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Du kan tænde et lys for et
andet menneske, dig selv
og familien eller for verden
Læs mere på side 15

Gunderup· Nøvling· Gistrup

Gunderup· Nøvling· Gistrup

Velkommen til
Kirkemagasinet

Kære læser
Du sidder med det første nummer af vores nye, flotte kirkemagasin for Gunderup-Nøvling-Gistrup Sogne i
hånden. Vi er meget glade for at præsentere dette initiativ, som afløser for vores to kendte kirkeblade.
De tre menighedsråd er enige om, at tiden er kommet til at tænke nyt, så Kirkemagasinet er blevet til i et
frugtbart og iderigt samarbejde. Vi håber, at I læsere bliver glade for det nye initiativ, hvor vi har opgraderet på både fotos, layoutet og læseoplevelsen.
Skiftet fra blad til magasin giver os mulighed for at tegne et bredere billede af, hvad der rører sig i vore
tre sogne samtidig med, at der bliver plads til lidt mere vedkommende læsestof. Magasinet skal være
for, om og med de mennesker, som bruger vore kirker. Hver uge har mange folk kontakt med kirken på
forskellig måde, og vi ønsker at give et mangfoldigt billede af kirkens liv og indhold. Kirkemagasinet skal
gerne afspejle en levende kirke for nutidens mennesker.
Magasinet udkommer tre gange årligt, og hvert nummer har et gennemgående tema, hvor dette første
nummer handler om lys. Ud over artikler og kloge ord, som kredser om temaet, finder du også hver gang
det faste stof som præstens prædiken, gudstjenestelisten og oversigten over aktiviteter i de tre kirker.
Magasinet udsendes til alle husstande i sognene, og det ligger desuden også fremme i kirkerne, så man
kan tage det med hjem at læse i.
Redaktionen ønsker alle en glædelig jul, en lun vinter og rigtig god fornøjelse med læsningen.
Med venlig hilsen
Redaktionsudvalget

Kirkemagasinet
Udgives af Gunderup, Nøvling og Gistrup
menighedsråd. Udkommer 3 gange om året.
Foto:
Kjetil Løite
www.kjetilloite.dk

Man kan ikke føre solen bag lyset.
- Johannes Møllehave

Design og layout
Graphia Reklame
www.graphiareklame.dk
Tekst og redaktion
Explicit
www.elinnielsen.dk
Oplag 3.500 stk.

2

Gunderup· Nøvling· Gistrup

Se lyset!
Af Sognepræst Lene Riger-Kusk
Vi lever af det. Vi higer efter det. Vi lovpriser det i ord
og billeder. Lyset. For det betyder så meget for os,
og vi forbinder så meget med det. Lys er overskud,
energi, glæde, varme, fællesskab, håb.
Lys skal der til
En verden uden lys er utænkelig. Vi kan ikke leve
uden lys – hverken det, der kommer til os udefra eller
det, vi selv tænder. På den tid af året, hvor vi er nu,
tænder vi mange lys. Både af praktiske hensyn for
overhovedet at kunne agere i alle vore daglige gøremål. Men vi tænder også lys for at hygge os og samle
os omkring lyset.

Der skal kun et lille lys til, for
at et stort mørkt rum ikke
længere er total mørke
Lys er godt
Og vi tænder lys, når der sker voldsomme ting omkring os. Ved tragedier og store ulykker – ude i verden
eller i vores eget liv – rammes vi på én og samme
gang af magtesløshed og behovet for at gøre noget.
Og så tænder vi lys. Fordi vi forbinder lys med noget
godt. Fordi vi insisterer på og vil holde fast i, at det
gode er stærkere end det onde, at lyset er stærkere
end mørket.
Og der blev lys
Og så er det ikke længere kun et lys, vi selv tænder.
Så tænker vi også det lys med, som kommer til os
udefra. Det lys, som Gud står bag, og som derfor er
langt stærkere end det lys, vi selv tænder.
På Bibelens allerførste side kan vi læse om Gud, der
står bag selve tilblivelsen af lyset. Dengang var der
kun mørke over urdybet, står der. Men Gud sagde:
”Der skal være lys!” Og der blev lys. Og verden har
været fyldt af det lys lige siden. Det lys, som ikke
slukkes og går ud. Det lys, som insisterer på at finde
en sprække, hvor det kan trænge igennem til mørket.

