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Salmer og
sange har vinger
Kære læser
Noget af det bedste ved at gå i kirke er musikken. Der synges 6-8 salmer til alle gudstjenester – og salmerne er med til at ramme gudstjenesten ind, som jo blandt andet begynder og slutter med en salme.
Salmerne inddrager os aktivt i gudstjenesten, så vores stemme også lyder i kirkerummet, og vi tager
ordet i vores mund.
Koret, kirkesangeren og organistens fornemmeste opgave er at få os alle til at få lyst og mod til at synge
med på salmerne. Og hver fugl synger som sagt med sit næb, så det er bare med at give den gas på
bænkerækkerne og deltage i fællessangen sammen med de andre, som måske heller ikke helt kan
huske, hvordan det nu lige er, melodien går. Når det går bedst, så løfter sangen sig, og sangene synger
sig næsten helt af sig selv. Organisten træder i salmecyklen, og koret løfter stemmen og trækker vejret
sammen med os.
Salmerne fortæller om naturen, festerne, troen, mennesket, årstiderne – om glæden, sorgen og livet.
Mange salmer er i sig selv en lille prædiken, og ofte hænger en strofe og en sætning fast i sindet resten
af dagen, når vi har sunget ”O Gud ske lov” eller ”Halleluja” 20 gange til jul.
I det sydlige Europa er det ikke usædvanligt, at gudtjenesten afholdes helt uden sang, medmindre præsten messer undervejs. Sådan holder vi heldigvis ikke gudstjeneste i Danmark.
Folkekirken er Danmarks største koncertarrangør og arbejdsplads for cirka 1000 musikuddannede ansatte, så der er altid en musikalsk oplevelse lige om hjørnet, der klinger klassisk, jazzet, børnemusikalsk eller
måske i gospelrytmer. Der er dygtige solister, ekvilibrister, vokalister, guitarister og organister både om
søndagen, og når kirkebygningen er det lokale koncerthus.
Jesper Vinther
Næstformand
Nøvling Menighedsråd

Kirkemagasinet
Kirkemagasinet udgives af menighedsrådene i
Gunderup, Nøvling og Gistrup Sogne.
Udkommer 3 gange om året.

Hvor ord svigter, taler musikken.
H.C. Andersen

Næste udgivelse
Uge 46 og dækker november, december 2018,
januar, februar og marts 2019.
Har man ”Ugeaviser – nej tak” på sin postkasse,
modtager man ikke Kirkemagasinet.
Oplag 3.700 stk.
Foto
Fotograferne Vesterbro . www.fotografernevesterbro.dk
Design og layout
Graphia Reklame . www.graphiareklame.dk
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Ved sognepræst Ejnar Grønlund

Musik og sang har en evne
til at bringe glæde og
taknemlighed ind i sjælen
Martin Luther satte musikken højt: ”Den første plads
efter teologien giver jeg musikken.” Musik og sang
kan glæde de bedrøvede, opmuntre de fortvivlede,
neddæmpe et hadefuldt sind og jage Djævelen på
flugt.
Luther skrev mange salmer på modersmålet. Han
ønskede nemlig, at folk skulle synge med i lovprisningen af Gud og i forkyndelsen af evangeliet. Det var
nyt.
At synge taknemligheden ind
Det er svært at forestille sig en gudstjeneste uden
sang og musik. Musik og sang har en evne til at bringe glæde og taknemlighed ind i sjælen. Vi takker for
livet, Guds skaberværk, for Guds nærvær, for Jesus,
for frelse og tilgivelse, for det kristne håb.
I salmen ”Op, al den ting, som Gud har gjort” drages vi ind i en forundring over Guds skaberværk. Der
munder ud i disse linjer:
”o Gud! hvor er din visdom stor,
din godhed, kraft og rige”.
(Brorson i Salmebogen, nr. 15, 9)
Tak og lovsang giver os en oplevelse af, at livet er
en vidunderlig gave.
Sorg og savn, trøst og tilgivelse
Der er i salmerne også plads til f.eks. erfaringen af
ikke at slå til, erfaring af, at man er en synder, og dog
modtages af en tilgivende Herre:
”Vi kommer, Herre, til dig ind
fra dagligdagens pligter
med splittede og bange sind,
vi ved, hvor tit vi svigter…
Du modtar os, endskønt du ved
om trodsig selvretfærdighed,
med dine åbne hænder ”.
(Lisbeth Smedegaard Andersen, nr. 413,1og 2)

En salme kan udtrykke sorg og savn, og samtidig
tro på Guds nærvær:
”Nu er vi fyldt af savnet
og gruer for i morgen.
Men, Gud, du kommer til os
og trøster os i sorgen.
Vel er vi alle ramt af
Den gådefulde stilhed,
Men du er også nær med
din nådefulde mildhed”.
(Holger Lissner, nr. 552 v 2)
Sangene synger i os
Salmerne giver plads til mange forskellige erfaringer:
glæde og sorg, afmagt og håb, taknemlighed og
nød. Mange salmer er også bønner. I salmerne forkyndes evangeliet. De synger så at sige evangeliet ind i
os:
”Guds lovsange synger vi ikke,
men sangene synger i os,
når glæden slår ind i vort hjerte
og smelter vort mismod og trods.
Da ser vi med undrende øjne
vor tvivl blive afklædt som løgne
og sandheden lyse af liv”.
(Holger Lissner, nr. 414,3)
Syng nyt og gammelt
Salmebogen repræsenterer en mangfoldighed af
tekster og melodier. Der er både gamle og nye,
klassiske og rytmiske. Det er vigtigt, at kirkens sang og
musik også bærer præg af nutiden. Den overleveres
ikke udelukkende ved gentagelse, men også gennem nye ord og ny musik.
Der er mange gode gamle salmer, der bærer en
lang tradition med sig og har vist sig slidstærke. De
skal stadig synges. Men det klæder både de gamle
salmer og menigheden, at der også skrives og synges
nyt.
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Musikken

