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Barselsorlov
Organistens klumme - af Alex Carving Ahn
barnet føler sig elsket,
og det bliver spændende at opleve, hvordan
vores liv kommer til at
ændre sig.

Min forlovede og jeg
venter barn. Det er vores første, og det bliver
en dreng, fandt vi ud
af, da vi var til 20 ugers
scanningen. Vi glæder
os over forældreskabet,
og mens jeg sidder og
skriver dette, falder
mine tanker på salme
139 fra Det Gamle
Testamente:
Det var dig, der dannede mine nyrer,
du flettede mig sammen i min mors liv.
Jeg takker dig, fordi jeg er underfuldt
skabt,
underfulde er dine gerninger,
jeg ved det fuldt ud!
Mine knogler var ikke skjult for dig,
da jeg blev formet i det skjulte,
blev vævet i jordens dyb.
Da jeg endnu var foster, havde du mig
for øje;
alle dagene stod skrevet i din bog,
de var formet,
før en eneste af dem var kommet.
				

Salme 139, v. 13-16

Det er godt at vide, at barnet er
villet og har værdi uanset. Alle er
elsket af Gud ligegyldigt hvad. Vi
vil naturligvis også gøre vores til, at

Min forlovede, Marlene, er sat til at
nedkomme d. 12/12, og alt er klart
til barnets komme. Rammerne er trygge, naboerne er søde, og vi har plads
og hjerterum.
Derfor er det ikke mig, der skal spille
i julen, og jeg forventer først at være
tilbage i slutningen af januar fra
barselsorloven.
Rigtig glædelig jul og en velsignet
start på det nye år.

Tænd et lys for andre!
Aflever dine lysestumper...
Når julens stearinlys er ved at
være brændt ned, og du kun står
med stumperne tilbage, så husk, at
dine lysestumper kan tænde lys for
andre!
Der står en kasse i våbenhuset,
lysene kan lægges i, eller de kan
afleveres på bænken ved Kirkecentret.
Lysestumperne smeltes om til nye
lys, og overskuddet fra salget af
disse går til Danmissions arbejde.
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Tidligere har vi flyttet
og rejst en del. Faktisk
har vi boet i Tyskland
ad flere omgange, og
vi har besøgt over 25
lande. Nu er vi forhåbentligt flyttet for sidste
gang i meget lang tid, og Fuglebakken, her i Hurup, er vores nye hjem. Vi
har købt hus, malet lofter og moderniseret en gul murstensvilla. Her skal
vi danne familie, når to bliver til tre.

...og køb nye lys
Der kan
købes lys fra
Danmission i Hurup
Kirkecenter eller ved at
kontakte
sognepræst
Ruth
Folmersen.
Lysene
er støbt af de
lysestumper, der
er samlet
ind ved kirker,
foreninger
mv. i hele landet.
bl.a. Hurup
Kirke.

Den tid på året
Af Ivan Tabrizi
Julen er hjerternes fest, en tid til langsomhed og nærvær
– for nogen. For nogen er juletiden derimod en pestilens,
et irritationsmoment, der skal overstås. Er man ensom i
forvejen, forstærkes den ensomhed, når alle andre nyder
samværet med deres kære; er man underbemidlet, fremstår det meget klarere i lyset af naboens overdådige julebord. I den anledning er det nærliggende at moralprædike over tidens ekstreme materialisme, men kirken kan og
bør bruge sin tid på andet end at moralprædike – den
tjans er alligevel blevet overtaget af andre nu om dage.
Så lad os gå til de kristne kilder, mere specifikt 1. Mosebog 1,14: ”Der skal være lys på himmelhvælvingen til at
skille dag fra nat. De skal tjene som tegn til at fastsætte
festtider, dage og år.” Her er det værd at hæfte sig ved
ordet festtider, som skal fastsættes. Julen er et eksempel
på sådan en fastsat festtid. Om man elsker pebernødder,
julekalender og omkvædet til ”Et barn er født i Betlehem”
eller ej, så er det ikke en dårlig ting, at hele landet (mere
eller mindre) holder fri på de fastsatte helligdage. Uanset
om man bruger de af Kristus surt tjente fridage på skiferie, familie, runddans på bodegaen eller bare rundt om
juletræet, så giver det en national sammenhængskraft, at
det trods alt er på samme tid, man føjer sine tilbøjeligheder for det ene eller det andet.
Modsatte eksempler på sammenhængskraft i
det indenrigske,
kan man finde
på det både
rædselsfulde
og vidunderlige
fænomen, der går under navnet Facebook. Der kan man
støde på alle mulige skøre mærkedage; eksempelvis er
jeg stødt på nymodens mærkedage med titler såsom ”Gå
i rød kjole dag” eller ”International spis pandekagedag”.
Der er flere eksempler, men to må være nok for at understrege pointen om, at den slags nye mærkedage på ingen
måde har den samme substans som helligdage, der involverer Guds fødsel, død og opstandelse. Hvad mere er,
så forekommer der et voldsomt eksistentielt gab mellem
dage, hvor dine individuelle særegne mærkværdigheder
bliver tilgodeset og dage, der rummer hele menneskeheden i en frelseshistorie.

