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Så begynder arbejdet igen
Organistens klumme - af
Alex Carving Ahn
Nu da jeg er vendt tilbage fra barsel, begynder
arbejdet igen. Valdemar,
vores søn, kom til verden d.
13.12, og allerede nu kan
vi se, hvor stor han er blevet, og hvor meget han har
udviklet sig. Vi er taknemmelige for, at alt er gået godt!
Det var mærkeligt ikke at skulle spille
i julen, men det var rigtigt, for tiden
med ham som spæd får man ikke
igen. Helt fri i barselsperioden har
jeg dog ikke haft, for jeg har passet
mine studier på Kirkemusikskolen i
Vestervig.
Jeg glæder mig til foråret og somme-

ren, og særligt glæder
jeg mig til at synge med
koret. Kirkekoret i Hurup
er blivende, og det har
niveau! At deltage og
lede en adventsgudstjeneste med et så oplagt
kor, som tilfældet var 2.
s. i advent, var en stor
oplevelse for mig. Tak!
Derfor er jeg glad for, at koret skal i
gang igen. Fra februar og til sommer
synger vi sammen, og koret kommer i
denne sæson til at deltage ved flere
lejlgheder. Læs blandt andet mere
om en stor dobbelt-kor-koncert i maj
inde i bladet.
Har du mod på at prøve kræfter
med korlivet, eller kender du en, så
er der også plads til jer i koret!

Børnefestival 2020 i Thy

Organist: 		
Alex Carving Ahn, tlf. 30 29 51 71,
alexalex@hotmail.dk.

15. - 17. maj holder KFUM og KFUK Børnefestival i Thy.
Temaet for festivalen er “Magiske hænder”.
Det bliver en forrygende weekend for børn med fællesskab, store oplevelser, aktiviteter, tid til tro og eftertanke, masser af sang og musik osv. Der kommer børn fra
hele landet, og også fra lokalområdet vil mange børn
være med, når det går løs i Hurup.

Kirkesanger:
Ina Christoffersen, tlf. 20 65 49 13.

Bliv deltager…

Graver Helligsø-Gettrup:
Leif Svalgaard, tlf. 97 95 62 95 / 20 25 62 95.

Kirkebil
Enhver, som har behov for taxi-transport til pastoratets gudstjenester, kan frit ringe til Hurup Taxi,
tlf. 97 95 12 73. Helst dagen før.
Handicappede med kørestol bestiller også transport
hos Hurup Taxi.
Pris kr. 20. Kirkekassen betaler resten.
Næste nummer
Dækker perioden 7. juni - 6. september.
Deadline
8. april til Trine Hausgaard Ubbesen, trhu@km.dk

2

Festivalen er for alle børn fra 6-12
år, og der kan læses meget mere
på festivalens hjemmeside
børnefestival.dk
For 13-15-årige er der et specielt
tilbud - Talentfabrikken - læs også
om det på hjemmesiden.
Vil man gerne følges med andre,
kan man kontakte Trine Hausgaard
Ubbesen, trine@kfum-kfuk.dk, tlf.
29257550, så hjælper hun med det
praktiske.
Tilmelding foregår via hjemmesiden.

Bliv hjælper…

Der arbejdes lige nu intenst i alle
udvalg for at færdiggøre program,
forkyndelse, madplaner, budgetter
osv.
Men for at få sådan et arrangement til at forløbe godt er der brug
for mange hjælpende hænder til alt
lige fra maduddeling og aktiviteter
til nattevagter osv.
Har du tid og lyst til at hjælpe, så
henvend dig til Janni Gramstrup,
Thisted, tlf 51557711, jannigramstrup@kfum-kfuk.dk eller til Inger
Bak Vestergaard, Bedsted, tlf.
61767622, ingerbak@kfum-kfuk.
dk. Velkommen til arbejdsfællesskabet omkring KFUM og KFUK’s
Børnefestival 2020 i Thy.

Hvor har du hjemme?
Af Ruth Folmersen
Jeg har hjemme, når jeg sidder på
min plads ved spisebordet, og vi
spiser sammen!
Jeg har hjemme på mit værelse, for
når jeg lukker døren, kan jeg være i
fred!
Jeg har hjemme i kirken, når jeg får
lov at sidde...
Der er mange valg at tage, på vejen
fra at være et barn, der bliver sat
på en stol, til at være en voksen,
der ved, hvor stolen skal stå!
Vi spiser mad fra mange
forskellige lande, vi bor
i mange forskellige
familiekombinationer.
Vi kan være kristne,
eller vi kan være
noget andet!
En forudsætning
for at være
hjemme og høre
til er kendskab
og kærlighed.
Grundtvig har
formuleret
det:
og han har
aldrig levet,
som klog på
det er blevet,
han først ej havde kær!
At være konfirmand
Når man er konfirmand, lærer man
kirken nærmere at kende. Vi, der er
i kirken, vil gerne give traditionerne
videre, og gøre kirken til et trygt og
velkendt hjemsted. Derfor skal konfirmander gå til gudstjeneste, synge
salmer og blive fortrolige med det
helt særlige hus.
Konfirmanderne tegnede i januar
en kirke og et hus, der ligger oveni
hinanden, for vi har hjemme begge
steder. Når man er døbt, har man
hjemme i kirken! Ligesom man kalder
på sin mor eller far, når man kommer
ind ad døren hjemme, ”er der nogen

hjemme?”. Sådan må man også kalde
på Gud, ”Far, er du der?”, når man
har brug for det.
Sammen med konfirmanderne fandt
vi ord, som betegner det gode ved
at høre hjemme. Der er to ord, som
går igen, kærlighed og tryghed. Der,
hvor vi hører hjemme, er der, hvor vi
oplever kærlighed og tryghed.
Flere skrev også: eget værelse og
PS4 på listen over hjemstedsord.

