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Taknemmelighed
trodser trælshed
Du har åbnet det nye nummer af Kirkemagasinet, hvor temaet er taknemmelighed.Vi føler taknemmelighed i mange sammenhænge. Den amerikanske forfatter Kurt Vonnegut udtrykker det på følgende
måde ”Sæt pris på de små ting i livet, for en dag vil du se tilbage og indse, at det var de store ting”.
Når vi har måttet undvære rindende vand i en periode, er vi taknemmelige, når vi har vandet igen. Men
det bliver hurtigt hverdag med det rindende vand, og vi begynder at tage det som en selvfølge.
Der er en stigende bevidsthed om, at hvis vi vil være gladere og mindre stressede, skal vi blive bedre til
at stoppe op og sætte pris på de gode ting i hverdagen. Det kan være svært for os almindelige mennesker at sætte tempoet ned.
I mit arbejde med hjemløse på Kirkens Korshærs Herberg i Aalborg bliver jeg dagligt mindet om, at det
ikke er en selvfølge at have en varm seng at sove i, at have et sted, hvor man kan lukke døren og være
alene eller at spise tre måltider mad om dagen osv.
Den anden dag sad jeg med en kvinde, som græd af lettelse, glæde og taknemmelighed over, at hun
kunne få en seng at sove i. Det er med til at sætte taknemmeligheden i perspektiv, når man møder mennesker, for hvem de mest basale ting i en almindelig tilværelse ikke er en selvfølge. Jeg ser ofte, at mennesker, der oplever store besværligheder, kan vise stor taknemmelighed og glæde, når nogen rækker
hånden frem til dem.
Det er tankevækkende at møde så stor taknemmelighed hos mennesker, som på alle parametre har
meget mindre end de fleste. I Peter Plys kan vi læse: Grislingen opdagede, at selvom han havde et ret
lille hjerte, kunne det rumme enorme mængder taknemmelighed.
Glæden og tilfredsheden i vores hverdag kan vise sig, hvis vi viser taknemmelighed og glæde for det,
livet møder os med.
God læsning af Kirkemagasinet.
Af Lena Vittrup Andersen, Gunderup menighedsråd

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

Når vi udtrykker vores
taknemmelighed, må vi ikke
glemme, at den største påskønnelse ikke er at sige nogle
ord, men at leve efter dem.
(John F. Kennedy amerikansk præsident,
1917-1963)
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Af sognepræst
Mette Nøhr Shaw

Alt og Intet er os givet
Hvert år fejrer vi høstgudstjeneste i vores tre kirker.
Man kan sige, at høst, kirke og evangelium har
én ting til fælles: nemlig den, at det er op til den
enkelte, hvordan man oplever udbyttet.
Overordnet set burde høsten være resultatet af al
taknemmelighed, af overskydende gode gaver
og det burde også være en markering af, at vi i
glimt kan se hele vores sammenhæng - det, at vi
trods alt lever, at vi ånder - med taknemmelighedens øjne og siger tak til Gud
for det.

en klar himmel, eller sygdommen sneg sig ind og
blev en hård skæbne. Hvad, man før tog for givet,
er ikke længere en selvfølge, men blev netop den
gave, man fik, og som kunne tages fra en igen.
Så når jeg regner med at få i morgen med, er det
ikke givet som en selvfølge, men netop som den
gave, det er.
At tage noget for givet betyder for det meste at
tage noget som en selvfølge. Men tænker man
efter, ligger der en dybere
mening gemt, som har at
gøre med, at det givne
netop er at forstå som en
gave.

... det er op til den
enkelte, hvordan man
oplever udbyttet

Og så alligevel….det kan
såmænd være trist nok
dette herrens liv. Det er ikke
for det. For det kan blive
åh så hjerteskærende på
det jævne, så grænseløst middelmådigt, at man
kan give sig til at vaske op og gøre rent bare for
at få lidt mening i tingene. Kan man ikke andet,
kan man jo altid gøre huset prydet til bedre tider.
Man kan se og få betalt sine regninger, repareret
dørhåndtaget, afkalket vaskemaskinen og ryddet
op på loftet. Og nogle gange sker der gerne det
under disse omstændigheder, at man ligefrem
kommer til at forvente, at man kan stå op til en ny
dag i morgen, at hjertet slår, som det skal, at man
er udhvilet til endnu en meningsfyldt dag, og ikke
mindst at de, der befolker ens hverdag, fortsat er
der. Ja, man tager det næsten for givet, at sådan
er det. Alt andet ville jo være uorden.

Men det er bestemt ingen selvfølge. Kender vi det
ikke fra os selv, så kender vi det måske fra mange
af dem, der kom til at stå os nær. At pludseligt
blev dagen forandret, ulykken indtraf som lyn fra

