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Da der i denne tid er meget usikkerhed på
grund af Coronavirus/Covid-19 opfordrer vi til
at holde sig orienteret om eventuelle nye tiltag, der kan betyde ændringer i forhold til de
datoer, der er offentliggjort i bladet.

Så syng da Sydthy, lad hjertet tale
Organistens klumme af Alex Carving Ahn
I disse mærkelige
tider finder vi sammen på nye måder,
for vi må ikke mødes
i hverken kirken eller
kirkecenteret. Dette betyder blandt
andet, at vi ikke
kommer til at høre
koncerter eller synge
salmer i kirken, ligesom koret ikke
mødes. Hvor er det ærgerligt!
Nu, hvor vi ikke kan mødes fysisk,
må vi ty til fjernsyn og internet. Heldigvis har sang fået en opblomstring
på DR. Om morgenen kan vi synge
med Phillip Faber, og aldrig før har
flere sunget hjemme, siges det. Det
er da trods alt positivt! Herfra skal
lyde den største opfordring til at
synge hjemme, i haven, for naboen
og med hele husstanden.

Man skal anstrenge sig for at være i
dårligt humør, mens
man synger en sang,
og måske kommer der
i sidste ende endda
noget godt ud af
Corona-pandemi-krisen? I hvert fald har
fællessangen fået en
ny betydning, og flere
har nok fundet ud af,
at det er godt at kunne
mødes og deltage i forenings- og
kirkeliv, hvilket vi nemt kan tage for
givet, når ikke vi lige er ramt af en
pandemi!
Mit håb er, at flere vil komme i
foreninger og i kirke efter denne
Coronatid. Så kan vi nyde hinandens
selskab, synge sammen og opleve
fællesskab. Jeg glæder mig i hvert
fald til, at vi igen kan mødes i kirken
og synge i kor i kirkecenteret. Indtil
da må vi synge hjemme i stuerne
sammen med Phillip Faber.
På gensyn – vi synges ved!

”Jeg tror
på
jeg tror, a kristendommen,
som
ts
kun fordi olen er stået op: I
kk
jeg ser de
n, men fo e
jeg ved d
rdi
en ser alt
andet.” C.S
. Lewis

Når ingenting er som altid,
så burde vi skrive en sang
Af Ruth Folmersen
Sindre Skeie på sin Facebook-side d.
27. marts 2020:
”For en uke siden skrev jeg et dikt, som
jeg la ut her på Facebook, og som er
blitt delt videre utrolig mange ganger.
Det kjennes både fint og rart. Gennem
Tine Illums oversettelse fant det vejen
over grensen til Danmark, og der fanget Jens Nielsen det opp, og skrev en
melodi til….
Vi er i en urolig tid, som kommer til
å være ekstremt krevende for mange, både økonomisk og helsemessig,
og jeg ønsker ikke å bagatellisere de
prøvelserne som folk nu går gennem.
Men kanskje kan det likevel være godt
å tenke på noe annet, om det så bare
er et øyeblik……….
Hvis alt hadde vært som vanlig,
da kunne jeg åpnet mitt hjem
og budt på en vanlig kopp kaffe...”

4. Når ingenting er som altid,
så burde vi skrive en sang.
om hvordan vi vil, det skal være,
når dette er ovre engang.
Og måske vil første vers lyde:
at nu vil jeg åbne mit hjem
og byde - som altid - på kaffe
og gi’ dig - som altid - et klem.
Sindre Skeie, på dansk v. Tine Illum
		
De sidste mange uger har været helt
usædvanlige.
Vi er alle blevet afskåret fra dele af
vores sædvanlige liv, nogle mindre,
andre virkelig meget.
Mens de sædvanlige veje ikke har
været brugbare, så er andre blevet
brugt mere.
Gennem nogle dage, fulgte jeg en
forunderlig fortælling på Facebook.
Først lagde en nordmand et digt op.

Et meget enkelt digt om, at vi ikke
kan gøre det, vi plejer, men at når vi
igen kan gøre det, så er det første vi
vil at mødes og byde hinanden på en
kop kaffe og et kram.
Digtet blev oversat til dansk af Tine
Illum, præst i Sdr. Bjert og fik en
hjertevarm melodi af Jens Nielsen, organist i Sct. Olai i Hjørring. Måske har
du hørt sangen på Facebook, ellers
er den let at finde. I løbet af ganske
få dage, løb den lille sang rundt i
Norden. Først blev den sunget på
dansk af Jens, så kom den tilbage fra
Norge, og det lyder kun smukkere,
når teksten er på norsk. Så kom der
en svensk oversættelse og en færøsk
og til sidst også en engelsk.
Fortsættes på næste side...