Det lys, som skinner, også når vi kun ser mørke. Julenat
fik det lys navn: Jesus Kristus. ”I ham brød lyset frem
midt i den mørke vinter”, som vi synger i en af vore
julesalmer.
Lyset trøster
Julen ligger på den tid af året, hvor mørket derude
virkelig har magt. Men vi skal kun tænde ét lys, for at
mørkets magt er brudt. Der skal kun et lille lys til, for
at et stort mørkt rum ikke længere er total mørke. Og
jo flere lys, der tændes, jo mindre bliver mørket. Vi er
gode til at tænde lys her i den mørke tid. For uden lys
går det ikke. Mon ikke de fleste på et eller andet tidspunkt har prøvet at være i buldermørke. Måske som
barn hvor man vågnede om natten og skreg, fordi
der kun var mørke omkring én. Lige indtil mor eller far
kom og lindede døren ind til værelset, og lyset ude
fra gangen skinnede ind. Så var der ikke længere buldermørkt men lys i mørket. Og så går det an at være i
mørket, hvis der bare er et lys at orientere sig ud fra.
Lysets gave
Jesus sagde om sig selv, at han er verdens lys. ”Den,
der følger mig, skal aldrig vandre i mørket men have
livets lys”, sagde han. Det løfte skal vi tage til os som
den bedste gave, vi nogensinde har fået! For det
betyder, at vi ikke kun skal leve af og ved vore egne
lys, som ind imellem blafrer og truer med at gå ud. Vi
har i Jesus Kristus fået del i livets lys. Det lys, som mørket ikke fik bugt med, som det hedder i den gamle
oversættelse af Johannesevangeliets prolog. Det lys,
som vi derfor kan tænde vore lys ved igen og igen.
Det lys, som giver vore lys glæde, varme, fællesskab
og håb.

For engang var I mørke, men nu er I lys i
Herren; lev som lysets børn, for lysets frugt er
lutter godhed, retfærdighed og sandhed
(Ef. 5,8-9)
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Menighedsråd
Herren lade sit ansigt lyse over dig
(4.Mos. 6,25)

De nye menighedsråd tiltræder 1. søndag i advent.
Møderne er åbne for alle. Datoerne kan ses på vores
hjemmeside.
Gunderup

Folkekirkens
indsamling

Bagerst fra venstre:
Ejnar Grønlund, Elsebeth Buchhave Andersen, Rakul
Elsebeth Elstrøm, Inger Søndergaard, Lars Stig Andersen.
Forest fra venstre:
Mette Nøhr Shaw, Lene Riger-Kusk, Lena Vittrup Andersen,
Birgit Nielsen. Helle Lo Sørensen
(medarbejderrepræsentant)mangler på billedet.
Nøvling

Søndag d. 12. marts 2017 håber vi at sende så mange frivillige indsamlere ud, at alle får mulighed for at
give verdens mest udsatte mennesker en håndsrækning.
Barmhjertighed
I en tid med krige og massive flygtningestrømme
er begrebet næstekærlighed ofte oppe at vende.
Ideen om at tage sig af sin næste, både naboen
og den fremmede, går dog tusindvis af år tilbage i
både vores kultur og kristendom; lignelsen om ’Den
barmhjertige samaritaner’. Ideen om at dele med
sin næste er hovedoverskriften for Folkekirkens
Nødhjælpsårlige sogneindsamling i 2017.

Bagerts fra venstre:
Ejnar Grønlund, Rosa Pedersen, Helle Nygaard Kristensen,
Oda Huse, Jens Sørensen (medarbejderrepræsentant),
Jette Hansen.
Forest fra venstre:
Grete Nielsen, Mette Nøhr Shaw, Gudrun Poulstrup,
Lene Riger-Kusk, Jesper Vinther.
Gistrup

Meld dig allerede nu som indsamler eller gør det
efter gudstjenesten d. 12. marts.
Gunderup
Elsebeth Andersen
Mail: fam.a@post.tele.dk, tlf. 51 94 61 97
Nøvling/Visse
Jette Hansen
Mail: jetsoehansen@mail.dk, tlf. 23 48 60 33
Gistrup
Helle og Gunnar Høj
Mail: gh@gh-hoj.dk, tlf. 22 89 17 60 eller 26 70 55 11
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Bagerst fra venstre:
Ejnar Grønlund, Ole Bredvig Larsen, Annie Johanne
Holmgaard Schultz, Ejvind Fevre Nørgaard, Gunnar Thrane
(medarbejderrepræsentant), Nils Dorin Jacobsen.
Forest fra venstre:
Mette Nøhr Shaw, Mona Bjerrum Markussen, Hanne Lykke
Zeuthen, Lisbeth Ulla Sørensen, Lene Riger-Kusk,
Jytte Elly Nordklitgaard.
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Nøvling:

Nyt menighedsrådsmedlem
folder ærmerne op
Helt klar
Gudrun Poulstrup har altid nydt at være aktiv inden
for det kristne miljø, og nu passer det perfekt ind hendes liv at påtage sig arbejdet i menighedsrådet. Det
har længe ligget og blinket lokkende foran hende.

stedet tænde godt op for kirkevarmen, smiler Gudrun, der ønsker, at alle går hjem fra kirken med løftet
hoved og lette skridt.

