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TRYGHED
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Gunderup · Nøvling · Gistrup

Tryghed
Kirkemagasinet har denne gang ”tryghed” som sit tema. Tryghed er følelsen af at være uden for farezonen. Tryghed er også en tilstand, hvor vi er helt rolige og afslappede, fordi vi har tillid til, at nogen eller
noget beskytter os og tager sig kærligt af os. Det kan vi opleve derhjemme, i skolen, på arbejde, i kirken
og mange andre steder.
Når vi taler om tryghed, så taler vi ofte i samme åndedrag også om tillid og hygge. Vi er trygge i det
gode selskab sammen med de mennesker, som vi holder af. Vi føler os også trygge, når vi juleaften får
læst juleevangeliet op, synger ”et barn er født i Betlehem” og spiser andesteg, flæskesteg, rødkålssalat,
eller hvad traditionen nu er hjemme hos os.
En undersøgelse, som Trygfonden har lavet, viser, at menneskene omkring os har stor indflydelse på vores
oplevelse af tryghed, fordi det også er fra disse mennesker og miljøer, at vi kan hente hjælp, hvis vi kommer i krise. Her viser undersøgelsen, at den nærmeste familie er den vigtigste.
Men engang imellem er det måske i orden at føle sig en smule utryg. Så skal man prøve at finde modet
til at finde vej ud af de udfordringer, der er dukket op. Som det kendte citat siger: At vove er at tabe
fodfæste for en stund. Ikke at vove er at tabe sig selv.
Der findes ikke én definition på tryghed, og begrebet kan betyde mange ting, men et er sikkert: Tryghed
er noget, som vi skal give til hinanden.
Af Jesper Vinther, formand for Nøvling menighedsråd

Kirkemagasinet
Kirkemagasinet udgives af menighedsrådene i
Gunderup, Nøvling og Gistrup Sogne.
Udkommer tre gange om året.
Stille, stille, i en spiren
fylder dagen nattens plads,
mens du dyner våret om dig,
som en sky på din madras.
Før end morgendagen blomstrer,
er det tid at sove lidt.
Glæd dig trygt til det der venter,
tro mig, jeg har gjort det tit.
Tekst Martin Rauff-Nielsen 2016
”Vuggevise”. Fra Zenobia: Blot en ild
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Af sognepræst
Ejnar Grønlund

En salme om

Glæde midt i utryghed
Den lille by Mittelwalde i nærheden af Berlin havde været udsat for trediveårskrigens rædsler med
ødelæggelser og plyndringer. I kølvandet havde
også pesten hærget, så kun 42 af 245 husstande
var tilbage i 1645. I 1651 blev salmedigteren Paul
Gerhardt præst i byen - og han skrev i 1653 bl.a.
julesalmen: ”Hjerte, løft din glædes vinger!”.
Salmen er en trøsteprædiken, holdt på denne
dystre og knugende baggrund. Med salmen ville
digteren trodse elendigheden og bringe håb.
Vi ønsker naturligvis alle tryghed. Men vi ved også,
at undertiden rammes vi af noget utrygt. Salmen
her er et budskab om tryghed og frelse, og selvom
der er tunge stier at træde, er der en glæde og
et håb, som bærer. Der er en dør til den sande
glæde i julens evangelium. Midt i utrygheden er vi
ikke alene. Kristus er her. Kristus lod sig føde.

At søge tilflugt
Gud er vor tilflugt og styrke,
altid at finde som hjælp i trængsler.
Derfor frygter vi ikke, når jorden skælver,
og bjergene vakler i havets dyb.
Salme 46 vers 2-3

Hjerte, løft din glædes vinger!
Over muld
underfuld
englesangen klinger;
hør og mærk de toner søde,
Himlen lydt
melder nyt:
Kristus lod sig føde!
I, som tunge stier træde,
stands og hør:
Her er dør
til den sande glæde;
og i huset inden døre
trøstes ved
slig en fred,
ingen sorg tør røre!
(Paul Gerhardt, Salmebogen 114 vers 1og 3)

Midt i utrygheden
er vi ikke alene.
Kristus er her.

Tryg i fare
Ingen er så
tryg i fare
som Guds
lille børnesk
are,
fuglen ej i
skjul bag lø
v
et,
stjernen ej
højt over st
øvet.
Lina Sande
ll-Berg
Salmebog
en nr. 49 v
ers 1
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Gunderup · Nøvling · Gistrup

Rundet af
traditioner
Kirken kan være et trygt helle,
før man skal yde igen

Af Hanne Baltzer
Ole Bredvig Larsen er et engageret menneske. I
barndomshjemmet i Vestjylland lærte han at yde
og gøre gavn med de evner, han har. Og han
lærte, at man sagtens kan arbejde frivilligt og
at en søndagsgudstjeneste ikke er at kimse ad,
hvilket han også har båret ind i sit voksenliv. I dag
er han direktør i Danske Bank
i Aalborg, gift med Maiken og
far til to. Han er meget aktiv
en del steder, bl.a. er han
næstformand og kasserer i
Gistrup Menighedsråd. Han er
en handlingens mand, hvorfor
det af og til kan være nødvendigt at hvile uden mobiltelefonen eller computeren
tændt:

fordømmelse, men gerne om fællesskab og det
vigtige i, at vi skal tage os af hinanden. Jeg synes,
kristendommen lægger op til at se hinanden - ikke
kun betragte og vurdere.”
Gudstjenester er forskellige, men en højmesse
med altergang skaber noget specielt: ”Altergangen er noget ganske
særligt. Når jeg ligger på
knæ ved alteret, er det ofte
en stund, hvor jeg kommer
til at tænke på dem, jeg har
mistet, fx mine forældre. Alterbuen er halv - man siger
at den halvdel, der mangler, er på den anden side
(- i Himlen). Jeg har mange
gode minder om både min
mor og min far.”

