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Historisk
Vi skriver alle sammen historie hver dag. Nogle
tildragelser er større og påvirker flere end andre,
og vi kan huske, hvad vi lavede, da de skete. Tag
fx mordet på John F. Kennedy, månelandingen og
11. september. Fælles for disse hændelser var, at
de var forårsagede af menneskers handlinger.
D. 11. marts 2020 holdt statsministeren pressemøde
og informerede om, at Danmark blev lukket på
grund af en pandemi, som ingen kunne forudsige
udviklingen af. I modsætning til de tidligere nævnte hændelser kom denne til os ”udefra”, og dette
øgede frygten hos mange af os.
Allerede dagen efter var gaderne lagt øde. Folk
skulle blive hjemme. Det var som at opleve en
science fiction-film i virkeligheden. Der er forfattere,
som har skrevet romaner med lignende plot, men
der er næppe nogen fremtidsforsker, som blot antydningsvist havde forudset dette scenarie - at det
meste af verden ville lukke i løbet af få uger.
Således også vores kirker - og netop i en situation,
der rummede så megen usikkerhed og frygt, var
der behov for at samles i kirken om tro og håb.

på hjemmeside og sociale medier fra vores præster, og i Påsken indspillede organist og kirkesanger
salmer til påskedagene. Søndagene i juni var der
"kirkegang" i fri luft i Gistrup. Tak for alle disse gode
tiltag!
Situationen i skrivende stund er heldigvis lysere.
Danmark åbner igen - og det gør kirkerne også.
Stadig skal vi passe på hinanden, holde afstand og
huske god hygiejne, hvilket jo kun er helt rimeligt.
Men vi skal vænne os til, at tæt fysisk kontakt - at
give hånd og ”krammere” - ikke må finde sted
udenfor den nærmeste familie. Vi skal søge at finde
andre måder at vise vores deltagelse på. Glæden
ved at kunne mødes og starte på en frisk overstiger
langt de små ”ofre”, og som det udtrykkes i salmen
”Morgenstund har guld i mund”, vers 4:
Gå da frit
enhver til sit
og stole på Guds nåde!
Da får vi lyst og lykke til
at gøre gavn, som Gud det vil,
på allerbedste måde.
Nils Dorin Jacobsen,
formand for Gistrup Menighedsråd

Det har ikke skortet på kreativitet og aktivitet fra kirkernes medarbejdere. Der har været gode indlæg

Eftertanke
Alle kan være med i kirkens fællesskab,
og det er her, paradokset opstår. Hvis
alle skal bidrage til et fællesskab, og
der er en, der ikke har lyst til at bidrage
aktivt, så skal vedkommende alligevel
være velkommen. Det er det, den
bibelske historie lærer os. Selv den, der
modarbejder fællesskabet eller ikke
orker at yde, kan være med.
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Af sognepræst Lene Riger-Kusk

Se - en regnbue!
En regnbue på himlen. Det syn kender vi. På en
ellers grå regnvejrsdag kan det ske, at en regnbue
pludselig viser sig hen over himlen. Med sine mange farver lyser regnbuen op i alt det grålige, og vi
løfter uvilkårligt blikket og frydes ved synet: Se – en
regnbue! Vi ved godt, at det ”bare” er regndråber, der reflekterer solens lys. Men samtidig kan vi
også have en fornemmelse
af, at regnbuen er glimt af
noget mere, noget andet.

største kristne højtid, som vi plejer. Kirkerne stod
tomme som graven påskemorgen. Kun kirkens
klokker kunne vi bruge til at markere højtidsdagene. Da Heidi denne Palmesøndag således havde
sat klokkerne til at ringe, kiggede hun ind i kirken.
”Der faldt sådan et smukt lys ind i kirkerummet,”
fortæller Heidi, ”så jeg måtte tage min telefon
frem og tage et billede af
det.”

...en fornemmelse af,
at regnbuen er glimt
af noget mere...

