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Velkommen til
Kirkemagasinet
Kære læser
Med dette andet nummer af Kirkemagasinet for Gunderup, Nøvling og Gistrup Sogne har vi taget skridt
ind i det nye år 2017, og skridt ind i den nye fire-års periode for de nyvalgte menighedsråd ved vore tre
sogne.
Vi vil som menighedsråd bestræbe os på – på bedste vis – at lave og være kirke for alle i sognet. Vi
ønsker at være en kirke med ”højt til loftet” – at være en kirke, som det føles naturligt for alle at være en
del af: at være en kirke, hvor du kan være og komme som den, du er.
Vi har også på det mere konkrete plan bevæget os fra den mørke og kolde tid, og ind i forårstiden, hvor
lyset igen har fået mere plads, og bringer os varme og energi.
Det er en forårstid med spirer, blomster, ønsker, forventninger og håb, som ligger foran os. Foråret er også
konfirmationstid, en særlig glad og stemningsfyldt tid, hvor mange unge vil bekræfte, hvad deres forældre har sagt ja til på deres vegne ved at lade dem døbe og dermed blive en del af et større fællesskab.
Folkekirken har for nyligt udgivet en ny pjece om dåb: ”Tillykke med dit barn”. Her oplyses tanker i forhold til dåben, og heri beskrives dåben ”som en milepæl og en kærlighedsgave”. Denne kærlighedsgave fuldender konfirmanderne selv, når de bekræfter dåben ved deres konfirmation.
Der er en tid til alting, og denne forårstid og konfirmationstid, med særlige stemninger, forventninger og
fællesskaber for store og små, unge og gamle, giver anledning til at forundres og glædes.
Helle Nygård Kristensen
Formand, Nøvling Menighedsråd

Kirkemagasinet
Kirkemagasinet udgives af Menighedsrådene i
Gunderup, Nøvling og Gistrup Sogne.
Udkommer 3 gange om året.
Næste udgivelse august 2017 der dækker
månederne august til november.
Oplag 3.500 stk.
”Tro mig, når jeg siger til dig
det største – det ser man kun i det små.
Og kigger du opad er himlen blå”
Kære linedanser af Per Krøis Kjærsgaard
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Nederen
forældre…
Strøtanker i forbindelse med de forstående konfirmationer

Af Sognepræst Mette Nøhr Shaw
Ja, undskyld mig for den måske upassende overskrift.
Men den er altså tyvstjålet fra Rådet for Sikker Trafik.
Jeg synes, de kører nogle kanonkampagner, som
både oplyser og stikker lidt til vores almindelige forståelse af en given ting.
Nogle gange er man bare nødt til at være en
nederen forældre, skriver Rådet for Sikker Trafik, og
fortæller så i håbet om, at vores børn kan se fornuften
i at forlænge cykelhjelmens levetid på deres smukke
hoveder, at rigtig mange børn i alderen 10-12 år
dropper cykelhjelmen, samtidig med at de begynder
at cykle mere alene. Man behøver ikke at være statistiker for at regne ud, at med børnenes og de unges
stigende behov for egen transport, ja så vokser også
risikoen for at det kan gå galt, når de på egen hånd
bevæger sig ud i trafikken.
I snart sagt alle kampagner, hvor børn og unge er
målgruppen, er moralen den, som vi allerede kun alt
for godt kender i forvejen: men som vi skal mindes om

Nogle gange er man
bare nødt til at være en
nederen forældre
hele tiden: nemlig den morale, at vi som forældre er
vigtige rollemodeller for vores børn. Det, at vi tør tage
ansvaret på os og prøve gennem dialog og samtale,
så godt vi har lært det at hjælpe dem til at træffe
nogle gode beslutninger for dem selv og deres liv.
Se, jeg kan cykle….
Og hvad har det så med strøtanker i forbindelse
med de forestående konfirmationer at gøre og de
nederen forældre? Jo, for det første så er det stadig
sådan her i Danmark, at det er forældrene, der træffer beslutning om, at deres børn skal døbes og for det
andet, så har trafikforhold og kristentro det til fælles –
at begge dele vil give os gode forhold; den ene sag
vil det i forhold til trafikforhold, den anden i livsforhold.
Dåben, som jo er forudsætning for konfirmation, er
én stor tilkendegivelse af, at vi gerne vil gøre det så
godt, som overhovedet muligt for dem, vi elsker. At vi
gerne vil passe på dem, vi holder af.

