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FÆLLESSKAB
Gunderup · Nøvling · Gistrup

Kirken er
fællesskab
på mange
niveauer
Samhørighed, kammeratskab, samarbejde, partnerskab, gruppering, alliance og samvær. Alle ord, der
på den ene eller anden måde er med til at sætte
ramme om fællesskab.
Som mennesker har vi del i forskellige fællesskaber,
og det på mange niveauer. For de fleste er det at
blive født indgangen til det første fællesskab. Vi
bliver en del af en familie. Derfra går det i Danmark
som regel videre med vuggestue/dagpleje, børnehave, skole, uddannelse, job og til sidst seniorliv. Alle
tidspunkter i ens liv, hvor man kan eller skal forsøge
at være i et eller flere fællesskaber med andre. Fællesskaber, der kan være gode eller dårlige for én,
men som uanset hvad er med til at forme én som
menneske.
Et fællesskab kan være løftende eller tyngende.
Men mest af alt er et fællesskab det, vi gør det til.
Det er jo en selv som person, der kan vælge til eller
fra, deltage eller beskue.
For nogen er det nemmere end for andre at være
del af et fællesskab.

GLOBAL UDFORDRING
Lige pt. er covid-19 stadig en allestedsnærværende udfordring på en global skala. Man kunne sige
for vores globale fællesskab. Jeg kan ikke huske at
have oplevet noget, der i den grad har været med
til at påvirke vores dagligdag. Og jeg kunne godt
blive overbevist om, at følgerne af covid-19 kommer
til at sætte tydeligt præg på vores liv fremadrettet.

Vi må væbne os med tålmodighed og tro på, at
forskerne finder frem til nogle gode løsninger.
På det lidt mere nære område, her tænker jeg på
Danmark, har der været et væld af restriktioner og
debat om hjælpepakker til kulturen, som en stigende kontrast til den voldsomt stigende arbejdsløshed.
Nogle familier kan blive hårdt ramte, andre knap så
meget, men én ting er sikkert, der er ikke nogen, der
ikke har fået deres dagligdag berørt i et eller andet
omfang.

DET GØR KIRKEN FOR MIG
Nu er det her ikke et debatindlæg om politiske
strømninger eller samfundsøkonomiske udfordringer,
men et menighedsblad, der skal give information og
inspiration til den enkelte.
Vi kan alle have behov for plads til fordybelse, og
det er, hvad kirken gør for mig. Den giver mig en ro
til at komme på plads. Et fast holdepunkt. Et fællesskab på mange niveauer. En fællesskabsånd.
En mulighed for at være en del af et sammenhold,
både at være tilstede fysisk, men også at kunne
trække mig mentalt, hvis det er det rigtige for mig.
Et fællesskab, hvor dogmerne er tydelige og enkle.
Hvor der er hjerterum for alle. Et fællesskab, hvor
man altid er velkommen. Det er man, uanset om
man har behov for det eller ej.
Kim Marturin Christensen
Konstitueret formand for Nøvling Menighedsråd

Tidshorisonten ser det heller ikke ud til, at der er nogen, der kan give et kvalificeret bud på.
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Én for alle
og alle
for én
Af sognepræst
Mette Nøhr Shaw

Nærværende klumme skulle handle om fællesskab. Jeg har været tæt på skriveblokering, lige
siden jeg begyndte at tænkte på, hvad jeg ville
skrive. Ikke fordi jeg ikke ved, hvad et fællesskab
er for noget, for det ved jeg da så udmærket
godt. Jeg ved også, at der findes gode og dårlige
fællesskaber, og jeg ved, at de gode fællesskaber
får dig til at leve længere
og bedre. Tætte relationer
og fællesskaber er afgørende for, at vi har det
godt. Vi har brug for at
opleve, at vi er en del af
noget. Men det er ikke nok
at have mange venner på
Facebook. En tæt relation
kræver tid og investering.
Vi har brug for at opleve, at vi er en del af noget.
Og at vores tilstedeværelse og handlinger betyder noget – for nogen.

INTET MENNESKE ER EN Ø
”Intet menneske er en ø, en verden for sig; ethvert
menneske er et stykke af fastlandet, en del af det
hele”, som den engelske digter og præst John
Donne (1572-1631) skrev. Og fordi intet menneske
er en ø, har vi brug for skibe: kirkeskibe.

Tætte relationer og
fællesskaber er
afgørende for, at vi
har det godt.

I kirkeskibene samles vi
side om side. Alle vender
vi ansigtet den samme vej.
Det er egentligt meget sigende for det fællesskab,
vi har i kirken – side om
side, skulder ved skulder.
Lyttende til det samme
budskab.

JULENS BUDSKAB ER TIL ALLE
Vi nærmer os hastigt julen. Julens budskab er i
grunden også en god pejling for fællesskabet i
kirken. For julens budskab er for alle. Det vil sige,
(fortsættes nederst side 5)
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Gunderup · Nøvling · Gistrup
Birthe og Frank Bang har for
længst bjerget årets høst
sammen med de andre fra
4H-haven i Gistrup. De har
nydt fællesskabet.

Kom med hen, hvor fællesskabet og gulerødderne gror
- Birthe og Frank Bang er frivillige instruktører i Fælleshaven i Gistrup. 		
De giver gerne deres viden videre.