”..ingen kan

leve uden
mening i livet...”

Ethvert menneske lever en historie, dets egen historie. Ved
Kristus får man mulighed for at sætte den historie ind i en
større historie og dermed forstå sig selv i et andet perspektiv end blot det menneskelige perspektiv, som mildest talt alt for ofte viser sin begrænsning. Man behøver

naturligvis ikke – der er ikke tvang i kirken (længere),
men ingen kan leve uden mening i livet, og halter det
med at finde meningen i overdreven individualisme, så er
Kristus som bekendt Sandheden, Vejen og Livet. Mennesket, der blev født under trange kår og senere bar
sit eget kors for at dø en pinefuld død, viser vejen
til sandheden her i livet. Det er hårdt og brutalt
og det gav forfatteren til Narnia-bøgerne, C.S.
Lewis også udtryk for, da han sagde,
at ”Jeg vendte mig ikke til religion for
at blive glad. Det har jeg
altid vidst, at en flaske
portvin kunne gøre. Hvis
du vil have det virkeligt
behageligt, kan jeg
på ingen måde
anbefale kristendommen.”
Det
kristne
budskab
er ikke
glæde
og
atter
glæde,
det er
glæde og lys på
trods af smerte
og mørke;
en tanke der
opsummeres
i sidste vers af
salmen ”Velkommen Igen, Guds
engle små”:
O, måtte vi kun den glæde
se,
Før vore øjne lukkes!
Da skal, som en barnemoders ve,
vor smerte sødt bortvugges.
Vor Fader i Himlen! lad
det ske,
lad julesorgen slukkes!
Med ønske om glædelig
jul og godt nytår, Ivan Tabrizi
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Tekst
At bruge kræfterne bedst
Gudstjenestefejring – Gudstjenesteafvikling – Om at bruge kræfterne bedst
I mange år har der været to gudstjenester i Hurup, Helligsø-Gettrup pastorat hver søndag. Det er gået rigtig godt
en tid, men i takt med at der bor
færre og færre på landet, kommer
der også færre til gudstjeneste.
For et par år siden skar vi ned, så
der har været én gudstjeneste i
Helligsø hver måned og én gudstjeneste i Gettrup hver måned, for at
koncentrere fællesskabet og skabe
nogle bedre mødetider.
Denne vinter bliver der ingen gudstjenester i Gettrup kirke. Det skyldes manglende tilslutning, men det er også et forsøg på at samle fokus om at
fejre festlige og gode gudstjenester, der hvor menigheden

er. Et fokuspunkt er at få flere rytmiske gudstjenester i
Hurup, og dette kan vi arbejde henimod, hvis vi samtidig
skærer ned på afviklingen af de
mange gudstjenester og fokuserer
på hver enkelt gudstjenestefejring.
Det er tydeligt, at de som vil til
gudstjeneste vælger, de fleste
bruger alligevel bilen for at komme
frem.
Men det er med bævende hjerte, at
beslutninger om at omstrukturere og
skære ned bliver taget. Hvis du ikke
mener, det er rettidig omhu, så skriv til os på mail.
Ruth Folmersen, rsf@km.dk, Line Skovgaard Pedersen,
lspe@km.dk

At redde verden
Vi redder ikke verden med en julegave til et barn i
Rumænien, men det barn som lukker en julegave op,
bliver varm om hjertet.
Mange tunge julegaver er blevet pakket rundt i Hurup,
hos minikonfirmanderne og i børnehaveklassen.
Vi redder ikke verden ved at sælge lys og små kort,
men alligevel er der en lille bod i Hurup kirkecenter,
fordi det er vigtigt, at vi husker på mennesker i verden.
Se engang de smukke sommerfugle, som
Hans Henrik Larsen har fotograferet.
Minikonfirmanderne har
i år fået en stofpose fra
Zanzibar. Det er muslimske og kristne kvinder,
som går på syskole sammen, der har syet posen.
De lærer at sy, men det
handler lige så meget
om at lære hinanden at
kende.
Pengene for salg af lys, kort og ind-
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køb af stofposer bliver sendt til Danmission, som bruger
dem på at have dialog med muslimer, bygge kirke og
bekæmpe fattigdom.
Det er en langsommelig vej til fred i verden, men for
de mennesker som er med, gør det en forskel.

