Nyt fra kirken
NØRRE UTTRUP & HVORUP KIRKER

1. DEC. 2019 - 22. MARTS 2020

TEMA: MUSIK I KIRKEN

TEMA

KIRKEN & MUSIKKEN
Julen nærmer sig.
Snart fyldes stuen,
køkkenet, arbejdspladsen og bilen med
julens musik. Og
dermed fyldes vi også
med julens mange
stemninger: lige fra
glæde og forventning til melankoli og sorg.
Alt efter, hvad vi hver især
bærer med os ind i juletiden.
Sådan er det. Stemning
skaber musik - og musik
skaber stemning. Ikke
mindst i julen.

Vi ser det fx i Salmernes Bog i det Gamle
Testamente. Her fandt de gamle salmeskrivere gennem poesi og musik et rum, hvor
de kunne få luft for alt fra den mørkeste
klage og angst til den dybeste glæde og
taknemmelighed.
På samme måde må kirkens musik også i
dag give rum for alt det,
som menneskelivet nu engang er spændt ud imellem.
øjeblikke

I særlige
kan musikken ramme os
helt ind i det inderste

De fleste af os kender nok, hvordan musik
kan tale til os på måder, som ingen ord kan.
I særlige øjeblikke kan musikken ramme os
helt ind i det inderste. Den kan afspejle
vores sindstilstand eller modsige den. Den
kan fastholde os i bestemte følelser eller
møde os i dem og ligefrem løfte os ud af dem.
Gennem sangen lader musikken os også
udtrykke det, som ellers kan være svært at
udtrykke. Den giver os et sprog, som er
mere end ord. Eller rettere: Den sætter
stemning på de ord, der synges, og hjælper
os dermed til at sige det, som ordene ikke
kan sige i sig selv.
Derfor er det også helt naturligt, at musik
og sang alle dage har været en helt uundværlig del af kirkens og Guds folks liv. For

2

mødet mellem mennesker - og mellem Gud
og os.

I Nørre Uttrup Kirke står
det rige og varierede musikliv derfor højt på dagsordenen. Vi er forskellige
som mennesker, forskellige mellem generationerne, og vi udtrykker os forskelligt.
Også musisk.
Den forskellighed ønsker vi, at gudstjenesterne også må afspejle - med en god blanding af både nye og gamle salmer, orgel og
klaver, korsang og børnesange, klassiske
højmesser og rytmiske gudstjenester.
Også resten af ugen er kirken fyldt med
musik for alle aldre. I dette nummer giver
vi derfor et lille indblik i de mange forskellige musiske tilbud. Måske er der også noget
for dig?
Lad musikken tale - og lad Gud tale gennem
musikken.
Rigtig glædelig jul.
Jan Pahus Nissen, sognepræst

BABYSALMESANG

INTERVIEW MED KATHRINE OTT, MOR TIL VIGGO
Hvad får jer til at være med
til babysalmesang?
Vi er med til babysalmesang, fordi Viggo får stimuleret en masse
sanser. Det er også rigtig sjovt at se, hvordan
han kan genkende alle salmerne og sangene,
fordi vi har været med, siden han var ikke
ret gammel. Og så er det som mor også rart
at komme lidt ud blandt andre mennesker,
så man ikke går rundt i en barselståge derhjemme hver dag.

Hvad betyder sang og musik for dig og dit barn?
Da jeg selv har spillet musik det meste af
mit liv, betyder det meget for mig, men også
for Viggo. Vi synger meget derhjemme, og
han har også været med mig ude at spille
flere gange, og han nyder det
Hvad er det bedste ved babysalmesang?
Det bedste er at se, hvor sjovt Viggo synes
babysalmesang er, og se hvor meget han har
udviklet sig, siden vi startede.

SANGKLUBBEN
Hvad får dig til at være med i Sangklubben?
Det er altid så hyggeligt. Der er masser af
fælles snak og rigtig mange søde mennesker
i Sangklubben.
Hvad betyder sang og musik for dig?
Sang og musik betyder rigtig meget for mig,
og sangen har altid fyldt meget for mig. Jeg
startede helt tilbage under Bendt Olesens
ledelse af Sangklubben, og senere har jeg
deltaget i ad-hoc-kor, som var under den
tidligere organist Per M. Bach.