Det fordrer ikke nødvendigvis et særligt religiøst
gemyt at tænke sådan. Men det fordrer en
evangelisk trods, en ærlig og åben tilgang til den
tilværelse, vi alle får som skæbne. Den trods satte
Benny Andersen i sin tid på vers i en forårssang,
hvoraf et enkelt citat danner overskrift for denne
klumme. Her får han med sin egen finurlige poesi
sat ord på det, som det handler om. Han skriver:
Livets sol er min den sidste del af livet. For som solfanger er jeg nu begyndt at forstå, at Alt og Intet
er os givet.
Ja, alt er givet som gave, og intet i denne verden
er selvfølgeligt. Det er ikke lige meget, hvad der
ligger til grund for vore ofte ureflekterede udsagn.
I dette tilfælde er der en verden til forskel.
I alt fald er der taknemmeligheden. Lad os bringe
den med os ind i efteråret.
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Kirke for småfolk er stort
- Det kan ikke blive mere livsbekræftende!
Af Hanne Baltzer
Højt tæller børnene de ni bedeslag, som kirkeklokken slår, inden Kirke for småfolk kommer i sving kl.
17 med gudstjenestens faste struktur af bibelhistorie for flere sanser og genkendelige børnesalmer
spillet på klaver: ”Velkommen i Guds hus i dag,
velkommen til vennerne. Du kan være dig selv,
være den du er. I Guds hus er der plads til alle og
enhver. Velkommen til dig, velkommen til mig. Velkommen til alle, der er kommet. Velkommen til os.”
Familien Winther Lindenskov fra Visse synger helt
umiddelbart højt som svar på spørgsmålet om,
hvad der synges til en familiegudstjeneste. For Lisette og Martin med døtrene Silje på 9 og Bella på
7 år er næsten altid at finde i kirken, når det er for
børn. Børnene sidder på bløde puder oppe foran,
mens forældrene tager kirkebænkene.
”Det er hyggeligt og afslappet at være afsted,
og børnene når ikke at blive trætte, da det er så
kort tid. Jeg synes, det er godt at lære børnene,
at kirken er andet end dåb, konfirmation, bryllup
og begravelse. Kirken er åben for alle. En eventuel berøringsangst for kirken falder da også, når
børnene bliver inddraget på en måde, som alle
kan være med på, og så vi får en relation til flere,”
mener Martin. For ham er kirken stedet uden mobil, men det er også fællesskab og musik: ”Tem-

Det er et åbent
fællesskab, som er
med til at bygge bro
mellem de mennesker,
man bor omkring.
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poet sænkes til ”æselfart” og eftertænksomhed.
At lytte til sangen kan jeg godt lide, da jeg ikke
synger specielt godt,” griner Martin. Familien kommer også for det sociale samvær. Det er hyggeligt at spise sammen, og mens børnene leger, får
forældrene snakket. Desuden er det en dag, hvor
middagen serveres til billig penge.

ALLE KAN VÆRE MED
Med Kirke for småfolk menes gudstjenester for
0-10-årige, der er afsted sammen med deres far/
mor/bedsteforældre/ søskende i Nøvling Kirke.
Gudstjenesten varer en halv time, og bagefter
er der spisning og en god mulighed for uformelt
fællesskab. Ofte sluttes arrangementet af med
salmen ”Nu går solen sin vej for at skinne på andre…”. På vej videre over kirkegården møder forældrene mange spørgsmål om dit og dat: ”Der er
mange hvorfor, som vi prøver at svare på. Emner,
som vi ellers ikke lige vender en almindelig tirsdag!
Det er ret livsbekræftende,” siger Martin.
Lisette tilføjer: ”Det er et åbent fællesskab at være
med i, som er med til at bygge bro mellem de
mennesker, man bor omkring. Det er et lille lokalsamfund med god samhørighed, og vi kender de
fleste. Emnerne i kirken giver tit basis for snakke,
når vi kommer hjem. Fx da præsten fortalte historien om, at en fisk og to brød kunne mætte mange,
fordi de delte drengens madpakke – og Jesus
velsignede al maden. Vi får livets store historier i
børnehøjde.” Hun kan godt lide det, kirken står for,
og det er hun glad for at dele med familien: ”Kirken fodrer os med gode grundpiller, en tro og et
menneskesyn, der får det gode frem i mennesker.”

Kirke for småfolk passer
godt til børnefamilierne
synes Silje, Lisette,
Martin og Bella.

KOR I GISTRUP
OG NØVLING KIRKER
DER ER MANGE ANDRE BØRN
”Vi lærer om Gud og hører historier fra lang tid siden, der handler
om kristendommen. Noget af
det hører vi også om i skolen.
Jo, der er mange andre børn og
også babyer. Jeg er nok en af de
ældste børn. Engang i mellem får
vi snolder,” siger 9-årige Silje, som
går i 2. klasse på Nøvling skole.
Hendes lillesøster Bella er syv år
og går i 0. klasse. Hun kender en
del af de andre børn, der kommer til Kirke for småfolk:
”Vi leger og får aftensmad, fx
lasagne eller pizza eller salat. I
kirken kan det nu godt være kedeligt nogle gange,” siger hun.
Både Silje og Bella går til kirkekor
sammen med flere af deres klassekammerater. Kirken og præsten Lene er kendt af børnene,
fordi både elever og børnehavebørn kommer til arrangementer
ved hende: ”Børnene er trygge
ved at komme i kirken, og de vil
gerne give Lene hånden eller et
kram efter gudstjenesten. Den
nære relation med Lene er værdifuld og nærværende for både
store som små,” tilføjer Lisette
Winther Lindenskov med et smil.

Korene deltager i de fleste gudstjenester. Koristerne
modtager et honorar. Har du en god stemme og kunne du tænke dig at prøve at synge i kor?
Gistrup
Gistrup Kirkes Ungdomskor øver torsdage kl. 16.15 –
18.45.
Kontakt organist Elisabeth Bech-Egstrup,
tlf. 2624 9706 eller e-mail
elisabech@gmail.com
Nøvling
Nøvling Kirkekor øver tirsdage
kl. 17.00 – 18.00.
Kontakt organist Gitte Rolighed,
tlf. 2238 0486 eller e-mail
gitterolighed@icloud.com.