1. Hvis alting nu var som altid,
så havde jeg åbnet mit hjem,
og budt dig - som altid - på kaffe,
og gi’t dig som altid et klem.
Hvis alting nu var som altid,
Så kunne vi mødes et sted
Og vi kunne sagtens vær´ mange
og alt det, vi kender, ku’ ske.
2. Og måske vi så ville tænke:
Den blev som altid, den dag.
Kan hænde vi helt enkelt glemte,
hvor endeløst rige vi var
- mens alting endnu var som altid.
For intet er ligesom før,
vi samler os ikke om bordet,
som mennesker altid gør.
3. Ja, alt er så underligt stille.
Og ingen ved helt hvad der sker,
og hvad det betyder for spurve,
og planter og alt det, som er.
Måske ser jeg verden lidt bedre,
når samfundet går lidt i hi
- alt livet som myldrer omkring os,
og alt, som gør jorden så rig.

Papirklip af Christine Lund Jakobsen
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Tekst
Når ingenting er som altid,
så burde vi skrive en sang
...Fortsat fra side 3
Der er utallige cirkler og ringe af
fællesskab i vores virtuelle univers.
Dette er blot mit eksempel på, at ord
og melodi er blevet til fællesskab, et
fællesskab der har bredt sig som en
glæde og et ønske fra de forskellige
aktører, lyt og del, syng, syng, syng.
Der er opstået et meget nærværende
fællesskab på tværs af Jylland, hen
over det hav hvor færgerne ikke sejler. Mellem mennesker som i forvejen
kender hinanden og så alle os, der
læser, lytter og synger med.

Dette forår har givet telefonerne nyt
liv, og det virtuelle fællesskab har
vist sig at være et givende fællesskab. Men intet kan måle sig med det
nærværende fællesskab, hvor vi kan
række ud og røre ved hinanden. Vi
havde måske glemt glæden ved det
almindelige, men nu, mens vi venter,
så går tankerne ikke imod nye måder
at gøre alting på. Jeg vil tro, at
mange, som jeg, længes efter at gøre
det samme, som vi gjorde før. Komme
til en fødselsdag, gå til gudstjeneste,

invitere et par gæster.
Jeg glæder mig til at blive trukket
lidt væk fra det virtuelle. Jeg glæder
mig til at komme tilbage til de gamle
fællesskaber, de velsignede ritualer
i gudstjenesten. Når vi så skal mødes
og gentage det - ikke blot danske,
men i alt fald skandinaviske hvis ikke
universelle - ritual at tale sammen,
mens vi får lidt at drikke, kaffe, te,
cola, juice, et glas rødvin, vand…….
det er lige meget, når blot vi kan
mødes rigtigt!

Ordet får krop ved tanken om den
kop kaffe og det møde, som vi savner. Snart skal vi være sammen igen,
og så vil det vare længe, før vi glemmer tiden, hvor vi ikke kunne mødes.
Mens vi synger, dukker fællesskabets
nærvær op, og selvom håbet kommer
fra det fremmede, så er det de gamle fællesskaber, der tegner sig foran
mig. Jeg savner kaffe og gudstjeneste på Åbakken, på Fristedet, hjemme
hos både den ene og den anden!
Pinse og fællesskab
Ånd har krop, det er altid min første
pinsetanke! Det bliver pinse, og vi ved
ikke (mens der skrives), om det bliver
muligt at mødes og fejre gudstjeneste. Pinse er Helligåndens fest i kirken.
Da Jesus tog afsked med sine nærmeste og forlod dem, blev der plads
til Ånden. Den kommer ikke til os som
flammer, der lyser synligt på hovedet
af dem, der får den. Helligånden er
usynligt tilstede, der hvor dåbsvandet
løber over barnets hoved. Helligånden er usynligt til stede, der hvor
mennesker deler nadver med hinanden, når den er højtideligt indstiftet i
kirken, og når vi deler en kop kaffe
og uden indstiftelse lader Gud Helligånd velsigne fællesskabet.
4

nok på. Den
få
t
a
r
e
d
å
m
to
”Der er
ere og mere
m
le
m
a
s
t
a
d
ene er ve
eden er ved at b
n
a
n
e
D
.
n
e
m
sam
C.K. Chesterton
gære mindre.”

