Kirkebladet

for Ulstrup og Gundersted sogne

Kirkegården i Ulstrup

77. årgang • Nr. 36
Kirkegården i Ulstrup

Foto: Inge Frandsen

Hyrderne på marken. Af Jacopo Bassano 1557 -58

December 2016 - januar - februar - marts 2017

Hyrderne på marken
- af Inge Frandsen

Som forsidebillede
til denne udgave af
kirkebladet, har jeg
valgt et gammelt
maleri af Jacopo
Bassano fra 1557.
Det skal billedliggøre
det øjeblik, hvor
Herrens herlighed
stråler om hyrderne
ude på marken og
hvor de bliver grebet
af stor frygt.
Men englen har
et godt budskab:
”Frygt ikke! Se, jeg forkynder jer en stor glæde, som
skal være for hele folket: I dag er der født jer en frelser i
Davids by: Han er Kristus, Herren. ”
Kunstneren Jacopo har taget sit efternavn efter byen
Bassano, som ligger i nærheden af Venedig. Jacopo
har sandsynligvis fået en bunden opgave med at male
motivet med hyrderne på marken - lige i det øjeblik,
da meddelelsen fra englen falder om den største nyhed.
Og hvad ser man så? Man ser en kæmpe ko, der fylder
en stor del af billedet. Den gemmer hovedet bag en ged.
Der er en vældig trængsel af dyr oven i hinanden, man
ikke forventer hyrder tager sig af på den måde.
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Så ser man en nærmest doven henslængt hyrde i trevlet
tøj. Han indtager også en central plads, selv om han
ligger nede i venstre hjørne. Det ser ud som om han
spiller på fløjte. Han er fraværende og lidt sløvt optaget
af det, han selv laver.

Eller: Han er måske optaget af den
kvinde, der malker koen foran ham.
Kvinden er stoppet op midt i en
bevægelse, men det ser ud som om
hun ser over på drengen bag ved koen, en
dreng, som også er optaget af måske et endnu mindre
dyr foran ham.
”Frygt ikke” – siger englen ifl. Lukas. Men der er ingen
frygt blandt de mennesker, Jacopo har malet. Nærmest
ligegyldighed eller en slags travlhed med deres egne
gøremål. Den eneste, der reagerer er en ældre mand,
der sætter hånden for øjnene for ikke at blive blændet.
Lyset fra Herrens engel er stærkt, og lyden måske endnu
stærkere. Havet bruser i baggrunden, og scenen er tæt på
klipperne. Der må være en stærk larm.
Jacopo har malet
noget andet end det, vi forestiller os, når vi hører
juleevangeliet, som vi kalder stykket fra Lukas. Men
Jacopo har bare malet sit billede som en kommentar
til sin egen tid. Og dermed kritiseret den for at være
ligeglad.
Når vi kritiserer juletiden for at være overfladisk,
kommerciel, for støjende og uden fred, ja, så er det
måske i virkeligheden en gammel tanke.
Sådan slipper vi aldrig uden om, at verden er den samme.
Men det er budskabet så heldigvis også:
”I dag er født jer en frelser i Davids by, han er Kristus,
Herren”. For født er født, det står fast! Det er netop midt
i al elendighed, sorg, tristhed, larm og overfladiskhed, at
vi skal ønske hinanden: Glædelig Jul!

Fire år
Tiden går og vi forsøger at
følge med. For fire år siden
blev Gundersted og Ulstrup
sogne lagt sammen til ét
menighedsråd dog med
sognegrænserne i behold.
Et nyt menighedsråd kom på benene, hvor
sammensætningen var uerfaren på området,
dog med enkelte undtagelser. Der var meget at sætte sig
ind i for det nye menighedsråd.
Daglig drift af kirkerne, Kirkegårdene, Præsteboligen,
FDF kredshuset, sognehuset, aktiviteter m.v. Der var
heldigvis en par livliner som vi har brugt flittig. Hanne
som vores præst og Marianne som vores graver, har
været og er gode livliner til den daglige drift. Tiden
modner alle sjæle, også når det gælder et uerfarent
menighedsråd. Der er nedsat forskellige udvalg og her
må vi sige, at nogle udvalg været mere afprøvet end
andre på grund af de udfordringer der været lagt for
dagen. Men selv om en udfordring hviler på et bestemt
udvalg, er det aldrig det pågældende udvalg, som står
med opgaven alene, det er hele menighedsrådet der må
støtte op omkring opgaven og hvis ikke det slår til har vi
konsulenter der kan trækkes på.
Betydningen af sammenlægningen, kan ledes hen
på fordelene ved vores personale, det giver en bedre
udnyttelse at al den ekspertise som vores personale
ligger inde med. Det er også skønnere at være mere
end én omkring en opgave; det giver socialt udbytte på
menneskeligt plan. Det er ligeså vigtig som selve opgaven
for at dag efter dag kan fungere.
Sammensætningen af et menighedsråd er heller
ikke uden betydning for, at arbejdet i rådet bliver en
fornøjelse, her må jeg bekræfte at vi har været heldige.
Sammensætningen har være meget bredt og vi har