Jeg indrammes
af ro, når jeg sidder i
kirken og skuldrene
sænker sig. I kirken
kan jeg godt lide
forudsigeligheden.

”Jeg indrammes fx af ro, når
jeg sidder i kirken og skuldrene sænker sig. I kirken
kan jeg godt lide forudsigeligheden. Jeg lever
mig ind i liturgien og rækkefølgen af det, der sker.
At sidde og synge salmer på kirkebænken gør
mig glad, for god musik får sjælen til at tage på
afveje, og det kan jeg godt lide. Til gudstjenesten
ved jeg, hvad der skal foregå. Det gør mig fri,”
fortæller Ole.

INSPIRATION
For ham er en god prædiken inspiration, han
kan bruge i en eller anden sammenhæng, fx at
blive mindet om, at vi skal anerkende hinanden
og ikke bedømme: ”I udgangspunktet lytter jeg
til præstens prædiken, men jeg kan ikke sige
mig fri for også at komme til at tænke på noget
andet undervejs. Jeg har ikke brug for at høre om
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Inden året rinder ud, mødes Oles familie i Lemvig.
Den 30. december havde Oles far fødselsdag.
Den fejrer de stadig på gravstedet i Lemvig med
at synge Dejlig er jorden og efterfølgende nyde
en god middag med hamburgerryg og grønlangkål: ”Min yndlingssalme var også min fars: Dejlig
er jorden. Efter vers 2, hvor vi synger noget om,
at slægt skal følge slægters gang, går jeg i stå,
fordi jeg overvældes af følelser. Sådan er det hver
gang, jeg synger den salme,” siger han stille.

1000 TING OG 5 MINUTTER
Ole kommer sjældent til arrangementerne i kirken
i løbet af ugen, fordi kalenderen er velpolstret
med mange gøremål, men han er til gudstjeneste
af og til: ”Kirkekaffen bliver jeg ofte til, fordi jeg
synes, det hører med til det at være menigheds-

SÆRLIGE GUDSTJENESTER
Når jeg ligger
på knæ ved
alteret, er det ofte
en stund, hvor jeg
kommer til at tænke
på dem, jeg
har mistet.
rådsmedlem, selvom der kan være
1000 ting, jeg skal svare på. Har
vi menighedsrådsmøde, kan jeg
godt finde på at sætte mig ind
i kirken før eller efter mødet og
nyde stilheden. Lige lade tankerne
fare, indstille blikket mod uendeligt
eller alteret. Bare være alene. Fem
minutter er nok. Måske kommer
jeg i tanke om morfars yndlingssalme, Du gav mig, o Herre, en lod
af din jord. I et af versene står der:
”Hvad magted jeg vel, om du ej
gav held? Det vokser jo, medens
vi sove.” Det er værd at huske på.”
Et nyt år skydes snart i gang. Skal
Ole pege på et nytårsforsæt må
det være ”at være i nuet” eller at
blive bedre til at sige nej til opgaver: Med hensyn til det første:
”Man skal leve lige nu. Jeg synes,
jeg er blevet bedre til at være i
nuet. Jeg synes også, jeg er blevet
bedre til at sige nej, selvom min
kone nok ikke vil give mig ret i
det,” griner han.

FRA EN AF OLES 			
YNDLINGSSALMER
Så lær mig da, Herre,
at dig til behag
jeg bruger det pund,
mig blev givet,
at fylde med hæderligt 		
virke min dag,
at hjælpe og værne om den, 		
som er svag,
at elske, thi deri er livet.
Og giv mig til sidst
et navn, Herre Krist,
som er i din livsbog indskrevet!
Fra Salmebogen nr. 728

