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Kirkelig vejviser
Præster:
Sognepræst Mette Nøhr Shaw
Kirkebogsfører og
begravelsesmyndighed
Gunderupvej 1, 9260 Gistrup
Mail: MNS@km.dk
Tlf. 9833 3015
Fax 9833 3145
Træffes telefonisk og efter aftale.
Ugentlig fridag er fredag.
Sognepræst Lene Riger-Kusk
Nøvling Skolevej 10,
9260 Gistrup
Mail: LRKU@km.dk
Tlf. 9636 6666
Træffes bedst tirs.– fre. kl. 12-13
ellers gerne efter aftale.
Ugentlig fridag er mandag.
Sognepræst Ejnar Grønlund
Splinten 16, 9260 Gistrup
Mail: EJGR@km.dk
Tlf. 9831 5226
Træffes telefonisk og efter aftale.
Ugentlig fridag er mandag.
Kirkekontor:
Kordegn Helle Lo Sørensen,
Gunderupvej 1, Gunderup,
9260 Gistrup
Tlf. 9833 3552
Fax 9833 3542
Mail: HELS@km.dk.
Træffetid: Man.-fre. kl. 9.30-13.00,
Torsdag tillige kl. 15.30-18.00
Gistrup kirke: onsdag kl. 8-9
Kirkebladet
Udgives af et udvalg under GunderupNøvling menighedsråd:
Renate Uhrenholdt, Lene Riger-Kusk
og Rosa Pedersen (ansvarshavende).
Stof til næste nummer af Kirkebladet
Vedr. Nøvling sogn sendes til:
Rosa Pedersen, rosapreb@gmail.com
Vedr. Gunderup sogn til:
Renate Uhrenholdt,
renate@uhrenholdt.dk
Deadline 18. januar.
Næste nummer af Kirkebladet udkommer marts 2016 og dækker månederne
marts, april og maj.

Hvor henvender man sig?

Anmeldelse af fødsel:
Jordemoderen foretager som regel anmeldelsen, men er fødslen sket uden
jordemoder, skal forældrene anmelde
fødslen senest 14 dage efter fødslen. Hvis forældrene er ugifte, kan
de erklære, at de ønsker at varetage
omsorgen og ansvaret for deres barn
sammen.
”Omsorgs- og ansvarserklæring”, som
giver fælles forældremyndighed, afgives digitalt på www.borger.dk
Navngivning og navneændring:
Anmeldes digitalt på www.borger.dk
Dåb:
Tidspunkt aftales med kirkekontoret

GUNDERUP MENIGHEDSRÅD:

Besøg af præsten:
Ønsker man præstens besøg hjemme,
eller er man som pårørende, nabo eller ven, bekendt med, at en person –
f.eks. i forbindelse med hospitalsindlæggelse – ønsker præstens besøg,
er man altid velkommen til at kontakte
en af sognets præster.
Begravelser:
Dag og klokkeslæt for begravelsen aftales med kirkekontoret. Kirkeværge
og graver kontaktes vedr. gravsted.

NØVLING MENIGHEDSRÅD:

Formand:
Birgit Nielsen
Vaarstvej 47, Skovstrup
9260 Gistrup
Tlf. 6052 9506
Mail: vaarstvej47@gmail.com

Formand:
Ernst Rosqvist
Ladegaardsvej 11, Visse
9210 Aalborg SØ
Mobil 2278 0948
Mail: erosqvist@gmail.com

Kirkeværge:
Søren Haals
Oppelstrupvej 115, Gunderup
9260 Gistrup
Tlf. 9833 3296

Kirkeværge:
Grete Nielsen
Oppelstrupvej 32, 9260 Gistrup
Tlf. 9831 4506 – mobil 2463 4976
Mail: regnergrete@gmail.com