I trafikken er det så indlysende. Der har vi nogle regler,
som skal følges til punkt og prikke. Overhold fartbegrænsningerne, lad bilen stå, hvis du har drukket eller
er for træt til at køre, indret dig efter forholdene, hold
afstand osv.
Og ja – det kan gå galt alligevel. Der er ingen forhold her i livet, hvor vi kan sikre os 100%. Men vi kan
da tænke os om. Overholde reglerne. Og minde
hinanden om at det er ok at bruge sikkerhedsudstyr,
cykelhjelm for eksempel.

Men én ting er trafikken,
noget helt andet er jo
livets landevej
Så fremad da i Jesu navn
Men én ting er trafikken, noget helt andet er jo livets
landevej, som vi med større eller mindre fart alle bevæger os ud af. Der er det straks lidt sværere at lave
nogle helt firkantede regler og fartbegrænsninger.
Det er den landevej, konfirmanderne så småt er på
vej ud på, når bøgen springer ud, og de har hørt
deres dåbsvelsignelse gentaget på deres konfirmationsdag.
I ungdommens overmod og i gode tider kan vi måske
nok bilde os selv ind, at vi kan det hele selv. At vi er
usårlige og ikke behøver cykelhjelme eller snublekyser. Men hvis vi kommer til at befinde os i kulden og
tomheden, så er der forhåbentlig noget i bagagen,
vi kan finde tilbage til. Fadervor, f.eks. eller mennesker,
som er parate til at tage imod os. Døbefonten, nadverbordet og nogle gode ord. Ord, som vi måske ikke
kan huske – men som vi ved, hvor vi kan komme hen
og høre.
I kirken får vi lov til at komme for vores glemsomheds
skyld, og ved konfirmationen bliver de ord gentaget,
som vi hørte første gang ved dåben: ”Jeg er med jer
alle dage, indtil verdens ende”. Alle dage. Både de
gode dage og de onde dage. Det er konfirmationen
en påmindelse om, både for konfirmander og for alle
dem, der stimler sammen for at holde fest. Fest fordi
Gud er med os alle dage, indtil verdens ende.
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Konfirmation
dengang og nu...

I 1956 blev Per Simonsen konfirmeret, og i foråret 2017 bliver Asger
Buch Simonsen konfirmeret. Per gik til præst i Gunderup.
Asger går til præst i Gistrup. Nøvling Kirke danner rammen om
konfirmationen for dem begge.
Hvad har ændret sig, og hvad er ens? Læs her de to interviews og
bliv klogere på, hvordan denne kirkelige handling har udviklet sig.
Tanker om konfirmationen
Asger:
”Jeg tænker ikke så meget over det. Jeg tvivler en
smule, for det er mærkeligt at tænke på det med
den bibelske Gud. Men det er en fin tanke, det med
næstekærligheden. Det kan jeg rigtig godt lide”.

Jeg tror, mange bliver
konfirmeret, fordi det
gør man bare
Per:
”Konfirmationen var noget, jeg glædede mig til, fordi
det betød, at jeg var færdig med skolen! Når man
var konfirmeret, kom man ud at tjene”.
At træde ind i de voksnes rækker
For Asger betyder det, at man er ved at blive voksen.
Og det hænger sammen med det at blive konfirmeret, og at man skal træffe sine egne valg og tage
ansvar.
For Per har det noget at gøre med at blive 18 år – så
kunne man få kørekort. ”Man fik også mere ansvar
som 18-årig”, siger Per.
Konfirmation/ikke konfirmation
Asger:
”Jeg har da overvejet det, da jeg også har været –
og er – i tvivl med hensyn til min tro. Jeg tror, mange

bliver konfirmeret, fordi det gør man bare. Men jeg
synes, at kirken har et godt budskab. Tre ud af mine
23 klassekammerater skal ikke konfirmeres. De holder
vist bare en fest”.
Per:
”Dengang i 1956 ville man gerne konfirmeres, og alle
blev det. Det blev der ikke sat spørgsmålstegn ved.
Sådan var det bare. Jeg gik ikke i skole med nogen,
der ikke blev konfirmeret”.
At gå til præst
Asger:
”Jeg går til præst om fredagen. Vi ser nogle gange
film med forskellige temaer, og så har vi efterfølgende
samtale om det, hvor vi også får lov til at stille spørgsmål til Ejnar. Vi synger også og læser i Menneskesønnen (red. Peter Madsens tegneserie om Jesus). Der er
krav om, at vi skal kunne trosbekendelsen og vist nok
også fadervor udenad. Det er i orden, at man skal
gøre lidt for at blive konfirmeret”.
Per:
”Vi cyklede til Gunderup, hvor vi gik til præst én gang
om ugen. Vi var vist ikke i skole den dag. Det var hyggeligt at komme hos pastor Christensen. Han var en
flink mand. Vi blev undervist sammen med børnene
fra Gunderup. Det var jo dengang, det hed Gunderup-Nøvling Kommune. Konfirmandstuen var indrettet
med bænke og stole rundt langs væggene, ingen
borde. Præsten fortalte bibelhistorie, og så blev man
hørt i det. Der var sjældent nogen, der stillede spørgs-

