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Hvor henvender man sig?
Gistrup Kirke
Gistrup Kirkevej 1 · 9260 Gistrup
tlf. 98 31 43 39 · Kirken er åben
man.- lør. kl. 9-15 · www.gistrup-kirke.dk

Præster

Ejnar Grønlund
Splinten 16 · 9260 Gistrup
Tlf. 98 31 52 26 · ejgr@km.dk
Træffes telefonisk og efter aftale.
Ugentlig fridag, mandag
Lene Riger-Kusk
Nøvling Skolevej 10, Nøvling
Tlf. 96 36 66 66 · LRKU@km.dk
Træffes bedst tirs.-fre. kl. 12.00-13.00
og ellers gerne efter aftale
Ugentlig fridag, mandag
Mette Nøhr Shaw (kbf.)
Gunderupvej 1, Gunderup
9260 Gistrup · mns@km.dk
Tlf. 98 33 30 15 - fax 98 33 31 45
Træffes telefonisk og efter aftale.
Ugentlig fridag, fredag

Sognemedhjælper

Solveig Dahl Poulsen
tlf. 98 31 40 07 / 40 31 05 44
smh@gistrup-kirke.dk
Ugentlig fridag, fredag

Kirkekontor

Kordegn Helle Lo Sørensen
tlf. 98 33 35 52 · hels@km.dk
Kirkekontoret, Gunderupvej 1,
Gunderup: man.- fre. kl. 9.30-13.00
tors. desuden kl.15.30-18.00

Kirketjener

Irene Madsen (sygeorlov)
tlf. 98 31 43 39 · ugentlig fridag, mandag
kirketjener@gistrup-kirke.dk
Afløser: Rosa Kvist

Graver

Gunnar Thrane
tlf. 40 11 05 14 · graver@gistrup-kirke.dk

Organist og korleder

Elisabeth Bech-Egstrup
tlf. 26 24 97 06 ·elisabech@gmail.com
Ugentlig fridag, mandag.

Menighedsrådsformand

Jørgen Biegel
Gistrupparken 12, tlf. 98 31 45 57
jbi@tekkva.dk

Kirkelige handlinger,
dåb, vielse, begravelse/
bisættelse
Henvendelse til kirkekontoret tlf.
98 33 35 52.
Kirkebil Gistrup
Gistrup Kirke har en aftale med taxa
om kirkebil. Er man ældre eller
gangbesværet, kan man benytte kirkebil til gudstjenester, sognearrangementer og koncerter i kirken. Man
ringer selv til taxa, tlf. 98 10 10 10 og
bestiller. (Sig, det er kirkebil til Gistrup Kirke). Til gudstjenester bestilles dagen før, til andre arrangementer bestiller man, når man vil afsted.
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.
Menighedsrådsmøder
16/8, 27/9, 25/10, 15/11.
Alle møder begynder kl. 19.00
Kirkebladet
Redaktionsudvalg: Henny Nørgaard,
Jytte Nordklitgaard, Heidi Steensen,
Solveig Dahl Poulsen (ansvarshav.red.)
Næste deadline
Mandag den 26. september 2016
til smh@gistrup-kirke.dk

find os på facebook
www.facebook.com/gistrupkirke

Kirkeværge for kirke og kirkegård
Finn K. Madsen, tlf. 98 31 40 55
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Indsamlinger
i Gistrup Kirke
September: Danmission
18. september (høstgudstj.):
Danmission / Folkekirkens
Nødhjælp / Kirkens Korshær
Oktober: Kirkens Korshær
November: Danske Sømandsog udlandskirker
Adventstiden: Menighedsplejen
– hjælp i sognene.

Konfirmations
forberedelse
2016-2017
Der er velkomstgudstjenester
i Gistrup Kirke søndag den 28.
august.
Kl. 10.30 for 7c og 7d v. Ejnar
Grønlund. Efter kirkekaffe og forfriskning er der orientering.
Kl. 14.00 for 7a og 7b v Mette
Nøhr Shaw og Lene Riger-Kusk.
Efter kirkekaffe og lidt forfriskning er der orientering.
Orientering og indbydelsesmateriale er udsendt gennem Gistrup Skole i august og lagt ud
på kirkens hjemmeside. Elever fra
sognet, som går på andre skoler
kan også blive konfirmeret i Gistrup Kirke.
Konfirmationerne finder sted
• Gistrup Kirke den 13. maj (elever fra 7a og 7b) og den 14. maj
(elever fra 7c og 7d)
• Gunderup Kirke den 7. maj.
• Sdr. Tranders Kirke den 13. maj