Elsebeth Andersen
Birgitte Libak
Inger Søndergaard
Renate Uhrenholdt

Rosa Pedersen
Helle Nygaard Christensen
Oda Huse
Jette Hansen
Regina Hansen

Sognepræst Mette Nøhr Shaw
Sognepræst Lene Riger-Kusk
Sognepræst Ejnar Grønlund
Organist i Gunderup:
Elisabeth Bech-Egstrup
Tlf. 2624 9706
Mail:elisabech@gmail.com
Graver i Gunderup:
Lars Windahl Jensen
Tlf. 2081 5557
Fridag: Mandag
Mail: graver-gunderup@mail .dk

Grafisk Produktion
NordPro
Mølleå 1, 3. sal, 9000 Aalborg
Tlf. 9811 6555, Fax 9811 6550
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Vielser:
Aftales ved henvendelse til kirkekontoret. Husk prøvelsesattest fra borgmesterkontoret samt dåbs- eller navneattest.

Sognepræst Mette Nøhr Shaw
Sognepræst Lene Riger-Kusk
Sognepræst Ejnar Grønlund
Organist i Nøvling:
Gitte Rolighed
Mobil: 2238 0486
Mail: gitterolighed@icloud.com
Graver i Nøvling:
Jens Sørensen
Mobil: 2084 1401 mellem kl. 8-15
Fridag: Mandag
Mail: graver@noevling-kirke.dk
Toften, Nøvling:
Brådalsvej 80, 9260 Gistrup
tlf. 9831 4262
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Præsten skriver

Du er selv den
største julegave
Af sognepræst Ejnar Grønlund

Jeg talte for nogle år siden, lige før jul
med én, det var alvorligt syg. Bagefter skulle jeg ud og købe julegaver. Og
den syge sagde inden jeg gik: "Husk
nu, du er selv den største julegave!"
Han lærte mig noget, jeg aldrig
glemmer. Vi kan gå så meget op i gaver, vi køber. Men du er selv den største gave. Du er en gave for andre. De
vigtigste pakker ligger ikke under træet! Vi er hinandens vigtigste gaver.

Jesus - vor største julegave

Julen handler om én, der gav sig
selv... En, der helt igennem var en
gave. Jesus er en gave, der rækker
hen over slægter
og tider.
Jeg forestiller
mig, at da Gud
sendte sin søn
til verden, sagde
Gud til ham: "Min
kære søn. Når
du nu kommer ned på jorden for at
vandre imellem mennesker, vil du op-

dage, at mennesker har så mange
ønsker og drømme. De ønsker sig en
masse gaver af din hånd. "
Og Gud sagde videre: "Jeg forstår
deres bønner. Og, når tiden er inde,
må du give hvad du har i dig med mit
skaberord, helbrede syge, tilgive syndere, tale til deres hjerter. Du bringer
glæde og befrielse.
Du vil også skuffe dem. Eller overraske dem. Det største er ikke at
give dem det, de ønsker sig.
Husk, min søn, du er er selv
den største julegave! Den største gave er, at du
giver dem dig selv. Du giver dem
fællesskab
og barmhjertighed, fred og
glæde, evighed.
Du er summen af alle
deres ægte
og
dybe
drømme. Også selvom du møder modstand, kors og død.

Du er en levende hilsen fra
Himlen: Den største julegave!"
Han er vor julegave
vor glæde, lyst og liv,
i ham vi og vil have
vor jule-tidsfordriv.
Brorson. Salmebogens nr. 93 v 1

