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TEMA: HÅB

TEMA

HÅBET ER LYSEGRØNT
Håb. Et lille ord. Bruger vi ordet håb længere? En søgning på
Google viser, at ordet
bruges.

Håb er en af vore mest
vigtige ytringer. Det
hedder i et gammelt
ordsprog: Hvor der er liv, er der håb.

HÅBETS GUD

Den Gud, som træder frem af beretningerne i både Det Gamle og Det Nye Testamente, er en Gud, som giver mennesker håb.
Det er fortællinger om håb, hvor Gud altid
er kreativ og finder nye veje og muligheder
for at finde mennesker og være sammen med
os.

Når vi på en eller anden måde kommer i
HVAD HÅBER VI PÅ?
nød, reagerer vi med håb. Den syge håber
Vi står lige for, at vi snart
på helbredelse. Den fangskal fejre påske. Påsken er
ne håber på befrielse. Og
den, der befinder sig på
Når vi på en eller anden håbets fest. Dødens magt
er brudt. Så enkelt og så
livets skyggeside, håber
måde kommer i nød,
svært kan det kristne håb
på, at lyset vil bryde genudtrykkes.
nem mørket og give livsreagerer vi med håb.
kraft og livsmod tilbage.
Hvad håber vi på, når vi er
børn og unge? Hvilke tanker gør den midaldrende forælder sig om håb, og er håbet
EN BLOMST I ASFALTEN
stærkere, når vi mærker alderdommen?
Mælkebøtten kan vise en kolossal styrke.
Vi har i dette kirkeblad spurgt en række
Ind imellem ser vi den skyde op, hvor det
forskellige mennesker om deres håb.
skulle være umuligt. De grønne blade og
Henrik Busk Rasmussen, sognepræst
den gule blomst skyder op mellem tunge
fliser i en flade af beton. Den lille plante
skaber revner og buler. Den finder sin plads
og sætter sin blomst. Mælkebøtten kan være
Jo mere jeg tænker over,
hvad der
et billede på håb.
er det vigtigste i livet,
desto mere
hælder jeg til den opfat
Det gamle ordsprog lyder: Hvor der er liv, er
telse, at det
vig
tigste af alt er: ikke at tab
der håb. Men vi kan også og netop på bage håbet
og troen på livet.
grund af mælkebøtten, der bryder op igenVaclav Havel, forfatter, system
nem asfalt og beton, vende ordene om og
kritiker
og præsident i Tjekkiet, død
sige: Hvor der er håb, er der liv. For hvor håbet
2012
dør, er livet truet.
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TEMA

FRIVILLIGE PÅ HOSPICE

SKABER HÅB OG TÆNDER LYS

I MØRKET

Håb og frygt går hånd
i hånd. På hospice
rummer vi det svære
- og nærer gode tanker
og følelser via sanseoplevelser og hjertelighed, tryghed og
nærvær. Det kan være
så fredfyldt og frydefuldt: At se himlen - en
lille blomst - en fugl - et foto - høre en melodi - smage din livret igen - blive badet blidt
- hvile i et kærligt blik - eller mærke en
andens varme hånd.
Når dagene er talte, rykker det største tættere på: Hvad er mit håb - på den anden
side? Måske søger du oplevelsen af mening
med det hele. Tro, håb og kærlighed.

ingen for
Kamillus er støtteforen
Hospice.
KamillianerGaardens
s 		
Læs mere på foreningen
s.dk
illu
hjemmeside www.kam

At blive ét med alt - ét med skaberkraften?
Frihed for smerter. At give slip.
Jeg ønsker mig én, der sidder ved min side
- holder lyset, holder min hånd - fremkalder
de smukkeste minder fra min livsbog, rummer mine tanker og følelser - indgyder mig
håb og tillid til, at der er smukt på den anden
side. Jeg ønsker mig velvære, vellyd, skønhed, lys i mørket og følelsen af at være i live
til det sidste.
Anne Kirstine Fruensgaard,
frivilligkoordinator i Kamillus

Håb er ikke optimisme.
Det er ikke
en overbevisning om, at
noget vil gå
godt. Men en vished om
, at noget
giver mening uden hensy
n til, hvordan det går.
Vaclav Havel, forfatter, system
kritiker
og præsident i Tjekkiet, død
2012

Byggeri af nyt hospice i Nørre Uttrup
på hjørnegrunden, hvor Studievej
fører ud til Vangen. KamillianerGaardens Hospice vil i de nye rammer råde
over 15 hospicepladser.
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TEMA

INTERVIEWS OM HÅB
HVAD HÅBER
JEG PÅ?

