Nyt fra kirken
29. NOV. 2020 – 21. MARTS 2021

TEMA:
SALMERNE
SKABER…

NØRRE UTTRUP & HVORUP KIRKER

TEMA

DET FOLK, SOM HAR
SANGE, KAN IKKE DØ!
- PÅ REJSE I SANGE, SALMER OG BIBEL
Vi synger meget til
vore gudstjenester!
Salmerne og salmebogen vejer tungt og
har gjort det i generationer. Når vi synger, mærker vi et
særligt fællesskab.
Som individer mærker vi os båret ind i
fælleskabet. Vi kan mærke,
at vi bliver favnet af Nogen.

DET FOLK, SOM HAR
SANGE, KAN IKKE
HOLDES I SKAK

NATTERGALEN FRA 		
WITTENBERG
»Sproget skal klinge i hjertet, gennem alle sanser,«
sagde Martin Luther. Han glædede sig over
sang og musik, og han oversatte Bibelen til
de »folkesprog«, som almindelige mennesker
talte.

Samtidens melodier inspirerede Luther, og
arbejdet med at læse og oversætte Bibelen, særligt Salmerne fra Det gamle TestaNår vi synger,
mente, inspirerede ham. De
mærker vi et særligt var hans »spirituelle kompas«
og holdt samtalen med Gud og
fællesskab.
om Gud i gang.

Vi synger sammen. Vi har oplevet det på det
seneste under Covid-19. Vi kan synge sammen, og sange og ord kan binde os sammen.
Hvem husker ikke Philip Faber og Mads
Steffensen fra »Morgensang« og »Fællessang«, der løb hen over tv hver morgen og
fredag aften - for en periode? I krisetider
synger vi måske mere sammen?

HERREN ER MIN HYRDE,
JEG LIDER INGEN NØD

Vi har erfaret det igennem mange år. Vi så,
da de baltiske lande rykkede sammen - med
menneskekæder og sange i protest og i kamp
for frihed først i 90’erne. En præst i Aalborg
indførte »Alsang« under besættelsen i
40’erne, og det bredte sig til resten af landet.
Jo, sange og ord bringer os ud og sammen
med andre. Vi oplives, og vi får nye kræfter.
Vi løftes, og vi føler os båret.

De rummer en vældig poesi og visdom. De
har inspireret mennesker og været til hjælp.
De er fortsat inspirerende for vor tids salmedigtere.

Der er 150 salmer i Det gamle Testamente,
hertil er der »klagesalmerne«. De er præget
af deres tid, men de beskriver det menneskelige liv og vilkår; de beskriver Gud i gode
billeder.

Note: Det danske Bibelselskab har i samarbejde
med det amerikanske lavet programmet »Bibelsk
Sjælesorg«. »Klagesalmerne« spiller en afgørende
rolle i at hjælpe det menneske, der har det svært.
Kilde: Synne Garff: Når Gud bøjer sig (2019).
Henrik Busk Rasmussen, sognepræst
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TEMA
SALMERNE

- HVAD? HVORNÅR? HVORDAN?
Ung kvinde på 25 og kvinde i 70’erne udtaler sig
Hvad betyder det for dig at synge salmer?
- For mig er salmesang følelsesmæssigt,
nostalgisk og beroligende.
- Det betyder meget at synge salmer i kirken til gudstjenester. Jeg er glad for mange nye salmer. Jeg finder dem lette at gå
til, og melodierne er gode

Tænker du, at salmer kan noget særligt,
som andre sange ikke kan?
- Helt bestemt. Salmer er utroligt fællesskabsdannende.
- Salmerne udtrykker nogen dybe ting i
livet. Salmer kan være gode at læse.
Hvordan bruger du selv salmer?