Vidste du..
Konfirmation kommer af det latinske ord confirmo,
som betyder ”jeg bekræfter”. Ved konfirmationen
bekræfter konfirmanden sin dåb og Gud bekræfter
det ja, han gav, da konfirmanden blev døbt.

På landsplan bliver ca. 70% af en årgang konfirmeret.
I Gunderup-Nøvling-Gistrup bliver ca. 85% af en årgang konfirmeret.
Konfirmationen blev indført i Danmark i 1736.
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mål – det gjorde man ikke. Vi skulle kunne Luthers lille
Katekismus, de ti bud og trosbekendelsen udenad.
Ikke salmevers – dem lærte vi i skolen. Der var ingen
krav om, at man skulle komme til gudstjeneste et
bestemt antal gange”.
Selve konfirmationsdagen
Asgers konfirmationsfest skal afholdes hjemme, og der
kommer 30-40 gæster. Menuen har Asger bestemt,
men mor og far har også haft lidt at sige! De skal
have miniburgere, og der kommer en udefra og laver
maden. ”Jeg planlægger at holde en tale. Jeg er da
også lidt nervøs, selvom jeg tit laver fremlæggelser i
skolen. Det er bare noget andet, når det er familie og
venner”.
Også Pers konfirmationsfest blev holdt derhjemme.
Der var ikke så mange gæster, kun den nærmeste
familie. Senere var der andendagsgilde for naboerne, som også havde givet gave. Menuen kan Per ikke
huske, men han mener, at det nok har
været suppe, steg, is. ”Jeg holdt ikke tale,
men der var vist en sang fra konfirmanden. Den havde jeg nu ikke haft noget
med at gøre. Jeg tror, det var nogen af
gæsterne, der havde den med”.
Konfirmationstøj
Asger skal have habitjakke og en hvid
skjorte på. ”Det skal være et fint sæt tøj”,
siger Asger. ”Og så vil jeg gerne have et
fedt sæt tøj og et par seje sneakers til blå
mandag”.
Per fik et mørkt sæt tøj med hvid skjorte,
slips og nye sko. ”Det var første gang, jeg
havde et rigtig sæt tøj. Søndagen efter
havde jeg mit nye, fine tøj på igen, for så
skulle man i kirke og med til alters for første
gang. Det måtte man nemlig ikke, før
man var konfirmeret! Der var ikke noget,
der hed andendagstøj dengang”.

Blå mandag
Asger skal fejre blå mandag med fælles morgenmad,
en tur i Funcenteret i Aalborg og aftensmad på Restaurant Flammen. Måske bliver der arrangeret disco
senere på aftenen. Det er endnu ikke besluttet i den
forældregruppe, der står for at arrangere dagen for
de unge.
Per fejrede ikke blå mandag. ”Det var der ikke noget
af dengang. Men vi havde fri dagen efter vores konfirmation og var hjemme”.
Konfirmander 2017
Se navne på dette års konfirmander på kirkernes
hjemmeside.

Pers konfirmationsbillede fra 1956
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Arrangementsoversigt