EN LEVENDE
HILSEN
FRA HIMLEN

Klædt på til livet
Om dåben

Af sognepræst Ejnar Grønlund

Kære forældre!
Som forældre har man til opgave at
klæde barnet på til livet.
I dag er jeres barn klædt i den
hvide dåbskjole, som mange dåbsbørn er det. Den hvide farve er et
billede på fest og renhed. Kjolen er
et billede på, hvad Gud iklæder os
ved dåben.
I den tidlige kirke var det skik, at
man fik en hvid kjortel på, lige når
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man var døbt. Som et symbol på,
at man i dåben iklædes himlens
festdragt. Vi er så at sige allerede
blevet det, vi skal være engang. Og
himlens fest er ikke bare engang.
Den får vi del i allerede nu.
Selvom dåbsdragten er syet af
mennesker, peger den på noget,
som vi i dåben får foræret af Gud.
I det nye testamente siges det, at
det at være et døbt menneske er at
være iklædt Kristus. (Gal 3,27). En
andet sted står der, at vi skal iføre
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os kærligheden (Kol 3,14). Er vi
iklædt Kristus, er vi klædt i kærlighed, i tro og håb, klædt i tilgivelsen.
Som døbte er vi klædt på med fortællingerne om Jesus, om julenat,
påskemorgen og pinsedag. Uanset
hvor forskellige vi ellers kan være,
har vi som døbte det til fælles at
være iklædt Kristus. Med ham er
vi klædt på til livet her i tiden og
i evighed. En ren foræring og en
kostbar gave.
Fra en dåbstale
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Gunderup
Julemusik og fællessang
i Gunderup kirke
Frans Rasmussen medvirker
ved koncerten.
Frans Rasmussen er dirigent , kapelmester og musikformidler af Guds
nåde. Han har dirigeret samtlige professionelle orkestre og ensembler i
Danmark, været gæstedirigent i de
fleste europæriske lande samt lande
i Amerika, Afrika og Asien. Han slog
igennem som tv-personlighed via Skinnet bedrager, Mestermøder, Stemmer
fra opgangen, Stemmer fra Vollsmose
og Stemmer fra Urbanplanen.
Særligt koraktiviteten gjorde Frans

Rasmussen voldsomt populær som
musikformidler, og som én, der samler forskellige tropper omkring det
samme: glæden over at synge, spille
og udtrykke sig musikalsk.
Der ud over medvirker:
Ad hoc koret.
Gistrup kirkes Ungdomskor. Organist
Elisabeth Bech-Egstrup. Kirkesanger
Lina Holm-Mortensen.
Efterfølgende er der samvær i konfirmandstuen, hvor Frans Rasmussen

Hellig trekongers-arrangement
”Sjældent har der været så stort behov for, at vi hjælper mennesker i akut
nød - og samtidig hjælper med at skabe langsigtet udvikling sammen med
verdens fattigste”.
Sådan udtrykker generalsekretær for
Folkekirkens Nødhjælp Birgitte Qvist
sig både i kraft af hendes position

Gunderup kirkes
åbningstider
Kirken er åben i graverens
arbejdstid. Lørdag lukket.
Søndag og helligdag er der åbent
i forbindelse med gudstjenesten.
www.gunderup-kirke.dk

Telegrammer og kort med
motiv fra Gunderup kirke
Kan fortsat købes på kirkekontoret.

Besøg os på
hjemmesiden og se
gudstjenesteliste,
sognearrangementer
og meget andet
www.gunderup-kirke.dk
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som leder for en af Danmarks største
hjælpeorganisationer men også som
medmenneske.
De sidste mange år har Gunderup,
Nøvling og Gistrup sogne været aktiv
i landsindsamlingen for Folkekirkens
Nødhjælp og det er derfor med glæde
at Birgitte Qvist-Sørensen har sagt ja

Minikonfirmander

Til dig, som kender én der går i 3.
klasse: vil du hjælpe med at reklamere for dette tiltag, som vi glæder os til
at sætte i søen:
Lørdag d. 23. januar genopstår Gunderup sogns minikonfirmander!
Menighedsrådet giver børnearbejdet
en chance til. Selvom vi de sidste par
år har måtte konstatere at sognets
børn i 3. klasse ikke havde tid og lyst
til minikonfirmand, så håber vi i denne
omgang at kunne friste børnene på 3.
årgang med et tilbud om at lære deres sognekirke bedre at kende. Det vil

