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Når mad knyttes sammen
med en højtid, husker vi
højtiden bedre.
Tidligere biskop Jan Lindhardt
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Højtider
– tradition og fornyelse

Kære læser
Du modtager dette nummer af Kirkemagasinet på et tidspunkt, hvor postkassen fyldes af farvestrålende juletryksager. Vi håber, du vil tage en pause fra juletravlheden og bruge lidt tid på at læse i magasinet og forhåbentlig fatte interessere for indholdet.
Kirkemagasinet har denne gang temaet : Højtider – tradition og fornyelse. Netop dette tema gør, at
Kirkemagasinet adskiller sig fra de øvrige tryksager i juletiden.
Julen er en af vore største kirkelige højtider – og for mange mennesker er julen og dens budskab omgivet
af en række traditioner, som understøtter fællesskab og tid sammen med mennesker, der betyder noget
for én. Der er desværre også medborgere, som ikke er en del af et fællesskab, og lad os invitere dem
med i vore fællesskaber.
Kirkemagasinet beskriver en række kirkelige fællesskaber i vore tre sogne, hvor der er mulighed for at
være en del af kendte traditioner men også at opleve traditioner med nyt indhold både i forbindelse
med julen men også i de kolde vintermåneder.
Du er velkommen ved gudstjenester og arrangementer i alle tre sogne og tag gerne naboen med.
Med ønsket om en glædelig jul og god fornøjelse med læsningen.
Birgit Nielsen
Formand, Gunderup Menighedsråd

Kirkemagasinet
Kirkemagasinet udgives af menighedsrådene i
Gunderup, Nøvling og Gistrup Sogne.
Udkommer 3 gange om året.
Næste udgivelse
Marts 2018 og dækker
månederne marts, april, maj, juni og juli
Oplag 3.500 stk.
En af forskellene mellem fridage og helligdage er, at en fridag er noget individuelt, mens
helligdage er noget, vi har i fællesskab
Tidligere biskop Jan Lindhardt
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Højtiden vokser med
dagen, som bekendt
Lige nøjagtig juleaften skal det nødigt gå skævt. Det
vil ikke være passende at diskutere alt for højlydt, at
brokke sig over maden eller lave himmelvendte øjne,
når tante fortæller den samme sjove historie, som
hun fortæller hvert eneste år. Vi belaver os på at bide
mere i os, end vi plejer i enhver forstand. For denne
ene gang om året er der ikke nogen, der skal blive
kede af det. Det er trygheden, varmen og samhørigheden, der er i højsædet.
Hånden på hjertet: Er det ikke sådan, vi alle mere
eller mindre har vænnet os til at se det? Det er som
om denne aften i grunden er løsrevet fra resten af tiden. Vi rykker over i en anden sfære af lys og fred og
himmelsk musik. Vi bevæger os ind i en slags puppe,
hvor alt det ubehagelige, det grimme og det farlige
ikke kan nå ind.
Er julen bare et ordløst glansbillede ?
Et langt stykke af vejen virker det som om, at selv juleevangeliet er af samme overbevisning. Julens historie
kan man udmærket høre som et eventyr, svævende
et sted uden for tiden. I hvert tilfælde, så længe vi
holder os inde i stalden hos forældrene og deres nyfødte. Billedet af dem er i virkeligheden et temmelig
ordløst et af slagsen, og det kan nemt komme til at
fremstå som et livløst glansbillede. Til gengæld, når vi
kommer uden for stalden, ud til hyrderne på marken,
ja så kommer der lyd på. Og det er lyden, der er det
afgørende. Vi ved det udmærket fra vort eget liv.
Man kan godt gå og elske nogen i sine egne tanker
– men hvis man aldrig får det sagt, aldrig får sat
blot nogle få ærlige ord på det, så betyder det ikke
noget. Det skal høres, før det bliver virkelighed for den
anden.
Og sikke dog en lyd, der kommer på derude på
marken uden for Bethlehem. Himlen åbner sig, og
hele det himmelske kor lader sig høre og se. På sin
vis er det her, det egentlige under sker. I dette øjeblik
når himlen helt ned på jorden, de smelter sammen i
lovsang. Hyrderne var ikke i tvivl om, at deres verden
var blevet en anden. Derfor er det dem, vi skal følges

med tilbage til barnet i krybben – med englesangen
stadig klingende for ørerne og med visheden om, at
alting nu er blevet anderledes.
Det er den lyd, der gør forskellen. Det er den sang,
der svinger videre ud over alle tider som et ekko, der
ikke vil holde op – fra de største vokalværker, vi har
i musikhistorien, til den skæve, men ligeså inderlige
julesang hos vores yngste børn. Det er sangen fra
Bethlehem, der bliver ved med at forplante sig. Eller
med andre ord: Julen, også vores, har englelyd.
Julens ekko-orientering
Og englene laver ikke bare klingklang. Det er jo deres
ord, der tyder begivenheden, og gør glansbilledet til
virkelighed.
Hvordan gik det så videre for hyrderne, som altså fik
sat ikke blot ord, men også syn på begivenheden?
Blev deres liv mon et andet? Næppe. De har nok ind
imellem sendt hinanden et hemmeligt blik og et vidende smil. Men udadtil har der ikke været noget at
se eller mærke på dem. De er gået videre gennem
den verden og den tid, der var deres, som hele den
kristne menighed har gjort det lige siden. Som dem,
der har hørt, at vores tid og vores verden er rørt og
gennemlyst af Guds evighed.
Og derfor er der god grund til at feste, glædelig jul til
hver og én af os.

