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Martin Luthers tanker
nåede også til Gunderup,
Nøvling og Gistrup

Gunderup· Nøvling· Gistrup

Drømme, store
tanker og mod
Kære læser
Hvor er det dejligt at sidde med et resultat af et godt og visionært samarbejde – nemlig dette nye
Kirkemagasin, fælles for de tre sogne og med et interessant og informativt indhold og indbydende
layout. Som nyt medlem af menighedsrådet uden lod og del i tilblivelsen af dette projekt, kan man vel
godt tillade sig at være glad og stolt på kirkernes vegne og håbe, at læserne vil dele denne glæde!
Vi fejrer 500-året for Reformationen i år. En meget betydningsfuld begivenhed båret af drømme, store
tanker og mod og som i dag danner fundamentet for vore værdier og normer. Vi har alle et ansvar for
at passe på dette fundament og arbejde for, at det styrkes og udvikles i tidens ånd.
I menighedsrådene drøfter vi, hvordan vi gerne vil udvikle kirken – en vision for kirken. Vi har et stærkt
fundament – også når det gælder frivillige ildsjæle, dygtige medarbejdere og fine, smukke fysiske
rammer.
Nu er udfordringen så at drømme, tænke store tanker og have det mod, der skal til for at udvikle sig i
den ønskede retning.
Med de aktiviteter og drøftelser, der er i gang, har vi påbegyndt en god proces!
I ønskes alle en god sensommer.

Nils Dorin Jacobsen
Formand Gistrup Menighedsråd

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

Jeg kender til vrede hunde: utaknemmelighed, indbildskhed og misundelse. Enhver,
som de tre hunde bider sig fast i, kommer
slemt til skade.
Martin Luther
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Gud kan
ikke købes
Reformation var et opgør med en tankegang, at man
kan købe Gud. Den var et skarpt opgør mod, at man
med penge, gode gerninger eller åndelige øvelser
kunne formilde Gud eller skaffe sig plads i himlen.
De 95 teser om aflad
Den 31. oktober 1517 udgav Martin Luther sine 95
teser om aflad. Man købte afladsbreve, fordi man
derved mente at kunne betale sig fra straffene i
Skærsilden (en mellemtilstand efter døden, hvor man
skulle renses gennem straffe – en ganske ubibelsk
tanke).
Luther var stærkt imod afladshandlen og mente, at
man måtte være bodfærdig, angre sin synd og tage
imod Guds tilgivelse. Og at man i stedet kunne bruge
sine penge på at klare dagen og vejen samt at hjælpe den fattige og låne til den trængende.
Befrielsen – troen som Guds gave
Luther var, da han var munk, meget optaget af at
gøre det godt. ”Jeg holdt mig så strengt til mit munkeliv, at jeg vover at sige, hvis nogen sinde en munk
skulle komme i Himlen på grund af sit munkeliv, så
måtte det have været mig.” Han slog hårdt ned på
den mindste fejl og den mindste uoprigtighed hos
sig selv. Han var fanget i sine egne ambitioner og
krav om at leve op til Gud. Han følte, at han skulle
retfærdiggøre sig, ”betale” Gud. Ganske vist ikke
med penge, men med sine gerninger, sin fromhed,
sit rene sind, og at det aldrig blev godt nok. Det var
fortvivlende.
Befrielsen kom, da Luther opdagede, at Himlen og
vort forhold til Gud er en gave, som vi får skænket.
Den troende skal bare tage imod, leve i tro og i tillid
til Guds gave. Den er rakt os i Jesus Kristus. Luther
oplevede det som en stor befrielse at se troen som
en gave og ikke som et krav om præstationer, man
umuligt kunne leve op til.
At gøre godt – ikke for Guds skyld, men for
medmenneskets skyld
Netop, når du er fri for at skulle ”betale” en gæld til
Gud, kan du tjene din næste i fri kærlighed. Du skal
ikke elske din næste for at komme i Himlen eller for at
behage Gud. Du skal derimod elske din næste ved at
have for øje, hvad din næste trænger til. Alle gerninger kan være rettet mod næstens tarv.