i kirken
Mennesket og det musikalske udtryk
Det er svært at forestille sig en tilværelse uden musik.
Så længe der har været mennesker, har der været
lyd samt behovet for at strukturere og udtrykke følelser. Dette er netop en af musikkens kerneegenskaber.
Musik rækker ud over og fortsætter, når det talte ords
tilstrækkelighed ophører. Det er fx svært at forestille
sig en mor og et lille barn ved sengetid – uanset om
det er i en stenalderfamilie eller i vor egen tid, uden
samtidigt at forestille sig moderen nynne eller synge
for barnet. Vi kan nogle gange sige mere med musik
end med ord. Således synes det også naturligt for
mennesket at forsøge at beskrive religiøse følelser og
indsigter igennem musikken.

Musik er sjælens sprog
Musik som religiøst tilbehør
Der findes arkæologiske vidnesbyrd om brug af kultisk
offermusik helt tilbage til år 1300 før Kr. Denne tidlige
religiøse musikudførelse havde til hensigt at mildne og
påkalde Guddommen samt at overdøve lyden fra
div. offerdyr eller andre ofre (fx mennesker). Desuden
kunne musikken forstærke eller tilvejebringe religiøs
trance. Klokker og slagtøj har formodentligt været
dominerende i lydbilledet.
Den tidligste kristendom
Musikken kender vi til fra Det gamle Testamente. Her
beskrives der lovsang akkompagneret af eksotiske in-
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strumenter som citer, harpe, lut, cymbel, lyre, horn og
pauker. Musiksynet er båret af ”Skabelsestroen” Altså
at Gud har skabt verden ud af intet, og at musikken
er en del af dette skaberværk.
Kirkefædrene (år ca. 200-400) gjorde sig bl.a. tanker
om musikkens natur og brug i en kristen sammenhæng. Dette udmøntede sig i en afstandstagen til
instrumentalmusikken og teatermusikken hovedsageligt hos de romerske kristne, idet man forbandt
den med kristendommens fjender, kejsermagten.
Denne lod sig repræsentere ved statslige kulthandlinger, cirkusforestillinger, og andre officielle lejligheder
med et pragtfuldt opbud af orgler og blæseinstrumenter.
Dog står det beskrevet i Davids Salmerne, hvordan
David selv spiller på citer, og dette gav anledning til
et dilemma. I de første århundreder var citer, harpe
og lyre almindeligt brugte ledsageinstrumenter til
kristen sang (i modsætning til fx horn, tympanon og
cymbel).
Med den Romerske Kirkes stadigt stærkere dominans
og organisering af kirken blev den negative holdning
til musikken efterhånden mere udbredt. I et skrift fra
slutningen af det 4. århundrede hedder det, at hvis
en kantor begyndte at spille citer, skulle han pålægges en straf, og hvis han ikke opgav sit citer-spil, skulle
han udstødes af kirken.
Orglets indtog i kirken
Historien om orglet, instrumenternes dronning, som jo
kirkefædrene havde taget afstand fra, men som alligevel endte som Herrens tjenerinde, bliver samtidigt
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historien om instrumentalmusikkens genindtog i den
vestlige kirke.
Orglet fulgte med kejsermagten, og var, udover dets
enorme kostbarhed, et klingende symbol på magt!
Da den kristne kejsermagt holdt sit indtog i Byzants,
fulgte orglet med og vandt sit indtog, i første omgang som en del af de første kristne kejseres hyldningsceremoniel. Omkring år 800 spredtes orglet til
kirker rundt om i Europa, og viste sig hurtigt at være
et klangligt velegnet instrument til de store kirkebygninger.
Orglet udviklede sig forskelligt efter land og konfession. I Den lutherske Kirkes musik kom det til at stå
helt centralt, og i dag er orglet en selvfølgelighed i
enhver europæisk kirke.

Vi kan nogle gange
sige mere med musik
end med ord
Reformationens musiksyn
Martin Luther mente, at musikken var ”honningen
hvormed ordet lettere gled ned”, og at både en
salmes tekst, men også dens musikalske klædedragt i
sig selv, var forkyndende evangelisk og dermed glædelig. Han inddrog gerne god verdslig musik iført nye
kristne tekster, og han havde desuden en optik på
børnenes og de unges behov for sangen ved siden
af prædikenen.
Luther mente, at det var af afgørende betydning,
at menigheden kunne synge ved i gudstjenesten og
forstå ordene, og forfattede derfor nye salmer på
modersmålet.