Nu sagtelig skrid vor højtidsdag, med
stråler i krans om tinde!
(fra salmen ”Den signede dag)
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Traditioner er andet end
barnemad for en soldat
Mindehøjtideligheden 6. maj i Lundby Krat
Flere af dette blads læsere vil sikkert kende Jan
Johansen fra den årlige mindehøjtidelighed 6. maj
i Lundby Krat. Det er nemlig en tradition for mange
borgere her i området at mødes i Lundby Krat denne
forårsaften for at mindes den engelske pilot Eric Lionel
Germain, der blev skudt ned af tyske jagere 6. maj
1944.
For Jan Johansen er dette én blandt flere lignende
begivenheder, han har ansvaret for. ”Med tiden er
jeg blevet bevidst om, hvor vigtig fastholdelsen af
traditioner som disse er for mange mennesker”, siger
han.
Traditioner er menneskers videreførelse af historiske
begivenheder
Og så skal man huske, at traditioner har rod i historien,
i mennesker som har levet før os. Jan Johansen har
naturligvis læst meget historie, også om 2. verdenskrig. Men det er, når man hører om det enkelte menneskes skæbne, at historien bliver levende. Da Jan
Johansen blev chef for Hjemmeværnsdistrikt Nordjylland, tog en gammel modstandsmand ham med
rundt til 22 mindesmærker i Aalborg og Nørresundby,
hvor der blev lagt kranse. Det blev en tur, som Jan
Johansen aldrig glemmer. ”Denne mand fortalte så
levende og engageret om hver enkelt modstandsmand og hans liv. SÅ bliver historien levende og går
ind under huden. Og så er en tradition ikke bare en
tradition, men videreførelsen af historien og værdier
som fred, frihed og demokrati.”
Udstationeret i Irak
Det er med en ydmyg stolthed, Jan Johansen fortæller om den del af sit arbejde, som handler om
at fastholde og videreføre traditioner, og som ligger
langt fra den stolthed, man tænker fylder en soldat,
der kæmper for fædrelandet.
Den del af en soldats arbejde kender Jan Johansen
dog også. For 10 år siden var han udstationeret et
halvt år i Irak. Her stod han bl.a. for uddannelse af
irakiske officerer og oplevede, hvordan traditioner
kan være forskellige fra land til land, fra kultur til
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kultur. Hvor en dansk soldat gerne stiller spørgsmål til
en overordnet, så var det uhørt i Irak. Hvor en dansk
officer uddelegerer opgaver til sine soldater i tillid til,
at de kan løse dem selvstændigt, var en irakisk soldat
ikke ”skolet” til andet end at udføre præcis den opgave, han fik og ikke andet.

Gennem vores liv og vores samfund løber
en strøm af traditioner, som holder tiden
og fællesskabet sammen. (fra bogen
”Tradition og liv”)

Jul og nytår – ude og hjemme
Jan Johansen var udstationeret hen over jul og nytår.
På trods af konstante angreb – eller måske på grund
af! – gjorde man meget ud af julen og nytåret. ”Det
var vigtigt for os. Man savner familien, når man sidder
dér. Der ville have manglet noget, hvis vi ikke havde
holdt jul og nytår – ikke gaveræset og nytårsforsætterne men samhørigheden. Til gengæld opstår der
noget andet, en tradition om man vil, der bygger på
samhørighed, nærhed og tillid, når man er så tæt
sammen under meget svære omstændigheder”.
”Efter at have været udsendt betyder det meget
at have familien samlet omkring mig”, fortæller Jan
Johansen. ”Og det er ikke mindst jul og nytår gode
anledninger til.”

Jan Johansen
· har været i forsvaret i knap 30 år
· er oberstløjtnant og chef for
Hjemmeværnsdistrikt Nordjylland
· bor i Nøvling
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Slagter Claus Jensen er indehaver
af ”Slagteren og Kokken” i Gistrup