Af Hanne Baltzer

Flere af de frugter og grøntsager, som pyntede ved
høstgudstjenesten i Gistrup Kirke for et par måneder
siden, kom fra 4H-haven i Gistrup. Her har børn og
voksne mødtes hver mandag aften i vækstsæsonen. Idéen er, at man får tildelt et stykke jord, som
man kan dyrke og passe - også selv om man aldrig
har prøvet det før. Birthe og Frank Bang hjælper gerne til, og snart spirer, gror og blomstrer det. I skurvognen er der diverse haveredskaber til brug, og efter
slid med jorden kan man nyde en social pause. Der
er god plads til hygge med Birthes kaffe og kage.
Hen over både kagen og kartoffel- og kålrækker
snakkes der om løst og fast, og om hvad alle de dejlige afgrøder kan bruges til. Her kan alle fx få ideer
med hjem til nye slags marmelader eller ovnretter.
Der har også været suppe- og grillaftener i haven,
da erfaringen er, at fællesskab gør godt.

... det er sjovt at se
børnenes overraskelse, når
den kartoffel, de lagde i det
tidlige forår, pludselig er
blevet til 15 kartofler...
”Fællesskabet er vigtigt. Vi cirkulerer rundt, hjælper
nybegynderne og får ideer. Desuden er det sjovt
at se børnenes overraskelse, når den kartoffel, de
lagde i det tidlige forår, pludselig er blevet til 15
kartofler. Eller når de ser guleroden stor og flot. Mens
børnene får jord under neglene, får de også viden
om fx at udtynde rødbeder og hyppe kartofler,”
fortæller Birthe.

TEAMWORK
Ideen med fælleshaven er inspiration til selvforsyning
og bæredygtighed, og ønsket om at komme tættere på vejen fra jord til bord - en drøm for mange
familier i Danmark. Desuden er der en stor tilfredshed ved at dyrke sit eget.
Området i Gistrup, der er taget ud som have og ikke
længere er landbrugsjord, ejes af Bakgården, men
lejes ud til 4H og bestyres af Birthe og Frank Bang.
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Gunderup · Nøvling · Gistrup
I år har der været 22 medlemmer, og der er folk på
venteliste.
Inden sæsonstart har Frank
pløjet området, Ole Jensen, som også er frivillig i
urtehaven, har sirligt målt
hvert stykke op i 5x8 meter,
og Birthe har haft overblikket over, hvilke frø og
planter, der skulle købes ind
på baggrund af medlemmernes planer for stykket.
Efter indkøb har hun vejet af og fordelt, så alle fik
deres del. De frø, der var i overskud, blev også sået i
haven, og afgrøderne blev senere solgt til fordel for
fællesskabet.

LÆRING OG GRØNNE FINGRE
Første gang alle mødes, starter de med at lægge
kartofler og løg, og efterhånden, som jorden bliver
varmere, kommer flere afgrøder til. Udover at så og
plante er det fast arbejde at kultivere jorden for at
holde ukrudtet væk. Det skal læres og gentages
uge efter uge.
En særlig designet målepind på 50 cm. hjælper
desuden til med at sikre, at man kan så i den rette
afstand i bedet, hvor rækkerne gerne må stå snor-

lige for at få mest muligt ud af jordstykket. Har man
ikke lige målepinden ved hånden, er 1,5 rives-bredde også en mulighed. Det er en fin rettesnor ifølge
Birthe.
4H i Danmark startede i 1938, og i 4H har børn og
unge altid dyrket haver. 4H står for hjerte, hoved,
hånd og helbred. Birthe har været aktiv i organisationen på flere niveauer, og både Frank og Birthe
har været med i Gistrup de sidste 35 år, siden deres
yngste datter som 8-årig kunne tænke sig at lære
det med have at kende.
”Vi har lært meget hjemmefra, hvor vi var selvforsynende med egen køkkenhave. Jeg vil langt hellere
gå nede i haven end på golfbanen,” siger Frank
med et smil.
Når fælleshaven er på det sidste, passer det tit med
høstgudstjeneste i kirkerne:
”Vi er selv fra landbohjem og er vokset op med at
tage til høstgudstjeneste og komme i kirken af og
til. Det gør vi stadig, og til høstgudstjenesten, hvad
enten det er i Gunderup eller Gistrup, er det dejligt
at se, at de kan bruge afgrøderne, der altid er flot
arrangeret. Da vores døtre sang i kirkekor, deltog vi
også. For os hører salmen: ”Nu falmer skoven trindt
om land”, høsten til,” lyder det næsten enstemmigt
fra parret, der nu har lukket fælleshaven i Gistrup for
i år.

(fortsat fra side 3)
at det ikke kun gælder for en lille kreds af interesserede. Det gør budskaber ellers sædvanligvis:
bogudgivelser kan jo virkelig kun interessere folk,
der læser bøger; og budskabet om en ny udstilling
på Kunsten er komplet ligegyldig for folk, der ikke
orker at gå på kunstudstillinger.
Og så skulle man jo synes, at julens budskab kun er
for dem, der er religiøse og går meget op i deres
tro. Men sådan er det ikke. Julens budskab gælder for alle. For hele folket, troende, ikke-troende
og for mellem-troende. Ifølge Juleevangeliet er
der ingen gradsforskel. Det vil jo så også sige, at
ingen her i Gunderup eller Nøvling eller Gistrup
kan påstå, at det ikke gælder for dem.
Kristendommens budskab er enestående ved, at
det også henvender sig til dem af os, der ikke er
religiøse. Os, der ikke kunne drømme om at gå i
kirke. Os, der ikke rigtigt tror på Gud. Os, der synes,
at det er tågesnak, dét, der kommer ud over prædikestolen.
Men julens budskab er fuldstændig ligeglad med,
om vi er troende eller ej. Det er overhovedet ikke
sagens kerne. Hvis man tror dét, så er man altså
gået forkert. For hvad drejer julens budskab sig
egentlig om?