Præstationskrav – i dag
Også i dag er der mange, der arbejder hårdt. Det
ligger ligesom i vores kultur: Du er, hvad du gør. Mange tænker i den sammenhæng ikke på Gud, men
forsøger i stedet at leve op til samfundets krav eller
tidens idealer og modekrav. Eller man går efter egne
ambitioner om at gøre en forskel.
Jeg tror, mange i dag kan have glæde af Luthers
gode opdagelse af, at du hverken for penge eller et
stort præstationsjag kan ”betale” dig til den yderste
mening. Vi må tage imod livet og næsten af Guds
hånd som en gave, der kan leves og elskes. For
selvom vi ikke er perfekte og fuldkomne, er vi elskede.
Hvilken gave! Hvilken nåde! Hvilken befrielse!

En stor befrielse at se troen
som en gave og ikke som
et krav om præstationer

Gratis
Himlen er givet os gratis
og som gave.
Vi har ikke gjort noget til det selv
og har heller ikke kunnet gøre noget.
Kristus, vor Herre.
har købt den dyrt med sit blod.
Fra Det vigtige. Bønner af Martin Luther s. 93
Evigt liv til gave
Nu siger han: Kom hid til mig,
tag evigt liv til gave.
Jeg led den bitre død for dig,
at du den arv skal have;
nu er jeg din og du er min,
min bolig skal og være din,
os skal ej fjenden skille.
Af Martin Luther. Den Danske Salmebog 487 v 7
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Luther og musikken
De fleste af os kender nok bedst Martin Luther for den
betydelige rolle, han kom til at spille for Reformationen, og for det brud med den Romersk-katolske kirke,
der resulterede i dannelsen af den evangelisk-lutherske kirkeretning. Men Luther var også et menneske
og en teolog, der satte musikken højt. Ja, han mente
ligefrem, at musikken fandtes siden skabelsens tid, og
det er derfor ikke uden grund, at han blev kaldt Nattergalen fra Wittenberg. Som ung havde han modtaget musikundervisning, og han kunne spille på både
fløjte og lut. Luther mente, at musik kunne glæde de
bedrøvede, opmuntre de fortvivlede, neddæmpe et
hadefuldt sind og fordrive Djævlen.
Luther var af den opfattelse, at næsten al musik var
gavnlig og god. Men den var allerbedst, hvis den
blev brugt til at prise Gud.

Luther mente, at musik
kunne glæde de bedrøvede,
opmuntre de fortvivlede,
neddæmpe et hadefuldt
sind og fordrive Djævlen.
Menigheden skulle synge
Blot det at høre musik, var gavnligt for sjælen. Luther
anså det dog for at være mest velgørende, at man
selv sang. Det var Luthers mål, at hele menigheden
gennem sang skulle deltage i lovprisningen af Gud
og forkyndelsen af Evangeliet ved højmessen. For at
det kunne lade sig gøre, måtte sangteksterne være
skrevet på menighedens modersmål. Når vi i dag syn-
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ger på dansk til gudstjenesten, er det derfor Luthers
fortjeneste. I dag betragter vi det som en selvfølge, at
menigheden synger salmer ved gudstjenesten, men i
1500-tallet var det revolutionerende nyt. Den lutherske menighedssang stod i skarp modsætning til den
katolske messe, som på Luthers tid mest indeholdt
munkesang på latin.

Når vi i dag synger på dansk
til gudstjenesten, er det derfor
Luthers fortjeneste.
Salmedigteren Martin Luther
Musik var et vigtigt element i Luthers teologiske reformprogram. Det viser Luthers egen produktion
af salmer. Salmer fik stor betydning som redskab for
forkyndelsen og for menighedens tilegnelse af det
evangeliske budskab. I Luthers øjne var musikken en
vigtig del af gudstjenesten.

Musik er djævelens fjende.
Citat: Martin Luther
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For Luther var musikken helt overordnet en guddommelig gave. Musikken spejlede Guds gode skabelse
og havde bemærkelsesværdige virkninger. Luther
mente, at musikken kunne ophæve negative mentale tilstande og i stedet skabe glæde. På den måde
blev der tæt forbindelse mellem musik og teologi.
Det blev først og fremmest salmen, der kom til at
tegne den lutherske musikkultur. Salmesangen på
modersmål dannede udgangspunkt for menighedens
aktive musikalske deltagelse i gudstjenesten.