INTERVIEW MED
BIRTE HOFMAN

Hvad er det bedste ved
Sangklubben?
Det er samværet med alle
de andre, der kommer i
Sangklubben, og det er at synge sammen,
når man nu som jeg så gerne vil synge. Det
er også hyggeligt ved juleafslutningen at
lave en lejlighedssang, og det har jeg gjort
siden år 2000. Så i år bliver det den tyvende
sang til juleafslutningen, og det er også
antallet af år, som jeg har været med!

JUNIORKORET
Hvorfor har du lyst til at synge
i Juniorkoret?
Det er sjovt at synge! Jeg
har sunget, siden jeg gik i 0. klasse, hvor jeg
begyndte i BørneGospel. Det er også sjovt at
synge sammen med andre.
Hvad betyder sang og musik for dig?
Hvis man har haft en dårlig dag, så bliver

INTERVIEW MED
LAURA LYNGE
LØVSCHALL

man på en måde lidt mere glad, når man begynder at synge.
Hvad er den bedste oplevelse du har haft i Juniorkoret?
Den bedste oplevelse er nok, når vi synger til
en gudstjeneste eller koncert foran en masse
mennesker. Jeg har været lidt genert, men nu
er det nemmere at synge foran andre.
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SANG OG MUSIK I NØRRE UTTRUP KIRKE
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ADVENTSGUDSTJENESTE
OG FDF JULEMARKED
Søndag den 1. december fra kl. 10.00
FDF-kredsen i Nørre Uttrup er en ældre kreds, men igennem mere end 40 år har FDF
og kirke levet tæt sammen, og vi har et fint samarbejde om børn- og ungegudstjenester.
Advents- og julemarked er tillige en tradition. Søndagen begynder med gudstjeneste kl.
10.00 og derefter åbnes markedet. En hyggelig søndag, hvor man også kan købe mad og
andet og få snakket med andre.

DE NI LÆSNINGER I NØRRE UTTRUP KIRKE
Søndag den 15. december kl. 19.30
De ni læsninger kom til Danmark fra England. Også i år synger NUKUK ALL STARS,
der består af sangere, der tidligere har sunget i NUKUK, kirkens kor. Det sker under
ledelse af Annette Bo Nielsen. Vi skal høre Bibelens grundfortællinger om skabelse,
syndefald, Jesu fødsel og dermed Guds komme til verden.
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KYNDELMISSE-GUDSTJENESTE
MED NUKUK ALL STARS

Lørdag den 1. februar kl. 16.00 i Nørre Uttrup Kirke
’Kyndelmisse slår sin knude’. Vinteren har nået sit vendepunkt, og vi går mod varmere
og lysere tider. Sådan er det i naturen, når vi når til kyndelmisse - og sådan er også det
kristne håb: At lyset sejrer over mørket. Ja, at Jesus allerede har sejret, og at vi derfor
har lysere tider i vente. Det vil vi fejre ved denne særlige musik-gudstjeneste.
NUKUK All Stars medvirker og leder os igennem både fælles salmer og smukke korsatser.

PÅSKEMUSICAL
Er du vild med at synge, optræde… eller kender
du nogen….
Efter vinterferien går vi i gang med at øve
påskemusical, der skal opføres palmesøndag den 5. april kl. 10.00. Det er for alle
børn i 3. - 7. klasse samt BørneGospel og Juniorkoret. Tilmelding sker på kirkens hjemmeside inden vinterferien. Øvetid bliver hver torsdag kl. 14.15-15.30 fra den 20. februar.
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SOGNEINDSAMLING DEN 8. MARTS
- FOR KLIMAET OG VERDENS FATTIGSTE
Den 8. marts 2020 kan du være med til at gøre en
forskel for klimaet og verdens fattigste. Her samler
vi sammen med 15.000 danskere og Folkekirkens
Nødhjælp ind til de mennesker, som lider allerhårdest
under klimaforandringerne. Går du med, giver du
livsnødvendig hjælp til dem, der står i første række,
når oversvømmelser eller tørke rammer.