EN KÆRLIGHEDSBOMBE
Budskabet drejer sig om
dette vanvittige: at Gud
bliver menneske, og at
påstanden om ham er, at
han vil være med os alle
vores dage.
Det er det, julens budskab vil forkynde. At med Jesu fødsel gives vi en
ny begyndelse, en vaskeægte guddommelig
nyskabelse. Sådan skal han forstås, ellers forstår
man ham slet ikke.
Denne lille historie om Guds-barnet, der blev
født i Betlehem, er i grunden ikke spor tilforladelig. Den er en kærlighedsbombe, der sprænger
alle forsvar, al idealisme og al religiøsitet. For den
handler nemlig ikke om menneskers tro på Gud.
Den handler tværtimod om Guds trofasthed over
for mennesket; over for os. At vi aldrig nogensinde
herefter kan finde os så langt ude i mørket, men at
Gud er på vej med nye muligheder, og at han vil
møde os med glæden og lyset.
Det er dét, vi er fælles om. Dér i kirkeskibet, skulder
ved skulder, hvor der også er plads til dig.
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FASTE ARRANGEMENTER
Fællessang omkring et flygel - i Nøvling Kirke
Onsdagene 25. november, 27. januar, 17. februar
og 24. marts kl. 19.00-20.00.
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.
Pga. covid-19 er vi i kirken, hvor vi kan være 35,
når der synges.
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.
På grund af en usikker fremtid med covid-19 er
det besluttet, at Pigekammeret foreløbig er aflyst.
Vi håber dog at kunne starte Pigekammeret op i
marts 2021. Tidspunkt vil være at finde på kirkernes
hjemmeside - www.gunderup-noevling-gistrup.dk
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. Husk 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. 5151 99
92 og Steen Juel, tlf. 20 77 42 68.
Mødet i december er aflyst pga. Covid- 19.
Følg med på kirkens hjemmeside www.gistrup-kirke.dk samt opslag i kirken.
Syng i Gistrup Kirke
Torsdage i lige uger kl. 10.00-11.30
Sidste gang før jul er den 10. december. Første
gang i det nye år er den 14. januar.
Kom med til hyggeligt samvær med salmer og
højskolesange efter deltagernes ønsker.
Strikkecaféen
Vi mødes følgende onsdage kl. 14.00: Den 9. december i Gistrup, den 13. januar i Gunderup, den
10. februar i Nøvling og den 10. marts i Gistrup.
Vi strikker og drikker kaffe i et uforpligtigende samvær. De færdige arbejder doneres til velgørende
formål. Strikkegarn modtages med tak.
Kontakt Jytte Nordklitgaard for yderligere oplysninger: tlf. 41501011 el. mail: nordklitgaardjytte@
gmail.com
Morgenvandring
Hver onsdag i Gunderup Sognegård kl. 9 - 11
Vi synger sange, nyder kaffe og rundstykker og
går derefter en tur i lokalområdet. Turens længde
afpasses deltagernes ønsker. Tilbuddet er for alle
voksne. Ingen tilmelding. Pris: 20 kr.

SÆRLIGE GUDSTJENESTER
Advents-musik-gudstjeneste
Søndag den 6. december kl. 10.30 			
i Gunderup Kirke
Vi skal høre musik og tekster, der passer til adventstiden og leder frem mod jul. Gudstjenesten vil
have en anderledes form, hvor
musikken og tekstlæsningerne vil
stå i fokus.
Liturg: Mette Nøhr Shaw
Solist: Line Marie Gaaei Jensen,
fløjte. Organist: Elisabeth BechEgstrup. Kirkesanger: Andreas
Mathias Gade.
Musikgudstjeneste De Ni Læsninger
Søndag den 6. december kl. 16.00			
i Nøvling Kirke
En stemningsfuld gudstjeneste, hvor vi gennem
bibellæsninger, musik og solosang føres gennem
Bibelens fortællinger om syndefald, Guds udvælgelse og frelse og Jesu fødsel. Pga. covid-19 bliver
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det ikke med stort kor og fællessang, som vi plejer.
I stedet medvirker solist Ida Lohmann.
Gospelgudstjeneste
Mandag den 11. januar kl. 19.00 i Gistrup Kirke
Ved årets konfirmander og Joachim Hejslet med
band. Konfirmanderne har gospelworkshop hele
dagen under ledelse af Joachim Hejslet. Om aftenen oplever vi resultatet af dagens workshop.
Gudstjeneste Askeonsdag
Onsdag den 17. februar kl. 17.00 i Gistrup Kirke
Den første dag i fastetiden. I gudstjenesten indgår
en ceremoni, hvor der tegnes et askekors på panden. Et smukt ritual som indledning til fastetiden,
som også rummer en åndelig dybde.
Efter gudstjenesten serveres suppe. Mulighed for
samtale om et fastetema.
Palmesøndag - Gistrup Kirkes fødselsdag
Søndag den 28. marts kl. 10.30 i Gistrup Kirke
En gudstjeneste med palmeindtog. For alle aldre.

Nøj… det´ for børn - og familier
2020

Familiegudstjeneste 3. søndag i advent
Den 13. december kl. 10.30 i Gistrup Kirke
Minikonfirmanderne medvirker.