Maden i højsædet
i højtiden
Kirkerne har en række tilbud med gudstjenester og
koncerter mv. relateret til årets højtider. Men det åndelige kan ikke stå alene. Måltiderne har til alle tider
for kristne såvel som jøder, ja også da guderne blandt
andet hed Odin og Thor, indgået som et væsentligt
element i fejringen af en højtid.
Kirkemagasinet har søgt at finde svar på, hvordan
tradition og fornyelse i forbindelse med højtidernes
måltider vægtes. I den anledning har vi talt med
købmand Dennis Krog Rosendal, Visse og slagter
Claus Jensen, Gistrup.
Måltiderne
I kirken er påsken, hvor Jesus døde og opstod, årets
største højtid; men måltidsmæssigt kan den langtfra
måle sig med julen, selvom salget af lammekød er
stigende, fortæller Claus Jensen. Pinsen, hvor Helligånden kom til jord, lever måltidsmæssigt relativt
upåagtet. I adventstiden og i juledagene, hvor vi
fejrer Jesu fødsel, sættes alle sejl til med julefrokoster
og julemad.
Julefrokosten
I denne egn af Danmark er fornyelsen af julefrokosten
begrænset. Claus Jensen fortæller, at 90% af slagterens julebuffeter er traditionelle med sild, fiskefilet, laks,
ribbensteg, julemedister og vendsysselsk grønlangkål.
Ingen chili i medisteren, den er som vor mor lavede
den. Slagteren tilbereder op til jul grønlangkål af to
tons grønkål! Tarteletter med fyld, der tidligere havde
en mere fremtrædende plads, er nu sakket agterud
af dansen. Til gengæld er blodpølse, som de fleste
af os relaterer til en fjern fortid og måske ikke tænker
på med velbehag, at finde på julefrokostbordet. Det
samme gælder sylte, der sælges året rundt – både i
traditionel og i nyere varianter.
Traditionen med op til jul selv at tilberede leverpostej og medisterpølse lever ifølge slagteren i bedste
velgående. Interessant er det, at mange giver udtryk
for, at traditionen vedligeholdes for at give børnebørnene en forståelse af juleforberedelserne i bedsteforældrenes barndom.

Hos købmanden i Visse fortæller Dennis Krog Rosendal, at æbleskiverne fortsat er en stor artikel i julemåneden - måske fordi de ofte følges af gløgg. Salget
af bageartikler op til jul er for nedadgående. Ifølge
købmanden handler den helt store ændring i indkøbsmønstret sig om konfekt. Repertoiret af ”geleflæsk”,
pebermyntepastiller med videre er på vej ud – fortrængt af tørrede frugter med chili, lakrids og ingefær.
Juleaftensmenuen
Udsagnet ”rør blot ikke ved min gamle jul”, kan vi
konstatere, lever i bedste velgående. Vi køber hovedsageligt and og flæskesteg til julemiddagen. Gås og
kalkun har fortsat ikke den store plads hos danskerne.
Amerikanere - indvandret til landet - øger dog efterspørgslen, og andre nationaliteters ønsker efterkommes også. I juletiden spiser islændingene hamburgerryg med ben, og det kan vort nordiske broderfolk
købe hos slagteren i Gistrup.
Tilbehøret til hovedretten er fortsat hvide og brune kartofler, rødkål og kartoffelchips. Rødkålen ses
nu ofte hjemmelavet og måske som en salat. Den
foretrukne dessert er uændret risalamande; men kirsebærvinen er erstattet af portvin. Fornyelsen af julemenuen ses i tilberedningen. Mange griller kødet, og
dermed har mændene også fået en plads – måske
ikke i køkkenet men ude i kulden på terrassen.

Købmand
Dennis K. Rosendal er
indehaver af “Spar Visse”

5

Gunderup· Nøvling· Gistrup

Arrangementsoversigt
DECEMBER
Julekoncert
Torsdag den 7. december kl. 19.30 i Gunderup Kirke
Kammerkoret Courage under ledelse af Leif Munksgaard opfører værker i forskellige genrer. Courage er
et blandet kor med 25 sangere. Endvidere medvirker
det talentfulde søskendepar Justin Cherry, fagot og
Miriam Cherry, tværfløjte samt kirkens egne kor.
Fri entre.
Vi er alle tiggere
Tirsdag den 12. december kl. 14.00 i Gistrup Kirke
Præst i Baptistkirken Raymond Jensen lader La Fontainess fabler og evangeliet spejle sig i hinanden.
Adventshygge.
Julekoncert
Torsdag den 14. december kl.19.00 i Gistrup Kirke
Gistrupkoret, Ad hoc-koret og Ungdomskoret under
ledelse af organist Elisabeth Bech-Egstrup synger
traditionelle carols og julehits. Gistrup Kulturskoles Børnekor under ledelse af Gertrud Lei går Lucia-optog
og synger julesange.
Fri entre.

JANUAR
Under dine vingers skygge
Tirsdag den 16. januar kl. 14.00 i Gistrup Kirke
Provst Folmer Toftdahl-Olesen, Skovsgaard, fortæller
om sin tid som flyverpræst.
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Temaaften med film: Værdighed i liv og død
Tirsdag den 23. januar kl. 19.00 i Gistrup Kirke
Kort oplæg ved hospicepræst Ole Raakjær. Vi ser en
dansk spillefilm, hvor en kvinde med en uhelbredelig
sygdom beder sine børn om hjælp til en værdig død.
En film, der peger på nogle af de dilemmaer, der er i
spørgsmålet om aktiv dødshjælp.
Efter filmen lægger Ole Raakjær op til samtale og
debat.

