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Omsorg og
fællesskab
Kære læser
Vi går mørkere tider i møde. Ikke alene som følge af årstiden, men også menneskeligt. Den måde, vi
lever på, medfører, at der i Danmark bliver flere ensomme mennesker.
Derfor sætter Kirkemagasinet fokus på DIAKONI. Diakoni er blandt andet kirkens omsorgstjeneste. Det er
evangeliet i handling og udtrykkes gennem næstekærlighed, inkluderende fællesskab, værn om skaberværket og kamp for retfærdighed.
Vi har organisationer såsom Kirkens Korshær, Folkekirkens Familiestøtte m.fl., der bidrager til dette. Det
er godt at have fyrtårne, der lyser op i det store landskab, men det er også vigtigt, at der findes lokale
initiativer såsom Gistrup Kirkes Besøgstjeneste eller en personlig samtale med præsten.
Et vigtigt spørgsmål er, hvornår jeg selv har taget initiativ til at besøge en, der trænger til at snakke og
ikke mindst til, at nogen lytter. Det kan være svært at spørge om hjælp, men det er sjældent, at der ikke
er plads til en kop kaffe.
Vi nærmer os julen og alle julens glæder. Men husker vi, at budskabet mest af alt handler om det lys,
der kom til os i mørket? Om en person der virkelig var der for næsten. En person der aldrig skelede til, om
næsten var høj eller lav. Ofte var det personer, som andre ringeagtede, han besøgte og hjalp på sin vej.
Der er lys forude, og vi kan alle være med til at bære dette lys. God fornøjelse med læsning af denne
udgave af Kirkemagasinet.
Ole Bredvig Larsen
Næstformand, Gistrup Menighedsråd
Kirkemagasinet
Kirkemagasinet udgives af menighedsrådene i
Gunderup, Nøvling og Gistrup Sogne.
Udkommer 3 gange om året.

Jeg har livet igennem lært at klare mig
selv ved andres hjælp.
Benny Andersens Svante

Næste udgivelse
Uge 12 og dækker april, maj, juni og juli.
Har man ”Ugeaviser – nej tak” på sin postkasse,
modtager man ikke Kirkemagasinet.
Oplag 3.700 stk.
Foto
Fotograferne Vesterbro . www.fotografernevesterbro.dk
Design og layout
Graphia Reklame . www.graphiareklame.dk
Redaktør Solveig Dahl Poulsen
e-mail: smh@gistrup-kirke.dk . Telefon 40 31 05 44
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Ved sognepræst Mette Nøhr Shaw

Julen varer længe,
koster mange penge….
Det er snart jul, og mon ikke vi alle erfarer rigtigheden
i overskriftens ordlyd? Der er juletræer, julegaver,
julemad, mandelgaver, julegodter og alskens andre
ting, der skal købes ind til, og pengene får hurtigt ben
at gå på.
Jeg tror nu ikke, det var den slags indkøb, der plagede den unge hjemløse mand, som gik rundt i Aarhus’
gader med en Madam Blå kaffekande, dengang jeg
læste i Aarhus. Tværtimod. Jeg tænker, at han var
heldig, hvis han fik tigget nok penge i kaffekanden,
så kan kunne købe mad til dagen og vejen, som man
siger.
I grunden så plejede jeg helst at undgå ham. Ikke
fordi han tiggede, men fordi han blev så aggressiv,
hvis man sagde, at man ikke havde nogle penge. Og
det var jo ikke, fordi det var løgn, for som studerende
havde man også lidt at gøre med – jeg ved godt, at
man har mere at gøre med end en hjemløs, men så
alligevel, som studerende er der jo også udgifter til
dagen og vejen, som man siger.
Men jeg plejede at styre uden om den unge hjemløse
mand, hvis det var én af de dage, hvor jeg blankt
kunne afvise at give ham penge.
Gi en skilling…
En eftermiddag hen under jul, løb jeg ind i en veninde på torvet, og vi faldt i snak. Jeg bemærkede
knapt, at den unge hjemløse pludselig stod bag os
og prikkede til os med sin blå kaffekande. ”Gi’ en
skilling”, bad han, og inden jeg overhovedet fik nået
at tænke et svar (”Åh desværre, jeg har brugt alle
mine penge på julegaver” eller ”Åh desværre jeg
har ingen kontanter” eller ”Åh desværre, jeg må ikke
snakke med fremmede”, eller ”Åh desværre, det

rager mig en høstblomst, at DU ikke har penge”), og
inden jeg overhovedet nåede at tænke på den vrede, som snart ville overgå os begge, når vi nu afslog
hans ønske om penge, så svarede min veninde: ”Åh
desværre, vi må slet ikke GÅ med penge”. Det svar
studsede han lidt over, og så sagde han: ” Hvad mener du? Alle må da gå med penge”