Bibelen fortæller, at det er
Gud, der satte regnbuen
på himlen. Efter den store
oversvømmelse, hvor alt
liv på jorden blev udryddet med undtagelse af
Noa, hans familie og ét par af alle dyr, lovede
Gud Noa, at der aldrig mere skulle komme en
oversvømmelse, som skulle udslette alt levende
på jorden. Og det var som tegn på dette løfte, at
Gud satte den lysende regnbue på himlen. ”Vores aftale gælder for evigt,” sagde Gud til Noa.
”Regnbuen er tegnet på aftalen mellem mig og
alt levende på jorden” (1. Mosebog. kapitel 9, vers
16-17, Bibelen 2020).
EN SÆRLIG OPLEVELSE
I foråret, da Coronakrisen var på sit højeste, og
det meste af landet inkl. kirkerne var lukket ned,
havde Heidi Thrysøe, som arbejder ved Nøvling
kirke, en helt særlig oplevelse. Det var Palmesøndag, og kirken havde allerede på det tidspunkt
været lukket i tre uger. Påsken stod for døren, men
på grund af situationen kunne vi ikke fejre denne

Da var det, hun så en
regnbue inde i kirken! Dér
midt i solstrålen i den tomme, mørke kirke foldede
en lille, fin regnbue alle
sine farver ud. Som et tegn
fra Vorherre selv, der engang for længe, længe
siden lavede en pagt med Noa og alt levende på
jorden.
ET GLIMT AF NOGET MERE
Ligesom regnbuen på himlen kan regnbuen i kirken også godt ”forklares” med solens stråler og en
høj luftfugtighed i en gammel kirke, der har stået
lukket og ubrugt i længere tid. Men den lille regnbue var også et glimt af noget mere. Den var midt
i en usikker tid en påmindelse om Guds løfte til os
mennesker, som kan føle os skrøbelige og udsatte
og magtesløse, når en pandemi som Corona rammer. ”Vores aftale gælder for evigt,” sagde Gud til
Noa, da han lovede, at ingen oversvømmelse nogensinde skulle udrydde alt liv på jorden igen. ”Se,
jeg er med dig alle dage indtil verdens ende,”
(fortsættes næste side)
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sagde Gud til dig, da du blev døbt, og dråber af
vand faldt på dit hoved. Dråber, som Gud kastede sit lys igennem, så der også dér gemte sig en
lille regnbue.
Det er altid en glæde at få øje på regnbuen. Ikke
kun fordi den er en fryd for øjet, men også fordi
den er et glimt af noget mere, som kommer et
andet sted fra. Med sit mangefarvede bånd fra
himmel til jord minder regnbuen os om, at vi er forbundet med Gud. At vi, som en del af alt levende
på jorden, er omfattet af den pagt, Gud oprettede dengang, og som gælder for evigt.

FASTE ARRANGEMENTER

Spænd over os dit himmelsejl.
Rør jorden med din finger.
Lad himmelbuen være spejl
for lyset, som du bringer.
Sæt fredens bue som et skjold
mod mørke, død og krigens vold du himmelbuens Herre.
(Salmebogen, nr. 29 vers 1)
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Pigekammeret - herrefri zone
Toften i Nøvling. Et mødested for kvinder i alle aldre,
hvor der lyttes, snakkes og drikkes kaffe - altid med
et vedkommende oplæg.
Tirsdag den 8. september: Udflugt til Hvidsten Kro,
hvor vi spiser frokost. Hans Nejsum fortæller om Hvidstengruppen. Pris for tur og frokost er 220 kr. Tilmelding og betaling senest den 28. august til Grete Nielsen tlf. 24 63 49 76 - mail: regnergrete@gmail.com
Afgang: Gunderup kl. 10.00, Nøvling kl. 10.10 og Visseladegaard kl. 10.15.
Tirsdag den. 6. oktober kl. 14.00: Foredrag "Fra Skagen til Gedser med barnevogn" ved Anne Helene
Jensen.
Tirsdag den 3. november kl. 14.00: Foredrag "Fra bypige til bondekone og forfatter" ved Marianne Jørgensen.
Tirsdag den 1. december kl. 12.30: Julefrokost. Vi begynder i kirken med en kort andagt, og herefter er
der julefrokost i Toften. Tilmelding til Grete Nielsen, tlf.
24 63 49 76 - mail: regnergrete@gmail.com senest
den 25. november. Pris for frokosten: 110 kr. Husk, du
skal selv medbringe drikkevarer.
Herreværelset - kvindefri zone!
1. mandag i måneden kl. 10.30-13.00 i Gistrup Kirke
Den 7. september er der heldagstur til Det Nationale Testcenter for store vindmøller i Østerild. Nærmere
oplysninger følger.
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.
Husk en madpakke! Der serveres en øl eller vand og
kaffe til maden, og man behøver ikke melde sig til.