TAK
Af Line Skovgaard Pedersen
Når forfattere benytter sig af ekspertviden i deres (skøn)litterære værker, er det ofte brugt at de i efterskriftet siger tak til de eksperter, der
har leveret viden inden for forskellige
felter. Og denne gode tradition vil
jeg meget gerne følge.

provst og har hver dag formidlet en
venlighed, ordentlighed og imødekommenhed, som jeg sætter stor pris
på.
Det er en værdsat provstisekretær

Jeg har blot været en del af
teamet på provstikontoret de
sidste par år eller tre, men
der er ingen tvivl om at team
Sydthy provsti har været et
godt arbejdsfællesskab at
træde ind i. Lene Immersen
har med usvigelig sikkerhed
stået for oplæring af ny

og kordegn, vi tager afsked med! Og
jeg vil endnu engang følge forfatternes gode tradition og understrege at
enhver fejltagelse, den nye provst har
begået, er helt mit eget ansvar og
ikke beroende på mangelfuld oplæring!
Kom og tag afsked med Lene
søndag 23. februar.
Efter gudstjenesten kl. 10
inviteres alle til kirkefrokost /
reception i Hurup Kirkecenter
(se information vedr. tilmelding på side 15 her i bladet).

Af Lene Hausgaard Immersen
Efter mange års ansættelse
ved Hurup kirke og Sydthy
provsti er det snart tid til
at sige farvel og tak, og
goddag til et senior-liv på
efterløn.

rigtig godt, og her trives
vi med gode kollegaer i et
godt arbejdsfællesskab.

Det er blevet til 28 gode år
som ansat ved Hurup kirke
og 25 ½ år som provstisekretær ved Sydthy provsti.
Jeg startede som husmor ved
det nybyggede kirkecenter i Hurup,
og snart blev ansættelsen udvidet
med jobbet som præstesekretær.
Sekretær-arbejdet fandt sted i præstens kontor med fælles skrivebord,
skrivemaskine og pen. Senere kom en
PC med tekstbehandlingsprogram.
Da provsteembedet kom til Hurup,
blev jeg ansat som provstisekretær,
og timetallet blev sat op.
Kontoret blev etableret i den gamle
konfirmandstue, og provst og sekretær fik hver sit skrivebord med PC!

Arbejdsopgaverne har været mange,
forskellige, udfordrende og spændende. Også inden for kirkeverdenen er
der sket en voldsom udvikling gennem
årene. Jeg har lært at være omstillingsparat, så alle nye opgaver kan
blive spændende og lærerige.
For knap 7 år siden fik jeg en dygtig sekretær-kollega – det var rigtig
dejligt, for ind i mellem har det været
et ensomt job som sekretær med en
aktiv og idérig præst/provst.

Jeg vil gerne takke alle de
mange nuværende og tidligere ansatte og menighedsrådsmedlemmer ved Hurup
kirke og kirkegård, som jeg
har arbejdet sammen med i
løbet af årene. Tak til ”sognebørn” og andre, som jeg
har haft kontakt med på den
ene eller anden måde.
Tak til præster, menighedsrådsmedlemmer og ansatte ved alle kirker og
kirkegårde i Sydthy provsti. Jeg har
mødt og snakket med utrolig mange
mennesker i årenes løb. Jeg har altid
(bortset fra en kort periode) været
rigtig glad for mit arbejde.
Jeg har haft rigtig mange gode oplevelser og ser tilbage på 28 dejlige år
med stor taknemmelighed og glæde.

Det nybyggede kontorhus fungerer
5

Den salme kan jeg li’
Af Evan Møller
Det første problem, der meldte sig,
var at udvælge netop èn salme
blandt mange. Der er mange salmer,
jeg kan li`, ja faktisk de fleste i vor
salmebog.
Af en god salme kræver jeg en god,
sangbar melodi, sangbar i
menighedssammenhæng. Der
er eksempler
på melodier,
som nok er
gode til solosang måske
akkompagneret
af guitar, men
som ikke slår an
til fællessang. Enkelte melodier, både
nye og gamle, er nærmest umulige i
en større forsamling.
Endelig skal det nævnes, at en lidt
“tynd” tekst kan reddes af en flot
melodi, tænk bare på den afholdte
julesalme “Glade jul”, hvor Ingemanns

tekst slet ikke er på højde med den
originale “Stille nat”
Jeg har valgt nr. 78 “Blomstre som
en rosengård” fra 1837, som var
Grundtvigs mest produktive år.
Her får vi Grundtvigs smukke omskrivning af
profeten Esajas`
visioner. Salmen
udtrykker samtidig det kristne
herlighedshåb,
som kun kan
beskrives i billedtale.

Af en god

salme kræver jeg
en god, sangbar
melodi...
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Oprindelig var
der 15 vers,
men der er heldigvis luget ud. Når
inspirationen kom over Grundtvig,
kunne det godt løbe lidt af med ham,
men de 7 vers er netop perlen af den
lange salme. I dag kan vi vel ikke gå
ind i adventstiden uden at synge nr.
78.