Orgelet
Luthers tænkning inspirerede til at skrive nye salmer.
Orgelet fik efter Reformationen en fremtrædende
plads i gudstjenesten, og det animerede komponister
til at komponere musik til dette instrument. Buxtehude, der i en periode virkede i Helsingør, var en af
baroktidens store salmedigtere og komponister. Hans
musik har fortsat en fremtrædende plads i musik- og
gudstjenestelivet.

Salmebogen
Salmer, som menigheden kunne synge på sit modersmål, var vigtige allerede i reformationsbevægelsens
første år. Mange af Luthers salmer blev hurtigt kendt
i Danmark og oversat til dansk. Arbejdet på at skabe
en fælles salmebog for Den Lutherske Kirke i Danmark
fik høj prioritet efter Reformationen, og allerede i 1569
udkom den første salmebog - Hans Thomisens Salmebog – på dansk.
Brugen af musik og sang i gudstjenesten byggede til
dels videre på traditioner fra middelalderen. I bykirkerne havde man fortsat et kor, bestående af latinskolens drenge, og der blev stadig sunget på latin.
Men det vigtigste musikalske element var nu menighedens fælles sang af danske salmer – på landet
med degn og præst som forsangere. Oftest benyttede man gamle og kendte melodier, og salmeteksterne kunne læres udenad, uanset om man kunne læse
eller ej. Salmesangen blev derfor et centralt medium
for udbredelsen af en protestantisk religiøsitet.
Der udkom utallige udgaver af salmebøger – og salmebogen blev formentlig den mest udbredte religiøse bog ved siden af Luthers lille Katekismus.

Vidste du...

- At ”Nu fryde sig hver kristen mand” (DDS nr.
487) måske er Luthers første egentlige salme.
Den spredtes med utrolig hast over hele Tyskland.
Katolikkerne var rasende over den modtagelse,
den fik, og kaldte den ”en frygtelig, skurkagtig,
gudløs og djævelsk salme”.
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Arrangementsoversigt
August

Herreværelset
Mandag d. 7. august kl. 10.30 Gistrup kirke
Udflugt til Frederikshavn.
Koncert med Nordjysk Salontrio
Tirsdag den 15. august kl. 19.00 ved Visseladegård
Trioen består af Christina Rudan på violin, Kirsten Martinsen på cello og Ib Buchholtz på klaver. Gruppen vil
spille salonmusik, som den i gamle dage blev spillet
på de ”finere” spiserestauranter i Danmark.
Vi satser på godt vejr, så tag en stol eller et tæppe
under armen. I tilfælde af dårligt vejr, rykker koncerten inden døre. Nøvling Kirkes Menighedsråd serverer
et glas vin eller en sodavand. Fri entre.
Eftermiddagsudflugt til Aalborgtårnet
Tirsdag den 29. august
Afgang fra Gistrup Kirke kl. 13.30. Hjemkomst kl.16.30.
Tag fodtøj med til en tur i parken.
Fælleskørsel i private biler. Deltagerbetaling 50,- kr..
Tilmelding senest fredag den 25. august til kirketjeneren 98314339, mail: kirketjener@gistrup-kirke.dk

September

Koncert med Lund og Lindholm
Tirsdag den 5. september kl. 19.00 i Nøvling Kirke
Over temaet ”Om lidt bli`r her stille” bydes der på en
lang række numre, som er blevet moderne salmer.
Kim Larsens ”Om lidt bli`r her stille”, Leonard Cohens
”Halleluja”, Lars Lilholts ”Hvor går vi hen når vi går” og
mange flere. Fri entre.
Koncert
Torsdag den 21. september kl. 19.30 i Gistrup Kirke
Ny og gammel kirkemusik i et tonesprog, inspireret af
spirituel musik fra hele verden.
Medvirkende: Karen Grarup, vocal, Jens Nørholm, piano
Uffe Markussen, saxofon/fløjte Albert Østergård,
bas Claus Winther, trommer. Fri entre.
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”Et meningsfuldt liv”
Onsdag den 27. september kl. 19.00 Gunderup
Konfirmandstue ved Birgitte Gråkjær, tidligere sognepræst og nu centerleder ved Folkekirkens Videns- og
Uddannelsescenter.
Vi lever i en oplevelseskultur, hvor vi jagter højdepunktsoplevelser. Vi vil have mest muligt ud af alting arbejdslivet, familielivet og fritiden, og vi accepterer helst
ikke middelmådighed. Kan vi holde til det? Kan vi lære at
bruge de mange muligheder på en konstruktiv måde?
Hvordan påvirker det kirkelivet?