Under Poesiens Vinger
En aften med Else Husted Kjær, der
både er kunstmaler og digter.
Hun fortæller: "På mine vandreture
langs Nissum Fjord - hvor vindene
ta´r vilde venlig favntag med verden
og mig - fødes mine oliemalerier i tæt
symbiose med mine digte og fordrag.
Poesien løfter mennesker op over dagligdagens trivialiteter - så vi når ind til
4

fortæller om sit liv og sin karriere.
Fri entré

Gunderup kirke,
torsdag d. 10. december
kl. 19.00.
Gunderup kirke
tirsdag d. 5. januar 2016
kl. 19.00
til vores invitation om at prædike Hellig trekongers aften. Efter gudstjenesten er der kaffe og foredrag i konfirmandstuen.
sige, at tilbuddet henvender sig til alle
børn i 3. klasse upåagtet hvilken skole
de går på.
Det er kirkesanger Lina Holm-Mortensen og sognepræst Mette Nøhr Shaw,
der samarbejder om projektet.
Undervisningen af minikonfirmanderne foregår i konfirmandstuen på Gunderupvej lørdag d. 23. januar, lørdag
d. 30. januar og lørdag d. 6. februar
– alle gange fra kl. 10-14.
Fastelavnssøndag er der gudstjeneste
kl. 14 hvor alle minikonfirmanderne og
deres familie især er velkomne.
Mette Nøhr Shaw
essensen af, hvad livets kilder virkelig
er: Der være sig i musikken - i digterkunsten - i malerkunsten. Alle disse
farve og klangtoner gør os rigere, så
vi bedre forstår os selv og hinanden".
Else Husted Kjær vil medbringe nogle
af hendes malerier.
Mød op til en oplevelsesrig og spændende aften.
Gunderup Konfirmandstue
onsdag den 10. febr. kl 19.30
December 2015• Januar • Februar 2016

Nøvling og Visse
PIGEKAMMERET
TIRSDAG D. 1. DECEMBER
KL. 13.00
Julefrokost i Toften med
afslutning i kirken.
TIRSDAG D. 16. FEBRUAR
”Ønskekoncert”
en eftermiddag, hvor du bestemmer, hvad vi skal synge.
Ring til vores organist og snak
med hende, hvis du har specielle
ønsker. Måske har du lyst til at
fortælle ”Pigekammeret”, hvorfor
du synes at netop denne sang betyder noget for dig.
Gitte Rolighed – tlf. 2238 0486
Pigekammeret” er et tilbud til alle
kvinder.
Der arrangeres 6 eftermiddage i
løbet af året, 3 om foråret og 3
om efteråret.
Hvis der ikke står andet, er alle
møderne i Toften, Nøvling kl. 14.00

Nøvling kirkes åbningstider
Nøvling kirke er åben på hverdage
kl. 8-16 samt søn- og helligdage i
forbindelse med gudstjeneste.
www.noevling-kirke.dk

Telegrammer med motiv
af Nøvling kirke
Kan fortsat købes ved sognearrangementer og i kirkens våbenhus samt
hos Rosa Pedersen, Kærvej 45, Visse, tlf. 98 31 50 74.

De Ni Læsninger
Ingen jul uden først at have haft De
Ni Læsninger i Nøvling kirke. Nøvling
skoles børnekor og Nøvling kirkekor
medvirker. Korene suppleres af kirkesanger Lina Holm-Mortensen samt en
gruppe voksne sangere fra sognet. Det
bliver musik, korsang og fællessang.
Og det bliver ni læsninger fra Bibelen

om Guds frelsesplan fra skabelse over
syndefald til Jesu fødsel.