Maibritt, mor til
datter, der går til
konfirmationsforberedelse

Jette, mor til to
sønner, der blev
konfirmeret for
et par år siden

HVAD TÆNKER DU PÅ, NÅR
DU HØRER ORDET HÅB?
Maibritt: Når jeg hører ordet håb,
tænker jeg på at tro på noget, håb for,
at der kan ske en positiv forandring noget godt.
Jette: At verden kan blive et godt sted
at være i med lige vilkår for alle, uanset
hvor man fødes på jorden. At mine nære
får et harmonisk og lykkeligt liv. At mine
drenge finder deres »rette hylde« i kærlighedslivet, i sociale relationer og arbejdslivet. At min mand og jeg får
mange år sammen uden alvorlige udfordringer som f.eks. kritisk sygdom.

I KIRKEN TALER VI OM HÅB,
MEN BRUGER VI ORDET
ANDRE STEDER?
Maibritt: Ja, ordet håb bruges også
andre steder end i kirken - tænker også,
at jeg bruger det i mit arbejde som psykiatrisk sygeplejerske - jeg forsøger at
få patienterne til at håbe og tro på, at de
kan komme sig igen.
Jette: Jeg bruger særligt ordet, når der
er noget, som bekymrer mig, og hvor
jeg håber, at bekymringen bliver løst på
en god måde. Det kan være bekymringer om relationer, helbred, arbejdssituation m.m. Det er også i de situationer,
jeg hører andre bruge ordet »håb«.
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Michael: Håb kan betyde
meget for mange. Som lærerstuderende gennem de sidste
fire år har det især være håbet om at bestå den næste
Michael Windeksamen, som har fyldt mefeldt Nielsen,
get. Efterfølgende er det
nyuddannet
håbet om at få lov til at udøve
lærer
mit virke, der har været i
centrum. Håbet er os givet
som mennesker; derfor er det os selv, der skal
give håbet mening og retning.

Karen, pensionist, enke og
mor og tidligere
ansat i skolevæsenet

SPILLER DET KRISTNE HÅB EN MINDRE
ELLER STØRRE ROLLE I LIVET - AFHÆNGIG AF HVOR VI ER
I LIVET?

Karen: Det kristne håb, der
er forbundet med, at livet
sejrer over døden, får oftest
større betydning for det enkelte menneske, jo ældre man
bliver, og jo flere erfaringer man får. Det går op
for os, at livet på jorden ikke varer evigt, og det
får os til at overveje, hvad der så sker.
Trosbekendelsen, der er grundlaget for den
kristne dåb, giver os håbet om et liv efter døden.
Hvordan dette konkret skal blive, ved vi ikke,
men vi får håbet om, at det bliver os givet. Gennem dåben, nadveren og de andre ritualer og
gennem prædikener bekræftes dette håb i kirken.
Kirken er det sted, hvor der bliver talt om det
kristne håb. Det er godt at komme derhen og
høre det. Jeg går gerne i kirke.

FÅ SPARRING TIL

FAMILIENS UDFORDRINGER
Stressede morgener, hvor alle kommer
skævt ud af døren. Skænderier med teenageren. Børn, der næsten ikke er til at hive
væk fra skærmen. Det er ikke nemt at være
forælder.

Det kan f.eks. være det gode måltid, hvordan de kommer godt ud ad døren om
morgenen, eller hvordan de får børnene til
at hjælpe i familien.