Oktober

Det danske kolonirige og De Vestindiske Øer
Tirsdag den 3. oktober kl. 14.00 i Gistrup Kirke
Ved Uffe Østergaard, Hobro, professor emeritus i
historie ved CBS og Aarhus Universitet. Et aktuelt
emne i anledning af 100- året for salg af De
Vestindiske Øer.
Visioner for Gistrup Kirke
Torsdag den 5. oktober kl. 19.00 i Gistrup Kirke
Menighedsmøde, hvor menighedsrådet inviterer alle
med til at høre om menighedsrådets arbejde og
planer – og hvor idéer og meninger er velkomne. En
samtale om, hvad der er vigtigt og godt for en kirkes
liv.
Luther-aften med spisning
Onsdag den 25. oktober kl. 18.00 i Gunderup
Konfirmandstue
Vi skal opleve en sanselig aften rundt om Luther med
mad, fortælling og musik.
Medvirkende: Organist Elisabeth Bech, Gistrup Kirkes
Ungdomskor, Ad Hoc Koret
Deltagerbetaling 50,- kr.
Tilmelding senest den 20 oktober til: Kirkekontoret
98 33 35 52 mail: hels@km.dk
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Faste
arrangementer
Pigekammeret – herrefri zone!

Tirsdag d. 12. september
Udflugt til Fur
Afgang fra Gunderup Præstegård kl. 8.45 fra Toften,
Nøvling kl. 8.55 og fra Visseladegård kl. 9.00.
Program:
Middag på Fur Bryghus
Guidet køretur på Fur
Afslutning i Fur Kirke
Deltagerbetaling incl. kørsel og middag 250 ,- kr.
Tilmelding og betaling senest d. 5. sept. til
Grete Nielsen – tlf. 98 31 45 06 – mobil 24 63 49 76
Mail: regnergrete@gmail.com
Tirsdag d. 10. oktober kl. 14.00
Matadorfest i Toften

Sange omkring et flygel med Jens Nielsen
Onsdag den 25. oktober kl.19.00-21.00 i Toften,
Nøvling
Komponist, organist og salmedigter Jens Nielsen
er musikalsk turguide omkring flyglet og byder på
smagsprøver fra skatkammeret af sange med varme,
dybde, vemod og tidløshed.

November

Birgit Meister fortæller
Torsdag den 2. november
kl. 19.00 i Toften, Nøvling
Birgit Meister er kendt fra mange års arbejde som journalist
ved Danmark Radio og TV.
Hun har bl.a. skrevet ”Bogen
til mine kære” og ”Salmeordbogen” I dag er Birgit Meister
freelancejournalist og klummeskribent ved Kristelig Dagblad.
”Sådan blev jeg en rigtig vinder.”
Tirsdag den 14. november kl. 14 i Gistrup Kirke
Ved tidligere håndboldspiller for landsholdet Rikke
Nielsen. Bliv inspireret til at få det bedste frem i dig
selv og andre, når Rikke Nielsen fortæller om at have
gennemlevet kræft, barn med Downs syndrom.
Det handler om håb, viljestyrke og kampgejst.
Kl. 16.00: Kort eftermøde, hvor ideer og forslag til
næste sæson er velkomne.
Astrid Lindgren og kristendommen
Torsdag den 23. november kl 19.30 i Gistrup Kirke
Provst Christian Krüger fortæller om Astrid Lindgrens
forfatterskab. Alle ved, hvem der tales om, når Pippi,
Emil fra Lønneberg, Mio, Brødrene Løvehjerte og mange flere nævnes.

Tirsdag d. 7. november kl. 14.00
Foredrag i Toften
”Fra bartender til præst”
ved sognepræst Ane Stoltze Katborg
Tirsdag d. 5. december kl. 12.30
Julefrokost
Vi indleder i Nøvling Kirke. Derefter er der julefrokost i
Toften

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 på
www.gistrup-kirke.dk

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. Syng i
kirken holder sommerferie i juni, juli og august. Første
gang efter sommerferien er den 7. september.