Gudrun elsker at engagere sig. -Jeg har altid ønsket
mig det, og nu er alt på rette plads for mig med
ægteskab, hus og små børn - nu har jeg overskuddet,
fortæller Gudrun, der ser menighedsrådet som det
rette sted at være, hvis man gerne vil bidrage, få sine
meninger hørt og indgå i konstruktivt samarbejde om
sognets fremtidige retning.
Ind med flere unge
-Jeg repræsenterer jo et yngre segment, og det ligger tæt på mit hjerte at være med til at gøre kirken til
et attraktivt tilvalg i de unges liv, selv om vi ”konkurrerer” med meget andet, der optager et ungt menneskes opmærksomhed, slår Gudrun fast. -Jeg har altid
selv gået til børnegudstjeneste, og også for de unge
er det meningsgivende at have ånden i fokus og tale
frit om livets glæder og udfordringer.
Kirkeglæde
Jeg synes, det er dejligt, når vi får pillet noget af det
alvorstunge ud af kirkeoplevelsen for børn og unge.
Det skal være sjovt, kulturelt og åbenhjertigt.

Fakta om Gudrun
Gudrun Poulstrup, 36 år, skolelærer
Gift med Peter, mor til Jacob, 6 år og Ellen, 3 år
Tidl:
Seniorassistent v. Den Danske Sømandskirke i
Singapore
Africa in Touch, Børneorganisation, Århus.
Sudanmissionen i Nigeria, kristen efterskole
Ringede som 15årig med klokkerne morgen/
aften i Gåser Kirke!

Lad os da grine hyggeligt sammen med præsterne
og klappe begejstret for de smukke koncertoplevelser! Jeg vil gerne væk fra den iskolde stenkirke og i
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Arrangementer

Specielle gudstjenester

Musikalsk Gudstjeneste
Søndag den 4. december kl. 10.30 i Gunderup Kirke.
Med musikken og poesien i centrum.
Læs mere på side 9.
De Ni Læsninger
Søndag d. 4. december kl. 16.30 i Nøvling Kirke.
Læs mere på side 9.
Nytårsaften i Gistrup Kirke
Lørdag den 31. december kl. 23.15 i Gistrup Kirke.
Vi vil tage afsked med det gamle år med en nytårsgudstjeneste. Efter gudstjenesten ønsker vi hinanden
godt nytår.
Askeonsdag - fyraftensgudstjeneste
Onsdag den 1. marts kl.17.00 i Gistrup Kirke.
Indledning til fastetiden. En gudstjeneste med tid og
plads til eftertanke. Oplev en ceremoni, hvor der
tegnes askekors på panden som en påmindelse om
menneskets begrænsning og behov for besindelse
og omvendelse.
Efter gudstjenesten er der lidt at spise, og kl. 19.00 er
der film om Luther. Tilmelding til kirken: Tlf. 98 31 43 39.

Koncerter

Koncert med Aalborg Postorkester
Mandag den 28. november kl. 19.30 i Gistrup Kirke.
Læs mere på side 9.
Julekoncert
Torsdag den 15. december kl. 19.00 i Gistrup Kirke.
Læs mere på side 9.
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Luthersalmer og musik fra reformationstiden
Torsdag den 9. februar kl 19.30 i Gistrup Kirke.
Orgelmusik, korsatser og salmer fra reformationstiden.
Se mere om Reformationsjubilæet på
www.gunderup-noevling-gistrup-kirke.dk
Koncert med Haderslev Drengekor
Lørdag den 1. april kl. 14.00 i Gunderup Kirke.
Haderslev Drengekor består af ca. 55 sangere i alderen 9-58 år. Et seriøst kor med højt musikalsk niveau.
Oplev en kirkekoncert i særklasse. Læs mere her
www.haderslevdrengekor.dk Fri entré.

Sang, foredrag, film og teater

Sundhed i Region Nordjylland
Tirsdag d. 13. december kl. 14.00 i Gistrup Kirke.
Ved Ulla Astman, regionsrådsformand.
Om arbejdet med at sikre det bedst mulige sundhedsvæsen i vores region plus en status på byggeriet
og visionerne for det nye universitetshospital.
Aftenssang efterfulgt af foredrag med lektor Johannes
Andersen: ”Hverdagens centrifuge”.
Helligtrekongersaften, torsdag d. 5. januar kl. 19
i Gunderup Kirke + konfirmandstuen.
Hverdagens centrifuge kører så hurtigt, at der opstår
et tomrum, der hvor fællesskaber udfoldes. Derfor
udfordrer hverdagen i praksis det religiøse, sociale og
demokratiske fællesskab.
Tyske flygtninge i efterkrigsårene
Tirsdag d. 10. januar kl. 14.00 i Gistrup Kirke.
Ved Arne Sloth Kristoffersen, tidl. skoleinspektør.
Om hvordan det gik, da tyske flygtninge i stort tal kom
til Danmark i 1945.