Åh desværre, vi må slet
ikke GÅ med penge
Og min veninde viklede sig hurtigt ind i en historie,
som var bundet sammen af løgne i alle regnbuens
farver: ja, selv de sorte var tungt repræsenteret. Og
for at sige det, som det var: det blev lidt pinligt, for
hun holdt fast i sin påstand om, at hun ikke måtte gå
med penge, og han blev mere og mere forundret
over, at han havde mødt de eneste to i kongeriget
Danmark, for hvem det ikke var lovligt at bære kongens mønt på sig, og til mit held så oversteg hans forundring den vrede, han ellers altid plejede at kvittere
et afslag med.
Til sidst kapitulerede han. Han kiggede ned i sin blå
kaffekande og hev en skinnende ny 20’er op af den,
rakte den til min veninde, og så sagde han: ”I kan
sgu da ikke gå rundt uden penge her op til jul” (og ja,
sådan sagde han det).
Lad nu denne historie stå som et godt eksempel og et
ønske om, at vi hver især må bidrage med det, vi nu
kan… Glædelig jul til dig, kære læser.
Vi samler ind til Kirkens korshær i Gunderup Kirke juleaften - tak for en god gave.
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Jesus fik ikke plads på
herberget, men det er der
heldigvis andre, der gør
Privatfoto - Modelfoto

Jul udenfor familiens skød
Juletiden er for de fleste mennesker en højtid, der
fejres med dem, vi holder mest af.
Men sådan er det ikke for alle, fortæller Lena Vittrup
Andersen, Oppelstrup, som arbejder på Kirkens Korshærs Herberg i Aalborg. Her er der flere, der aldrig
har oplevet det, de fleste af os forbinder med højtiden; nemlig nærvær og samvær med familien. Og
så er der dem, der har julen og dens familietraditioner
i bagagen. For dem bliver det tydeligt – ikke mindst i
juletiden – at livssituationen er blevet en anden, end
da de boede hjemme med familien.

Det kan aldrig være
status og indkomst, der afgør,
om et menneske skal
behandles med værdighed.
De grønlandske beboere
Når man, som Lena, har haft sin gang på Herberget
gennem længere tid, bliver man opmærksom på, at
de grønlandske beboere er meget tydeligere med
deres traditioner, end mange danskere er. ”Flertallet
af grønlændere har en større fælles tradition end
mange danskere”, fortæller Lena og fortsætter: ”Det
betyder meget for dem at holde deres tradition i
hævd”. Derfor har Kirkens Korshær også indkøbt salmebøger og Bibler på grønlandsk.
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Juletraditioner på Herberget
På Kirkens Korshærs Herberg samles man første søndag i advent omkring adventskransen og tænder lys,
synger salmer og spiser æbleskiver. I løbet af december laves der juledekorationer og julepynt, og der
bages julesmåkager og hentes juletræ.
På Herberget, som har plads til 23 beboere, er man
altid opmærksom på, hvilke traditioner der ”tilbydes”
– at de er tilpasset dem, der bor der dén jul. For man
bor midlertidigt på Herberget, og derfor oplever de
fleste én jul der.
På Herberget i Aalborg afholdes der den 24. december en juleaften, hvor rammerne ligner dem, der er i
de fleste danske hjem – med julemad, dans om træet
akkompagneret af salmesang og julegaver til alle.
Aftenen adskiller sig fra den typiske juleaften ved, at
de mennesker, der går omkring træet, ikke kender
hinanden særlig godt.
Kirkens Korshærs familiearbejde
Kirkens Korshær har også et familiearbejde i Aalborg.
Det er et arbejde, der foregår året rundt, og som
har til formål at danne familiestøttende netværk for
familier, hvor der kun er én voksen. Familiearbejdet
arrangerer sommerferier, en tur i biografen, en tur i Fårup Sommerland eller andet, som disse familier ellers
ikke ville opleve. Når børnene i disse familier bliver lidt
ældre, er der en ungdomsklub, hvor de kan mødes
og lave mad sammen, spille, se film eller noget andet.
Ved juletid er der tradition for at lave et gammeldags,
traditionelt ”Juletræ” for disse familier. De børn, som
deltager, får en gave, som borgere i Aalborg har afle-
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veret på rådhuset, og som Kirkens Korshær står for at
videreformidle.
Gennem de senere år har der været et stigende
antal familier – ikke kun fra Aalborg og omegn men
fra hele Nordjylland – som søger og får julehjælp fra
Kirkens Korshær. Sidste år fik 230 familier julehjælp.