kene ud og sætte stole ind, så vi kan
se på hinanden! Nogen spørger også
engang imellem, om vi kunne fejre
gudstjeneste på en anden måde! Men
der sker ikke så meget, for det er
svært.
Måske skal vi lave om? Engang imellem skal man ændre lidt på tingene!
Men netop det at vi, i kirken, sidder
på en bænk og ikke skal se på de
andre, men ser fremad, og at man
må blive på sin bænk, hvis det passer
bedst i dag, det gør, at der bliver
plads til, at den enkelte kan have
sit eget lille rum, også her i kirken, lige midt i fællesskabet.
De solide bænke, som
står fast, er på én
gang med til at tvinge os til at sidde
sammen og give
plads til fredelig
fordybelse, lige
mellem alle de
andre.

Det er vigtigt, at man kan få lov at
være i fred, og have et sted uden
krav eller opgaver. Det kan fx være
på værelset i selskab med Playstation 4!
Der kan sættes mange forskellige ord
på, hvad et godt hjem er. Jeg tror, vi
kan bruge de samme ord om at høre
hjemme i kirken, som vi bruger om at
høre hjemme – hjemme!
Den rette plads
Hjemme flytter vi indimellem rundt på
møblerne, men ofte ryger de tilbage
igen, for både møbler og mennesker
har en plads i stuen.
I menighedsrådet taler vi mest om,
om det var en god idé, at tage bæn-

At have flere
hjem
Mange af
konfirmandernes tegninger blev
til små slotte. Det er som det engelske ordsprog,
my home is my castle. Mit hjem er mit
slot. Det betyder, at uanset hvor småt
vi bor, hvor fattigt det kan være, så
er det sted, hvor vi hver især hører
hjemme, som et slot, vores slot. – Det
fineste og det bedste sted at være!
Alle børn ved i dag, at man kan høre
hjemme flere steder, og det går at
høre hjemme mange steder, hvis man
oplever sig velkommen og elsket.
Det samme gælder her i kirken, når
man har gået til gudstjeneste i mange
år, så er man hjemme, og så har man
en bænk, hvor man gerne vil sidde.
Fortsættes på næste side...
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...Fortsat fra s. 3
Når man er konfirmand, kan man
godt spørge: Giver det her nogen mening for mig? Hører jeg til? Men alle,
der er blevet døbt, hører med.
Det er en vigtig pointe, at man må
være med, uden at kunne svare eller
forklare. Vi døber gerne børn, når
de er helt små og ikke selv kan svare.
Men når man bliver større, må man
gøre et stykke arbejde for også selv
at finde sin plads i huset.

Jesus viste altid, hvad han mente ved
at gøre noget. Den sjoveste fortælling
er den om Zakæus. Han var en lille
kortbenet mand, han var også skatteopkræver, og fordi han fik en ussel
løn for det, blev han tyv. Han krævede for meget i skat og lagde noget
af det i sin egen pung.

kaldte ham ned fra træet, ”kom ned,
jeg vil gerne besøge dig!”
Zakæus havde ikke et hjem, hvor
mange kom, for de kunne ikke lide
ham, men den dag, lukkede Zakæus
sin dør op, og hans hjem fik en helt ny
betydning, fordi han blev velsignet
med et besøg af Jesus.

Da han hørte, at Jesus skulle komme
forbi, kravlede han op i et træ ved
vejen, så kunne han se, selvom han
var lille, og så kunne han gemme sig
for de andre. Men Jesus så ham og

Vi har mange konfirmander i Hurup,
og vi har mange konfirmander, der
går til gudstjeneste. Jeg håber, at de
også vil føle sig hjemme i kirken.

Du vil
headhuntes.
Fair nok.
Stil op til menighedsrådsvalget 2020 i
Hurup, Helligsø-Gettrup
Menighedsrådet arbejder for at sikre de bedste
rammer for en levende og relevant folkekirke.
Vil du være en del af din lokale kirkes ledelse? Så stil op
til menighedsrådsvalget 2020 og vær med til at give
noget godt videre.
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Hvorfor sidde i menighedsråd?
Af Herdis Damgaard Andersen,
menighedsrådsformand i Hurup.

Af Poul Nørgaard, menighedsrådsformand i
Helligsø-Gettrup.

Ofte er vi på vej til arbejde,
til fritidsinteresser, til venner,
til alt muligt. I perioder får vi
ikke altid givet os selv tid og
ro til at gøre tanker om livet,
om meningen, om ens næste,
om taknemmelighed, om næste
dags mulighed, om….

Helligsø og Gettrup sognes fælles menighedsråd afholdt
i maj 2019 et menighedsmøde med henblik på at opnå
opbakning til sognesammenlægning af de to sogne til et
sogn, som skal hedde Helligsø – Gettrup sogn.

Når jeg giver mig tid til tanker
om livet, er det for mig vigtigt, at der er en kirke, hvor
man kan komme, enten når det er i glæde eller i sorg. Et
sted, hvor man bliver mindet om evigheden, om at man
er en lille del af en stort sammenhæng, at livet har en betydning, og
at der er noget efter døden.
For at der er en kirke i hvert sogn,
skal der gøres et arbejde. Nogle er
ansat ved kirken og udfører et stort
og godt arbejde, andre sidder i et
menighedsråd og er med til at tage
ansvar for det arbejde, der bliver
gjort i kirken og ud fra kirken.