Privat foto

Koncert med Haderslev Drengekor
i Gunderup kirke lørdag d. 1. april kl. 14.00
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Kyndelmisse = Lysmesse
”…og nu kom Kjørmes-knud! ” Kyndelmisse er altid
den 2. februar, 40 dage efter Jesu fødsel. Fra gammel
tid har man på denne dag fejret Jesus som verdens
lys her midt i vinteren. I Nøvling mødes vi til en stemningsfuld aften i kirken og Toften.
Mellem masser af levende lys og skønne forårsblomster kan du nyde den dæmpede og meditative
musik leveret af organist Gitte Rolighed, kirkesanger
Lina Vinding Holm-Mortensen og cellist Conni Rokkjær. Lina er kirkesanger i Gunderup Kirke. Conni er
uddannet fra det Nordjyske Musikkonservatorium og
spiller som assistent hos Aalborg Symfoniorkester. Hun
er også tilknyttet Aalborg Teater og giver koncerter i
hele landet.
Vi synger også salmer sammen, og sognepræst Lene
Riger-Kusk vil knytte ord til undervejs.
Torsdag 2. feb. kl. 19.00 i Nøvling Kirke
Bagefter serveres der varm suppe i Toften.

Luthers liv og værk
Foredrag tirsdag den 17. januar kl. 19.30 i Gistrup Kirke.
Ved Ole Dybro, Bindslev.
Hør om Martin Luthers liv og værk i billeder og de
fortjenester, som vi skylder reformationen. Ole Dybro
er tidligere provst og har en ualmindelig bred viden
om Luthers tid, liv og værk, som alle kan glæde sig til
at høre. Se mere om Reformationsjubilæet på
www.gunderup-noevling-gistrup-kirke.dk
Erindringsglimt
Tirsdag den 14. februar kl. 14.00 i Gistrup Kirke.
Ved sognepræst Ejnar Grønlund.
Fra landsmandsbarn til præst.
Foredrag: Vort smukke og morsomme sprog.
Ved Niels Holck. punktum
15. februar kl 19.00 i Gunderup Konfirmandstue.
Det danske sprog har det godt. Det er smidigt, det
fornyr sig, og vi bruger det med stort udbytte i alle
livets forhold. Men hvorfor er det blevet, som det er?
Temaaften med film
Onsdag den 1. marts kl. 19.00 i Gistrup Kirke.
Introduktion om Luther. Vi ser film og får en god snak.
Et liv i handicapidræt
Tirsdag den 14. marts kl. 14.00 i Gistrup Kirke.
Ved Jan Karskov Sørensen.
Fortælling om et mangeårigt engagement
i handicapidræt.
Fortælleteater om Katharina von Bora – Munkens brud
Onsdag den 29. marts kl. 19.30 i Gunderup Kirke.

Fortælleteater om Katharina von Bora
– Munkens brud
Onsdag den 29. marts kl. 19.30 i Gunderup Kirke.
I forestillingen møder vi Luthers kone, Katharina, netop som Luther er død. Han har via testamente sikret,
at deres fire børn kan blive sammen med deres mor
– men lovgivningen vil ikke anerkende, at en enke
beholder sine børn!
Forestillingen er hendes intense forsvarstale, hvor
hun fortæller sin livshistorie for publikum. Fra hun som
4-årig mister sin mor og bliver sat i kloster, hvor hun
vokser op i tavshed. Videre, da hun i al hemmelighed
læser Luthers bog og overtaler otte andre nonner til
at flygte fra klosteret, til hun bliver gift med Luther.
Musik med sære, kendte og finurlige instrumenter
tilsat reformerende guitarpedaler og loopmaskine.
Et autentisk tidsbillede, der bygger bro til et nutidigt
lydbillede. Medvirkende: Anette Jahn, som spiller
Katharina Luther. Musik: Tine K. Skau / TRIOfabula.
Fælles sogneaften for Gunderup, Nøvling og Gistrup
Kirker.

Sange om et flygel
Onsdag d. 25.01., onsdag d. 22.02. og
onsdag d. 22.03. kl. 19.00 - 20.00 i Toften ved
Nøvling Kirke.
Vær med til at synge foråret ind med en blandet
buket af sange fra alverdens genrer; evergreens,
højskolesange, pop/rock, salmer, viser mm. Det er IKKE
et velpoleret kor - det er lystig fællessang, så vi alle
kan være med. Sang = fællesskab, livsglæde, terapi,
velvære, hygge, bedre åndedræt, et styrket immunforsvar. Det er gratis.
Pigekammeret
Tirsdag den 21. februar kl. 14.00 i Toften
ved Nøvling Kirke.
Endnu ikke endelig planlagt.
Tirsdag den 14. marts kl. 14.00 i Toften ved Nøvling
Kirke.
Ønskekoncert.
Har du specielle ønsker?
Ring til organist Gitte Rolighed, tlf. 22 38 04 86.
Herreværelset
Første mandag i hver måned kl. 10.30-13.00 i Gistrup
Kirke.
Hyggelig herreklub, der har mange forskellige temaer
på dagsordenen.

Masser af aktiviteter til din kalender
- Se også alle børne- og familiearrangementerne på side 10.