Frivillige hænder kan
bruges hele året og er mere
end velkomne..
Kirkens Korshærs landsindsamling
Et nyt tiltag i Kirkens Korshær er landsindsamlingen
sidste søndag i november. Indsamlere mødes på de
forskellige indsamlingssteder og samler ind under
overskriften ”Alle mennesker er noget værd”. For som
der står i Kirkens Korshærs egen omtale af indsamlingen: ”Det kan aldrig være status og indkomst, der
afgør om et menneske skal behandles med værdighed”.
Donationer og frivillige hænder
Kirkens Korshær får i december måned mange
donationer af vidt forskellig art. Og det er de meget
taknemmelige for. Dog kunne man ønske sig, at gaverne var mere fordelt ud over året, siger Lena. Det
er f.eks. ikke let for 18 mennesker at spise 50 flødekager den 24. december!
Kirkens Korshær er også rigtig glade for de mange,
der tilbyder at yde et frivilligt stykke arbejde den 24.
december. Nogle år har det været så mange, at
Kirkens Korshær har måttet sige nej tak. ”Men heldigvis”, siger Lena, ”kan frivillige hænder bruges hele
året og er mere end velkomne også på alle andre
tidspunkter end ved juletid!”

FAKTA
Kirkens Korshær i Aalborg har følgende
arbejdssteder:
1.
Byarbejdet, som bl.a. står for familiearbejde, som
er et tilbud til socialt udsatte børnefamilier.
2.
Korshærspræsten, som bl.a. står til rådighed for
sjælesorg, samtale og rådgivning.
3.
Gården i Klarup, som er et tilbud om frivillig social
aktivering på gården.
4.
Skurbyen, som er et botilbud til tidligere hjemløse
med højt til loftet.
5.
Dagvarmestuerne i Aalborg og Nørresundby,
hvor man kan få mad, bad, hvile og masser af
snak.
6.
Natvarmestuen, hvor det er muligt at få et sted
at sove eller opholde sig om natten.
7.
Herberget, som er et tilbud om midlertidigt ophold til hjemløse.
8.
Genbrugsbutikker i Aalborg og omegn.
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Arrangementsoversigt
November

Etik og menneskesyn
Tirsdag den 20. november kl. 19.00 i Gistrup Kirke
Ved professor Peter Øhrstrøm. ”Hvad er et menneske?
Har mennesket en særlig værdighed og integritet, og
hvad betyder det i givet fald for os?” Det spørgsmål
ligger bag en række etiske problematikker bl.a. aktiv
dødshjælp, abort, forsøg med mennesker samt brug
af avanceret teknologi.
Peter Øhrstrøm er professor ved Aalborg Universitet,
medlem af Det Etiske Råd 2000-2010, klummeskribent
i Nordjyske mm.

December

Julekoncert med Tina Siel, Tine Lilholt og Knud-Erik
Thrane
Tirsdag den 4. december kl. 19.30 i Gunderup Kirke
Til dette års julekoncert skal vi opleve ”Den unikke trio”, bestående af
Tina Siel: sang, Tine Lilholt: harpe og
fløjte samt Knud-Erik Thrane: klaver.
Trioen spiller musik i mange forskellige genrer, og leverer både smukt
samspil, samt solistpræstationer. Fri
entré.
Ind under jul
Tirsdag den 11. december kl. 14.00 i Gistrup Kirke
Sogneeftermiddag ved sognepræst Ejnar Grønlund
m.fl. Fortælling, sang mm.
Julekoncert og Luciaoptog
Torsdag den 13. december kl. 19.00 i Gistrup Kirke
Fire kor fra Gistrup synger sammen julen ind: Gistrup
Kirkes Ungdomskor, Gistrup Skoles Spirekor, Ad Hoc
Koret og Gistrupkoret under ledelse af Jens Eric
Strudsholm, Kira Svit og Elisabeth Bech-Egstrup. En
stemningsfuld koncert for hele familien. Fri entré.
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Januar

InTro
Tre aftener i Gistrup Kirke om kristendommen
- en slags konfirmationsforberedelse for voksne.
Onsdag den 9. januar kl. 18.00-22.00:
Film baseret på en virkelig historie fra 1945. Et stærkt
drama om overgreb, uskyld, skam og skyld. Efter
filmen er der samtale.
Onsdag den 30. januar kl. 18.00-20.30:
En provokerende rummelig Gud. Gud mellem det
banale og det fordrejede.
Onsdag den 27. februar kl. 18.00-20.30:
Gud folder sig ud. Gud Fader, Søn og Helligånd.
Der indledes hver gang med spisning. Tilmelding sker
til kirketjeneren, tlf. 98 31 43 39. Mere udførligt program for de tre aftener fås i kirken eller kan tilsendes.
Jørgen Pyndt fortæller
Tirsdag den 15. januar kl. 14.00 i Gistrup Kirke
Jørgen Pyndt, kendt fra
TV2/Nord, fortæller om
barndom og opvækst
på Lolland og træk fra et
spændende liv i medienes verden.
Privatfoto
Kyndelmisse
Tirsdag den 29. januar kl. 19.00 i Nøvling Kirke
Vinterens mørke kan være en udfordring. Vi længes
på mange måder efter lyset.
Denne meditative aften indbyder til ro og eftertanke
med læsninger, stilhed, lystænding, salmer og meditativ musik, som skaber ro og understreger de smukke
tekster. På violin Ragnhild Thorbjørnsen og på klaver/
orgel organist Gitte Rolighed.
Velkommen til en stund i fordybelse, lys og nærvær.
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Faste arrangementer
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: Niels Dorin Jacobsen, tlf. 51 51 99 92
Kontaktperson: Steen Juel, tlf. 20 77 42 68
Program – se opslag i kirken eller www.gistrup-kirke.dk