Nøvling kirke,
søndag 13. december kl. 16.30

Kyndelmisse
Kyndelmisse, eller Kjørmes Knud som det hedder på dansk, betyder lysmesse. Kyndelmisse
er altid den 2. februar, 40 dage efter Jesu fødsel. Fra gammel tid har man på denne dag fejret Jesus som verdens lys. Kyndelmisse falder
midt i vinteren: det er stadig mørkt udenfor, og
vi har brug for lys, for at holde ud indtil foråret
kommer.
I Nøvling markerer vi Kyndelmisse med en
stemningsfuld aften i kirken og Toften. Kirken
er pyntet med forårsblomster og masser af levende lys. Musikken denne aften vil være i den mere stille, meditative genre
fremført af organist Gitte Rolighed og Conni Rokkjær på cello. Conni Rokkjær
er uddannet fra det Nordjyske Musikkonservatorium i Aalborg i 1995 og spiller som assistent hos Aalborg Symfoniorkester. Derudover er hun tilknyttet
Aalborg Teater og giver koncerter i hele landet. Der vil også være et par fællessalmer, og sognepræst Lene Riger-Kusk vil knytte ord til undervejs.
Efter Kyndelmisse i kirken går vi i Toften og får varm suppe. Og så skal vi selvfølgelig synge om ”kyndelmisse, der slår sin knude” og om ”Kjørmes Knud”.
Nøvling kirke og Toften, tirsdag 2. februar kl. 19.00

”Inden jul” i kirken for børn
Inden dagplejebørn, børnehavebørn og skolebørn holder juleferie, inviteres
de til Nøvling kirke:
Onsdag 9. dec. kl. 9.00:
Børnehavebørn fra Nøvling
og SkovbørnehavenTvedholm
Onsdag 9. dec. kl. 10.30:
Børnehavebørn fra Tophøj,
Fredag 18. dec. kl. 8.15:
Børn fra Nøvling skole

Besøg os på hjemmesiden
og se gudstjenesteliste,
sognearrangementer
og meget andet
www.noevling-kirke.dk
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Fredag 18. dec. kl. 9.45:
Dagplejebørn fra Visse og Nøvling
Forældre og bedsteforældre
er meget velkomne både
den 8., 9. og 18. december!
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Løst og fast i vore sogne
Menighedsrådsmøder
Gunderup

holdes i konfirmandstuen kl. 19.00.
• Tirsdag d. 8. december
• Tirsdag d. 12. januar
• Tirsdag d. 9. februar

Nøvling

holdes i Toften kl. 19.00
• Onsdag d. 20. januar
• Onsdag d. 17. februar

Har du eller din nabo
ikke fået kirkebladet?

Så kan det hentes i Dagli’Brugsen i Visse.

Nøvling Kirkes kor øver tirsdag
kl. 17.00 - 18.00 i Toften.
Er du interesseret i at synge i kor,
kan du kontakte organist Gitte
Rolighed for nærmere information
på mail: gitterolighed@icloud.com
eller mobil 22380486.

Gistrup Kirkes kor

Gistrup kirkes kor optager sanginteresserede drenge og piger fra
3. klasse og op.
Koret øver torsdage i Gistrup kirke.
Korskolen fra kl. 14.30-15.15,
kirkekoret fra kl. 16.15-18.00.
Kontakt Elisabeth Bech-Egstrup
for nærmere info på mail:
elisabech@gmail.com eller
tlf. 26249706

Kirkebil/taxa

Alle er velkomne til
arrangementerne i
pastoratet.
Taxa/kirkebil er dog
kun mulig at rekvirere,
hvis man bor i et af de tre sogne.
Bestilling af kirkebil/taxa. Se bagsiden
Nr. 1 - 82. årgang

har til huse på Nøvling skole,
Perlevej 10, Nøvling,
9260 Gistrup.

Kære hundeejer

Det
er de færreste mennesker,
der bryder sig om at træde
ud af bilen og sætte skoen direkte i en
hundehøm-høm. Vær rar at samle din
hunds efterladenskaber op – også på
kirkens parkering- og græsarrealer.