FEBRUAR
En Gistrup-dreng fortæller
Tirsdag den 6. februar kl. 14.00 i Gistrup Kirke
Arne Toft, tidligere borgmester i Arden Kommune,
fortæller om sit liv fra Gistrup-dreng til landsholdsspiller
og borgmester.
Skyggebørn
Onsdag den 14. februar kl. 19.00 i Konfirmandstuen i
Gunderup
Der er megen berøringsangst med døden og sorgen,
og hvis det tilmed er et barn, bliver mange voksne
ramt af afmagt. For hvad siger man til et barn, der er
ramt af dyb sorg?
Jes Dige fortæller om sit arbejde i Skyggebørn, der
blev grundlagt i 2017. Skyggebørn kæmper for at
sikre, at der på landsplan ydes optimal støtte til børn
og unge i sorg.
Jes Dige er pædagogisk/psykologisk konsulent, underviser og foredragsholder og har mere end 25 års
erfaring inden for området.
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Faste arrangementer
Pigekammeret – herrefri zone!
Et mødested for kvinder i alle aldre, hvor der lyttes,
snakkes og drikkes kaffe – altid med et vedkommende oplæg.
Juleafslutning
Tirsdag den 5. december kl. 12.30 i Nøvling Kirke og
Toften
Vi begynder i kirken med en kort andagt/juleafslutning, og efterfølgende er der julefrokost i Toften.
Pris for frokosten 100 kr. Du skal selv medbringe drikkevarer.
Tilmelding senest den 1. december til Grete Nielsen
tlf. 98 31 45 06 - mobil 24 63 49 76.
Mail: regnergrete@gmail.com
Tirsdag den 27. feb. kl. 14.00 i Toften
Advokat Hanne Mikkelsen fortæller om betydningen
af at skrive testamente.

Salmesangsaften
– fyraftensarrangement med spisning
Tirsdag den 27. februar kl. 17.00 i Gistrup Kirke
Inden for de sidste år er der udkommet to nye salmebogstillæg. En række af de nye salmer præsenteres
og synges. Medvirkende: organist Elisabeth Bech-Egstrup, Ejnar Grønlund, m.fl. Undervejs serveres suppe.

MARTS
En skæv opvækst
Onsdag den 7. marts kl. 19.00 i Gistrup Kirke
Jens Arentzen (skuespiller, kendt bl.a. som den voksne
Ulrik Varnæs i Matador, tekstforfatter m.m.) giver med
dette unikke foredrag tilhørerne en oplevelse ud over
det sædvanlige. Det er på én gang rørende, gribende og inspirerende! Med sin opvækst i skyggen af
en psykisk syg mor, beretter han om ‘skæve’ børn og
unge og deres forsvarsmekanismer og reaktioner. I
foredraget, hvor humor og alvor kombineres, vil man
opleve, at Jens Arentzen samtidig tør gå helt tæt på!
Aftenen er et fælles-arrangement for Gunderup,
Nøvling og Gistrup.

Jens Arentzen
- privatfoto

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. Husk madpakken.
Der serveres en øl eller vand og kaffe.
Pris 40.- kr. Tilmelding ikke nødvendig.
Vært: Erik Jensen, tlf. 22 23 25 87. Program – se opslag
i kirken eller på www.gunderup-noevling-gistrup.dk
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.
Sange omkring et flygel
Onsdagene 29/11, 31/1 og 28/2 kl.19.00-20.00 i Toften
i Nøvling
Vi er en gruppe i alle aldre, der synger en blanding af
evergreens, højskolesange, pop/rock, salmer, viser og
andet. Det er ikke korsang, men fællessang, så alle
sangglade kan være med.