Hvornår synger du salmer?
- I kirken, derhjemme, til arrangementer
og på studiet.
- Når jeg deltager i gudstjenester. Ved familiesammenkomster og andre arrangementer i kirken synger vi ofte fra Højskolesangbogen. Her finder vi også en del
gode salmer, som nogen gange blive foreslået.
d
erre, en lod af din jor
728 Du gav mig, o H
, en lod af din jord,
Du gav mig, o Herre
må kalde.
som jeg nu min egen
.
k og brød til mit bord
Du gav mig et dagvær
dit mægtige ord,
Her lever jeg trygt på
alle.
der taler til mig som til
Her bygtes mit bo,
her nyder jeg ro
påkalde.
og kan dig med glæde
, at dig til behag
Så lær mig da, Herre
mig blev givet,
jeg bruger det pund,
virke min dag,
at fylde med hæderligt
den, som er svag,
at hjælpe og værne om
et.
at elske, thi deri er liv
Og giv mig til sidst
et navn, Herre Krist,
skrevet!
som er i din livsbog ind
Aastrup 1945.
C.R. Sundell 1934. K.L.

- Til at komme i en bestemt følelsesmæssig
stemning eller til at opnå en større fællesskabsfølelse.
- Om morgenen lytter jeg til morgenandagten fra Københavns Domkirke. Når
salmerne bliver sunget, læser jeg med i
Salmebogen.

366 Nogen m
å våge i verden
s nat
Nogen må vå
ge i verdens n
at,
nogen må tro
i mørket,
nogen må væ
re de svages b
ror,
Gud, lad din vi
lje ske på jord
!
Hjælp os at fø
lge dit bud!
Nogen må bæ
re en andens n
ød,
nogen må vise
mildhed,
nogen må kæ
mpe for andre
s ret,
Gud, lad dit ri
ges tegn bli' se
t!
Hjælp os at fø
lge dit bud!
Herre, du våge
r i verdens nat
,
Herre, du bor
i mørket,
Herre, du vise
r os Kristi dag
!
Selv under liv
ets hårde slag
er vi hos dig,
du vor Gud!
Svein Ellingsen
1975
Estrid Hessellu
nd 1987
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TEMA

HVAD ER DIN YNDLINGSSALME
- OG HVORFOR?
8 generationer fortæller
0-10 Kristine

10-20 Martine, konfirmand

Yndlingssalme?
Hej med dig, kom nu med mig.

Yndlingssalme?
Sov sødt barnlille.

Hvorfor?
Fordi den betyder, at nu det er tid
til børnekirke.

Hvorfor?
Det er fordi, den har været sunget til mine
søskendes dåb. Og min egen. Og fordi den er
med til at give en god start på livet.

20-30 Maia, korsanger
Yndlingssalme?
Vi sidder i mørket, i dødsenglens skygge.
Hvorfor?
Salmen kan på et tekstligt og melodisk plan afspejle
både melankolske og håbefulde følelser. Denne dobbelthed gør, at der opstår et nyt lag, hvilket kan bidrage til
mere eftertænksomhed.

674 Sov sødt, barnlille
Mel.: Thomas Laub 1915
Sov sødt, barnlille!
Lig rolig og stille,
så sødelig sov
som fuglen i skov,
som blomsterne blunde i enge!
Gud Fader har sagt:
Stå, engle, på vagt,
hvor mine de små er i senge!
N.F.S. Grundtvig 1872

89 Vi sidder i mørket, i dødsenglens skygge
Vi sidder i mørket, i dødsenglens skygge,
for natten om advent er tærende lang.
Vi længes, vi længes mod morgenens lykke,
mod solopgangs-timen med fuglenes sang,
thi Herren har svoret
at komme i Ordet
med styrke, med almagt i Ånden til stede,
som nærer vort håb, og som bærer vor glæde.
Johannes Johansen 1996
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Nicoline,
babysalmesangs mor
Yndlingssalme?
Sov sødt, barnlille.
Hvorfor?
For mig hænger salmer sammen med følelser og bestemte situationer. Sov sødt, barnlille! sang vi til min datters barnedåb. Efter
at jeg er blevet mor, er det som om, den siger
mig noget, som jeg ikke forstod tidligere.

747 Lysets engel går med glans
Lysets engel går med glans
gennem himmelporte.
For Guds engels strålekrans
flygter alle nattens skygger sorte.
B.S. Ingemann 1837

50-60 Lars
Yndlingssalme?
Lysets engel går med glans.
Hvorfor?
Jeg har sunget den med min mormor som ganske ung.
Den giver mig glæde og tro på det smukke i livet.