FDF
Nøvling Kirkes kor

Det lokalhistoriske
arkiv for Gistrup,
Visse og Nøvling

Arkivets åbningstider:
1. onsdag i mdr. kl. 15-17 og
3. onsdag i mdr. kl. 19-21.
Besøg uden for åbningstiden
kontaktes Finn Markussen, tlf.
98 31 41 25 eller Kirsten Kjølby, tlf. 98 32 39 29.
Mail:
kontakt@gistrupnoevlingvisse.dk.
Se også vores hjemmeside
www.gistrupnoevlingvisse.dk

Visse

Har du lyst til at være med?
Henvendelse til kredslederen
Helene Huse Jensen Tlf. 98314829
Se også vores hjemmeside:
www.fdfvisse.dk

Julehjælp
Ligesom tidligere år er der mulighed
for at søge julehjælp for trængte familier og enkeltpersoner som bor i
vores tre sognene. Midlerne, vi deler
ud af, kommer blandt andet fra legater, indsamlinger i kirkerne og bidrag
ved for eksempel kirkekoncerter. Ansøgningsskema kan downloades fra
vores hjemmeside. Vær venligst opmærksom på, at en kopi af sidste års
årsopgørelse skal vedlægges ansøgningen.
Skemaet sendes til kordegnekontoret Gunderupvej 1, 9260 inden den
3. søndag i advent. Der er uddeling i
løbet af december. Er der spørgsmål
så kontakt sognepræst Mette Nøhr
Shaw 98 333015
Mette Nøhr Shaw

ALLE
inviteres til
sangaftener
i Toften!
Kom, hvis du har lyst til at synge
årstidssange, højskolesange, evergreens, salmer - en god blanding af
kendte og mindre kendte sange!
Velkommen til en hyggelig aften - det
er gratis at deltage!
Datoer for kommende sangaftener,
hvor vi synger fra kl. 19.00 - 20.00
27/1, 24/2 & 30/3
Gitte Rolighed

Salmemaraton
– Aalborg Østre Provsti
Tirsdag 1. december: Rørdal Kirke
Onsdag 20. januar: Gistrup kirke.
Medvirkende: organist Elisabeth
Bech-Egstrup, sognepræst Ejnar
Grønlund, Johanne Anderson på
cello, Ragnhild Thorbjørnsen på vio-
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lin, Ad hoc koret og Gistrup kirkes
ungdomskor.
Onsdag 3. februar:
Alle
Nørre Tranders Kirke
aftener
kl. 19.00Tirsdag 16. februar:
21.15
Sejlflod kirke
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Løst og fast i vore sogne
Del din søndag med
verdens fattigste kvinder
I 2016 er indsamlingen den 13. marts og
Folkekirkens Nødhjælp sætter særligt fokus
på verdens fattigste kvinder.
Fokus på kvinder
Kvinder og piger er dem, der lider mest
under fattigdom, men det er også dem,
der bedst kan bekæmpe den. Når vi styrker
kvinderne, kommer det ikke kun dem selv,
men også deres familie og lokalsamfundet til gode.
Vi arbejder også langsigtet
Folkekirkens Nødhjælp arbejder både med katastrofer, som vi ser i dag,
hvor flygtningene har behov for helt basal hjælp, både ved grænserne
til Europa og i flygtningelejrene i deres nærområder. Og vi arbejder med
det langsigtede og forebyggende udviklingsarbejde, hvor der er brug for
lange seje træk for at opnå selvforsørgende samfund.
Den akutte indsats er kun en del af løsningen på de
massive problemer, verden står overfor lige nu.
”Alle taler om hjælp i nærområdet. Den er vi erfarne i. Vi skal opbygge
samfund, hvor folk kan skabe sig et liv uden død og elendighed
– uden at flygte. Det kræver langsigtet udvikling i de lande, som
mennesker lige nu flygter fra”, siger Birgitte Qvist-Sørensen,
Generalsekretær i Folkekirkens Nødhjælp.