Nyere tids kirkemusik
Den ”isometriske koral”, som gjorde sit indtog sidst i
1700-tallet, var kendetegnet ved en statisk/ensartet
rytme samt et overordentligt langsommeligt tempo
nogenlunde svarende til at synge ”dejlig er den
himmelblå” og ”hvile” på hver tone i 2 sekunder per
stavelse.
Stilen var et udtryk for teologisk rationalisme, baseret
på hyldest af fornuft og samfundssind, og blev fremherskende i de følgende godt 100 år.
Det voldte dog uoverstigelige vanskeligheder at få
menigheden til at synge med i dette grotesk langsomme tempo, og med en kritisk organist og konservatorielærer Thomas Laub i spidsen (1852-1927) fik
kirkemusikken et reformprogram, der gav kirkemusikken sin endelige plads som bæreren af menighedens tale, samt tjener for ordet med forbilleder i den
gregorianske stil, Palestrinas stil, reformationtidens
salmemelodier samt folkemelodierne.
Nutidig kirkemusik
Vor nutidige folkekirkelige praksis bærer præg af
mangfoldighed. Mange nye salmer er kommet til,
og rytmisk musik har gjort sit endelige indtog i kirken.
Den kirkelige musik er i rivende udvikling. Folkemusik
og kirkemusik smelter sammen. Fx er Kim Larsens ”Om
lidt bli´r her stille” blevet en almindelig begravelsessang i kirken. Dette bringer os tilbage til indledningen
om menneskets naturlige behov for at udtrykke sig
musikalsk.
I nutidens kirkemusik og gudstjeneste forsøges ord,
musik og følelser at bringes til en enhed, og det virker
omsonst at prøve at underkaste musikken teksten
eller omvendt. Målet må være at disse går hånd i
hånd.

Ved Elisabeth Bech-Egstrup
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Arrangementsoversigt
August

Sommerkoncert ved Ole Sloth Trio
Torsdag den 16. august kl. 19.00 i haven v/Visseladegård
Ole Sloth´s Trio har sammensat et program af iørefaldende evergreens, kendte jazzklassikere og danske
popsange. Ole Sloth: piano og vokal, Jan Harbeck:
saxofon og Kenneth Dahl Knudsen: kontrabas.
Sogneeftermiddag – sensommerudflugt
Tirsdag den 28. august kl. 13.30 fra Gistrup Kirke
Turen går til Dansk Nutidsmuseum i Aars. Afg. fra
Gistrup Kirke kl.13.30. Forventet hjemkomst kl.16.45.
Fælleskørsel i private biler. Tilmelding senest fredag
den 24. august til kirketjeneren på tlf. 98134339 eller
e-post: kirketjener@gistrup-kirke.dk.

September

Koncert med Miriam Jul Rasmussen
Tro, håb og kærlighed
Torsdag den 6. september kl. 19.00 i Nøvling Kirke
Miriams sangtalent kom allerede i brug, da hun som
ung blev optaget i Danmarks Radios Pigekor.
På programmet er gamle og nye salmer, gospelsange samt Miriams egne sange.

Hvad vil vi med Gistrup Kirke i morgen?
Tirsdag den 25. september kl. 19.00 i Gistrup Kirke
Det årlige menighedsmøde, som indledes med
oplæg om ”Folkekirken i dag” v/ Ole Kamp, præst,
konsulent, tidligere højskoleforstander. Derefter drøfter
vi ”Hvad vil vi med Gistrup Kirke i morgen?” Desuden
har menighedsrådet indlæg om aktiviteter, økonomi,
budget samt planer for nærmeste fremtid.
Syng af karsken bælg
Onsdag den 26. september kl. 19-21 i Toften i Nøvling
Kom og vær med til en udvidet sangaften. Har du et
ønske om en speciel sang, du gerne vil have sunget,
er du velkommen til at skrive/ringe til Gitte Rolighed
tlf: 22 38 04 86 eller e-mail: gitterolighed@icloud.com

Oktober

”FruhansensPlan”
Tirsdag den 9. oktober kl.14.00 i Gistrup Kirke
Lisbet Hansen, Løkken, som har været i Ghana som
frivillig en del gange, fortæller om sit hjælpearbejde.

Den Centralafrikanske Republik
Onsdag den 12. september kl. 19.00 i
Gunderup Konfirmandstue
Kan man skabe håb og fremtid i Den Centralafrikanske Republik, et land med flere triste verdensrekorder?
• Det afrikanske land, der har flest børnesoldater
• Det land i verden, hvor piger får verdens korteste
skolegang – under et år
• Det land i verden, hvor flest nødhjælpsarbejdere
bliver dræbt
Gennem personlige beskrivelser af børn og voksne fra
Centralafrika, vil Mission Afrikas netværkskoordinator
Jakob Stensig Henneberg fortælle om at bringe nyt
håb til Centralafrika.
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”Herrens Veje” – et spejl af danskernes tro
Onsdag den 24. oktober kl. 19.00 i Toften i Nøvling
Sognepræst og filmanmelder Søren Hermansen er
hovedkonsulent og præstelig sparringspartner bag
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Faste arrangementer
Syng i Kirken
Torsdage i lige uger kl. 10.00-11.30 i Gistrup Kirke
Salmer og højskolesange efter deltagernes ønske og
gerne med historien der ligger bag ønsket.
Herreværelset – kvindefri zone
1.mandag i måneden kl. 10.30-13.00 i Gistrup Kirke
På programmet er der foredrag, fortælling, film mm. –
selvfølgelig også ved mænd.
Et mødested for mænd i alle aldre, som trofast møder
op og hygger sig med hinanden. Tanken er at genskabe stemningen fra frokostpausen i kantinen, og
snakken går livligt, mens madpakkerne spises.
Husk madpakken. Der serveres en øl eller vand og
kaffe.
Pris 40.- kr. Tilmelding ikke nødvendig.
Vært: Niels Dorin Jacobsen, tlf. 51 51 99 92
Kontaktperson: Steen Juel, tlf. 20 77 42 68
Program – se opslag i kirken eller www.gistrup-kirke.dk
DR´s tv-serie ”Herrens Veje”, der handler om tro.
Den foregår i Folkekirken og i det moderne danske
samfund, hvor forskellige trosopfattelser hvirvler sig ind
i hinanden. I centrum står præstefamilien Krogh, som
kastes ud i store kriser – akkurat som mennesker ofte
oplever det.
Sæson 2 i denne serie begynder i efteråret 2018.
Søren Hermansen fortæller om sit arbejde med serien,
hvis grundspørgsmål kunne være: Hvem beder du til,
når du ikke har nogen at bede til?
Fælles arrangement for Gunderup, Nøvling og Gistrup.