Se mere om Reformationsjubilæet på
www.gunderup-noevling-gistrup-kirke.dk
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Julehjælp
- der luner
Der er mulighed for at søge julehjælp for trængte
familier og enkeltpersoner, som bor i vores tre sogne.
Midlerne, vi deler ud af, kommer fra legater, indsamlinger i kirkerne og bidrag ved f.eks. kirkekoncerter.
Du kan finde ansøgningsskema på vores hjemmeside.
Husk at vedlægge en kopi af sidste års årsopgørelse.
Skemaet sendes til Kordegnekontoret Gunderupvej 1,
9260 Gistrup inden den 3. søndag i advent.
Der er uddeling i løbet af december. Har du spørgsmål, så kontakt sognepræst Mette Nøhr Shaw,
98 33 30 15.

Lucifers boller blev lysets brød
Den 13. december, er det Luciadag. Lucia bringer lys
i mørke. Med sit lys peger hun på Kristus, som vi venter
på at fejre i julen. I Sverige er Luciatraditionen meget
stærk, og man bager f.eks. ”lussekatte” eller luciaboller, som de også kaldes. Disse boller er lige så vigtige
for svenskerne, som fastelavnsboller er for danskerne. De kaldes ”lussekatte” pga. Lucifers kat. Altså i
folketroen var den 13. december den mørkeste nat,
hvor djævelen kom med sin sorte kat. Den krøllede
form på lussekattene skal minde om en kattehale. I
dag forbindes lussekattene dog mere med Luciaoptog end med Lucifers kat. Lussekatter er søde, bløde
hvedeboller, som er særlige ved, at de er farvet og
smagssat med safran. En lussekat bliver fin og gylden
- som en lille flamme i mørket. Den er god at have,
mens vi venter på julen.
Lussekatte / Luciaboller:
50 g smør smeltes i en kasserolle
5 dl mælk lunes med smørret, til det er fingervarmt
50 gram gær smuldres i en stor skål. Smør/mælk
tilsættes. Rør til gæren er opløst.
1 tsk salt og
2 tsk sukker og det meste af
15 dl mel røres i blandingen. Hold et par dl tilbage.
Ælt, indtil dejen ikke klistrer længere. Stil den til hævning et lunt sted dækket af et klæde, indtil den er ca.
fordoblet i størrelse; dvs. ca. 1 time.
1 g safran stødes i en morter med 1 tsk sukker.
Pisk det med 125 g smør.
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1½ dl sukker og 1 æg indtil blandingen er lys og luftig.
Ælt den søde smørblanding og den hævede dej
sammen. Tilsæt det mel, som du holdt tilbage tidligere. Ælt, til dejen er blød og smidig.
Del dejen i mindre stykker og form nu lussekatterne.
Den klassiske form er som et snoet S, men der er
mange muligheder. Læg lussekatterne på en bageplade med bagepapir og lad dem hæve til næsten
dobbelt størrelse.
1 æg piskes let sammen og pensles på lussekatterne,
som desuden pyntes med rosiner.
Bag lussekatterne midt i ovnen ved 225 grader i 8-10
minutter.

Julearrangementer
Julekoncert
Torsdag den 15. december kl. 19.00 i Gistrup Kirke.

De Ni Læsninger
Søndag den 4. december kl. 16.30 i Nøvling Kirke.

Traditionen tro er den årlige julekoncert i Gistrup Kirke
præget af dejlig vinterstemning og drypper af jul.
Kirkens frivillige voksenkor “Ad hoc koret” trakterer
sammen med Gistrupkoret med traditionelle carols’
og julehits, og Ungdomskoret synger bl.a. fra Benjamin Brittens ”a ceremony of carols”. I år får vi også
besøg af MOFI-koret og et band. Der bliver spillet og
sunget både traditionel julemusik og nyere kompositioner - en rigtig stemningsfuld aften med Luciaoptog
med Gistrup kulturskoles børnekor. Der bliver noget for
enhver smag og alder med garanti for julestemning
og nostalgi. Fri entré.

Det bliver rigtig julestemning med vores faste, dejlige
tradition. Musik, korsang og fællessang. Oplev kirken
bruse af glade børnestemmer denne skønne advendtssøndag - både Nøvlings skolekor, børnekor og
kirkekor optræder. Og så skal vi høre konfirmanderne
læse De Ni Læsninger om Guds frelsesplan fra
skabelse over syndefald til Jesu fødsel.
Koncert med Aalborg Postorkester
Mandag den 28. november kl. 19.30 i Gistrup Kirke.
Igen i år holder Aalborg Postorkester den traditionsrige
advents- og julekoncert i Gistrup Kirke: Læs mere på
www.aalborgpostorkester.dk . Gratis adgang
Musikalsk gudstjeneste
4. december kl. 10.30 i Gunderup kirke

Ungdomskoret

Privat foto

Privat foto
Gistrupkoret

En gudstjeneste med musikken og poesien i centrum.
Cellist Gunilla Odsbøl har fra barndommen beskæftiget sig med kunst på forskellig vis: som cellist, som
skuespiller i børnefilmen ”Frække Frida”, som medlem
af Eventyrteatret, som sanger i DR Pigekoret og som
danser på eliteplan. Efter debut fra solistklassen, juni
2012 har Gunilla assisteret i flere af landets orkestre,
spillet skolekoncerter for børn, optrådt som solist og
kammermusiker i diverse kirker og kulturhuse i Danmark og turneret som danser og cellist med bl.a.
Tolkienensemblet.