Frivilligkoret i Nøvling
Koret er for alle der kan lide at synge. Vi synger til 3-4
arrangementer i kirken i løbet af året og øver 3-4 gange inden hvert arrangement. I efteråret starter vi med
at deltage ved høstgudstjenesten i Nøvling. Har du
lyst til at være med i et hyggeligt og sjovt fællesskab,
så kontakt organist Gitte Rolighed, tlf. 2238 0486 eller
e-mail gitterolighed@icloud.com

Ad hoc Koret er for alle sangglade voksne, der er
interesseret i at synge i koret i Gistrup. Stemningen er
uformel og hyggelig, og vi arbejder koncentreret med
sangglæden i centrum.
Sæsonstart er torsdag d. 12. september
kl. 19.15 i Gistrup Kirke. Kontakt organist
Elisabeth Bech-Egstrup for nærmere
information, tlf. 2624 9706 eller mail
elisabech@gmail.com
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Bjarne Uhrenholdt
gør sig mange
tanker om livet.

Taknemlighed
fylder mest

Af Hanne Baltzer

Bjarne Uhrenholdt holder af hverdagen
Når Bjarne Uhrenholdt går gennem æbleplantagen, som hans familie levede af et par generationer, fylder taknemligheden mest. Her på matriklen
er han født, han kom i den stråtækte skole som
6-årig, og siden blev han soldat, inden han blev
uddannet frugtavler. I en årrække boede han i
Israel, Tyskland og USA, men nu bor han sammen
med hustruen Renate i det
hyggelige hus omgivet af
marker og skov.

KASTER MED IDEER
Sten kaster Bjarne ikke med, men gerne ord og
opfordringer. Han er direkte i sit sprogbrug, når
han fortæller og udfordrer sit medmenneske.
Han er på samme tid erhvervsmand og følsom
kunstner, og i årenes løb er livserfaringens rygsæk
blevet fyldt med udfordrende oplevelser: ”Det har
været vigtigt for mig at arbejde for det bedste - prøve at gøre noget positivt.
Det lærte jeg af min mor,
som altid sagde, at vores
himmelske far har lovet at
give os det daglige brød.
Sådan har det været, at
var frugtavlen ringe, så
åbnede der sig nye muligheder. Hun bad fx også
engang for et barnløst par, som ikke længe efter
fik en ønskebaby. Det var fantastisk. Hun lærte mig
også, at beder jeg til Gud, så svarer han.”

Det har været vigtigt
for mig at arbejde for det
bedste - prøve at gøre
noget positivt.

Omkring huset kan man ikke
gå mange meter uden at
møde stenkunst i alverdens
afskygninger. Bjarne er en
habil kunstner. Når han får
en idé, finder han en sten,
som han former, så den får personlighed. Ofte
er baggrunden bibelsk inspireret som på forsidebilledet her på Kirkemagasinet, hvor man kan
se stenen formet som en kvinde. Baggrunden
for kunstværket er Jesus, der tilgiver den syndige
kvinde og minder om, at man ikke skal kaste med
sten, hvis man selv bor i et glashus.
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Han husker fx også en tur, hvor han skulle køre en
norsk bus med tandlægeudstyr, tøj og madvarer til Georgien via St. Petersborg. Papirerne var i
orden, men ved grænseovergangene fik Bjarne
hele tiden at vide, at han skulle køre mere syd

på, hvilket han undrede sig over. Ved den tredje
grænseovergang i Rusland var bommen oppe,
men Bjarne turde ikke at køre over uden de nødvendige stempler, som vagterne ikke var i stand
til at give ham. Skuffet vendte de om for at køre
hjem. Bjarne gjorde dog stop ved et børnehjem,
han kendte i Madona, Letland. Her sendte han en
fax til nordmændene, der ejede bussen og bad
om råd. Der kom omgående en besked om, at
bussen med indhold skulle blive på netop det børnehjem. Præsten på stedet sagde: ”Vi har bedt
og bedt om en bus. Det er et mirakel.” Selv blev
Bjarne bekræftet i, at Gud hører bøn, når man i tro
går ud i livet. Og siden har bussen kørt mange km
med børnene.

TRO HOLDER HELE LIVET
Livet igennem har Bjarne troet på Gud. Ja, lige
siden han på barneværelset øvede sig i at bande
højlydt, indtil hele rummet føltes kvælende, og
han bad Gud tilgive ham. En venlig og på uforklarlig vis kraftfuld hånd med sømhul og mærker
af sømmets hoved i håndfladen, fejede alt det
onde ud af rummet. Det husker han som var det i
går: ”Det var en meget stærk oplevelse, som var

Nogle gange føler jeg
så dybt, at jeg skal gøre
noget, fx besøge en syg
ven, ringe til en...
med til at give mig en personlig overbevisning om,
at der er en Gud. Jeg er da heller aldrig blevet
drillet med min tro. Nogle gange føler jeg så dybt,
at jeg skal gøre noget, fx besøge en syg ven, ringe
til en eller opfordre til noget konkret. Jeg har lært,
at det er vigtigt at følge disse tilskyndelser, fx da
min voksne niece blev døbt i kirken,” siger han.
Han ved udmærket, at kristne ikke har en helgardering af lykke. Nød og sorg rammer alle: ”Jeg har
da lavet mine dumheder og har haft og har brug
for andres tilgivelse. Bestemt. Alligevel ville jeg ikke
have levet mit liv anderledes, end jeg har gjort.
Der har været så mange glæder. Piet Hein siger
et sted: Står din ånd vågen vagt, får din hånd
skabermagt. Sådan har det været for mig,” tilføjer
den 77-årige Bjarne Uhrenholdt.

Bjarnes livsvandring har
været farverig, og han glæder
sig over hver ny dag.
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Gunderup · Nøvling · Gistrup

Nøj… det´ for børn
GISTRUP/NØVLING
BABYSALMESANG

Giv dit barn den bedste start på livet ved at deltage i
babysalmesang. For børn i alderen 3-9 måneder.
Gistrup: Nyt hold begynder tirsdag den 20. august - i alt
8 gange og et med start i uge 43. Tjek hjemmesiden for
datoer og tidspunkter. Tilmelding til musikmedarbejder
Rita Sisák på tlf. 5314 3906.
Nøvling: Holdet starter onsdag den 21. august kl. 10.00.
Tilmelding til organist Gitte Rolighed på tlf. 2238 0486
eller e-mail gitterolighed@icloud.com.