November

Vidunderkoncert med Villads og Valdemar
Torsdag 1. november kl. 19.30 i Gistrup Kirke
Villads tog danskernes hjerte, da han i 2015 deltog
i DR1s ”Vidunderbørn”, og charmerede alle med sit
violinspil.
Denne aften optræder han med sin bror Valdemar,
der også spiller violin samt med en gæstesolist.
Begge drenge har vundet flere internationale priser
og konkurrencer. De er i dag hhv. 16 og 19 år.
Ønskesang og små perler
Onsdag den 7. november kl. 19.00 i Gunderup
Konfirmandstue
Organist Elisabeth Bech-Egstrup vil lede os igennem
denne aften. Vi skal stifte bekendtskab med en håndfuld nye salmer, fra salmebogstillægget ”100 salmer”,
synge ”ønskesang” fra højskolesangbogen, og høre
en munter vise undervejs. Der vil være lidt godt til
ganen undervejs i form af kaffe og kage.
Moderne kirkekunst og Gistrup Kirke
Tirsdag den 13. november kl.14.00
Kunsthistoriker Anne Lie Stokbro vil med afsæt i Gistrup Kirke fortælle om væveren Berit Hjelholts værker,
og hvordan moderne kirkekunst har udviklet sig.

Sange omkring et flygel
Onsdagene 29. august, 26. september, 31. oktober,
28. november
kl. 19.00 – 20.00 i Toften i Nøvling
Husker du fællessangen på efterskolen eller højskolen? 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!
Pigekammeret i Toften Nøvling – herrefri zone!
Et mødested for kvinder i alle aldre, hvor der lyttes,
snakkes og drikkes kaffe – altid med et vedkommende oplæg.
Tirsdag den 11. september kl. 10.00
Udflugt til Thit Jensens og Johannes V. Jensens mindestuer i Farsø.
Afg. Gunderup kl. 10.00, Nøvling kl. 10.10, Visseladegaard kl. 10.15
Frokost på Hvalpsund Færgekro. Kaffe forhåbentlig et
sted i det fri. Afslutning i Farsø kirke.
Pris: 200 kr.
Tilmelding og betaling senest 4. september til
Grete Nielsen – mail regnergrete@gmail.com - tlf. 24
63 49 76 eller 98 31 45 06
Tirsdag den 9. oktober kl. 14.00
Foredrag og film ved Jonna og Jørgen Fristrup. Tur til
Kanaløerne.
Tirsdag den 6. november kl. 14.00
Foredrag ved præst Lotte Lyngby: Valborg og Kristine
- to kvinder, to liv.
Ad hoc koret
Ad hoc koret begynder op efter sommerferien. torsdag
13. september, og øver fra klokken 19.15-21.15 torsdage
i Gistrup kirke. Henvendelser og tilmelding sker til organist
Elisabeth Bech-Egstrup på mail: elisabech@gmail.com
eller tlf 26249706
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Særlige gudstjenester
Velkommen til nye konfirmander
Søndag den 19. august kl. 10.30 i Nøvling Kirke
Søndag den 26. august kl.10.30 og kl.14.00 i Gistrup Kirke
Konfirmander og forældre inviteres til gudstjeneste i
Nøvling og Gistrup. Efter gudstjenesterne er der information og indskrivning til konfirmationsforberedelsen.
Flere informationer kan ses på kirkernes hjemmesider.
Elever fra andre skoler, som ønsker at blive konfirmeret
i Gunderup, Nøvling eller Gistrup, kan henvende sig til
præsterne.
Festugegudstjeneste
Søndag den 2. september kl. 14.00
ved bydammen i Nøvling
I forbindelse med Nøvling festuge holdes søndagens
gudstjeneste i det fri.
Høstgudstjeneste
Søndag den 16. september kl. 10.30 i Gistrup Kirke
Høstindtog med børn og unge (tag gerne frugter og
afgrøder med fra mark, have og grøftekant). Børnekirke under prædikenen. Efter gudstjenesten er der
kirkefrokost og mulighed for at købe de indkomne
afgrøder.
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Hverdagsgudstjeneste
Tirsdag den 18. september kl. 11.00 i Gistrup Kirke
Hverdagsgudstjeneste for beboere på Skovbrynet og
Beltoften og alle andre, der har lyst til at være med.
Af hensyn til traktement i sognesalen efter gudstjenesten - send gerne din tilmelding senest en uge før til
kirketjeneren på tlf. 98 31 43 39 eller e-post: kirketjener@gistrup-kirke.dk
Høstgudstjeneste
Søndag den 30. september kl. 10.30 i Nøvling Kirke
Efter gudstjenesten serveres der frokost i Toften.
Samtidig inviteres til menighedsmøde, hvor du kan
komme frem med ris, ros og ønsker til, hvordan kirkelivet i Nøvling Kirke kan styrkes. Vi håber, at se mange
til menighedsmødet. Send gerne din tilmelding til
Grete Nielsen, tlf. 98314506 / 24634976 eller e-post:
regnergrete@gmail.com
Gudstjeneste med rytmisk band
Søndag den 11. november kl. 16.30 i Gistrup Kirke
Det rytmiske band, Nordklang medvirker ved søndagens gudstjeneste sammen med kirkens kor og sognepræst Ejnar Grønlund. Både gamle og nye salmer
synges og spilles med et mere rytmisk udtryk.
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Nøj…det´ for børn
Babysalmesang i Nøvling Kirke
Onsdag den 22. august kl. 10.00
Babysalmesang er et tilbud om en musikalsk oplevelse for dit lille barn sammen med en forælder. Efter
sangen er der kaffe og hygge.
Holdet forløber over 8 gange.
Tilmelding til organist Gitte Rolighed på tlf: 22 38 04 86,
eller på e-mail: gitterolighed@icloud.com.