Februar

Jeppe Aakjær, digter, forsker og agitator
Tirsdag den 12. februar kl. 14.00 i Gistrup Kirke
Tidligere sognepræst ved Domkirken, Hans Jacob
Hansen, fortæller om Jeppe Aakjær – også sider, vi
måske ikke kender …
Mor og far er skilt
Onsdag den 13. februar kl. 19.00 i Konfirmandstuen i
Gunderup
Ved psykoterapeut Henny Nørgaard. Hvert år oplever
20.000 børn, at deres forældre bliver skilt, og tallet er
stigende. For mange bliver skilsmissen et traume. Men
sådan behøver det ikke at være! Kom og hør foredraget ”Mor og far er skilt”.

Marts

Storm P og evangeliet
Tirsdag den 12. marts kl. 14.00 i Gistrup Kirke
Domprovst Niels Chr. Kobbelgaard fortæller om Storm
P, en humorist og samfundsrevser, der også havde en
religiøs side.
”Den som mærker, at græsset gror” ”Den, der synger,
er aldrig alene”
Onsdag den 27. marts kl. 19.00 i Gunderup Kirke
ved tidligere højskoleforstander og sangskriver Erik
Sommer.
Et højskoleforedrag med
sange og fortælling om
historien bag. Om begivenheder og folk, der
gennem årene har haft
noget på hjerte.
Privatfoto
Anekdoter og kommentarer til den tid, vi kender, og tanker om det, der
kommer.
Aftenen er et fællesarrangement for Gunderup, Nøvling og Gistrup.

Pigekammeret – herrefri zone
Tirsdage i Toften, Brådalvej 80, Nøvling
Et mødested for kvinder i alle aldre, hvor der lyttes,
snakkes og drikkes kaffe – altid med et vedkommende oplæg.
Tirsdag den 4. december kl. 12.30 Julefrokost
Vi begynder i kirken med en kort andagt – herefter
serveres der julefrokost i Toften. HUSK! Du skal selv
medbringe drikkevarer. Pris: 110 kr. Tilmelding til Grete
Nielsen, tlf. 24 63 49 76 eller email: regnergrete@gmail.
com senest den 27. november.
Tirsdag den 26. februar kl. 14.00
Program endnu ikke planlagt.
Tirsdag den 26. marts kl. 14.00
Program endnu ikke planlagt.
Sange omkring et flygel
Onsdagene 28. november, 30. januar, 27. februar og
20. marts kl. 19.00-20.00
i Toften, Brådalvej 80, 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. Det er altid plads til en til
omkring flyglet.
Syng i Kirken
Torsdage i lige uger kl. 10.00-11.30 i Gistrup Kirke
Salmer og højskolesange efter deltagernes ønske.
Sidste gang før jul er den 13. december. Første gang i
2019 er den 10. januar. Den 29. november er arrangementet henlagt til Plejehjemmet Skovbrynet, Gistrup.

Meld dig som INDSAMLER
Folkekirkens Nødhjælp indsamling
Søndag den 10. 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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Særlige gudstjenester
Godt nytår alle sammen!
Søndag den 2. december kl. 14.00 i Gunderup Kirke
1. søndag i kirkeåret markerer som bekendt kirkens
nytår. I Gunderup sker det igen i år i samarbejde
med Gunderup Borgerforening. Efter gudstjenesten
inviterer Borgerforeningen på glögg og æbleskiver i
konfirmandstuen. Traditionen tro tændes byens juletræ kl. 16.30.

skete noget med Gud, da han blev far. Mon ikke det
er det, de fleste mænd og kvinder erfarer, når de
bliver forældre. Præst og forfatter Lotte Lyngby prædiker ved gudstjenesten, og efterfølgende holder hun
foredrag over emnet ”Det uperfekte moderskab”.
Selv siger hun: ”At være mor er det bedste og det
værste, som er hændt mig. Det begyndte engang,
og det holder aldrig op”.

Familiegudstjeneste i Gistrup Kirke
Søndag den 9. december kl. 10.30
Gudstjeneste med lysindtog/Luciaoptog. Børnekor og
ungdomskor medvirker.

Gospelgudstjeneste
Torsdag den 10. januar 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.