April

Koncert med Haderslev Drengekor
Lørdag den 1. april kl. 14.00 i Gunderup Kirke.
Herreværelset
Mandag d. 3. april kl. 10.30 i Gistrup Kirke.
Syng i Kirken
Torsdag den 6. april og 20. april i Gistrup Kirke.
Fra talerstol til prædikestol
Tirsdag den 18. april kl. 14.00 i Gistrup
Kirke.
Foredrag ved sognepræst Pernille
Vigsø Bagge, Løgstør.
Pernille Vigsø Bagge har taget skiftet
fra Folketingets talerstol til Folkekirkens prædikestol. Hun fortæller om
tiden før, under og efter sin tid i politik,
herunder hvorfor det for hende giver
mere mening at bruge sin tid i Folkekirken frem for Folketinget.
Frelse og fortabelse
Tirsdag den 25. april kl. 19.30 i Gistrup Kirke.
Foredrag ved pastor Kaj Mogensen, Bedsted Thy.
Kaj Mogensens foredrag omhandler flere af livets store emner: ”Er jeg et frelst eller et fortabt menneske?
Hvad sker der, når jeg dør? Er der en dobbelt udgang, hvor nogle mennesker sendes i evig pine – eller
betyder forsoningen ved Jesus Kristus, at hele menneskeheden frelses, og at hele det brudte skaberværk
genoprettes?”
Familie på farten i Afrika
Tirsdag den 25. april kl. 14.00 i Toften, Nøvling
Pigekammerarrangement med Anne Grethe Trangbæk og Helge Rude Kristensen, der fortæller og viser
billeder fra deres tur til Afrika. Anne Grethe og Helge

6

har for længst rundet de 60, men eventyrlysten er ikke
gået på pension.
Kendt fra TV- udsendelsen ”Familie på farten med
farmor i Australien”.
Sange omkring et flygel
Onsdag d. 26. april kl. 19.00 i Toften, Nøvling.
Blandt gadepræster og massemordere
Onsdag den 26. april kl. 19.00 I Gunderup
Konfirmandstue.

Maj

Herreværelset
Mandag d. 1. maj kl. 10.30 i Gistrup Kirke.
Syng i Kirken
Torsdag den 4. maj og 18. maj i Gistrup Kirke.
Mindehøjtidelighed for engelsk jagerpilot
Lørdag den 6. maj kl. 19.00 i Lundby Krat
Sogneudflugt – Ud i det blå – Nøvling Kirke
Tirsdag d. 23. maj.
Afgang fra Toften kl. 12.30 og fra Visseladegaard kl. 12.35.
Hjemkomst ca. kl. 18.00.
Deltagerbetaling inkl. kørsel, entré og eftermiddagskaffe
150,- kr.
Tilmelding senest den 18. maj til Grete Nielsen,
tlf. 98 31 45 06, mobil 24 63 49 76
mail: greteregner@gmail.com.
Sogneudflugt – Gistrup Kirke
Tirsdag den 30. maj.
Afgang kl. 9.00 fra Gistrup Kirke. Hjemkomst ca. kl. 16.45.
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Faste
arrangementer
Pigekammeret – herrefri zone!
Seks tirsdage om året kl. 14.00 i Toften, Nøvling.
Et mødested for kvinder i alle aldre, hvor der lyttes,
snakkes og drikkes kaffe – altid med et vedkommende oplæg.
Herreværelset – kvindefri zone!
Første 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 nødvendigt.
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.
Program:
•
Guidet rundtur på Sæbygaard Slot- og
Museum.
•
Frokost- buffet på Sæby Fritidscenter.
•
Guidet rundtur i Sæby Kirke.
•
Kaffebord i Nellemann’s have.
Deltagerbetaling inkl. kørsel, entréer, frokost og kaffe
(eksil. drikkevarer) 250,- kr.
Billetter købes senest fredag den 19. maj hos kirketjeneren
tlf. 98 31 43 39.

Sange omkring et flygel
Onsdage 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.

Sange omkring et flygel
Onsdag d. 31. maj kl. 19.00 i Toften, Nøvling.

Juni

Sommerkoncert
Torsdag d. 8. juni kl. 19.00 i Gistrup Kirke.
Medvirkende Gistrup Kulturskoles børnekor og sangelever samt Gistrup Kirkes Ungdomskor.
En fornøjelig aften, hvor vores lokale unge viser, hvad
de har lært i løbet af året.
Direktion / klaver: Gertrud Lei. Direktion / klaver /
orgel: Elisabeth Bech.

Den grund, du har i dåben lagt,
dit stærke ja til svage,
bekræfter du, skal stå ved magt
i dag og alle dage.
(Konfirmationssalme af
Johannes Johansen, DDS nr. 478 v. 5)
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Særlige gudstjenester
Palmesøndag den 9. april kl. 10.30 i Gistrup Kirke
Palmeindtog og børnekirke under prædiken. Efter
gudstjenesten er der fødselsdagskirkekaffe i anledning af kirkens 31- års fødselsdag.
Skærtorsdag den 13. april kl. 19.30 i Gistrup Kirke
Vi indleder aftenen kl. 18.00 med et påskemåltid i
sognesalen.
Pris 60,- kr. inkl. drikkevarer (under 14 år 30 kr,-).
Tilmelding senest den 5. april til kirketjeneren tlf. 98 31
43 39 - kirketjener@gistrup-kirke.dk

Gospelgudstjeneste
Mandag den 24. 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.
Familiegudstjeneste
Søndag den 30. april kl. 10.30 i Gistrup Kirke.