Julehjælp
I lighed med tidligere år har trængte familier og
enkeltpersoner i vore tre sogne mulighed for at søge
julehjælp.
Midlerne vi deler ud af, kommer blandt andet fra
legater, indsamlinger i kirkerne og bidrag ved for eksempel kirkekoncerter.
Ansøgningsskema kan findes på kirkernes hjemmeside. Vær venligst opmærksom på, at en kopi af sidste
års årsopgørelse skal vedlægges ansøgningen.
Skemaet sendes til Kordegnekontoret Gunderupvej 1,
9260 Gistrup inden den 3. søndag i advent.
Er der spørgsmål så kontakt sognepræst Mette Nøhr
Shaw 98 333015.
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Særlige gudstjenester
Familiegudstjeneste
Søndag den 3. december kl.14.00 i Gunderup Kirke
1. søndag i advent markerer som bekendt kirkens
nytår. I Gunderup markerer vi det i samarbejde med
Gunderup Borgerforening med gudstjeneste kl. 14.00
i kirken, hvorefter Borgerforeningen inviterer på glögg
og æbleskiver i konfirmandstuen. Traditionen tro tændes byens juletræ kl. 16.30.
Familiegudstjeneste
Søndag den 10. december kl. 10.30 i Gistrup Kirke
Gudstjeneste med lysindtog/Lucia-optog.
Gudstjeneste med korklang
Søndag den 10. december kl.16.30 i Nøvling Kirke
Det bliver rigtig julestemning med musik, korsang og
fællessang.
Medvirkende: Nøvling Skolekor, børnekor, kirkekor og
voksen frivilligkor. Og så skal vi høre læsninger om
advent og Jesu fødsel.
Musikgudstjeneste
Søndag den 17. december kl. 10.30 i Gunderup Kirke
En Gudstjeneste med klassisk musik og adventstekster
i centrum.
Medvirkende: Cellist Gunilla Odsbøl, samt organist Elisabeth Bech-Egstrup, liturg Mette Nøhr Shaw, Gistrup
Kirkes Ungdomskor.
Nytårsaftensgudstjeneste
Søndag den 31. december kl. 23.30 i Nøvling Kirke
Sammen tager vi 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. Efter gudstjenesten går vi ud i natten
med et glas og ser det nye år blive skudt ind.
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Hellig Tre Kongers-arrangement
Lørdag den 6. januar kl. 10.30 i Gunderup Kirke
Hellig Tre Konger markerer traditionelt julens afslutning, og vi begynder dagen i kirken og synger de
julesalmer, der hører hjemme på og omkring Hellig Tre
Konger.
Herefter frokost i konfirmandstuen og efterfølgende
foredrag ved Anna Klitgaard. Hun er freelancejournalist/fotograf for blandt andre Kristeligt Dagblad,
Amnesty og Magasinet Europa.
Temaet er: Øjenvidne til en flygtningekrise
Af hensyn til maden skal du tilmelde dig på gunderup.sogn@km.dk eller på kordegnekontoret på 98 33
35 52 senest onsdag den 3. januar.
Rytmisk gudstjeneste
Søndag den 21. januar kl. 10.30 i Gistrup Kirke
Kyndelmisse-gudstjeneste
Søndag den 4. februar kl. 19.00 i Nøvling Kirke
Meditativ gudstjeneste, der indbyder til ro og eftertanke med læsninger, stilhed, lystænding, salmer og
musik.
Medvirkende: Birgit Sofia Kjær, fløjte og Birgitte Hyldgaard Tathje, orgel. Disse to musikere har udviklet et
særligt repertoire til meditative gudstjenester.
Fastelavnssøndag
Søndag den 11. februar kl.10.30 i Gistrup Kirke
Efter en børnevenlig gudstjeneste er der tøndeslagning og fastelavnsboller.
Askeonsdag - fyraftensgudstjeneste
Onsdag den 14. februar kl. 17.00 i Gistrup Kirke
En gudstjeneste med et tilbud om at få tegnet et
askekors i panden som optakt til eftertanke, anger og
bod. Efter gudstjenesten serveres suppe.
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Nøj…det´ for børn
Krybbespillet ”Simeon og drengen”.
Onsdag den 29. november kl. 19.00 i Gistrup Kirke
Gistrup Kirkes Juniorkor opfører et poetisk teaterstykke med tre nykomponerede sange skrevet af Kåre
Gade. Kirkerummet er kulissen og inddrager menigheden i dramaet! Så tilskuerne er ikke bare publikum
men en aktiv deltagende menighed.
Det er velkomment med hjælp til dragter og andet
praktisk, Kontakt Gertrud Lei 28 59 94 60.
Spaghettigudstjenester
Tirsdag den 9. januar kl. 17.00 i Gistrup Kirke
Onsdag den 14. marts kl. 17.00 i Gistrup Kirke
En kort børnegudstjeneste med dukketeater, bevægelsessange og altid med en bibelfortælling, hvor
den til tider drillende dukke Bølle ofte er med. Efter
gudstjenesten er der aftensmad. Pris: voksne 20 kr. og
børn 10 kr.
Minikonfirmander
Lørdag den 13. januar i Gunderup konfirmandstue
Til dig, som går i 3. klasse eller som, kender én, der,
kender én, der, kender én…..
Forløbet strækker sig over 3 lørdage (13., 20., 27. januar) og afsluttes med en familiegudstjeneste søndag
den 28. januar kl. 14.00. Tjek hjemmesiden for mere
information.
Bongo
Tirsdag den 23. januar kl. 16.30 i Gistrup Kirke
For børn i alderen 1-4 år. Ledige pladser på dette
hold.
Bongo er en dejlig hyggestund i kirken sammen med
dit barn eller barnebarn.
Tilmelding til sognemedhjælper Solveig Dahl Poulsen
på tlf: 40 31 05 44, eller mail: smh@gistrup-kirke.dk
Babysalmesang
Onsdag den 24. januar kl.10.00 i Gistrup Kirke
Giv dit barn den bedste start på livet ved at gå til babysalmesang i kirken. Ledige pladser på dette hold.
Tilmelding til sognemedhjælper Solveig Dahl Poulsen
på tlf: 40 31 05 44, eller mail: smh@gistrup-kirke.dk
Kirke for småfolk – og deres familier
Tirsdag den 6. februar kl. 17.00 i Nøvling Kirke
En kort gudstjeneste, der bl.a. indeholder en spændende bibelfortælling, dukketeater, bevægelsessange.
Den varer ca. en halv time, og derefter er der aftensmad i Toften.
Pris: voksne 20,- kr. og børn 10,- kr., max kr. 50,- for en
familie.
Der er ingen tilmelding.

Jul i børnehøjde
Sammen med skoler, børnehaver,
vuggestuer og dagplejere markerer
kirkerne, at nu er det snart jul og juleferie.
Enhver som måtte have lyst til at være
med til et eller flere af nedenstående
arrangementer er hjertelig velkommen!

