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At træffe
valg!
Livet består af valg. Mange valg - små daglige
valg, som har betydning for, hvordan vi har det
både alene og sammen med andre - og store
valg, der markerer skilleveje, som kan ændre livet
radikalt.
Nogle valg bemærker vi næsten ikke, men vi træffer dem bare, og andre kræver store overvejelser
og medfører både tilvalg og fravalg. Valg har
altså konsekvenser. Det kan være valg, som fører
dig steder hen, eller du møder mennesker, som du
ikke vidste eksisterede. Valg, som du bliver meget
glad for at have truffet eller fortryder, du ikke traf.
I dette nummer af Kirkemagasinet møder vi mennesker, som fortæller om deres valg.

Som medlem af et menighedsråd kommer du til
at møde spændende mennesker og deltage i
interessante samtaler om det kirkelige arbejde i
din kirke.
I et menighedsråd er der brug for mange forskellige kompetencer lige fra indsigt i økonomi
og håndværksmæssige kompetencer til sociale
og ledelsesmæssige kompetencer. Er du god til
at nytænke og igangsætte eller skabe sociale
relationer, så er du også velkommen i et menighedsråd. Der er brug for dig og dine erfaringer i
vores arbejde i menighedsrådene med at skabe
de bedste rammer for den lokale kirke.

Mange mennesker vælger at engagere sig i lokalmiljøets mange aktiviteter og samtidig møde folk
fra nærområdet og opleve glæde og tilfredshed
ved disse fællesskaber.

Vi afholder orienteringsmøder i alle tre sogne den
12. maj, hvor du kan høre mere om menighedsrådsarbejdet i dit sogn. Valg til menighedsrådet
finder sted den 15. september på Valgforsamlingen i det enkelte sogn.

VI HAR BRUG FOR DIG

Jeg håber, du har lyst at bidrage til kirkens liv og
vækst.
Birgit Nielsen,
formand for Gunderup Menighedsråd

I 2020 er der valg til menighedsrådene, og du har
mulighed for at være med til at påvirke, hvad din
kirke kan. Du kan også blive en del af et fællesskab omkring kirken.

Eftertanke
Et eksistentielt valg
Du blev medlem af Folkekirken,
da dine forældre valgte at lade
dig døbe. Du fik Guds løfte om,
at han altid vil følge dig som sit
eget ønskebarn med sin kærlighed
og velsignelse. Du fik et livsfundament at stå på, som du selv
vælger, hvordan du
vil forvalte.
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Design & layout | Videbæk Bogtrykkeri A·S
Redaktør Hanne Baltzer | Mail: hanne@baltzersbureau.dk ·
Telefon 22 88 44 96

2

Præsterne glæder sig
over menighedsrådene.

Menighedsrådet
er en ressource
Af Jesper Vinther
I artiklen varmer vi op til det kommende menighedsrådsvalg 2020. Hvad synes præsterne om
menighedsrådene?
Vores tre præster - Lene Riger-Kusk, Mette Nøhr
Shaw og Ejnar Grønlund - er enige, når man
spørger dem om betydningen af at have et godt
samvirke i menighedsrådet. De ser menighedsrådets medlemmer som ressourcer og sparringspartnere, der gennem det frivillige arbejde kan få en
stemme, som bidrager og inspirerer positivt til at
forme og udvikle kirkens liv.
”De valgte medlemmer i menighedsrådet har en
helt særlig rolle. De repræsenterer hele menigheden som et slags talerør for, hvilket kirkeliv vi ønsker
at have i vores sogne. Det taler vi om på menighedsrådsmøderne. Vi lærer af hinanden. Det er
med til at gøre en god kirke bedre,” mener Ejnar.
Han sætter pris på at have samtaler om teologiske spørgsmål med menighedsrådet.
DE FRIVILLIGE ER UUNDVÆRLIGE
Præsterne ser også menighedsrådet som en
slags tænketank, hvor man sammen kan overveje spørgsmål som: Hvilken slags kirke ønsker vi
at have hos os? Hvordan skal vi drive vores kirke?
Hvilke arrangementer skal vi arrangere i vores
kirke? Og hvordan skal vi i det hele taget få alle
aktiviteter og arrangementer op at stå i praksis?
”De frivillige er uundværlige i kirkens arbejde,
både ved at de hjælper med alle de praktiske

