arbejdede Anna- Sofie få timer ugentligt med enkle
arbejdsopgaver; men gradvist øgedes timetallet, og
det samme gjorde antallet af opgaver, som AnnaSofie selvstændigt kan varetage. ”Gunnar og jeg

…det er et meningsfyldt
arbejde at hjælpe med
ved afskeden.
taler om, hvad vi skal nå i denne uge, og hvilke opgaver, jeg skal stå for. Vi når det hele uden stress og jag,
også selvom det er en arbejdsplads med mange her
og nu- opgaver. Ofte må dagens planlagte aktiviteter udsættes, fordi der måske er kommet en kirkelig
handling, eller vejret ikke er med os.”

digt at udføre dem. Det er meget tilfredsstillende, og
jeg er stolt af at kunne bidrage til, at kirkegården er så
pæn. Er opgaven ikke udført helt perfekt, taler vi om
det – en god proces for mig at kunne lære på denne
måde. Jeg føler mig som en almindeligt ansat.”
Anna- Sofie fortæller endvidere, at hun er så glad for
udbyttet af dette praktikophold og for kirkegården
som arbejdsplads, at hun ser sin fremtid her. ”Gå ude
hele året, følge naturens gang, jobbets alsidighed
og ikke mindst værdien af det arbejde, vi laver, har
været så godt for mig.” Derfor er arbejdet på kirkegården blevet et springbræt til et kursus i jordbrug,
hvorefter planen er, at hun vender tilbage til kirkegårdsarbejdet.

Ukrudt er også blomster, når man først
lærer dem at kende.
(Peter Plys)

”Gunnar er en meget god vejleder, som sætter mig
ind i opgaverne, og som giver albuerum til selvstæn-
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Faste arrangementer
Syng i Kirken
Torsdage i lige uger kl. 10.00-11.30 i Gistrup Kirke
Salmer og højskolesange efter deltagernes ønske og
gerne med historien der ligger bag ønsket.
Herreværelset – kvindefri zone
1.mandag i måneden kl. 10.30-13.00 i Gistrup Kirke
På programmet er der foredrag, fortælling, film mm. –
selvfølgelig også ved mænd.
Et mødested for mænd i alle aldre, som trofast møder
op og hygger sig med hinanden. Tanken er at genskabe stemningen fra frokostpausen i kantinen, og
snakken går livligt, mens madpakkerne spises.
Husk madpakken. Der serveres en øl eller vand og
kaffe.
Pris 40.- kr. Tilmelding ikke nødvendig.
Vært: Erik Jensen, tlf. 22 23 25 87
Program – se opslag i kirken eller www.gistrup-kirke.dk

Arrangementsoversigt
Marts

En skæv opvækst
Onsdag den 7. marts kl. 19.00 i Gistrup Kirke
Jens Arentzen (skuespiller, kendt bl.a som den voksne
Ulrik Varnæs i Matador, tekstforfatter mm)
Et unikt foredrag om ”skæve” børn og unge og deres
forsvarsmekanismer og reaktioner.
Aftenen er en fælles sogneaften for Gunderup, Nøvling og Gistrup.
Pacific Crest Trail
Tirsdag den 13. marts kl.14.00 i Gistrup Kirke
Sogneeftermiddag med billeder og fortælling om en
vandretur fra Mexico til Canada via Californien, v.
Thomas Mølgaard, Sindal.
Om lidt bli`r her stille – koncert med Lund og Lindholm
Torsdag den 22. marts kl. 19.30 i Gistrup Kirke
Denne koncert byder på sange som Kim Larsens ”Om
lidt bli`r her stille”, Leonard Cohens ”Halleluja”, Lars
Lilholts ”Hvor går vi hen når vi går” og mange flere.
Sange som vi i forvejen kender og har et forhold til.
De er ikke oprindeligt skrevet til brug i kirken, men har
alligevel fået karakter af moderne salmer. Duoen
består af Tinne Lund, uddannet sanger og musikpædagog og Mads Lindholm, organist og rytmisk pianist.