kunnet dække stort set alle udfordringerne
med støtte af eksterne konsulenter. Nu lyder
det sukkersødt det hele, rådet har ikke altid
været enig omkring en udfordring, men det
ser jeg som noget positivt: Det betyder, at det
er medlemmer af menighedsrådet, der har en
holdning til tingene og en anden holdning
kan munde ud i noget helt tredje positivt.
År 2016 er året hvor der skal vælges nye menighedsråd,
det har vi selvfølgelig også måtte sande. Der er to, som har
ønsket at træde ud af menighedsrådet ved valgperiodens
udløb og som følge heraf skal der findes to nye. Toft
Kristensen Ulstrup sogn og Lisbeth Myrup Gundersted
sogn har ønsket træde ud af menighedsrådet og ind
kommer Leif Jensen Ulstrup sogn samt Lisbeth Nielsen
Gundersted sogn.
En stor tak til Toft og Lisbeth for hver deres måde at
bidrage med indsats til daglig drift af vores to kirker. Til
Leif Jensen og Lisbeth Nielsen: Hjerteligt velkommen til
jer, som har givet tilsagn om at yde en indsats for vore
to kirker.
Som afgående formand for alle fire år, skal der lyde en
stor tak for den tillid som i har vist mig, noget har jeg fået
lov at bestemme, andre ting har jeg ikke fået medhold i.
Det er her demokratiet træder i kraft, ingen kan vinde
hver gang.
Det gennemgående træk ved vores møder er, at der plads
til humor.
Med venlig hilsen fra
Hans Frederiksen
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Menighedsrådet
- således som det er sammensat fra 1. søndag i advent 2016

4

Hvem er jeg?
En person som har siddet
i menighedsrådet for
Gundersted og Ulstrup
sogne de sidste fire år. Ude
i den virkelige verden har
der også været en plads
som er blevet udfyldt. Jeg er
døbt, konfirmeret og gift i
den danske folkekirke, den
sidste handling blev med
Rita, som snart har udholdt mig i 40 år og sidegevinster
er det også blevet til. To sønner, en svigerdatter og to
guldklumper.
Jeg er uddannet smed/ vvs montør, et fag der har fulgt
mig siden. Jeg er født praktiker, det administrative er
noget, der har sneget sig ind i mit liv og jeg må erkende,
at det er en meget vigtig del af vores moderne livsførelse.
Men administration gør det ikke alene, selv om tidens
trend er, at man tror det hele kan klares fra et skrivebord.
Men, når der går for meget politik, administration og
religion ind i vores hverdag, så forsvinder fornuften og
menneskes evne til at tænke fornuftig, sådan at vi alle
kan få en god hverdag ud af tilværelsen.
Min grundholdning til livskvalitet er, at vi kan ikke leve
af at feste, vi kan ikke leve af at administrere, vi kan ikke
leve af at sidde i kirken.
En god bladning må være, at ydes før der nydes.
Danmark er et dejligt demokratisk land, hvor vi går side
om side, uanset om vi er til fester dagen lang eller om vi
er til kirkelige handlinger dagen lang.
Fremtiden må være, at vi må erkende at grundstoffet af
et menneske er det samme, det er der ingen der kan lave
om på, men dér hvor vi kan bidrage med noget er, når