gøremål, men også ved at de bidrager til at skabe en fælles kultur om kirken og kirkelivet som et
fællesskab,” siger Mette. Hun ser også menighedsrådsmedlemmerne som sparringspartnere: ”Som
præst skal man være lydhør for det, som rører sig,
og som menigheden er optaget af. I samtalerne
på menighedsrådsmøderne bliver vi alle klogere
på hinanden. Vi lærer hinandens kompetencer at
kende. Der kan udvikle sig en fortrolighed i menighedsrådet mellem præster og de øvrige medlemmer, hvor vi hjælper hinanden og viser venlighed.”
MENIGHEDSRÅD OG PRÆSTER 			
LØFTER ET FÆLLES ANSVAR
De tre præster er enige om, at selv om det er
præsterne, der har ansvaret for gudstjenesten, så
har de øvrige medlemmer i menighedsrådet også
et ansvar for, at tingene forløber godt. Menighedsrådet ansætter fx kirkens øvrige personale
som organist, graver og kirketjener. Som Lene
udtrykker det: ”Vi skal bære på forskellig vis. Som
menighedsråd kan man være med til at skabe de
gode rammer blandt andet ved at bakke gudstjenesten op og have et øje for det daglige virke
omkring kirkelivet.” Hun er som præst optaget af,
at menighedsrådet er med til at holde det kristne budskab levende: ”Vi er fælles om at tænke
kirken og budskabet ind i den tid, som vi er i og
lever i. Evangelierne er blevet fortalt igen og igen generation efter generation. Tro er at bevæge sig,
og også sproget er i bevægelse og forandrer sig.”
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SAMARBEJDE OM KIRKENS LIV OG VÆKST
Menighedsrådsvalg 2020: Der er orienteringsmøder
den 12. maj, hvor man kan høre om arbejdet i menighedsrådet. Valget til menighedsrådet finder sted
den 15. september 2020. På møderne vælges de
nye menighedsråd, der skal virke i Gistrup, Gunderup og Nøvling.
I menighedsrådene arbejder præster og de valgte
medlemmer sammen om at skabe gode vilkår for
kirkens liv og vækst. Arbejdet i menighedsrådet skal
sørge for, at der er gode betingelser for hele kirkens
arbejde. Det gælder både dét, der sker i kirken
under gudstjenesterne, men også alt det andet som
kirken arbejder med fx aktiviteter og arrangementer.
Menighedsrådet er desuden arbejdsgiver for kirkens
ansatte, fx graver, organist og kirketjener. Endelig arbejder menighedsrådet med økonomi, kirkens
bygninger og kirkens sociale arbejde (diakoni). Menighedsrådet er ikke arbejdsgiver for præsterne.

SOGNEPRÆST METTE NØHR SHAW
”For mig at se er menighedsrådet en slags sparringspartner, som man
kan tænke højt sammen med: Først og fremmest som inspiration, dernæst som forebyggelse af de grummeste fejl.”
”Menighedsrådet er en del af præstens bagland, og det burde være
selvsagt, at alle præster har brug for et trygt og tillidsfuldt bagland.”

SOGNEPRÆST LENE RIGER-KUSK
”Kristendommen er et levende ord, som behøver levende og bevægelige rammer. En vigtig opgave for menighedsråd og præst er derfor at skabe tidssvarende former og rammer for det kristne budskab,
så vi møder det moderne menneske dér, hvor det er.”
”Et menighedsråd med fingeren på pulsen i sognet kan sammen med
præsten bidrage til et vedkommende kirkeliv.”

SOGNEPRÆST
EJNAR GRØNLUND
”Vi lærer af hinanden. Det er med til at gøre en god kirke bedre.”
"Det er helt enkelt: Brug præsten som præst."
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SÆRLIGE GUDSTJENESTER
APRIL

Palmesøndag - Gistrup Kirkes fødselsdag
Søndag den 5. april kl. 14.00
En familiegudstjeneste for alle aldre med palmeindtog. Efter gudstjenesten er der fødselsdagskaffebord.
Skærtorsdag
Torsdag den 9. april kl. 19.00 i Gistrup Kirke
Efter gudstjenesten er der traktement i sognesalen.

MAJ

Rytmisk gudstjeneste
Søndag den 17. maj kl. 10.30 i Gistrup Kirke

Kirkerne i Aalborg Østre Provsti holder igen i år
fælles gudstjeneste for alle i provstiet. Ved gudstjenesten medvirker børne- og ungdomskor,
menigheder, organister, kirkesangere, præster
og et til lejligheden sammensat kor på tværs af
alle sognene. Prædikant er provst Christian B.
Krüger, Nordvestjysk Brass Band spiller festlig musik, og der vil være både klassiske og moderne
salmer og sange.
Efter gudstjenesten er der kaffe og juice. Alle er
velkomne til at medbringe frokost. Der er opstillet bænke, og man er også velkommen til at
medbringe egen stol og evt. tæppe. Skulle det
blive dårligt vejr, flyttes gudstjenesten til Skalborg Kirke. Følg med på kirkernes hjemmesider
og i pressen.

JUNI

Friluftsgudstjeneste
Søndag den 14. juni kl. 10.30
i haven ved Visseladegård
Gistrup Kirkes Ungdomskor afslutter en korweekend med at præsentere deres arbejde ved
gudstjenesten. Foruden koret medvirker et musikband.
Pilgrimsvandring - fra kirke til katedral - fælles
for alle tre kirker - Kristi Himmelfartsdag
torsdag den 21. maj kl. 9.00
Pilgrimsvandring fra Gistrup Kirke til friluftsgudstjenesten i Lundby Bakker. Som en god optakt
til den fælles friluftsgudstjeneste vil vi sammen
vandre gennem en forårspyntet skov og undervejs i stilhed glædes over det store skaberværk.
Vandringen slutter ved festpladsen. Dog vil de,
der ønsker det, kunne vandre med tilbage til kirken efter gudstjenesten. Turen er ikke egnet for
gangbesværede, barnevogne og lign.
Yderligere oplysninger ved pilgrimsleder:
Lone Christensen tlf. 20 40 66 17 eller 		
mail: lc.livskunstner@gmail.com

Denne søndag flytter vi gudstjenesterummet
fra Nøvling Kirke til haven ved Visseladegård,
hvor vi vil holde gudstjeneste under åben himmel. I tilfælde af dårligt vejr rykker vi indenfor.
Hold øje med facebook eller ring til sognepræst
Lene Riger-Kusk på 96 36 66 66.