April

Ord til vejen – og vejen i ord, Caminoen
Tirsdag den 10. april kl. 14.00 i Gistrup Kirke
Sogneeftermiddag med Lotte Lyngby, præst og
forfatter. En personlig beretning fra vejen til Santiago
med de syv pilgrimsord som vandrestav.

6

Mælkebøttebarn i blomst
Onsdag den 11. april kl. 19.00 i Konfirmandstuen i
Gunderup
Tina M.-L. Campbell giver os i sit foredrag en gribende
fortælling om sit liv, der har været præget af alvorlig
sygdom og svigt fra myndigheder, familie og venner.
Med stort mod og ukuelighed kæmper hun sig gennem tilværelsen.
Uden bitterhed kan hun med glimt i øjet fortælle sin
barske og alligevel særdeles livsbekræftende historie.
Det demente samfund
Tirsdag den 17. april kl. 19.30 i Gistrup Kirke
Ved Michael Böss. Om historieløshed i nutidskulturen.
Det handler ikke om sygdommen demens, men om
at huske sin historie og sine rødder. Hvilke værdier skal
bære det danske samfund ind i fremtiden? Michael
Böss er lektor ved Aarhus Universitet, forfatter (bl.a. til
bogen Det demente samfund), debattør og foredragsholder.

Maj

Sogneudflugt Nøvling
Tirsdag den 22. maj kl. 12.00 – 18.30
I år går turen til – et hemmeligt sted.
Vi kører fra Toften, Nøvling kl.12.10 og fra Visseladegaard kl.12.15
Husk du skal tilmelde dig senest den 17. maj til Grete
Nielsen, tlf. 98 31 45 06 - mobil 24 63 49 76
Eller mail: regnergrete@gmail.com
Du skal påregne et mindre beløb til kaffe og entre.
Sogneudflugt Gistrup
Tirsdag den 29. maj kl.10 - 16.30
Udflugt til Mariager. Undervejs går turen gennem

Østhimmerlands seværdigheder til Mariagerområdet.
Besøg på Saltcentret, Mariager Kirke/Kloster samt
Rosenhaven, evt. ”Det gamle Mariager”
Pris kr. 250 (inkl. Entreer, rundvisninger, frokost buffet
og kaffe). Billetter købes ved henv. Til kirketjener/sognemedhjælper. Tlf. 98 31 43 39 senest den 25. Maj.
Program kan hentes i kirken eller ses på hjemmesiden.

Sange omkring et flygel
Onsdagene 28. februar, 21. marts, 25. april og 30. maj
kl.19.00-20.00 i Toften i Nøvling
Vi er en gruppe i alle aldre, der synger en blanding af
evergreens, højskolesange, pop/rock, salmer, viser og
andet.
Det er ikke korsang, men fællessang, så alle sangglade kan være med.
Der er altid plads til en til omkring flyglet.
Pigekammeret i Toften Nøvling – herrefri zone!
Et mødested for kvinder i alle aldre, hvor der lyttes,
snakkes og drikkes kaffe – altid med et vedkommende oplæg.

Forårskoncert
Torsdag den 31. maj kl. 18.30 i Gistrup Kirke
Traditionen tro synger byens unge kor sommeren ind
med en blandet buket af sange fra forårets repertoire. Gistrup Kirkes Ungdomskor og Juniorkor samt
Gistrup Kulturskoles Kor medvirker under ledelse af
Gertrud Lei og Elisabeth Bech-Egstrup.

Tirsdag d. 27. febr. kl. 14.00
Advokat Hanne Mikkelsen fortæller om betydningen
af at skrive testamente.

Juni

Tirsdag d. 24. april kl. 14.00
Foredragsholder Anna Marie Andersen fortæller om
Thit Jensens farverige liv. Foredraget er en appetitvækker til turen d. 11. september, hvor vi bl.a. skal
besøge Thit Jensens Mindestue i Farsø.