vi mennesker vil erkende over for hinanden at alle har
brug for alle.
Valget til menighedsrådet er overstået og jeg har sagt ja
tak til at bidrage med fire år mere i rådet og vil gøre
mit bedste for at Gundersted og Ulstrup sogne får
fornemmelsen af, at vi må og skal arbejde på tværs af
vores interesser.
En moderne kok, laver også moderne mad, ved at
blande de forhånd værende grundstoffer sammen og
alle gæsterne spiser med velbehag uden helt at vide hvad
de spiser, men nyder samværet.
Hans Frederiksen
Bente Vigsø
Mit navn er Bente Vigsø.
Jeg blev valgt ind i menighedsrådet for 4 år siden.
Jeg er født og opvokset
på en gård i Højstrup ved
Frøstrup. I 1990 kom jeg
til Himmerland, hvor jeg
sammen med min mand
Kristian købte en gård
i Vester Hornum. Få år
senere overtog vi Kristians fødehjem i Hvorvarp, hvor
vi fortsat er bosiddende. Vi har 2 sønner på hhv. 21 og
24 år. De er begge studerende i Aalborg. Jeg er uddannet
registreret revisor og arbejder på LandboNord i
Fjerritslev.
Lisbeth Kærsgaard Nielsen
Jeg hedder Lisbeth Kærsgaard Nielsen er 64 år - har
boet i Gundersted de sidste ca 35 år. Er butiksuddannet,

men arbejder nu med
bogholderi.
Har været på arbejdsmarkedet i 47 år, dog de
sidste to år på delefterløn.
Har tidligere været i Gundersted menighedsråd i ni
år.
Vi har to voksne børn.

Mogens Holm
Jeg har været medlem
af menighedsrådet i 4 år
og haft hvervet som kirkeværge. Som kirkeværge
arbejder man tæt sammen
med graverne omkring
administrationen af og tilsyn med kirkegården herunder føring af kirkegårdsprotokol og udfærdigelse af pasningsaftaler. I den kommende periode vil
den største opgave blive at lave en plan for kirkegårdens
udformning i fremtiden. Der er blevet langt flere plæneog urnebegravelser. Det er derfor vigtigt at få lavet en
plan så vi også i fremtiden får en pæn, harmonisk og
sammenhængende kirkegård uden for mange tomme
gravsteder.
Leif Jensen
Fulde navn: Arnold Leif Jensen, men bruger Leif
Nyt medlem fra 2016
Jeg er 72 år, gift med Inge på det 50-sinds tyvende år
og vi har to døtre. Den ældste er bosat i Norge og den
yngste er bosat i Canada.

Mit aktive arbejdsliv
har været i Flyvevåbnet,
hvor jeg gjorde tjeneste i 43 år indtil pensionsalderen blev nået. Jeg
har primært været på
Flyvestation Karup med 2
udstationeringer til NATO
hovedkvarteret i Norge
nær Oslo, den første fra
1977 – 1981 og den anden
fra 1989 - 1993. De sidste 11 år af tjenestetiden blev
afviklet i NATO hovedkvarteret på Flyvestation Karup,
hvor et par udsendelser til Kosovo også fandt sted.
Vi flyttede fra Silkeborg her til sognet i år 2000, bosatte
os på Bækkelund, lige uden for Hornum, hvor vi nu
nyder vores otium.
Peter Ole Myrup Hansen
Der findes mennesker med utrolig magt.
Tænk sig, en af dem har bedt mig skrive ord til dette
blad. Jeg vil nærmest betegne det som magtmisbrug.
Nå, hvorfor være så genstridig?
Årsagen er, at jeg opfatter mig selv som sprogligt
handicappet. Beviset: Læser sjældent en bog, film har
ikke min store interesse – bortset fra dokumentar, har
aldrig løst en ”kryds og tværs”, kæmper med fruen i huset
om at komme først til sudokuer og løser dem på stribe.
Jobbet som regnskabsfører for menighedsrådet er for
mig, som pensionist, en interessant fritidsbeskæftigelse.
Bare det at få lov at betale regninger med andre folks
penge, er der jo en vis tilfredsstillelse ved. Men der er
også en del andre opgaver. Der skal laves budget, og
den gode Storm P. har jo ret: Det er svært at spå om
fremtiden – hvem ved, hvornår taget blæser af?
Dernæst skal de føromtalte regninger/bilag (ca. 700 bilag
pr. år) konteres, dvs. der skal bestemmes, hvilket formål
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og art ydelsen er købt til.
Herefter skal bilagene
bogføres. En gang om
måneden skal personalets,
herunder vikarers, aktiviteter indberettes til lønbureauet, således at de
kan blive honoreret for
deres indsats. Og hvorfor så
besvære sig med alt dette? Der
findes også et aktivitetscenter
i Aars, hvor pensionister kan blive underholdt.
Det gør jeg, fordi jeg tilfældigvis har været medlem af
menighedsrådet i Gundersted i mange år. På denne måde
kan jeg på behagelig vis være med på sidelinjen. Endelig
vil jeg også gerne være med til at yde en indsats for at
bevare Folkekirken. Den har været en fast bestanddel af
mit – såvel i glæder som i sorg.
Peter Ole Myrup Hansen
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Kjeld Østergaard
Jeg har siddet i rådet i en
lille periode fra foråret
2015 – 2016 og vil fortsat
gerne være en del af
repræsentationen
fra
Gundersted sogn og by i
kirkens bestyrelse.
Jeg er 68 år og er født og
opvokset i Gundersted og
er derfor også både døbt og konfirmeret i Gundersted
kirke. Jeg har været landmand og drevet landbrug i 31 år
efter at jeg overtog mit barndomshjem. Nu er jeg hobbybonde og pensionist.
Ud over at bruge lidt tid på at være i menighedsrådet,
er jeg også med i bestyrelsen for Købmandsgårdens
Forening og Vandværksforeningen i Gundersted.