JULI

Vi mindes
Fredag den 3. juli i Gunderup
Traditionen tro mindes vi de faldne soldater
ved træfningen i Lundby den 3. juli 1864. Inden gudstjenesten er der kransenedlægning
ved fællesmindesmærket i Lundby klokken 10,
og klokken 10.20 er der kransenedlægning på
fællesgraven på Gunderup Kirkegård. Gudstjenesten begynder kl. 10.30. I år er det feltpræst
fra Gardehusarregimentet Victor Greve, som
forestår tjenesten.

AUGUST

Festugegudstjeneste
Søndag den 30. august kl. 14.00 		
ved Bydammen i Nøvling
Friluftsgudstjeneste
Kristi Himmelfartsdag
torsdag den 21. maj
kl. 11.00 i Lundby
Bakker
Kom og deltag i en festlig friluftsgudstjeneste i
det grønne!

I forbindelse med Nøvling Festuge holdes søndagens gudstjeneste i det fri. Efter gudstjenesten serverer 6. klasse kaffe og kagebord i forsamlingshuset. I tilfælde af dårligt vejr rykker vi
indenfor. Hold øje med facebook eller ring til
sognepræst Lene Riger-Kusk på 96 36 66 66.
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Fighter for
det gode
Af Hanne Baltzer

Det er ikke alle ting i livet, man selv vælger at stille op til.
Rikke Nielsen fra Gistrup er en fighter.
Af og til rammer alvorlige livsvilkår, der udfordrer
og gør en magtesløs, fordi man på ingen måder
kan se sig selv der. Alligevel er man der midt i det
hele og må lægge krop og sjæl til. Det kender
Rikke Nielsen udmærket. Selv om hun nok taler
lige så hurtigt, som hun
kunne skyde et mål på
håndboldlandsholdet i sin
tid, så er der en impulsiv
eftertænksomhed i samtalen om livsvalg. Om nogen
kender hun til at blive ramt
af nogle af livets største
udfordringer. Først at blive
mor til Magda med Downs
syndrom fire uger før termin. Dernæst under et år
efter fødslen af datteren
at blive gravid på ny, få konstateret kræft i halsen
og af den årsag få en abort, fordi kraftig behandling var livsvigtig. Hendes liv var sendt til tælling.
Det lægger hun ikke skjul på. Det var voldsomme
skift: ”I dag kan jeg sige, at Magda er den største
uventede gave, jeg har fået, fordi hun har ændret
mit mindset. Hun har bl.a. lært mig at være i nuet.
Hun har fået mig til at indse, at ethvert menneske
har værdi. Ja, og så er jeg taknemlig for mit liv.
Jeg kan huske, da jeg fik konstateret kræft og stod
med Magda i armene, at jeg tænkte: Hende vil
jeg ikke forlade,” fortæller Rikke, der er gift med
Lars Lundsgaard og nu mor til tre døtre.

SÅRBAR
Da Rikke blev mor for første gang, havnede hun
i en megakrise: ”Det var som om, at loftet faldt
ned, og gulvet drejede rundt. Det var voldsomt,
og jeg tænkte, at nu var
vores liv slut.” Ingenting
pegede på, at hun og Lars
skulle være forældre til et
handicappet barn. Det
første halve år holdt hun
sig hjemme– hun sagde nej
til mødregruppe, babysalmesang, babyfællesskaber
af forskellig slags. I stedet
prøvede hun at få samling
på sig selv, omend en dyb
bekymring for Magda og
hendes fremtid kun kunne
viskes væk af Magdas store smil og Lars´ omfavnelser. Bedsteforældrene kom tit forbi, og Rikke
snakkede og snakkede sig frem mod en måde at
håndtere det hele på.

Når man først har haft
”snotten nede i måtten”
og har følt sig ekstremt
presset og syg, så vil jeg
ikke spilde noget af mit
liv, men vælge det,
der har værdi.

6

MODBYDELIG
Da hun senere vovede sig ud i virkeligheden igen,
kunne hun møde kommentarer som: ”Blev du ikke
scannet?” Og lignende ord, som gjorde hende
ked af det, fordi de indirekte insinuerede, at Magda ikke var noget værd som menneske, nu hun
var født med et handicap: ”Jeg var sårbar, syntes
jeg fik modbydelige spørgsmål, for Magda er da
lige, som hun skal være. Magdas liv er jo lige så