Adventsgudstjeneste med korklang
Søndag den 9. december kl. 16.00 i Nøvling Kirke
Det bliver rigtig julestemning med musik, korsang og
fællessang. Oplev kirken bruse af glade børnestemmer denne skønne adventssøndag – både Nøvling
Skolekor, kirkens børnekor, kirkekor og frivilligkor
medvirker. Og så skal vi høre læsninger om advent og
Jesu fødsel.
Nytårsaftengudstjeneste
Søndag den 31. december kl. 23.30 i Gistrup Kirke
I en stemningsfyldt atmosfære tager vi afsked med
det gamle år og går ind i det nye år. Efter gudstjenesten ønsker vi hinanden godt nytår med et glas.
Hellig Tre Kongers-arrangement
Søndag den 6. januar kl. 14.00 i Gunderup Kirke
Traditionen tro markerer vi julens afslutning med Hellig
Tre Kongers-gudstjeneste og efterfølgende foredrag
i konfirmandstuen. Julen er også historien om, at der
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Familiegudstjeneste
Søndag den 3. februar kl. 14.00 i Gunderup Kirke
Gudstjenesten markerer afslutningen for minikonfirmanderne; men alt godtfolk er velkomne – tag
naboen med.
Familiegudstjeneste – fastelavn
Søndag den 3. marts kl. 10.30 i Gistrup Kirke
Efterfølgende fastelavnsfest med tøndeslagning og
fastelavnsboller. Børnene må gerne møde udklædte.
Askeonsdag – fyraftensgudstjeneste
Onsdag den 6. marts kl. 17.00 i Gistrup Kirke
Askeonsdag er den første dag i fastetiden. I gudstjenesten indgår en ceremoni, hvor der tegnes et
askekors på panden. Efter gudstjenesten serveres der
suppe.
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Alder er ingen hindring
for at knytte nye bånd
Høje ringelyde og livlig aktivitet er gæstens første indtryk af hjemmet ved indgangen til Marit Bergers bolig.
Besøgsven Anders Mehlsen er i funktion som altmuligmand – han arbejder med at genoprette besøgsvært
Marits internetforbindelse, så nødkaldet igen kan
fungere. Kort efter er opgaven løst, og både vært og
ven har tid til at koncentrere sig om samtalen.
Marit er opvokset i Norge; men en dansk murer fik
Marit med til København, hvor hun arbejdede som
lærer. Senere flyttede parret til Gistrup for at komme
tæt på familien.
Besøgsvennen gik i arv
Marit fortæller, at Anders i tre år kom som besøgsven
hos Marits nu afdøde mand Henry. På det tidspunkt
havde Marit selv fået fysiske udfordringer, ”så jeg
overtog Anders, og er meget glad for hans besøg”.
Anders kommer i hjemmet én gang ugentlig. Desuden har Marit en Røde Kors- besøgsven; ”men det er
forskelligt, hvad jeg taler med hende og med Anders
om, og når jeg ikke længere kan færdes ude på
egen hånd, er det rart at få besøg.”
Anders fortæller, at han meldte sig som besøgsven
hos Gistrup Kirkes Besøgstjeneste, efter han gik på
pension. ”Jeg havde overskud til at være noget for
andre, og det er så let, når det foregår her i Gistrup.”
Hvad bruges tiden til?
Når Anders er ankommet, taler han og Marit om,
hvad tiden skal bruges til. Der er altid indkøb; men
der er også rigtig god tid til at samtale om de forfattere, som Marit sætter pris på, om familien, om politik,
om TV- udsendelser og om de mange drømme, som
Marit har.

Anders fortæller, at han er optaget af slægtsforskning
og historie, som er temaer, der kan åbne for samtalen, og da Marit følger levende med i, hvad der rører
sig i samfundet, mangler de ikke emner.
Besøgstjenesten ved Gistrup Kirke
er et tilbud til personer, der kan have glæde af en ny
samtalepartner, som også kan ledsage på indkøb,
hjælpe med småopgaver etc. Tilbuddet gælder alle,
hvad enten de bor i egen bolig eller på plejehjem.
Sognemedhjælperen ved kirken tager mod henvendelser fra personer, der tilbyder sig som besøgsven,
og fra personer, der som vært vil åbne sit hjem for
en besøgsven. På baggrund af værtens ønsker om,
hvad tiden sammen med besøgsvennen skal bruges
på, findes en ven i besøgstjenestens kartotek.
Besøgstjenesten giver de kommende besøgsvenner
en orientering om, hvad opgaven omfatter, ligesom
besøgsvennerne samles til gensidig inspiration samt
modtage input udefra til udvikling af besøgstjenesten.
Kontakt sognemedhjælperen på telefon 40 31 05 44
for flere informationer, hvis du ønsker en besøgsven
eller tilbyder dig som frivillig besøgsven.