Præsten skriver

v. Ejnar Grønlund

Hvad vil det sige
at være rig?
Eventyr om at spinde guld
En ung kvinde blev kort før sit bryllup lukket ind i et bjerg. Her fik hun
en rok, som hun kunne spinde guld
på, så meget hun ville. Når hun synes, at hun havde fået nok, ville bjerget åbne sig og hun kunne holde sit
bryllup.
Hun gik i gang med at spinde. Hurtigt fik hun meget guld. Men hun
syntes aldrig, at hun havde nok. Hver
dag tænkte hun: Jeg skal lige have
lidt mere. Rundt om hende lå dynger
af gyldent spind, guld i uendelige
mængder. Og til sidst var hun groet
hun helt fast i al sit guld.
Men bjerget åbnede sig aldrig, for
hun kunne ikke få nok. Og en dag var
tiden gået, livet var forbi!
Grådighed
Eventyret er en ret nøjagtig beskrivelse af den situation, vores kultur
befinder sig i. Ved hjælp af vækst i
materielle ting vil vi sikre vores tilværelse. Vi kan ikke få nok. Livets goder,
ikke mindst penge har en forførende
magt. Jagten på vækst og kapital er
nok den mest almindelige afgud.
Man kan spørge: Er der noget i vejen
med livets gaver? Nej. Vi må skønne
på det, som velstand og vækst har
givet os i et moderne samfund. Vi må
takke for det og sætte pris på det.
Fattigdom er ikke et ideal i sig selv.
Samtidig må vi ikke være blinde for, at
vækst og velstand har sin pris. En del
af væksten frembringes gennem udnyttelse af arbejdskraft andre steder
i verden. Væksten er også en med-

virkende årsag til klimabelastning og
forurening. Og vi ser udfordringer
i rige lande med stress og livsstilssygdomme. Vi lever på mange måde
ligesom kvinden i eventyret, der ville
spinde mere guld. Hun kunne ikke få
nok og kunne derfor ikke åbne sig for
livet. Grådigheden kan stå i vejen for
livet.
Grådighed anså man engang for at
være en af de syv dødssynder. I dag
er det lige ved, at det er blevet en
dyd. Mange stemmer fortæller os, at
et større forbrug er ønskeligt.
Rig hos Gud
Jesus taler et sted om et alternativ
til grådighed og griskhed. Det er at
være »rig hos Gud« (Luk 12,21) eller
at søge »Guds rige og hans retfærdighed« (Matt 6,33).
Heri er der en anden form for rigdom og vækst. At være rig hos Gud
er en måde at se livet på. At være
rig hos Gud, det er at vokse i taknemlig opmærksomhed for livet og
dets gaver. Det er at vokse i tro, håb
og kærlighed. Det er at løfte blikket,

Uden håb og uden Gud
lar vi døden råde.
Tro og håb og kærlighed
får vi kun af nåde.
Johannes Møllehave
Den Danske Salmebog 522, 5

så ser vore medmennesker. Det er
at åbne øjnene for Guds kærlighed,
som vi møder den i Jesus Kristus. Det
er at lade troens fortællinger vokse
iblandt os.
Rigdom ikke måles i ejendom, men
i glæde.
Måske skulle vi i fællesskab med hinanden besinde os mere om den rigdom, der ikke kan købes for penge.
Det er blandt andet det, vi har en
kirke til.

”

Rigdom måles ikke
i ejendom,
men i glæde

”

Den almindeligste afgud på jorden
Det første af de ti bud lyder: Du må ikke have andre guder. Martin Luther
siger om det første bud: bl.a.: »en gud vil sige det, hvoraf man venter sig alt
godt, og som man tager tilflugt til i al nød«… «Der er f.eks. manden (og der
er ikke så få af hans slags), der mener, han har nok af Gud og alting, når han
har penge og ejendom. Han forlader sig på det og bryster sig så hårdnakket
og sikkert af det, at han blæser enhver et stykke. Se, denne mand har også
en gud. Den hedder Mammon, dvs. penge og ejendom, som hele hans hjertes hengivenhed er rettet mod. Og dette er den alleralmindeligste afgud på
jorden«. 
(fra Den Store Katekismus)
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Kunstnere søg
es