Som forældreven står du
ikke alene. Du kan altid
Det er ofte små ting,
der skal til for at skabe
Det er ofte små ting, der trække på den lokale
og du bliver
en stor forandring i
skal til for at skabe en stor koordinator,
godt klædt på med viden,
hverdagen. Men det
forandring i hverdagen.
sparring og bliver en del
kan være svært at lave
af et fællesskab.
selv små ting om. Alle
børnefamilier kan have brug for støtte,
viden og værktøjer for at give familien en
SE MERE PÅ HJEMMESIDEN ELLER
bedre hverdag.
Og det er præcis det Folkekirkens Familiestøtte tilbyder forældre. Hos os kan du
få personlig sparring til lige netop den
udfordring, der fylder i din familie, eller du
kan tilmelde dig et af vores forløb, hvor
du/I som forældre arbejder med et konkret
emne. Dette forår kan du f.eks. sætte fokus
på det gode parforhold, vejen videre efter
skilsmissen eller familiens skærmvaner.

BLIV FRIVILLIG FORÆLDREVEN
»Folkekirkens Familiestøtte har betydet, at jeg
er blevet mere tryg i min rolle som mor«. Citatet
kommer fra en forælder, som har fået sparring og støtte af en frivillig forældreven hos
Folkekirkens Familiestøtte.

KONTAKT KOORDINATOREN

Som forælder er du velkommen til at ringe
til den lokale koordinator Helene Selmer
Kristensen og få en snak om de udfordringer, du oplever. Det kan være alt fra problemer med at putte børnene om aftenen
til udfordringer i parforholdet og til børn,
der ikke trives. Vil du være frivillig, er det
også Helene, du skal have fat i.
Find alle tilbud og mere om at være frivillig på
vores hjemmeside www.folkekirkensfamiliestotte.
dk eller kontakt lokal koordinator Helene Selmer
Kristensen på tlf. 29 11 18 10.

Vores forældrevenner er helt almindelige
mennesker, som har lyst til at gøre en forskel for en børnefamilie ved at besøge familien cirka en gang om ugen eller hver 14.
dag og snakke med forældrene om de udfordringer, de oplever.
Som forældreven støtter du forældre i at
skabe de forandringer i familien, som den
lokale koordinator har aftalt med familien.
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FÆLLESSPISNING & NADVERGUDSTJENESTE
Velkommen til påskemåltid skærtorsdag aften, torsdag den 18. april kl. 17.30 i Nørre
Uttrup Kirke. Det bliver den traditionelle menu, hvor lammet kommer til at udgøre det
vigtige. Det er et måltid, hvor vi prøver at erindre, hvordan jøderne holder påske, og
hvorfor de gør det. Vi indleder med at høre om den liturgiske praksis, som jøderne endnu
har, når de fejrer påske og mindes udfrielsen fra slaveri i Ægypten.
Måltid er både fællesskab og samvær. Måltidet indleder nadvergudstjenesten, der begynder kl. 19.30.
Tilmelding til middagen kan ske på: kirkekontor@hvorupsogn.dk eller på tlf. 98 17 41 03. Senest
torsdag den 11. april kl. 12.00. Pris for middag og vin: Voksen: 100 kr. Børn 5-14 år: 25 kr.
Jan Pahus Nissen og Henrik Busk Rasmussen

TAKKE- & BEFRIELSESGUDSTJENESTE
Lørdag den 4. maj kl. 19.30 i Hvorup Kirke
Prædikant: Søren Dosenrode, Aalborg. Igennem mere end et årti har vi fejret takke- og
befrielsesgudstjeneste i Hvorup kirke. Vi har som oftest lyttet til gæsteprædikanter og med
få undtagelser til sognets egne præster. I år er Søren Dosenrode prædikant. Søren Dosenrode er frivillig hjælpepræst ved Vor Frelsers Kirke i Aalborg og underviser ellers på
Aalborg Universitet. Han er Kaj Munk-kender og -ekspert. Hvad betyder denne særlige
aften, hvor vi erindrer en befrielsesrus efter fem års forbandelse og undertrykkelse?