GISTRUP BONGO
Bongo 1 (ca. 1-4 år) og Bongo 2 (ca. 4-6 år). Nye hold
begynder den 22. august og igen i uge 43. Bongo finder sted sidst på eftermiddagen. Tjek hjemmesiden
for datoer og tider. De musikalske oplevelser er tilpasset børnenes alder. Hvert hold mødes otte gange.
Tilmelding til musikmedarbejder Rita Sisák på tlf. 5314
3906 el. mail: sisakrita@gmail.com

GISTRUP MINIKONFIRMANDER

Alle børn i 4. klasse på Gistrup Skole inviteres til at
være minikonfirmander. Et spændende forløb, hvor
man gennem oplevelse, fortælling, drama og kreativ
udfoldelse går på opdagelse i kirken samt i kristendommens fortællinger, sang og musik.
Forløbet begynder i september, og minikonfirmanderne mødes en gang om ugen fra september - december. Tjek hjemmesiden for mere information.

NØVLING
KIRKE FOR SMÅFOLK
Tirsdag den 17. september og onsdag den 6. november
kl. 17.00 i Nøvling Kirke. En kort gudstjeneste, der bl.a.
indeholder en spændende bibelfortælling, dukketeater, bevægelsessange m.m. Gudstjenesten varer ca.
en halv time, og derefter er der aftensmad i Toften. Alle
er velkomne til at spise med. Tilmeld jer gerne af hensyn
til maden på gitterolighed@icloud.com. Pris for mad:
Voksne 20 kr. og børn 10 kr. Max 50 kr. for en familie.

GISTRUP SPAGHETTIGUDSTJENESTER
Tirsdag den 8. oktober og torsdag den 14. november kl. 17.00. En kort børnegudstjeneste med fortælling, salmer
og bevægelsessange. Sommetider er der optrin, eller måske får vi besøg af en drillende dukke. Bagefter er der
fællesspisning til 20 kr. for voksne og 10 kr. for børn.

FASTE ARRANGEMENTER
Herreværelset - kvindefri zone!
1. mandag i måneden kl. 10.30-13.00 i Gistrup Kirke
Herreværelset er et mødested for mænd i alle aldre! Hver gang er der et foredrag, fortælling, billeder
mm. Tanken er at genskabe stemningen fra frokostpausen i kantinen, hvor der er tid til snak og diskussion. Man skal huske en madpakke! Der serveres en øl
eller vand og kaffe til maden, og man behøver ikke
melde sig til. Pris 40 kr. Vært: Nils Dorin Jacobsen, tlf.
5151 9992. Kontaktperson: Steen Juel, tlf. 2077 4268
Program: se opslag i kirken el. på www.gistrup-kirke.dk
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OBS! Den første aktivitet efter ferien er mandag
den 2. september kl. 8.00, hvor vi først får kaffe og
rundstykker. Herefter går turen i bus til Foulum og Viborg Domkirke. Nærmere oplysninger følger i mail
og på hjemmesiden.
Pigekammeret - herrefri zone!
Toften, Brådalvej 80, Nøvling
Et mødested for kvinder i alle aldre, hvor der lyttes,
snakkes og drikkes kaffe - altid med et vedkommende
oplæg. ”Pigekammeret” er et tilbud til alle kvinder.
Tirsdag den 10. september kl. 9.00
Tur til Nationalpark Thy. Pris: 200 kr. Vi kører fra Gunderup præstegaard kl. 9.00, Toften, Nøvling kl. 9.10
og fra Visseladegaard kl. 9.15. Der spises frokost på
Stenbjerg kro, og herefter kører vi rundt i det barske, skønne Thy. Hvis vejret tillader det, drikker vi
den medbragte eftermiddagskaffe i det fri.
Tilmelding til Grete Nielsen, tlf. 2463 4976 eller e-mail:
regnergrete@gmail.com senest 2. september.

SÆRLIGE GUDSTJENESTER
SEPTEMBER
Festugegudstjeneste
Søndag den 1. september kl. 14.00 ved
Bydammen i Nøvling. I forbindelse med Nøvling
Festuge holdes søndagens gudstjeneste i det fri.
Efter gudstjenesten serverer 6. klasse kaffe og kagebord i forsamlingshuset.
Høstgudstjenester
Der er høstgudstjenester i de tre kirker - en god lejlighed til at takke for høstens gaver.
Søndag den 15. september kl. 10.30 i Gunderup Kirke.
Søndag den 15. september kl. 10.30 i Gistrup Kirke.
Festlig procession med børn og unge, som bærer
frugt og afgrøder ind fra årets høst. Efter gudstjenesten er der kirkefrokost og salg af de indkomne
afgrøder.
Søndag den 22. september kl. 10.30 i Nøvling Kirke.
Kirken er høstpyntet, vi synger høstsalmer og kirkekor og frivilligkor medvirker.
Tirsdag den 17. september kl. 11.00 i Gunderup Kirke: Hverdagsgudstjeneste i høstens tegn. Beboere
på Skovbrynet og Beltoften får særlig invitation, og
der er tilbud om handicapbus/kirkebil. Alle andre
fra sognene er naturligvis også velkomne. Af hensyn til efterfølgende traktement i konfirmandstuen,
send gerne din tilmelding senest en uge før til kirkekontoret, tlf. 98 33 35 52 eller hels@km.dk eller til
sognepræsten i Gunderup på tlf. 98 33 30 15 eller
mns@km.dk