Da Heidi Thrysøe havde sat kirkeklokkerne til at
ringe, kiggede hun ind i kirken: ”Der faldt sådan et
smukt lys ind i kirkerummet, så jeg måtte tage min
telefon frem og tage et billede af det.”
Dér midt i solstrålen i den tomme, mørke kirke foldede en lille, fin regnbue alle sine farver ud. Som
et tegn fra Vorherre selv."

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
Fællessang omkring et flygel
Onsdagene den 26. august, den 30. september og
den 28. oktober kl. 19.00-20.00 i Toften, Nøvling.
Vi er en gruppe i alle aldre, der synger en blanding
af evergreens, højskolesange, pop/rock, salmer, viser og andet. Det er ikke korsang, men fællessang,
så alle sangglade kan være med. Der er altid plads
til en til omkring flyglet.
Syng i Gistrup Kirke
Torsdage i lige uger kl. 10.00-11.30. Første gang efter
ferien er den 3. september. Kom med til hyggeligt
samvær med salmer og højskolesange efter deltagernes ønsker.
Morgenvandring
Hver onsdag kl. 9 – 11
Vi synger sange, nyder kaffe og rundstykker i Gunderup sognesal. Derefter går vi en tur i lokalområdet. Turens længde afpasses deltagernes ønsker. Tilbuddet er for alle voksne. Ingen tilmelding. Pris 20 kr.
Strikkecaféen
Vi strikker og drikker kaffe i et uforpligtigende samvær. De færdige arbejder doneres til velgørende
formål. Vi mødes følgende onsdage kl. 14.00: Den
9. september i Gunderup, den 14. oktober i Gistrup,
den 11. november i Nøvling og den 9. december i
Gistrup. Strikkegarn modtages med tak. Kontakt Jytte Nordklitgaard for yderligere oplysninger: Tlf. 41 50
10 11 eller mail: nordklitgaardjytte@gmail.com

Nøj… det´ for børn - og familier
BABYSALMESANG
GISTRUP/NØVLING
Giv dit barn den bedste start på livet ved at
deltage i babysalmesang. Babysalmesang
er et tilbud om en musikalsk oplevelse for
det lille barn sammen med en forælder. Efter
sangen er der kaffe og hygge.
For børn i alderen 3-9 måneder.
GISTRUP KIRKE
Nyt hold begynder tirsdag den 18. august
kl. 10.00. Forløb er otte gange. Næste hold
begynder i uge 43. Tjek hjemmesiden www.
gunderup-noevling-gistrup.dk for datoer og
tidspunkter. Tilmelding til musikmedarbejder
Rita Sisák på tlf. 53 14 39 06 eller mail: sisakrita@gmail.com
NØVLING KIRKE
Nyt hold begynder onsdag den 19. august
kl. 10.00. Holdet forløber over otte gange.
Tilmelding til organist Gitte Rolighed på tlf. 22
38 04 86 eller mail: gitterolighed@icloud.com

KIRKE FOR SMÅFOLK
- OG DERES FAMILIER
I NØVLING KIRKE
Tirsdag den 22. september kl. 17.00
Onsdag den 11. november 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.

GISTRUP
MINIKONFIRMANDER
Alle børn i 3. klasse på Gistrup Skole inviteres
til at være minikonfirmander. Et spændende
forløb, hvor man gennem oplevelse, drama
og kreativ udfoldelse går på opdagelse i kirken samt i kristendommens fortællinger, sang
og musik.

GISTRUP BONGO
Bongo er for børn fra 1 - 4 år. Nyt hold begynder torsdag den 20. august kl. 16.30. Forløb
er otte gange. Næste hold begynder i uge
43. Bedsteforældre er også velkomne til at
ledsage børnene.
Tilmelding til musikmedarbejder Rita Sisák på
tlf. 53 14 39 06 eller mail: sisakrita@gmail.com

GISTRUP SPAGHETTIGUDSTJENESTER
Kort børnegudstjeneste med fortælling,
salmer bevægelse og optrin. Fællesspisning
til 20 kr. for voksne og 10 kr. for børn.

Forløbet fra foråret 2020 blev ikke færdigt.
Minikonfirmanderne fra foråret mødes for at
afslutte forløbet.
Tjek hjemmesiden www.gunderup-noevlinggistrup.dk for mere information.