MORGENVANDRING
& PINSEGUDSTJENESTE

SKANSEGUDSTJENESTE
2. PINSEDAG

Pinsedag, søndag den 9. juni kl. 8.00
mødes de, der har lyst til en let morgentur
langs fjorden, ved Nørre Uttrup Kirke.
Solen står allerede højt på himlen. Vi går
en tur på en times tid. Kl. 9.15 er der
rundstykker, og kl. 10.00 begynder Pinsedags gudstjeneste i kirken.

Igennem en række år har vi i Nørresundby fejret fælles gudstjeneste på 2.
Pinsedag på det skrånende græs på
Skansen. I år bliver det mandag den
10. juni kl. 10.30. Prædiken bliver
leveret af Jan Pahus Nissen.

Tilmelding til morgenvandring kan ske på tlf.
23 39 10 47.
Henrik Busk Rasmussen, sognepræst
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Kirkerne i 9400 gør det igen, og kirkernes kor sætter hinanden stævne.
Dejligt at mærke et sus og et fællesskab på tværs af sogne og kirker.

GUDSTJENESTER
DAG

KIRKEÅRET

NØRRE UTTRUP KIRKE

24. marts
31. marts

3. s. i fasten
Midfaste

10.00 HBR Rytmisk gudstj., brunch
10.00 HBR

2. april
Tirsdag
17.00 Spaghettigudstjeneste
6. april
Lørdag		
7. april
Mariæ Bebudelse
10.00 JPN og HBR
				
Menighedsmøde
14. april
Palmesøndag
10.00 JPN Familievenlig gudstj.
18. april
Skærtorsdag
17.30 Påskemåltid
				
19.30 Nadvergudstj. JPN og HBR
19. april
Langfredag		
					
21. april
Påskedag
10.00 HBR
22. april
2. Påskedag
10.00 JPN
28. april
1. s. e. Påske
10.00 JPN
4. maj		
10.30 HBR Konfirmation
					
5. maj
2. s. e. Påske
10.00 HBR
7. maj
Tirsdag
17.00 Spaghettigudstjeneste
12. maj
3. s. e. Påske
10.00 JPN
17. maj
Bededag
9.00 JPN Konfirmation
				
11.00 HBR Konfirmation
19. maj
4. s. e. Påske		
26. maj
5. s. e. Påske
10.00 HBR
30. maj
Kr. Himmelfart
10.00 JPN
2. juni
9. juni
10. juni
15. juni
16. juni
23. juni
30. juni

6. s. e. Påske
10.00 JPN
Pinsedag
10.00 HBR
2. Pinsedag
10.30 Skansegudstjeneste
Lørdag		
Trinitatis søndag
10.00 JPN Rytmisk gudstj., brunch
1. s. e. trinitatis
10.00 HBR
2. s. e. trinitatis		

7. juli
14. juli
21. juli
28. juli

3. s. e. trinitatis
4. s. e. trinitatis
5. s. e. trinitatis
6. s. e. trinitatis

4. aug.
11. aug.
18. aug.
25. aug.

7. s. e. trinitatis		
8. s. e. trinitatis
10.00 JPN
9. s. e. trinitatis
10.00 JPN
10. s. e. trinitatis
10.00 HBR

1. sep.

11. s. e. trinitatis

HVORUP KIRKE

10.00 HBR Dåbsgudstj.

10.00 HBR 			
Jesu lidelseshistorie
10.00 JPN

19.30 HBR Takke- og 		
befrielsesgudstjeneste

10.00 HBR

10.00 JPN Dåbsgudstj.

10.00 JPN

10.00 JPN
10.00 JPN
10.00 HBR
10.00 HBR
10.00 HBR
= børnekirke
under prædiken

10.00 JPN Sjov for alvor

HBR = Henrik Busk Rasmussen · JPN = Jan Pahus Nissen
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DET SKER I SOGNET
MARTS
Mandag den 25. marts kl. 18.30 - 20.00
NUK-junior.

APRIL

Torsdag den 2. maj kl. 19.00
Menighedsrådsmøde.
Lørdag den 4. maj kl. 19.30
Takke- og befrielsesgudstjeneste i Hvorup
Kirke.

Tirsdag den 2. april kl. 17.00 - 18.30
Spaghettigudstjeneste.

Tirsdag den 7. maj kl. 17.00 - 18.30
Spaghettigudstjeneste.