Diakoni er formidlingen af Guds kærlighed
i ord og handling
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Nøj…det´ for børn
Kirke for småfolk – og deres familier i Nøvling Kirke
Onsdag den 14. november, tirsdag den 22. januar og
onsdag den 3. april – alle gange 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 email: gitterolighed@icloud.
com. Pris for mad: Voksne 20 kr. og børn 10 kr. Max 50
kr. for en familie.
Bongo i Gistrup Kirke
Tirsdag den 15. januar kl. 16.30
For børn i alderen 1-4 år. Bongo er en dejlig hyggestund i kirken sammen med dit barn eller barnebarn. Nyt hold der forløber over 8 gange.
Tilmelding til sognemedhjælper Solveig Dahl Poulsen
på tlf. 40 31 05 44 eller email: smh@gistrup-kirke.dk.
Babysalmesang i Gistrup Kirke
Onsdag den 16. januar kl. 10.00
Giv dit barn den bedste start på livet ved at gå til
babysalmesang i kirken. Nyt hold der forløber over 10
gange.
Tilmelding til sognemedhjælper Solveig Dahl Poulsen
på tlf. 40 31 05 44 eller email: smh@gistrup-kirke.dk.
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Minikonfirmand i Gunderup Kirke
– til dig, som kender én, der går i 3. klasse: spred
budskabet!
Lørdagene 19. januar, 26. januar og 2. februar kl.
10.00-14.00 i Gunderup Konfirmandstue
Forløbet afsluttes med en gudstjeneste søndag den 3.
februar kl. 14.00 i Gunderup Kirke.
Tilmelding til Mette præst på email: MNS@km.dk eller
på tlf. 98 33 30 15.
Spaghettigudstjeneste i Gistrup Kirke
Onsdag den 31. januar 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.
Babysalmesang i Nøvling Kirke
Onsdag den 6. marts kl. 10.00
Babysalmesang er et tilbud om en musikalsk oplevelse for dit lille barn sammen med en forælder. Efter
sangen er der kaffe og hygge. Holdet forløber over 8
gange.
Tilmelding til organist Gitte Rolighed på tlf. 22 38 04 86
eller email: gitterolighed@icloud.com

Gunderup· Nøvling· Gistrup

Jul i børnehøjde

Sammen med skoler, børnehaver, vuggestuer
og dagplejere markerer kirkerne, at julen står
for døren. Enhver som måtte have lyst til at
være med til et eller flere af nedenstående
arrangementer er hjertelig velkommen.
Årets børnetræf – dåbstræf i Gistrup Kirke
Lørdag den 23. marts kl. 10.00
Først en kort gudstjeneste i børnehøjde med fortælling, leg og bevægelse, sang og musik. Og måske
er der også barnedåb. Formiddagskaffe/forfriskning,
hygge og samvær. Som afslutning på dåbsfesten er
der børnekoncert. Der sendes en særlig indbydelse
ud til børn født i 2012, 2013 og 2014. Børn i alle aldre
er velkomne! Og selvfølgelig forældre og søskende
og andre, der har lyst til at være med.
Deltagerbetaling: 20 kr. for voksne – 10 kr. for børn.
Tilmelding til sognemedhjælper Solveig Dahl Poulsen,
tlf. 40 31 05 44 eller email: smh@gistrup-kirke.dk

Gunderup Kirke

Skolejul
Fredag den 21. december
Kl. 11.00 Fjellerad Skole

Nøvling Kirke

Børnehavejul
Tirsdag den 4. december:
Kl. 9.00 Dannerhøj Børnehave
Kl. 10.30 Tophøj Børnehave
Onsdag den 5. december:
Kl. 9.00 Skovbørnehaven Tvedholm
Kl. 10.30 Nøvling Børnehave
Skolejul
Fredag den 21. december
Kl. 8.15 Nøvling Skole

Alt, hvad I har gjort mod en af disse mine
mindste brødre, det har I gjort mod mig.
Matt. 25,40

Jul for de mindste
Fredag den 21. december
Kl. 9.45 Dagplejebørn

Gistrup Kirke

Jul for de mindste
Onsdag den 12. december
Kl. 9.30 Vuggestuer og dagplejere
Kl. 10.30 Børnehaver
Har du lyst til at være med?
Henvendelse til kredslederen Helene Huse
Jensen tlf. 20 10 64 44 - Se også www.fdfvisse.dk

Skolejul
Fredag den 21. december
Afholdes af tre omgange.
Skolen udmelder tidspunkterne.
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Privat foto