Nytårsaften

Nytårsaften er der gudstjeneste
i Nøvling kirke. Sammen vil vi
tage afsked med det gamle år,
og ved midnat lader vi roen og
eftertænksomheden sænke sig,
mens vi lytter til kirkeklokkens
12 slag, der ringer det nye år ind.
Når vi har sunget ”Vær velkommen, Herrens år”, går vi ud i natten med et glas og en lille kage
og ser det nye år blive skudt ind.
Nøvling kirke, torsdag
31. december kl. 23.30
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BONGO
1 OG 2

Kirkemusikalsk
tilbud til dit barn
og dig!
Vi mødes i kirken og synger, danser,
hopper, leger og bruger vores sanser.
Det er muligheden for en dejlig hyggestund sammen med dit barn eller
barnebarn og for at blive fortrolig med
kirkens rum.
Hvert Bongo-hold kører 6 hverdagseftermiddage kl. 16.30-17.15.
Bongo 1 (for børn fra 1 til 3 år)
Nyt hold begynder i Gistrup kirke
tirsdag 19. januar.
Bongo 2 (for børn fra 3 til 5 år)
Nyt hold begynder i Gunderup kirke
tirsdag 29. marts.
Tilmelding og yderligere oplysninger:
Sognepræst Lene Riger-Kusk, tlf.
9636 6666 eller email LRKU@km.dk

Babysalmesang
Næste hold babysalmesang begynder torsdag 28. januar i Gunderup kirke. Babysalmesang er
et tilbud om en fælles musikalsk
oplevelse for det lille barn mellem 3 og 8 måneder sammen
med far eller mor. Det hele foregår i kirkerummet, og det musikalske indhold er primært salmer og kirkelig musik. Sangene
tilsættes fagter, dans og forskellige rekvisitter. Bagefter er der
tid til en snak og en kop kaffe/
te. Læs mere – bl.a. om tilmelding – på kirkernes hjemmesider.
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Gunderup sogns
lokal-historiske arkiv
har til huse i den gamle konfirmandstue i Gunderup præstegård. Arkivet
har åbent den første onsdag i hver
måned fra august til juni kl. 14.00 til
17.00.
Uden for åbningstid kontaktes formand Elsebeth Rasmussen, Torderupvej 56, Gunderup, 9260 Gistrup
tlf. 2088 6342
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Gudstjenester
GUNDERUP