Påskelørdag den 15. april kl. 23.30 i Gunderup Kirke
Musikgudstjeneste.
Medvirkende:
Liturg: Mette Nøhr Shaw
Violinist: Carsten Viuf
Organist: Elisabeth Bech
Kirkesanger: Lina Holm Mortensen
Gistrup Kirkes Ungdomskor
Musik af bl.a. J.S Bach, Giovanni B. Pergolesi (uddrag
fra Stabat Mater)
Gudstjenesten bevæger sig tematisk fra langfredagens smerte over i påskeopstandelsens jubel, når vi
runder midnat.
En gudstjeneste, hvor der på særlig måde er tænkt
på børnene i salmevalg, fortælling og indslag med
børn. Minikonfirmanderne medvirker.
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Friluftsgudstjeneste i Lundby Bakker

Kristi Himmelfartsdag - friluftsgudstjeneste
Søndag den 25. maj kl. 11.00 i Lundby Bakker.
Fælles gudstjeneste for menighederne i Aalborg Østre
Provsti.
Medvirkende er Nordvestjysk Bras Band samt børneog ungdomskor, organister, kirkesangere, præster og
et til lejligheden sammensat kor fra alle sogne.
Forud for gudstjenesten tilbydes kl. 9.00 pilgrimsvandring i Lundby Bakker. Mødested: Festpladsen, hvor
også gudstjenesten afholdes. Sognepræst Lykke
Wester står for vandreturen.
Efter gudstjenesten er der gratis kaffebord. Alle er
velkomne til at medbringe frokost.
Skulle det mod forventning blive regnvejr, flyttes
gudstjenesten til Gistrup Kirke. Følg med på kirkernes
hjemmesider og i medierne.
Pinsedag søndag den 4. juni kl. 10.30 i Nøvling Kirke
Musikgudstjeneste. Musikere med Ole Sloth i spidsen
er med til at markere dette års pinsegudstjeneste.

Gudstjeneste og sommermøde
”Det levende ord har fået hjertestop”
Søndag d. 18. juni kl. 14.00 i Gunderup Kirke og
konfirmandstuen.
Journalist Jeppe Søe prædiker, og efterfølgende er
der kaffebord i konfirmandstuen, hvor han holder
foredraget ”Det levende ord har fået hjertestop”.
Jeppe Søe forsøger at vække ”en Adam i os alle” –
det oprindelige menneske, der både havde jordforbindelse, livsforståelse og hjertekontakt.Glæd jer til
at høre Jeppe Søe sætte ord på på den virkelighed,
som tilhørerne befinder sig i – hvad enten det er en
folkeskole, et sogn, en højskole, en virksomhed, en
kommune eller rockscenen på Nibe Festival.

Når jeg læser i Bibelen, tænker jeg:
Det er utroligt, at den kender mig.
Det er ikke mig, der læser Bibelen,
men Bibelen, der læser mig
(Johannes Møllehave)
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Minikonfirmand
- hvad er det?

“En discipel er en slags æsel”, sagde Rune på 6 år.
Når han bliver 9-10 år får han mulighed for at gå til
minikonfirmand, og så kan det være, at han bliver
lidt mere klar på, hvad en discipel er. Discipel betyder
nemlig “elev”, altså én, der lærer noget. Til minikonfirmand, som er et tilbud Folkekirken giver til alle børn
på 3.-4. klassetrin, lærer man noget om kristentro.
I Gunderup, Nøvling og Gistrup Sogne griber vi det
forskelligt an. Men i alle tre sogne tager vi udgangspunkt i at give børnene kendskab til kirken og kristendommen, og altid med afsæt i børnenes egne
erfaringer og spørgsmål. Og ud fra opfattelsen af at
børn er disciple - ikke æsler!

I Gunderup
forløber minikonfirmand over 3 lørdage i vinterhalvåret, og afsluttes med en familiegudstjeneste. Vi
begynder hver gang i kirken, hvor vi hører om alt muligt både over himmelhvælvingen men også under
og prøver at gøre os kloge på, hvad det vil sige at
være et lille bitte menneske under Guds store himmel.
Bagefter går vi i konfirmandstuen, hvor vi spiser frokost
sammen. Efter frokosten har vi en kreativ del, som
hænger sammen med det aktuelle tema.
Tidligere minikonfirmander har f.eks. lavet engle af
gamle salmebøger, som der findes 1000-vis af i konfirmandstuen.