FAMILIEVENLIG
HØSTGUDSTJENESTE
Søndag den 13. september kl. 10.30 i Gistrup
Kirke. Her medvirker børn og unge med festligt høstindtog.
Medbring gerne høstafgrøder, frugt, grønt
og blomster. Efter gudstjenesten er der høstfest og -frokost, og de indkomne afgrøder
sælges.

Tirsdag den 29. september kl. 17.00
Onsdag den 18. november kl. 17.00
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Arrangementer
SEPTEMBER

Aalborgs grønne guld
Sogneeftermiddag tirsdag den 13. oktober kl. 14.00
i Gistrup Kirke
Med udgangspunkt i Aalborgs naturområder
fortæller naturvejleder Esben Buch, hvor vi får de
fineste naturoplevelser, og hvordan vi alle kan være
med til at passe på naturen.

Koncert i Nøvling Kirke
Tirsdag den 1. september kl. 19.00
Vokalensemblet Sotto Voce fra Aalborg kunne i
2018 fejre sit 25-års jubilæum, som formidler af danske og internationale sangskatte. Repertoiret består
af kendte sange, såvel klassiske som moderne, fra
barbershopsange over Die Comedian Harmonists,
Van Morrison, Huey Lewis & The News og Billy Joel
til Ørkenens Sønner. Sotto Voce optræder altid iført
kjole & hvidt.

Fælles sogneaften med fællessang. v. Rasmus Skov
Borring onsdag den 21. oktober kl. 19.00
i Gistrup Kirke
Glæden ved fællessang fik en
renæssance under Coronakrisen
i foråret. Denne aften står i fællessangens tegn, og vi skal synge
et udvalg af sange fra Højskolesangbogen. Pianist, komponist
og foredragsholder Rasmus Skov Borring vil akkompagnere og knytte fortællinger til sangene. I 2019
modtog han Grundtvigs Pris for sit arbejde med
at formidle fællessangstraditionen. Han er optaget af at holde den danske sangskat levende og
gøre den tilgængelig for nye generationer - har fx
komponeret tonerne til den populære ”Gi´ os lyset
tilbage”. Rasmus Skov Borring har flere albumudgivelser bag sig og har bl.a. arbejdet sammen med
digter Jens Rosendal.

Udflugt til Johannes V Jensen & Thit Jensen Museet
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
eller tlf. 98 31 43 39.

Fjordsind
- en musikalsk Limfjordsfærd
Tirsdag den 29. sept. kl. 19.00
i Gunderup Sognegård
Med Jens Jeppesen som
sang-trubadur, guitarist og sangskriver skal vi lytte til
iørefaldende og eftertænksomme sange på dansk
- med havet, fjorden og skæve eksistenser som
omdrejningspunkter.
Vi skal også selv synge med. Sangene har rødder
i den danske vise-tradition, men de krydres med
swing, country og blues. Trioen består desuden af
Christian Libak, piano og sax samt Esben Kjær på
violin. Der serveres kaffe/te med lidt sødt til ganen.

OKTOBER

Andersledes koncertoplevelse
Torsdag den 8. oktober kl. 19.30
i Gistrup Kirke
Ved hjælp af sang, orgel, klaver,
cello, lysbilleder, tekstoplæsning,
lys og klokker vil forskellige musikere
skabe en anderledes koncertoplevelse. I forbindelse med koncerten
bydes der på en lille forfriskning.
Medvirkende: Cellist Gunilla Odsbøll, sangerinde og klokkenist: Tove Bitch Antonsen,
organist og pianist: Elisabeth Dorthea Bech-Egstrup,
sanger: Andreas Mathias Gade og sangere fra
kirkens kor.
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NOVEMBER

Spilledåsen og jukeboxen
Onsdag den 4. november kl. 19.00 			
i Gunderup Sognegård
Kirkesanger Andreas Matthias Gade og organist
Elisabeth Bech-Egstrup vil underholde med en buket
af sange og duetter. Både danske viser, evergreens
og musical-klassikere vil være på programmet,afvekslende fællessang/ ønskesang. Der serveres
kaffe/te og kage.
Fra krig til fred! Fra konflikt til fællesskab! 		
Et mindretal som merværdi?
Sognemøde torsdag den 5. november kl. 19.00 i Gistrup Kirke
Foredrag ved provst Viggo Jacobsen, der er opvokset i Sønderjylland.
Han var i mange år dansk præst i
Flensborg og provst for de danske
kirker syd for grænsen. Et arrangement i anledning af 100-året for

Genforeningen. Et jubilæum
ansporer altid til en form for
status. Heldigvis er vi nået langt
i grænselandet. Desværre er
der alt for mange konfliktzoner
rundt omkring i verden. Derfor er
spørgsmålet i statusprocessen:
Kan modellen rækkes videre?
Hvilket ansvar står vi med i dag?