Tirsdag den 8. oktober kl. 14.00
Foredrag: Barn af DDR ved Tabea Petersen.
Tirsdag den 5. november kl. 14.00
Syng sammen med Lynge og Kirsten, der også underholder med sang og musik.
Tirsdag den 3. december kl. 12.30 Julefrokost.
Pris: 100 kr. Vi starter i Nøvling kirke med en kort andagt.
Husk selv at medbringe drikkevarer til julefrokosten. Tilmelding til: Grete Nielsen tlf. 24 63 49 76 eller e-mail:regnergret@gmail.com senest den 1. december.
Strikkecaféen
Vi mødes i Gistrup 3/9, i Gunderup 1/10 og i Nøvling 12/11 kl. 14.00. Er der nogen, der har garn, de
ikke kan bruge, ring til Jytte Nordklitgaard, tlf. 41 50
10 11 eller e-mail: nordklitgaardjytte@gmail.com.
Sange omkring et flygel
Toften, Brådalvej 80, Nøvling Onsdag den 25/9,
30/10 og 27/11 kl. 19.00-20.00. Fællessang når det

OKTOBER
Gospelgudstjeneste
Søndag den 6. oktober kl. 16.00 i Gistrup Kirke. Vor
Frue Gospel og sognepræst Ejnar Grønlund medvirker. Vor Frue Gospel synger både de traditionelle
og de mere moderne gospelspirituals under ledelse af Freja Würtz.
Gospelgudstjeneste
Søndag den 27. oktober kl. 16.30 i Nøvling Kirke.
Efter en gospeldag i Nøvling Kirke deltager koret i
gudstjenesten, hvor de præsenterer de gospelsange, de har øvet i løbet af dagen under ledelse af
Heidi Bisgaard. Se side 11.

NOVEMBER
Allehelgens søndag mindes vi vores døde
Søndag den 3. november
Gunderup Kirke kl. 10.30
Nøvling Kirke kl. 10.30
Gistrup Kirke kl. 16.30

er bedst! Vi synger en god blanding af evergreens,
højskolesange, pop/rock, salmer, viser og andet.
Der er altid plads til en mere omkring flyglet!
Syng i kirken
Torsdage i lige uger kl. 10.00-11.30 i Gistrup Kirke
Hyggeligt samvær med salmer og højskolesange
efter deltagernes ønsker. 5/9, 19/9, 3/10, 17/10,
31/10, 14/11, 28/11, 12/12 og 9/1.
Morgensang, morgenkaffe og morgenvandring
Hver onsdag i Gunderup sognesal kl. 9-11
– efter sommerferien 4. september
Vi synger sange, nyder kaffe og rundstykker og
går derefter en tur i lokalområdet. Turens længde
afpasses deltagernes ønsker. Tilbuddet er for alle
kvinder og mænd, unge og ældre. Mød blot op
og få en dejlig start på dagen. Ingen tilmelding. Pris
20 kr.
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Arrangementer
SEPTEMBER
Eftermiddagsudflugt fra Gistrup til Dronninglund
Kunstcenter
Tirsdag den 3. september kl. 13.00-17.00.
Afg. fra Gistrup Kirke kl. 13.00 i private biler. Vi
besøger Dronninglund Kunstcenter og ser den
aktuelle udstilling "Ingen blonder." Kaffe og rundvisning. Mulighed for gåtur. Deltagerbetaling: 50 kr.
pr. person inkl. entre og kaffe.
Tilmelding til kirketjeneren tlf. 9831 4339.
Koncert ”Hjertesange” med Ida Lohmann Trio
Tirsdag den 3. september kl. 19.00 i Nøvling Kirke
Det er en koncert med store
følelser, og der bliver som regel også fældet en tåre eller
to i løbet af koncerten. Der
vil blive sunget sange af bl.a.
Anne Linnet, Lis Sørensen,
Lisa Nilsson, Adele og Carpark North. Ida Lohmann er kendt fra bl.a. Melodi
Grand Prix og sangkonkurrencen Voice. Instrumentalt bliver hun bakket op af Niels Ole Sørensen
på flygel/Keyboard og Michael Andersen på bas.
Menighedsmøde i Gistrup Kirke
Torsdag den 5. september kl. 19.00.
Menighedsrådet fortæller om sit arbejde og
fremlægger overvejelser og visioner for fremtiden.
Mulighed for at bidrage med idéer, erfaringer og
synspunkter.
Syng spis og vær glad
Onsdag den 11. september kl. 18.00 i Gunderup
konfirmandstue
Med sang, glæde, samvær og fællesspisning som
omdrejningspunkt skal vi give sangen vinger. Med
organist Elisabeth Bech-Egstrup ved roret synger vi
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både fra Højskolesangbogen og medbragte kopier. Der er mulighed for ønske-sang. Der serveres et
varmt måltid mad samt efterfølgende kaffe.
Pris: 50 kr. Tilmelding til kirkekontoret på
tlf. 9833 3552 senest mandag den 9. september.
Klima-pilgrimsvandring
Søndag den 29. september fra Gistrup Kirke
I 2019 gennemføres igen pilgrimsvandringer i Norden.
Vi bidrager med en lokal vandring, hvor
vi sætter fokus på klimaet og skaberværkets mangfoldighed.
Der er gudstjeneste kl. 9.00 i kirken, derefter begynder vandringen i ca. 2-3 timer, så husk frokostpakken
og vand fra hanen. Pilgrimsleder er Lone Christensen, e-mail: livskunstner@gmail.com, tlf. 2040 6617.