I Nøvling
slår kirke og skole sig sammen om projekt “Minikonfirmand”. Lærere på 3.klassetrin og præsten tilrettelægger sammen et overordnet tema for årets minikonfirmand. Forløbet strækker sig som regel over en til
to uger, hvor relevante skolefag som f.eks kristendom,
historie, billedkunst og dansk indgår. I år, hvor vi fejrer
500 året for reformationen, er det Luther, der er temaet. Det meste af tiden er vi i kirken og Toften, men
ind imellem også på skolen. Projektet slutter med, at
minikonfirmanderne viser, hvad de har arbejdet med
– f.eks. ved en gudstjeneste.
Tidligere minikonfirmander har f.eks. lavet en film om
påsken. Ved hjælp af moderne medier har de selv
planlagt, produceret og aktivt deltaget i filmen.

I Gistrup
mødes vi i en periode en gang om ugen efter skoletid
i og omkring kirken til forskellige aktiviteter: bibelfortællinger, sang, besøg på kirkegården, i klokketårnet, ser og hører orglet og meget mere. Vi møder
også kirkens øvrige ansatte, som fortæller om deres
arbejdsopgaver.
Og så får vi altid noget godt at spise! Forløbet slutter
med, at minikonfirmanderne medvirker ved en gudstjeneste.
Tidligere minikonfirmander har f.eks. lavet ”skrotdyr”
eller ”fantasidyr” i forbindelse med temaet ”skabelse”.

Vidste du..
Minikonfirmand så dagens lys første
gang i 1987.
Alle børn kan gå til minikonfirmand,
uanset om man er døbt eller ej.
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Nøj... det´ for børn!
Babysalmesang i Gistrup
Babysalmesang er for børn fra 3 mdr. – til 1 år.
Giv dit barn den bedste start på livet ved at gå til
Babysalmesang i kirken.
Salmer og sange lader sig fint flyde ind med modermælken og lagrer sig i barnets hukommelse.
Det virker beroligende at synge sammen med sit
barn, og allerede efter få gange viser det lille barn
tydelige tegn på genkendelse.
Vi arbejder med fagtesange, dans og bevægelse til
salmer og sange.

Kirke for småfolk i Nøvling			
…og deres familier		
Hvordan skal en gudstjeneste for børn i 0-10 års alderen være? Den skal være sjov, medrivende og inspirerende. Kirke for småfolk leger med alle sanserne, så
ungerne fra barnsben af glæder sig til kirkehyggen.
Det handler om samvær, nærvær og måske endda
om ”mereværd”.

hvor aftensmaden står klar til alle, der er sultne.
Madpris: Voksne 20 kr - børn 10 kr
(max 50 kr for en familie)
Ca. kl. 18.45 vinker vi farvel og takker for i dag !
Der er ingen tilmelding – så kom bare! Vi glæææder
os…
Nøvling Kirke onsdag d. 10.5.17 kl. 17.00 – 18.45

Vi begynder kl. 17.00; Kort gudstjeneste med en
bibelfortælling, der er så spændende, at den opleves
i farver for det indre øje. Skattekisten skal åbnes, vi
kaster os ud i glade bevægelsessange, og så dukker
den frygteligt nysgerrige Signe op!

Vi beder fadervor, får velsignelsen og klapper af vores
børnekor ved Nøvling Kirke. Så mangler vi lige smagsog duftsansen, så kl. ca. 17.30 piler vi over i Toften,

Bongo i Gistrup
Bongo er for børn i alderen 1-4 år.
Bongo foregår inde i kirkerummet. Vi synger salmer og
kristne børnesange med fagter, vi bevæger os, lytter
til musik og oplever kirkerummet med alle sanser. Med
forskellige små redskaber som rasleæg, sæbebobler,
tørklæder og lignende sætter vi gang i alle vore sanser, samtidig med at vi lærer kirken bedre at kende.
Bongo er en enestående mulighed for en rigtig dejlig
hyggestund i kirken sammen med dit barn eller barnebarn.
Tjek hjemmesiden www.gunderup-noevling-gistrup.dk
for opstart af nye hold.