GODT NYTÅR ALLE SAMMEN!
Søndag den 1. december kl. 14.00 i Gunderup Kirke
Den første søndag i kirkeåret markerer kirkens nytår. I Gunderup sker det igen i år i samarbejde med Gunderup Borgerforening. Efter gudstjenesten inviterer Borgerforeningen
på glögg og æbleskiver i konfirmandstuen. Traditionen tro
tændes byens juletræ kl. 16.30.
ADVENTSGUDSTJENESTE MED KORKLANG
Søndag den 8. december kl. 16.00 i Nøvling Kirke
Det bliver rigtig julestemning med musik, korsang og fællessang. Oplev kirken bruse af glade børnestemmer denne skønne adventssøndag - både Nøvling Skolekor, kirkens
børnekor, kirkekor og frivilligkor optræder. Vi får besøg af en
solist, Ida Lohmann, som synger sammen med koret. Og så
skal vi høre læsninger om advent og Jesu fødsel.
ADVENTS-MUSIK-GUDSTJENESTE
Søndag den 22. december kl. 10.30 		
i Gunderup Kirke
Til denne musikgudstjeneste skal vi høre
musik og tekster, der passer i adventstiden
og leder frem mod jul. Gudstjenesten vil
have en anderledes form, hvor musikken
og tekstlæsningerne vil stå i fokus. Lad julen og musikken trænge ind i dit hjerte,
og kom i julestemning. Liturg: Mette Nøhr
Shaw, sopran: Theresa Lundquist og organist: Elisabeth
Bech-Egstrup.
NYTÅRSAFTENSGUDSTJENESTE
Tirsdag den 31. december kl. 23.30 i Nøvling Kirke
Sammen tager vi afsked med det gamle år. Ved midnat
lader vi roen og eftertænksomheden sænke sig, mens vi
lytter til kirkeklokkens 12 slag, der ringer det nye år ind. Efter
gudstjenesten går vi ud i natten med et glas bobler og ser
2020 blive skudt ind.
HELLIG TRE KONGERS-ARRANGEMENT
Søndag den 5. januar kl. 14.00 i Gunderup Kirke
Folkekirken er til debat, når sognepræst Birgitte Kragh Engholm holder prædiken og efterfølgende foredrag. Hun er
sognepræst på Vesterbro i København, udvikler, forfatter &
fremtidsforsker. Spørgsmålet er: Har Folkekirken overhovedet en fremtid? Tænk med på svaret, og hør om de mega-trends, der også påvirker Folkekirken fremover.
ASKEONSDAG - FYRAFTENSGUDSTJENESTE
Den 26. februar kl. 17.00 i Gistrup Kirke
Askeonsdag er den første dag i fastetiden. I gudstjenesten
indgår en ceremoni, hvor der tegnes et askekors på panden. Et smukt ritual som indledning til fastetiden. Efter gudstjenesten serveres suppe.
GOSPELGUDSTJENESTE I GISTRUP KIRKE
Torsdag den 26. marts kl. 19.00
Konfirmanderne præsenterer gospelsange og rytmer, som
de i løbet af dagen har indøvet under ledelse af Joachim
Hejslet Jørgensen.
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Af Jesper Vinther

Trygheden
er her lige
omkring os
Sidste års konfirmander Andrea, Laura og Thor fortæller, at der er masser
af tryghed i deres verden. Faktisk er der så godt og trygt omkring dem, at
utrygheden ikke er en følgesvend, som de oplever findes i nærheden.
En solskinsfyldt lørdag formiddag er Andrea Bjørk
Vinther Dahl (14 år), Laura Schytz Kristensen (13 år)
og Thor Møller Pedersen (15 år) inviteret med ind
i kirken til en samtale om,
hvad tryghed er for dem,
og her er de helt enige:
"Tryghed er, når man er
sammen med sin familie
og venner." Og når man
spørger om, hvordan de
mærker trygheden, så er
de også enige: ”Tryghed er,
når jeg føler mig rolig og godt tilpas,” siger Laura,
mens hun tillidsfuldt kigger direkte ind i øjnene på
den, som hun taler med. Thor tilføjer: ”Tryghed er
at være sammen med dem, som man holder af.
Tryghed er fællesskab.”

det er et uvant emne, for hvorfor interessere sig for
noget, som de oplever overalt i hjemmet, skolen
og fodboldklubben? Andrea, Laura og Thor har
ro nok indeni sig til, at de
sidder helt stille og filosoferer over, hvad tryghed er for
dem. Man kan mærke, at
de har tillid til hinanden og
efter en stund i tænksomhed, så kommer Andrea
med et bud på, hvad tryghed er for hende: ”Det er
svært at definere, hvad tryghed er. Men jeg ved,
at jeg er tryg, når jeg hviler i mig selv. Jeg er tryg
ved de steder, hvor jeg normalt kommer. Jeg er
tryg ved de mennesker, som jeg plejer at snakke
med.” Laura er enig: ”Ja, tryghed er, når jeg ved,
at der ikke kommer til at ske mig noget.” Efter
endnu en tænkepause følger Thor op: ”Tryghed er
også, når man er sikker på dét, man gør - og det
ikke føles akavet.”

Tryghed er også, når
man er sikker på dét,
man gør - og det ikke
føles akavet.

De tre unge har sat mobiltelefonerne på lydløs,
lagt overtøjet og sidder klar til at give deres bud
på, hvad tryghed er for dem. De kan mærke, at

Andrea, Laura
og Thor.
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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, en 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. 51 51 99
92. Kontaktperson: Steen Juel, tlf. 20 77 42 68.
Program: se opslag i kirken el. på www.gistrup-kirke.dk

KIRKEN ER ET ROLIGT STED
De tre unge blev konfirmeret i foråret 2019.
På spørgsmålet, om de oplever kirken som
et trygt sted at være, så nikkes der bekræftende:
”Kirken larmer ikke så meget, og til konfirmationen kender vi dem, der kommer og
er med. Det, synes jeg, var meget trygt,”
fortæller Andrea.
”Man bliver rolig, når man går ind i kirken.
Kirken er et roligt sted. Her er vi alle på samme grund,” fortæller Thor og husker med et
smil, at han ikke var så rolig om morgenen
på konfirmationsdagen, hvor han sov over
sig. Men alt gik trygt og godt.
Laura husker konfirmationen som en god og
hyggelig dag: ”Vi var sammen med dem, vi
kender og stoler på, og vi vidste, hvad der
skulle ske. Jeg mærkede en rolighed.”
Kirkegården oplever de også som et trygt,
pænt og roligt sted, hvor der ikke er noget
at være bange for, og hvor man kan gå en
lille tur med sig selv og tænke over tingene.