Dette for at lette det kommende menighedsrådsvalg, da
vi med et sogn skal afholde ét valg i stedet for to. Der var
på mødet fuld opbakning til forslaget, som efterfølgende
er sendt til provstiet og stift til godkendelse. Begge steder
har videresendt dette med anbefaling til Kirkeministeriet.
Ved kongelig resolution af 6. jan. 2020 er det bifaldet, at
Helligsø og Gettrup sogne sammenlægges til et sogn.

”Det er et meget
spændende
arbejde, som
giver lokale
resultater”

Jeg har siddet i Hurup menighedsråd nu i næsten 2 perioder. Det har været nogle spændende år, hvor vi har haft nogle byggeprojekter og været
med i ansættelsen af præst/provst og flere medarbejdere. Vi har arrangeret sogneaftener, koncerter, udflugter
m.v.

Menighedsrådets primære opgave
er at drive kirke og kirkegård på
bedste måde, så der kan fejres gudstjeneste og kirkelige handlinger som
bryllup og begravelse. Derudover
prøver vi at afholde musikarrangementer, som der er stor tilslutning til.

I øjeblikket arbejder vi i menighedsrådet på at få en aflastningsklokke i
Helligsø, så der kan etableres automatisk ringeanlæg. Dette er et spændende projekt, som det nyvalgte menighedsråd kommer
til at følge til dørs, da vi er afhængige af fondsmidler til
projektet.

Vi er optagede af, hvordan vi kan bevare traditionerne
omkring gudstjenesterne, men også om man kunne forny nogle områder. Vi ønsker, at alle kan komme i kirken
både ved festlige begivenheder, søndagsgudstjenesterne,
og også når der er begravelser/bisættelser. Det skal
være sådan, at kirkegården er et godt sted at kunne
mindes.
Det er et spændende arbejde at sidde i et menighedsråd.
Vi ser nogle gange forskelligt på tingene, men vi kommer
længst, når vi kommer frem til fælles beslutninger.
I Hurup menighedsråd er der 7 pladser, der skal udfyldes.
Derudover består menighedsrådet af provsten, præsten
og 2 medarbejdere. Det er et spændende arbejde at gå
ind i.

Tegningsforslag af ny klokke og klokkestol i Helligsø

Så støt op om kirken og stil op til menighedsrådsvalget nu
i efteråret, den 15. september. Det er et meget spændende arbejde, som giver lokale resultater.
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Menighedsrådsvalg 2020
Et lovforslag omkring menighedsrådsvalg blev besluttet i 2018. Dette
træder i kraft i 2020, hvor der skal
vælges nye menighedsråd over hele
landet.

meddeler dette på valgforsamlingen.
Alle kandidater får mulighed for at
præsentere sig, og gøre rede for,
hvad man ønsker at arbejde for i
menighedsrådet.

Menighedsrådene i Hurup og
Helligsø-Gettrup er i gang med at
forberede valget. Valgbestyrelserne
skal på kursus, så vi lærer mere om
den nye måde, valget fremover skal
foregå på.

Der bliver givet mulighed for debat,
bl.a. for at få kendskab til ønsker
omkring menighedsrådenes arbejde i
den kommende periode.

Offentligt orienteringsmøde
12/5 bliver alle i sognene indbudt til
orienteringsmøder. Menighedsrådene
redegør for deres arbejde i det forløbne år og fortæller om, hvad man
er i gang med. De forskellige udvalg
fortæller om deres arbejde m.v.
På møderne bliver der redegjort for
det kommende valg og muligheden
for at få udskrevet et afstemningsvalg.
Perioden imellem de to mødeaftener
I sognene skal der gøres et godt
arbejde for at finde kandidater, der
vil opstille til valget. Der skal tænkes
i, om der er kandidater til alle poster
i menighedsrådet,
og det skal
sikres, at der
er et bredt
bagland,
der bliver
repræsenteret.
Valgforsamling
15/9 indbydes alle til
at vælge de
kommende
menighedsråd.
Personer, der
ønsker at
opstille som
kandidat,
6

Denne aften gennemføres et hemmeligt, skriftligt valg blandt alle
stemmeberettigede fremmødte, og
det offentliggøres derefter, hvem der
blev valgt.
Når man kender rådets sammensætning, vælges suppleanter.
Mulighed for afstemningsvalg
Hvis der er en gruppe i sognet, der
ikke mener, at sammensætningen af
menighedsrådet er efter ønske, er der
mulighed for at aflevere en kandidatliste med underskrifter senest 4 uger
efter valgforsamlingen. Dette udløser
et valg, der skal afholdes 17/11.
Her kan man stemme på personer på
de indleverede kandidatlister og de
personer, der blev valgt 15/9.

Tiltrædelse
Det nye menighedsråd skal derefter
konstituere sig, og den første arbejdsdag er 1. søndag i advent 2020
Læs evt. mere om valget på:
https://menighedsrådsvalg.dk/

Kom til
orienteringsmøde

12. maj
kl. 19 i Hurup
Kirkecenter
tirsdag

(Hurup menighedsråd) og i

Gettrup Borgerhus
(Helligsø-Gettrup menighedsråd)

- og hør mere

om menighedsrådets
arbejde samt det kommende valg

Den salme kan vi li’
Af Ruth Folmersen
Konfirmanderne synger salmer hver
onsdag morgen. I år har vi en særlig
konfirmandsalmebog med 25 udvalgte salmer, både nye og gamle og
salmer til højtider, årstider, morgen
og aften. Vi har ikke lært dem alle
endnu, men derfor kan man udmærket have en favorit!
I østen stiger solen op: Frida,
Amalie, Nanna, Naya, Sara, Olivia,
Sofie, Johanne, Filip, Frederik, Mikkel,
Mikkel, Christian
Vær velkommen Herrens år: Svend,
Lea, Maria, Juliane, Sabina
Et barn er født: Christoffer, Daniel,
Thais
Du som har tændt millioner af stjerner: Cecilie
Dejlig er den himmel blå: Marius