Gunderup · Nøvling · Gistrup
meget værd som andres. Som mit eget. Jeg skrev
mange tanker ned i den første tid. Om at hvis
nu…, så var det her ikke sket osv. Siden fandt jeg
ud af, at det ikke er livets undergang at få et barn
med Downs syndrom - det sætter livet i perspektiv.”
Efterhånden blev Rikke bevidst om, at frustrationerne handlede om hendes egen indstilling og
skuffelsen over, ikke at have fået det barn, hun
forestillede sig. Hendes mand Lars sagde fra starten, at det skulle de nok kunne finde ud af, men
hendes bekymring dominerede, indtil hun ændrede mindset og stolt valgte at vise deres førstefødte frem. Sådan er det stadigvæk – nu mest synligt
med LYKKELIGA, hvor hun trodser enhver vanlig
forestilling om handicap og skruer helt op for optimismen og spotlyset på spillerne.

og fortalte om LYKKELIGA. Og da de ringede fra
Herning, kørte jeg dertil osv. LYKKELIGA er at bygge relationer. Mange forældre er bange for, om
deres barn passer ind, men vi noterer ikke diagnoserne, fordi vi ikke skal bruge dem til noget. Hvis
jeg ikke havde haft et handicappet barn selv, var
det slet lykkedes at få etableret alle de hold rundt
omkring. Når jeg fortæller vores historie, spejler
forældrene sig i den og kan genkende noget. Det
er meget livsbekræftende. Børnene lærer at være
(fortsættes næste side)

LYKKELIGA BLEV FØDT I NØVLING
Rikke ville gerne have Magda til at spille håndbold, men der var ingen hold at spille på. Hun
spurgte Nøvling Idrætsforening, om de ville
lægge halgulv til et hold, hvis hun gik ind som
træner. Kort tid efter var de i gang - og nu er
der 850 aktive børn med udviklingshandicap
på LYKKELIGA-hold i Danmark, Grønland
og på Færøerne. Rikkes medrivende begejstring inspirerer rigtig mange, når hun
tager fra by til by og starter LYKKELIGAhold op. Hun gør det, ikke mange levnede en chance. Hun kigger ikke på
handleplaner, diagnoser, special pædagogik, kommunegrænser, begrænsninger. Med sin livsrygsæk bestående af
blandt andet en uddannelse som sygeplejerske, en karriere som håndboldspiller
og en passion for at få livet i bevægelse uanset handicap bliver flere og flere tændt af at være
med i fællesskaberne
rundt omkring. LYKKELIGA ønsker at gøre
udviklingshæmmede
børn til topscorere og
holdspillere og give
børnenes forældre et
frikvarter fra bekymringer, samtidig med at
de nyder fællesskabet
som aktive frivillige.

HVOR KOM DE
BØRN FRA?
”Vi lod Danmark
tale. Da de ringede fra fx Ribe,
kørte jeg der ned

Rikke Nielsen:
"Magda er
den største
uventede gave,
jeg har fået."
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Rikke Nielsen tør godt
invitere andre ind i privatsfæren for at fremme en
sag. Ved at bruge egne
livsvalg udfordrer hun
andre til fællesskab.

en del af et stort landshold, og de finder ud af, at
de kan noget, mens de får venner,” tilføjer Rikke.

FASTE ARRANGEMENTER

Hun arbejder nu fuldtids på projektet: ”Det betyder utrolig meget for mig, at det lykkes at få så
mange børn i gang. Det er benzin på min motor
hver gang en ny forening ringer og vil starte et

Pigekammeret Toften i Nøvling - herrefri zone!
Et mødested for kvinder i alle aldre, hvor der lyttes,
snakkes og drikkes kaffe - altid med et vedkommende oplæg.
Tirsdag den 5. maj kl. 14.00: Foredrag ved Lone
Weinreich Fisker: Danske kvinder i modstandsbevægelsen. Foredraget er optakt til vores udflugt i
september, hvor turen går til Hvidsten Kro.
Tirsdag den 8. september kl. 10-18: Udflugt til Hvidsten Kro, hvor vi spiser frokost. Hans Nejsum fortæller om Hvidstengruppen. Afgang: Gunderup kl.
10.00, Nøvling kl. 10.10 og Visseladegaard kl. 10.15.
Pris for tur og frokost er 220 kr. Tilmelding og betaling senest d. 28/8 til Grete Nielsen, tlf. 24 63 49 76.
E-mail: regnergrete@gmail.com
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. Kontaktpersoner: Nils Dorin Jacobsen, tlf. 51 51 99 92 og Steen Juel, tlf. 20 77 42 68.
OBS på program: Se opslag i kirken eller på
www.gistrup-kirke.dk
Sange omkring et flygel
Onsdagene den 29. april og den 27. maj kl. 19.0020.00 i Toften, Nøvling.
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hold, fordi jeg ved, det betyder noget for børnene, for forældrene og familien. Når man først
har haft ”snotten nede i måtten” og har følt sig
ekstremt presset og syg, så vil jeg ikke spilde noget
af mit liv, men vælge det, der har værdi.”