2021

Kirke for småfolk - og deres familier
Tirsdag den 26. januar kl. 17.00 i Nøvling Kirke
En kort gudstjeneste med 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. Tilmelding nødvendig af hensyn til covid-19 regler for antal deltagere. Tilmelding til
gitterolighed@icloud.com. Pris for mad: Voksne
20 kr. og børn 10 kr. Max 50 kr. for en familie.

BABYSALMESANG
GUNDERUP/NØVLING/GISTRUP
Giv dit barn den bedste start på livet ved at
deltage i babysalmesang - et tilbud om en
musikalsk oplevelse for det lille barn sammen
med en af forældrene. Efter sangen er der
kaffe og hygge. For børn i alderen 3-9 måneder.
Gunderup Kirkes Konfirmandstue
Nye hold tirsdag den 5. januar kl. 10.00 og
den 9. marts kl. 10.00.
Holdene forløber over otte gange. Tilmelding til organist Elisabeth Bech- Egstrup på
elisabech@gmail.com
Toften ved Nøvling Kirke
Nyt hold onsdag den 3. marts kl. 10.30.
Holdet forløber over otte gange. Tilmelding
til organist Gitte Rolighed på tlf. 22 38 04 86,
eller på e-mail: gitterolighed@icloud.com
Gistrup Kirke
Tjek hjemmesiden www.gunderup-noevlinggistrup.dk for datoer og tidspunkter eller kontakt sognemedhjælper Annette Tøttrup mail:
smh@gistrup-kirke.dk, tlf. 40 22 83 33.

Gistrup spaghettigudstjenester
Onsdag den 13. januar kl. 17.00
Tirsdag den 9. marts kl. 17.00
Kort børnegudstjeneste med fortælling, salmer,
bevægelsessange og optrin. Fællesspisning 20
kr. for voksne og 10 kr. for børn. Tilmelding til
sognemedhjælper Annette Tøttrup mail: smh@
gistrup-kirke.dk, tlf. 40 22 83 33.
Fastelavnsfest og familiegudstjeneste
Søndag den 14. februar kl. 10.30 i Gistrup Kirke
Efter gudstjenesten er der fastelavnsfest med
tøndeslagning og fastelavnsboller. Mød gerne
udklædt.
Familiegudstjeneste
Palmesøndag den 28. marts kl. 10.30 i Gistrup
Kirke.

MINI-KONFIRMANDER
I GUNDERUP KIRKE

Går du i 3. klasse og bor i Gunderup Sogn,
så kridt dine sko og kom af sted til minikonfirmand tre lørdage i vinterhalvåret fra kl.
10.00 til kl. 14.00. Vi afslutter forløbet med en
familiegudstjeneste, som er for ALLE familier.
Minierne mødes lørdag den 9. januar, lørdag
den 16. januar, lørdag den 23. januar i Gunderup Kirke.
Vi slutter forløbet med familiegudstjeneste
søndag den 24. januar kl. 14.00.
Kontakt Mette præst tlf. 98 33 30 15 eller
mns@km.dk for mere info.

MINI-KONFIRMANDER
I GISTRUP KIRKE

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

Bongo er for børn fra 1 - 4 år.

Hold 1 (onsdage 13.15-14.45) 			
begyndte i september.
Hold 2 (torsdage 13.15-14.45) 			
begynder i januar.

Tjek hjemmesiden www.gunderup-noevling
-gistrup.dk for datoer og tidspunkter eller
kontakt sognemedhjælper Annette Tøttrup
mail: smh@gistrup-kirke.dk, tlf. 40 22 83 33.

Børn, der endnu ikke er tilmeldt, kan tilmelde sig
hold 2. Tjek hjemmesiden www.gunderup-noevling-gistrup.dk eller kontakt sognemedhjælper Annette Tøttrup på tlf. 40 22 83 33.

GISTRUP BONGO
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”Jeg tror, overfladiske fællesskaber
skaber ensomhed, fordi man
udvikles i sociale relationer,”
siger Tilde Marie Bertelsen.

Vi shopper fællesskaber efter
behov - hænger dem på en
knage, og går ofte videre
Af Hanne Baltzer
36-årige Tilde Marie Bertelsen falder ned på en stol,
skænker en kop te og kigger frem for sig. Mor til tre,
bosat i Gistrup, adjunkt og sociolog, har taget en
Ph.d. og forsker i organiseringen af det kommunale
ældreplejeområde. Hun vendte begejstret tilbage til
jobbet i januar efter endt barsel, for hun er tilpas i arbejdsfællesskabet på Aalborg Universitet, hvor hun
hellere vil mødes med kollegerne frem for blot at se
dem på computerskærmen, da online-møder ikke
indeholder meget socialt fællesskab. Den uformelle
bemærkning over en kop kaffe. Ja, samværet kan
mangle i en Corona-tid. Det fælles liv.
”I den præindustrielle tidsalder var vi bundet op på
normer, værdier og traditioner fra lokale fællesskaber. Man gjorde, som normer og traditioner tilsagde
en, eller som ens forældre gjorde. Her i vores senmo-

Forestil dig en
knagerække, og at
knagerne er fællesskaber, du kan hænge
dig på for en tid.
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derne samfund er det anderledes. Nu dikterer man
selv sit liv. Individet kan selv. Vil selv. Og beslutter
selv. Senmoderniteten sætter os fri. Vi har friheden til
at vælge og har mange valgmuligheder – også når
det kommer til fællesskaber. De rodfæstede, dybe
fællesskaber er sjældne,” siger Tilde. Hun peger på
sociologen Zygmunt Bauman, som mener, vi lever
i et individualiseret samfund, hvor vi kan føle os ensomme og utrygge, fordi vi ikke længere har mange
dybe fællesskaber, men prøver at erstatte dem med
mere flygtige ”knagefællesskaber”, som han kalder
dem.