Kan vi virkelig få hjælp
af folkekirken til det?
Af Anne Nørby Nielsen, Koordinator Folkekirkens Familiestøtte
Sådan spørger et forældrepar, da jeg har sat mig til
rette i deres sofa. Rundt om
sofabordet, stavrer en lille
pige rundt, mens hendes søskende leger i værelset ved
siden af.
Jeg synes, det er pinligt
siger moderen tøvende og ved ikke helt, hvor hun
skal kigge hen. ”Tænk at vi ikke kan finde ud af en
helt almindelig ting som at strukturere vores hverdag”.
Jeg roser dem. Tænk at de faktisk tør række hånden
ud og bede om hjælp, det er det bestemt ikke alle,
der har modet til at gøre. De slapper begge lidt mere
af. Jeg fortæller dem, at flere forældre med samme
udfordring får hjælp af Folkekirkens Familiestøtte, og
at det er et helt almindeligt problem hos børnefamilier.
Alle forældre burde kende til Folkekirkens
Familiestøtte
Sådan siger forældrene, da jeg 7 måneder senere
igen sidder i sofaen. Stemningen er en helt anden
end første gang. I sofaen sidder også den frivillige
forældreven, der har hjulpet dem med at nå deres
mål. Forældrene fortæller, at det har været en god
proces, og at det var rart at den frivillige kom og støttede dem i at holde fast i aftalerne.
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Forældrevennen støtter familien i at skabe trivsel
Børnene i den ovenstående familie nyder i høj grad,
at forældrene har indarbejdet nogle gode rutiner
i hverdagen. ”Nu har mor tid til at læse for mig om
aftenen” fortæller den ældste søn, da jeg spørger,
hvordan det havde været for ham, at der havde været en forældreven, ”og vi råber ikke ad hinanden,
når vi skal op om morgenen – og det er også ok, at
jeg skal hjælpe med at rydde op!”
Opdragelse og værdier
I dagens Danmark er det op til forældre selv at finde
ud af, hvordan de vil opdrage deres børn, og hvilke
værdier de vil give dem med på vejen, men vejen er
usikker for mange forældre.
Det er ikke nemt for forældre at begynde at stille krav
og sætte forventninger til deres børn, som måske
hidtil selv har måtte bestemme det meste. Hos Folkekirkens Familiestøtte oplever vi dog gang på gang, at
det er indsatsen værd, når forældre bestemmer sig
for at gøre ord til handling. Børnene mærker pludselig, at de har betydning, og at de er vigtige, for at
familien kan fungere, og det vokser de af.
Hvorfor kirken og ikke kommunen?
Sådan bliver jeg ofte spurgt. Det er der mange gode
grunde til. Først og fremmest er det de helt almindelige familier, som kommunen hverken kan eller skal
hjælpe, som vi tilbyder sparring og støtte. Samtidig er
kirken på hjemmebane, da en af kirkens grundpiller
netop er diakonien. Kirken har en lang tradition for at
drage omsorg for og hjælpe mennesker, og det gæl-
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der ikke kun dem, der er allerhårdest ramt. Kirken vil
gerne række hånden ud til alle. Selvom Folkekirkens
Familiestøtte ikke er forkyndende, bygger tankegangen jo netop på næstekærligheden.
Kursusforløb for forældre
Folkekirkens Familiestøtte afholder også forskellige kursusforløb for forældre, det gælder par som skilte. Det
er kendetegnende for tilmeldingerne, at det mest har
været kvindens ønske at deltage. Mange mænd har
inden kurset et billede af, at de skal sidde i rundkreds
og øse ud af deres problemer. Når de opdager, at de
netop ikke skal dele deres udfordringer med andre,
men i stedet får fakta og håndgribelige værktøjer til
at bruge i deres eget parforhold og oplever, at det
virker, så bliver de svært begejstrede.
Tilfredshed har der også været hos de fraskilte par,
der har deltaget på vores forløb for skilte forældre
(KIFF-kursus) med fokus på det fælles forældreansvar.
Efter kurset udtalte en mor sig, at nu kunne hun for
første gang i over et år føre en normal samtale med
sin fraskilte mand. Og en far sagde, at sådan havde
han faktisk ikke tænkt på det før.
Vi bærer med et stykke af vejen
Sådan siger to forældrevenner. ”Når man sidder der
og oplever tilliden fra en mor, så får det mig til at tænke, at det er det hele værd. Man får så meget igen!
Det gør mig virkelig glad, at jeg kan se, at den smule
tid og kontakt jeg giver, som ingenting koster mig, kan
få en så stor betydning”.
Opgaven som frivillig i Folkekirkens Familiestøtte
handler om støtte og nærvær. ”Frivillige kan støtte forældre med stor streg under støtte. Det er der mange
familier, der har brug for”, siger de to frivillige. ”Det er
en mangelvare i vores tid. Vi skal jo ikke hjælpe, fordi
de er hjælpeløse. Det skal være hjælp til selvhjælp. Vi
bærer bare med et stykke af vejen”.