Nyt fra menighedeN
Kunst, kirken og kristus
Forleden indløb en mail i menighedsrådets inbox. En Aalborg-advokat oplyste,
at Gistrup Kirke var betænkt med en arv.
Tidligere kirkeminister Mette Madsen,
som døde i 2015, har testamenteret et
kunstværk til kirken. Mette Madsen deltog i egenskab af kirkeminister ved indvielsen af kirken i 1986 og har siden flere
gange deltaget i gudstjenester.
Kunstværket er et krucifiks af træ, Kristus
på korset, udført af kunstneren Erik Heide.
Vi har fået det overdraget. Det måler ca.
30 cm og vil være nemt at anbringe. Jeg
glæder mig, til pladsen bliver fundet, og
til det bliver hængt op.

Tanken melder sig - hvorfor skildrer kunstnere ofte kristne motiver? Et eller andet
skal de jo arbejde med, ville nogen sige.
Bibelen rummer dramatiske handlinger,
ville andre mene. Min egen vurdering er
mere kompleks. Jo, dramatikken er gennemgående i Bibelen. Men mere end
den. Dens forfattere hævder, at dramatikken både handler om begivenheder for
tusinder af år siden og om mennesker i
dag. F.eks. som i dag, en søndag i juli, hvor
en lille pige blev døbt i Gistrup Kirke. Her
lød Jesu ord »… jeg er med dig alle dage
indtil verdens ende…«. Tryggere ord kan
vist ikke siges til et forældrepar. Hvis de

Eller rettere sagt: ku
nst søges!
I Gistrup kirkes so
gnesal har vi i
flere år haft forskell
ige kunstudstillinger, hvor fo
rtrinsvis lokal
kunstnere, har fåe
t muligheden
for at vise deres ku
nst.
Hvis du selv, eller
en du kender
har lyst til at udstille
kunst i et par
måneder, så kontak
t Jytte Nordklitgaard på tlf. 41
50 10 11.
ord skal give mening i dag, er det nok vigtigt, vi har tillid til personen, der udtalte
dem første gang, nemlig Jesus. Så er vi i
troens verden. Og tilbage til kunstnerne.
Det kunne godt være, de også er i det nabolag eller univers, når de igen og igen
tager temaer op fra Bibelens univers.
Jørgen Biegel

Menighedsrådsvalg 2016
Der skal i år vælges et nyt menighedsråd
for de næste 4 år. Sandsynligvis er nogle
villige til genvalg, men andre stiller ikke op.
Jeg holder meget af Gistrup Kirke. Jeg
synes, den har en enkel og karakteristisk
arkitektur, ligger i smukke omgivelser og
er praktisk indrettet. Hver uge året rundt
kommer her masser af mennesker i alle
aldre. Disse forhold er gode grunde til at
være medlem af menighedsrådet. Jeg har
været medlem i en årrække og synes, kirkens glade budskab er værd at arbejde for.
Ikke mindst for at børn og unge kan møde
og modtage undervisning om evangeliet.

Der kan nævnes flere grunde til at komme i menighedsrådet. Vi har brug for
medlemmer, som spænder over forskellige interesser og erfaring. F.eks. gudstjenester, sognemøder, børnearbejde,
undervisning, kirkeblad og information,
bygninger og kirkegård, personaleledelse, økonomi og organisation.
Vi håber, at mange vil møde op i Gistrup
Kirke tirsdag den 13. september kl.
19.00-22.00. Det vil glæde os, hvis nogle
vil overveje at være kandidater. Programmet ser sådan ud:

Kl. 19.00-20.00 Orientering ved menighedsrådet. Kirkens arbejde, økonomi og
tanker om det videre arbejde
Kl. 20.00-20.30 Kaffe
Kl. 20.30-22.00 Opstillingsmøde ved
valgbestyrelsen
Kandidatlister kan indleveres i perioden
20.-27. september. Det nye menighedsråd træder i funktion 1. søndag i advent
2016.