60-70 Anni
Yndlingssalme?
Nu går solen sin vej.
Hvorfor?
Her i denne mørke tid er sangen
lige en, som jeg elsker at synge.
Den har så meget at fortælle, om
bøn og tanker, om travlheden der
dæmpes, når jeg sidder og tænker
på dagen, der er gået, og dagen, der
kommer. Dagens bedste tidspunkt
for mig er om aftenen, når mørket
sænker sig, og der falder ro omkring mig. Så håber jeg, at Gud
tilgiver alt det, som ikke var så
heldigt. Jeg ved at Gud er med mig,
så jeg kan sove trygt.

121 Dejlig er jorden
Dejlig er jorden!
Prægtig er Guds Himmel!
Skøn er sjælenes pilgrimsgang!
Gennem de favre
riger på jorden
går vi til Paradis med sang.
Tider skal komme,
tider skal henrulle,
slægt skal følge slægters gang;
aldrig forstummer
tonen fra Himlen
i sjælens glade pilgrimssang.
B.S. Ingemann 1850

786 Nu går solen sin vej
Nu går solen sin vej
for at skinne på andre,
for alle på jorden har brug for dens lys,
og de håber og venter
på dagen, du skaber,
for kun i din sol, Gud, kan livet fornys.
Holger Lissner 1980

70-80 Kvinde
Yndlingssalme?
Jeg har to yndlingssalmer!
1) Nogen må våge i verdens nat af Svein Ellingsen.
Hvorfor? I salmen er mange gode ord. Især de to
sidste linjer kan jeg godt lide: Selv under livets hårde
slag er vi hos dig, du vor Gud.
2) Du gav mig, o Herre en lod af din jord
Hvorfor? Denne salme blev vi glade for, da vi lærte
melodien. Jeg er ud af en landbofamilie. Denne salme
siger så mange ting om livet på landet. Det sidste vers
sang vi som afslutning på vores morgenbøn.

80-90 Kaj
Yndlingssalme?
Dejlig er jorden.
Hvorfor? Slægt skal følge slægters gang - Jeg holder
meget af Dejlig er jorden. Salmen minder mig om min
barndoms jul i Købmandsgården.
Vi fejrede juleaftnerne hos bedsteforældrene.
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ADVENT OG JUL
I NØRRE UTTRUP KIRKE
– SÆRLIGE GUDSTJENESTER

Intet er helt som det plejer. Så meget desto mere glæder vi os til jule-fejringen. Fejringen
af Jesu fødsel. Af lyset og håbet. Af Gud der blev menneske, for at være ’Gud med os’.

1. SØNDAG
I ADVENT
Søndag den 29. november kl. 10.00 gudstjeneste i Nørre Uttrup Kirke
FDF’s Julemarked
- online
Det traditionsrige julemarked må desværre aflyses i
år. Men vi håber alligevel,
at I har lyst til at støtte op
om vores lokale FDF. Børnene har som vanligt kreeret forskellige juleting til
deres samlinger. De kommer til salg på FDF’s facebook: FDF Nørre Uttrup
Tak om I vil støtte op om vores
FDF.

DE NI LÆSNINGER
Søndag den 13. december kl. 19.30
De ni læsninger er oprindeligt en engelsk juletradition.
Her får vi sat julens begivenhed - Jesu fødsel og Guds
komme til verden - ind i den helt store sammenhæng.
Fra skabelse til syndefald. Fra fald til genoprejsning.
Fra mørke til lys.
NUKUK ALL STARS synger for os - og med os - under ledelse af Annette Bo Nielsen. Koret er sammensat
af tidligere sangere i NUKUK, som er kirkens kor.

JULEAFTENS
GUDSTJENESTER
10.00:
			
12.00:
14.00:
16.00:

Børne- og familiegudstjeneste
v. Jan Pahus Nissen,
v. Jan Pahus Nissen
v. Henrik Busk Rasmussen
v. Henrik Busk Rasmussen

Kom til kirke juleaften og syng med på julens skønne salmer.
BEMÆRK TILMELDING ER NØDVENDIG Pga.
corona kan vi desværre ikke fylde kirken, som vi plejer. Derfor: Hvis du og familien vil være sikre på en
plads i kirken juleaften, så gå ind og book en plads via
kirkens hjemmeside. Der er åbent for tilmelding fra
søndag d. 13. december.
Tilmelding til juleaftens gudstjenester
på www.hvorupsogn.dk
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Pga. coronasituationen har vi i år ingen julegudstjenester i Hvorup Kirke.