Sommermøde
Søndag den 17. juni kl. 14.00 i Gunderup Kirke
Lisbeth Solmunde
Michelsen holder gudstjeneste og efterfølgende
foredrag om Færøerne i
Gunderup Konfirmandstue.
Lisbeth er tidligere præst, og
hun fortæller om at vokse
op på de magiske øer, om
Nordøernes paradis og
barndommens bygd.
Hun fortæller om kulturkløft
mellem Danmark og
Færøerne, mentalitet og
sprog og om Færøernes kultur.
Siden 1984 har Lisbeth oversat og indøvet Dronning
Margrethes officielle taler til færingerne.

Tirsdag d. 27. marts kl. 14.00
Foredrag ved Vibeke Rytter – livet som sygeplejerske
på en boreplatform.

Meld dig som INDSAMLER
Folkekirkens Nødhjælp indsamling
Søndag den 11. marts
Gunderup, Nøvling og Gistrup Sogne samler ind til
Folkekirkens Nødhjælp.
Gunderup:
Elsebeth Andersen, tlf. 51 94 61 97 –
elsebeth_buchhave@hotmail.com
Nøvling/Visse:
Jette Hansen, tlf. 23 48 60 33 – jetsoehansen@mail.dk
Gistrup:
Helle og Gunnar Høj, tlf. 22 89 17 60/ 53 80 36 88 –
gh@gh-hoj.dk
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Nøj…det´ for børn
Særlige gudstjenester
Palmesøndag – Gistrup Kirkes fødselsdag
Søndag den 25. marts kl. 10.30
Familievenlig gudstjeneste, med festlig indgangsprocession med palmegrene, minikonfirmandafslutning,
børnekirke og fødselsdagskaffe.
Skærtorsdag aftengudstjeneste
Torsdag den 29. marts kl. 19.00 i Gistrup Kirke
Efter gudstjenesten er der traktement i sognesalen.
Påske-midnatsgudstjeneste
Lørdag den 31. marts kl. 23.30 i Gunderup Kirke
En liturgisk gudstjeneste hvor Nordklang spiller kendte
danske sange og salmer i nye spændende arrangementer med afsæt i den nordiske folkejazz.
Med respekt for traditionen giver de deres personlige
bud på, hvordan de smukke tekster og melodier kan
præsenteres i en ny kontekst, der giver mulighed for
at høre musikken, som var det første gang.
Vokal Mia Skytte, saxofon Mads Kierkegaard, klaver
Nikolaj Svaneborg, trommer og percussion Jonas
Kardyb. Liturg Mette Nøhr Shaw.
Gospelgudstjeneste
Torsdag den 19. april kl. 19.00 i Gistrup Kirke
Konfirmanderne præsenterer gospelsange – og
rytmer, som de i løbet af dagen har indøvet under
ledelse af Joachim Hejslet Jørgensen.
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Friluftsgudstjeneste Kristi Himmelfartsdag
Torsdag den 10. maj kl. 11.00 i Lundby Bakker
En festlig gudstjeneste i det grønne sammen med
de øvrige kirker i Aalborg Østre Provsti. Nordvestjysk
Brass Band står for musikken, og børne- ungdoms- og
voksenkor fra hele provstiet medvirker.
Der er opstillet bænke, og man er også velkommen til
at medbringe egen stol og evt. tæppe.
I Nøvling (Toften, Brådalvej 80) er der morgenkaffe kl.
9.30 og fælles afgang til Lundby Krat kl. 10.30.
Efter gudstjenesten er menighedsrådene vært for en
kop kaffe eller juice til børnene. Alle er velkomne til at
medbringe frokost.
Skulle det mod al forventning blive dårligt vejr, flyttes
gudstjenesten til Gug Kirke. Følg med på kirkernes
hjemmesider og i pressen.
Friluftsgudstjeneste
Søndag den 10. juni kl. 10.30 i Visse
Sognets gudstjeneste er flyttet ud i det fri i haven ved
Visseladegård. Rammerne er dermed nogle andre,
men indholdet er det samme. Vi skal synge, lytte,
bede og modtage den hellige nadver.