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.
Syng i Gistrup Kirke
Torsdage i lige uger kl. 10.00-11.30. Sidste gang inden sommerferien er den 11. juni, og første gang
efter er den 20. august. Kom med til hyggeligt samvær med salmer og højskolesange efter deltagernes ønsker.
Strikkecaféen
Vi strikker og drikker kaffe i et uforpligtigende samvær. De færdige
arbejder doneres til velgørende
formål. Vi mødes følgende tirsdage
kl. 14.00: 7. april i Gistrup, 12. maj i
Gunderup, 2. juni i Nøvling.
Strikkegarn modtages med tak.
Kontakt Jytte Nordklitgaard for yderligere 		
oplysninger: Tlf. 41 50 10 11 eller mail: 			
nordklitgaardjytte@gmail.com
Morgensang, morgenkaffe og morgenvandring
Hver onsdag i Gunderup Sognegård kl. 9-11. Vi synger, nyder kaffe og rundstykker og går derefter en
tur. Turens længde tilpasses deltagernes ønsker. Tilbuddet er for alle. Mød blot op og få en dejlig start
på dagen. Ingen tilmelding. Pris: 20 kr.

Nøj…det´ for børn - og familier
ÆGGEJAGT
- PÅSKEARRANGEMENT
FOR BØRNEHAVER
Onsdag den 1. april kl. 10.00 i Gistrup Kirke
Alle 3-6- årige inviteres til en stemningsfuld
oplevelse i kirken. Vi vil se og høre fra påskens fortællinger og synge nogle af påskens sange. Børnene finder påskeæg, og
som afslutning serveres boller.

BABYSALMESANG
GISTRUP/NØVLING
Babysalmesang er en musikalsk oplevelse for
dit lille barn sammen med en forælder. Giv
dit barn den bedste start på livet ved at deltage. For børn i alderen ca. 3-9 måneder. Efter sangen er der kaffe, saftevand og hygge.
GISTRUP
Nyt hold begynder tirsdag den 12. maj kl.
10.00. Forløb syv gange. Nyt hold begynder tirsdag den 18. august 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. Forløb otte gange. Tilmelding til organist Gitte Rolighed på tlf. 22 38 04 86 eller på
mail: gitterolighed@icloud.com

FAMILIEGUDSTJENESTE
Palmesøndag den 5. april kl. 14.00 		
i Gistrup Kirke
Festlig gudstjeneste med palmeprocession
ved børn og unge og plads til hele familien.
Palmesøndag er tillige Gistrup Kirkes fødselsdag, som markeres med kagemand, kaffe
og sodavand. Minikonfirmanderne medvirker og holder afslutning.

GISTRUP BONGO
Bongo 1 (ca. 1-3 år) og Bongo 2 (ca. 3-6 år).
De musikalske oplevelser er tilpasset børnenes alder.
Nye hold begynder torsdag den 14. maj kl.
16.30 og kl. 17.20. Forløb: seks gange.
Nye hold begynder torsdag den 20. august
kl. 16.30 og kl. 17.20. Forløb: otte gange.
Tilmelding til musikmedarbejder Rita Sisák på
tlf. 53 14 39 06 / mail: sisakrita@gmail.com

KIRKE FOR SMÅFOLK
- OG DERES FAMILIER
I NØVLING KIRKE
Onsdag den 1. april 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 mail:		
gitterolighed@icloud.com
Pris for mad: Voksne 20 kr. og børn 10 kr. Max
50 kr. for en familie.
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Arrangementer
APRIL
Påskekoncert
Lørdag 11. april kl. 19.30 i Gunderup Kirke
"Som lammet"
er en dramatisk
og smuk påskekoncert med
sang og klaver.
Påskens historier
er blandt de
mest dramatiske
fortællinger i
kristendommen.
Med koncerten ”Som lammet” udtrykkes historierne
i musik og enkelte fællessange, så lidelseshistorien
bliver uundgåelig, og forundringen og glæden ved
opstandelsen løfter os videre i fællesskab.
Medvirkende: Lise Gam-Jensen, pianist og Thomas
Rewes, sanger.
Barndom og opvækst i Aalborg Vestby
Tirsdag den 14. april kl. 14.00 i Gistrup Kirke
Sogneeftermiddag, hvor Ole Nordklitgaard fortæller levende om sin opvækst i vestbyen i 50´erne og
60´erne.

MAJ
FRIHEDSFEST 2020 - 75 året for befrielsen
Den 4. maj kl. 19.00-20.30
i Fjellerad Skoles Samlingssal
I samarbejde med i Gunderup Sogns Lokalhistoriske
Arkiv, Samrådet for Vaarst og Omegn og Fjellerad
Samråd inviterer Gunderup Menighedsråd til Alsangs-arrangement mandag den 4. maj kl. 19.00 20.30 i Fjellerad Skoles Samlingssal.
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Der er deltagelse
af organist Elisabeth Bech-Egstrup
og kirkesanger
Andreas Mathias
Gade. Gennem
fællessang og
solosang vil vi fejre
friheden og demokratiet, og der
vil undervejs være indslag med historiske nedslag
og lokale anekdoter fra besættelsesårene. Aftenen
vil byde på et lettere traktement.
Frihedsfest 2020 - 75 året for befrielsen
Mandag den 4. maj kl. 17.00 i Budolfi Kirke
Den 4. maj 2020 klokken 20.36 er det præcis 75 år
siden, frihedsbudskabet lød i radioen - Danmark var
frit efter fem års besættelse under 2. Verdenskrig. Det
skelsættende jubilæum markeres i Nordjylland med
en storslået fejring af den frihed, vi nyder i dag.
I Aalborg er der frihedsgudstjeneste i Budolfi Kirke kl.
17.00. Efterfølgende fane- og lysoptog gennem byens gader, der leder de deltagende ned til havnen,
hvor der vil være alsang, taler og til sidst en stor gratis
koncert.
Alsang i Gistrup i anledning af 75-året
for Danmarks befrielse
Tirsdag den 5. maj kl. 17.00 afholder Gistrup Kirke Alsang som et fyraftensarrangement.
Først er der en kort samling i Gistrup Kirke. Derefter er
der fællessang i det fri.
Se mere om arrangementet på 				
kirkens hjemmeside.