GUDSTJENESTER
DAG

KIRKEÅRET

NØRRE UTTRUP KIRKE		

29. nov.

1. s. i advent

10.00 JPN

6. dec
2. s. i advent
13. dec.
3. s. i advent
				
20. dec.
4. s. i advent
24. dec.
Juleaften
				
				
25. dec.
Juledag
26. dec.
2. juledag
27. dec.
Julesøndag

10.00 HBR
10.00 JPN
19.30 JPN De ni læsninger. NUKUK All Stars medvirker
10.00 HBR
10.00 JPN Børne- og familiegudstjeneste
12.00 JPN, 14.00 HBR, 16.00 HBR
OBS: Tilmelding til juleaftens gudstjenester via www.hvorupsogn.dk
10.00 JPN
10.00 HBR
10.00 JPN

1. jan.
3. jan.
10. jan.
17. jan.
20. jan.
23. jan.
24. jan.
27. jan.
30. jan.
31. jan.

Nytårsdag
Helligtrekonger
1. s. e. h3k
2. s. e. h3k
Onsdag
Lørdag
Sidste s. e. h3k
Onsdag
Lørdag
Septuagesima

15.00 HBR
10.00 HBR
10.00 JPN
10.00 HBR
17.00 Spaghettigudstjeneste
10.00 HBR Dåbsgudstjeneste
10.00 HBR
Rytmisk gudstjeneste
18.00 Pizzagudstjeneste
16.00 JPN Kyndelmisse. NUKUK All Stars medvirker
10.00 JPN

7. feb.
14. feb.
21. feb.
28. feb.

Seksagesima
Fastelavns søndag
1. s. i fasten
2. s. i fasten

10.00 JPN
10.00 JPN Fastelavnsgudstj. m. tøndeslagning
10.00 HBR
10.00 HBR

7. mar.
10. mar.
14. mar.
20. mar.
21. mar.
28. mar.

3. s. i fasten
Onsdag
Midfaste søndag
Lørdag
Mariæ Bebudelse
Palmesøndag

10.00 JPN
17.00 Spaghettigudstjeneste
10.00 HBR
10.00 JPN Dåbsgudstjeneste
10.00 JPN
10.00 HBR Familiegudstj.

HBR = Henrik Busk Rasmussen · JPN = Jan Pahus Nissen

= børnekirke
under prædiken
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DET SKER I SOGNET
NOVEMBER
Søndag den 29. november kl. 10.00
1. søndag i advent.

DECEMBER
Tirsdag den 8. december kl. 14.30
Sogneeftermiddag: Det er jul v. Helge
Teglgård.
Torsdag den 10. december kl. 19.30
Sangklubben.
Søndag den 13. december kl. 19.30
De ni læsninger.
Tirsdag den 15. december kl. 19.30
Julekoncert i Nørre Uttrup Kirke.

JANUAR
Onsdag den 1. januar kl. 15.00
Nytårsgudstjeneste i Nørre Uttrup
Kirke.
Tirsdag den 12. januar kl. 14.30
Sogneeftermiddag: Sang og revy 		
v. Per Iversen.
Onsdag den 20. januar kl. 17.00 - 18.30
Spaghettigudstjeneste.
Torsdag den 21. januar kl. 15.00
Bogcafé All Stars: Skibet af Johannes
V. Jensen.
Torsdag den 21. januar kl. 19.30
Sangklubben.
Onsdag den 27. januar kl. 18.00 - 20.00
Pizzagudstjeneste.
Lørdag den 30. januar kl. 16.00
Kyndelmisse-gudstjeneste med NUKUK
All Stars.

ÆNDRINGER
Ændringer kan hurtigt ske
i denne tid med Corona.
Følg med på hjemmesiden og Facebook.
Tilmeld dig evt. kirkens nyhedsbrev
på hjemmesiden.
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DET SKER I SOGNET
FEBRUAR

MARTS

Tirsdag den 2. februar kl. 17.00
Drop-in koncert i Hvorup Kirke.

Tirsdag den 2. marts kl. 17.00
Drop-in koncert i Hvorup Kirke.