VI HAR MEGET TRYGHED
I samtalen om tryghed kommer de også til
at tænke på, at det ikke er alle steder i verden, hvor der er trygt at være. Flygtningeproblematikker og klimaproblemer er nogle
af de emner, som de unge går og tænker
over. Andrea mener, at vi selv kan gøre noget: ”Vi skal tænke over, at vi ikke bare smider tingene i naturen,” siger hun. Også Thor
kan fortælle om ferier i Italien, hvor affaldet
flød rundt på campingpladserne, og der var
plastik overalt: ”I Danmark sorterer vi affaldet, og på den måde hjælper vi selv til.”
Laura sidder og tænker over, hvad vi har
talt om, og konkluderer: ”Vi er ret heldige i
forhold til mange andre lande. Vi har meget
tryghed.”

Pigekammeret i Toften Nøvling - herrefri zone!
Et mødested for kvinder i alle aldre, hvor der lyttes,
snakkes og drikkes kaffe - altid med et vedkommende oplæg:
Tirsdag den 3. december kl. 12.30
Julefrokost. Vi begynder i kirken
med en kort andagt - herefter
serveres der julefrokost. Pris 100 kr.
Tilmelding til Grete Nielsen tlf. 24
63 49 76 eller mail regnergrete@
gmail.com senest den 1. december. Husk, at du selv skal medbringe drikkevarer.
Tirsdag den 25. februar kl. 14.00
I ord og billeder: På sejltur til Lofoten med Jonna og
Jørgen Fristrup.
Tirsdag den 17. marts kl. 14.00
Foredrag ved Anne Helene Jensen: ”Fra Skagen til
Kruså med barnevogn”.
Strikkecaféen
Vi strikker og drikker kaffe i et uforpligtigende samvær.
De færdige arbejder doneres til velgørende formål.
Vi mødes følgende tirsdage kl. 14.00: I Gistrup den 7.
januar, i Gunderup den 4. februar og i Nøvling den 3.
marts. Kontakt Jytte Nordklitgaard for yderligere oplysninger tlf. 41 50 10 11 eller mail: nordklitgaardjytte@
gmail.com. Strikkegarn modtages med tak.
Syng i Gistrup Kirke
Torsdage i lige uger kl. 10.00 - 11.30. Sidste gang inden jul er den 12. december, og første gang i 2020 er
den 9. januar.
Kom med til hyggeligt samvær med salmer og højskolesange efter deltagernes ønsker.
Sange omkring et flygel
Onsdagene 27. november, 29. januar, 26. februar og
18. marts kl. 19.00-20.00 i Nøvling. Vi er en gruppe i
alle aldre, der synger en blanding af evergreens, højskolesange, pop/rock, salmer, viser og andet. Det er
ikke korsang, men fællessang, så alle sangglade kan
være med. Der er altid plads til en til omkring flyglet.
Morgensang, morgenkaffe og morgenvandring
Hver onsdag i Gunderup sognesal kl. 9-11. Vi synger
sange, nyder kaffe og rundstykker og går derefter en
tur. Turens længde afpasses deltagernes ønsker. Tilbuddet er for alle. Mød blot op og få en dejlig start
på dagen. Ingen tilmelding. Pris: 20 kr.

7

Nøj…det´ for børn - og familier
JUL I BØRNEHØJDE
- NØVLING KIRKE
Børnehavejul - tirsdag den 3. december
Kl. 9.00 Dannerhøj Børnehave.
Kl. 10.30 Tophøj Børnehave.
Onsdag den 4. december
Kl. 9.00 Skovbørnehaven Tvedholm.
Kl. 10.30 Nøvling Børnehave.
Skolejul - fredag den 20. december
Kl. 8.15 Nøvling Skole.
Jul for de mindste - fredag den 20. december
Kl. 9.45 Dagplejebørn.

- GISTRUP KIRKE
Børnehavejul - onsdag den 18. december
Efter overskriften skriv:
Kl. 9.30 For de 0-3-årige
Kl. 10.30 For børnehavebørn 			
og andre 3-6- årige
Juleafslutninger: Den 20. december
Tre juleafslutninger for elever fra Gistrup Skole.

FAMILIEGUDSTJENESTE
Søndag den 8. december kl. 10.30 i Gistrup Kirke
Gudstjeneste med lysoptog, hvor der er tænkt
på børnene og plads til hele familien. Der er tillige afslutning for mini-konfirmanderne.

BLIV MINIKONFIRMAND
I GISTRUP
Bliv minikonfirmand fra januar - april. Et tilbud til
3. klasserne. Der bydes velkommen torsdag d.
16. januar kl. 17.00 i forbindelse med spaghettigudstjenesten. Efter spisning er der orientering
om forløbet. Se mere på kirkens hjemmeside.

SPAGHETTIGUDSTJENESTE
Torsdag den 16. januar kl. 17.00 i Gistrup Kirke
En kort børnegudstjeneste med fortælling, salmer og bevægelsessange. Bagefter er der fællesspisning til 20 kr. for voksne og 10 kr. for børn.

- GUNDERUP KIRKE
Skolejul - fredag den 20. december
kl. 11.00

Fjellerad Skole - alle andre 		
er også velkomne.