Spaghettigudstjenester i Gistrup Kirke
Tirsdag den 4. september og tirsdag den 30. oktober
-begge dage kl. 17.00
En kort børnegudstjeneste med dukketeater, bevægelsessange og altid med en bibelfortælling, hvor
den til tider drillende dukke Bølle ofte er med. Efter
gudstjenesten serveres aftensmad til 20 kr. for voksne
og 10 kr. for børn.

Babysalmesang i Gistrup Kirke
Onsdag den 29. august kl.10.00
Giv dit barn den bedste start på livet ved at gå til
babysalmesang i kirken.
Holdet forløber over 10 gange.
Tilmelding til sognemedhjælper Solveig Dahl Poulsen
på tlf: 40 31 05 44, eller mail smh@gistrup-kirke.dk

Kirke for småfolk – og deres familier i Nøvling Kirke
Tirsdag den 18. september og onsdag
den 14. november -begge dage 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.

Bongo i Gistrup Kirke
Tirsdag den 28. august kl. 16.30
For børn i alderen 1-4 år.
Bongo er en dejlig hyggestund i kirken sammen med
dit barn eller et barnebarn.
Holdet forløber over 8 gange.
Tilmelding til sognemedhjælper Solveig Dahl Poulsen
på tlf: 40 31 05 44, eller mail smh@gistrup-kirke.dk.

Sangen er prikken over livet!

Har du lyst til at være med?
Henvendelse til kredslederen Helene Huse
Jensen tlf. 20 10 64 44 - Se også www.fdfvisse.dk
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Fællessang = fællesskab
med proteiner i
”Man kan ikke være ked af det, samtidig med at
man synger”, siger Sonja Flint, som er en af initiativtagerne til Syng i kirken i Gistrup. Her mødes sangglade
mennesker en formiddag hver anden uge og synger
sammen fra salmebogen og højskolesangbogen.
Man skiftes til at vælge en sang/salme, og nogle
gange følger der en lille fortælling med. Den sidste
sang er dog altid den samme, nemlig ’Livstræet’.
”Det er godt med en let og lys sang at gå hjem på”,
fortæller Lilian H. Jørgensen, som har været med fra
begyndelsen.
Hyggeligt, livgivende og vanedannende
I Nøvling vil de også gerne synge. Her mødes man en
aften om måneden til Sange omkring et flygel. Repertoiret er lidt bredere, idet der også synges evergreens,
pop/rock og andet godt fra den store sangskat. Det
er organist Gitte Rolighed, der sammensætter aftenens program, der godt kan lede tankerne hen på sin
egen eller sine børns efterskole- eller højskoletid. Deltagerne sætter pris på de velkendte sange, men er
også glade for at lære nogle nye. At synge omkring
flyglet er ”hyggeligt, livgivende og vanedannende”,
lyder det, og så er det ”en god afslutning på dagen”.
Sang er godt for krop og sjæl
Begge steder, både i Gistrup og i Nøvling, er det
lysten til at synge, som er vigtig og ikke evnen. Det er
ikke korsang eller skønsang – det er fællessang! ”Det
er grundlæggende godt for krop og sjæl at synge
sammen”, siger en af dem, der kommer til Sange
omkring et flygel. Det er forskere enige i. Sang har en
positiv effekt på lungekapaciteten, og det menes
endda at kunne være med til at reducere forbruget
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af smertestillende medicin. Vigtigst er dog, at man
bliver glad af at synge sammen med andre.
Sangen er vigtigst – men kaffe skal der til
Netop fællesskab er et nøgleord, når der fortælles fra
Syng i kirken og Sange omkring et flygel. ”Der er brug
for noget at være sammen om”, siger Sonja Flint og
peger på sangen som et godt modspil til den digitaliserede og individuelle verden, vi lever i. I sangene
kommer man ofte ned i et dybere lag, en fælles
historie eller fælles menneskelige erfaringer. ”At synge
åbner for sluser, giver stof til eftertanke og er befriende”, lyder det fra en af dem, der synger omkring
flyglet i Nøvling.
Både i Gistrup og i Nøvling er der indlagt en kort
kaffepause, hvor snakken går lystigt. Begge steder er
man enige om, at det er sangen, man mødes om, og
begge steder gælder det, at det ikke er de samme,
der kommer hver gang. Nogle kommer ofte, andre
kommer ind imellem, og hele tiden dukker der nye
op, som også gerne vil synge sammen med andre.