r nye medlemmer

or optage
Gistrup Kirkes ungdomsk

Jørgen Biegel
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børn og unge

www.gistrup-kirke.dk

bongo

Babysalmesang

Bongo foregår inde i kirkerummet. Vi synger salmer og kristne
børnesange med fagter, vi bevæger
os, lytter til musik og oplever kirkerummet
med alle sanser. Med forskellige små
redskaber som rasleæg, sæbebobler,
tørklæder og lignende sætter vi gang i
alle vore sanser, samtidig med at vi lærer
kirken bedre at kende.
Bongo er en enestående mulighed for en rigtig dejlig 			
hyggestund i kirken sammen med dit barn eller barnebarn.
Bongo for 1-3-årige:

Tirsdag den 17. januar 2017 kl. 16.30
i Gistrup kirke. Der er stadig pladser på
det igangværende hold.
Bongo 2 for 3-5-årige:

Onsdag den 18. januar 2017 kl. 16.30
i Gistrup kirke.
Holdene kører tirsdage kl. 16.30-17.15.
Hvert hold kører 6 gange.
Tilmelding til Solveig Dahl Poulsen på
tlf. 40 31 05 44 eller
e-mail: smh@gistrup-kirke.dk

Giv dit barn den bedste start på
livet ved at gå til Babysalmesang
i kirken. Der er stadig pladser
på det igangværende hold.
Kommende hold: 20. januar
2017 kl. 10.30 i Gistrup Kirke
Tilmelding til Solveig Dahl Poulsen på Tlf. 40 31 05 44, e-mail:
smh@gistrup-kirke.dk

Mini
konfirmander

Hvert år har vi et enestående til
alle børn, der går i 3. klasse på
Gistrup skole, nemlig at de kan
blive minikonfirmander her i kirken.
Minikonfirmander kommer i kirken en gang om ugen i en periode, hvor de lærer kirken bedre at
kende gennem leg, sang, fortælling, aktiviteter, kreativitet, hygge
og fællesskab.
Vi forventer, at minikonfirmandundervisningen, starter inden efterårsferien.
Der vil komme nærmere info på
hjemmesiden og til 3. klasserne.

Spaghettigudstjenester
Gudstjeneste i børnehøjde (0-9 år).
Gudstjenesten varer en halv times tid,
er enkel med leg og bevægelse,
samt en rigtig god historie.
Efter tjenesten spiser vi spaghetti
eller andet sammen.
Torsdag den 13. oktober kl. 17.00
Onsdag den 16. november kl. 17.00
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Legestue
Legestuen mødes ca. hver anden
mandag i kirken. Først er der
sang, leg og bibelfortælling i det
skønne kirkerum, hvorefter der er
leg, hygge og madpakker i konfirmandstuen eller sognesalen.
Tilmelding ikke nødvendig, men
tjek hjemmesiden for datoer.

Høstgudstjeneste

søndag den 18. september
kl. 10.30
Børn og unge medvirker i indtog
med høstens afgrøder.
Medbring gerne selv noget af
årets høst, i form af f.eks. æbler,
blommer, kål, marmelade, saft,
brød el. andet. Efter gudstjenesten er der frokost og salg af de
indkomne afgrøder.
Der er børnekirke under prædikenen.
Efter gudstjenesten er der frokost og salg af de indkomne afgrøder.

Søndagens eva

HUSK
»Herreværelset«
første mandag
i måneden
(kl. 10.30-13.00)
Husk madpakke!

nge

lium
gennemgang og sa
mtale
Tirsdag den 20. se
ptember kl. 16.3017.45.
Johs 15,1-11: »Vint
ræet og grenene«
Tirsdag den 8. no
vember kl. 16.3017,45.
Matt 24,15-28: »Gud
s rige er midt iblan
dt jer«.

Det sker... 			

Ad hoc koret

Koncerter

Motion til stemmelæberne, sang og hyggeligt fællesskab
- et tilbud til alle voksne i Gistrup, Gunderup og Nøvling
sogne (- men andre er også velkomne!)
Har du lyst til at synge sammen med andre voksne og måske endda lære et par nye sange?
I Ad Hoc Koret er der plads til dig!
Vi vil synge både enstemmigt og flerstemmigt. Klassisk og
rytmisk musik.
Der er plads til både mænd og kvinder i alle aldre, og der
kræves ingen forudsætninger andet end lysten og modet
til at synge.
Vi øver som oftest i Gistrups sognelokaler. Dette vil fremgå
nærmere af øveplan der uddeles første mødegang.
Koret ledes af organist, Elisabeth Bech-Egstrup
Koret øver:
Torsdage kl. 19.15-21.30
i perioden september 2016 - februar 2017
Første øvegang bliver:
Torsdag d. 15. september i Gistrup kirke.
Tilmelding nødvendig inden 15. september via kirkekontoret, tlf . 98 33 35 52 / hels@km.dk, vedlæg navn og telefon-nummer eller anden kontaktoplysning.