Babysalmesang i Nøvling Kirke
Onsdag d. 7. marts, kl.10.00
Holdet fortsætter de efterfølgende 8 onsdage (dog
ikke den 28. marts). Babysalmesang er et tilbud om
en musikalsk oplevelse for det lille barn sammen en
forælder eller en bedsteforælder.
Efter sangen er der kaffe og mulighed for en god
snak med andre forældre om stort og småt.
Tilmelding til organist Gitte Rolighed på e-mail:
gitterolighed@icloud.com eller på tlf. 22 38 04 86. Ved
tilmelding oplyses barnets navn og fødselsdato, fars/
mors fulde navn, adresse, mobilnr. og e-mail.
Spaghettigudstjeneste i Gistrup Kirke
Onsdag den 14. marts kl. 17.00
En kort børnegudstjeneste med dukketeater, bevægelsessange og altid med en bibelfortælling, hvor
den til tider drillende dukke Bølle ofte er med. Efter
gudstjenesten serveres aftensmad til 20 kr. for voksne
og 10 kr. for børn.
Påskearrangement for børnehaver
Torsdag d. 22. marts kl. 10.00 i Gistrup Kirke
Alle 3-6 årige inviteres til en stemningsfuld oplevelse
i kirken, hvor vi vil se og høre fra påskens fortællinger
og synge nogle af påskens sange. Børnene skal finde
gemte påskeæg og som afslutning er der hygge
med boller i sognesalen.
Påske i børnehøjde i Nøvling Kirke
Torsdag den 22. marts kl. 9.00
Påsken præsenteres for børn i førskolealderen. Præsten assisteres af dukken Signe, der altid har spørgsmål og kommentarer. Vi skal også synge og have
påskeæg.
Kirke for småfolk – og deres familier
Onsdag den 11. april kl. 17.00 i Nøvling Kirke
En kort gudstjeneste, der bl.a. indeholder en spændende bibelfortælling, dukketeater, bevægelsessange m.m.
Det varer ca. en halv time, og derefter er der aftensmad i Toften.

Pris: Voksne 20,- kr. og børn 10,- kr., max kr. 50,- for en
familie. Der er ingen tilmelding.
Bongo i Gistrup Kirke
Tirsdag den 28. august kl. 16.30
For børn i alderen 1-4 år.
Bongo er en dejlig hyggestund i kirken sammen med
dit barn eller barnebarn.
Holdet forløber over 8 gange.
Tilmelding til sognemedhjælper Solveig Dahl Poulsen
på tlf: 40 31 05 44, eller e-mail: smh@gistrup-kirke.dk
Babysalmesang i Gistrup Kirke
Onsdag den 29. august kl.10.00
Giv dit barn den bedste start på livet ved at gå til
babysalmesang i kirken.
Holdet forløber over 10 gange.
Tilmelding til sognemedhjælper Solveig Dahl Poulsen
på tlf: 40 31 05 44, eller e-mail: smh@gistrup-kirke.dk
Se dette års konfirmandnavne på hjemmesiden.

Frivillige efterlyses!

til børne-, familie-, og spaghettigudstjenester
Henvend dig til sognemedhjælper Solveig Dahl
Poulsen 40 31 05 44 eller e-mail: smh@gistrup-kirke.dk

Har du lyst til at være med?
Henvendelse til kredslederen Helene Huse
Jensen tlf. 20 10 64 44 - Se også www.fdfvisse.dk
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Hvor er min madpakke ?

Herreværelset er åbent den første
mandag i måneden fra
kl. 10.30 – 13.00. Medbring madpakke.
Der serveres kolde drikke, kaffe og the.