Vidste du …
… at der er ugentlig fællessang på både Vårst/
Fjellerad, Nøvling og Gistrup Skoler.
Vidste du …
… at fællessang har fået en opblomstring de
senere år.

Gunderup· Nøvling· Gistrup

Kirkekor
– fællesskab og livsglæde
Børne- og ungdomskorene er en del af gudstjenesten
og musiklivet omkring kirken. Det har de været, siden
de første korledere i Gunderup, Nøvling og Gistrup
hed Asmus Jæger, Marianne Haldrup og Winni
Steinicke. Tre tidligere korpiger, Ida Lohmann, Marie
Steensen og Karoline Hansen fortæller her fra deres
tid i kirkekor.
Det var dér, det hele begyndte
Ida fortæller, at det var nogle veninder, der tog
hende med til kirkekor i Gunderup, da hun var 10-12
år. Til at begynde med sang koret ved gudstjenester,
og Ida husker, at efterhånden som de blev ældre og
dygtigere, begyndte de også at lave koncerter. ”Jeg
kendte ikke kirken og alt det”, fortæller Ida, ”men
jeg kendte Marianne, og det var derfor jeg kom”.
Det var også derfor, hun blev. For Marianne gav
Ida blod på tanden mht at synge. Det var ved en
koncert i Gunderup Kirke, Ida sang sin første solo, som
var tre vers fra ”Hil dig, frelser og forsoner”. Siden har
Ida både sunget solo og sunget i forskellige bands.
Hun har også deltaget i Dansk Melodi Grand Prix og
tv-programmet Voice. ”Men jeg tænker tit på”, smiler
Ida, ”at det var dér i Gunderup Kirke, at det hele
begyndte”.
Med hyggestrømper på i kirken
Marie var også omkring 10 år, da hun begyndte i
kirkekor. Hun kom i Gistrup Kirke i forvejen – til børneklub og minikonfirmand. Og på Mariannes opfordring
kom hun med i koret og blev fast medlem gennem
17 år. Som noget særligt husker Marie, dengang koret
deltog i konkurrencen Sangerdyst fra kyst til kyst. ”Jeg
tror, vi fik en 4. plads. Vi havde øvet helt vildt, ned til
mindste detalje. ”Det var en fantastisk oplevelse!”

Karoline Hansen
og Marie Steensen

Marie fortæller også om korweekenderne, hvor de
sov i konfirmandstuen. ”Det var nok dér, det begyndte det med at gå i hyggestrømper i kirken – også til
gudstjenester, fordi kirken efterhånden blev som et
andet hjem for os korpiger”.
Det, vi brændte for: sangen og musikken
Karoline var 11 år, da hun begyndte i Nøvling Kirkekor.
Hun gik allerede til musik og sang i sin fritid, og fik lyst
til at være med i kirkekoret, fordi nogle klassekammerater var begyndt. Fra de 9 år, Karoline var med,
husker hun særligt det år, hvor koret var med til den
store koncert Frans og Verdenskortet i Musikkens Hus.
De var en stor, blandet flok amatører fra alverdens
lande – forskellige i alder, køn, størrelse, hudfarve, religion. ”Det var alt sammen ligegyldigt, for vi brændte
alle for sangen og musikken!” Også fællesskabsfølelsen når koret er med ved den årlige gudstjeneste i
Lundby Krat sammen med kor fra hele provstiet, står
stærkt i Karolines erindring.
At synge i kirkekor sætter spor for resten af livet
Når Ida, Marie og Karoline skal sætte ord på, hvad de
har fået med sig fra deres tid i kirkekorene, nævner
de selvfølgelig glæden ved sangen. Men de nævner
også meget andet, bl.a. den tryghed, de har fået
ved kirken og dens ritualer, og den enkeltes betydning for fællesskabet (i et kor kan ingen undværes).
De peger også på modet til at turde give, hvad man
har og yde sit bedste, som en god læring at tage
med sig i livet.
Alle tre er enige om, at de til stadighed øser af det,
de har fået med sig fra årene i kirkekor. Og når de fortæller, er der ingen tvivl om, at korlederen har været
et vigtigt menneske på et vigtigt tidspunkt i deres liv.

Det er muligt at komme med i børnekor eller
kirkekor i Nøvling eller Gistrup. For yderligere
informationer, kontakt organisterne.
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Elisabeth Kloster, Flamsted

Den danske

salmeskat
Rækker tilbage og frem i tiden
Vort lands og vor slægts historie er fundamentet, vi
står på, og som fører os videre som nation og som
mennesker. Til den fortælling og udvikling bidrager
det skrevne ord, som blandt andet udtrykkes i sangen, som den lyder i hjem, skole, kirke og i foreninger.
At udtrykke det glædelige og sørgelige i salmer har
været kristendommens grundtone, siden den blev til,
og i Danmark kan vi glæde os over en stor salmeskat.
Kirkemagasinet har anmodet to kirkegængere Elisabeth Kloster og Gunnar Høj om at beskrive deres
forhold til salmerne. Gunnar siger: ”Ligesom salmerne,
der læner sig op af hinanden side efter side, læner
generationer sig op af hinanden i den fælles brug af
salmebogen. Det er fascinerende at tænke på, at
de, der var før os, sang mange af de salmer, vi bruger
i dag og de, der følger efter os, vil fortsætte traditionen.”
Mødet med den danske salmeskat
Elisabeth fortæller, at hun fra sin tidligste barndom
sad på kirkebænken ved siden af sin mor, ”så jeg fik
salmerne ind med modermælken, hvilket er en stor
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foræring”. Senere udviklede hun kendskabet til og
glæden ved salmetekster og – melodier i skolen og
som kor- og kirkesanger. Elisabeth blev uddannet
på konservatoriet og fik en løbebane som klassisk
orkestermusiker. Men den professionelle tilgang har
dog ikke ændret på hendes umiddelbare oplevelse
af barndommens salmer, hvor især Ingemanns og
Grundtvigs stærke billedtekster rammer ind i hjertet.