Tirsdag den 9. februar 17.00
Sogneeftermiddag: Bibelen live 		
v. Klaus Højgaard Laursen.

Onsdag den 3. marts kl. 15.00
Bogcafe All Stars: Af en anden verden
af Svend Åge Madsen.

Torsdag den 11. februar kl. 19.30
Sangklubben.

Tirsdag den 9. marts kl. 14.30
Sogneeftermiddag.

Søndag den 14. februar 10.00
Fastelavnsgudstjeneste og 		
tøndeslagning v. FDF.

Onsdag den 10. marts kl. 17.00 - 18.30
Spaghettigudstjeneste.

Onsdag den 24. februar 17.00
Filmaften: Den antropocæne tidsalder.

Torsdag den 11. marts kl. 19.30
Sangklubben.
Søndag den 14. marts kl. 11.00
Sogneindsamling.
Søndag den 28. marts kl. 10.00
Familievenlig gudstjeneste. Æggejagt.

HVERDAGSGUDSTJENESTER
SDR. KONGEVEJ, FÆLLESHUSET
Onsdage kl. 14.00
6. januar: HBR
3. februar: JPN
3. marts: HBR

Hvis du har brug for en kirkebil
for at komme til søndagens gudstjenester eller til andre af kirkens
arrangementer:
Kirkebil til søndagens gudstjeneste kan bestilles fredag inden kl.
12.00 på kirkekontorets tlf. 98 17 41 03.
Kirkebil til andre arrangementer kan
bestilles dagen før arrangementet inden kl.
13.00, ligeledes på tlf. 98 17 41 03.
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DU BLIVER BÅDE SUND OG GLAD AF
AT SYNGE I SANGKLUBBEN
Du behøver ikke at have en god sangstemme for at synge. Der er mange andre grunde
til at lade tonerne flyde frit. Sang er nemlig ikke kun sundt for os, men gør os også i
rigtig godt humør. At synge påvirker os som ingen anden aktivitet. Ikke engang motion
har så mange forskellige sundhedsmæssige fordele.
Fællessang har store gevinster. Når vi synger sammen, kommer vi tættere på hinanden
- vi deler noget intimt med stemmen, som er vores personlige instrument. Man stiller ind
på hinanden og knytter bånd, når man synger sammen.
Fællesskabet i Sangklubben er det, at vi deles om fælles sangoplevelser: både med salmerne fra Salmebogen, som giver det sjælelige og åndelige pust, og sangene fra Højskolesangbogen, der giver det brede og folkelige pust, og selvfølgelig revyviserne fra forgangne tider, der bringer minder og billeder frem fra en nu svunden tid.
Men ud over at synge selv er det også godt at blive sunget for. Det er godt, når nogen
synger og fortolker en tekst, som man kan leve sig ind i og derved mærke sangen og
melodiens magt og fylde. Det giver mulighed for at give sig hen til en sang og en stemning.
H.C. Andersen skrev engang: »At rejse er at leve« - og man kunne nemt tilføje »at synge er
at bevise, at vi lever«.
Kom og vær med på flg. torsdage kl. 19.30: 10. december, 21. januar, 11. februar og
11. marts.

FLERE FRIVILLIGE ER VELKOMNE
I NØRRE UTTRUP KIRKE
Du kan både få god motion og hjælpe med en opgave i kirken! Der er brug for flere
hænder til at dele kirkeblade ud i sognet tre gange om året. Hvis du gerne vil være med
holdet, der deler kirkeblade ud, eller du gerne vil tilbyde din hjælp til andre opgaver, er
du meget velkommen til at kontakte en af præsterne.
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SYNG JULEN IND
SAMMEN MED KIRKENS KOR

FRI

EN

TRÉ

Tirsdag den 15. december kl. 19.30
i Nørre Uttrup Kirke
Ved dette års julekoncert sætter vi fokus på fællessangen.
På programmet vil der være traditionelle julesange, engelske Christmas Carols og ballader. Kom og oplev en smuk
og stemningsfyldt julekoncert, og vær med til at fylde
kirkens rum med smukke julesange og -salmer.