Herreværelset & Pigekammeret
Man ser det for sig: et stort, veludstyret herreværelse
med Chesterfield- møbler, whisky og cigarer. Og et
spartansk indrettet pigekammer med en seng og en
lille kommode.
Men Herreværelset i Gistrup og Pigekammeret i Nøvling er noget andet! Det er populære mødesteder for
henholdsvis mænd og kvinder. Det er efterhånden
nogle år siden, frøet blev lagt, og siden er det vokset
og blevet til de to mest besøgte faste aktiviteter ved
de to kirker.

Det har værdi at mødes
i et rum, hvor kønnene
ikke er blandede
Mændene først …
Det begyndte i Gistrup for en del år år siden. Nogle
mænd faldt i snak på deres gåtur rundt i byen. Andre
mænd talte med daværende graver Erik Jensen, når
de var på kirkegården for at besøge gravstedet for
deres afdøde ægtefælle. Efterhånden opstod ønsket
om at ”formalisere” disse hyggelige samtaler, og med
hjælp fra Erik Jensen blev Herreværelset en realitet.
Tanken var at genskabe noget af det, mange husker
fra deres arbejdstid: frokostpausen, hvor madpakken
kom frem, og der blev snakket om løst og fast. Og
sådan blev det. Man mødes i Herreværelset ved fro-
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kosttid og har sin egen madpakke med. Det sker, at
man tager fejl og kommer til at tage en af de andre
mænds madpakker i køleskabet, men … det tager
man som en mand!
… derefter pigerne
Herreværelset havde været i gang et års tid, da en
”aflægger” skød frem i Nøvling. Her blev man nemlig
enige om, at Herreværelset skulle have en pendant.
Når mændene havde noget for sig selv, ville kvinderne også have det. Og sådan blev Pigekammeret til.
Her mødes man ved kaffetid til et veldækket kaffebord med hjemmebag. Snakken går lystigt – som
altid, når 30 - 40 kvinder er forsamlet i ét rum!
Hvor godtfolk er, kommer godtfolk til
Det, der begyndte som et lille lokalt initiativ, er stille og
roligt vokset. Både til Herreværelset og Pigekammeret er tilslutningen stor, og begge steder kommer der
mænd og kvinder ikke bare fra vore egne tre sogne,
men også fra de omkringliggende byer. De kommer
for hyggens og det sociale samværs skyld, men også
for de foredrag, der bydes på begge steder. Emnerne er naturligvis tilpassede henholdsvis mænds og
kvinders interesser. Begge steder arrangeres der også
udflugter – mændene tager eksempelvis på traktormuseum, mens kvinderne foretrækker tekstilmuseet.

Når man spørger mændene og kvinderne, hvorfor de
kommer i Herreværelset og Pigekammeret, fortæller
flere af dem, at det er fordi, de har hørt om det gennem andre. En nabo, en tidligere kollega eller en ven
har foreslået dem at gå med. Nogle er blevet alene,
fordi ægtefællen er død, og det kan være svært at
komme ud, især hvis der er mange par. I Herreværelset og Pigekammeret kommer alle på lige fod, hvad
enten man er enlig eller halvdelen af et par.
”Kvindefri zone” og ”Herrefri zone”
Det siger sig selv, at der i Herreværelset er ”Kvindefri
zone” Det er dog sket en enkelt gang, at der har
været en kvindelig foredragsholder. I Pigekammeret
er der modsvarende ”Herrefri zone”. Også her er det
gået galt en enkelt gang. Det var til Matadorfesten,
hvor en mand havde sneget sig ind. Man lod ham
dog blive og blev enige om, at det måtte være
oberst Hackel, der var kommet forbi for at inspicere.
I Herreværelset fortæller en af mændene, at det har
værdi at mødes i et rum, hvor kønnene ikke er blandede. ”Samtalerne er anderledes”, siger han. ”Det er
lidt som dengang, man var på arbejdsmarkedet og
holdt frokostpause og snakken gik sammen med de
andre mænd”.
Også kvinderne fremhæver, at de snakker om noget
andet, når der ikke er mænd tilstede. ”Det er skønt at