ADVENTSGUDSTJENESTE
MED KORKLANG
Søndag den 8. december kl. 16.00		
i Nøvling Kirke
Det bliver rigtig julestemning med musik,
korsang og fællessang. Oplev kirken bruse
af glade børnestemmer denne skønne adventssøndag - både Nøvling Skolekor, kirkens
børnekor, kirkekor og frivilligkor optræder. Vi
får i år besøg af en solist, Ida Lohmann, som
synger sammen med koret.
Og så skal vi høre læsninger om advent og
Jesu fødsel.
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KÆRE GUD, SEND OS
FLERE MINIKONFIRMANDER
TIL GUNDERUP…
Går du i 3. klasse og bor i Gunderup Sogn, så
kridt skoene og kom af sted lørdag den 25. januar 2020 kl. 10.00 i Gunderup Kirke… "Er det
noget ved?", spørger du måske dig selv. Til det
er der kun at sige, at nogle af de ”gamle” minikonfirmander ville ønske, at det havde varet
for evigt!
Vi mødes tre lørdage fra kl. 10.00-14.00, og vi
afslutter forløbet med en familiegudstjeneste,
som er for ALLE familier i vores sogn. Minierne
mødes lørdag den 25. januar, lørdag den 1. februar, lørdag den 8. februar og holder gudstjenesten søndag den 9. februar kl. 14.00.
I kirken hører vi om alt muligt, og bagefter går
vi i konfirmandstuen, hvor vi spiser frokost sammen og er kreative.

KIRKE FOR SMÅFOLK
- OG DERES FAMILIER
I NØVLING KIRKE
Tirsdag den 28. januar og onsdag den 1. april
- begge gange kl. 17.00
En kort gudstjeneste, der bl.a. indeholder en
spændende bibelfortælling, dukketeater,
bevægelsessange m.m. Gudstjenesten varer ca. en halv time, og derefter er der aftensmad i Toften. Alle er velkomne til at spise
med.
Tilmeld jer gerne af hensyn til maden på:
gitterolighed@icloud.com.
Pris for mad: Voksne 20 kr. og børn 10 kr.
Max 50 kr. for en familie.

FASTELAVNSFEST OG 		
FAMILIEGUDSTJENESTE
Søndag den 23. februar kl. 10.30 i Gistrup Kirke
Efter gudstjenesten er der fastelavnsfest med
tøndeslagning og fastelavnsboller. Mød gerne udklædt.

PÅSKEARRANGEMENT
FOR BØRNEHAVER
Onsdag den 1. april kl. 10.00 i Gistrup Kirke
Alle 3- 6- årige inviteres til en stemningsfuld
oplevelse i kirken, hvor vi vil se og høre fra
påskens fortællinger og synge nogle af påskens sange. Børnene skal finde gemte påskeæg og som afslutning serveres boller.

GISTRUP/NØVLING
BABYSALMESANG
Giv dit barn den bedste start på livet ved at
deltage i babysalmesang. For børn i alderen
ca. 3-9 måneder. Efter sangen er der kaffe,
saftevand og hygge.
Gistrup: Nye hold begynder tirsdag den 7. januar kl. 10.00 og tirsdag den 8. marts kl. 10.00.
Forløb otte gange. Tilmelding til musikmedarbejder Rita Sisák på tlf. 53 14 39 06 eller mail:
sisakrita@gmail.com
Nøvling: Nyt hold begynder onsdag den 4.
marts kl. 10.00. Holdet mødes ca. otte gange. Tilmelding til organist Gitte Rolighed på
tlf. 22 38 04 86 eller på mail: gitterolighed@
icloud.com

BØRNEFEST - DÅBSTRÆF
- KONCERT
Lørdag den 14. marts kl. 10.00 i Gistrup Kirke
En kort gudstjeneste i børnehøjde med fortælling, leg og bevægelse, sang og musik.
Herefter forfriskninger til store og små. Som
afslutning er der koncert med Michael Back.
Børn født i 2014, 2015 og 2016 modtager en
særlig indbydelse. Men børn i alle aldre er
velkomne samme med alle andre. Det koster 20 kr. for voksne og 10 kr. for børn. Tilmelding til sognemedhjælper Annette Tøttrup
tlf. 40 22 83 33 eller mail: smh@gistrup-kirke.dk

GISTRUP BONGO
Bongo 1 (ca. 1-4 år) og Bongo 2 (ca. 4-6 år).
De musikalske oplevelser er tilpasset børnenes alder.
Nye hold begynder torsdag den 9. januar kl.
16.30 og kl. 17.20. og igen nye hold torsdag
den 12. marts kl. 16.30 og 17.20. Forløb: otte
gange.
Tilmelding til musikmedarbejder Rita Sisák på
tlf. 53 14 39 06 eller mail: sisakrita@gmail.com
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Arrangementer
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.
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.
"Ind under jul" - advents- og julehygge
Tirsdag den 10. december kl. 14.00 i Gistrup Kirke
Julen er hjerternes, hyggens og traditionernes tid. Vi
skaber julestemning med juleknas, julestads og hyggelig julemusik fremført af organist Simon Simonsen,
ledsaget af dygtige musikere udefra. Hold en pause
fra travlheden og kom i julestemning.
Julekoncert
Torsdag den 12. december kl. 19.00 i Gistrup Kirke
Traditionen tro synger Gistrupkoret julen ind sammen
med Gistrup Kirkes Ungdomskor. Smægtende toner
og masser af julestemning. Orgel, klaver og direktion
varetages af organist Elisabeth Bech-Egstrup og Jens
Eric Strudsholm. En stemningsfuld koncert for hele familien. Fri entré - der samles ind til julehjælpen.
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Aalborg Postorkesters Julekoncert
Mandag den 16. december kl. 19.30 i Gistrup Kirke.
Der spilles festlig julemusik, så taget løfter sig.
Advents-Musik-Gudstjeneste
Søndag den 22. december
kl. 10.30 i Gunderup Kirke
Vi skal høre musik og tekster,
der passer i adventstiden og
leder frem mod jul. Gudstjenesten vil have en anderledes form, hvor musikken og
tekstlæsningerne vil stå i fokus. Lad julen og musikken
trænge ind i dit hjerte, og kom i julestemning. Liturg:
Mette Nøhr Shaw, sopran: Theresa Lundquist og organist: Elisabeth Bech-Egstrup.