Gunderup Kirke

Skolejul
Tirsdag 19. december
kl. 11.00 Fjellerad Skole

Nøvling Kirke

Børnehavejul
Tirsdag 5. december
kl. 9.30: Dannerhøj Børnehave
kl.11.00: Nøvling Børnehave
Onsdag 6. december
kl. 9.00 Skovbørnehaven Tvedholm
kl. 10.30 Børnehaven Tophøj
Skolejul
Tirsdag 19. december
kl. 8.15 Nøvling Skole
Jul for de mindste
Tirsdag 19. december
kl. 9.45 Dagplejebørn

Gistrup Kirke

Jul for de mindste
Onsdag 13. december
kl. 9.30 Vuggestue- og dagplejebørn
kl. 10.30 Børnehaver
Skolejul
Tirsdag 19. december
Afholdes af tre omgange.
Skolen udmelder tidspunkterne.

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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FOR FAMILIEN ROMANO ER
HØJTID LIG MED DYB MENING
Jul uden julegaver
Kan man fejre jul uden julegaver? Ja, det kan man
godt. Det gør man hos familien Romano. Her er fokus
ikke på gaver juleaften men på det at feste og være
glade sammen og fejre Jesus. Juleaften begynder

Højtiderne er først og
fremmest knyttet til
vores kristne tro
med en lille hjemmeliturgi, som er overskuelig for
børnene, men som giver dem det, der er vigtigst”,
forklarer mor Tannit. Bagefter spiser de, og børnene
kommer i seng drypvis. ”Vi gør dét, som er vigtigst
først i stedet for, når man er træt”, fortæller Tannit.
Børnene har ikke prøvet andet, det er jul for dem. Og
de snydes ikke for gaver. De får dem i stedet 6. januar,
Hellig Tre Kongers dag. ”Så er de også billigere”, siger
far Felipe med en lille latter. Den 25. december følges
familien til messe i kirken kl. 10.00.
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Påsken er den største og vigtigste højtid
For familien Romano er højtiderne først og fremmest
knyttet til deres kristne tro og den katolske kirke.
Da de flyttede til Danmark for syv år siden, flyttede de
til et land, hvor julen er den helt store højtid, men for
dem er påsken den største og vigtigste højtid. ”I vores
familie vender vi os altid mod troen”, fortæller Felipe,
”og det, der giver mening til troen, er Jesu opstandelse meget mere end julen. For os er påskeugen en
uge, der adskiller sig fra alle andre uger i året. En uge
hvor vi er mere i kirken end derhjemme. Højdepunktet
er påskenat, som begynder omkring midnat og varer
hele natten, indtil solen står op.” Tannit og Felipe
understreger, at de ikke er en typisk brasiliansk familie.
Påskeugen i Brasilien ligner påskeugen i Danmark:
man har fri en hel uge og tager ud at rejse eller til
stranden.

Gunderup· Nøvling· Gistrup

Samhørighed med andre katolikker men ikke et liv i
en katolsk boble
”I det hele taget føler vi os på grund af troen ofte
mere forbundne med andre katolikker, andre kristne end med landsmænd i Brasilien eller Danmark”,
fortæller de. Samtidig er de også bevidste om ikke at
lukke sig inde i en ”katolsk boble”, hvor det kun handler om kirke. Bl.a. derfor går deres børn ikke på Den

Påsken er den største
og vigtigste højtid
Katolske Skole i Aalborg men i den lokale folkeskole i
Nøvling. ”Da vi kom til Nøvling Skole, spurgte skolelederen os, om det var ok, at vores børn kom med, hvis
der var et arrangement oppe i kirken. Og det sagde

vi selvfølgelig ja til.” Så familien kommer også i folkekirken en gang imellem – i forbindelse med skolen og
børnehaven og til bryllup og begravelse. ”Måske som
de fleste danskere”, smiler Tannit.
Ellers er det naturligvis Den Katolske Kirke i Aalborg,
der er familiens tilhørssted. Her kommer de ofte, og
den betyder meget for dem.
Traditioner er med til at give historien videre
Tannit og Felipe fortæller, hvordan traditioner forsvinder i Brasilien, f.eks. traditionen med at gå i kirke
juleaften. Tannit peger på vigtigheden af en fælles
historie. ”Brasilien er et ungt land (ca. 500 år) i forhold
til Danmark. Det er et enormt stort land med en meget blandet befolkning, hvilket gør det svært at skabe
fælles traditioner. Den eneste er nærmest karnevallet.
Men traditionerne er vigtige, for de er en måde at
give sin historie videre til sine børn.”

- Familien Romano består af far Felipe, mor Tannit
og børnene André 8 år, Pedro 6 år, Marco 5 år,
Agnes 3 år og Ester 1 år.
- Tannit har boet de første 4 år i Danmark. Felipes
familie kommer oprindelig fra Italien, men har boet
i Brasilien i fire generationer.
Både Tannit og Felipe har boet i Brasilien det meste
af deres liv, men kom til Danmark i 2010 og bor nu i
Flamsted. - Familien er katolikker.

Hvad er et ritual?” spurgte den lille prins. ”Det er også noget, man
i al for høj grad har glemt”, sagde ræven.
”Det er det, der får en dag til at blive forskellig fra andre dage, en
time forskellig fra alle andre timer!”
(fra ”Den lille prins” af Antoine Saint-Exupéry)
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”… og så må han godt synes, at
vores traditioner er lidt sære!”