SÆRLIGE GUDSTJENESTER

Poul Reichhardt - fortælling og
fællessang - Sogneeftermiddag
tirsdag den 17. november kl.
14.00 I Gistrup Kirke
Jens Eric Strudsholm fortæller
om den folkekære skuespiller,
og vi synger nogle af de sange,
han blev kendt for. Der bliver
også plads til filmklip. Jens Eric
Strudsholm er sanguddannet fra
Nordjysk Musikkonservatorium,
kirkesanger, musiklærer og især
kendt som korleder for flere kor
i Aalborgområdet, bl.a. Gistrup-koret gennem 24 år.

SEPTEMBER

DECEMBER

Julekoncert med Anders Hornshøj Laugesen
Onsdag den 2. december kl.
19.30 i Gunderup Kirke
En stærk
vokal og
gennemført
stilsikkerhed
var medvirkende
faktorer,
da Anders H. Laugesen i 2017
vandt finalen i Dansk pop-talent.
Dørene åbnes kl. 19.00. Aftenens
koncert har fri entré. Der samles
ind til Julehjælpen.

SYNG MED
Ad hoc koret er for alle
sangglade voksne, der
kunne have interesse i at
synge i kor. Stemningen
er uformel og hyggelig,
og vi arbejder koncentreret med sangglæden i
centrum. Sæsonstart efter
sommerferien er torsdag
den 17. september kl.
19.15 i Gistrup Kirke.
Kontakt organist Elisabeth
Bech-Egstrup for nærmere
info: Tlf. 26 24 97 06
eller mail:
elisabech@gmail.com

AUGUST

Friluftsgudstjeneste ved Dammen i Nøvling den 30. august kl. 14.00
I forbindelse med Nøvling Festuge holdes søndagens gudstjeneste sædvanen tro i det fri. Efter gudstjenesten er 6. klasse vært
ved det store kagebord i forsamlingshuset.

Høstgudstjenester
Søndag den 13. september kl. 10.30 i Gistrup Kirke
Festlig høstprocession. Medbring gerne høstafgrøder, frugt, grønt
og blomster. Efter gudstjenesten er der høstfest og -frokost, og
de indkomne afgrøder sælges.
Søndag den 20. september kl. 10.30 i Nøvling Kirke
Kirken er høstpyntet, vi synger høstsalmer og kirkekor og frivilligkor medvirker.
Søndag den 27. september kl. 10.30 i Gunderup Kirke
Kirken er høstpyntet, og vi synger høstsalmer.
Hverdagsgudstjeneste i høstens tegn
Tirsdag den 22. september kl. 11.00 i Nøvling Kirke
Beboere på Skovbrynet og Beltoften får særlig invitation. Tilbud
om handicapbus/kirkebil. Alle andre er naturligvis også velkomne. Af hensyn til efterfølgende traktement i Toften: send gerne
din tilmelding senest en uge før til kirkekontoret, tlf. 98 33 35 52,
mail: hels@km.dk eller til sognepræsten i Nøvling tlf. 96 36 66 66,
mail: LRKU@km.dk

OKTOBER

Gospeldag med Heidi Bisgaard
Søndag den 25. oktober kl. 10.00 i Nøvling Kirke
Oplev en dag fyldt med gospelsang 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 gospelsange.
Siden konservatoriet har Heidi Bisgaard været en efterspurgt instruktør til gospelworkshops og teambuildings over hele landet.
Gospelworkshoppen kulminerer i en festlig gospelgudstjeneste
kl. 16.00, som er åben for alle.
Tilmelding kan ske til gitterolighed@icloud.com eller 22 38 04 86.
Det er gratis at deltage.