synge og være sammen med andre kvinder”, siger
en af dem. ”Og heldigvis behøver jeg ikke spørge min
mand, om han vil med, for han kan slet ikke komme
med”, fortsætter hun med et smil på læben.
Engageret medansvar
Kendetegnende for både Herreværelset og Pigekammeret er det særlige medansvar, der opleves begge
steder. Det gælder i forhold til foredragene – deltagerne kommer med ideer til emner og foredragsholdere. Det gælder i forhold til det praktiske – mange
giver en hånd med. Det gælder i forhold til det sociale – både i Herreværelset og i Pigekammeret er man
opmærksomme på hinanden. I Pigekammeret er der
også en diakonal ansvarsfølelse, idet man hver gang
samler ind til et godt formål.
Det er glædeligt at se, når noget gror og trives som
Herreværelset og Pigekammeret. Måske er tiden
kommet til at give dem et fællesnavn og kalde dem
Væksthuse!

Pigekammeret er åbent seks tirsdage om året
kl. 14.00 – 16.00. Der serveres kaffe, the og
hjemmebag.
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Naturen – en øjenåbner
til Guds skaberværk
Privatfoto

Den forunderlige natur
“Det er en stor gave og et forunderligt mirakel, at
blomsterne hvert år springer ud”.
Sådan siger Esben Buch, der arbejder som naturvejleder ved Aalborg Kommune. Han er ansat til at
fortælle om naturen og har i den forbindelse mange
guidede kultur -og naturvejledningsopgaver.
Han færdes meget i naturen, og han er derfor en
oplagt formidler af, hvad vi som moderne mennesker
kan opleve og “få ud af” naturen. Særligt i foråret er
der rig mulighed for at komme ud at opleve naturens mange undere. I foråret vågner naturen op af
sin restituerende dvale, og årstiden med tiltagende
lys og varme vækker og løsner noget i naturen, men
også i det menneskelige sind, der ligesom naturen har
været i en slags vinterdvale. Foråret kan ifølge Esben
Buch være næsten berusende, f.eks. når man i Lundby Krat kan opleve et væld af blomstrende anemoner. Det kan være svært at forstå, at disse planter har
ligget i dvale i et år for så at vågne og myldre op af
jorden til stor fornøjelse og forundring.
Den guddommelige natur
Esben Buch kan stadig forundres over naturen. Han
husker en aftentur på en skovsti, hvor han stoppede
ved et bøgetræ, og hvordan han næste morgen
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det samme sted oplevede, at der i løbet af natten
var opstået en imponerende stor fluesvamp det selv
samme sted i skovbunden ved siden af bøgetræet.
Sådanne forunderlige naturfænomener kan ifølge
Esben Buch opleves som nærmest guddommelige.
Og som Esben Buch udtrykker: “Det er i naturen, man
kommer tættest på det guddommelige”.

Overlad noget til fantasien
-og ikke mindst troen
Hvad får mennesket ud af naturen?
“Du får energi fra naturen”, så enkelt kan det ifølge
Esben Buch siges. Han bruger naturen i arbejdsøjemed men i høj grad også privat. Han er ikke fokuseret
på motionsdelen ved at bevæge sig, selvom den
unægtelig også er der. Energien oplever og mærker
han, når han går langsomt og i fred og ro i naturen.
Esben Buchs device i denne forbindelse er: ”Når vi
går, så går det nok”, for de store tanker falder på
plads, fordi de får plads i naturen. Han udtrykker: “Det
er som om, sindet falder på plads”, og Esben Buch
sammenligner det med Søren Kierkegaard, der også
brugte gåturene til at få bearbejdet tankerne.