Info fra organist
Anne Elisabeth Appel

SangKlang øver i Sognehuset
onsdage fra kl.19-21

Med plads til kaffe og snak.
Vi har brug for flere stemmer, så alle er hjerteligt
velkomne til at komme med sin.
Kom og prøv.
Koret begynder igen den 8. februar 2017.
Anne Elisabeth Appel, 26403134
Spirekoret og Børne-og Ungdomskor
Korene har snart sunget i snart et år.
Og det har været et år fyldt med sanglyst og bevægelse.
Og liv.
Vi øver tirsdage i Sognehuset.
Kl.14.20-15.10: Spirekor: 1.-3.klasse.
Kl.15.20-16.10: Børne-og Ungdomskor: 4.kl.og opefter.
Første gang: Tirsdag, den 31. januar 2017.
Henvendelse kan ske til Anne Elisabeth Appel
Tlf: 26403134.
SyngSammenAften
den første onsdag i måneden
En aften med frit valg fra Højskolesangbogen og andre
gode sangbøger.
Og kaffe til – naturligvis.
Første gang: Onsdag den 1.marts 2017 fra kl.19.0020.30.
Velkommen
Anne Elisabeth Appel

Siden sidst

- af Inge Frandsen

Ud over det daglige arbejde, som skal udføres ved
kirkerne, har vi også haft nogle særlige oplevelser
gennem arrangementerne og møder med sognets
beboere og de artister, som har optrådt for os.
Vi har bl.a. haft fornøjelsen af meget god musik og sang.
De seneste måneder har vi fejret høst, denne gang også
med en særlig gudstjeneste tilrettelagt for børnene.
Kirkens børnekor var medvirkede og de var allerede
blevet dygtige til at synge sammen.
Der kom så mange børn med deres pårørende til
børnegudstjenesten og den efterfølgende spisning, at
pizzamanden i Hornum måtte smøge ærmerne ekstra
op, da Thomas Vigsø kom ilendes til og fra sognehuset
med den varme spise.
Vi håber, at alle fik det at spise som de måtte ønske!

Jeanett Riberholt Hansen til høstgudstjenesten i Ulstrup kirke
sammen med organist Anne Elisabeth Appel

Sangklang til Skærtorsdagens gudstjeneste 2016

Til BUSK – gudstjenesten
i 2016 sammen med
FDF havde vi fornøjelsen
af at møde Per Schmidt,
udklædt som traditionel
smuk, fransk klovn (som
ikke forskrækker hverken
børn eller voksne) og
som fortalte en historie
på verdens ældste facon,
nemlig sprogløst med
masser af mimik.