OKTOBER
Aalborgs grønne guld
Tirsdag den 8. oktober kl. 14.00 i Gistrup Kirke
Naturvejleder Esben Buch fortæller om Aalborgs
fineste naturområder og om, hvordan vi alle kan
være med til at passe på naturen.
Islams udfordring til Folkekirken
Fælles sognemøde for de tre sogne
Onsdag den 23. oktober kl. 19.00 i Gistrup Kirke
Steen Skovsgaard, tidligere sognepræst i Gellerup Sogn og biskop
over Lolland- Falsters Stift, holder
foredrag om islams udfordring til
folkekirken samt om sit phd- projekt
om dommedag i islam og kristendommen. I 26 år var han sognepræst i Gellerup
Sogn ved Århus, hvor ca. 2/3 er muslimer. Han er
forfatter til flere bøger om islam og kristendom.

Kom og vær med.
Inspiration til
hverdagen

Fælles sogne-gospeldag med Heidi Bisgaard
Søndag den 27. oktober kl. 10.00 i Nøvling Kirke
Oplev en dag fyldt med gos
pelsang og plads til sjov og
hygge. Her kan alle, der har
lyst til at synge gospel, være
med. Vi synger både kendte
gospelklassikere og nyere gos
pelsange. Siden konservatoriet
har Heidi Bisgaard været en efterspurgt instruktør
til workshops over hele landet. Gospelworkshoppen kulminerer i en festlig gospelgudstjeneste
kl. 16.30 som er åben for alle. Tilmelding kan ske
til gitterolighed@icloud.com eller tlf. 2238 0486.
Det er gratis at deltage.
Meditativ drop-in- koncert
Torsdag den 31. oktober kl. 19.00-21.00
i Gistrup Kirke
Denne allehelgensaften vil
vi forsøge at skabe et rum af
skønhed, poesi og fordybelse. Ved hjælp af sang, orgel,
klaver, cello, lysbilleder, lys og
klokker vil forskellige musikere forsøge at lave en
anderledes koncertoplevelse. Her er der plads til,
at du kan bevæge dig i rummet under koncerten
og fx tænde et lys. Efter koncerten bydes på en
forfriskning.Medvirkende: Cellist Gunilla Odsbøll,
sangerinde og klokkenist Tove Bitch Antonsen, organist og pianist Elisabeth Dorthea Bech-Egstrup.
Sangere fra kirkens kor.

NOVEMBER
"Sorgen er en kraft"
Gunderup konfirmandstue den 6. november kl. 19.30
Ved Alle Helgen mindes vi de kære, vi har mistet.
Denne aften sætter vi fokus på sorgen som et vilkår

for alle mennesker. Journalist Esben Kjær mistede
sin søn på blot syv år og har udgivet bogen ” Min
usynlige søn”. Esben Kjær betragter sorgen som noget, vi skal igennem og ikke som en mulighed.
Strandinger - med livet som indsats
Tirsdag den 12. november kl. 14.00 i Gistrup Kirke
Fortællinger om strandinger ved Vesterhavet,
sømænd og redningsfolk. Sogneeftermiddag ved
sognepræst Lisbeth Isaksen, Nr. Tranders, tidligere
præst i Blåvand ved Vestkysten.
Temaaften med film om demens
Tirsdag den 19. november i Gistrup Kirke
Kl. 18.00 spisning. Kl. 18.45 film om demens: Et par,
der overrasker. Trods sygdom tager de på deres
livs ferie. En feel good- film med plads til eftertanke, er den kaldt. Sigrid Ringström, der er ansat i
Aalborgprovstiernes Menighedspleje, lægger op
til samtale om filmens temaer. Af hensyn til spisning
er det bedst med tilmelding til kirketjeneren tlf.
9831 4339.

DECEMBER
Julekoncert med Sys Bjerre
Onsdag den 4. december kl. 19.30 i Gunderup
Kirke
Sys Bjerre har siden 2008 gjort
sig bemærket på den danske
musikscene som sangerinde,
tekstforfatter og komponist.
Med fire albums bag sig, adskillige hits og talrige koncerter har
hun sunget sig ind i danskernes hjerter. I 2018 skrev
Sys Bjerre 12 salmer, heraf er flere blevet optaget i
"Kirkesangbogen".
Dørene åbnes kl. 19.00. Aftenens koncert har fri
entré - der samles ind til julehjælpen.
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Ingrid er glad
for livet!

Af Hanne Baltzer

Vi vidste at en af os ville
blive ladt alene tilbage
Af Hanne Baltzer
Det var blikstille den dag, Ingrid Sivertsen og familien i vaders vandrede ud i vandet ved Nr. Lyngby
og skiftevis spredte Kristians aske og lagde røde
roser. Højtideligt var det også, for øjeblikket var et
farvel til en mand og far. Nu var hans sidste ønske
udført, og den unikke urne med udskårne fuchsia
og æbletræ kunne komme med hjem i stuen: ”Nu
er der altid friske blomster i den. Det er mit sted.
Det har jeg det godt med,” siger Ingrid.
Kristian levede 10 år med
prostatakræft, men en
dag var det slut, og han
døde 86 år gammel den
31. juli 2017 - dog ikke mæt
af dage: ”Han kæmpede simpelthen til det sidste. Som han sagde til
en læge: Kan I ikke se, jeg har så meget at leve
for! Med det mente han familien, børn og børnebørn,” siger Ingrid stille. Hun var gift med Kristian i
59 år.

Han nåede også på rehabiliteringscenteret i Mou,
som han selv havde været med til at starte, da
han var med i ældrerådet. Desværre virkede
medicinen ikke tilstrækkeligt, og han døde på hospice i Farsø: ”Jeg følte en stor lettelse, da Kristian
kom på hospice, for derude forstod de omsorg og
pleje, og børnene og jeg sov der også i tre nætter. Det var trygt,” husker Ingrid.
Kristian blev bisat fra Nøvling Kirke, fordi Gistrup
Kirke, som de ellers tit
kom i, var under restaurering. Han havde skrevet
ned, hvordan han ville
have det, og det gjorde
det lettere for de efterladte. Bisættelsen blev smuk
og minderig: ”Det var en tung dag, men den var
også god. Og det skulle den være, for han havde
haft et godt liv,” siger Ingrid med eftertryk.