KYNDELMISSE-GUDSTJENESTE
MED NUKUK ALL STARS
Lørdag den 30. januar kl. 16.00 i Nørre Uttrup Kirke
Kyndelmisse er vinterens vendepunkt. Dagene begynder atter at blive lysere og varmere. Sådan er det i naturen - og sådan lyder også det kristne håb. Lyset kommer. Ja,
det er allerede kommet. For Gud er kommet til verden for at give lys og håb til os.
Det vil vi fejre med musik, lys og læsninger ved denne stemningsfyldte gudstjeneste.
Koret NUKUK ALL STARS medvirker under ledelse af Annette Bo Nielsen, og de
vil lede os gennem gudstjenesten med både fællessalmer og smukke korsatser.

DROP-IN KONCERTER
I HVORUP KIRKE
Kom og oplev, se og lyt til en kort fyraftenskoncert med orglet
i centrum. Giv dig selv en pause med blidt og brusende orgelmusik i kirken på bakken.
Tirsdag den 2. februar kl. 17.00: Her
medvirker Maia Lundqvist Holm med
sin tværfløjte, og hun vil også give et par
numre ved orglet.
Tirsdag den 2. marts kl. 17.00: Her vil
der også være fællessang og en lille fyraftensandagt.
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DET SKER FOR BØRN & FAMILIER
SPAGHETTIGUDSTJENESTE
En enkel og uformel gudstjeneste som er målrettet børn
og deres familie. Grundet
afstandsregler vil vi dele spaghettigudstjenesterne op i hhv.
førskolebørn og skolebørn. Familier er selvfølgelig velkomne
til at vælge, hvornår det passer
bedst, så man kan tage af sted
sammen. Tilmelding er nødvendigt! - følg med på Facebook eller
nyhedsmail.
Vi mødes i kirken kl. 17.00, og
ca. 17.30 spiser vi spaghetti og
kødsovs sammen.
Der er spaghettigudstjenester
følgende datoer:
Onsdag den 20. januar
Onsdag den 10. marts
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FAMILIEVENLIGE GUDSTJENESTER
Torsdag den 24. december kl. 10.00:
Børne og familie- julegudstjeneste.
Søndag den 14. februar:
Fastelavnsgudstjeneste med efterfølgende tøndeslagning v. FDF.
Søndag den 28. marts:
Vi starter påskeugen med en familievenlig gudstjeneste - efter
gudstjenesten er der udendørs æggejagt.

PIZZAGUDSTJENESTE
Onsdag den 27. januar kl. 18.00 - 20.00
For alle børn fra 3. klasse og opefter (med eller uden forældre/
søskende). En gudstjeneste, hvor vi både skal være kreative og
aktive og i en form og et sprog, som kan »forstås« af børn i alderen
9 år og opefter. Efter gudstjenesten er der spisning af pizza mm.
Tilmelding er nødvendigt!

DET SKER FOR BØRN & FAMILIER
LEGESTUE
Onsdag kl. 10.00 er der legestue. Tilmelding er nødvendigt!
Vi starter hver gang med en
samling med sang og rytmik
med børnene - herefter er der
fri leg på gulvet med kirkens
legesager.
Der afsluttes med spisning af
madpakker, hvor der er mulighed for at få en kop kaffe.

NUK - JUNIOR
NUK-junior er for dig, som går
i 3.-7. klasse, og har lyst til at
mødes med andre i et hyggeligt
fællesskab i din kirke.
Vi mødes én mandag i måneden kl. 16.00-17.30. Er du
interesseret, så send sms til tlf.
29 82 97 04 for nærmere info.

EN GOD START
PÅ LIVET!
FDF
Information om Nørre Uttrup FDF kan findes på
deres hjemmeside:
www.fdf.dk/noerreuttrup/

Babysalmesang:
ca. 2 mdr. - 1 år
Tirsdage kl. 10.15.
Tilmelding er nødvendigt!
Bongo: ca. 1 - 5 år
Onsdag kl. 16.30 - 17.00.
Tilmelding er nødvendigt!

KOR
BørneGospel for 0.-3. klasse
øver hver torsdag kl. 12.00
-13.00.
Juniorkoret for 4.-6. klasse
øver hver torsdag kl. 15.00 16.00.