LÆNGSLER MED EN KNAGERÆKKE
Hun smiler lidt af ordet ”knagefællesskaber”, inden
hun slår ud med armene og siger: ”Forestil dig en
knagerække, og at knagerne er fællesskaber, du
kan hænge dig på for en tid. Det kan være en
koncert, en vejfest eller babysalmesang. Du er med,
og du ved, I ikke behøver at dele livsstil og interesser
i øvrigt. I har blot fundet det, der kan bruges lige nu,
og et fællesskab opstår for en tid. Det kender jeg
fra mig selv, fx da jeg gik til babysalmesang med
vores yngste. Det var en god tid. Jeg nød det. Det
var hyggeligt og uforpligtende, selv om jeg var på
udebane og ikke kendte mange,” husker hun.

Gunderup · Nøvling · Gistrup

Kirkerne tilbyder også fællesskab, hvor man kan
komme, som man er. Mange længes efter fællesskaber, hvor man være sig selv. Derfor søger vi dem i
form af ”knagefællesskaber” - en light version af de
rodfæstede fællesskaber, men brugbare.

BRUG FOR HINANDEN
Tilde er ikke i tvivl om, at vi har brug for hinanden:
”Forenings-Danmark blev skabt i fællesskab. Politiske partier er fællesskaber, de mange lokale tilbud
vidner om behov for at gøre noget sammen med
andre.” Hun peger på, at der ikke længere er en
direkte sammenhæng mellem tid og rum. At vores
sociale relationer er blevet ændret bl.a. pga. teknologisk udvikling og globalisering: ”Vi er ikke knyttet
til det lokalsamfund, vi er født og opvokset i. Det er
ikke længere nødvendigt, at vi er til stede på samme tid og sted, hvis vi vil kommunikere med nogen.
Det medfører andre typer af sociale relationer og
samværsformer.”

Lige nu går hun ikke til en hobby. Det kan hun ikke
afse tid til, men en gang om måneden prioriterer
hun en madaften med de gamle studiekammerater,
som bor i Aarhus. Det er oasetid med masser af snak
og hygge. Et vedvarende intenst fællesskab.
”Lokalsamfundet er også fællesskab, og det er
hyggeligt at møde folk, jeg kender. Jeg er vokset op
i Gistrup, som vi flyttede til i 1989, og mine forældre
bor her stadig. Det betyder meget, at de er tæt på,
og at mor har lyst og tid til at hjælpe os i det daglige, så logistikken kan gå op. Hun vil også gerne
med vores datter til BONGO i kirken.”

”Jeg tror, overfladiske fællesskaber skaber ensomhed, fordi man udvikles i sociale relationer. Ens
identitet dannes ved at spejle sig i andre. For mig
betyder arbejdsfællesskabet fx meget. Det nære
fællesskab i familien fylder naturligvis også. Lige nu
bor vi hos mine forældre. Syv personer og to hunde
på lidt plads, mens vores hus bygges om. Det er
bofællesskab,” griner hun.

OASETID
Tilde husker også de tre mødregrupper, hun har været med i: ”Jeg er imponeret over den dynamik, der
kan opstå, når man er sammen om en fælles ting –
som det at have født børn. Man er ikke bange for at
vise sårbarhed eller dele erfaringer.”
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Arrangementer
NOVEMBER

Godt nytår alle sammen!
Søndag den 29. november kl. 14 i Gunderup Kirke
1. søndag i advent markerer kirkens nytår. I Gunderup markerer vi det igen i år i samarbejde med Gunderup Borgerforening ved en gudstjeneste. Derefter
inviterer borgerforeningen på gløgg og æbleskiver i
Sognegården. Traditionen tro tændes byens juletræ
kl. 16.30.

DECEMBER
Julekoncert med Anders
Hornshøj Laugesen
Onsdag den 2. december 		
kl. 19.30 i Gunderup Kirke: En stærk
vokal og gennemført stilsikkerhed
var en medvirkende faktor, da
Anders i 2017 vandt finalen i Dansk
pop-talent. Inden havde han gjort
sig bemærket som en markant sanger med noget
på hjerte, både i vokal-gruppen Vox 11, samt den
internationalt anerkendte gruppe "Postyr-project".
Anders har, udover jobs som koncertgiver og underviser, også arbejdet for DR med vokal-coaching på
flere MGP-produktioner. Denne aften skal vi høre
Anders med sin trio fremføre stemningsfulde juleklassikere, krydret med nogle af hans egne kompositioner.
Dørene åbnes kl. 19.00. Aftenens koncert har fri
entré. Der samles ind til Julehjælpen.
Julekoncert med Gistrup Kirkes Ungdomskor
Torsdag 10. december kl. 19.00 i Gistrup Kirke
Smægtende
juletoner med
nye og gamle
klassikere herunder uddrag fra
Benjamin Brittens
”A Ceremony of Carols”. Elisabeth Dorthea BechEgstrup, orgel, klaver og direktion. Gistrupkoret med
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dirigent Jens Eric Strudsholm medvirker. Indsamling
til julehjælpen.