Torsdag den 4. april kl. 19.00
Menighedsrådsmøde.

Onsdag den 8. maj kl. 19.30
Nørre Uttrup Aften: »Kristendommens
plads i den offentlige samtale« v. Anders
Ellebæk Madsen.

Tirsdag den 9. april kl. 14.30
Sogneeftermiddag: Syng sammen med
Arne Andreasen.
Onsdag den 10. april kl. 10.00
BørnePåske for 0-3 årige.
Torsdag den 11. april kl. 10.00
BørnePåske for 3-6 årige.

Torsdag den 9. maj kl. 19.30
Sangklubben.
Onsdag den 15. maj kl. 15.00
Bogcafé All Stars: »F« af Daniel
Kehlmann.

Torsdag den 11. april kl. 19.30
Sangklubben.

Tirsdag den 21. maj kl. 19.00
Johnny Cash koncertforedrag i Hvorup
Kirke.

Søndag den 14. april kl. 10.00
Familievenlig gudstjeneste med 		
efterfølgende æggejagt.

Mandag den 27. maj kl. 18.30 - 20.00
NUK-junior.

Torsdag den 18. april kl. 17.30 - 19.30
Påskemåltid som fællesspisning.

Tirsdag den 28. maj kl. 21.00
Syng sommeren ind med NUKUK All
Stars.

Mandag den 29. april kl. 18.30 - 20.00
NUK-junior.
Tirsdag den 30. april kl. 19.30
Koncert med Jonas Schou & Band.
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DET SKER I SOGNET
JUNI
Tirsdag den 4. juni kl. 10.00 - ca. 21.00
Årets udflugt til Sallingland og Thyland.
Torsdag den 6. juni kl. 17.00
Sommerkoncert med BørneGospel og
Juniorkor.
Torsdag den 6. juni kl. 19.00
Menighedsrådsmøde.
Pinsesøndag den 9. juni kl. 8.00
Morgenvandring inden gudstjenesten.
Torsdag den 13. juni kl. 18.30
Sangklubben.

HVERDAGSGUDSTJENESTER
UTTRUPGÅRD PLEJEHJEM
Onsdage kl. 14.00
10. april: JPN
29. maj: HBR
14. august: JPN
VIOLEN / MUSLINGEN,
STUDIEVEJ 19
Onsdage kl. 16.15
3. april: JPN
22. maj: Sang og musik
12. juni: JPN
7. august: JPN

Torsdag den 25. - søndag den 28. juli
Pilgrimssommer i samarbejde med Nordjysk Pilgrimsforening.

SDR. KONGEVEJ, FÆLLESHUSET
Onsdage kl. 14.00
3. april: HBR
22. maj: HBR
7. august: JPN

AUGUST

BUSTUR
Torsdag 20. juni

JULI

Torsdag den 22. august kl. 19.00
Menighedsrådsmøde.

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 torsdag inden kl. 13.00 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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NYT FRA
MENIGHEDSRÅDET
Selv om vi ved udsendelsen af dette
kirkeblad allerede er i gang med årets 3.
måned, vil jeg kigge tilbage på 2018. Det
blev et rigtig godt år med mange arrangementer. Alene i december måned var
der ca. 50 arrangementer med tilsammen
ca. 3000 deltagere - fordelt på sognets
tre steder: Nørre Uttrup Kirke, Hvorup
Kirke og Kapellet på Centralkirkegården.
Vi håber på, at vi i 2019 kan komme i
gang med renoveringen af Nørre Uttrup
Kirke. Det vil der blive orienteret om på
menighedsmødet søndag den 7. april.
Jeg vil minde om, at der i 2020 er menighedsrådsvalg. Begynd allerede nu at
tænke på, om det selvfølgelig lige er
noget for dig! At være med i et menighedsråd er et meget spændende arbejde.
Anni M. Andersen, menighedsrådsformand

Menighedsrådet i Hvorup Sogn
inviterer til

MENIGHEDSMØDE
Søndag den 7. april 2019
i Nørre Uttrup Kirke
Gudstjeneste kl. 10.00 v. sognepræsterne Jan Pahus Nissen og Henrik
Busk Rasmussen. Derefter menighedsmøde:
•
		
		
•
		
		
•
		
•
		

Menighedsrådet orienterer om arbejdet med at skabe gode vilkår for
evangeliets forkyndelse.
Revisorfirmaet Kirkeassistance redegør for Regnskab 2018 og Budget
2020.
Sidste nyt om »Projekt Nørre Uttrup
Kirke« ved arkitekt Ole Knudsen.
En frivillig fortæller: Hvorfor er jeg
frivillig, og hvilke opgaver er der?