NØVLING

GISTRUP

16.30 Nøhr Shaw

10.30 Riger-Kusk

10.30 Nøhr Shaw

06.12 2.s. i advent

10.30 Nøhr Shaw

10.30 Grønlund

16.30 Grønlund

13.12 3.s. i advent

10.30 Riger-Kusk

16.30 Riger-Kusk, De Ni Læsninger

10.30 Grønlund, familie

20.12 4.s. i advent

16.30 Grønlund

10.30 Nøhr Shaw

10.30 Grønlund

24.12 Juleaften

15.00 Nøhr Shaw

13.30 Riger-Kusk

13.30 Nøhr Shaw

15.00 Grønlund

15.00 Riger-Kusk

November
29.11 1.s. i advent

December

16.30 Grønlund
25.12 Juledag

10.30 Nøhr Shaw

16.30 Riger-Kusk

10.30 Riger-Kusk

26.12 2. juledag

-

10.30 Grønlund

16.30 Grønlund

27.12 Julesøndag

16.30 Riger-Kusk

-

10.30 Riger-Kusk

31.12 Nytårsaften

-

23.30 Riger-Kusk

-

01.01 Nytårsdag

16.30 Riger-Kusk

-

15.00 Riger-Kusk

03.01 Hellig Tre Konger

-

10.30 Grønlund

16.30 Grønlund

05.01 H3K aften

19.00 Nøhr Shaw

-

-

10.01 1.s.e. H3K

10.30 Nøhr Shaw

16.30 Riger-Kusk

10.30 Riger-Kusk

17.01 s.s.e. H3K

16.30 Grønlund

10.30 Riger-Kusk

10.30 Grønlund

24.01 Septuagesima

10.30 Riger-Kusk

10.30 Grønlund

16.30 Riger-Kusk

28.01 Torsdag

-

-

17.00 Grønlund, spaghetti

31.01 Seksagesima

10.30 Grønlund

16.30 Nøhr Shaw

10.30 Nøhr Shaw

14.00 Nøhr Shaw

10.30 Nøhr Shaw

10.30 Grønlund, familie

-

17.00 Grønlund

Januar 2016

Februar 2016
07.02 Fastelavn
Askeonsdag

-

14.02 1.s. i fasten

10.30 Nøhr Shaw

10.30 Riger-Kusk

16.30 Nøhr Shaw

21.02 2.s. i fasten

10.30 Nøhr Shaw

16.30 Nøhr Shaw

10.30 Riger-Kusk

28.02 3.s. i fasten

16.30 Grønlund

10.30 Riger-Kusk

10.30 Grønlund

Kirkebil, Gunderup:

Kan bestilles på kirkekontoret, tlf. 9833 3552, til gudstjenester senest fredag kl. 13.00 og til
sognearrangementer senest samme dag kl. 11.00.

Kirkebil, Nøvling:

Taxa til gudstjenester og sognearrangementer kan bestilles hos Grete Nielsen,
tlf. 9831 4506 / 2463 4976 eller hos Ernst Rosqvist, tlf. 2278 0948 senest dagen før kl. 17.00.

Gudstjenester på Skovbrynet kl. 10.30: 8/12 Nøhr Shaw (altergang); 24/12 Grønlund; 12/1 Riger-Kusk (altergang); 26/1 Nøhr Shaw; 9/2 Grønlund
(altergang); 23/2 Riger-Kusk;
Beltoften kl. 10.00: 2/12 Riger-Kusk; 24/12 Nøhr Shaw; 6/1 Grønlund; 3/2 Riger-Kusk

OPSLAGSTAVLEN
NØVLING
01. dec. kl. 13.00 ”Pigekammeret” Julefrokost
tilm. Til Grete – tlf. 9831 4506
– mobil 2463 4976
13. dec. kl. 16.30 De ni læsninger
31. dec. kl. 23.30 Gudstjeneste nytårsaften
27. jan. kl. 19.00 Sangaften i Toften
02. febr. kl. 19.00
Kyndelmisseaften i Nøvling kirke
og Toften
16. febr. kl. 14.00
”Pigekammeret” - Ønskekoncert
24. febr. kl. 19.00
Sangaften i Toften

Nr. 1 - 82. årgang

GUNDERUP
10. dec. kl. 19.00 Gunderup kirke -julekoncert medv.
Frans Rasmussen og kirkens kor
05. jan. kl. 19.00
Gunderup kirke og konfirmandstuen
Generalsekretæren for
Folkekirkens Nødhjælp
10. febr. kl. 19.30
Konfirmandstuen ”Under poesiens
vinger” + maleri udstilling
v. Else Husted Kjær
GISTRUP
06. dec. kl. 15.30 Adventshygge før gudstjeneste
8 med Postorkester
07. dec. kl. 19.30 Julekoncert

08. dec. kl. 14.00
Sogneeftermiddag
15. dec. kl. 9.30
Børnejul
17. dec. kl. 19.00 Julekoncert
12. jan. kl. 14.00
Sogneeftermiddag
14. jan. kl. 19.00
Ad Hoc kor
19. jan. kl. 16.30
Bongo 1 opstart
20. jan. kl. 19.00
Salmemarathon i Gistrup
28. jan. kl. 17.00
Spaghettigudstjeneste
07. febr. kl. 10.30
Fastelavnsgudstjeneste
09. febr. kl. 14.00
Sogneeftermiddag
10. febr. kl. 17.00
Askeonsdag
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