Kristian Rusbjerg spiller virtuost Bach i Markedshallen,
Hornum. Her ses han sammen med kirkesanger Karl Martin
Andersen

Kristina Friis Hansen og Mette Duedahl Pedersen til høstgudstjenesten i Gundersted kirke
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Arrangementer
Ulstrup Kirke
Julekoncert med
Dorimus i
Ulstrup kirke
Torsdag, den 1. december, kl. 19.30

Julekoncert i Ulstrup kirke med det nordjyske kammerkor Dorimus.
Koret består af omkring
20 medlemmer og har
eksisteret siden 1993 med
organist og dirigent Doris
Kjærgaard som korets leder.
En musikalsk oplevelse, som
giver den gode stemning i
advents- og juletiden.
Som altid er der Norske
klejner og kaffe efter koncerten.
Velkommen!
Lucia ved 5. klasse på Hornum Skole
Søndag, den 11.
december, kl. 16.00

Lucia ved 5. klasse på
Hornum Skole og provst
Hanne Petersen

Lysgudstjeneste,
Kyndelmisse
Søndag, den 5. februar 2017, kl. 19.30
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Det mindste lys kan bekæmpe mørket.
Lysgudstjeneste med levende lys og gode salmer.

Stillegudstjeneste
Tirsdag, den 28. februar 2017, kl. 17.30 -18.00

En tid til stilhed, til sang, en tid til at lytte.
Giv dig selv en fredfyldt stund før aftensmaden.
Alle er velkomne.
Børnegudstjeneste
Torsdag, den 16. marts 2017, kl. 17.30 -18.00

Med spisning i sognehuset bagefter. Maden er gratis.
Alle er velkomne!
Musikgudstjeneste i Ulstrup kirke
Søndag, den 26. marts 2017 kl. 19.30

Man kan ikke se eller røre ved musik. Men musikken
kan røre os. Og ved at lægge øre til, kan vi lade os bevæge
af den. Ligesom med troen. Derfor hænger musik og
kirke sammen.
I musikgudstjenesten får vi besøg af unge mennesker,
der elsker at udøve musik:
Jakob Aarup - bas, klaver. Frederik Nygaard - trommer.
Kristoffer Svaneborg - trompet. Julie Svensmark - sang,
alt-horn. Søs Ebdrup - saxofon - sang. Caroline Wetche
- klaver, sang, kontrabas
Sang for de mindste
Tirsdag, den 28. marts 2017, kl. 9.30

Sang og musik for børn
fra ½ - ca. 3 år.
Ny sæson begynder i marts:
Sang, rytmik, fagter og fortællinger fra bibelen.
Oplæring i den kristne tro
på den hyggeligste måde.
Dagplejere, forældre/bedsteforældre er velkomne sam- ”Så fik vi igen hjulpet Gud
men med børnene.
med at sætte solen op på
plads”.

Arrangementer
Gundersted Kirke

Kunst, musik og kloge,
vovede og frække ord

Stillegudstjeneste

Hvor var du, mor?
Når demens rammer

Organist Anne Elisabeth og
sognepræst Inge Frandsen
inviterer til en hyggelig/
opbyggelig aften.
Aftenen vil være bygget
op over tiden omkring
1500-tallet, hvor mange
store kunstnere inspirerede
hinanden. Tiden var en
brydningstid på alle måder.
Der vil være musikeksempler fra 1500-tallets
rytmiske musik, billedek- Melozzo da Forli, ca. 1480
sempler fra kunstens verden, og ord fra Martin Luthers
bordtaler ved festlige lejligheder.
Aftenen begynder med en let anretning med sild og hvad
dertil hører. Pris for mad og drikke: 50 kr.
Tilmelding til Organist Anne Elisabeth på tlf. 98 21 70 19,
mail: appel@liengaarde.dk eller til Inge på tlf. 98 52 53 11
eller mail: ifr@km.dk senest den 30. januar 2017

Tirsdag, den 17. januar 2017,
kl. 19.00-21.00

Samtaler omkring en salme

Foredrag ved Dorthe Tagmose
ud fra egne erfaringer om
langsomt at miste sine pårørende
til demens. Begge forældre til
Dorthe Tagmose blev ramt af
demens. Dorthe Tagmose vil fortælle om det nødvendige i at forholde sig til et faktum med følelser og fornuft i behold.
Kom og hør om hvilke spørgsmål pårørende bør stille
sig selv og det offentlige.
Vær vel mødt!
Venlig hilsen fra Menighedsrådet