Tanker om og en drøftelse af »kirkens
liv og aktiviteter« v. Henrik og Jan.
Samtale ved bordene:
• Hvad kan jeg lide at komme til i
		 kirken?
• Hvad kan jeg savne?

UDSKIFTNING PÅ
BÆNKEN

Under mødet arrangeres børneaktiviteter. Menighedsrådet byder på frokost.

Efter 5 år som 2. organist i Hvorup Sogn har jeg valgt
at søge nye udfordringer. Jeg er derfor blevet ansat
som organist i Biersted Sogn pr. 1. februar.
Det har været en lærerig tid ved orglerne i Nørre Uttrup og i Hvorup, og jeg vil gerne takke jer alle for lån
af jeres ører. Jeg kommer selvfølgelig til at savne orglerne, kolleger, de
smukke rum og alle jer sognebørn, men af og til skal der tilføres nye
tanker og ny energi. Pas godt på jer selv, og værn om det gode sammenhold og de dygtige ansatte.
Med venlig hilsen
Mikael Leth
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KONCERT MED JONAS SCHOU & BAND
Tirsdag den 30. april kl. 19.30 i Nørre Uttrup Kirke
Eftertænksomme tekster, ørehængende popmelodier og
fortællekunst, hvor følelsesliv, tanker og drømme bryder ud
af mørket og rækker frem mod lyset. Med debutalbummet
Hverdagsmennesket, Sortseeren Og Drømmeren har den
nordjyske singer-songwriter virkelig fået sat sit sangskriveri og melodiske poesi på det musikalske landkort.
Han ligger vægt på at skabe god sammenhæng mellem
sange og fortælling, og der er ingen tvivl om, at han har
noget på hjertet. Nu er han i fuld gang med at lave nyt musik, og nogle af sangene vil blive spillet til koncerten i kirken.

SYNG SOMMEREN IND
MED NUKUK ALL STARS
Tirsdag den 28. maj kl. 21.00
i Nørre Uttrup Kirke
Koret NUKUK All Stars slutter sæsonen af med
en velklingende sommerkoncert. Det bliver en
aften med et spændende program, leveret af vores
dygtige kor under ledelse af Annette Bo Nielsen.

SOMMERKONCERT
MED BØRNEGOSPEL
OG JUNIORKOR
Torsdag den 6. juni kl. 17.00
i Nørre Uttrup Kirke
Kom og oplev, hvordan taget letter, når kirkens
rum bliver fyldt af glade børn, der synger og danser! En flok fantastiske børn, der er klar til at give
den max gas med seje sange - ledsaget af band!

FRI ENTRÉ

SANGKLUBBEN
I NUK
Sangklubben er kommet godt
ind i det nye år. Trods sne og
slud og andre vejrgenvordigheder er vi kommet godt fra
start med hygge og godt humør som sædvanligt!!
Vi synger følgende aftener i
Nørre Uttrup Kirke fra kl.
19.30 - 21.30: den 11. april,
og den 9. maj - og der er
stadig kaffe midt på aftenen.
Den 13. juni er der sommerafslutning med starttidspunkt kl. 18.30. Derefter
holder vi sommerferie til den
12. september, hvor vi er klar
til en ny sæson.
Kom og vær med! Her kræves ikke noget. Alle sangglade
mennesker er velkomne!
Bo Windfeldt, kirkesanger
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DET SKER FOR BØRN & FAMILIER
SPAGHETTIGUDSTJENESTE
En enkel og uformel gudstjeneste som er målrettet børn i
alderen 3 - 8 år.
Vi mødes i kirken kl. 17.00,
og ca. 17.30 spiser vi pasta og
kødsovs sammen.
Der er spaghettigudstjeneste:
tirsdag den 2. april og tirsdag
den 7. maj.