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

11

Gunderup· Nøvling· Gistrup

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.dk
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
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Gudstjenesteliste

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

April-juli 2017

2017

Begivenhed

2. april
9. april
13. april

Gunderup

Nøvling

Gistrup

Mariæ bebudelse 10.30 MNS

10.30 LRK

9.00 LRK

Palmesøndag

14.00 MNS katekismus

10.30 MNS

10.30 LRK kirkens fødselsdag

Skærtorsdag

10.30 EG

19.30 LRK

19.30 EG

				

spisning kl. 18 - se mere side 8

14. april

Langfredag

-

10.30 EG

9.00 EG

15. april

Påskelørdag

23.30 MNS musikgudstjeneste

16. april

Påskedag

10.30 MNS

10.30 LRK

10.30 EG

17. april

2. Påskedag

-

9.00 MNS

10.30 MNS

23. april

1.s.e. påske

10.30 EG

10.30 MNS

9.00 MNS

24. april

Mandag			

19.00 gospelgudstjeneste

30. april

2.s.e. påske

9.00 EG

10.00 LRK

10.30 EG familiegudstjeneste

7. maj

3.s.e. påske

10.30 MNS Konfirmation

9.00 LRK

10.30 LRK

12. maj

Bededag

10.30 EG

-

9.00 EG

13. maj

Lørdag			

9.00 MNS Konfirmation

				

11.00 LRK Konfirmation

14. maj

9.00 EG Konfirmation

4.s.e. påske

14.00 MNS katekismus

10.30 MNS

				

11.00 EG Konfirmation

21. maj

5.s.e. påske

9.00 LRK

10.30 MNS

25. maj

Kr.Himmelfart

11.00 Friluftsgudstjeneste Lundby Bakker – fælles gudstjeneste for Aalborg Østre Provsti

28. maj

6.s.e. påske

10.30 LRK

9.00 EG

10.30 EG

4. jun

Pinsedag

10.30 MNS

10.30 LRK

9.00 MNS

10.30 LRK

			

musikgudstjeneste

5. jun

2.Pinsedag

-

-

10.30 EG

11. jun

Trinitatis

9.00 EG

10.30 MNS

10.30 EG

18. jun

1.s.e. trin.

14.00 MNS, Jeppe Søe		

10.30 LRK

		

sommermøde - se mere side 9

-

25. jun

2.s.e. trin.

10.30 MNS

10.30 EG

9.00 EG

2. jul

3.s.e. trin.

-

9.00 LRK

10.30 LRK

3. jul

mandag

10.30 MNS mindegudst.

9. jul

4.s.e. trin.

10.30 EG

10.30 MNS

9.00 MNS

16. jul

5.s.e. trin.

-

9.00 EG

10.30 EG

23. jul

6.s.e. trin.

9.00 MNS

10.30 MNS

10.30 EG

30. jul

7.s.e. trin.

10.30 LRK

-

9.00 LRK

Skovbrynet kl. 10.30
4/4
EG (altergang)
18/4
MNS
2/5
LRK (altergang)
16/5
EG
30/5
MNS (altergang)

13/6
27/6
11/7
25/7

LRK
EG (altergang)
MNS
LRK (altergang)

Beltoften kl. 10.00
5/4
LRK
3/5
MNS
7/6
EG
5/7
LRK
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H!ælp din teenager

Konfirmander = teenagere
”Hjælp din teenager” var overskriften på det foredrag, vi som forældre til kommende konfirmander
var inviteret til en tirsdag aften i januar. Men har vi
egentlig brug for hjælp?
På rejse gennem livet
Foredragsholderen var Anders Kofoed Pedersen. Han
indledte foredraget med en livsfortælling, hvor vi kom
med på en rejse gennem hans liv. Indimellem blev vi
dog revet ud af fortællingen og skulle fortælle sidemanden om en specifik livsoplevelse eller lignende fra
vores eget liv. Hele denne rejse ledte os på sporet af
vigtige elementer, som vi skal/kan give vores teenagere med på deres rejse gennem livet.
De tre K´er – kærlighed, kontakt, krav
Anders Kofoed Pedersen talte også om det at være
teenager og alle de bekymringer, tanker m.m., det
giver for de unge, og hvordan vi som forældre kan
støtte op om dem.
Mange af hans udsagn er jeg sikker på, at vi alle
kunne nikke genkendende til, og de var en slags bekræftelse på den viden, vi i forvejen sidder inde med.
Blandt andet det at man som forældre skal have
mod til at opdrage – til at være forældre gennem
kærlighed, kontakt og krav. De 3 K´er – ingen af dem
kan stå alene.
Livsværdi – at bidrage med noget
Men der var nogle punkter, som har givet stof til
eftertanke. Anders Kofoed Pedersen kom gennem sin
livshistorie ind på, hvad der giver livet værdi.
Det giver os forældre værdi at være noget for vores
børn/unge. De har brug for os i mange henseender – men oplever de unge, at der er brug for dem?
Servicerer vi vores børn/unge for meget og derved
fratager dem en del af den værdi?
Anders Kofoed Pedersens tese er, at de unge selvfølgelig skal føle, at deres bidrag til familien skal have en
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værdi. En mulighed er ved dialog med de unge - ikke
om, hvorvidt de ønsker at bidrage - men om, hvordan
de ønsker at bidrage. Det er vigtigt for alle mennesker, at der er brug for dem!
Er jeg som forælder et godt forbillede?
Et andet udsagn var, at vores unge spejler sig i os/
vores liv. Anders Kofoed Pedersen understregede
vigtigheden af at fokusere på vores liv i stedet for den
unges. Er jeg et forbillede? Er mit liv som en hamsters i
et hamsterhjul? Eller bidrager jeg som forældre også
med noget positivt - ellers er det tid at skifte spor.