Sange omkring et flygel

Sidste onsdag i måneden kl. 19.00-20.00
i Toften, 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 plads til flere omkring flygelet.
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Privatfoto

Særlige gudstjenester
Velkomstgudstjeneste for nye konfirmander
i Nøvling Kirke Søndag den 27. august kl. 10.30
Efterfølgende er der orientering om konfirmationsforberedelsen.

Hverdagshøstgudstjeneste
Tirsdag den 19. september kl. 11.00 i Nøvling Kirke
For beboere på Skovbrynet og Beltoften og alle andre, der har lyst til at være med.

Velkomstgudstjeneste for nye konfirmander
Gistrup Kirke Søndag den 27. august kl. 10.30
Efterfølgende er der orientering om konfirmationsforberedelsen.

Af hensyn til frokosten i Toften bagefter er tilmelding
nødvendig senest en uge før til Grete Nielsen,
tlf. 9831 4506, mobil 2463 4976 eller mail
regnergrete@gmail.com

Friluftsgudstjeneste
Søndag den 3. september kl. 14.00 ved Bydammen i
Nøvling.
Efter gudstjenesten er der cafe i forsamlingshuset.

Høstgudstjeneste
Søndag den 24. september kl. 10.30 i Nøvling Kirke
Kirken er høstpyntet og musikken suppleres af violin
og kirkens børne- og ungdomskor.

Høstgudstjeneste
Søndag den 17. september kl. 10.30 i Gistrup Kirke
Høstindtog med børn og unge (tag gerne frugter og
afgrøder med fra mark, have og grøftekant).
Børnekirke under prædikenen.

Gudstjenester med rytmisk band
Søndag den 8. oktober kl. 10.30 i Gistrup Kirke
Søndag den 26. november 16.30 i Gistrup Kirke

Efter gudstjenesten er der kirkefrokost og salg af og
auktion over indkomne afgrøder.

Musikgudstjeneste med salmer og musik
fra reformationstiden
Søndag den 29. oktober kl. 16.30 i Gistrup Kirke
Flere oplysninger findes på kirkernes hjemmeside.
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Nøj... det´ for BØRN!

Spaghettigudstjeneste
Tirsdag den 12. september kl. 17.00 i Gistrup Kirke
Børnegudstjeneste om høsten. Vi hører om naturens
”trylleri” og overraskende frugter.
Efter gudstjenesten er der fællesspisning. Pris 30 kr. for
voksne 10 kr. for børn.
Årets børnefest-dåbstræf
Lørdag den 28. oktober kl. 9.30-12.00 i Gistrup Kirke
Vi begynder med formiddagskaffe/forfriskning og
skattejagt.
Kl. 10.30: Gudstjeneste i børnehøjde med fortælling,
leg og bevægelse, sang og musik.
Som afslutning på dåbsfesten er der børnekoncert.
Der sendes en særlig indbydelse ud til børn født i
2011, 2012 og 2013. Men alle børn 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
40310544 – smh@gistrup-kirke.dk
Babysalmesang i Gistrup Kirke
Giv dit barn den bedste start på livet ved at gå til
babysalmesang i kirken.
Vi mødes onsdage kl. 10.
Der er ledige pladser på kommende hold, der begynder onsdag den 23. august kl. 10.00.
Tilmelding til Sognemedhjælper Solveig Dahl Poulsen
på tlf: 40 31 05 44, eller mail smh@gistrup-kirke.dk

Kirke for småfolk – og deres familier
Vi begynder kl. 17.00 i Nøvling Kirke. Her er der 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 - I skal bare komme!
Nøvling Kirke torsdag d. 21. september, kl. 17.00 og
tirsdag d. 14. November, kl. 17.00.
Bongo i Gistrup Kirke
Bongo er for børn i alderen 1-4 år.
Bongo er en dejlig hyggestund i kirken sammen med
dit barn eller barnebarn.
Der er ledige pladser på det kommende hold der
begynder tirsdag den 22. august kl. 16.30.
Tilmelding til Sognemedhjælper Solveig Dahl Poulsen
på tlf: 40 31 05 44, eller 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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Reformationens betydning

i Gunderup, Nøvling og Gistrup
Vi fejrer i år (2017) 500 års jubilæum for Reformationens begyndelse i Wittenberg i Tyskland; men det var først i 1536, at Christian
III indførte Reformationen i hele Danmark og Norge og i hertugdømmerne (Nord- og Sydslesvig). I Haderslev blev den dog indført
allerede i 1526.