Der er to udmærkede melodier til
salmen (Laub og Hartmann). Jeg
foretrækker Hartmanns melodi, som
også er eneste melodiforslag i den
nuværende salmebog.

1. Blomstre som en rosengård
skal de øde vange,
blomstre i et gyldenår
under fuglesange!
Mødes skal i stråledans
Libanons og Karmels glans,
Sarons yndigheder.

4. Skæres for den sorte stær
skal da øjne mange,
døve øren fjern og nær
høre frydesange!
Som en hind da springer halt,
stammer, som for målløs gjaldt,
løfter klart sin stemme.”

7. Højt bebude gyldenår
glade nytårssange:
”Blomstre som en rosengård
skal de øde vange.
Mødes skal i stråledans
Libanons og Karmels glans
Sarons yndigheder.”

2. Ryste mer ej noget knæ,
ingens hænder synke,
skyde hvert udgået træ,
glatte sig hver rynke,
rejse sig det faldne mod,
rinde let uroligt blod,
frygt og sorg forsvinde!

5. Så i Herrens helligdom
grant Esajas spå’de,
tiden randt, og dagen kom
med Guds lys og nåde,
med den Guds og Davids søn,
som gør end, i lys og løn,
Paradis af ørke.

N.F.S. Grundtvig 1837.

3. Herren kommer, Gud med os!
Troen på ham bier.
Byde vil han Fjenden trods
som sit folks befrier.
Alt betales på ét bræt:
Fjenden sker sin fulde ret,
folket dobbelt nåde.

6. Ære med vor høje drot,
med hans Ånd tillige!
Sammen de gør alting godt
i vort Himmerige;
døve, selv på gravens bred,
øren får at høre med,
stummes læber sjunge.

Kom på Børnefestival i Hurup
Giv børn en unik oplevelse i foråret,
ved at tage dem med på KFUM og
KFUK´s Børnefestival, der afholdes
15.-17. maj, i Hurup Thy.
Alle børn i alderen 6-12 år kan
deltage.
Værdier, oplevelser og tema
Børnefestivalens overordnede formål
er at skabe aktiviteter og fællesskaber for børn, der i trygge omgivelser
kan opleve hvordan den kristne tro
bliver relevant for deres liv. KFUM og

Vi arbejder i år med
temaet ”Magiske
hænder”. Det vil
udfolde sig både i
festivalsangen, aktiviteterne og forkyndelsen. Alle har hænder
og alle ser forskellige
ud ved nærmere eftersyn, du er dig - jeg
er mig. Det magiske
kommer, når vi står
sammen og løfter i
flok, når
vi bruger fællesskabets
hænder. Det løfter os
væk fra individets eget
ansvar og ind i et ‘vi’.
Når vi omsætter tanker
til handlingsperspektiver
skaber vi håb, fordi vi er
i Guds hånd.

KFUK ønsker at vise børn, at de
gennem aktive tilvalg og en tro i
eller på livet, kan tage hånd om
dem selv og andre. Vi skaber
livsmod og handlemuligheder.
Børnene oplever i løbet af
weekenden store musiske oplevelser, mangfoldige aktiviteter,
globale oplevelser, tid til refleksion, og der er altid tid til samtaler
om tro og tvivl.

des på børnefestival.dk.
Du kan, måske sammen med en anden
voksen, samle en gruppe børn, der
gerne vil afsted, og så kommer I til
at fungere som en samlet gruppe ved
de forskellige aktiviteter. Så let er
det!
For at det skal blive en god oplevelse for børnene præciserer vi, at der
ikke må tilmeldes børn, uden mindst
en voksen. Med i prisen er forplejning, deltagerne skal blot medbringe madpakke til fredag aften
og lidt lommepenge.
Pris:
Medlemspris: kr. 395
Andre: kr. 520.
Personer under 30 år tilbydes et
velkomstmedlemskab for 75 kr.

Det praktiske
Tilmelding og pris
Alle børn er velkomne og kan tilmel-

Festivalen starter fredag aften ca.
kl. 19:00 og slutter søndag efter
gudstjeneste til frokost.
Overnatning
Vi sover allesammen på Hurup Skole.
Du kan søge mere information på
www.boernefestival.kfum-kfuk.dk
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Fotoalbummet

Sensommerkoncert med Asynja Saxophone Quartet

Aftensang hvor man kunne ønske sin yndlingssang

Kirkefrokost og menighedens årsmøde

Koncert med ukrainske Dyvohray i Gettrup kirke

Minikonfirmanderne hygger

Øvning til gør-det-selv-musikgudstjenesten

Spaghettigudstjeneste med Tante Andante og prof. Virvar

0.A kommer med julegaver til fattige børn i Rumænien
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Fotoalbummet
Tekst

Minikonfirmander 3.A

Minikonfirmander 3.B

Konfirmandholdet 19/20
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Tekst
Det sker i foreningerne
Indre Mission

Møder i Missionshuset kl. 19.30 (hvor
andet ikke er nævnt)

Adventsfest

onsdag 4. december kl. 19.30 i Hurup Missionshus.
Tale og underholdning v. sognepræst
Peter Krabbe Larsen, Struer. Kaffebord.
Alle er velkomne.
Onsdag 11. december. Bibelkredse i
hjemmene.