Troen er ikke en klippe: Johan, Mille,
Isabella
Guds nåde er en vintergæk:
Niels, Victor, Tobias og den
anden Tobias, Ida
Du kom til vor runde jord:
Sara, Maya, Mette, Mariana, Katrine
Der findes ikke en definition på, hvad god
poesi er, men her er
et par bud. Det er
svært at forklare
hvorfor, det er
bare gode ord:
”Julenat, da vor
Herre blev fød,
da tændte sig lyset i
mørkets skød”
og fra samme salme: Pinsedag da
Guds Ånd kom herned, da nedsteg

Guds kraft til vor skrøbelighed
Guds øje er en tordensol
Tro er utrolige kræfter
Du gav al din kærlighed
På spørgsmålet
om det er ordene
eller melodien,
der er bedst, har
de fleste svaret
melodien, og det er
jo sandt, at hvis ikke
melodien er god, så
bruger vi heller ikke
ordene. Melodien hjælper os, og vi kan lære de
mærkeligste ting udenad,
og vi kan få sagt mange
smukke og stærke ting, når vi
synger det.

Konfirmander
Konfirmationstelegrammer til konfirmander i Hurup Kirke
kan afleveres i postkassen ved kontorbygningen, Kirkevej
42, fra dagen før og indtil en halv time før konfirmationsgudstjenesten.
Der vil blive sørget for, at telegrammerne gives til konfirmanden. Venligst skriv konfirmandens for- og efternavn
på kuverten.
Gaver, roser mv. afleveres på konfirmandernes hjemmeadresse. Vi tager os kun af telegrammer.
Lørdag 2. maj
Alberte Eskerod Christensen, Thormodsvej 44.
Amalie Hvid Isachsen, Glentevej 4.
Cecilie Toft Jensen, Oddesundvej 278.
Filip Risum Nørbjerg, Bredgade 120.
Ida Grønkjær Nielsen, Østervang 2.
Johan Lindgren Vilhelmsen, Oddesundvej 272.
Juliane Lykke Worm, Bredgade 49A, 2.1.
Kristian Gustav Lund Nielsen, Vibevej 8.
Lea Fuglsang Therkildsen, Rugvænget 7.
Luna Marie Hummelshøj Kristensen, Bredgade 229.
Maria Brun Olesen, Elmevej 4.
Maya Worm Christensen, Vibevej 6.
Mette Sunesen Holt, Ullerupvej 1.
Mikkel Kanstrup Poulsen, Gormsvej 12, 2.tv.
Mikkel Odgaard Hansen, Rødkælkevej 1.
Naya Munk Lykkebo Madsen, Lærkevej 15.
Olivia Nykjær Mikkelsen, Grønhøjvej 1.

Sabina Leona Madsen, Søndergade 18A.
Sarah Bang Johansen, Birkevej 8.
Simon Oddershede Stricker, Møllebakken 1A.
Svend Jensen-Balsby, Fuglebakken 4.
Thais Bui Skræm, Ashøjvej 4.
Tobias Aleksander Frederiksen, Fredensvej 1.
Tobias Gillesberg Damsgaard, Grurupvej 5.
Viktor Ingvorsen Munkholm, Højvænget 22.
Søndag 3. maj
August Lyhne Lindberg Busse, Ashøjgade 28A.
Christoffer Andersen, Thyrasvej 31.
Daniel Conde Jensen, Vibevej 11.
Frederik Lyngs Nicolajsen, Korshøjvej 2.
Frida Hovedskou Ottesen, Ydbyvej 79.
Henning Nystrup, Bredgade 33.
Isabella Bjarking, Ulstedvej 6.
Johanne Ravnsbæk Moldrup, Thyrasvej 35.
Katrine Høje Laursen, Højtofte 27.
Malou Skytte Madsen, Fuglebakken 1.
Marius Hertz Holm, Storhøjvej 5.
Mille Skytte Madsen, Fuglebakken 1.
Nanna Rosa Holm Jensen, Fasanvej 2.
Niels Christiansen Nørgaard, Ashøjgade 30.
Noah Johannes Olesen, Storhøjvej 3.
Sara Fisker Jensen, Østre Allé 19.
Sofie Møller Pedersen, Bredgade 66.
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Leif han holder!
Af Susan Mølgaard
Vores graver og kirketjener Leif Svalgaard har valgt at gå på pension pr.
31/3.
I ca. 14 år - i blæst, i regn og i frost,
i dejligt sommervejr, ja i alt slags vejr
har Leif været at finde på en af vore
kirkegårde i Helligsø eller Gettrup.
Han har varetaget driften af de to
haver og gjort det på allerbedste
måde.
Han har luget - han har klippet, han
har plantet, han har gravet, han har
studset og han har nusset, og han har
pyntet! Han har omhyggeligt vedligeholdt og passet vore 2 haver. De
sidste år med nye smukke grønne
initiativer.
- De store runde bede og æbletræerne
tar´ sig godt ud i Gettrup.
Tingene er bare i orden.
Tak for det, Leif!