I år 1537 udnævntes syv evangelisk- lutherske biskopper til de danske bispestole. Vi kender bedst den
sjællandske biskop, Peder Palladius, der også var
professor ved Københavns Universitet og Hans Tavsen,
der blev biskop i Ribe.
Biskop Palladius har besøgt alle de sjællandske sogne
og har nedskrevet, hvad han sagde til menighederne
i en bog - kaldet visitatsbog. Han beskriver, hvordan
kirkeværgen har ansvar for kirkebygningen, han skal
holde tilsyn med taget, at det er tæt, efterse vinduerne, gulv og stole, kirkegården. Inde i kirken skal vi
være omhyggelige med prædikestol, døbefont og
alter, skriver han!
Gudstjenesten
Gudstjenesten blev centreret omkring Guds ord, der
blev læst højt for en menighed, der ikke kunne læse,
og der blev prædiket fra prædikestolen af præsten.
Det blev også almindeligt, at menigheden sang
salmer - blandt andet skrevet af Martin Luther. Senere
skrev mange andre salmer til gudstjenesten – blandt
andre Hans Christensen Sthen og Claus Mortensen
(Tøndebinder).
Opdragelse i den kristne tro
Alle forældre blev påmindet om at opdrage deres
børn til gode kristne. Det var husfaderens opgave
at oplære i den kristne børnelærdom, så vidt det
var muligt, for de færreste kunne læse. Dertil kom,
at degnene i alle sogne skulle undervise børnene i
kristentro, det vil sige Luthers Katekismus. Både drenge
og piger skulle oplæres i kirken. Undervisningen drejede sig om at lære de 10 bud, Trosbekendelsen og
Fadervor udenad.
I begyndelsen skulle de efter tur – først drengene,
derefter pigerne – stå oppe ved alteret. Senere måtte
de stå nede ved døbefonten, der som regel var
anbragt i kirkens vestende, ved indgangsdøren. Det
gik åbenbart heller ikke, for til sidst skulle undervisning
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foregå efter prædiken. Degnen kunne også kalde på
børn og unge midt i ugen til undervisning hos en af
sognets beboere.

Når man havde bestået
eksamen, fik man lov til at
deltage i altergang
I 1736 havde Christian VI forordnet konfirmationen,
der betød, at alle skulle undervises i kristendom, især
i Luthers Katekismus. Man skulle til eksamen, så det
kunne bevises, at der var kendskab til de 10 bud,
Trosbekendelsen og Fadervor. Nogle få kunne også
søndagenes evangelietekster udenad. Når man
havde bestået eksamen, fik man lov til at deltage i
altergang.
Skolegangen
Der var ikke mange, der kunne læse i tiden efter
Reformationen. Undervisning i at lære at læse latin
og læse Bibelen, foruden at lære at skrive, foregik i
skolerne i købstæderne. Der var ikke skoler på landet.

Det som du knytter dit hjerte til og stoler
på, det er i virkeligheden din Gud.
Citat: Martin Luther

Gunderup· Nøvling· Gistrup

Først i 1721 oprettede Frederik IV 240 rytterskoler, flest
på Sjælland og Fyn og ikke ret mange i Jylland – slet
ingen i Himmerland. Sidenhen blev der oprettet skoler
af godsejerne, blandt andet af grev Ernst Schimmelmann, Lindenborg, der i 1786 udstedte et reglement
for godsets fem skoler, som han havde oprettet efter
1739.
Gunderup- Nøvling Pastorat hørte til Viborg Stift, hvor
biskop Bloch (1761 – 1830) gjorde en stor indsats for at
danne og forbedre skoleforholdene. Amtsprovst Gerhard Tetens, der var sognepræst i Gunderup- Nøvling
Pastorat førte tilsyn med skolerne i flere herreder i
stiftet, navnlig i Østhimmerland. I 1814 kom forordningen om, at der skulle rejses skoler i alle sogne rundt
om i Danmark.