MERE INFO!
For yderligere information
om de enkelte arrangementer, se www.hvorupsogn.
dk og www.facebook.com/
nruttrupkirke eller kontakt
sognemedhjælper Pia Jensen
på tlf. 29 82 97 04 eller mail:
sognemedhjaelper@hvorupsogn.dk
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SOGNEEFTERMIDDAGE
Tirsdag den 8. december kl. 14.30 - 16.30
Højskolelærer fra Rude Strand Højskole Helge Teglgård: »Det er jul!«.
I fortællinger og i sang kommer vi i den gode og rette julestemning.
Tirsdag den 12. januar kl. 14.30 - 16.30
»Sang og revy« med kirkesanger Per Iversen.
Tirsdag den 9. februar kl. 14.30 - 16.30
Bibelen Live: Esters Bog v. Klaus Højgaard Laursen. Denne dag byder på en unik oplevelse af Esters Bog fra det Gamle Testamente i Bibelen. Klaus Laursen begyndte i 2011
at lære store dele af Bibelen udenad, og han har siden da rejst landet rundt for at recitere og formidle bibelens fortællinger.
Tirsdag den 9. marts kl. 14.30 - 16.30
Vi får besøg af en gæst....... - Se hjemmesiden, når tiden nærmer sig.

BOGCAFÉ ALL STARS
Torsdag den 21. januar kl. 15.00 - 17.00
»Skibet« af Johannes V. Jensen. Dette er en lille roman, som indgår i hans tobindsværk
»Den lange rejse«. »Skibet« foregår i vikingetiden, lige før de første kristne munke kom til.
Onsdag den 3. marts kl. 15.00 - 17.00
»Af den anden verden« fra 2017 af Svend Åge Madsen. Århusdigteren, der har skrevet
mange bøger, kom for et par år siden med denne robinsonade, hvor ikke alene samfundet
udfordres, men tillige den menneskelige hukommelse.

FILMAFTEN

Onsdag den 24. februar kl 17.00
»Den antropocæne tidsalder«. Den menneskelige tidsalder er aftenens tema. Efter filmen
spiser vi, og vi diskuterer filmen. Tilmelding til Henrik Busk Rasmussen på 23 39 10 47.

SORGGRUPPE I 9400 - DE TRE KIRKER
Har du mistet ægtefælle eller livsledsager?
Sorggruppe i 9400 er et tilbud for jer, der lever med sorg. I gruppen giver vi rum for at
sætte ord på den svære nye situation. Og det sker i et trygt rum med andre, hvor der er
mulighed til både at tie og lytte og støtte hinanden. Sorggruppe i 9400 sker i et samarbejde mellem Lindholm og Nørresundby og Nørre Uttrup kirker. Der er en gruppe i
gang lige nu. Som noget nyt bliver der i vinteren 2021 lavet en gruppe for voksne, der
har mistet en forældre.
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Tilmelding kan ske ved henvendelse til: Sognepræst Helle Rosenkvist, tlf. 21 19 94 76. Sognepræst
Henrik Busk Rasmussen, tlf. 23 39 10 47. Fra foråret deltager sognepræst Lise Overgaard Therkildsen.

Hvorup Kirke
Høvejen 85 · 9400 Nørresundby

Organistassistent Jesper Bang Pedersen
Tlf. 51 72 94 15
jesperbangpedersen@msn.com

Nørre Uttrup Kirke
Amalienborgvej 6 · 9400 Nørresundby

MENIGHEDSRÅDET

PRÆSTER

Nyt menighedsråd begynder deres
4-årige arbejdsperiode den 1. søndag
i advent. Se kontaktmuligheder på
hjemmesiden eller sogn.dk

Sognepræst og feltpræst
Henrik Busk Rasmussen
Selsøparken 13 · 9400 Nørresundby
Tlf. 98 17 26 91 · mobil 23 39 10 47
hbr@km.dk
Træffes bedst tirsdag - fredag
Sognepræst og kirkebogsfører
Jan Pahus Nissen
Gildsigvej 8, 9400 Nørresundby
Mobil 26 23 35 42
jpn@km.dk
Træffes bedst mandag - torsdag

ANSATTE

Hvorup Sogns Kirkekontor
Amalienborgvej 6 · 9400 Nørresundby
Tlf. 98 17 41 03
kirkekontor@hvorupsogn.dk
Åbent tirsdag til fredag kl. 9.30 -13.00
og efter aftale (undtagen skoleferierne)