Koncert med Aalborg Postorkester
mandag den 28. november kl. 19.30.
Den traditionsrige julekoncert med Aalborg Postorkester gentages i år i Gistrup kirke og markerer julen
med skøn messingmusik. Orkestret er et Brass Band,
der spiller forskellige genrer af musik.
Læs mere på www..aalborgpostorkester.dk
Gratis adgang.
Gistrup Kirkes Julekoncert
torsdag den 15. december kl. 19.00
Med Gistrup-koret, Gistrup Kirkes Ungdomskor, AdHoc-koret m.fl.

Gospelworkshop
Vil du være med til at synge gospel for en dag?
Så kom og vær med til Gospelworkshop og gospelgudstjeneste søndag den 9. oktober kl. 9.30-18.00 i Gistrup
Kirke.
Dagen ledes af den meget anerkendte musiker og producer Joachim Hejslet Jørgensen, som med sin smittende
entusiasme vil lære os at synge gospel så taget løfter sig.
Vi håber, at mange har lyst til at være med – i workshoppen - og/eller gudstjenesten. Gunderup-Nøvling-Gistrup
Sogne arrangerer dagen i fællesskab.
Program:
Kl. 9.30: Morgenkaffe og rundstykker
Kl. 10.00: Workshop
Kl. 12.30: Frokost, derefter workshop med en forfriskning i
løbet af eftermiddagen.
Kl. 16.30: Gudstjeneste
Deltagerpris: 60 kr. (inkl. spisning).
Tilmelding helst inden den 1. oktober november til sognemedhjælper Solveig Dahl Poulsen på e-mail: 		
smh@gistrup-kirke.dk eller på tlf. 40 31 05 44. 		
Opgiv navn, adr. tlf, e-mail.
Alle er velkomne til gudstjenesten kl. 16.30.
Alle er velkomne.
Arr. Gunderup-Nøvling-Gistrup sogne

Syng i kirken
Sangglade mennesker og andre, som gerne vil have
en god snak, kan glæde sig! I hvert fald hvis de bor i
nærheden af Gistrup Kirke og har 1½ time til rådighed
hver anden torsdag formiddag i efteråret.
Tanken er at begynde med en salme og Fader Vor i
kirken. Så rykker vi ind i salen og fortsætter med en
kop kaffe og et rundstykke. Højskolesangbogen kommer nu i sving. Det er meningen, vi giver os god tid til
at synge og at tale om sangene og de erindringer og
tanker, de vækker.
Vi synger i kirken første gang torsdag den 8. september kl. 10.00-11.30. Alle er hjerteligt velkomne!
Bag initiativet står Sonja Flint, Lilian Hegnet Jørgensen
og kirkens frivilligudvalg.
Jørgen Biegel
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Sogneeftermiddage

www.gistrup-kirke.dk

Tirsdag den 30. august kl.13.30-16.30. Sogneeftermiddage indledes med sensommerudflugt til Egholm. Vi kører i private biler. Kaffe på Kronborg. Pris 50 kr. Vi mødes
ved kirken kl. 13.20. Afgang kl. 13.30. Tilmelding til Rosa
tlf. 98314339 eller e-mail kirketjener@gistrup-kirke.dk

»Mødet med andre
religioner – troens
betydning i udviklings- og
nødhjælpsarbejde i verden«

Tirsdag den 11. oktober kl. 14.00. At
gøre en forskel for unge på kant med
loven. Tina-Maria Larsen tæller om sit arbejde som forstander for den sikrede institution Kompasset i Brønderslev. Hun er
også medlem af børnerådet.

ved Generalsekretær Birgitte Quist-Sørensen
fra Folkekirkens Nødhjælp
Mandag den 14. november 2016 kl. 18.00-21.30
i Folkekirkens Hus, Aalborg.
Det mellemkirkelige stiftsudvalg i Aalborg indbyder.
Birgitte Quist Sørensen siger om aftenens tema: »Tro er afgørende for de fleste mennesker i verden og derfor er det
vigtigt at forstå religion og dens betydning i menneskers
liv når man søger at hjælpe fattige og udsatte«.
Der er tilmelding til mødet - se mere på www.gistrupkirke.dk

Tirsdag den 15. november kl. 14.00. Det gamle Gistrup,
Lundby Krat og bakkerne. Lærer Mogens Groes fortæller
om Gistrups lokalhistorie. Har bidraget til flere lokalhistoriske udgivelser.