Leif har altid haft tid til snak. - Han
har med stor medmenneskelig indsigt
fornemmet, om det skulle være en
almindelig sludder om ”vind og vejr”
eller en ”stille snak” med forståelse
for sorgen. Det er der mange pårørende, som har sat pris på!
TAK for det, Leif!
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Ord, der kendetegner Leif, har været
ORDENTLIGHED, punktlighed, omhyggelighed og lydhørhed - vi har
kunnet stole på, at alt blev gjort!
Leif har været en meget værdsat
og vellidt medarbejder, som vil blive
savnet af både medarbejdere og
menighed.
Vi vil ønske dig og Karin ”held og
lykke” i seniorlivet! Tusind tak for din
indsats!
På vegne af menighedsråd og kolleger Susan Mølgaard.

Søndag 29. marts tager vi afsked
med Leif. Efter gudstjenesten kl.
10.30 i Gettrup Kirke er der kirkekaffe og anledning til at hilse på
Leif. Alle er velkommen.

I ca. 14 år har Leif søndag efter
søndag gjort klar i et af vore kirkerum til at modtage “gæster”. Han har
dækket bord og tændt lys. Han har
sørget for pyntning i kirken – ja gjort
alt klart, så man bare kunne sætte
sig og tage del i gudstjenesten. Han
har gjort klar til søndagstjenester,
koncerter, bryllupper og begravelser.
Han har serveret kaffe, småkager og
”bobler” – altid med godt humør og
et lunt blik i øjet.
Tak for det, Leif
Når man er kommet på kirkegården
for at mindes sine kære, så har man
ofte hørt Leif pusle med riven, bruge
hækkeklipperen - eller han har siddet
på havetraktoren i gang med at slå
græs eller rive grusgange, gravet eller andet forefaldende arbejde som
skulle gøres. Men at afbryde ham i
arbejdet - det kunne man sagtens, for

Tak for det, Leif!

Han har ringet med klokken – i de
første år manuelt i begge kirker –
senere med mekanik, som også skulle
læres og være styr på. Der kom styr
på det – kun en enkelt gang er solen
blevet ringet ned ”en times tid” – det
var mekanikkens skyld.
Leif løste problemet!

Da jeg nu – godt og vel har passeret folkepensionsalderen, har
jeg valgt at blive ”fuldtids-pensionist” pr. 31. marts.
Jeg har været glad for mit job
som graver. Startede i Helligsø 1.
januar 2006 – og de seneste 6 år
også været ved Gettrup Kirke.
Tak til menighedsrådet for rigtig
godt samarbejde og opbakning
gennem alle årene.
Jeg ser frem til pensionist-tilværelsen, men vil dog ind imellem
også komme til at savne den
kontakt med pårørende, jeg har
haft på kirkegården.
Hilsen Leif

Fotoalbummet

Line til matchmøde med nyuddannede præster

Lucia med minikonfirmanderne

Lucia-arrangement med minikonfirmanderne

Julen i sang og fortælling

Julen i sang og fortælling

Julegudstjeneste for skolebørn

Tænd et lys for andre!
Aflever dine lysestumper...
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.

...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.
Der betales kontant.
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Tekst
Det sker i foreningerne
Indre Mission

Møder i Missionshuset kl. 19.30 (hvor
andet ikke er nævnt)
Missionsuge:
Tirsdag 3. marts. Sognepræst Peter
Østerby Jørgensen, Galtrup. Solosang v. Jens Højbjerg, Hørdum.
Onsdag 4. marts. Sognepræst Poul
Henning Poulsen, Thisted.
Torsdag 5. marts. Missionær Henrik
Søgaard Jørgensen, Dragstrup. Sang
og musik ved Limfjordstrioen.

Kvindernes
Internationale Bededag

Fredag 6. marts kl. 19 i Hurup Kirkecenter.
Temaet i år er: ”Rejs dig! Tag din
båre og gå!”
Forskellige kvinder fortæller om deres
egen baggrund i Zimbabwe og om
de præcise udfordringer, de har i
deres hverdag.
Vi vil bede for dem og os selv, samt
lytte til en prædiken.
Der er mulighed for hyggeligt samvær, hvor vi lærer hinanden at kende
på tværs af sogne- og kirkeskel.
Kaffen er gratis.
Der er indsamling til projekter i udlandet.
Alle kvinder uanset alder er hjertelig
velkomne.
Tirsdag 10. marts Kredsgeneralforsamling Agger Missionshus.
Onsdag 11. marts. Generalforsamling. Kaffebord.
Onsdag 18. marts. Bibelkredse i
hjemmene.

Pedersen. Emne: Filiperne 4, 4 ”Glæd
jer altid i Herren”, kan man altid det?
Kaffe.
Tirsdag 31. marts. Kredssamfundsstævne i Agger Missionshus. Missionær Villy Sørensen, Hammel.
Onsdag 1. april kl. 14.30. En eftermiddag med Jens Erik Munk Jensen,
Roslev. Kaffebord.
Onsdag 1. april. Soldatervennefest i
Vestervig Missionshus. Tale v. Ruth Brik
Christensen, Kølkær.
Onsdag 15. april. Bibelkredse i
hjemmene.
Tirsdag 21. april. Inspirationsaften
på kredsplan ved missionær Henrik
Søgaard Jørgensen, Dragstrup.
Kaffebord.
Onsdag 22. april. Bibelforedrag ved
Sognepræst Lars Sandfeld, Hvidbjerg. Kaffe.
Onsdag 29. april. Missionær Jens
Peder Dalgaard, Nykøbing. Kaffe.
Onsdag 6. maj. Kredsmøde i Hurup
Missionshus. Tale ved sognepræst
Carsten Riis Jensen, Møborg. Kaffebord.
Tirsdag 12. maj i Kirkecentret kl.
19. Orienteringsmøde om menighedsrådsvalget 2020.
Onsdag 13. maj ”Tabor mødet
2020” i Indre Mission egnsmuseum
i det gamle missionshus ”Tabor” i
Harring v. sognepræst Knud Bunde
Nielsen, Thisted.
Onsdag 27. maj. Bibelkredse i hjemmene.