NOVEMBER

Søndag den
1. november
Alle Helgen
Ved søndagens
gudstjeneste
Alle Helgen
mindes vi årets
døde.
Gunderup Kirke
kl. 10.30,
Gistrup Kirke
kl. 10.30 og
Nøvling Kirke
kl. 16.30.
(fortsættes næste side)
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DECEMBER

Advents-musik-gudstjeneste
Søndag den 6. 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. Der vil
medvirke en solist.
Julekoncerter med
Gistrup Kirkes Ungdomskor
Søndag den 6. december kl. 14.30 i Skalborg Kirke og torsdag den 10. december
kl. 19.00 i Gistrup Kirke
Gistrup Kirkes Ungdomskor synger sammen
med Skalborg Kirkes Børne- og Ungdomskor
julen ind. En stemningsfuld koncert for hele
familien med smægtende toner, Luciaoptog og masser af julestemning. Fri entré.
Der samles ind til Julehjælpen.
Adventsgudstjeneste med korklang
Søndag den 8. dec. kl. 16.00 i Nøvling Kirke
Det bliver ikke rigtig jul uden den traditionelle adventsgudstjeneste med musik,
korsang og fællessang. Oplev kirken bruse
af glade børne- og voksenstemmer denne skønne adventssøndag. Både Nøvling
Skolekor, kirkens børnekor, kirkekor og frivillig
voksenkor medvirker. Og vi får besøg af solist Ida Lohmann, som synger sammen med
korene. Desuden skal vi høre læsninger om
advent og Jesu fødsel.

SJÆLESORG.NU
Sjælesorg betyder omsorg for sjælen og er en
mulighed for at tale med en anden om lige præcis det, der tynger dig. Man behøver ikke bestille tid eller rejse langt, for der er altid en præst i
nærheden.
Sjælesorg på Nettet er Folkekirkens digitale online-tjeneste til alle, der ønsker en sjælesorgssamtale. Den er mobil i den forstand, at hvis man har
sin digitale tablet, smartphone, computer eller
iPad ved hånden, kan man ved at klikke sig ind
på Sjælesorg.nu i åbningstiden chatte med en
præst alle vegne fra - på gaden, i bussen, i toget, på arbejdspladsen, i sygesengen fra hospitalet og fra sit hjem. Åbningstiderne fremgår af
hjemmesiden: www.sjælesorg.nu Man skal ikke
bestille tid, men blot logge sig ind på hjemmesiden for at få kontakt.

FORTROLIG OG ANONYM
Sjælesorgssamtalerne er fortrolige og anonyme,
og det betyder, at det er muligt at skabe et fordomsfrit rum, hvor køn, alder og udseende ikke
bliver forstyrrende eller får betydning for samtalen. Sjælesorg.nu er åben for alle, og sammenlignet med andre digitale fora er der ikke noget
specifikt kriterium for, hvem der kan henvende
sig, og hvad man kan henvende sig med.

GISTRUP KIRKES
UNGDOMSKOR
Koret øver torsdage kl. 16.15-18.45 - første
gang efter ferien er den 13. august. Koret
deltager ved de fleste gudstjenester og
afholder koncerter. Det er lønnet at synge i koret.
Har du en god stemme og kunne tænke
dig at prøve at synge i kor?
Kontakt organist Elisabeth Bech-Egstrup:
Tlf. 26 24 97 06 eller mail elisabech@gmail.
com
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Hvis temaet for samtalen kræver en anden form
for rådgivning, end sjælesørgerne kan indfri,
henvises der typisk til andre relevante fagpersoner. Ensomhed, familiekonflikter, tro og tvivl,
sorg og krise, selvmordstanker, overgreb, mobning, meningsløshed, seksualitet er bare nogle
af de eksistentielle dilemmaer, som både unge,
midaldrende og ældre mennesker henvender
sig med til sjælesørgerne. Flere giver udtryk for,
at de er glade for samtalen med præsten på
Sjælesorg.nu, og at den erfaring gør, at det ikke
længere føles så fremmed at kontakte den lokale sognepræst, hvis man har brug for samtaler
ansigt til ansigt.
Mette Nøhr Shaw

Gunderup · Nøvling · Gistrup

Sjælesorg

hos din lokale præst er for alle

Når dette Kirkemagasin kommer på gaden, er det
konfirmationstid. Jeg har aldrig glemt de ord, som
min konfirmationspræst sagde den sidste gang, vi
var til præst inden den store dag. Inden vi begav
os ud i livet, sagde han: ”Husk, hvor end I kommer
hen, så er der altid en kirke og en præst. Og dér
kan I altid komme!”
Jeg tror ikke, jeg på det tidspunkt kendte ordet
sjælesorg. Og hvis jeg gjorde, tænkte jeg nok, at
det var noget for mennesker i stor sorg eller med
voldsomme sjælekvaler. Det er det ikke, ved jeg
nu.
Sjælesorg er for enhver, der har noget, som fylder
- stort eller småt. Og man behøver ikke bestille tid
eller rejse langt, for der er altid en præst i nærheden.