Gunderup · Nøvling · Gistrup
Gistrup - sogneudflugt
til Skagen
Lørdag den 13. juni
kl. 9.00-17.30

Menighedsrådsvalg - orienteringsmøder
Tirsdag den 12. maj kl. 19.00
• Gunderup Sognegård, Gunderupvej 1, Gunderup
• Toften, Bråddalsvej 80, Nøvling
• Gistrup Kirkes Sognesal, Gistrup Kirkevej 1, Gistrup

Oplev en guidet tur på
Skagen Museum, som
viser den hidtil største
udstilling med Anna
Anchers værker. På
hjemvejen går turen til
Gl. Skagen og derefter til
Hulsig Kirke, som Arne L.
Hansen har farvesat og
udsmykket. Der serveres
formiddagskaffe, frokost
og eftermiddagskaffe.

Sæt også X i kalenderen den 15. september, hvor
der er valgforsamling. Se mere på bagsiden.

Afgang fra Gistrup Kirke
kl. 9.00. Hjemkomst ca. kl.
17.30. Pris: 250 kr.

JUNI

Tilmelding inden den 9.
juni til Kirketjener@gistrup-kirke.dk, tlf. 98 31 43 39 /

Sommerkoncert

Hels@km.dk, tlf. 98 33 35 52.

Onsdag d. 3. juni
kl. 19.00 i parken
ved Visseladegård
Nøvling Kirke arrangerer

Sommermøde i Gunderup
Søndag den 21. juni kl. 14.00
Komisk opstandelse med Knirkerevyen

Vi får besøg af duoen Lund & Lindholm.
Duoen har eksisteret siden 2005, og
har lavet koncerter,
workshops og musikgudstjenester i en lang række
kirker. Den har de senere år turneret med koncerter
med nyere kirkemusik inspireret af gospel, jazz og
swing. Tinne Lund er uddannet som sanger og musikpædagog fra Nordjysk Musikkonservatorium. Mads
Lindholm er pianist og har i mange år beskæftiget sig
med rytmisk kirkemusik.
Vi satser på godt vejr, så tag en stol eller et tæppe
under armen, og mød op i parken ved Visseladegård. I tilfælde af dårligt vejr rykker koncerten inden
døre på Visseladegård.
Nøvling Kirkes Menighedsråd serverer et glas vin eller
en sodavand efter koncerten.
Det er gratis at deltage.

Vi begynder med en kort andagt i Gunderup Kirke
kl. 14.00, hvorefter der er er kaffe og en gratis, latterrig oplevelse - Knirkerevyen - Stor opstandelse. Det
bliver sjovt!
Folkekirken ristes endnu engang over satirens flammer, når Knirkerevyen vender tilbage med stor opstandelse og skyder med skarpt mod både præster,
menighedsrødder, sognebørn, teologer, kirkebøsser,
biskopper og helt almindelige danskere. Alle får et
drag over nakken, når Knirkerevyen vrider armen
rundt på den danske folkekirke - uden at vride den
helt af led.
Se vores hjemmeside for mere omtale af Knirkerevyen: www.gunderup-noevling-gistrup.dk

Sommerkoncert
Torsdag den 11. juni kl. 19.00		
i Gistrup Kirke

Eftermiddagsudflugt til Jensenmuseet i Farsø

Gistrup Kirkes Ungdomskor synger en buket af de bedste sange
fra forårets repertoire - klassisk og
rytmisk. Kom og hør et kor i topform under ledelse organist Elisabeth Dorthea Bech-Egstrup.

Udflugten går til Johannes V Jensen og Thit Jensen
museet i Farsø.

Tirsdag den 1. september kl. 13.00-17.00

Fælles kørsel i private biler fra Gistrup Kirke kl. 13.00.
Tilmelding nødvendig til kirketjener@gistrup-kirke.dk
/ tlf. 98 31 43 39.
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Med karriereskift fulgte
stor glæde
Af Hanne Baltzer

”Der var 80 til spaghettigudstjeneste i aftes!” Begejstringen lyser ud af Annette Tøttrup, der nu arbejder som både sognemedhjælper og kirketjener ved
Gistrup Kirke. Hun blev fastansat den 15. august 2019 efter mange år som socialpædagog og veluddannet leder i det offentlige med især udsatte børn
og unge som speciale samt en stor viden om rusmiddelbehandling.
ET VALG
Hun havde overvejet et karriereskift i en periode,
men det var besværligt, fordi flere vurderede hende for overkvalificeret. Med 50+ havde hun måske
også alderen imod sig. Ja, de undrede sig over,
at hun ville forsøge at følge sin drøm om at blive
ansat i kirken. At hun ville træffe det valg.
”Mange mente meget om, hvad jeg skulle og ikke
skulle. Hvor jeg passede ind, og hvorfor jeg skulle
fortsætte som leder. Til sidst
besluttede jeg, at jeg måtte i
praktik i kirken for at vurdere,
om den havde noget at tilbyde mig. Jeg måtte ud og
vise, hvem jeg var, fremfor
at sende et fyldigt CV med
diverse uddannelser, som
måske forskrækkede dem, jeg gerne ville arbejde
for.”