Og så kan vi glæde os
over, at vi kan synge og spille
de mange dejlige salmer
Skole og kirke har været tæt forbundet langt op mod
vor tid. Statens tilsyn med skolerne lå hos præster
og provster helt frem til 1933, og lokalt blev læreren
længe set som ”kirkens mand”. Han hed ”degnen”,
og sang for i kirken eller spillede på orgelet, desuden
skulle han ringe med kirkeklokken morgen og aften.
Den kristne opdragelse var en del af folkeskolens
formålsparagraf frem til 1975, ligesom bibelhistorie,
kristendom og salmesang længe fyldte meget i skolegangen. Efter 1975 er faget ”kristendomskundskab”
ikke længere forkyndende men kundskabsformidlende.

Kirken og skolen i dag
Der er i dag meget bedre mulighed for undervisning
af børn og unge, end der var lige efter Reformationen. Kirkerne har mange gode tilbud, så de, der ønsker, at deres børn skal oplæres i den kristne tro, skal
blot følge børnene
hen i kirken eller
sognegården.
I dag er det ofte
sognemedhjælpere, der varetager
kristendomsundervisning ved
den tidlige konfirmandforberedelse
(minikonfirmand).
Og præsterne, der
varetager konfirmandforberedelsen, da skolen har fået andre opgaver at løse.
Ved de fleste skoler bliver tilknytning til kristne traditioner markeret blandt andet ved den årlige juleafslutning i kirken.
Og så kan vi glæde os over, at vi kan synge og spille
de mange dejlige salmer, der var en følge af Reformationen.
Jørgen Juul
Provst emeritus

Vidste du...

at reformationen begyndte i Tyskland den 31.
oktober 1517, hvor Luther slog 95 teser op på
kirkedøren i Wittenberg. Teserne kritiserede den
katolske kirkes handel med afladsbreve.
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Kontakt
Gunderup Kirke
Sognepræst
Mette N. Shaw

Sognepræst
Ejnar Grønlund

Sognepræst
Lene Riger Kusk

Sognepræst
Mette Nøhr Shaw, kbf
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
Besøg af præsten
Ønsker man besøg i hjemmet eller f.eks. i forbindelse
med hospitalsindlæggelse, er man altid velkommen
til ar 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

Konfirmandstuen
Gunderupvej 1 · 9260 Gistrup
Graver
Maibritt Johansen
mail:graver-gunderup@mail.dk
tlf. 20 81 55 57
Fridag mandag
Organist og korleder
Elsebeth 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
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

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.
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Hadsundvej Landevej 527· 9260 Gistrup

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

Gunderup· Nøvling· Gistrup

Gudstjenesteliste

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

August-November 2017

2017

Begivenhed

Gunderup

30. juli

7.s.e.trin

10.30 LRK		

Nøvling

Gistrup
9.00 LRK

6. aug

8.s.e. trin.

9.00 LRK

10.30 LRK

-

13. aug

9.s.e. trin.

-

9.00 LRK

10.30 LRK

19. aug.

lørdag

10.30 dåbsgudstj. MNS		

20. aug

10.s.e.trin

10.30 MNS

10.30 EG

9.00 EG

27. aug.

11.s.e.trin

9.00 LRK

10.30 LRK

10.30 EG & MNS

3. sept

12.s.e.trin

10.30 LRK

14.00 LRK friluftsgudst.

10.30 EG

			

ved Bydammen

10. sept.

13.s.e.trin

-

10.30 LRK

9.00 LRK

17. sept.

14.s.e.trin

-

10.30 MNS

10.30 Høst EG

19. sept.

tirsdag		

11.00 Hverd.høstgudst - se s. 8 MNS

24. sept.

15.s.e.trin

10.30 Høst MNS

10.30 Høst LRK

9.00 MNS

1. okt

16.s.e.trin.

10.30 EG

9.00 EG

10.30 LRK

8. okt

17.s.e.trin.

9.00 EG

10.30 MNS

10.30 EG rytmisk

15. okt

18.s.e.trin.

10.30 MNS

10.30 LRK

9.00 LRK

22. okt

19.s.e.trin.

10.30 LRK

9.00 LRK

10.30 EG

28. okt

Lørdag			

10.30 Dåbstræf/børnefest EG

29. okt

20.s.e.trin.