Skabelsestid

»Grøn kirke« (www.gronkirke.dk) har opfordret til, at en eller flere gudstjenester i september fokuserer på Skabelsen. Hvordan kan vi bidrage
til glæde og taknemlighed i omgang med livets gaver? Hvordan finde
håb og tage ansvar i forhold til skaberværket? I et par af september
måneds gudstjenester i vil skabelsestemaet komme til orde i salmer,
bønner og prædiken.
18. sept.: Høstgudstjeneste
25. sept.: Vintræet og grenene. Om at bære frugt.
Har nogle lyst til at bidrage med noget ved én eller flere af disse gudstjenester, kan man henvende sig til mig!
Ejnar Grønlund

Hverdags- og høstgudstjeneste

Traditionen tro er det blevet tid til hverdags-høstgudstjeneste for vores
borgere på Skovbrynet og på Beltoften; alle, der kan afse tid og har
lyst, er meget velkomne til at tage del i fejringen af årets høst.
I år er det tirsdag den 20. september kl. 11.00 og denne gang er det
Gunderup Kirke, som danner rammerne for gudstjenesten.
Der er transport fra Beltoften kl. 10.00 og fra Skovbrynet kl. 10.15. Er du
kørestolsbruger, skal du gøre opmærksom på det, når du tilmelder dig.
Efter gudstjenesten er der frokost i Gunderup konfirmandstue. Af hensyn til frokost er det nødvendigt at melde sig til enten hos personalet
på Beltoften, til personalet på Skovbrynet eller til sognepræst Mette
Nøhr Shaw på 98 33 30 15. Sidste frist for tilmelding er den 5. september.
Der er hjemtransport kl. cirka 13.30.			

Vel mødt!
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Sognemøde
Mand på rejse

Onsdag den 23. november kl. 19.30.
Henrik Kruse,
Aarhus, holder
foredrag om mandlig identitet under
pres. Er moderne
mænd »kvinder med
skæg«? Hvordan
reagerer mænd i
krise og sygdom?
Hvordan kommer mænd på sporet
(igen)? Er kirken i gang med et kønsskifte?
Henrik Kruse er leder af Hejmdal, Kræftens Bekæmpelses hus i Aarhus. Henrik
Kruse er tidligere sognepræst i Hjørring
og Aarhus. Desuden er han familieterapeut, foredragsholder. Han har skrevet
et par bøger om mænd i en verden, der
i høj grad er præget af et kvindeligt defineret omsorgsbegreb.

gudstjenester
Kirkeåret

Gistrup

14. s. e. Trin.

10.30 EG
14.00 MNS og LRK

Gunderup

Nøvling

August
28. aug.

9.00 EG

*

10.30 LRK

September
4. sept.

15. s. e. Trin.

10.30 LRK

10.30 MNS

14.00 LRK
Friluftsgudstjeneste v.
Bydammen i Nøvling

11. sept.

16. s. e. Trin.

18. sept.

17. s. e. Trin.

20. sept.

tirsdag

9.00 MNS
10.30 EG Høstgudstj.

10.30 MNS

10.30 EG

10.30 MNS Høstgudstj.

9.00 MNS

11.00 MNS
ældregudstj. Se side ???

25. sept.

18. s. e. Trin.

10.30 EG

9.00 EG

9. okt

19. s. e. Trin.
.

13. okt.

20. s. e. Trin.

torsdag

9.00 MNS
16.30 EG

10.30 MNS

10.30 EG

20/9	Gunderup
Kirke, høst
4/10	EG
18/10

LRK altergang

1/11	MNS
15/11	Salmesang v/
organist og
kirkesanger

10.30 EG

beltoften
DATO

kl. 10.00

Gospelgudstj. - fælles
gospeldag. Se side 6

7/9	MNS

17.00 Spaghettigudstj.

2/11	EG

5/10

16. okt.