JANUAR
Hellig 3-kongers aften
Tirsdag den 5. januar 2021 kl. 19.00 i Gunderup
Sognegård: Julen er hjerternes fest, men hvad gør
man så, hvis man sidder med hjertesorg og ikke kan
se noget lys forude? Et bud kunne være at høre
forfatter og præst Anna Mejlhede holde foredrag
over sin bog ”Hjertesorg”. Bogen er en personlig
beretning om at være til, især når livet gør ondt og
giver os hjertesorger.
Konflikt, forsoning og tilgivelse
Tre aftener i Gistrup Kirke om et vigtigt tema i den kristne tro
Den 12. januar, den 26. januar og
den 16. februar: Ved Johs. Kühle,
tidl. højskolelærer og sognepræst.
Aftnerne indledes med spisning til
30 kr. Herefter film/ oplæg og samtale om temaet.
Tirsdag den 12. januar kl. 18.00-21.30: Filmaften. Et
svensk komediedrama, der tegner et humoristisk og
hudløst ærligt billede af en bitter mand med stor
sans for retfærdighed.
Tirsdag den 26. januar kl. 18.00-21.00: Konflikt og
kærlighed. Ret og rimelighed, overbærenhed og
kærlighed.
Tirsdag den 16. februar kl. 18.00-21.00: Forsoning og
tilgivelse. Hvordan komme videre med sit liv?
Et mere detaljeret program fås ved henvendelse til
kirken: tlf. 98 31 43 39 / kirketjener@gistrup-kirke.dk.
Af hensyn til spisning er tilmelding nødvendig.
Barndom og opvækst i Aalborgs Vestby
Tirsdag den 19. januar kl. 14.00 i Gistrup Kirke
Sogneeftermiddag, hvor Ole Nordklitgaard fortæller
levende om sin opvækst i Aalborg Vestby i 50´erne
og 60´erne.

Gunderup · Nøvling · Gistrup
Klaverkoncert med pianist
Mogens Dalsgaard
Torsdag den 28. januar kl. 19.30
i Gistrup Kirke: En stor oplevelse
venter tilhørerne. Mogens Dalsgaard fortæller om og spiller
virtuost, sprudlende og med stor
indsigt og overskud værker af
Beethoven, Grieg, Granados og
Chopin.

FEBRUAR

Kyndelmisseaften - vinterens hjerte
Tirsdag den 2. februar 19.00 i Nøvling Kirke
Kyndelmisse kaldes
også vinterens hjerte,
hvor vi længes efter
lyset. Denne meditative aften, hvor kirken
lyses op af blomster og
levende lys, indbyder
til at lade hjertet finde
ro. Kirkerummet fyldes
med læsninger, salmer
og musik leveret af
den lille trio Psalmisterne. Pga. covid-19 er der ikke
fællessang, og der er derfor plads til 65 i kirken.
Reden i Aalborg - en del af KFUK´s Sociale Arbejde
Tirsdag d. 9. februar kl. 14.00 i Gistrup Kirke
Sogneeftermiddag, hvor leder af Reden Aalborg,
Jeanette Dam Kaastrup fortæller om prostitution
og menneskehandel, herunder sociale, psykiske og
fysiske skadevirkninger. Desuden fortæller hun om
det nordjyske prostitutionsmiljø og Redens arbejde
og tilbud.
Astrid Lindgrens 		
forunderlige univers
Sogneaften den 17. februar kl.
19.00 i Gunderup Sognegård
Her er muligheden for at træde ind
i Astrid Lindgrens forunderlige univers. Er det børnelitteratur? Ja, men
som meget god børnelitteratur har
Lindgrens fortællinger bud til mennesker i alle aldre.
Foredraget sætter både fokus på forfatterens liv,
som nok ikke var helt passende efter tidens normer,
og nogle af de figurer hun har skabt, såsom Pippi
Langstrømpe, Emil fra Lønneberg, Brødrene Løvehjerte og Ronja Røverdatter.
Foredragsholder er Anne Valbjørn Odgaard, cand.
mag. i litteraturhistorie og religionsvidenskab.

MARTS
Koncert med Simon og venner
Tirsdag den 2. marts kl. 19.30 i Gistrup Kirke
Temaet for aftenens musik er ”Far og Søn” - Kim
Larsen - Hjalmer Larsen, Tommy Seebach - Rasmus
Seebach, Thomas Helmig - Hugo Helmig. Musikerne
fremfører sangene i en nyfortolkning. Simon Skytte

Simonsen - klaver, guitar og vokal. Mads Dalum bas og kor. Martin Kollerup - trommer og percussion
Min vej til Christiansborg 		
- livet på Borgen
Tirsdag den 16. marts kl. 14.00 i Gistrup Kirke: Medlem af Folketinget
Preben Bang Henriksen er dagens
gæst, hvor han fortæller om livet
på Borgen - og vejen dertil.
Filmaften
Den 17. marts kl. 19.00 i Gunderup Sognegård
Efter vi i februar blev ført ind i Astrid Lindgrens forunderlige verden, skal vi se filmen ”Den unge Astrid”.
Her følger vi 18-årige Astrid som enlig mor, inden hun
blev en kendt forfatter. Vi møder hende dengang,
hun besluttede sig for, at hun ligesom Jonathan
Løvehjerte ikke ville være en lille lort - hun ville gøre
det rigtige, selv om det var svært. ”Børn skal bare
have kærlighed - masser af kærlighed”, var hendes
motto. Gå ikke glip af at se - eller gense- denne
gribende film. Der er servering under vejs.
Kan tro flytte bjerge? Eller flytter bjerge troen?
Tirsdag den 23. marts i Gunderup
Kirke kl. 19.00: 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 overset
emne i dansk sundhedsfaglig 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.