JANUAR
Hvordan skaber vi rammerne for en god familie?
Tirsdag den 14. januar kl. 19.00 i Gistrup Kirke
Familieterapeut Birgitte
Nygaard og læge Poul
Nygaard sætter fokus på
familiens trivsel. Forventningerne til parforholdet
og til familielivet er i dag
store. Hvad er en lykkelig familie? Hvordan tale
med børnene? Hvordan magter vi konflikter og svære livsomvæltninger? Birgitte og Poul mener, at det
bedste, forældre kan give deres børn, er forældre,
som er glade for hinanden. For kærlighedens største
fjende er ligegyldigheden. Aftenen henvender sig i
særlig grad til familierne, men alle er velkomne.

Gunderup · Nøvling · Gistrup
Mennesker og tro i verdens brændpunkter
Tirsdag den 21. januar kl.
14.00 i Gistrup Kirke
Sogneeftermiddag med
Benedikte og Johs Kühle,
der fortæller om deres
engagement i Danmission, som er stærkt tilstede i
både Mellemøsten, Afrika og Asien.

FEBRUAR
Kyndelmisse
Søndag den 2. februar, kl. 19.00 i Nøvling Kirke
Vinterens mørke kan være en udfordring. Vi længes
på mange måder efter lyset. Denne meditative aften indbyder til ro og eftertanke med læsninger, stilhed, lystænding, salmer og musik. Velkommen til en
stund i fordybelse, lys og nærvær.
Musikcafé
Torsdag den 6. februar kl.
19.00 i Gistrup Kirke
Kirkens organister Elisabeth Bech-Egstrup og
Simon Simonsen leder os
gennem denne aften. Vi
stifter bekendtskab med
nyere sange og salmer, og deltagerne vælger fra
Højskolesangbogen.
Visioner for ældre- og handicappolitik
Tirsdag den 11. februar kl. 14.00
i Gistrup Kirke
Sogneeftermiddag, hvor rådmand Jørgen Hein fortæller om
Ældre- og Handicapforvaltningen
set i perspektiv af tidens udfordringer.

”Ud med kirken” - om mission og samfund 		
v. Johs Kühle, Danmission
Onsdag den 12. februar kl. 19.30
i Gunderup Sognesal

taler og tænker sammen om det, der er vigtigt for os
i respekt for hinandens meninger og kultur. Tro, håb
og kærlighed fører fx ikke til isolation, men til fællesskab. Derfor skal kirken ud over rampen med sit budskab og være midt i verden!
Martin Kollerup Trio
Tirsdag den 25. februar
kl. 19.30 i Gistrup Kirke
Komponisten Martin Kollerup Sørensen er inspireret af komponister og
musikere som Chick Corea, Sting, Peter Erskine,
Jan Johansson og mange andre. Musikken rummer
værker, hvor energi er i højsædet - til intime og følsomme ballader. Trioens lyd tager udgangspunkt i
den klassiske jazz piano trio "sound", men den henter
også inspiration fra fusionsmusikken. En koncert fremført af topprofessionelle musikere, som både gæster
nationale og internationale scener.

MARTS
De vildeste smuglerhistorier
Tirsdag den 10. marts kl. 14.00 i Gistrup Kirke
Sogneeftermiddag med forhenværende tolder Egon
Nielsen, Frederikshavn.
Kan tro flytte bjerge? Eller flytter bjerge troen?
Onsdag den 25. marts kl. 19.00,
Toften i Nøvling
Fælles sogneaften med Niels Chr.
Hvidt, professor i eksistentiel og
åndelig omsorg. Tro flytter bjerge,
siger man. Meget tyder på, at det
faktisk er tilfældet, og især ved
sygdom, at folk med en trospraksis
klarer sig bedre. Forholdet mellem
tro og helbred har været et relativt overset emne i
den danske sundhedsfaglige forskning. I de fleste
kulturer og religioner har der imidlertid været en
afgørende forbindelse mellem tro og helbred med
stort fokus på sammenhængen mellem krop, psyke
og sjæl. Niels Christian Hvidt er ansat ved Institut for
Sundhedstjenesteforskning på Syddansk Universitet.

For nogen er mission et belastet
ord, som forbindes med fordomme og erfaringer, man ikke bryder
sig om. For andre peger ordet på
det meningsfulde samvær, hvor vi
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Tryghed er én ting i dag
- noget andet i morgen
- Usikkerhed kan udfordres
Af Hanne Baltzer

Hvad kan vi gøre for at holde fast i det, som giver os tryghed midt i en tid,
hvor alt er i forandring? Det spørgsmål skabte en samtale med samfundsforsker Johannes Andersen fra Aalborg Universitet.
”Man skal gøre sig klart, at man kan være utryg
af flere grunde og af forskellige grunde. I gamle
dage vidste man ikke, hvad der var lige rundt om
hjørnet, og det kunne virke truende. Bilen var fx
også en trussel, fordi man kunne blive kørt ned. I
dag, hvor vi kan klikke os
frem til selv de mindste
steder i verden, er trygheden ikke vokset, for der er så
meget, der kan udfordre. Jo
mere mobile vi bliver, jo flere
kræfter sættes fri, jo flere
nye utrygheder er på vej. Er
der fx liv andre steder i universet? Hvad betyder klimaforandringer for mennesker
jorden rundt? Og for mig,”
siger Johannes Andersen.