MELD DIG TIL
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.
I 2019 samlede vi 10.141 kr. ind i Nørre Uttrup - lad
os gøre det endnu bedre denne gang! Du kan også
melde dig som indsamler på blivindsamler.dk

VALG TIL MENIGHEDSRÅDET 2020
Vore kirker byder på mange forskellige aktiviteter og gudstjenester, så TAK til alle der
deltager. TAK til de frivillige, som stiller op, når der er brug for ekstra hænder.
En ny lov om valg til menighedsråd træder i kraft i 2020. Det betyder, at det nye menighedsråd vælges den 15. september.
Er det dig, der vil være med i et spændende menighedsrådsarbejde? Brænder du for at
skabe gode rammer for gudstjenester og kirkelige aktiviteter?
Vil du have indflydelse og præge udviklingen via menighedsrådets udvalgsarbejde, hvor
der fx er fokus på kirkelige aktiviteter, ansattes arbejdsforhold, kirkebygninger, kirkegårdene og økonomi.
Vil du være med til at præge kirkens liv i sognet? Stem til valget, eller stil selv op som
kandidat!
Tirsdag den 12. maj: Offentligt orienteringsmøde om menighedsrådets arbejde og
valget.
Tirsdag den 15. september: Valgforsamling med opstilling af kandidater, præsentation og skriftlig afstemning.
Anni M. Andersen, formand for menighedsrådet
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GUDSTJENESTER
DAG

KIRKEÅRET

NØRRE UTTRUP KIRKE

1. dec.
1. s. i advent
10.00 HBR Familievenlig gudstj.
				
FDF´s julemarked
8. dec.
2. s. i advent
10.00 JPN
15. dec.
3. s. i advent
10.00 HBR
				
19.30 HBR De ni læsninger.
				
NUKUK All Stars. Kaffe
22. dec.
4. s. i advent		
24. dec.
Juleaftensdag
12.30 JPN Julegudstj. m.
				
krybbespil for hele familien
				
15.30 JPN
25. dec.
Juledag
10.00 HBR
26. dec.
2. juledag		
29. dec.
Julesøndag
10.00 HBR
1. jan.
5. jan.
12. jan.
19. jan.
22. jan.
26. jan.

Nytårsdag
Helligtrekonger
1. s. e. h3k
2. s. e. h3k
Onsdag
3. s. e. h3k

10.00 JPN
13.00 HBR
15.00 HBR

10.00 JPN

15.00 JPN
10.00 HBR
10.00 JPN
10.00 HBR
17.00 Spaghettigudstjeneste
10.00 JPN

1. feb.
Lørdag
16.00 JPN Kyndelmisse-gudstjeneste
2. feb.
S. s. e. h3k
10.00 JPN
5. feb.
onsdag
18.00 Pizzagudstjeneste
8. feb.
Lørdag		
9. feb.
Septuagesima
10.00 JPN
Rytmisk gudstjeneste
				
Let frokost
16. feb.
Seksagesima		
23. feb.
Fastelavn
10.00 HBR Familiegudstj.
				
Tøndeslagning
1. mar.
8. mar.
11. mar
15. mar.
21. mar.
22. mar.
29. mar.

HVORUP KIRKE

1. s. i fasten
10.00 JPN
2. s. i fasten
10.00 HBR Sogneindsamling
onsdag
17.00 Spaghettigudstjeneste
3. s. i fasten
10.00 JPN
Lørdag		
Midfaste
10.00 HBR
Marias Bebudelse
10.00 JPN

10.00 JPN Dåbsgudstj.

10.00 HBR

10.00 HBR Dåbsgudstj.
= børnekirke
under prædiken

HBR = Henrik Busk Rasmussen · JPN = Jan Pahus Nissen
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DET SKER I SOGNET
DECEMBER
Søndag den 1. december kl. 10.00
Familievenlig gudstjeneste og FDFjulemarked.

JANUAR (fortsat)
Onsdag den 22. januar kl. 17.00-18.30
Spaghettigudstjeneste.

Tirsdag den 10. december kl. 14.30
Sogneeftermiddag: Adventshygge.

Tirsdag den 28. januar 17.00
Drop-in koncert v. organisten med Lea
Kathrine Bahnsen i Nørre Uttrup Kirke.

Tirsdag den 10. december kl. 19.30
Julekoncert i Nørre Uttrup Kirke.

Onsdag den 29. januar 19.30
9400 synger Alsang i Nørre Uttrup Kirke.

Torsdag den 12. december kl. 19.30
Sangklubben.
Søndag den 15. december kl. 19.30
De ni læsninger.
Tirsdag den 17. december kl. 19.30
Julekoncert med Aalborg Gardens musikkorps & Tambourkorps.
Søndag den 24. december kl. 12.30
Familie-julegudstjeneste med krybbespil.