APRIL

Påskekoncert "Som lammet"
Lørdag den 3. april kl. 19.30 i Gunderup Kirke
En dramatisk og smuk påskekoncert med sang og
klaver. Påskens historier er blandt de mest dramatiske fortællinger i kristendommen. I koncerten udtrykkes historierne i musik og enkelte fællessange,
så lidelseshistorien bliver uundgåelig, og forundringen og glæden ved opstandelsen løfter os videre i
fællesskab.
Medvirkende:
Pianist Lise
Gam-Jensen og
sanger Thomas
Rewes.
Pårørt - en personlig livshistorie
Onsdag den 7. april kl. 19.00 i Gistrup Kirke
Psykolog Eva Hultengren, Gistrup fortæller om at
leve med en demensramt ægtefælle.
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Andreas er kirkesanger ved Gunderup
Kirke, hvor han det
seneste år har haft
mange soloer, da
Coronaen slukkede
fællessangen i
mange sammenhænge.

Vi synger
hinanden

GODE

Af Hanne Baltzer

Korlederen havde godt nok sagt nej, men da Andreas Gade ihærdigt troppede op til en korprøve,
og Elisabeth Bech-Egstrup hørte ham synge, fik han
lov til at være med i Gistrup Kirkes Ungdomskor. Han
har også været med til at
tilrettelægge de forskellige
fremførelser, så de passer til,
at der nu også er en mand
med i pigekoret! Det har
han bestemt ikke fortrudt.
Siden debuten med koret
er han også blevet fast
kirkesanger ved Gunderup
Kirke, hvor han det seneste
år har haft et utal af soloer, da Coronaen slukkede
fællessangen i mange sammenhænge.

der kan gøres bedre. Fællesskabet i koret betyder
meget. Er der fx noget til en koncert, som ikke gik så
godt, og folk er lidt nedtrykte, så smitter det af på
de andre. Men så opmuntrer vi hinanden.

Stillingen som kirkesanger giver en rigtig god rutine i
at kunne levere sang, når han skal. Til forskellige kirkelige handlinger, fx begravelser, er der store følelser
på spil, og der kan Andreas godt føle sig lidt nervøs,
fordi han ønsker at løfte opgaven og levere. Lige nu
øves julekoncerterne.

Andreas synes, det er sjovere at synge i kor end alene: ”Når jeg synger sammen med andre, anstrenger
jeg mig mere. Jeg er mere på, og så gør man det
bedre. En fælles begejstring for at synge er vigtig.
Det er dejligt at dele sin begejstring med nogen. Da
kan jeg også være teknisk nørdet,” griner Andreas.
Han mener korsang er som ballondans: ”Vi er flere
om at løfte en opgave. Og hvert medlem af koret
har et ansvar. Selv om koret ikke består af professio-

Jeg synes, vi er gode
til at give klap på
skulderen eller sige op
med hovedet igen.

”Jeg prøver at præstere det bedste, og sætter
gerne høje krav til mig selv, fordi der altid er noget,
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Jeg synes, vi er gode til at
give klap på skulderen eller sige op med hovedet
igen. For mig er der dog
forskel på, hvem der giver
ros. Gør min sanglærer
det fx, har det stor betydning, fordi jeg kender
hans høje faglighed.”

KOR ER SOM BALLONDANS

Gunderup · Nøvling · Gistrup

nelle sangere, og der er plads til, at alting ikke altid
er perfekt, så kan man da godt blive irriteret, hvis
folk ikke kan deres ting til en optræden. Men når vi
øver, er det selvfølgelig noget andet. Vi arbejder
med tålmodighed og lærer af hinanden. Desuden
arbejder vi med det, vi skal blive bedre til. Der er helt
klart fordele ved at synge sammen.”

KVALITET
De enkelte medlemmer af koret opfatter kvalitet
forskelligt: ”Da vi sangmæssigt er på forskellige
niveauer, handler det også om at synge hinanden
gode. Hjælpe hinanden et niveau op samtidig med,
at man selv stræber efter at blive bedre. Når man er
med til at løfte andre, løfter man også sig selv.”
Han understreger, at tilhørerne gerne skulle lytte til
musikken, og ikke gå op i at se på korets enkeltmedlemmer eller observere en fejl. Musikken skal spille

hovedrollen, og det kræver intenshed i fremførelsen.
Og masser af øveaftener.
”Jeg har altid sunget. Siden jeg var otte år, har jeg
spillet keyboard og trommer/ klassisk slagtøj, men
jeg har fundet ud af, at jeg synes, det er federe at
synge. Det ligger bedre til mig,” siger Andreas.
Han læser sang på MGK - Musikalsk Grundkursus,
som er en offentlig musikkonservatorieforberedende
uddannelse over tre år.
At synge i kor fungerede som springbræt for at søge
ind på MGK: ”Jeg er nok en sang- og kornørd – især
når det gælder klassisk sang,” siger Andreas. Han
har en barytonstemme, der ligger mellem tenor og
bas. Den er oplagt til at synge i kirken - ikke mindst
når man gerne på sigt vil have en karriere som klassisk sanger.