Jeg har fået styrke
fra min kristne tro

I 2016 døde deres svigerdatter. Kort tid efter eksploderede kræften hos Kristian – denne gang i
knoglerne: ”Jeg er sikker på, det skyldtes, at vores
søn mistede sin kone. Det gik dybt ind i min mand.
Helt bogstavelig talt. Senere fik han lungebetændelse og røg ind og ud af sygehuset. På et tidspunkt var han også på intensiv og i respirator.
Han ville så gerne overleve.”
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SIDE OM SIDE
Parret var altid i gang. Aktive i organisationer og
foreninger, men også fælles om arbejdet i købmandsforretningen, hvor de arbejdede side om
side: ”Vi var ikke bange for at gå på pension, for
vi kunne godt enes,” smiler hun. Kristian ønskede

efter arbejdslivet et års pause fra alle gøremål.
Derefter sagde han: Hvad så mor? Svaret hed
sportshøjskole, som de begge nød i fulde drag,
inden de engagerede sig på ny, fx blev Kristian
også besøgsven og var aktiv i sangkor. Ingrid er
også i dag en aktiv kvinde med mange gøremål:
”Jeg er stadig i gang. Det er jeg nødt til ellers ville
jeg blive træls. Jeg har altid haft et lyst sind, men
da Kristian døde, skulle jeg kæmpe med ikke at
få ondt af mig selv. Jeg har virkelig nydt godt af,
at min datter bor i Klarup, for vi har ofte spist den
varme mad sammen, så jeg ikke skulle spise alene.
Men nu kan jeg godt selv.”

I LIVE
Ingrid har også erfaret, at sorg gennemleves og
opleves vidt forskellig. Dog har det for hende været vigtigt at have noget at give sig til - gymnastik,
stavgang, linedans, Kirkens Korshærs genbrugsbutik og kortklub: ”Så kunne jeg bedre finde ro
herhjemme. Børn og venner var også fantastiske.
De har været her for os. For mig. Desuden har jeg
fået styrke fra min kristne tro. Hvis ikke jeg havde
haft den, ved jeg ikke helt, hvordan jeg ville have
det nu. Jeg tror, sjælen flyver op til himlen – at livet
ikke er slut, når vi dør.”
Selv om det er to år siden, at Kristian døde, kan
sorgen stadig bølge frem og tilbage. På spørgsmålet om, hun kan give et råd til andre, der
mister, siger hun forsigtigt: ”Vi sørger på forskellig
måde, men jeg synes, at man skal give sig selv
lov til at sørge og være ked af det. Det skulle jeg
selv lære. Det gik op for mig, at det var vigtigt. Vi
havde mange gode år sammen, og de mange
gode minder er dukket op efterhånden. Lige efter
Kristians død så jeg kun sygdom og sorg, men
efterhånden tager taknemligheden over. Vi har
haft så mange gode oplevelser. De kommer frem

nu. Det er dejligt. Jeg har det også fysisk bedre
efterhånden, som den knugende fornemmelse af
sorg løsner sig stille og roligt.”
Ingrid har talt meget med den søn, som mistede
sin kone. Han er i dag frivillig på Sorglinjen hos det
Nationale Sorgcenter. Sorglinjen er et tilbud til alle
aldersgrupper, der har mistet en nærtstående.
Livet fortsætter.

Vi mindes
Efteråret er på vej. Snart er det Alle Helgens søndag, den første søndag i november, hvor præsten i kirken læser navnene
op på dem, der er døde det sidste år, så vi
med taknemmelighed kan mindes det, de
var for os.
Det er en søndag til minde om de døde,
både dem vi selv har mistet og alle de
mennesker, som har båret den kristne tro
videre gennem generationer.
Gennem bønner og salmer erindrer vi
dem, vi har mistet. Nogle steder tænder
man også lys for dem, hvilket skaber en
højtidelig og varm stemning. Slægt skal
følge slægt.
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Gunderup · Nøvling · Gistrup
SOGNEPRÆST
Mette Nøhr Shaw, kirkebogsførende
Gunderupvej 1 · 9260 Gistrup
mail: MNS@km.dk· tlf. 98 33 30 15
Fridag fredag

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

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

SAMTALE MED PRÆSTEN
Ønsker du besøg i hjemmet eller fx i forbindelse
med indlæggelse på hospitalet, er du altid velkommen til at kontakte en af præsterne. Man er
også altid velkommen til at aftale en samtale på
fx præstens kontor. Præsterne har stor erfaring i at
tale med mennesker i sorg og krise. Man er velkommen med både små og store spørgsmål. Præsten
har tavshedspligt.