Cellist Gunilla Odsbøl
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Kirke for småfolk
…og deres familier
Hvordan skal en gudstjeneste for børn i 0-10 års alderen være? Den skal være sjov, medrivende og inspirerende. Kirke for småfolk leger med alle sanserne, så
ungerne fra barnsben af glæder sig til kirkehyggen.
Det handler om samvær, nærvær og måske endda
om ”mereværd”.

vi lige smags- og duftsansen, så kl. ca. 17.30 piler vi
over i Toften, hvor aftensmaden står klar til alle, der er
sultne.

Vi begynder kl. 17.00; Kort gudstjeneste med en
bibelfortælling, der er så spændende, at den opleves
i farver for det indre øje. Skattekisten skal åbnes, vi
kaster os ud i glade bevægelsessange, og så dukker
den frygteligt nysgerrige Signe op i dukketeateret!

Ca. kl. 18.45 vinker vi farvel og takker for i dag

Madpris: Voksne 20 kr - børn 10 kr
(max 50 kr. for en familie)

Der er ingen tilmelding – så kom bare! Vi glæææder
os…
Nøvling Kirke + Toften 7. feb. kl. 17.00 – 18.45

Vi beder fadervor, får velsignelsen og klapper af
vores nye børnekor ved Nøvling Kirke. Så mangler

Babysalmesang er vidunderligt!
Musik har stor betydning for det spæde barn, fordi
det stimulerer barnets udvikling. Musik opleves kropsligt, afbalancerer sindet og skærper opmærksomheden. Salmemelodier er specielt gode på grund af de
nuancerede klange og storslåede poetiske stemninger.
Babysalmesang giver en skøn fælles musikalsk oplevelse, hvor far eller mor kan nyde sanselig nærhed
med deres lille barn. Vi synger, danser og vugger
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salmernes stemning ind i barnet. Efter sangen nyder
vi en kop kaffe og får en god snak med de andre
forældre om stort og småt.
Holdet mødes første gang 17. januar kl 10.00 og
kører 8-10 gange i Gistrup kirke
Tilmelding: Solveig Dahl Poulsen, tlf. 4031 0544 / mail:
smh@gistrup-kirke.dk

Gunderup· Nøvling· Gistrup

Arrangementer
for børn

Familiegudstjeneste 3. søndag i advent
Søndag den 11. december kl. 10.30 i Gistrup Kirke er
der festlig gudstjeneste for hele familien, hvor vi kigger
frem mod julen og nyder børnekoret. Der er børnekirke under prædiken med aktivitet og fortælling.
Bongo
Bongo 1 for 1-3 år, tirsdag d. 17. januar kl. 16.30
i Gistrup Kirke.
Bongo 2 for 3-5 år, onsdag d. 18. januar kl. 16.30
i Gunderup kirke.
Vores sjove tilbud til førskolebørnene, som foregår en
hverdagseftermiddag. Vi mødes i kirken og synger,
hopper, leger og bruger vores sanser med bl.a. tørklæder og rasleæg. Hvert hold kører 6 gange.

Spaghettigudstjenester
Tirsdag den 24. januar kl. 17 samt tirsdag
den 21. marts kl. 17 i Gistrup Kirke
Så er det frem med gaflen for børn 0-9 år. Den enkle
børnegudstjeneste med leg, bevægelse og en god
historie varer en halv times tid. Efterfølgende spiser vi
spaghetti og kødsovs sammen
Maden koster 30 kr. for voksne, 10 kr. for børn.
Ingen tilmelding – bare kom sulten.
Familiegudstjeneste med fastelavnsfest
Søndag den 26. februar kl. 10.30 i Gistrup Kirke
Vi inviterer alle prinsesser, helte, pippier, løver osv. til
en festlig gudstjeneste i børnehøjde sammen med
deres familier. Tøndeslagning med kattekonge og
-dronning, fastelavnsboller og præmier til bedst
udklædte.
Legestue
Legestue i Gistrup Kirke ca. hver anden mandag
kl. 9-12 - tjek hjemmesiden for datoer.