Julefest

i Hurup Missionshus lørdag 28. december kl. 19.30.
Hele familien - børn, unge og ældre
inviteres til julefest.
Tale og underholdning v. sognepræst
Lillian Risum, Visby. Kaffebord.
Alle er velkomne.
Onsdag 8. januar. Bedemøde v. Henning Filipsen, Koldby.
Torsdag 9. januar. Bedeuge-gudstjeneste i Kirken.
Onsdag 15. januar. Bibelkredse i
hjemmene.
17. – 18. januar. Mandsstævne i
Bedsted v. missionær Bent Kjær, Hjørring. Program udleveres.
Onsdag 22. januar. Sangeftermiddag kl. 14.30 ved Aage Ringgaard.
Kaffebord.
Onsdag 29. januar. Jens Kristian
Brander taler over emnet:” Hvordan
deler vi Guds kærlighed?”. Kaffebord.
Onsdag 5. februar. Kredsmøde i
Bedsted Missionshus v. missionær Hans
J. Hedegaard, Blåhøj.
Onsdag 12. februar. Bibelkreds i
hjemmene.
Onsdag 19. februar. Møde v.
Christen Erik Christensen, Søndbjerg.
Kaffe.
Onsdag 26. februar. Bedemøde for
missionsugen v. Birgit Nielsen.
3. - 5. marts. Missionsugen.
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Generalforsamling

Besøgstjenesten

Torsdagstræf

Her må man gerne
snakke sammen!

i Hurup Missionshus onsdag 11. marts
2020 kl. 19.30.
Dagsorden iflg. vedtægterne.
På valg er Karen Ringgaard - Sillie
Poulsen - Bodil Nielsen.
Forslag fra bidragydere, hvorom der
ønskes afstemning, samt forslag til
kandidater til bestyrelsen skal foreligge skriftligt hos formanden senest
14 dage før generalforsamlingen.

I Missionshuset kl. 14.30-16.30
12. dec. Julefrokost kl. 11.30.
28. dec. Julefest i Missionshuset.

Mission Afrika

9. december. Møde hos Inga Brun
Kristensen, Gormsvej 3A.

Klub 91

på KFUM, Nygade 5 kl. 19.30.
Mandag 20. januar. Rundt om Finland v. Maria Kangas Christensen, Nr.
Nissum
Mandag 24. februar. Højskolesange
- melodier, tekster, fortælling og sang
v. Erik Sommer, Nr. Nissum.

Generalforsamling

KFUM og KFUK i Hurup indbyder til
ordinær generalforsamling tirsdag
18. februar kl. 19.30 på KFUM,
Nygade 5.
Dagsorden iflg. foreningens love.
Velkommen til medlemmer og venner
af foreningen.
Bestyrelsen.

Det Grundtvigske
i Sydthy

i Hurup Kirkecenter kl. 19.30
27. januar. Fuld frihed - eller pengene tilbage v. Ole Kobbelgaard, Ø.
Jølby.

ved menighedsrådene i Sydthy og
Sydthy Røde Kors.
Hvis du gerne vil have en besøgsven,
én, der kommer en gang i ugen, én,
der taler med dig, læser for dig, én,
der drikker en kop kaffe med dig
eller måske spiller et spil sammen
med dig.
Så kontakt: Else Boje - tlf. 97 95 16
36, Bodil Hilligsøe - tlf. 21 75 63 33

Man behøver ikke
være fra Hurup
for at komme på
Fristedet, alle er
velkomne!
Her er plads til alle
….som giver plads til andre. Der er
altid nogen at snakke med, man kan
læse avisen, spise et måltid mad.
Formålet er at skabe fællesskab, og
for nogen bliver det til nye venskaber.
Nogle kommer fast og hjælper til som
frivillige, andre kommer juleaften,
eller når der er strikkecafe, andre
kigger bare ind for at se, om der er
nok til at spille. Kig ind en dag og
tag gerne naboen med! Adressen er
Bredgade 81 i Hurup. Caféen drives
i samarbejde med KFUMs sociale
arbejde.
Du ved ikke, hvad det er, før du selv
har set det.
For flere oplysninger kontakt leder
Karin Fenger Madsen 97951875
KFUM og KFUK’s familieklub
Trine Hausgaard Ubbesen
Tlf. 29 25 75 50
trine@ubberne.dk
Hurup FDF
Henriette Christiansen
Tlf. 96 88 22 50
KFUM-spejderne i Vestervig
Ole R. Olsen
Tlf. 61 51 86 87
oro@tjoh.dk