Tilfældighed blev til kærlighed ved første blik
Det var lidt tilfældigt, at Monica Krarup Olesen faldt
over annoncen fra Dansk Røde Kors, som søgte flygtningevenner i Aalborg. Monica syntes, opgaven lød
spændende og præsenterede ideen for sin mand Søren. Kort efter var de på vej til deres første møde med
Kamal hos Røde Kors i Aalborg. ”Og det var nærmest
kærlighed ved første blik”, siger de samstemmende.
Kamal er 25 år og kom til Danmark for to år siden som
syrisk flygtning. Siden marts måned i år har Monica
og Søren været hans flygtningevenner, men vil dog
hellere kalde sig hans danske reserveforældre.
En 24-årig på kunstmuseum
De griner ad sig selv, når de tænker på, at det første,
de tog ham med til, var en kunstudstilling på Dronninglund Slot. Forestillingen om at gå rundt og se på
spændende malerier og konversere lidt ind imellem
var fuldstændig skudt ved siden af, kan de godt se
nu. Det var første gang, de blev mindet om, at deres
nye flygtningeven var en 24-årig ung mand, der ligner
de fleste andre 24-årige unge mænd, hvor interesserne er fodbold, tøj, piger og mobiltelefonen.
Senere tog de dog revanche og inviterede ham og
en ven på kanotur. Det faldt i meget bedre jord!
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Ramadanen – en udfordring
På ét område adskiller Kamal sig dog fra de fleste
24-årige unge mænd i Danmark. Han er muslim og
holder f.eks. ramadan. Denne muslimske højtid, hvor
man ikke spiser og drikker mellem solopgang og solnedgang i en måned, var lidt akavet og en prøvelse,
fortæller Monica og Søren. De fandt ud af, at det
simpelthen var svært at mødes uden mad og drikke.
”Det er jo altid med, når vi danskere er sammen”,
som de siger.

Vore egne traditioner
er blevet tydeligere i mødet
med Kamal
Monica fortæller, at mødet med Kamal har givet
hende en bedre forståelse af, hvad ramadanen er.
At det ikke kun handler om mad og drikke, men også
om at tænke på andre mennesker, som ikke har det
så godt, som man selv har det.
Julen – ”jeg vil savne noget, hvis Kamal ikke er der”
Julen nærmer sig, og Monica og Søren overvejer,
hvordan det skal fejres – om de f.eks. skal spørge Kamal, om han vil med i kirke juleaften. Han virker dog

Gunderup· Nøvling· Gistrup

Højtiderne hjælper os til at huske, hvem
vi er. Vi samler familien til jul, eller vi
besøger vores hjemegn i ferierne.
(fra bogen ”Tradition og liv”)

Naar Klokken slaar tolv Nytårsaften, føler man
Trang til at tømme sit Glas for det nye og
ukendte Aar med dem, man har at støtte sig til,
fordi man er forvisset om, at de vil tage Del i
Ens Sorger og Glæder. (Emma Gad)

Monica og Søren Krarup Olesen bor i
Nørre Tranders.
Siden marts 2017 har de gennem Dansk Røde Kors
været flygtningevenner for Kamal, som kom til
Danmark fra Syrien for to år siden.

ikke specielt interesseret i vores højtider, fortæller de.
De har spurgt sig selv hvorfor? Og er nået til det enkle
svar, at det hverken er, fordi han er flygtning eller syrer
eller muslim, men ganske enkelt fordi han er 24 år
og ligner de fleste andre 24-årige unge mænd, de
kender, og som ikke går vældig meget op i højtider
og traditioner.
”Men jeg vil nu elske at se Kamal gå rundt om et
juletræ”, smiler Monica. Samtidig erkender hun, at
det nok ikke er Kamal, der har behovet for at være
sammen med hende og Søren juleaften. Den 24. december er jo ikke en særlig aften for ham. ”Nej, det er
da mig, der vil savne noget, hvis Kamal ikke er der”,
indrømmer hun. Monica og Søren har det som de
fleste danskere: juleaften vil de gerne være sammen
med de mennesker, der betyder mest for dem. Og
der iblandt er nu også Kamal. ”Han er en del af vores
liv nu!”
Tradition er tryghed og giver stabilitet i livet
Både Monica og Søren er enige om, at deres egne
traditioner bliver tydeligere i mødet med Kamal. Det
tvinger dem til at sætte ord på og forklare, hvorfor de
gør, som de gør, og hvad der er vigtigt. ”Jeg vil gerne
vise ham den del af vores kultur, som er bygget op på
vores højtider og traditioner”, fortæller Monica. F.eks.

vil hun også gerne holde hans forestående fødselsdag med boller og chokolade og lagkage med
flag. ”For at vise ham, hvordan vi gør”, forklarer hun.
”Traditioner er jo også tryghed”, fortsætter hun, ”vi
ved præcis, hvad der skal ske hvornår.” Den tryghed
vil både hun og Søren gerne give videre til Kamal, så
han ikke skal blive ved med at føle sig fremmed i alle
mulige situationer.