Børn er vidunderlige
Jeg har spist en discipel engang, men
den smagte ikke særlig godt.
- Sophie 7 år

Legestuen mødes i det skønne kirkerum til sang, leg
og bibelfortælling. Vi fortsætter med leg, hygge og
madpakker i konfirmandstuen eller sognesalen.
Tilmelding ikke nødvendig.
- VISSE
Har du lyst til at være med?
Henvendelse til kredslederen Helene Huse Pedersen
tlf. 20 10 64 44 - Se også www.fdfvisse.dk
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Kontakt
Gunderup Kirke
Sognepræst
Mette N. Shaw

Sognepræst
Ejnar Grønlund

Sognepræst
Lene Riger Kusk

Sognepræst
Mette Nøhr Shaw
Mail:MNS@km.dk· tlf. 98 33 30 15
Træffes ikke fredag
Sognepræst
Ejnar Grønlund
Mail: EJGR@km.dk· tlf. 98 31 52 26
Træffes ikke mandag
Sognepræst
Lene Riger Kusk
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 ar 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 eller gangbesværede fra Gunderup og
Gistrup sogne kan benytte taxa til gudstjenester,
sognearrangementer og koncerter. Ring til Taxa,
tlf. 98 10 10 10.
I Nøvling sogn kan du ringe og bestille en kirkebil hos
Grete Nielsen på tlf. 98 31 45 06 / 24 63 49 76 eller
Oda Huses tlf. 24 46 99 11 - senest dagen før
kl. 17.00.

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

12

Hadsundvej Landevej 527· 9260 Gistrup
Konfirmandstuen
Gunderupvej 1 · 9260 Gistrup
Gravermedhjælper
Bettina Ovesen
mail:graver-gunderup@mail.dk
tlf. 20 81 55 57
Fridag mandag
Organist og korleder
Elsebeth 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: graver@noevling-kirke.dk
tlf. 20 84 14 01 kl. 8-15. Fridag mandag
Organist og korleder
Gitte Rolighed
mail: gitterolighed@icloud.com.dk
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
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

Gudstjenester

Børn er vidunderlige
De børn, der skal døbes, skal have en lang
kjole på, selv om de er drenge. De er for
små til at grine af det. - Johnny 5 år

i de 3 sogne

Dato

Kirkeåret

Gunderup

Nøvling

Gistrup

27. nov

1.søndag i advent

14.00 MNS

10.30 LRK og Biskop
Henning Toft Bro

16.30 MNS

4. dec

2.søndag i advent

10.30 MNS Musikalsk

16.30 LRK De 9 Læsninger

10.30 LRK

11. dec

3.søndag i advent

16.30 LRK

10.30 LRK

10.30 EG Familie

18. dec

4.søndag i advent

10.30 MNS

16.30 MNS

10.30 EG

24. dec

Juleaften

15.00 MNS

13.30 EG 15.00 LRK

13.30 MNS, 15.00 EG 16.30
LRK

25. dec

Juledag

10.30 EG

10.30 LRK

16.30 EG

26. dec

2. juledag

16.30 MNS

31. dec

Nytårsaften

2017
1. jan

Nytårsdag

15.00 EG

5. jan

H3K aften torsdag

19.00 MNS

8. jan

1.s.e.H3K

10.30 LRK

10.30 MNS

16.30 MNS

15. jan

2.s.e.H3K

16.30 EG

10.30 LRK

10.30 EG

22. jan

3.s.e.H3K

14.00 MNS Katekismus

16.30 EG

10.30 EG

24. jan

Tirsdag

29. jan

4.s.e. H3K

10.30 LRK

10.30 MNS

16.30 LRK

5. feb

Sidste s.e.H3K

16.30 MNS

10.30 LRK

10.30 MNS

7. feb

Tirsdag

12. feb

Septuagesima

14.00 MNS

16.30 EG

10.30 EG

19. feb

Sexagesima

10.30 EG

10.30 LRK

16.30 LRK

26. feb

Fastelavn

16.30 LRK

10.30 LRK

10.30 EG Familie

1. mar

Askeonsdag

5. mar

1.s.i fasten

14.00 MNS Katekismus

12. mar

2.s.i fasten

10.30 LRK Sogneindsamling 9.00 LRK Sogneindsamling 10.30 EG Sogneindsamling

19. mar

3.s.i fasten

9.00 LRK

21.mar

Tirsdag

26. mar

Midfaste

10.30 MNS

9.00 MNS

10.30 EG

2. apr

Mariæ bebudelse

10.30 MNS

10.30 LRK

9.00 LRK

10.30 MNS
23.15 EG
16.30 EG

17.00 Spaghetti EG

17.00 Kirke f. småfolk LRK

17.00 EG
10.30 EG
10.30 LRK

9.00 EG
10.30 MNS
17.00 Spaghetti EG

Dato

SKOVBRYNET kl. 10.30

Dato

BELTOFTEN kl. 10.00

10/1
24/1

EG (altergang)
MNS

4/1
1/2

LRK
MNS

7/2

LRK (altergang)

1/3

EG

21/2

EG

5/4

LRK

7/3

MNS (altergang)

3/5

MNS

21/3

LRK

4/4

EG (altergang)