14.00 MNS katekismus

10.30 EG

16.30 EG reformation musik

5. nov

Allehelgen

16.30 LRK

10.30 LRK

10.30 EG

12. nov

22.s.e.trin.

10.30 MNS

16.30 MNS

10.30 LRK

19. nov

23.s.e.trin.

16.30 MNS

10.30 EG

10.30 MNS

26. nov

S.s.i kirkeåret

10.30 EG

10.30 LRK

16.30 EG rytmisk

2. dec.

Lørdag		

10.30 Dåbsgudstj. LRK

3. dec

1.s.i advent

14.00 MNS

10.30 MNS

10.30 LRK

10. dec

2.s.i advent

10.30 LRK

16.30 LRK musikgudstj

10.30 EG

				

Skovbrynet kl. 10.30
8/8
LRK
22/8
EG (altergang)
5/9
MNS
19/9
Fælles høstgudstjeneste
i Nøvling Kirke

3/10
17/10
31/10
14/11
28/11

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

familiegudstjeneste

Beltoften kl. 10.00
2/8
LRK (altergang)
6/9
MNS
19/9
Fælles høstgudstjeneste
i Nøvling Kirke
4/10
EG (altergang)
1/11
LRK
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Vi har højt til loftet og
der er også plads til dig
Ad hoc koret
Et kor for voksne i Gunderup – Nøvling- og Gistrup
Sogne
Ad hoc koret er for dig, der måske længe haft lyst
at prøve at synge i kor, men har savnet modet til at
prøve det.
I Ad hoc koret er der højt til loftet, og der er også
plads til dig. Vi øver i en arbejdsom, men uhøjtidelig
atmosfære. Repertoiret tilpasses de aktuelle sangere.
Som regel synger vi tre og fire- stemmigt; men der
er også plads til enstemmig sang, højskolesange og
ønskesange. Der er garanti for motion til hele kroppen
inclusiv stemmelæber og smilebånd.
Det sociale samvær med kaffe og kage vægtes
også.
Organist og korleder Elisabeth Bech svinger
dirigentstokken og akkompagnerer på klaveret.
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Sæsonen går fra september til februar, og alle
(voksne) kan være med.
Koret indleder sæsonen torsdag 14. september kl
19.15 i Gistrup Kirke.
Tilmelding til kirkekontoret: tlf. 98333552. Oplys navn
og telefonnummer. Eller direkte til Elisabeth Bech
elisabech@gmail.com

Der er planer om at opstarte et børnekor i Gistrup
Kirke efter ferien.
Følg med på kirkens hjemmeside.

Gunderup· Nøvling· Gistrup

Sang og musik
- Hvad kan du lide ?
Børnekor i kirken
Onsdag d. 23.8.17, starter børnekoret op igen ved
Nøvling Kirke.
Det er et musikalsk tilbud til sangglade drenge og
piger fra 3.-6. klasse.
Hvad laver man i børnekoret ?
• man synger sammen med andre
• man bruger sin stemme og krop
• man får musikundervisning
• man lærer en masse sange
• man hygger sig
• man optræder til koncerter og udvalgte
gudstjenester
• man kommer til korstævner, hvor man møder
andre kor
Børnene lærer blandt andet at synge rent, at lytte til
hinanden og at synge lette flerstemmige sange. De
bliver også undervist i at læse noder og rytmer. Koret
synger mange forskellige slags sange, og vi danser,
klapper, siger rim og remser og vi synger efter håndtegn.

Koret medvirker ved enkelte gudstjenester og ”Kirke
for småfolk”. Koret medvirker også ved julekoncert og
tager til korstævner. Der forventes et godt fremmøde
til korprøver og optrædener.
Hvad koster det ?
Det er gratis at være med.
Hvordan kommer man med ?
Der er korprøve hver onsdag eftermiddag fra kl. 14.15
– 15.15 i Toften.
Hvis du har lyst til at være med, så ring til organist
Gitte Rolighed tlf. 22380486, eller send en mail gitterolighed@icloud.com.

Unge mennesker er som frisk most: de
lader sig ikke holde tilbage, de vil gære.
Citat: Martin Luther
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Det kirkeliv, som Martin Luther satte
i gang, går stadig nye veje …
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