FAMILIEVENLIGE
GUDSTJENESTER
Palmesøndag den 14. april
kl. 10.00
Vi starter påskeugen med en
familievenlig gudstjeneste efter gudstjenesten er der æggejagt.
Påskedag den 21. april
kl. 10.00
Alle børn laver påskehaver
under prædiken.

SJOV FOR ALVOR
Søndag den 1. september kl. 10.00 - 13.30 inviterer vi til
sjov og alvor i kirken. Vi starter med en festlig familiegudstjeneste. Bagefter vil der være aktiviteter og hoppeborg.
Arrangementet laves i samarbejde med FDF
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EN GOD START
PÅ LIVET!
Opstartstidspunkter:
Babysalmesang:
ca. 3 mdr. - 1 år
Tirsdag kl. 10.30 i uge 13-23.
+ uge 34
BørneBongo: ca. 1 - 3 år
Onsdag kl. 16.30 uge 34 - 41.
Børne- og familiesalmesang: ca. 2 - 6 år
Onsdag kl. 16.30 uge 12 - 21.

DET SKER FOR BØRN & FAMILIER
LEGESTUE
Mandag og torsdag kl. 10.00
er der legestue. Se hjemmesiden
for præcise datoer.
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
og brød.

KOR
BørneGospel øver hver torsdag kl. 14.00-15.00 for 0.-3.
klasse.
Juniorkoret øver hver torsdag
kl. 15.00-16.00 for 4.-6. klasse.

NUK - JUNIOR
NUK-junior er for dig, som går
i 3.-6. klasse og har lyst til at
mødes med andre i et hyggeligt
fællesskab i din kirke.
Vi mødes kl. 18.30 til 20.00
25. marts, 29. april og 27. maj

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

FDF
Information om Nørre Uttrup FDF kan findes på deres hjemmeside:
www.fdf.dk/noerreuttrup/
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SOGNEEFTERMIDDAG
Tirsdag den 9. april kl. 14.30: Syng sammen eftermiddag
Salmedigter Arne Andreasen, der bor i Haslev, gæster os. Lige nu er han på det store
kompleks og galleri, der hedder Emmaus. Han har tidligere været højskolelærer på Haslev
Udvidede Højskole. I de seneste år er han blevet kendt som salmedigter. Det bliver en
festlig og glædelig eftermiddag - ikke mindst på grund af Arnes smittende energi og humør,
når han spiller op til fællessang.

BOGCAFÉ ALL STARS
Onsdag den 15. maj kl. 15-17: Daniel Kehlmann: »F«.
Forårets bogcafé slutter i maj, hvor vi læser den østrigske
forfatter Daniel Kehlmann. Vi har tidligere læst hans bog
»Opmålingen af verden«. Bogen »F« udkom i 2014 på dansk.

ÅRETS UDFLUGT
TIL SALLINGLAND OG THYLAND
Tirsdag den 4. juni
Bussen kører fra Nørre Uttrup Kirke kl. 10.00. Blæsten går frisk over Limfjordens vande. I
år følger vi Limfjorden fra Nørresundby og laver en afstikker til Hansted. Vi passerer
Thylejren og Kirsten Kjærs Museum. Vi ser en bid af Nationalpark Thy og gør et kort
ophold i Klitmøller, kendt som Cold Hawaii. Medbragt madpakke nydes ved Sennels
Kirke. Vi fortsætter til Thisted og over Mors. Først på eftermiddagen ankommer vi til
Spøttrup Borg, der er den eneste rigtige borg i Danmark. Vi får en rundvisning i urtehaven og på dele af borgen. Eftermiddagskaffen og kagen nydes undervejs på et passende
sted.
Vi slutter turen på restaurant Heden, som serverer en menu med to retter.
Forventet hjemkomst kl. 21.00. Bussen har plads til 50 personer. Pris for turen: 225 kr.
Det er inklusiv eftermiddagskaffe, aftensmad og rundvisninger. Betales kontant ved
turens start. Husk madpakke til frokost.
Tilmelding til kirkekontoret senest torsdag den 23. maj.
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Hvorup Kirke
Høvejen 85 · 9400 Nørresundby
Nørre Uttrup Kirke
Amalienborgvej 6 · 9400 Nørresundby