Torsdag 19. marts. Bibelkursus i Vestervig Missionshus. Emne: ”Et glimt ind
i Himlen” v. seniormedarbejder Per
Weber, Hinnerup.

Onsdag 3.juni. Tidl. sognepræst
Robert Enevoldsen, Holstebro. Kaffebord.

Onsdag 25. marts. Fælles bibeltime v. sognepræst Line Skovgaard

5. - 7. juni Årsmødefestival på Mørkholt Strand Camping.
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Mission Afrika

6. april. Møde hos Sillie Poulsen,
Højtofte 15.

Klub 91

på KFUM, Nygade 5 kl. 19.30
Mandag 23. marts. En rejse gennem
Nationalpark Thy i billeder og ord v.
klitplantør Ib Nord Nielsen.
Mandag 20. april. Transporterhvervet gennem 100 år v. Niels Chr.
Christensen, HURUP THY.

Det Grundvigske
i Sydthy

i Hurup Kirkecenter kl. 19.30
30. marts. Unge og kristendom v.
Ivan Tabrizi, Nørhå. Andagt i kirken.

Besøgstjenesten

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
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
Tekst
Kirkens kalender
Øvrige gudstjenester

1. januar
Det Danske Bibelselskab 330 kr.
Hjertelig tak for enhver gave

Begravede
Fristedet kl. 10.30
4. marts
Ruth Folmersen
1. april
Line Skovgaard Pedersen
6. maj
Kaj Mogensen
3. juni
Else Kaag Bjerg
Plejehjemmet Åbakken kl. 14.30

4. marts
18. marts
1. april
15. april
29. april
27. maj

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

Menighedsrådsmøder

Datoerne er med forbehold for ændringer
Hurup kl. 19.15
3. marts
31. marts
5. maj kl. 17
2. juni
Møderne er offentlige og finder sted i Kirkecentret.
Helligsø-Gettrup kl. 19.00
24. marts
22. april
26. maj
Møderne er offentlige og finder sted i præstegården.

Indsamlinger
8. marts
12. april
26. april
21. maj

Folkekirkens Nødhjælp
KFUM og KFUK
Kirkefondet (i kirkebøssen)
Folkekirkens Missionsråd

Der indkom
24. november Danmarks Folkekirkelige
			
Søndagsskoler 555 kr.

Hurup
3. december Emma Yde Mikkelsen
31. januar
Kurt Røgter

Syng med i Hurup Kirkes 2 forskellige kor
Voksenkor
Koret begyndte igen første
torsdag i februar, altså
6/2 kl. 19. Sæsonen løber
til og med 28/5, hvor vi
slutter af med en dobbelt-kor-koncert.
Har du lyst til at synge i
kor, eller kender du en, så kom og vær med i et hyggeligt fællesskab. Det er torsdage aftener kl. 19-21 i Hurup Kirkecenter.
Ledsagekor
Ledsagekoret synger med på
salmerne under gudstjenesten.
Alle, der har lyst til at synge, er
velkomne. Der øves kl. 16-16.45
onsdagen før den søndag, koret
medvirker.
Datoer: 8/3, 5/4, 2/5+3/5 (konfirmationer), 7/6.

Hjælp klimaforandringernes største ofre!
Folkekirkens Nødhjælps Indsamling søndag 8.
marts er dedikeret til verdens fattigste. Vi
samler ind til mennesker, der intet forsvarsværk har, når katastrofen rammer.

Giv hjælp til verdens fattigste ved at
tilmelde dig som indsamler hos Herdis
Damgaard Andersen,
herdis.damgaard@youmail.dk, tlf. 23322726.
Indsamlerne mødes i Kirkecenteret efter gudstjenesten, hvor de fordeles i hold og får tildelt en rute. Alle husstande i Hurup by besøges
så vidt muligt. Efter et par timer er der sandwich m.v. i Kirkecenteret.
Vi håber, I tager godt imod os, når vi kommer rundt i byen. Det er
også muligt at indbetale et beløb til Folkekirkens nødhjælp på Mobilepay. Nummeret offentliggøres på Facebook og hjemmesiden.
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
Friluftsgudstjeneste på Ashøje
Mandag 1. juni kl. 10.30
indbyder kirkerne i Sydthy
igen til fællesgudstjeneste
på Ashøje.

Claus Nybo, Vestervig
prædiker. Korene i sognene
inviteres til et pinsekor under
ledelse af organist, Alex
Carving Ahn.
Spejdere, FDF’ere, KFUM og
KFUK’ere mv. er velkomne både med og uden faner.
Der vil være et lille aktivitetshjørne for børn.
Efter gudstjenesten er der kaffe i det fri.
I tilfælde af dårligt vejr flyttes gudstjeneste til Vestervig Kirke.

Ny sekretær

Sydthy provsti har ansat en ny provstisekretær, Nanna C. G. Christensen, (Lene
Immersens afløser) pr. 1/3. Hun kommer
også til at løse nogle opgaver for Hurup
Kirkekontor, så tag godt imod hende. Nedenfor en lille hilsen fra Nanna:
”Jeg hedder Nanna, er 30 år og bor i Hurup sammen med min mand, Per, og vores
to børn; Marius og Ida. Jeg er uddannet
lægesekretær, men ser frem til den 1. marts,
hvor jeg starter som provstisekretær i Sydthy Provsti. Jeg glæder mig til at komme i gang, da der med garanti
er meget spændende at skulle lære.”