Gistrup Kirkes Ungdomskor
øver torsdage kl. 16.30-19.15.
Det løfter præstationen, når
man er fælles om at synge.
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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

SAMTALE MED PRÆSTEN

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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LRK
EG (altergang)
MNS
LRK
MNS (altergang)

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

24/11
8/12
24/12
12/1
26/1

KIRKELIGE HANDLINGER

KIRKETAXA

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

SKOVBRYNET kl. 10.30:

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

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

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

9/2
23/2
9/3
23/3

EG
LRK (altergang)
MNS
EG (altergang)

BELTOFTEN kl. 10.00:
2/12
24/12
6/1
3/2
3/3

MNS
LRK
EG (altergang)
MNS
LRK (altergang)

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

Gudstjenester
GUNDERUP

NØVLING

GISTRUP

NOVEMBER
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.

20. dec.

4. s. i advent

10.30 EG

10.30 MNS

16.30 MNS

24. dec.

Juleaften

25. dec.

Juledag

26. dec.

2. juledag

27. dec.

Julesøndag

31. dec.

Nytårsaften

DECEMBER

Tid og sted for gudstjenesterne juleaften offentliggøres
på hjemmesiden og på opslag ved kirkerne

10.30 MNS

16.30 EG

10.30 EG
10.30 LRK

10.30 MNS

16.30 MNS
23.30 EG

JANUAR
1. jan.

Nytårsdag

16.30 EG

15.00 EG

3. jan.

H3K søndag

10.30 MNS

10.30 LRK

16.30 LRK

10. jan.

1. s. e. H3K

10.30 LRK

16.30 EG

10.30 EG

11. jan.

Mandag

19.00 Gospel konfirmander

13. jan.

Onsdag

17.00 EG Spaghettigudstj.

17. jan.

2. s. e. H3K

23. jan.

Lørdag

24. jan.

Sidste s. e. H3K

26. jan.

Tirsdag

17.00 LRK Kirke for småfolk

31. jan.

Septuagesima

16.30 LRK

10.30 LRK

16.30 MNS

10.30 MNS

10.30 EG

10.30 LRK Dåbsgudstj.
14.00 MNS Familiegudstj.

10.30 LRK

16.30 LRK

FEBRUAR
7. feb.

Sexagesima

10.30 EG

10.30 MNS

16.30 EG

14. feb.

Fastelavn

16.30 LRK

10.30 LRK

10.30 EG Familiegudstj.

17. feb.

Askeonsdag

20. feb.

Lørdag

10.30 MNS Dåbsgudstj.

21. feb.

1. s. i fasten

10.30 MNS

16.30 MNS

10.30 LRK

28. feb.

2. s. i fasten

10.30 LRK

10.30 EG

16.30 EG

10.30 EG

10.30 MNS

17.00 EG Askeonsdag

MARTS
7. marts

3. s. i fasten

9. marts

Tirsdag

9.00 MNS

17.00 EG Spaghettigudstj.

14. marts

Midfaste

9.00 MNS

20. marts

Lørdag

21. marts

Mariæ bebud.

10.30 EG

28. marts

Palmesøndag

10.30 MNS

9.00 LRK

10.30 LRK
10.30 EG Dåbsgudstj.

10.30 LRK
9.00 MNS

9.00 EG
10.30 EG Familiegudstj.
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SPÆND OVER OS
DIT HIMMELSEJL

VELKOMMEN
til de nye
menighedsråd,
som tiltræder 1.
søndag i advent ved kirkeårets
begyndelse
GISTRUP SOGN
• Nils Dorin Jacobsen
• Gunnar Høj
• Mona Bjerrum Markussen
• Charlotte Schmidt Skov
• Charlotte Trend Bakmann Kristiansen
• Sonja Flint
• Jytte Elly Nordklitgaard
• Jørgen Kjeld Andersen
GUNDERUP SOGN
• Inger Søndergaard
• Birgit Helga Nielsen
• Lars Stig Andersen
• Rakul Elstrøm
• Stine Juul Jensen
• Mette Madsen Dam

DEN DANSKE SALMEBOG NR. 29
1. 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.
2. Skænk os det klare kildevæld,
som skaber liv i strømmen.
Vi finder ikke kilden selv,
så hold os fast på drømmen:
At du er livets kilde, som
får blinde til at se sig om
du underfulde Herre.
3. Vær sol på vores mælkevej,
og varm os i din sfære.
Lad Hellig-ilden brede sig,
så vi får mod at bære
vor klode som en blomstereng,
et liv i broget sammenhæng du fællesskabets Herre
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Midt i hverdagen
har ethvert menneske brug for fællesskab med andre.

KIRKEN, JUL OG COVID-19
- TJEK WWW.GUNDERUP-NOEVLING-GISTRUP.DK
Kirken byder igen velkommen til gudstjenester og andre aktiviteter! Både kirken og kirkens lokaler er indrettet efter
myndighedernes til enhver tid gældende Covid-19 påbud om antal og afstand.
Da disse påbud kan ændre sig, kan du på www.gunderup-noevling-gistrup.dk og opslag orientere dig om ændringer og evt. aflysninger af enkelte arrangementer.

SÆRLIGT VEDRØRENDE JULEN
Gudstjenesterne juleaften bliver anderledes i år, da der ikke er plads til det antal kirkegængere, som vi plejer at
være. Hvordan juleaftens gudstjenester afvikles, afhænger af Covid-19 situationen. Tidspunkter og andre forhold
om fx tilmelding offentliggøres på hjemmesiden.
Vi henviser og opfordrer i øvrigt til julens andre gudstjenester.