Hvorfor appellerer naturen til os?
Naturen og det simple liv opfylder noget i os, og det
giver os mulighed for at komme tilbage til det mere
enkle liv, hvor vi er i kontakt med naturen. Det har vi
behov for. En natur, der umiddelbart er enkel, men
som bliver mere kompleks, når du fordyber dig i den.
Samtidig oplever du at være et lille menneske i en
stor natur, og du bliver sat i et system, hvor du personligt spiller en meget lille, ja ligefrem en ubetydelig
rolle. Dette mener Esben Buch fordrer en ydmyghed,
for når du går derude og oplever det helt store, kan
du kun være ydmyg og taknemmelig over skaberværket.

Naturen er et gavmildt
spisekammer - både åndelig
og sjælelig føde
Naturen er et gavmildt spisekammer, både åndelig
og sjælelig føde
Når vi høster af naturens gaver får vi udover føde en
kontakt med naturen, og vi kommer i kontakt med
vores oprindelige jæger/samlergen. Ifølge Esben
Buch er dette forbundet med at blive et helt men-

neske igen. Vi samler forråd, men på et andet plan
samler vi overskud,og får mere energi og lyst til at engagere os aktivt i det omkringliggende samfund. Med
andre ord giver oplevelser i naturen os balance og
overskud til at hjælpe andre mennesker. Esben Buch
mener, at det er et kendetegn for det kristne menneske: “I naturen bliver jeg afbalanceret og handler
bedre; jeg bliver et bedre menneske”.

.. i naturen bliver jeg
afbalanceret og handler bedre,
jeg bliver et bedre menneske
Ikke alt kan eller skal forklares!
Udfra et naturfagligt perspektiv kan meget i naturen
forklares, men samtidig oplever vi også den diffuse
religiøse dimension, og heri ligger et uomtvisteligt
faktum, at ikke alt kan - eller skal forklares. Overlad
noget til fantasien og ikke mindst troen, for derigennem indser mennesket, at der er noget, der er større
end sig selv. Dette er et kardinalpunkt for Esben Buchs
tro, og han uddyber, at kirken samtidig er rammen for
den tro. Som han siger: “Vi har brug for en orden, der
styrer vores liv”. Dette aspekt giver Esben Buch en ro,
som han samtidig får bekræftet ude i naturen.
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Sognepræst
Mette Nøhr Shaw, kbf
Gunderupvej 1 · 9260 Gistrup
e-mail: MNS@km.dk· tlf. 98 33 30 15
Træffes ikke fredag
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Kontakt
Gunderup Kirke

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

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

Besøg af præsten
Ønsker man besøg i hjemmet eller f.eks. i forbindelse
med hospitalsindlæggelse, er man altid velkommen til
at kontakte en af sognets præster.
Kirkekontoret
Kordegn Helle Lo Sørensen
Gunderupvej 1 · 9210 Gistrup
e-mail: HELS@km.dk · Tlf. 98 33 35 52
Træffetid man.-fre. 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.

Graver
Maibritt Johansen
e-mail: graver-gunderup@mail.dk
tlf. 20 81 55 57. Fridag mandag
Organist og korleder
Elisabeth Bech-Egstrup
e-mail: elisabech@gmail.com
tlf. 26 24 97 06. Fridag mandag

Nøvling Kirke

Graver
Jens Sørensen
e-mail: gravernoevling@gmail.com
tlf. 20 84 14 01 kl. 8-15. Fridag mandag
Organist og korleder
Gitte Rolighed
e-mail: gitterolighed@icloud.com
tlf. 22 38 04 86. Fridag mandag

Gistrup Kirke

Sognemedhjælper
Solveig Poulsen
e-mail: smh@gistrup-kirke.dk
tlf. 40 31 05 44. Fridag fredag
Graver
Gunnar Thrane
e-mail: graver@gistrup-kirke.dk
tlf. 40 11 05 14
Organist og korleder
Se Gunderup
Kirketjener
Rosa Kvist
e-mail: kirketjener@gistrup-kirke.dk
tlf. 98 31 43 39. Fridag mandag