Opslagstavlen
Kirkens kalender
Øvrige gudstjenester

Fristedet kl. 10.30
4. december Ruth Folmersen
8. januar
Kaj Mogensen
5. februar
Else Kaag Bjerg
Plejehjemmet Åbakken kl. 14.30

11. december
23. december
8. januar
22. januar
5. februar
19. februar

Ruth Folmersen
Ruth Folmersen
Lillian Risum
Sognepræsten i Boddum
Ruth Folmersen
Sognepræsten i Boddum

Menighedsrådsmøder

Datoerne er med forbehold for ændringer
Hurup kl. 19.15
3. december
7. januar
4. februar kl. 17
Møderne er offentlige og finder sted i Kirkecentret.
Helligsø-Gettrup kl. 19.00
22. januar
19. februar
Møderne er offentlige og finder sted i præstegården.

Indsamlinger Hurup Kirke

1. januar
Det Danske Bibelselskab
Hellig tre kongers tiden i kirkebøsserne
			
Mellemkirkeligt arbejde
Der indkom
15. september Høstoffer
4.577,50 kr.
17. september Danmission Fremtidsbørn
						962 kr.
13. oktober
KFUMs soldatermission		
						330 kr.
Hjertelig tak for enhver gave

Begravede

Hurup
6. juli
23. juli
			
26. juli
1. august
			
6. august
20. august
27. august
21. september
27. september
28. september
10. oktober
15. oktober
19. oktober
26. oktober
30. oktober
1. november

Pia Petersen
Johannes Bonnerup
Vestergaard
Aage Henning Nielsen
Anine Kathrine Ingeborg
Brandborg
Bente Christensen
Ernst Nielsen
Ester Amanda Houmøller
Lars Viggo Lundgren
Lone Hougaard
Birgitte Hunskjær Madsen
Ruth Andersen
Else Kristine Høgh
Bodil Vangsgaard
Arne Kjær Jørgensen
Ejgil Wang Filtenborg Nielsen
Ellen Nora Kristensen

Gettrup
14. september Kim Fogh
13. november Lilly Marie Bjørndahl Isachsen

DECEMBERGAVE
Når du kommer til gudstjeneste i Hurup
kirke i december måned, har vi en lille
gave til dig: ”Julens salmer og sange”, som
er sanghæftet til juleaften. Det indeholder
20 julesalmer og -sange, juleevangeliet
samt familiens juleaftensbøn.
Max. 5 stk. pr. prs.
(så længe lager haves).

Hjælp klimaforandringernes største ofre!
Folkekirkens Nødhjælps Indsamling søndag d. 8. marts 2020 er dedikeret til verdens fattigste.
Vi samler ind til mennesker, der intet forsvarsværk har, når katastrofen rammer. Ingen broer, der kan bringe dem i sikkerhed. Ingen
vand-reserver, når tørken rammer. Ingen mad, når ressourcerne
slipper op.
Giv hjælp til verdens fattigste ved at tilmelde dig som indsamler hos Herdis Damgaard Andersen, herdis.damgaard@
youmail.dk, tlf. 23322726.
Sammen klæder vi verdens fattigste på
til et klima i hastig forandring - og hvert et
skridt tæller den 8. marts.
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Tekst
Opslagstavlen
Lucia med minikonfirmander
Onsdag 4. december kl. 19 i Hurup Kirke

Minikonfirmanderne slutter deres undervisning med at synge julesalmer
i Hurup kirke.
Vi vil gerne fylde huset denne aften til en lille times julesang og julefortælling, mest for børn og alle som gerne vil synge med dem.

Kirkekaffe
Søndag 22. december
i Hurup
Når der kun er to dage til dagen,
I ved, gentager vi den hyggelige
tradition, vi etablerede sidste år,
og starter med morgenkaffe og
et rundstykke i kirken kl. 10.
Efter kaffen (kl. 10.30) holder vi
en kort gudstjeneste og ønsker
hinanden glædelig jul.

Ledsagekor

Syng med i ledsagekoret. Der øves kl.
15.30-16.15 onsdagen før den søndag,
koret medvirker. Under gudstjenesten
synges med på salmerne fra orglet. Alle
med lyst til at synge er velkomne.
Ledsagekoret medvirker: 15/12, 2/2
(aften), 8/3.

1. december =
1. søndag i advent
Det er en tradition, vi har haft i
mange år i Helligsø kirke, at der i
december er aftengudstjeneste og
derefter aftenkaffe i præstegården.
Kom til gudstjeneste 1. december
kl. 19 i Helligsø Kirke og gå med i
præstegården og smag min æblekage og mine brunkager.
Kom og vær med!
12

Voksenkor
Pastoratets voksenkor er godt
i gang.
Gennemsnitligt er der over
20 deltagere pr. gang.
Skulle flere have lyst til at
synge med, er man velkommen.
Koret starter op igen i februar, når Alex er tilbage fra
barsel. Hold øje med hjemmesiden og facebook.