KIRKEGÅRDE
Hvorup Kirkegård
Høvejen 85 · 9400 Nørresundby
Henvendelse til Centralkirkegården.
Centralkirkegården med Kapel
Erantisvej 13 · 9400 Nørresundby
Tlf. 98 17 99 42 · Fax 98 17 99 48
kirkegaard@hvorupsogn.dk

VEJVISER

KIRKERNE

Kontoret er åbent alle hverdage
kl. 11.00 - 12.00.
Kirkegårdsleder: 			
Ask Mikkelsen

HJEMMESIDE
www.hvorupsogn.dk

Kordegn og regnskabsfører
Bo Windfeldt
bw@km.dk
Kordegn
Rigmor Fredsgaard Jakobsen
rfj@km.dk
Kirketjener Inger S. Thomsen
Mobil 53 32 32 00 (undtagen mandag)
kirketjener@hvorupsogn.dk
Sognemedhjælper Pia Jensen
Tlf. 29 82 97 04
sognemedhjaelper@hvorupsogn.dk
Organist L
 ene Kastrup
Tlf. 22 15 52 32 (undtagen mandag)
organist@hvorupsogn.dk

KOLOFON
Ansvarshavende redaktør: Jan Pahus Nissen
Layout & tryk: Team Lynderup · Tlf. 97 17 34 08
Fotos: Christian Roar Pedersen og Videbæk
Bogtrykkeri A·S
Deadline for indlevering af stof til næste kirkeblad
er onsdag den 3. februar 2021.
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MENIGHEDSRÅDETS FORMAND
GENNEM DE SIDSTE 10 ÅR TAKKER AF…
Jeg har været med i menighedsrådet siden 1996. Nu er det tid til at
takke af, så der kan komme nye kræfter til. Det har været en rigtig
god tid og meget lærerigt. Jeg er glad for den store opbakning, jeg
har fået.
Jeg har været kirkeværge, og jeg har siddet som repræsentant for
Hvorup Sogn i Aalborg Provstiernes Menighedspleje. Jeg har været
med til at starte venskabet op med menigheden i Katlakalns i Riga,
og sammen med andre har jeg besøgt menigheden i Letland flere
gange.
Mit helt store ønske er, at det nye menighedsråd må fortsætte den
gode ånd, som har været i rådet. En kæmpestor tak til alle, som jeg har mødt i Hvorup
Sogn.
Anni Andersen, afgående formand

NYT MENIGHEDSRÅD

ER VALGT FOR DE NÆSTE 4 ÅR

Følgende er valgt til det nye menighedsråd, som begynder deres 4-årige arbejdsperiode den 1. søndag i advent: Bent Sørensen, Johs (Johannes) Bruun Bindslev, Christian Corneliussen, Jytte Georgsen Christensen, Bente Elise Løvgaard Kjær, John Pedersen, Henrik Juel Dyhrberg, Jørgen Søndergaard og Per Nielsen.
Stedfortrædere: Vita Schmidt Johansen, Anni Marie Andersen, Else With Bindslev.
Ud over de 9 valgte medlemmer består menighedsrådet af sognets to præster: Henrik
Busk Rasmussen og Jan Pahus Nissen. En medarbejderrepræsentant har ret til at deltage i rådets møder uden stemmeret.

VI SAMLER IND TIL VERDENS FATTIGSTE
Vær med, når Folkekirkens Nødhjælps Sogneindsamling løber af stablen søndag den
14. marts 2021. Sammen gør vi en forskel for mennesker i yderste nød.
Lige nu står problemerne i kø for verdens fattigste.Mens
klimaforandringernes konsekvenser er en realitet, har corona-pandemien været med til at forværre problemer, der
eksisterede i forvejen. Sult, ulighed og konflikter.
Vi må bevare håbet og troen på, at vi kan gøre en forskel.
Det får du helt konkret mulighed for søndag den 14. marts,
hvor vi samler ind til verdens fattigste.
Meld dig som indsamler: Vil du have en hyggelig søndag
og samtidig slå et slag for verdens vigtigste sag? Så kontakt
allerede nu Pia Jensen på 29 82 97 04 eller sognemedhjaelper@
hvorupsogn.dk for at melde dig som indsamler. Du kan også tilmelde dig på blivindsamler.dk