BRUG OS
Sjælesorg er en del af den lokale kirkes tilbud. Her
i Gunderup, Nøvling og Gistrup er vi tre præster,
som ser det som en vigtig del af vores arbejde at
tilbyde sjælesorg. Du er derfor altid velkommen til
at kontakte en af os på telefon eller mail. Vi kan
mødes hos en af os, i kirken eller hjemme hos dig.
Og vi kan mødes om lige præcis det, du går og

tumler med i hverdagen eller i livet, hvad
enten det er konkret
eller af mere åndelig
karakter. Sjælesorg
er ikke højtravende,
ligesom det ikke kun er
Kontakt din lokale
for dem, der går i kirke.
præst, hvis du har
Sjælesorg er for alle.
brug for en snak.
Som præster er vi vant
Se kontaktoplystil at møde mennesker
ninger på side 10.
i mange livssituationer.
Vi er ikke psykologer
eller terapeuter, men
medmennesker, som møder dig ud fra vores kristne baggrund og ståsted og med den bagage, vi
har som præster. En sjælesorgssamtale med en
af os er derfor en samtale, hvor det, du kommer
med, også kan blive belyst ud fra en kristen vinkel,
fx med afsæt i en af Bibelens fortællinger.
Så hvor end du kommer fra, og hvad end du har
på hjerte, så bor du et sted, hvor der ikke bare er
én, men hele tre præster i nærheden. Og vi vil
gerne bruges!
Lene Riger Kusk

Sct. Nicolai Tjenesten
- nogen at tale med … ring tlf. 70 120 110
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Sjælesorg på Nettet er Folkekirkens digitale online-tjeneste til alle, Sct. Nicolai Tjenesten blev oprettet i 1957, efter at Kirkens Korshærs daværende
chef Haldor Hald i Ekstrabladet var blevet udråbt
til Københavns “selvmorderpræst”. Reaktioner på
den artikel viste et stort behov for et sted, hvor
mennesker kunne henvende sig anonymt for at
kunne tale med et medmenneske om deres problemer. Mange savner nemlig nogen at tale med.
Og siden er denne folkekirkelige telefontjeneste
udbredt til hele landet - fra 1958 har vi haft den i
Aalborg.
Hver aften og nat (fra kl. 20-02) sidder vagthavende præster og andre medarbejdere parat til at
tage imod opkald på telefon 70 120 110. Man henvender sig anonymt. Medarbejderne har tavshedspligt,
og der føres ikke journaler.
Den, der ringer op, bestemmer, hvad der skal tales om.
Nogle har bare behov for
”én at tale med”. Andre
har et problem eller en

udfordring, som de gerne vil have belyst. Enkelte
er selvmordstruede. Opkaldene kommer fra både
ældre og yngre og dem imellem. Intet problem er
for stort - og intet problem er for lille.

HVAD KAN MAN FORVENTE?
Den, der ringer til Sct. Nicolai Tjenesten, vil møde
et menneske, der lytter interesseret og fordomsfrit. Der er plads til fortvivlelse og desperation: "Vi
har fuld respekt for den enkeltes integritet. Ingen
udsættes for pression eller mission. Man skal ikke
forvente "de rigtige svar", men en samtalepartner,
som er klar til at lytte. Er der konkrete spørgsmål,
der ønskes svar på, forsøger vi naturligvis gerne at
svare. Måske kan vi hjælpe med at finde en mulighed for at komme videre," siger korshærspræst
Lena Bentsen.
Det er ikke alle samtaler, der fører til en løsning.
Undertiden er tjenesten en hjælp til at få delt et
problem. Forhåbentlig får alle en oplevelse af, at
der er en, der vil følges et lille stykke ad vejen.
Ejnar Grønlund
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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
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

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

Gudstjenester
1/9
22/9
29/9
13/10
27/10
10/11
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EG (altergang)
Høstgudstj. Nøvling Kirke
MNS
LRK (altergang)
EG
MNS (altergang)

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

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

SKOVBRYNET kl. 10.30:

SAMTALE MED PRÆSTEN

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.

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

24/11 LRK
8/12 EG (altergang)
24/12 MNS
Der er høstgudstjeneste 22.
sept. i Nøvling Kirke i stedet for
”almindelig” gudst. 15. sept.