Sorggruppe
Der begynder ny sorggruppe i
Sognegården i Bedsted torsdag
9. januar kl. 15.30-17.
Alle, som har mistet en nærtstående, og synes det er svært, er
velkomne. Vi mødes 7 torsdag
eftermiddage inden påske
Kontakt Ruth Folmersen, RSF@
km.dk, tlf. 29783690 eller
Else K. Bjerg, ELKB@km.dk, tlf.
31452440 for information og
tilmelding.

Vi synger julen ind
Tirsdag 17. december kl. 19 i Helligsø Kirke.
I år vil vi gerne invitere alle i pastoratet til at synge julen ind i Helligsø
kirke.Vi skal synge noget vi kender, noget af det der ikke er plads til
i julegudstjenesterne og en enkelt ny
julesalme.
Vi skal lytte til julemusik fremført
af lokale kræfter fra Helligsø
musikskole, eller som de kalder sig
”Helligsoelake vestroad band”. Det
er Lene og Tilde Smed Sørensen og
Torben Tangsig .

Særlige arrangementer
julens historie i sang og fortælling
Søndag 8. december kl. 16 i Hurup Kirke
Og det skete i de dage…
...ja, den indledning kender vi, holder vi af og forventer vi at høre juleaften. Det lille stykke tekst fra
Lukas-evangeliet fortæller os om en mor og en far, en
baby, der var på vej, en folketælling og et herberg,
hvor der ikke er plads. Vi møder hyrder, der ikke forstår så meget, og engle, der forstår det hele.
Men vi ved jo, at der er meget mere i den historie.
Tre vise mænd, for eksempel, og den ambitiøse kong
Herodes, der så gerne ville beholde sin magt.
Så hvis du har lyst til at høre hele historien og ikke
mindst høre vores nye kor synge skønne julesange – og
naturligvis også synge med selv, så har du muligheden
søndag 8. december kl. 16.
Inspireret af ”De Ni Læsninger” læser og synger vi
hele den gamle historie om ”De dage…”.

Julegudstjeneste for børn
Traditionen tro holder vi en julet, hyggelig
og ”børnet” julegudstjeneste for skolebørn.
Torsdag 19. december når
børnene har fået juleferie (kl. 12) inviteres alle

skolebørn (deres forældre er
også velkommen) til en kort
julegudstjeneste i Hurup Kirke.
Gudstjenesten starter kl.
12.20 og er færdig ca. kl.
13.
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Tekst
Særlige arrangementer

Nytårsgudstjeneste
Onsdag 1. januar kl. 16 i Hurup kirke

Der er mange anledninger til at begynde på ny.
Hver eneste morgen er ny, en mulighed for at prøve igen.
Det er ikke hver dag, vi husker på muligheden.
Men én gang om året, nytårsdag, da har vi anledning
til at huske tilbage på det år, der er gået og se fremad
på det nye år, som ligger foran os. Her er anledning
til at være stille sammen, til at takke for alt det, som vi
har lov at være en del af og lægge håbet om et godt
nytår i Guds hænder.

I Hurup kirke vil byde det nye år velkommen med en
festlig gudstjeneste, og bagefter hilser vi på hinanden
med kransekage og bobler.

Spaghetti-gudstjeneste
Tirsdag 28. januar kl. 17.15 i Hurup Kirke
Kan du gættte hvem jeg er, kan du gættte hvem jeg er?
Spaghettigudstjenesten er denne gang en gudstjeneste om at tage
maske på og tage maske af…
Bagefter går vi i Kirkecentret og spiser (gratis) pasta og kødsovs.

Kyndelmissegudstjeneste

Søndag 2. februar kl. 19 i Hurup Kirke
Kyndelmisse handler om lys i mørket.
I februar er det tid at tænde lys og finde tanker om håb. Engang var det tiden, hvor maden begyndte at slippe op, og der
var brug for at velsigne kornet, så det kunne række, til græsset
blev grønt igen. Selvom vi har mad nok, så gør mørket noget
ved os, og denne aften tænder vi lys.
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Særlige arrangementer
Tekst

Vintersangaften
Torsdag 20. februar kl. 19.30 i Hurup Kirkecenter
Vi gentager sangaftenen, hvor man selv vælger, hvad der skal synges.
I starten af september afholdt vi en sogneaften, og her blev der valgt over 15 forskellige sange.
Nu gør vi det igen, men denne gang skal sangene gerne have et vinterligt præg.
Som i september vil der undervejs være kaffe og kage, og Alex
holder korte oplæg om sangenes ophavsmænd.
Da sogneaftenen ligger en torsdag, er der altså ikke kor denne aften, men
alle korsangere opfordres til at dukke op og synge med, og selvfølelig
er I også meget velkomne til at ønske en sang.
Skriv dit sangønske til organist ved Hurup Kirke, Alex Carving Ahn, på
alexalex@hotmail.dk inden d. 16.2, og så kommer vi med sikkerhed
til at synge dit sangønske.
Vel mødt til en hyggelig sogne-sang-aften i
februar!