PRÆSTER
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: mandag - fredag kl. 9.30 - 13.00,
torsdag også kl. 16.00 - 18.00
(undtagen skoleferierne)
Kordegn og regnskabsfører
Bo Windfeldt
Kordegn
Rigmor Fredsgaard Jakobsen
Kirketjener Inger S. Thomsen
Mobil 53 32 32 00 (undtagen mandag)
kirketjener@hvorupsogn.dk
Kirketjener Anders H. Andersen
Mobil 53 32 32 01 (undtagen fredag)
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

MENIGHEDSRÅDET
Menighedsrådsformand
Anni M. Andersen
Lindholm Vænge 14 · 9400 Nørresundby
Tlf. 61 37 55 83
Kirkeværge for Nørre Uttrup Kirke
Christian Lund Corneliussen
Rosenvænget 7 · 9400 Nørresundby
Tlf. 25 38 30 46
Kirkeværge for Hvorup Kirke og
Centralkirkegården
Leif Hove Nielsen
Høvejen 48 · 9400 Nørresundby
Tlf. 98 17 10 27 · mobil 27 83 33 32

KIRKEGÅRDE

VEJVISER

KIRKERNE

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

HJEMMESIDE
www.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 torsdag den 23. maj 2019.
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NØRRE UTTRUP AFTEN

KRISTENDOMMENS PLADS I DEN OFFENTLIGE SAMTALE
Onsdag den 8. maj kl. 19.30 i Nørre Uttrup Kirke
En række personer og politikere, som har præget den vestlige civilisation, har haft en religiøs drivkraft. Det gælder for eksempel menneskerettighedsforkæmperen Martin Luther King og FN-generalsekretæren
Dag Hammarskjöld. Men i dag er det ikke god tone at argumentere med
religion i den offentlige debat. Ikke mindst fordi mange hører islam, når
man siger religion. Så religion skygger for kristendom i den danske
debat. Hvordan er det kommet til dette religionshad? Hvordan påvirker det danskernes samtale? Og hvor går udviklingen hen? Vi får et bud på svar fra Anders Ellebæk
Madsen, Kristeligt Dagblads redaktør for kirke og tro. Der vil være plads til en diskussion om emnet efter foredraget.

JOHNNY CASH KONCERTFOREDRAG
Tirsdag den 21. maj kl. 19.00 i Hvorup Kirke
Johnny Cash - The Man in Black - er populær hos unge og ældre.
Med farverige fortællinger og musik inviterer Dennis Lydom lytteren
ind under huden på mennesket Johnny Cash, som var lige så skrøbelig som fandenivoldsk.
Vi følger Johnny Cash fra hans dybt kristne opvækst i en fattig bomuldsplukkerfamilie i sydstaterne til hans ungdom i først flyvevåbnet
og senere musikbranchen. Publikum får indgående kendskab til
Johnny Cash’ op- og nedture, hans dæmoner samt det massive stofmisbrug, der plagede ham det me-ste af livet. Alt sammen tilsat essentielle sange fra hans karriere, som spændte over seks årtier.
Væbnet med sin guitar og autentiske stemme fremfører Dennis
Lydom disse sange lige så nærværende og evigt aktuelle, som de var
ment. Når du har oplevet dette, vil du forstå, hvorfor han som en
af de få i Europa udelukkende lever af at fortolke Johnny Cash.

KR.
ENTRÉ: 50

FRIVILLIG I KIRKEN?
Ku’ du tænke dig at være frivillig i Nørre Uttrup Kirke? Vi har bl.a. brug for frivillige
til hjælp i kirkens køkken, styring af powerpoint, børnekirke og syning af kostumer. Du
er meget velkommen til at kontakte en af vore præster eller menighedsrådets formand.