Det at lade sig konfirmere er
et valg, der kræver eftertanke.
Det er sundt for alle aldre
med eftertanke.
Eftertanke: Er det kun teenageren, der har brug
for hjælp?
Har vi så brug for hjælp? Os eller teenagerne? Hertil
må jeg konkludere, at det altid er sundt med viden,
dialog og eftertanke. Det at få rusket lidt op i al den
viden, der jo ligger et sted inde bag ved – om ikke
andet så fra tiden, hvor man selv var teenager.
Det at lade sig konfirmere er et valg, der kræver
eftertanke. Det er sundt for alle aldre med eftertanke
– det var noget jeg oplevede den aften i Gug Kirke.
Marianne Amtoft-Christensen
Forælder til konfirmand
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Stjernehimlen i
Nøvling Kirke
Lidt af et scoop
”Det var lidt af et scoop”, siger Egon Lind fra GVD i
den film, som GVD TV har lavet om renoveringen af
Nøvling Kirke. Det scoop, han taler om er, at billedhugger Jette Vohlert sagde ja til menighedsrådets
forespørgsel om at komme med et forslag til en ny
lysekrone i kirkens kor. Noget der blev muligt, da kirken arvede penge fra en af sognets beboere, Herdis
Bonderup.
En stjernehimmel
Det var loftets konstruktion, det stjerneformede
hvælv, der inspirerede Jette Vohlert til at lave en
stjernekrone. ”Ved at placere stjernehimlen så den
danner et rum, som samler alterparti og knæfald, har
jeg lagt vægt på at forstærke og skabe fokus på det
betydningsfulde og meget smukke alterparti”, forklarer Jette Vohlert.
Stjernehimlen og duen – kristne symboler i et
nutidigt sprog
Fra stjernehimlens midte hænger der en due – et
symbol for Helligånden.
Når Jette Vohlert laver kirkekunst, er det vigtigt for
hende at fastholde kirkens og kristendommens symboler, ”fordi de fastholder fortællingen om kirken, og
til stadighed kan være genstand for fortolkning. Både

stjernehimlen og duen er symboler, som jeg giver
en fysisk udformning i et nutidigt formsprog. De kan
umiddelbart være billeddannende for en menighed
og den enkeltes fortolkning af det kristne budskab.
Hertil kommer præstens forkyndelse og formidling af
det skrevne ord. Derved bliver det to sider af samme
sag”, siger Jette Vohlert.

Min intention er at forstærke
det eksisterende samt at
bibringe kirken et lille aftryk af
vores tid. Derved gør man kirken
til en levende kirke!
Kirkeudsmykning skal forstærke det eksisterende
For Jette Vohlert er en kirkeudsmykning en bunden
opgave, ”hvor man skal tage hensyn til stedet, placering, størrelse og indhold. For det er vigtigt at skabe
en balance mellem det, man tilfører og det eksisterende. Min intention er at forstærke det eksisterende samt at bibringe kirken et lille aftryk af vores tid.
Derved gør man kirken til en levende Kirke!”
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Stjernehimlen og duen
– kristne symboler i et nutidigt sprog
Læs mere på side 15

KM
Kirkemagasinet · Nr. 2 · 2017

Gunderup· Nøvling· Gistrup