Jeg vælger en salme, som vi synger igennem og derefter
samtaler om.
Vi har tidligere haft gode samtaler om gamle såvel som
nye salmer, som vi uddrager hverdagserfaringer og
oplevelser fra.
Der kræves ingen forudsætninger.
Alle er velkomne til denne udvidede form for
morgenkaffe!
Venlig hilsen fra
Inge Frandsen

Tirsdag, den 24. januar
2017, kl. 17.30-18.00

Med et sagte tempo bevæger vi os frem til sjælefred og
hjerte-ro.
Alle er velkomne!
Lysgudstjeneste, Kyndelmisse
Søndag, den 5. februar 2017, kl. 16.00

Levende lys, gode toner og salmer
Gudstjeneste til det sidste af dagens lys og med
aftenstemning.

Arrangementer
Hornum Sognehus

Onsdag, den 1. februar 2017, kl. 19.00 – 21. 00

Lørdag, den 14. januar 2017, kl. 9.30-10.30
Lørdag, den 18. marts 2017, kl. 9.30-10.30
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Kirkelige handlinger
Ulstrup Kirke - Vielse

Ulstrup Kirke - Vielse

Ulstrup Kirke - Vielse

18. juni 2016
Christina Holst
Kristensen og Morten
Holst Kristensen

30. juli 2016
Anne van Vliet Krogh
og Jelle van Vliet

20. august 2016
Heidi Pedersen
og Jakob Jørn Pedersen

Ulstrup Kirke - Dåb

Ulstrup Kirke - Dåb

Ulstrup Kirke - Dåb

Ulstrup Kirke - Dåb

23. oktober 2016
Oliver Kaasgaard
Schmidt

Begravelser

✝
Ulstrup Kirke

Lone Bang Larsen
28.07.2016
Ingrid Marie Jensen
06.09.2016
Erna Kristensen
16.09.2016
18. september 2016
Magnus Ryberg Norup
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9. juli 2016
Milas Janner
Mortensen

30. oktober 2016
Malou Brændstrup
Dahl

Danny Per Christiansen
15.10.2016
Gudrun Laursen
29.10.2016

Sognevejviser
Sognevejviser
Provst Hanne
Hanne Petersen
Petersen
Hvalpsundvej 2, Hornum, 9600 Aars
Aars
Tlf. 98
98 66
66 10
10 27
27 mobil. 20 57 99 09
E-mail: hpe@km.dk
hpe@km.dk
Træffes
efter aftale
aftale
Træffes efter
Sognepræst Inge Frandsen
Frandsen
Nysumvej 6, Rold, 9510 Arden
Tlf. 98
98 52
52 53
53 11
ifr@km.dk
E-mail: ifr@km.dk
Træffes efter
Træffes
efter aftale
aftale
Organist Anne
Anne Elisabeth
ElisabethAppel
Appel
Tlf.
98
21
70
19
Tlf. 98 21 70 19
E-mail:
E-mail: appel@liengaarde.dk
appel@liengaarde.dk

Kirkesanger Karl
Kirkesanger
Karl Martin
MartinAndersen
Andersen
Tlf.
98 66
66 32
32 13
13
Tlf. 98
E-mail:
E-mail:
karlmartin.andersen@gmail.com
karlmartin.andersen@gmail.com

Graver, Ulstrup
Ulstrup
Marianne
Stenberg Poulsen
Poulsen
Marianne Stenberg
Mobil
20
44
38
01
Mobil 20 44 38 01
E-mail:
E-mail:
hornumulstrupkirke@gmail.com
hornumulstrupkirke@gmail.com

Graver, Gundersted
Gundersted
Keld
Engemand
Keld Engemand
Mobil
Mobil 30
30 30
30 14
14 52
52
E-mail:
gunderstedkirke@gmail.com
E-mail: gunderstedkirke@gmail.com