Tag et ”frikvarter” fra
hverdagen
Tirsdag 3. marts kl. 16.30 kan du igen komme

forbi Hurup Kirke til et afslappende åndehul. Organisten
spiller en lille halv times blød musik til stilhed og eftertanke.
Kom som du er, tøm hovedet for tanker, fordyb dig i ”bare
at være”, tænd et lys...
Vi begynder kl. 16.30, så kom lidt før og find dig en plads,
hvor du kan finde din egen ro.

Babysalmesang

- en hyggelig
halv time, hvor
samværet
med dit barn
er i fokus.
4 gange
årligt kan du
ved Hurup
Kirke deltage i et babysalmesangsforløb, hvor vi mødes én
gang ugentligt, onsdag kl. 10-10.30, i 5-7 uger.
Børnene er så små (2-11 mdr.), at meget af tiden
foregår på gulvet i kirken (på dyner og tæpper).
Vi synger og laver fagter til kendte salmer og
sange, siger remser, ”danser” mv. Når vi synger,
bruger vi ofte kun det/de første vers, for det
drejer sig ikke om ordene i sangene, men om den
glæde der kommer af at synge og lytte.
Næste forløb starter 15. april.
Det er gratis at deltage, og er for ALLE i hele
Sydthy Provsti.
Babysalmesangen ledes af Birte Aarup og Trine
Hausgaard Ubbesen. Tilmelding til Trine Hausgaard Ubbesen på trhu@km.dk. Holdet gennemføres ved 5 tilmeldte.

Nørklerier
Først strikkede I dåbsklude, de er nu brugt.
Så har I strikket en ny stak – TAK for det.
Vi kunne godt bruge lidt flere dåbsbørn at
tørre hoveder på, men stakken bliver langsomt delt ud.
I løbet af kort tid får vi nye møbler i
kirkecenteret. Samtidig er vi i en tid, hvor
genbrug og gentagen brug er noget, vi
alle sammen tænker på. Derfor har vi fået
den idé, at vi sammen kan hækle en bunke
servietter til gentagen brug, når vi mødes i
kirkecenteret.
Vi skal lige have fundet den bedste farve
på garnet, så hører I nærmere.
Hilsen sognepræsterne
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Særlige arrangementer
Have for de levende og døde - idéaften
Tirsdag 17. marts kl. 19.30 i Hurup Kirkecenter
Hvordan skal Hurup kirkegård se ud i fremtiden?
Hvad vil du bruge kirkegården til?
Har du idéer til forandringer eller nye tiltag?
Det er nogle af de spørgsmål, du vil få mulighed for at komme
med dine svar på, når menighedsrådet indbyder til idéaften.
Der vil være et kort oplæg og derefter mulighed for samtale,
hvor vi kan dele ønsker og vilde idéer.
Kom og vær med til at udvikle Hurup Kirkegård.
Kaffen koster 25 kr.

Mariæ Bebudelse
29. marts kl. 10.30 i Gettrup Kirke
Denne søndag vil voksenkoret medvirke ved gudstjenesten.
Vi vil hvirvle vinterens støv ud af krogene og fylde
huset med forår og sang.

Påske-spaghettigudstjeneste
Tirsdag 31. marts
kl. 17.15 i Hurup Kirke

Det er også dagen, hvor vi skal tage afsked med
kirkens graver, Leif Svalgaard.
Efter gudstjenesten er der kirkekaffe og anledning
til at hilse på hinanden.

Påsken begynder
med, at Jesus
rider ind i Jerusalem. Han gik ellers mest på sine
ben eller sejlede i
en båd, men hvorfor
havde han ikke en hest,
når nu han ville ride?
Kom og få svaret til
spaghettigudstjenesten...
Som altid er der pasta og
kødsovs til alle lige efter
gudstjenesten
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Tekst
Særlige arrangementer
Vi synger påsken ind
Torsdag 2. april kl. 19 i Hurup Kirke
Kom og vær med til at synge påskesalmer og -sange af karsken bælg.
Vi skal synge de ”gode gamle” men også nogle af de nyere.
Koret deltager.

Koncert med Northern Assembly
Onsdag 22. april kl. 19.30 i Gettrup Kirke
Et møde mellem nordiske toner, eller et fællesskab af
nordiske musikere, betydningen af gruppens navn har
mange nuancer. Dina har hjemme både på de nordatlantiske Færøerne og i Etiopien, Andreas i England og
Norge, Jesper er fra Nordjylland og Jens fra Sønderjylland. I dag bor de alle i Danmark og har gennem
de sidste år arbejdet med at finde deres helt egen
fællesnordiske klang. De spiller deres egen musik, som
er populær både på de danske sommerfestivaller og
på den irske Pub.

I Gettrup kirke spiller de en akustisk koncert og fortæller om deres vej til musikken og det oversøiske fællesskab. De synger på engelsk, men fortæller på dansk.
Kom og få en oplevelse, som vil klæde vores middelalder kirke i glæde og skønhed.
Koncerten er gratis, dørene lukkes op kl. 19.00

Sogneaften om alle verdens lande
Tirsdag 28. april kl. 18
i Hurup Kirkecenter
Kom til et hyggeligt og medrivende spiseforedrag. Vi starter aftenen med at spise tapas
sammen kl. 18.
Foredragsholder, Henrik Jeppesen, er født i
Thisted i 1988 og bor i dag i Brasilien. Han vil
fortælle om at rejse til alle verdens lande og
nå alle 193 lande i en alder af 27 år. Henrik
har mange historier at fortælle om sære lande
og lærerige oplevelser, og så vil han
14

komme ind på, hvordan man rejser for næsten ingen penge.
Velkommen til lækker mad
og et spændende foredrag!.
Tilmelding til kirkekontoret senest 22. april på tlf.
97 95 11 84 eller trhu@
km.dk.
Pris: 50 kr. inkl. mad

Særlige arrangementer
Tekst
En Lærke Letted’
Lørdag 9. maj kl. 14 i Hurup Kirke
I 2020 fejrer Danmark 75-året for befrielsen. 75 år er
gået siden de tyske tropper overgav sig, og danskerne
kunne rive mørklægningsgardinerne ned, sætte lys i
vinduerne og feste i gaderne.

og fædrelandsfølelsen med Alsang. SAGA vil gerne
hylde det fællesskab, der opstår gennem fællessang,
og fællessang vil derfor indgå som et tilbagevendende
samlingspunkt gennem koncerten.