JANUAR

Lørdag den 1. februar 16.00
Kyndelmisse gudstjeneste.
Onsdag den 5. februar 18.00 - 20.00
Pizzagudstjeneste.
Tirsdag den 11. februar 14.30
Sogneeftermiddag: Med Folkekirkens
Nødhjælp i Zimbabwe v. Henning
Thomsen.
Torsdag den 13. februar kl. 19.30
Sangklubben.

Onsdag den 1. januar kl. 15.00
Nytårsgudstjeneste i Nørre Uttrup Kirke.

Onsdag den 19. februar 17.00
Filmaften: »Frantz« af Francois Ozon.

Torsdag den 9. januar kl. 19.30
Sangklubben.

Søndag den 23. februar 10.00
Fastelavnsgudstjeneste med FDF i
Nørre Uttrup Kirke.

Tirsdag den 14. januar kl. 14.30
Sogneeftermiddag: Nørresundby Kirkes
800-års jubilæum v. cand. mag. Ketty
Johansson.
Lørdag den 18. januar kl. 10.00-12.00
Børnefest om dåb i Nørre Uttrup Kirke.
Tirsdag den 21. januar kl. 15.00
Bogcafé All Stars: »Som pesten« af
Hanne Vibeke Holst.
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FEBRUAR

DET SKER I SOGNET
MARTS
Tirsdag den 3. marts kl. 19.30
Koncert med Aalborg Politiorkester i
Nørre Uttrup Kirke.
Søndag den 8. marts kl. 11.00
Sogneindsamling.
Tirsdag den 10. marts kl. 14.30
Sogneeftermiddag: »Barn af Vendsyssel« v. Peder Hedegaard.
Onsdag den 11. marts kl. 17.00-18.30
Spaghettigudstjeneste.
Torsdag den 12. marts kl. 19.30
Sangklubben.
Tirsdag den 17. marts kl. 15.00
Bogcafe All Stars: »Lykkelige Kristoffer« af Martin A. Hansen.
Tirsdag den 31. marts kl. 17.00
Drop-in koncert v. organisten i Nørre
Uttrup Kirke.

HVERDAGSGUDSTJENESTER
UTTRUPGÅRD PLEJEHJEM
Onsdage kl. 14.00
11. december: JPN Lucia
15. januar: JPN
19. februar: HBR
18. marts: HBR
VIOLEN / MUSLINGEN,
STUDIEVEJ 19
Onsdage kl. 16.15
8. januar: JPN
12. februar: HBR
11. marts: JPN
SDR. KONGEVEJ, FÆLLESHUSET
Onsdage kl. 14.00
4. december: HBR Lucia
8. januar: HBR
12. februar JPN
11. marts: JPN

APRIL
Lørdag den 4. april kl. 9.30
Retrætedag i Vestbjerg Kirkecenter.

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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BOGCAFE ALL STARS
Tirsdag den 21. januar kl. 15.00
»Som Pesten« af Hanne Vibe Holst
(2017). Romanen handler om, hvad
sker der, hvis verden rammes af en
verdensomspændende pandemi.
Tirsdag den 17. marts kl. 15.00
»Lykkelige Kristoffer« af Martin
A. Hansen (1945). En roman om
reformationen i Danmark i tiden
1534-36. Der er borgerkrig, handelskrig og religionskrig i en kaotisk blanding.

FILMAFTEN MED SPISNING
Onsdag den 19. februar kl. 17.00
Filmen »Frantz« fra 2017 foregår i tiden efter 1. verdenskrig, hvor Anna har mistet sin forlovede Frantz,
der er faldet i kamp.
Lidenskaberne genvækkes, da en franskmand dukker
op i hendes tyske hjemby og lægger blomster ved Frantz’
grav.
Mødet med hendes forlovedes ven lindrer Annas sorg,
men blotlægger skjulte sandheder.
Tilmelding til Henrik Busk Rasmussen på SMS 23 39 10 47.