Afskedsreception
Søndag 23. februar efter gudstjenesten kl. 10
Alle interesserede fra Helligsø, Gettrup og Hurup sogne samt menighedsrådsmedlemmer og ansatte ved kirkerne i Sydthy provsti indbydes
til afskedsreception for præste- og provstisekretær Lene Hausgaard
Immersen.
Der bliver serveret en anretning fra starten, og senere bliver der en
kop kaffe.
Hurup Menighedsråd samt Sydthy provsti er værter denne dag.
Tilmelding til afskedsreceptionen senest 18. februar kl. 12 til kirke-/
provstikontoret, tlf. 97 95 11 84 (formiddag) eller mail TRHU@km.dk
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Gudstjenester
Tekst

Hurup

Helligsø
19.00 RF

1. december
4. december
8. december
15. december
17. december
18. december
19. december
19. december
19. december
22. december

1. søndag i advent

10.00 RF

Lucia ved minikonfirmander

19.00 RF

2. søndag i advent

16.00 LSP

3. søndag i advent

10.00 RF

24. december

Juleaften

25. december
26. december
29. december
1. januar
5. januar
9. januar
12. januar
19. januar
26. januar
28. januar
2. februar
9. februar
16. februar
23. februar
1. marts

Juledag

Vi synger julen ind

Gettrup

19.00 RF, LSP

Julegudstjeneste, dagplejen

9.30 RF

Julegudstjeneste, Skattekisten

9.30 RF, LSP

Julegudstjeneste, Aktivitetshuset

11.00 RF, LSP

Julegudstjeneste for skolebørn

12.45 LSP

4. søndag i advent

Morgenkaffe 10.00
Gudstjeneste 10.30 LSP
14.00 LSP
15.30 LSP
10.00 RF

2. juledag

15.15 RF

14.00 RF

Vestervig kl. 14.00 Jens F. Munksgaard

Julesøndag

16.00 RF

Nytårsdag

16.00 LSP*

Hellig 3 konger

10.00 RF

Bedeuge-gudstjeneste

19.30 RF

1. søndag e. Hellig 3 konger

10.00 LSP

2. søndag e. Hellig 3 konger

9.00 RF

3. søndag e. Hellig 3 konger

10.00 RF

Spaghetti-gudstjeneste

17.15

Kyndelmisse

19.00 RF

Septuagesima

10.00 LSP

Seksagesima

10.00 LSP

Fastelavn

10.00 RF Kirkefrokost

1. søndag i fasten

9.00 RF

10.30 RF

10.00 RF

10.30 RF

RF = Ruth Folmersen, LSP = Line Skovgaard Pedersen. * = indsamling (se s. 11)

Guldkorn og visdomsord fra børn
- Hyrderne var ude på marken for at
plukke korn, da de så en stor stjerne,
der ledte. Så tog de lige hen til hytten, hvor Jesus boede. Glenn Marius, 6 år
- Maria hed Marolle til efternavn,
før hun giftede sig. Hun var en slags
jomfru. Det betyder, at hun var meget
god, og at hun aldrig havde gjort
noget galt. Malin, 7 år
- De vise mænd så en stor stjerne,
som de fulgte efter. Til sidst kom de
frem til Jesus, som dengang bare var
et almindeligt barn. Så gav de Jesus
rygelse og myrra. Hans Thomas, 8 år
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- Meget gamle damer er meget glade for Gud, fordi de har mistet deres
mand. Andreas, 7 år
- Hver jul løber de herlige tre konger
rundt på markerne og samler gaver
sammen til Jesusbarnet. De ligner
julenisser. Tale, 6 år
- Præster er kedelige, men inderst
inde er de gode nok på bunden.
Per Marius, 8 år

- Hyrder er egentlig helt almindelige
mennesker. Det er ikke noget at grine
ad. Thea, 7 år

- Da det blev juleaften og julestjernen
lyste over Jomfru Maria, mens hun
vaskede trapper, skrev H.C. Andersen
”Peters jul”. Tiril, 5 år
- Gud har skabt alt, også skabe.
Kent, 6 år

- Nogle tror, at Jesus vil fødes på
ny. Men så må de vente lige, til han
bliver lille igen, og det kan tage lang
tid. Knut, 6 år
- Jesus leved på grevens tid. Det er
meget længe siden. Fredrik, 9 år
Uddrag fra bogen ”Jesus gik på vandet for ikke at få våde
fødder” af Unni Lindell.