Vi er bundet af
traditionen – om vi vil
det eller ej
”Vi er bundet af traditionen – om vi vil det eller ej.
Også fordi det giver os en stabilitet i livet. Traditioner
kan være nøglen til integration og til at føle sig som
en del af fællesskabet. Så hvis Kamal kan få bare
snerten af den, så synes jeg det vil være fint! Og så
må han godt synes, at vores traditioner er lidt sære”,
slutter Monica.
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Kontakt
Gunderup Kirke
Sognepræst
Mette N. Shaw

Sognepræst
Ejnar Grønlund

Sognepræst
Lene Riger Kusk

Sognepræst
Mette Nøhr Shaw, kbf
Gunderupvej 1
9260 Gistrup
Mail:MNS@km.dk· tlf. 98 33 30 15
Træffes ikke fredag
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
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
Kirkelige handlinger, dåb, vielse
begravelse/bisættelse. Henvendelse til kirkekontoret
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.
Hjemmeside
www.gunderup-noevling-gistrup.dk
Se gudstjenesteliste, arrangementer og meget
andet.
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Hadsund Landevej 527· 9260 Gistrup
Konfirmandstuen
Gunderupvej 1 · 9260 Gistrup
Graver
Maibritt Johansen
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
Graver
Jens Sørensen
mail: gravernoevling@gmail.com
tlf. 20 84 14 01 kl. 8-15. Fridag mandag
Organist og korleder
Gitte Rolighed
mail: gitterolighed@icloud.com
tlf. 22 38 04 86. Fridag mandag

Gistrup Kirke

Gistrup Kirkevej 1· 9260 Gistrup
tlf. 98 31 43 39
Sognemedhjælper
Solveig Poulsen
mail: smh@gistrup-kirke.dk
tlf. 40 31 05 44. Fridag fredag
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
Kirketjener
Rosa Kvist
mail: kirketjener@gistrup-kirke.dk
tlf. 98 31 43 39. Fridag mandag

Gunderup· Nøvling· Gistrup

Gudstjenesteliste

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

December 2017 - februar 2018
		
2017		

Gunderup

Nøvling

Gistrup

10.30
Dåbsgudstjeneste

2. dec.

Lørdag

3. dec

1.s.i advent

14.00 MNS Familiegudstjeneste

10.30 MNS

10.30 LRK

10. dec

2.s.i advent

10.30 LRK

16.30 LRK Musikgudstjeneste

10.30 EG Familiegudstjeneste

17. dec

3.s.i advent

10.30 MNS Musikgudstjeneste

10.30 EG

16.30 EG*

24. dec

Juleaften

15.00 MNS

13.30 LRK
15.00 EG

13.30 MNS
15.00 LRK
16.30 EG

25. dec

Juledag

16.30 MNS

10.30 MNS

10.30 EG

26. dec

2.Juledag

-

16.30 LRK

10.30 LRK

31. dec

Julesøndag/
Nytårsaften

-

23.30 LRK

-

1. jan 2018

Nytårsdag

15.00 LRK

-

16.30 LRK

6. jan

H3k dag
(lørdag)

10.30 MNS

7. jan

1.s.e.h3k

10.30 EG

16.30 EG

9. jan

Tirsdag

14. jan

2.s.e.H3K

21. jan

17.00
Spaghetti
10.30 EG

16.30 MNS

10.30 MNS

Sidste s.e.H3K

16.30 EG

10.30 LRK

10.30 EG

28. jan

Septuagesima

14.00 MNS
Familiegudstjeneste

10.30 LRK

16.30 LRK

4. feb

Sexagesima

-

19.00 LRK Kyndelmisse

10.30 LRK

17.00
Kirke for småfolk

6. feb

Tirsdag

11. feb

Fastelavn

14. feb

onsdag

18. feb

1.s.i fasten

10.30 LRK

10.30 EG

16.30 EG

25. feb

2.s.i fasten

10.30 EG

16.30 LRK

10.30 LRK

4. marts

3.s.i fasten

9.00 MNS

10.30 EG

10.30 MNS

11. marts

Midfaste

9.00 MNS

9.00 LRK

10.30 LRK

16.30 MNS

10.30 MNS

10.30 EG
Familiegudstjeneste
17.00 EG Askeonsdag

*Forud for gudstjenesten er der kaffe på kanden fra kl. 14.30 i præsteboligen, Splinten 16, Gistrup
Dåbsgudstjenester på lørdage
Der er mulighed for at holde dåb ved følgende dåbsgudstjenester i første halvdel af 2018:
20. januar i Gistrup Kirke
10. marts i Gunderup Kirke
9. juni i Nøvling Kirke
Skovbrynet kl. 10.30
12/12
EG
24/12
MNS
9/1
LRK (altergang)
23/1
EG
6/2
MNS (altergang)
20/2
LRK

Beltoften kl. 10.00
6/12
MNS (altergang)
24/12
LRK
3/1
EG (altergang)
7/2
MNS

Sogneindsamling
Søndag den 11. marts holder Folkekirkens
Nødhjælp sogneindsamling over hele
landet. Gunderup, Nøvling og Gistrup er
også med. Enhver, der vil bruge et par
timer som indsamler denne dag, er
hjertelig velkommen! Se kirkernes
hjemmeside og ugeavisen i løbet af
februar for nærmere information.
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Julen varer lige
til påske..
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