Privat foto

Har du lyst til at gøre en
forskel som forældreven,
eller vil du høre nærmere
om tilbuddene hos
Folkekirkens Familiestøtte?
Kontakt mig meget gerne
Anne Nørby Nielsen
Koordinator, Folkekirkens Familiestøtte
Mobil: 23 45 80 96
Mail: annn@km.dk
www.folkekirkensfamiliestotte.dk

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

Kontakt
Gunderup Kirke

Hadsund Landevej 527· 9260 Gistrup
Sognepræst
Ejnar Grønlund
Splinten 16 · 9260 Gistrup
mail: EJGR@km.dk· tlf. 98 31 52 26
Træffes ikke mandag

Konfirmandstuen
Gunderupvej 1 · 9260 Gistrup

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

Organist og korleder
Elisabeth Bech-Egstrup
mail: elisabech@gmail.com
tlf. 26 24 97 06. Fridag mandag

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

Nøvling Kirke

Nøvling Kirkevej 40 · 9260 Gistrup
Toften
Brådalsvej 80, 9260 Gistrup
tlf. 98 31 42 62
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
mail: HELS@km.dk · Tlf. 98 33 35 52
Træffetid man.-fre. kl. 9.30-13.00
Torsdag tillige kl. 15.30-18.00

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

Gistrup Kirke

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

Kirkelige handlinger, dåb, vielse
begravelse/bisættelse: Henvendelse til kirkekontoret

Sognemedhjælper
Solveig Poulsen
mail: smh@gistrup-kirke.dk
tlf. 40 31 05 44. Fridag fredag

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.

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

Hjemmeside
www.gunderup-noevling-gistrup.dk
Se gudstjenesteliste, arrangementer og meget andet.

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

Skovbrynet
kl. 10.30: 13/11 Nøhr Shaw; 27/11 Grønlund (altergang); 11/12 Nøhr Shaw; 24/12 Grønlund; 8/1 Riger-Kusk(altergang); 22/1
Nøhr Shaw; 5/2 Riger-Kusk (altergang); 19/2 Grønlund; 5/3 Nøhr Shaw (altergang); 19/3 Grønlund

Beltoften
kl. 10.00: 5/12 Riger-Kusk; 24/12 Nøhr Shaw; 2/1 Grønlund (altergang); 6/2 Riger-Kusk; 6/3 Nøhr Shaw (altergang)
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Gudstjenesteliste
2018 		

Gunderup

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

Gistrup

18. nov

25. s.e.trin

10.30 LRK

16.30 LRK

10.30 MNS

25 nov

Sidste søndag i
kirkeåret

16.30 EG

10.30 EG

10.30 LRK

1. dec

Lørdag

10.30 MNS dåbsgudstj.

2. dec

1. s. i advent

14.00 MNS

10.30 MNS

10.30 EG

9. dec

2. s. i advent

10.30 LRK

16.00 LRK 9 læsninger

10.30 EG Familiegudstjeneste

16 dec

3. s. i advent

10.30 MNS

10.30 EG

16.30 EG (kirkekaffe kl. 15.30)

23. dec

4. s. i advent

16.30 MNS

10.30 LRK

10.30 MNS
13.30 MNS
15.00 EG
16.30 LRK
10.30 LRK

24. dec

Juleaften

15.00 MNS

13.30 EG
15.00 LRK

25. dec

Juledag

10.30 MNS

16.30 LRK

26 dec

2. Juledag

10.30 EG

30. dec

Julesøndag

31. dec

Nytårsaften

16.30 EG
10.30 MNS

16.30 MNS
23.30 EG

2019
1. jan

Nytårsdag

15.00 EG

16.30 EG

6. jan

Helligtrekonger

14.00 MNS

16.30 LRK

10. jan

Torsdag

13. jan

1. s. e. H3K

10.30 LRK

10.30 EG

16.30 EG

20. jan

2. s. e. H3K

16.30 MNS

10.30 LRK

10.30 MNS

22. jan

Tirsdag

27. jan

3. s. e. H3K

31. jan

Torsdag

10.30 LRK
19.00 Gospelgudstjeneste

17.00 Kirke for småfolk
10.30 MNS

16.30 MNS

10.30 EG
17.00 Spaghettigudstj

2. feb

10.30 LRK dåbsgudstj

3. feb

4. s. e. H3K

14.00 MNS familiegudstj

10.30 LRK

16.30 LRK

10. feb

Sidste s. e. H3K

10.30 LRK

16.30 MNS

10.30 MNS

17. feb

Septuagesima

16.30 EG

10.30 LRK

10.30 EG

24. feb

Sexagesima

10.30 LRK

10.30 EG

16.30 EG

3. marts

Fastelavn

10.30 MNS

16.30 MNS

10.30 EG Familiegudstj

6. marts

Askeonsdag

10. marts

1. s. i fasten

9.00 MNS

9.00 LRK

10.30 LRK

17. marts

2. s. i fasten

10.30 EG

10.30 LRK

9.00 LRK

23. marts

Lørdag

24. marts

3. s. i fasten

9.00 MNS

31. marts

Midfaste

10.30 LRK

3. april

Onsdag

17.00 EG

10.00 EG Dåbs/børnegudstj.
10.30 MNS

10.30 EG
10.30 MNS

17.00 Kirke for småfolk
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“Når man ikke
længere selv kan
komme ud, er det rart
med en besøgsven”
Læs mere side 9
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