At sætte det glædelige
og sørgelige i sang har været
kristendommens grundtone,
siden den blev til
Gunnar´s familie gik ikke i kirke, da han var dreng;
men han fandt selv vej derhen og fik også via skolen,
korarbejde og FDF adgang til salmerne, som er dybt
lagrede i hukommelsen. ”De kan hentes frem fra
hukommelsen også selvom, det er mange år siden,
de er sunget.”

Gunderup· Nøvling· Gistrup

Salmernes betydning
Forståelsen af salmeteksterne ændrer sig i livsforløbet.
Børn har en begrænset referenceramme for forståelsen af teksterne, men synger gladeligt med. Med den
personlige udvikling får teksterne en anden og ofte
en større betydning for os. Som Gunnar udtrykker det:
”Jo mere man synger, desto større er fornøjelsen, og
vi skal give børnene mulighed for igen at lære salmer
og sange udenad. Det er et genialt pædagogisk
værktøj og en nøgle til sproget.”

Jo mere man synger,
desto større er fornøjelsen
For både Elisabeth og Gunnar er deres tilværelse
grundfæstet i salmesangen, som giver deres liv mening. Ifølge Elisabeth ”er det at synge at give følelserne luft, både når vi er glade, triste og bange, og
måske ikke kan sætte ord på det, der er vanskeligt.
Salmerne opløfter, styrker og trøster os”.
Sangen i kirkerummet
Menighedssangen, som den lyder i kirken, skal være
forkyndelse og menighedens svar herpå. Den stemmer vort sind, så vi åbner os for at tage imod. Elisabeth siger det på følgende måde: ”Salmerne har
den forunderlige evne, at de giver os lov til at være
børn igen, at tage imod som børn og at ytre vor tro
i sang.” Og ifølge Gunnar ”er salmerne mørtlen, der
kitter gudstjenestens dele sammen”. Ingen tvivl om,
at salmerne har en central plads i gudstjenesten, ved
bryllupper og begravelser. Har prædikenen været
lang og lidt tung, vågner menigheden, når de igen
bliver aktive i salmesangen. Vi oplever en samhørighed med de mennesker, der sidder omkring os, og vi
prøver at afstemme vor egen sang i forhold til orgelet,
koret, kirkesangeren og menigheden – en totaloplevelse i kirkens rum.

Tradition og fornyelse
Skal de gamle salmer fortsat have den største plads i
gudstjenesten, eller skal de nye have en større plads?
Temaet drøftes ofte over kirkekaffen. På den ene side
vægter kærligheden til salmer, der er sunget i generationer, og på den anden side de nye salmer, der i
højere grad kan tale ind i det liv, vi lever nu. Elisabeth
forholder sig åbent til nye salmer, når blot de har en
poetisk kvalitet; men det er vigtigt, at menigheden
kan synge med, så vi oplever fællesskabet.
For tiden er det de nye salmer, der siger Gunnar mest.
Han giver som et eksempel Lars Busk Sørensen´s salme
”Menneske din egen magt”, som er velskrevet og har
en skøn swingende melodi. Og så er den skrevet lige
ind i det liv, vi lever i dag. Fra andet vers fremhæver
Gunnar: ”Livets Gud har dine hænder, derfor er det
dig, han sender, når din næste lider nød.”
Livets afslutning med den danske salmeskat
Når alvorlig sygdom fylder meget i et menneskes liv,
og livets afslutning måske nærmer sig, er der trøst at
finde i salmerne. Mennesker med afasi, der har ødelagt evnen til at tale, kan ofte udtrykke sig i sang, og
mennesker med en omfattende demenssygdom kan
også synge med på de salmer og sange, de lærte
udenad tidligt i livet. Derfor er kirken også at finde på
sygehuse, hospice og plejehjem, og ønsket om, at
præsten sætter sig ved sygelejet i hjemmet, imødekommes også gerne.
At salmerne trykker på de følelsesmæssige knapper
oplever vi, når vi i kirken tager afsked med et elsket
menneske. Så meget - at det undertiden ikke er
muligt at synge med; men heri ligger også det forløsende, at følelserne får frit løb, at sorgen kommer til
udtryk.
Alle er velkommen til at deltage i menighedssangen
til jul, påske og pinse og alle de andre dage der
imellem.

Gunnar Høj, Gistrup
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Sognepræst
Mette Nøhr Shaw, kbf
Gunderupvej 1 · 9260 Gistrup
mail: MNS@km.dk· tlf. 98 33 30 15
Træffes ikke fredag

Kontakt
Gunderup Kirke

Hadsund Landevej 527· 9260 Gistrup
Sognepræst
Ejnar Grønlund
Splinten 16 · 9260 Gistrup
mail: EJGR@km.dk· tlf. 98 31 52 26
Træffes ikke mandag

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

Konfirmandstuen
Gunderupvej 1 · 9260 Gistrup
Graver
mail: graver-gunderup@mail.dk
tlf. 20 81 55 57. Fridag mandag
Organist og korleder
Elisabeth Bech-Egstrup
mail: elisabech@gmail.com
tlf. 26 24 97 06. Fridag mandag

Nøvling Kirke

Nøvling Kirkevej 40 · 9260 Gistrup
Toften
Brådalsvej 80, 9260 Gistrup
tlf. 98 31 42 62
Besøg af præsten
Ønsker man besøg i hjemmet eller f.eks. i forbindelse
med hospitalsindlæggelse, er man altid velkommen til
at kontakte en af sognets præster.