FRIVILLIG I KIRKEN?
I Nørre Uttrup Kirke byder vi altid en hjælpende hånd velkommen. Bliv frivillig i kirken
og oplev, at vi sammen kan gøre en positiv forskel for andre i sognet. Vil du vide mere
om, hvor du kan gøre en kærkommen indsats, så er du velkommen til at kontakte en af
vore præster eller menighedsrådets formand.
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9400 SYNGER: ALSANG 2020
Onsdag den 29. januar 2020 kl. 19.30 i Nørre Uttrup Kirke
I løbet af 2020 markeres 75-året for Danmarks befrielse med Alsang over hele landet.
Det gælder selvfølgelig også i 9400, hvor kirkerne i Nørresundby endnu engang inviterer til fælles sangaften.
Alsang er fællessang for alle - med fokus på erfaringen af befrielse og vigtigheden af
frihed. Samtidig nærmer vi os Kyndelmisse: Fejringen af lyset, der vender tilbage, og
sejrer over mørket.
Begge dele markerer vi med en god blanding af både nye og gamle sange, musikalske
oplevelser og selvfølgelig hygge, kaffe og samvær.
Både kor, kirkemusikere og organister fra alle fire kirker medvirker.
Arrangører: Nørresundby Baptistkirke, Lindholm Kirke,
Nørresundby Kirke og Nørre Uttrup Kirke

DROP-IN-DÅB I 9400
Lørdag den 14. marts kl. 11-14
Har du tænkt på dåb, men ikke fået det gjort? Så grib anledningen, når vi slår dørene
op for den første drop-in dåb i Nørresundby.
Alle, der ønsker det, kan blive døbt. Kom alene eller tag familie og venner med. Dropin dåb er både for børn, unge og voksne, der ønsker en smuk, stille og rolig, samt uforglemmelig dåb.
Tilmelding kræves ikke. Medbring gyldig billedlegitimation, dvs. pas eller kørekort.
Forældre skal desuden medbringe børnenes sygesikringsbevis og evt. fuldmagt.
Drop-in dåb er et samarbejde mellem Nørresundby, Nørre Uttrup og Hvorup
kirker
Der vil være præster fra de forskellige kirker, når vi sammen afholder drop-in dåb i
Nørresundby Kirke,
Sankt Peders Gade 36
9400 Nørresundby
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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 spaghetti og
kødsovs sammen.
Der er spaghettigudstjenester
følgende datoer: Onsdag den
22. januar og onsdag den 11.
marts.

FAMILIEVENLIGE
GUDSTJENESTER
Søndag den 1. december
Familievenlig gudstjeneste,
hvor børn fra FDF går i Luciaoptog, og BørneGospel
synger. Derefter er der FDF
julemarked.
Søndag den 24. december
kl. 12.30 Familie-julegudstjeneste med krybbespil.
Søndag den 23. februar
Fastelavnsgudstjeneste med
efterfølgende tøndeslagning
og fastelavnsboller v. FDF.

BØRNEFEST OM DÅB
Lørdag den 18. januar kl. 10.00 - 12.00 åbner vi dørene for et
brag af en børnefest.
Denne fest starter med en hyggelig samling i kirken med fokus på
dåben. Bagefter serveres der en lille forfriskning, inden Michael
Back underholder.
Arrangementet henvender sig især til de 3-6-årige, men alle børn,
der har lyst, er velkomne, også selvom man ikke er døbt.
Dåbsbørnene fra ’14, ’15 og ’16 modtager en invitation med posten.

Spaghettigudstjeneste
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PIZZAGUDSTJENESTE
Onsdag den 5. februar
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.

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.

NUK - JUNIOR
NUK-junior er for dig, som
gåri 3.-6. klasse, og har lyst til
at mødes med andre i et hyggeligt fællesskab i din kirke. Vi
mødes én mandag i måneden.
Er du interesseret, så send sms til
29 82 97 04 for nærmere info.

EN GOD START
PÅ LIVET!
Opstartstidspunkter:
Babysalmesang for ca. 3
mdr. - 1 år
Tirsdag kl. 10.30 følger skoleferien.
Bongohold for 1 - 3 år
Onsdag kl. 16.20 - 16.55
- fra uge 4.
Bongohold for 3 - 6 år
Onsdag kl. 17.00 - 17.40
- fra uge 4.

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/

KOR
BørneGospel øver hver tirsdag
kl. 14.00 - 15.00 for 0.-3. klasse
Juniorkoret øver hver torsdag kl. 14.15 - 15.15 for 4.-6.
klasse.