KIRKEKONTORET
Der er fælles kirkekontor for de tre sogne.
Kordegn Helle Lo Sørensen
Gunderupvej 1 · 9260 Gistrup
mail: HELS@km.dk · Tlf. 98 33 35 52
Træffetid mandag - fredag kl. 9.30-13.00
Torsdag tillige kl. 15.30-18.00

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

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

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

Gudstjenester
SKOVBRYNET kl. 10.30:
3/9
17/9
1/10
15/10
29/10
12/11
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EG (altergang)
MNS Høst i Gunderup
EG
LRK (altergang)
MNS
EG (altergang)

Kontakt
GUNDERUP KIRKE Hadsund Landevej 527· Gistrup
Konfirmandstuen Gunderupvej 1 · Gistrup
Graver Nicky Vestergaard
mail: graver-gunderup@mail.dk
tlf. 20 81 55 57 · Fridag mandag
Organist og korleder Elisabeth Bech-Egstrup
mail: elisabech@gmail.com
tlf. 26 24 97 06 · Fridag mandag
NØVLING KIRKE Nøvling Kirkevej 40 · Gistrup
Toften Brådalsvej 80 · 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 · Gistrup
tlf. 98 31 43 39
Kirketjener Annette Tøttrup
Mail: kirketjener@gistrup-kirke.dk
Tlf. 98 31 43 39 · Fridag mandag
Graver Gunnar Thrane
mail: graver@gistrup-kirke.dk · tlf. 40 11 05 14
Organist og korleder Elisabeth Bech-Egstrup
mail: elisabech@gmail.com
tlf. 26 24 97 06 · Fridag mandag
Organist/kirkemusiker
Simon Skytte Simonsen
mail: Simmelodies@gmail.com
tlf. 21 90 01 81
Kirketjener Rosa Kvist
mail: kirketjener@gistrup-kirke.dk
tlf. 98 31 43 39 · Fridag mandag
Sognemedhjælper Annette Tøttrup
Mail: smh@gistrup-kirke.dk
tlf.: 40 22 83 33 · Fridag mandag

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

26/11 LRK
10/12 MNS (altergang)
24/12 LRK

BELTOFTEN kl. 10.00:
4/9
17/9
2/10
6/11
4/12
24/12

MNS
MNS Høst i Gunderup
EG (altergang)
LRK
MNS (altergang)
EG

Gunderup · Nøvling · Gistrup

Gudstjenester
2019

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

Gunderup

Nøvling

Gistrup
-

24. aug.

Lørdag

10.30 MNS
Dåbsgudstjeneste

-

25. aug.

10. søndag efter Trinitatis

10.30 MNS

10.30 EG

1. sept.

11. søndag efter Trinitatis

9.00 EG

8. sept.

12. søndag efter Trinitatis

10.30 MNS

15. sept.

13. søndag efter Trinitatis

10.30 MNS Høst

17. sept.

Tirsdag

11.00 Hverdags17.00 Kirke for småfolk
høstgudstj. se side 9

22. sept.

14. søndag efter Trinitatis

29. sept.

15. søndag efter Trinitatis

10.30 LRK

10.30 MNS

6. okt.

16. søndag efter Trinitatis

10.30 MNS

10.30 EG

8. okt.

Tirsdag

12. okt.

Lørdag

13. okt.

17. søndag efter Trinitatis

10.30 LRK

9.00 LRK

10.30 EG

20. okt.

18. søndag efter Trinitatis

9.00 EG

10.30 EG

10.30 LRK

27. okt.

19. søndag efter Trinitatis

10.30 LRK

16.30 LRK Musikgudstj. 10.30 MNS

3. nov.

Allehelgen

10.30 EG

10.30 LRK

6. nov.

Onsdag

9.00 MNS

9.00 MNS

14.00 LRK
Friluftsgudstjeneste
Bydammen

10.30 EG

10.30 LRK

14.00 MNS & LRK

9.00 MNS

10.30 LRK Høst

10.30 EG Høst

10.30 MNS
9.00 LRK
16.00 EG
Vor Frue Gospel
17.00 Spaghetti

10.30 LRK Dåbsgudstj.

16.30 EG

17.00 Kirke for småfolk

10. nov.

21. søndag efter Trinitatis

16.30 MNS

10.30 MNS

10.30 EG

14. nov.

Torsdag

17. nov.

22. søndag efter Trinitatis

23. nov.

Lørdag

24. nov.

Sidste søndag i kirkeåret

10.30 LRK

10.30 EG

16.30 EG

1. dec.

1. søndag i advent

14.00 MNS

10.30 LRK

10.30 MNS

8. dec.

2. søndag i advent

10.30 LRK

16.00 LRK Musik

10.30 EG Familie

17.00 Spaghetti
10.30 MNS

16.30 LRK

10.30 LRK
10.30 EG
Dåbsgudstj.
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At føle sig favnet af
andre mennesker kan
gøre en taknemlig.
(Foto: folkekirken.dk)

Forundring
er i familie med
taknemmelighed

Taknemmelighed er i familie med forundring over
tilværelsen. Det er underligt, at mange af os er
sådan indrettede, at vi har lettere ved at brokke
os og være fejlfindere end det modsatte. Det
gælder i vores syn på samfundet, i relationen til andre
mennesker og i opfattelsen
af os selv. Det er ikke så tit,
man møder et menneske,
der udstråler glæde og
taknemmelighed og sætter
ord på det. Det modsatte er
langt hyppigere, selv om man måske har meget
at være glad for. Glæden og taknemmeligheden afhænger typisk ikke af alt det, vi har, men
af noget andet – fx om vi har nogen at elske og
holde af.

Taknemmelighed kan fx vokse frem i det øjeblik, et
menneske atter får fodfæste efter at have erfaret livets skrøbelighed. Når man føler sig sendt til
tælling uden kræfter eller overblik til at handle. I
sådanne situationer er alt
andet pludselig underordnet, og når man får fodfæste igen, fylder glæden
ved at leve meget. Det
kan vække til eftertanke i
den almindelige hverdag,
som der jo er flest af.

Livet er og bliver en
gave, og fordi det er et
livsmirakel, at vi overhovedet er til.

Mange af os kan ikke lade være med at anse
livet for livet værd. Vi står op hver morgen og går
i gang, så godt vi kan. Hvorfor egentlig det? Jo,
svaret er enkelt: Fordi livet er og bliver en gave, og
fordi det er et livsmirakel, at vi overhovedet er til.
Hanne Baltzer