Kirkekontoret
Kordegn Helle Lo Sørensen
Gunderupvej 1 · 9210 Gistrup
mail: HELS@km.dk · Tlf. 98 33 35 52
Træffetid man.-fre. kl. 9.30-13.00
Torsdag tillige kl. 15.30-18.00

Organist og korleder
Gitte Rolighed
mail: gitterolighed@icloud.com
tlf. 22 38 04 86. Fridag mandag

Gistrup Kirke

Gistrup Kirkevej 1· 9260 Gistrup
tlf. 98 31 43 39

Kirkelige handlinger, dåb, vielse
begravelse/bisættelse: Henvendelse til kirkekontoret

Sognemedhjælper
Solveig Poulsen
mail: smh@gistrup-kirke.dk
tlf. 40 31 05 44. Fridag fredag

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

Graver
Gunnar Thrane
mail: graver@gistrup-kirke.dk
tlf. 40 11 05 14

Hjemmeside
www.gunderup-noevling-gistrup.dk
Se gudstjenesteliste, arrangementer og meget andet.
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Graver
Jens Sørensen
mail: gravernoevling@gmail.com
tlf. 20 84 14 01 kl. 8-15. Fridag mandag

Organist og korleder
Elisabeth Bech-Egstrup
mail: elisabech@gmail.com
tlf. 26 24 97 06. Fridag mandag
Kirketjener
Rosa Kvist
mail: kirketjener@gistrup-kirke.dk
tlf. 98 31 43 39. Fridag mandag
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Gudstjenesteliste
2018 		

Gunderup

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

Gistrup

29. juli

9.s.e.trin.

9.00 EG

4. aug

lørdag

5. aug

10.s.e.trin.

10.30 MNS

9.00 MNS

10.30 EG

12. aug

11.s.e.trin.

10.30 MNS

10.30 EG

9.00 EG

19. aug

12.s.e.trin.

9.00 MNS

10.30 LRK

10.30 MNS

26. aug

13.s.e.trin.

10.30 LRK

9.00 LRK

10.30 EG
14.00 MNS

2. sep

14.s.e.trin.

10.30 MNS

14.00LRK friluft festuge

9.00 MNS

4. sep

Tirsdag

9. sep

15.s.e.trin.

9.00 EG

10.30 EG

10.30 MNS

16. sep

16.s.e.trin.

10.30 LRK

9.00 LRK

10.30 EG høst

18 sep

Tirsdag

17.00 Kirke for småfolk

11.00 Hverdagsgudstjeneste
med inv. til plejehjem mv.

23. sep

17.s.e.trin.

10.30 MNS høst

10.30 LRK

9.00 LRK

30. sep

18.s.e.trin.

9.00 MNS

10.30 LRK høst

10.30 MNS

7. okt

19.s.e.trin.

Der henvises til Gistrup kirke eller til Gug Kirke kl. 10.00 v Jens Brun
eller til Nr Tranders Kirke kl.10.00 v Lisbeth Isaksen

13. okt

Lørdag

14. okt

20 s.e.trin.

21. okt

21.s.e.trin.

28. okt

22.s.e.trin.

30. okt

tirsdag

4. nov

AlleHelgen

16.30 MNS

10.30 EG

10.30 MNS

11. nov

24.s.e.trin

10.30 EG

10.30 LRK

16.30 EG rytmisk

14. nov

onsdag

18. nov

25. s.e.trin.

10.30 LRK

16.30 LRK

10.30 MNS

25. nov

Sidste s i k-kår

16.30 EG

10.30 EG

10.30 LRK

1. dec

lørdag

10.30MNS dåbsgudstj.

2. dec

1. s. I adv.

14.00 MNS

10.30 MNS

10.30 EG

9. dec

2. s. I adv.

10.30 LRK

16.00 LRK 9. læsninger

10.30 EG Familiegudstj.

10.30 EG dåbsgudstjeneste

17.00 Spaghettigudstj.

10.30 Lægmandsgudstjeneste

10.30 LRK dåbsgudstj.
10.30 LRK

10.30 MNS

9.00 LRK

10.30 EG

10.30 EG

9.00 EG

9.00 MNS

10.30 LRK
17.00 Spaghettigudstj.

17.00 Kirke for småfolk

Skovbrynet
kl. 10.30: 7/8 Nøhr Shaw; 21/8 (altergang) Riger-Kusk; 4/9 Grønlund; 18/9 høstgudstjeneste i Gistrup kirke; 2/10
(altergang) Nøhr Shaw; 16/10 Grønlund; 30/10 (altergang) Riger-Kusk; 13/11 Nøhr Shaw; 27/11 (altergang)
Grønlund
Beltoften
kl. 10.00: 1/8 Grønlund; 5/9 (altergang) Riger-Kusk; 18/9 høstgudstjeneste i Gistrup kirke; 3/10 Nøhr Shaw; 7/11
(altergang) Grønlund
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Fællessang er hyggeligt,
livgivende og vanedannende
Læs mere på side 10
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