BELTOFTEN kl. 10.00:
2/9
22/9
7/10
4/11
2/12
24/12		

MNS (altergang)
Høstgudstj. Nøvling Kirke
EG
LRK (altergang)
MNS
LRK

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

Gudstjenester
GUNDERUP

NØVLING

GISTRUP

AUGUST
22. aug.

Lørdag

9.00 EG Konfirmation
10.15 MNS Konfirmation
11.30 MNS Konfirmation
12.45 EG Konfirmation

23. aug.

11. s. e. trin.

30. aug.

12. s. e. trin.

9.00 EG

13. s. e. trin.

10.30 MNS

12. sept.

Lørdag

10.30 MNS Dåbsgudstj.

13. sept.

14. s. e. trin.

10.30 MNS

20. sept.

15. s. e. trin.

9.00 EG

22. sept.

Tirsdag

27. sept.

16. s. e. trin.

29. sept.

Tirsdag

9.30 MNS Konfirmation
11.00 MNS Konfirmation

10.30 EG

9.30 LRK Konfirmation
11.00 LRK Konfirmation

14.00 LRK Friiluftgudstj.
Nøvling festuge

10.30 EG

10.30 LRK

14.00 MNS

SEPTEMBER
6. sept.

9.00 MNS
10.30 LRK Høstgudstj.

10.30 EG Høstgudstj.
10.30 EG

11.00 Plejehjem mm høst
17.00 LRK Kirke for småfolk
10.30 MNS Høstgudstj.

10.30 LRK

9.00 LRK
17.00 EG Spaghettigudstj.

OKTOBER
4. okt.

17. s. e. trin.

10.30 EG

9.00 MNS

10.30 MNS

10. okt.

Lørdag

10.30 LRK Dåbsgudstj.

11. okt.

18. s. e. trin.

9.00 LRK

10.30 LRK

10.30 MNS

18. okt.

19. s. e. trin.

10.30 LRK

10.30 EG

9.00 EG

25. okt.

20. s. e. trin.

10.30 MNS

16.00 LRK Gospelsgudstj.

10.30 LRK

Allehelgen

10.30 MNS

16.30 MNS

10.30 LRK

22. s. e. trin.

16.30 EG

10.30 MNS

10.30 EG

NOVEMBER
1. nov.
8. nov.
11. nov.

Onsdag

17.00 LRK Kirke for småfolk

14. nov.

Lørdag

15. nov.

23. s. e. trin.

18. nov.

Onsdag

22. nov.

S. s. i kirkeåret

10.30 LRK

16.30 LRK

10.30 MNS

29. nov.

1. s. i advent

14.00 MNS

10.30 MNS

10.30 EG

6. dec.

2. s. i advent

10.30 MNS Musikgudstj.

16.00 LRK Musikgudstj.

10.30 LRK

13. dec.

3. s. i advent

16.30 LRK

10.30 LRK

10.30 EG Familiegudstj.

10.30 EG Dåbsgudstj.
10.30 LRK

10.30 EG

16.30 EG
17.00 EG Spaghettigudstj.

DECEMBER
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VI TÆLLER

VORE DAGE…
Uddrag af salmen ”I går var hveden moden” af
Lisbeth Smedegaard Andersen. Den synges på
melodien: Nu blomstertiden kommer

VELKOMMEN
TIL MENIGHEDSRÅDSVALG 2020

KOM OG DELTAG
Menighedsrådene er den lokale ledelse af
Folkekirken. Deltag på møderne og gør din
indflydelse gældende.
Valgforsamling afholdes
tirsdag den 15. september 2020 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
gemmegås. Efter en skriftlig afstemning annonceres valgresultatet. Valgbestyrelsen orienterer
om det videre forløb.
Alle er velkomne.

1. Vi tæller vore dage,
der hober sig til år,
og stædigt vokser stakken
af det, vi ikke når.
De store ord blir mindre,
og planer hentes ned
fra flugt mod morgenstjerner
til døsig aftenfred.
2. Derfor - på ugens morgen
må vi herhen igen,
hvor kirken åbner døren
som for en gammel ven.
Og ord får atter mening;
skønt vi har slidt dem ned,
kan de forundret synge
om håb og kærlighed.
3. Her døber vi de spæde,
vi knytter hjertebånd
og beder, at de døde
må leve i Guds hånd.
De lærte os om troen,
der - rakt fra slægt til slægt gir ordet hjertets visdom
og eftertankens vægt.