Gudstjenesteliste
2018 		

Gunderup

Nøvling

Gistrup

10.30 EG

10.30 MNS

4. marts

3.s.i fasten

9.00 MNS

10.marts

lørdag

10.30 MNS Dåbsgudstj.

11. marts

Midfaste

9.00 MNS

14. marts

onsdag

18. marts

Mariæ Beb

10.30 EG

10.30 LRK

9.00 EG

Palmesøndag

9.00 MNS

10.30 MNS

10.30 EG Kirkens fødselsdag

25. marts

Sommertid begynder

14

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

9.00 LRK

10.30 LRK
17.00 Spaghettigudstjeneste

2018 		

Gunderup

Nøvling

Gistrup

10.30 LRK

19.30 LRK

19.00 EG

9.00 MNS

10.30 MNS

10.30 LRK

10.30 EG

29. marts

Skærtorsdag

30. marts

Langfredag

31. marts

Påskelørdag

23.30 MNS

1. april

Påskedag

10.30 MNS

2. april

2.Påskedag

10.30 LRK

8. april

1.s.e.påske

9.00 EG

11. april

onsdag

15. april

2.s.e.påske

19. april

torsdag

22. april

3.s.e.påske

27. april

Bededag

29. april

4.s.e.påske

5. maj

lørdag

6. maj

5.s.e.påske

10.30 MNS konfirmation

10. maj

Kr.Himmelfart

11.00 Friluftsgudstjeneste i Lundby Bakker fælles for hele Østre Provsti

13. maj

6.s.e.påske

20. maj

Pinsedag

9.00 MNS

21. maj

2. pinsedag

10.30 LRK

27. maj

Trinitatis

9.00 MNS

10.30 LRK

10.30 MNS

3. juni

1.s.e.trin.

10.30 EG

9.00 LRK

10.30 LRK

9. juni

Lørdag

10. juni

2.s.e.trin.

10.30 EG

17. juni

3.s.e.trin.

14.00 MNS sommermøde

24. juni

4.s.e.trin.

9.00 LRK

1. juli

5.s.e.trin.

3. juli

Tirsdag

10.30 MNS Slaget v Lundby

8. juli

6.s.e.trin.

10.30 LRK

15. juli

7.s.e.trin.

22. juli

8.s.e.trin.

29. juli

9.s.e.trin.

9.00 LRK
10.30 EG

10.30 MNS

17.00 kirke for småfolk
10.30 MNS

9.00 LRK

10.30 LRK
19.00 EG gospelgudstjeneste

10.30 LRK

10.30 MNS

10.30 EG

9.00 EG

9.00 EG

10.30 EG

10.00 LRK konfirmation

9.00 MNS
9.00 & 11.00 MNS konfirmation

10.30 LRK

10.30 EG konfirmation

9.00 EG

10.30 EG

10.30 MNS

10.30 EG
9.00 LRK

10.30 LRK Dåbsgudstj
10.30 LRK Friluft Visse

9.00 EG
10.30 EG

10.30 MNS

10.30 LRK

10.30 MNS

9.00 MNS

9.00 LRK
9.00 LRK

9.00 EG

10.30 LRK
10.30 EG

10.30 EG

9.00 EG

Skovbrynet
kl. 10.30: 6/3 (altergang) Grønlund; 20/3 Nøhr Shaw; 3/4 (altergang) Riger-Kusk; 17/4 Grønlund; 1/5 (altergang)
Nøhr Shaw; 15/5 Grønlund; 29/5 (altergang) Riger-Kusk; 12/6 Nøhr Shaw; 26/6 (altergang) Nøhr Shaw; 10/7
Riger-Kusk; 24/7 (altergang) Grønlund
Beltoften
kl. 10.00: 7/3 (altergang) Riger-Kusk; 4/4 Grønlund; 2/5 (altergang) Nøhr Shaw; 6/6 Riger-Kusk; 4/7 (altergang)
Nøhr Shaw
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Herreværelset &
Pigekammeret
Læs mere på side 10 og 11
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