Menighedsrådsmedlemmer:
Menighedsrådsmedlemmer:
Hans Frederiksen
Hans Frederiksen
Mogens Holm
Bente
Vigsø
formand,
tlf.Nielsen
98 66 26 00
kirkeværge
Lisbeth Kærsgaard Nielsen
Mogens
Holm
Keld Østergaard
næstformand
Leif
Jensen
Peter Ole Myrup Hansen
Lisbeth
Myrup
Kjeld
Østergaard

kontaktperson

Bente Vigsø Nielsen
kasserer
Toft Kristensen
formand for
kirkegårdsudvalg

Nørklekreds
Nørklekreds
Aktion
Børnehjælps "Mother Teresa" nørklere mødes i
Aktion Børnehjælps
”Mother
nørklere
mødestili
Sognehuset
den anden
tirsdag Teresa”
i måneden
fra kl. 13.30
Sognehuset
tirsdagsamvær,
i måneden
kl.er
13.30
ca.
kl. 16.30.den
Deranden
er hyggeligt
hvorfrader
gangtili
ca. kl. 16.30. Der er hyggeligt samvær, hvor der er gang i
strikkepinde og hæklenåle.
strikkepinde og hæklenåle.
Vi
kaffe og
og synger
synger et
et par
par sange.
sange.
Vi får
får kaffe
FDF-Hornum
FDFHolst
Hornum
Hanne
Pedersen, formand
Hanne Holst Pedersen
, formand
Bjørnstrupvej
2. Mobil 50
70 97 61

Mødetider se:

Bjørnstrupvej
Mødetider
se 2www.fdf.hornum.dk www.fdf.hornum.dk
Mobil 50 70 97 61

Besøg
Besøg af
af præsten
præsten
Ønsker
som
Ønskerman
manpræstens
præstens besøg,
besøg, eller
eller er
er man som
pårørende,nabo
naboeller
eller
ven,
bekendt
med
perpårørende,
ven,
bekendt
med
at at
enen
person
– f.eks.
i forbindelsemed
medhospitalindlæggelse
hospitalsindlæggelse- son
f. eks.
i forbindelse
– ønsker
præstens
besøg,
er man
altid
velkommen
ønsker
præstens
besøg,
er man
altid
velkommen
til
at kontakte
præsten.
attil
kontakte
præsten.

Hold dig opdateret på:

hornumogomegn.dk
gundersted.dk
hornumogomegn.dk •• gundersted.dk
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Ulstrup
		

4. december
11. december

11.00

Gundersted
---

Præst
Mette Holmstrøm

Familiegudstj./Luciaoptog

16.00
-18. december
11.00
9.30
24. december
16.00
14.30
25. december
9.30
11.00
26. december
11.00
--31. december
15.00
13.30
1. januar
Ingen
Ingen
8. januar
Nytårsparade
11.00
--15. januar
9.30
11.00
22. januar
11.00
9.30
24. januar
--Stillegudstjeneste
		
17.30 -18.00
29. januar
9.30
--5. februar
Kyndelmisse
Kyndelmisse
19.30
16.00
12. februar
11.00
9.30
19. februar
--11.00
26. februar
9.30
--28. februar
Stillegudstjeneste
17.30-18.00		
5. marts
11.00
9.30
12. marts
11.00
9.30
Torsdag 16. marts
Børnegudstjeneste		
17.00 -17.30
--19. marts
9.30
11.00
26. marts
Musikgudstjeneste		
19.30
--2. april
9.30
---

Hanne Petersen
Inge Frandsen
Hanne Petersen
Hanne Petersen
Inge Frandsen
Inge Frandsen

Hanne Petersen
Inge Frandsen
Hanne Petersen
Inge Frandsen
Inge Frandsen
Inge Frandsen
Hanne Petersen
Mette Holmstrøm
Hanne Petersen
Inge Frandsen
Inge Frandsen
Hanne Petersen
Hanne Petersen og
Inge Frandsen
Inge Frandsen
Hanne Petersen
Inge Frandsen

Kirkebil:
Kirkebil kan rekvireres ved henvendelse til Bo's Taxi tlf. 98 63 12 22 inden dagen før kl. 16.00

Altergang
Der er normalt
altergang kl. 9.30.
Er der kun en
gudstjeneste i
sognene, er der
altid altergang ved
denne gudstjeneste
uanset klokkeslæt