Spaghettigudstjeneste
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SOGNEEFTERMIDDAGE
I NØRRE UTTRUP KIRKE
Tirsdag den 10. december kl. 14.30
Sang og julehygge
Vi begynder i kirken, og kirkens børnekor, BørneGospel, synger og går i Luciaoptog.
Herefter er der kaffe, juleknas og bankospil. Medbring en lille pakke.
Tirsdag den 14. januar kl. 14.30
»Nørresundby Kirkes 800-års jubilæum« v. cand. mag. Ketty Johansson
I september havde den gamle kirke 800-års jubilæum. Vi får en skildring af, hvordan
man kunne datere kirkens alder så nøjagtigt.
Tirsdag den 11. februar kl. 14.30
»Med Folkekirkens Nødhjælp i Zimbabwe« v. Henning Thomsen fra Hasseris
Vi samler ofte ind til Folkekirkens Nødhjælp, og hvert år er der en stor landsindsamling.
Henning Thomsen er hjemvendt fra Zimbabwe og kan fortælle om landet og projektet,
der foregår her.
Tirsdag den 10. marts kl. 14.30
»Barn af Vendsyssel« v. Peder Hedegaard, tidligere præst og højskolelærer
Peder Hedegaard fortæller om at vokse op i Vendsyssel og Tolne-Mosbjerg. Erindringer
om skoleliv og om at være tæt på kirke og mennesker. Peder Hedegaard er lige flyttet til
Aalborg fra Holstebro.

RETRÆTEDAG I VESTBJERG KIRKECENTER
Lørdag den 4. april kl. 9.30 - 19.00
Retræte betyder at trække sig tilbage. At finde ro i en travl og krævende hverdag. Jesus
trak sig ud til øde steder for at finde sin livsvej. Lørdag vil foregå i STILHED. Vi får
kaffe og hører programmet, hvorefter vi IKKE taler ved frokost, aftensmad og under
gåturen. Stilheden afbrydes ved tidebøn og sang efter aftensmaden. Max antal: 12 personer.
Pris med forplejning: 300 kr. Arrangør: Nordjysk Pilgrimsforening og Nørre Uttrup Kirke.
Information og tilmelding til Henrik Busk Rasmussen: 23391047
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Hvorup Kirke
Høvejen 85 · 9400 Nørresundby

Organist L
 ene Kastrup
Tlf. 22 15 52 32 (undtagen mandag)
organist@hvorupsogn.dk

Nørre Uttrup Kirke
Amalienborgvej 6 · 9400 Nørresundby

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

PRÆSTER

MENIGHEDSRÅDET

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

Menighedsrådsformand
Anni M. Andersen
Lindholm Vænge 14 · 9400 Nørresundby
Tlf. 61 37 55 83

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

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

VEJVISER

KIRKERNE

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
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 29. januar 2020.
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JULEKONCERT OG JULESTEMNING
Tirsdag den 10. december kl. 19.30 i Nørre Uttrup Kirke
Kirkens eget ungdoms- og voksenkor inviterer alle til en julekoncert med traditionelle
julesalmer og -sange, engelske Christmas carols og ballader. Kom og oplev en smuk og
stemningsfyldt julekoncert med ønsket om at skabe en god julestemning…
FRI ENTRÉ

JULEKONCERT MED AALBORG GARDENS
MUSIK- OG TAMBURKORPS
Tirsdag den 17. december kl. 19.30
får Nørre Uttrup Kirke traditionen tro besøg af Aalborg Gardens dygtige børn og unge
under ledelse af dirigent Henrik Juul-Brinkmann. Der venter os en flot og festlig julekoncert. Efter koncerten er alle velkomne til kaffe og kage.
KR.
ENTRÉ: 50

DROP-IN KONCERT VED ORGANISTEN
Kom og oplev, lyt og se, hvad der optager organisten for
tiden. Der venter publikum en halv times stemningsfuld
koncert.
Tirsdag den 28. januar kl. 17.00 i Nørre Uttrup Kirke:
Lea Kathrine Bahnsen, vokal og guitar. Lene Kastrup,
tangenter.
Tirsdag den 31. marts kl. 17.00 i Nørre Uttrup Kirke

KONCERT MED AALBORG POLITIORKESTER
- SWINGENDE BIGBAND-MUSIK Tirsdag den 3. marts kl. 19.30 i
Nørre Uttrup Kirke
Orkesteret er et fuldt besat bigband
med sangerinde, og de spiller gode
gamle klassiske bigbandnumre af
kendte komponister og arrangører.
Orkestret er et rent amatørorkester med omkring 20 musikere, der øver hver mandag
på Politigården i Aalborg.
FRI ENTRÉ