Vokalensemblet SAGA fejrer jubilæet med en skræddersyet befrielseskoncert, ”En Lærke Letted’”, som mindes og fejrer, at Danmark har været frit i 75 år. Flere
af sangene er, på foranledning af SAGA, for første
gang arrangeret for fire kvindestemmer.
Undervejs i koncerten markeres selve befrielsesøjeblikket med originale lydklip fra befrielsen og
frihedsbudskabet fra London, i
en mosaik af lyd og toner.

Der serveres en kop kaffe og lidt godt til ganen i forbindelse med koncerten.

Under krigen samledes
danskerne om musikken,
og som en fredelig protest
styrkede man sammenholdet

DOBBELT-kor-koncert
Torsdag 28. maj kl. 19.30 i Hurup Kirke
28. maj får vi besøg af koret VokalEnergi fra Mejrup
ved Holstebro. Koret kommer og synger for os, men det er
ikke det eneste kor, vi skal høre den aften. Hurup Kirkes
eget kor vil også deltage, og menigheden får ligeledes
mulighed for at synge med.
Korene vil synge forårs- og sommersange på skift og med
hinanden, og fællessangene vil omhandle pinse og fejring
af 100-året for genforeningen mellem Danmark og Sønderjylland
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Gudstjenester
Tekst
1. marts
8. marts
15. marts
22. marts
29. marts
31. marts
2. april
5. april
9. april
10. april
12. april
13. april
19. april
22. april
26. april
2. maj
3. maj
8. maj
9. maj
10. maj
17. maj
21. maj
24. maj
28. maj
31. maj
1. juni
7. juni

Hurup

Helligsø

1. søndag i fasten

9.00 RF

2. søndag i fasten

9.30 RF *

3. søndag i fasten

10.00 LSP

Midfaste

10.00 LSP

Mariæ bebudelse

Gettrup

10.30 RF

9.00 RF

10.30 RF

Påske-spaghettigudstjeneste

17.15 RF, LSP

Vi synger påsken ind

19.00

Palmesøndag

10.00 RF

Skærtorsdag

10.00 RF

19.00 RF

Langfredag

10.00 LSP

10.00 RF

Påskedag

10.00 LSP *

10.00 RF

2. påskedag

10.00 LSP

1. søndag efter påske

10.00 RF

Koncert, Northern Assembly
2. søndag efter påske

19.30
9.00 LSP *

Konfirmation

10.30 IT

Konfirmation

10.30 RF

St. Bededag

10.00 LSP

Befrielses-koncert

14.00

4. søndag efter påske

10.00 RF

5. søndag efter påske

19.00 IT

Kr. Himmelfartsdag

10.00 RF *

6. søndag efter påske

10.00 LSP

Dobbelt-korkoncert

19.30

Pinsedag

10.00 LSP

2. pinsedag

10.30 LSP

10.00 RF

Friluftsgudstjeneste på Ashøje kl. 10.30 Claus Nybo

Trinitatis

10.00

RF = Ruth Folmersen, LSP = Line Skovgaard Pedersen, IT = Ivan Tabrizi

Guldkorn og visdomsord fra børn
- Min bror er ikke døbt. Derfor skal
han bæres til dåben nu, lige før han
skal konfirmeres. Madeleine, 10 år
- Mor beder tit til Gud om, at vi må
få et flisebadeværelse. Ola, 5 år
- Jesus var klædt i en kappe af guld.
Han havde langt hår og et stort
skæg. På fødderne havde han sandaler. Undtagen når han gik på vandet;
så havde han vandaler på. Julian, 7 år
- På Kristi Himmelfartsdag farer Gud
frem og tilbage mellem Jorden og
Himlen. Op og ned og op og ned. Tage,
7 år
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- Gud, Jesus og Helligånden er
egentlig én og samme person. Det er
ikke så let at forstå. Der er heller ikke
nogen af dem selv, der forstår det.
Stian, 8 år

- I vikingetiden fastede man fyrre
dage ad gangen ude i ørkenen. Men
de måtte gerne drikke. Runar, 8 år
- Jesus havde tolv brødre, som forrådte ham, uden at han vidste noget
som helst, mens de delte det sidste
måltid. Yngvild, 10 år
- Først døde Jesus, men så ombestemte han sig og gik ud igen. Nicole, 5 år

- Hvis du dør, så skaber Gud dig
om til jord. Så fatter du ikke en brik.
Magne, 7 år

Menigheden
- En menighed er de mennesker, der
går frivilligt i kirke. Jan Frode, 10 år
- Jeg gik engang igennem menigheden hen til bedstemor. Kate, 6 år
- En menighed laver menighedspleje.
Der kan man gå hen og få renset
huden og ordnet tæerne og få krøllet
hårfaconen. Frida, 6 år
Uddrag fra bogen ”Jesus gik på vandet for ikke at få våde
fødder” af Unni Lindell.