Nu vil hun gerne arbejde for, at det bliver naturligt
for folk at frekventere kirken, at flere har lyst til at
vælge fællesskabet: ”Efterhånden som så mange
fik mig til at tvivle, om jeg blot holdt fast i en fiks
ide, fandt jeg ud af via praktikken, at arbejdet
i kirken simpelthen lige er mig. Det blev min vej,
og det giver så god mening, når jeg holder af at
møde mennesker i alle livssituationer. Set i bakspejlet har jeg altid arbejdet meget med dannelse, og
lige så stille er troen også groet frem gennem den
medmenneskelighed, jeg
synes, er så værdifuld.”

En bøn til Gud
har fået mig videre.
Altid.

Som sagt så gjort. Annette var i praktik to steder,
nemlig ved Storvorde Kirke som graver og Gistrup
som sognemedhjælper. Hun valgte Gistrup Kirke,
fordi hun der kunne bruge sin pædagogiske uddannelse.
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ARBEJDER 		
HINANDEN GODE

Hver morgen sætter hun sig
ind i kirken, hvor hun suger
roen til sig. Fordyber sig i 10 minutter og er så klar
til den nye arbejdsdag, der byder på stor variation fra fx at være til en bisættelse og møde de
pårørende venligt og omsorgsfuldt, koordinere
besøgstjeneste, tage forbi børnehaverne og senere fortælle bibelhistorie for minikonfirmanderne.
Hendes ambitionsniveau er højt.

Gunderup · Nøvling · Gistrup
”Jeg oplever, at det lykkes at formidle mere og
mere. Måske fordi vi prøver at tage udgangspunkt
i det, vi kan lykkes med. Sognepræst Ejnar Grønlund og jeg har et godt samarbejde om minikonfirmanderne. Arbejdet med børnene handler også
meget om at se hvert enkelt barn.”
Selv er hun opmærksom på og tilfreds med, at
hun nu har kolleger. Som leder var hun ofte alene
om det meste, og hun er meget bevidst om, at
hun ikke er leder længere. Hun skal bare møde
frisk og veludhvilet hver dag – hun oplever stor
glæde og er omstillingsrobust, som hun kalder
det. Som nyansat stiller hun stadig spørgsmål og
undrer sig over dette og hint. Hun kommer med en
bred erfaring i fx mødeafvikling, og der ligger det
hende på sinde, at rammen om fx sogneaftnerne
bliver optimal.
”Jeg kan ikke komme på noget, jeg savner fra
de tidligere job. Nu uddanner jeg mig videre til
kirketjener, hvilket jeg er rigtig glad for at have fået
lov til.”

BØN ER VÆRDIFULD
På spørgsmålet om, hvorfor hendes valg faldt på
et job i kirken, svarer hun:
”Jeg tog plejeorlov, da min mor skulle dø, og
havde en god kontakt til præsten. Sådan var det
også, da min far døde i august 2018, og en ung
præst kom ud. Han spurgte, om han skulle bede
en bøn, før han gik. Jeg blev så paf, at jeg bare
nikkede. Bagefter følte jeg mig meget trøstet og
mødt. Jeg har også været frivillig i Vågetjenesten,
hvor endnu et lag af liv og tro blev aktiveret,” siger
Annette eftertænksomt.
Fra barn af mødte hun kirken og kristendommen.
Hendes farmor sang salmer med hende, hun
gik i søndagsskole og af og til i kirke: ”Det er slet
ikke unaturligt for mig. Og det har altid fulgt mig.
Uanset hvor kedeligt mit liv har set ud, fx da jeg
blev alene med min datter, så har det altid været
naturligt for mig at bede om hjælp oppe fra. En
bøn til Gud har fået mig videre. Altid.

”Arbejdet med børnene handler
også meget om at se hvert enkelt
barn. I kirken kan børnene tage et
frikvarter fra hverdagen,” mener
sognemedhjælper Annette Tøttrup.
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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 Sognegård 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

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.