21. s. e. Trin.

10.30 LRK

9.00 LRK

10.30 MNS

22. s. e. Trin.

10.30 LRK

9.00 LRK

16.30 LRK

30. okt.

23. s. e. Trin.

10.30 MNS

10.30 EG

10.30 LRK

16.30 MNS

10.30 MNS

10.30 LRK

16.30 LRK

9.00 MNS

November
Allehelgen

kl. 10.30

6/9	MNS altergang

29/11	EG altergang

23. okt.

6. nov.

DATO

10.30 LRK Høstgudstj.

Oktober
2. okt.

Skovbrynet

13. nov

25. s. e. Trin.

10.30 EG

16. nov.

onsdag

17.00 Spaghettigudstj

20. nov.

S. s. i kirkeåret

16.30 EG

10.30 EG

10.30 MNS

27. nov.

1. s. i advent

16.30 MNS

14.00 MNS

10.30 LRK og
Henning Toft Bro

2. s. i advent

10.30 LRK

10.30 MNS

16.30 LRK

LRK

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

TEAM LYNDERUP 97 17 34 08

Dato

Kirkekaffe efter hver gudstjeneste i Gistrup

December
4. dec.

De ni læsninger

11. dec.

3. s. i advent

10.30 EG Familie

16.30 LRK

10.30 LRK

*

Pga. istandsættelsesarbejder i Nøvling Kirke finder gudstjenesterne i Nøvling sted i Menighedshuset Toften, Brådalvej 80, Nøvling. Første søndag i advent tages kirken i brug igen. Biskop
Henning Toft Bro prædiker.

Gistrup
30/8 kl. 14.00 Sensommer udflugt
		
til Egholm,
		
afgang kl. 13.30
5/9 kl. 10.30 Herreværelset
8/9 kl. 10.00 Syng i kirken
13/9 kl. 19.00	Menighedsrådsvalg
		
2016. Orienterings		
og opstillingsmøde
22/9 kl. 10.00 Syng i kirken
3/10 kl. 10.30 Herreværelset
6/10 kl. 10.00 Syng i kirken
9/10 kl. 9.30 Gospeldag

gunderup
11/10 kl. 14.00
		
20/10 kl. 10.00
3/11 kl. 10.00
7/11 kl. 10.30
15/11 kl. 14.00
17/11 kl. 10.00
23/11 kl. 19.00
		
28/11 kl. 19.30
		
		
1/12 kl. 10.00

Sogneeftermiddag
Tina-Marie Larsen
Syng i kirken
Syng i kirken
Herreværelset
Sogneeftermiddag
Syng i kirken
Sogneaften,
Henrik Kruse
Postorkestrets
advents- og
julekoncert
Syng i kirken

13/9 kl. 19.00	Menighedsrådsvalg 2016
		Orienterings- og opstillingsmøde
		
i konfirmandstuen
20/9 kl. 11.00 Høstgudstjeneste for beboerne
		
på Skovbryndet og Beltoften
		
med ledsager
9/11 kl. 19.00 Filmaften i konfirmandstuen
27/11 kl. 14.00 Gudstjeneste - før juletræet
		 tændes

nøvling
31/8 kl. 19.00 Sange omkring et flygel
6/9
kl. 9.00 »Pigekammeret« - udflugt
13/9 kl. 19.00	Orienterings- og
		
opstillingsmøde i Toften,
		 Nøvling
19/9 kl. 14.00 »Pigekammeret« 		
foredrag v. Anja Lovén
		
om Afrikas heksebørn
		 OBS! Det er onsdag
28/9 kl. 19.00 Sange omkring et flygel
29/9 kl. 17.00 Kirke for småfolk
19/10 kl. 14.00 »Pigekammeret« 		
foredrag v. Anja Lovén
		
om Afrikas heksebørn
		 OBS! Det er onsdag
27/10 kl. 19.00 Filmaften
30/10 kl. 19.00 Sange omkring et flygel
8 /11 kl. 14.00 »Pigekammeret«
		
Lisbeth Michelsen
		
fortæller om Færøerne
9/11 kl. 17.00 Kirke for småfolk
27/11 kl. 10.30 Genindvielse af
		
Nøvling Kirke