TRUSLER OG STYRKE
Nogle trusler skyldes uvidenhed, andre at man bliver grebet af en stemning og hidset op: ”Når truslen er på afstand, så bliver det mere trygt, fx taler
vi ikke meget om atomtruslen fra Barsebäck, hvis
nedfald ellers nok kunne
ramme fx Gunderup, hvis
det går galt, og vindretningen er rigtig. Trusselsbilleder
skifter, og nye utrygheder
opstår. Truslen nedtones
typisk over tid,” vurderer
Johannes Andersen.

Tillid til hinanden er
den vigtigste kilde til, at
et samfund kan fungere.
Vi bliver nødt til at tro
på, at vi kan gøre
noget sammen.

Mange af de faktorer, der
tidligere gav os tryghed, så som kontinuitet og
stabilitet, kan vi ikke længere læne os op ad, selv
om Danmark fortsat er et af verdens tryggeste
samfund. Usikkerhed og utryghed er to forskellige
ting. Usikkerhed kan være udviklende for folk, fordi
de udfordres til at tænke nyt - fx om det er nu, jeg
skal investere i en elbil, for at hjælpe miljøet. Vi får
diskussioner og laver efterfølgende ordninger, som
kan være med til at skabe tryghed, selvom det
ikke er alt, vi er villige til at gøre noget ved.
Årsager til utryghed kan være mangeartede, fx
manglende viden, følelsen af ikke at have styr på
egen livssituation mm.
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Selv kan man jo godt være
en del af en udvikling, fordi
man får lyst til at handle: ”Uden udfordringer/
usikkerhed så ville der ikke være innovation. For
de fleste af os er usikkerhed en drivkraft til at gøre
noget, fx blive engageret i affaldsindsamling eller
blive politisk aktiv. Eller være frivillig. At lykkes med
at gøre en forskel bevirker, at man føler sig stærkere. Generelt kan man sige, at hvis man handler,
føler man sig stærkere. Når man føler sig stærkere,
bliver man mere tryg,” siger han.
Han peger på tre områder, som danskerne oplever som trusler: Klimaforandringer, de fremmede
og om vi kan bevare vores velfærdsstat. Der er
ikke stor enighed om, hvad man kan gøre for at
bearbejde de tre udfordringer.

Gunderup · Nøvling · Gistrup
UDE, HJEMME
Et godt hjem og tillid til hinanden er ifølge Andersen gode kilder til tryghed. Nogle siger: Ude godt,
hjemme bedst. Det er i hjemmet, de fleste føler sig
trygge. ”Ude” er generelt mere utrygt, fordi man
ikke kan smide alle parader. Man er på. Hjemme
derimod skulle gerne være det sted, hvor man
kan lade op, være svag og udmattet - og alligevel elsket. Hvor man kan være helt sig selv - og
tryg.

At lykkes med at
gøre en forskel bevirker,
at man føler sig stærkere.
Når man føler sig
stærkere, bliver man
mere tryg.

”I et godt hjem har man tillid til hinanden – og det
er den vigtigste kilde til, at et samfund kan fungere. Den gensidige tillid falder desværre i samfundet. Danmark har haft verdensrekord i tillid blandt
andet pga. vores velfærdssamfund. Sådan er det
ikke nu, fordi velfærdsstaten ikke længere fungerer helt optimalt. Der er en mindre tillid til myndigheder, når ældre fx føler sig pressede og utrygge
og ikke synes, de får den hjælp, som de har brug
for. At bearbejde utryghed kan vi, hvis vi får mere
tillid til hinanden og tror på, at vi kan gøre noget
fælles."

KIRKEN SOM MULIGT SIKKERHEDSNET
Nogle oplever kirken som et slags sidste sikkerhedsnet frem mod livets afslutning: ”Historisk set
fylder kirken mindre og mindre. Principielt kunne
kirken sagtens komme mere på banen, men når
borgere trækker sig, er det svært. Flere har fået et
mere kulturkristent perspektiv - en mening om, at
der helst ikke skal forkyndes for meget. Samtidig
oplever mange, når de bliver ældre, at den fundamentale usikkerhed, mange føler ved at tænke
på, at vi skal dø en dag. Der finder man lettere
svaret i kirken, når man skal bearbejde netop den
usikkerhed,” mener samfundsforskeren.

Johannes Andersen er samfundsforsker ved Aalborg Universitet. Han slår i artiklen et slag for, at
trusler kan bearbejdes godt i fællesskab med andre. Det kræver tillid, så man kan blive tryg igen.

TRYGHED ER…
• Tryghed er at vide, at jeg er ok, og at der ikke er nogen efter mig.
• Tryghed er at have modet til at gribe en chance, selv om jeg ikke
helt ved, hvad den indeholder.
• Tryghed er at have en familie.
• Tryghed er at have mindst én, som gider høre efter, hvad jeg siger.
• Tryghed er at være en del af et fællesskab.
• Tryghed er at tro på, at jeg aldrig falder ud af Guds hånd.
• Tryghed er at være hjemme hos mig selv.
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Gunderup · Nøvling · Gistrup
SOGNEPRÆST

Kontakt

Mette Nøhr Shaw, kirkebogsførende
Gunderupvej 1 · 9260 Gistrup
mail: MNS@km.dk· tlf. 98 33 30 15
Fridag fredag

GUNDERUP KIRKE Hadsund Landevej 527· Gistrup
Gunderup Sognesal Gunderupvej 1 · Gistrup

SOGNEPRÆST

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

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

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

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

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.