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

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

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

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

Gudstjenester

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

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

SKOVBRYNET kl. 10.30:
14/4
28/4
12/5
26/5
9/6
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MNS
LRK (altergang)
EG (altergang)
MNS
LRK (altergang)

BELTOFTEN kl. 10.00:
23/6
7/7
21/7
4/8
18/8

EG
MNS (altergang)
EG
LRK (altergang)
MNS

1/4
6/5
3/6
1/7
5/8

LRK
MNS (altergang)
EG
LRK (altergang)
EG

Gudstjenester
GUNDERUP

NØVLING

GISTRUP

APRIL
1. april

Onsdag

-

17.00 Kirke for småfolk

-

5. april

Palmesøndag

10.30 LRK

10.30 EG

14.00 EG Familiegudstj.

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 MNS

10.30 LRK

10.30 EG

13. april

2. påskedag

-

-

10.30 MNS

19. april

1. s. e. påske

10.30 EG

10.30 LRK

26. april

2. s. e. påske

9.00 MNS

9.00 LRK Konfirmation
11.00 LRK Konfirmation

Kirkens fødselsdag

9.00 EG
10.30 MNS

MAJ
3. maj

3. s. e. påske

10.30 MNS Konfirmation

4. maj

Mandag

-

-

8. maj

Bededag

-

10.30 EG

9. maj

Lørdag

-

-

10. maj

4. s. e. påske

10.30 LRK

17. maj

5. s. e. påske

21. maj

Kristi Himmelfart

24. maj

6. s. e. påske

31. maj

Pinsedag

9.00 MNS

9.00 EG

10.30 EG
17.00 Alsang
9.00 EG
9.00 EG Konfirmation
11.00 LRK Konfirmation

9.00 LRK

10.30 MNS Konfirmation

10.30 MNS

10.30 EG Rytmisk gudstj.

11.00 Fælles friluftsgudstjeneste i Lundby Bakker, Østre Provsti
10.30 LRK
9.00 MNS

9.00 LRK

-

10.30 MNS

10.30 LRK

-

10.30 EG

JUNI
1. juni

2. pinsedag

-

7. juni

Trinitatis

10.30 EG

14. juni

1. s. e. trin.

10.30 EG

10.30 LRK Friluftsgudstj.

9.00 EG

10.30 MNS

20. juni

Lørdag

-

10.30 LRK Dåbsgudstj.

-

21. juni

2. s. e. trin.

14.00 MNS Sommermøde

-

10.30 MNS

28. juni

3. s. e. trin.

10.30 LRK

10.30 EG

3. juli

Fredag

10.30 MNS Mindegudstj.

-

-

9.00 EG

Visse Ladegård

9.00 EG

JULI
5. juli

4. s. e. trin.

12. juli

5. s. e. trin.

9.00 MNS

19. juli

6. s. e. trin.

10.30 MNS

26. juli

7. s. e. trin.

-

2. aug.

8. s. e. trin.

10.30 EG

9. aug.

9. s. e. trin.

9.00 EG

9.00 LRK

10.30 LRK

10.30 LRK

10.30 MNS

-

9.00 MNS
9.00 EG

10.30 EG

10.30 LRK

9.00 LRK

AUGUST
-

10.30 EG
10.30 EG Dåbsgudstj.

15. aug.

Lørdag

-

-

16. aug.

10. s. e. trin.

10.30 LRK

10.30 EG

23. aug.

11. s. e. trin.

10.30 MNS

30. aug.

12. s. e. trin.

9.00 EG

13. s. e. trin.

10.30 MNS

9.00 MNS

9.00 EG
10.30 LRK

14.00 LRK Friluftsgudstj.
Nøvling Festuge

10.30 EG

10.30 LRK

14.00 MNS

SEPTEMBER
6. sep.

15
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VELKOMMEN

TIL MENIGHEDSRÅDSVALG 2020
KOM OG DELTAG

- Menighedsrådene er den lokale ledelse af Folkekirken.
Deltag på møderne og gør din indflydelse gældende
Orienteringsmøder afholdes tirsdag den 12. maj kl. 19.00
• Gunderup Sognegård, Gunderupvej 1, Gunderup
• Toften, Bråddalsvej 80, Nøvling
• Gistrup Kirkes Sognesal, Gistrup Kirkevej 1, Gistrup
Velkommen til orienteringsmødet om det kommende menighedsrådsvalg. Det afholdes sammen med
det årlige menighedsmøde, hvor alle er velkomne til at deltage og komme med deres visioner, ønsker
og ideer til kirkens arbejde. På mødet vil man få en opdatering af menighedsrådets arbejde, kirkens økonomi og en orientering om kommende aktiviteter.

Valgforsamling afholdes
tirsdag den 15. september kl. 19.00
• Gunderup Sognegård, Gunderupvej 1, 		
Gunderup
• Toften, Bråddalsvej 80, Nøvling
• Gistrup Kirkes Sognesal, Gistrup Kirkevej 1, 		
Gistrup
Formanden for menighedsrådet beskriver menighedsrådets opgaver, kompetencer og hidtidige
arbejde. Derefter opstilles kandidater til menighedsrådet, ligesom afstemningsreglerne gennemgås. Efter en skriftlig afstemning annonceres
valgresultatet. Valgbestyrelsen orienterer om det
videre forløb.
Alle er velkomne.

DERFOR FÅR DU ET EKSTRA MAGASIN
I 2020 udkommer en ny stor bibeloversættelse fra Det danske Bibelselskab, og i den
forbindelse udgiver Bibelselskabet et interessant magasin, som denne gang er vedlagt KIRKEMAGASINET. En ekstra inspiration til alle læsere.