18/4

MNS

2/5

LRK (altergang

MNS: Mette Nøhr Shaw
LRK: Lene Riger-Kusk
EG: Ejnar Grønlund
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Konfirmandernes
tanker om lys
Når man siger lys, hvad er så det første, I tænker?
Pouline: Noget, der kan gøre, at man kan se
Patrick: Det hvide lys, når man er ved at dø
Patrick: Forskellen på nat og dag
Pouline: Det der med, at Gud sagde, at der skal være
lys
Patrick: Solen og stjernerne
Pouline: Stearin…
Har lys noget med kristendom at gøre?
Pouline: Gud, der skabte lyset
Patrick: Der er to store lys på alteret
Pouline: Man pynter op med lys i kirken i juletiden
Patrick: … og tænder lys på gravene
Har I et lys derhjemme, som har noget med
kirken at gøre?
Begge: Ja, det vi fik ved dåben
Pouline: Vi tænder det hvert år på min dåbsdag,
altså når vi husker det
Hvad betyder dåbslyset for jer?
Patrick: Gud er der altid og følger én. Det er et tegn
på, at man er døbt
Hvad betyder lys for dig?
Pouline: Lys er vigtig hele tiden
Patrick: Det er en god tradition at tænde lys ved fødselsdage og helligdage
Lyset skal med
Begge er enige om, at hvis man blev sendt alene ud
på en øde ø og skulle fejre jul dér og kun måtte have
én ting med, så ville man nok vælge et lys. For, som
Pouline siger, så kan man tænke på sin familie og
sine venner, mens man tænder lyset. Men man kan
f.eks. ikke danse alene om et juletræ, hvis man havde
taget sådan et med.
Har du oplevet noget, hvor lyset betød meget. Enten
fordi der var et helt særligt lys, eller fordi der manglede lys?
Patrick: Nytårsaften, hvor fyrværkeri lyser alting op.
Kalenderlyset, der tæller ned til jul. Lysballoner, som er
meget flotte i mørke.
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Pouline: Jeg var på en FDF-lejr for nylig, og vi var ude
på et løb om aftenen, hvor det var koldt og mørkt.
Så var det godt at komme hen et sted, hvor der bare
var en lille bitte smule lys. For når der var lys et sted,
så vidste man, at dér var der en post. Lyset viser én
vej ligesom – var det ikke en stjerne, der viste de vise
mænd, hvad vej de skulle for at finde Jesusbarnet?
Kan du forestille dig et liv uden lys?
Pouline: Nej, for så kan man ikke se noget
Kan man tænde et lys af andre grunde, end at det er
hyggeligt?
Patrick: Man tænder nogle gange lys, når man beder
for på den måde at sige, at Gud er med
Pouline: På en grav for at vise, at den person er husket og for at sørge
Patrick: Man kan også tænde lys for at sige velkommen til den, der bliver døbt
Hvorfor tror I, at man tænder lys for nogen?
Pouline: For at – hvad siger man på dansk? Det hedder care på engelsk, care about. For at vise at man
ikke er ligeglad
Hvad er det vigtigste at sige om lys?
Pouline: Håb og tro
Patrick: Troen på Jesus
Strøtanker…
Pouline: Det er mærkeligt, da jeg gik herhen, tænkte
jeg, at jeg ikke havde andet at sige om lys end bare
stearin. Men der er meget mere at snakke om.
Patrick: Det ligesom i den der Lutherfilm, hvor Martin
Luther kommer med det der lys. Der er en dreng, som
har begået selvmord, og ingen vil begrave ham, for
det er han ikke værdig til. Så graver Martin Luther et
hul og begraver drengen og sætter et lys på graven.

Gunderup· Nøvling· Gistrup

Lysgloben i Gistrup Kirke
På Bibelens allerførste side står der, at jorden i begyndelsen var tomhed og øde, og der var mørke over
urdybet. Men så skabte Gud lyset. ”Der skal være
lys!”, siger Gud. Og der blev lys. Og Gud så, at lyset
var godt.

Og Gud så,
at lyset var godt
Lysglobens runde form symboliserer jordkloden. Midt
i lysgloben, midt i verden, står Jesus som verdens lys.
”Den, der følger mig, skal aldrig vandre i mørket, men
have livets lys.” siger han. I en krans rundt om dette
store lys i midten er der plads til at tænde mange små
lys. ”I er verdens lys”, siger Jesus. ”En by, der ligger på

et bjerg, kan ikke skjules. Man tænder heller ikke et lys
og sætter det under en skæppe, men i en stage, så
det lyser for alle i huset. Således skal jeres lys skinne for
mennesker”.
På toppen af lysgloben er der et kors, kristendommens største symbol. At tænde lys i kirken og sætte
sig ned – enten i stille bøn eller i eftertænksomhed
– er en tradition fra den tidligste kristendom. Når vi
tænder et af de små lys i lysgloben, tændes det altid
ved det store lys i midten, Kristuslyset. Dermed minder
vi os selv om det løfte, vi fik i dåben. At vi aldrig er
alene om det, der fylder for os – om det er glæde,
sorg, taknemmelighed, bekymring… Jesus er med i
vore tanker for den eller det, vi tænder lys for – om
det er andet menneske, os selv eller verden. Man kan
tænde et lys i lysgloben ved gudstjenester, kirkelige
handlinger og til hverdag, når kirken er åben.
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Oplev de mange arrangementer
Læs mere fra side 6
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