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

KIRKEKONTORET

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

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

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

Sognemedhjælper Annette Tøttrup
Mail: smh@gistrup-kirke.dk
tlf. 40 22 83 33 · Fridag mandag

10/12
24/12
7/1
21/1
4/2

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

KIRKETAXA

Organist/kirkemusiker
Simon Skytte Simonsen
mail: Simmelodies@gmail.com
tlf. 21 90 01 81

SKOVBRYNET kl. 10.30:

SAMTALE MED PRÆSTEN

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

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

18/2
3/3
17/3
31/3
14/4
28/4

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

BELTOFTEN kl. 10.00:
4/12
24/12
8/1
5/2
4/3
1/4

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

Gudstjenester

GUNDERUP

NØVLING

GISTRUP

DECEMBER
1. dec.

1. s. i advent

14.00 MNS

10.30 LRK

10.30 MNS

8. dec.

2. s. i advent

10.30 LRK

16.00 LRK Musikgudstj.

10.30 EG Familiegudstj.

15. dec.

3. s. i advent

10.30 EG

10.30 MNS

16.30 EG (kaffe kl. 15.30)

22. dec.

4. s. i advent

10.30 MNS Musikgudstj.

16.30 MNS

10.30 LRK

24. dec.

Juleaften
15.00 MNS

13.30 MNS
15.00 LRK

10.30 MNS

10.30 EG

13.30 LRK
15.00 EG
16.30 EG
16.30 EG

25. dec.

Juledag

26. dec.

2. juledag

10.30 LRK

29. dec.

Julesøndag

10.30 EG

31. dec.

Nytårsaften

23.30 LRK

JANUAR 2020
1. jan.

Nytårsdag

15.00 LRK

5. jan.

Helligtrekonger

14.00 MNS &
Birgitte Kragh Engholm
10.30 LRK

16.30 LRK
10.30 EG

16.30 EG

16.30 LRK

10.30 EG

12. jan.

1. s.e. H3k

16. jan.

Torsdag

18. jan.

Lørdag

10.30 MNS Dåbsgudstj.

19. jan.

2. s. e. H3k

10.30 MNS

10.30 EG

16.30 MNS

26. jan.

3. s. e. H3k

16.30 LRK

10.30 MNS

10.30 LRK

28. jan.

Tirsdag

17.00 Kirke for småfolk

Sidste s. e. H3K

19.00 LRK Kyndelmisse

10.30 MNS

17.00 Spaghettigudstj.

FEBRUAR
2. feb.

Septuagesima

14.00 MNS Familiegudstj.

10.30 EG

16.30 EG

16. feb.

9. feb.

Seksagesima

10.30 EG

16.30 LRK

10.30 LRK

23. feb.

Fastelavn

16.30 EG

26. feb.

Askeonsdag

10.30 EG Familiegudstj.
17.00 EG

MARTS
1. marts

1. s. i fasten

10.30 LRK

10.30 MNS

9.00 MNS

8. marts

2. s. i fasten

9.00 EG

9.00 LRK

10.30 EG

14. marts

Lørdag

15. marts

3. s. i fasten

10.30 MNS

10.30 EG

10.00 EG Dåbstræf /
børnefest/dåbsgudstj.
9.00 EG

22. marts

Midfaste

9.00 MNS

10.30 MNS

10.30 LRK

10.30 MNS

19.00 LRK

10.30 LRK

26. marts

Torsdag

29. marts

Mariæ Bebud.

19.00 Gospelgudstj.

APRIL
1. april

Onsdag

17.00 Kirke for småfolk

5. april

Palmesøndag

10.30 LRK

10.30 EG

14.00 EG Kirkens fødsels-

9. april

Skærtorsdag

10.30 MNS

19.00 MNS

19.00 EG

10. april

Langfredag

9.00 LRK

10.30 LRK

12. april

Påskedag

10.30 LRK

10.30 EG

13. april

2. påskedag

19. april

1. s. e. påske

26. april

2. s. e. påske

10.30 MNS

dag. Familiegudstj.

10.30 MNS
10.30 EG
9.00 MNS

10.30 LRK
9.00 LRK Konfirmation
11.00 LRK Konfirmation

9.00 EG
10.30 MNS
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DEL MED ANDRE
INDSAMLING TIL FOLKEKIRKENS NØDHJÆLP
Søndag den 8. marts 2020
Folkekirkens Nødhjælps indsamling er dedikeret til verdens fattigste, som lider hårdest under klimaforandringerne. Søndag den 8. marts 2020 samler vi ind til mennesker, der intet forsvarsværk har, når katastrofen rammer. Ingen broer, der kan bringe dem i sikkerhed. Ingen vandreserver, når tørken rammer. Ingen
mad, når ressourcerne slipper op.
MELD DIG SOM INDSAMLER
Gunderup, Nøvling og Gistrup Sogne samler ind til Folkekirkens Nødhjælp. Meld dig som indsamler ved at
kontakte:
Gunderup: Elsebeth Andersen, tlf. 51 94 61 97, Elsebeth_buchhave@hotmail.com
Nøvling/Visse: Jette Hansen, tlf. 23 48 60 33, jetsoehansen@mail.dk
Gistrup: Helle og Gunnar Høj, tlf. 22 89 17 60 / 53 80 36 88, gh@gh-hoj.dk