De udskudte fester
Af Ivan Tabrizi
Konfirmationerne er udskudt, og det
er mildest talt træls. Nu var vi lige
ved at være i mål, men i anden halvdel af anden halvleg blev det hele
aflyst. Så vi må alle væbne os med
tålmodighed og håbe på, at verden
ser nogenlunde normal ud igen til
august, hvor det er planen at genoptage festlighederne. I mellemtiden er
der forventningens glæde at forholde
sig til, og den er jo som bekendt den
største glæde - eller også er det
bare noget, nogen engang har fundet
på for at dulme gemytterne og urolighederne fra ivrige børn og barnlige sjæle. For nok er tålmodighed en
dyd, men tålmodighed under uvishedens fortegn kræver tålmodighed af
heroisk karakter. I princippet kunne
konfirmationerne udskydes 30 år, da
ingen (i skrivende stund) ved, hvordan denne langsommelige og dystre
tragedie vil udspille sig; i sådan et
tilfælde tror jeg ikke, det er fornuftigt
at henvise til forventningens glæde.
Men før vi nu maler en vis herre på

væggen, så lad bekymringerne fare
og dommedagsprofetier ligge for en
stund. For uanset hvad, så bliver dette
års konfirmation (eller fraværet/
udskydelsen af den) mindeværdig ud
over alle grænser, for hvem vil ikke

”Det kristne
liv er et liv
i tryghed
og tillid”

om mange år på plejehjemmet stadig
kunne huske ”dengang der var coronakrise”. Og selvom konfirmationen
markerer konfirmandens eget ja til
indlemmelse i det kristne fællesskab i
forældres, præstens, familie og venners åsyn, så er ideen med det hele,
at man hver dag tager det Ja til sig
og prøver efter bedste evne at leve
i overensstemmelse med de guddom-

melige forordninger (hvad de så end
består af, er ligeledes en kristen pligt
at granske).
Så i stedet for at væbne sig med tålmodighed, kunne det måske være en
ide at tage forskud på glæderne og
gøre det til en daglig vane at indøve
sig i et kristent levned. Det lyder måske anstrengende, men der er virkelig
tale om glæder, fordi det kristne liv
er et liv i tryghed og tillid. I bund og
grund kan det koges ned til tre ord:
TRO, HÅB, KÆRLIGHED.
TROen på at det hele giver mening
og ikke er forgæves.
HÅBet på at det hele nok skal gå,
både her og hisset.
KÆRLIGHEDen til at se verden og
medmennesket som noget, der er
værd at tage vare på og lege
sammen med – for Gud smiler, når
menneskebørnene leger.
Så herfra ønskes en rigtig god
sommer og på forhåbentligt snarligt
gensyn.
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Håbet er en rejse, man kan tage på
uden at behøve en flyvemaskine...
Af Line Skovgaard Pedersen
For nogle uger siden inviterede Hurup
kirke børn og voksne til at samle
strandsten, dekorere dem med regnbuer og måske budskabet ”Det bliver
godt igen”, og lægge dem på plænen
foran kirken. Og sikken fantastisk
udstilling, der er kommet ud af det.
Tak for alle de fine sten med budskaber skrevet i ord, regnbuer, himmel og
skyer – og vist også en enkelt traktor.

Regnbuen er dukket op igen, ja næsten som aldrig før. Et gammelt symbol, der bliver ved med at dukke op
der, hvor mennesker har brug for at
blive mindet om håbet. Børn over hele
verden har den sidste tid malet regnbuer, hæklet regnbuer, ja produceret
alle former for regnbuer og hængt
dem op i vinduerne, i træer i parker,
og lagt dem på folks trappesten. Og
voksne har også kunnet genkende sig
selv, vore længsler og bekymringer,
i regnbuerne, som man for eksempel
kan se på Facebook.
Så regnbuen har tydeligvis noget at
fortælle os moderne mennesker.
Blandt de allerældste fortællinger i
Bibelen finder vi fortællingen om Noa,
der byggede et skib på Guds befaling. Han fyldte skibet med dyr, to
af hver slags, samlede sin familie, og
var på den måde klar, da den store
oversvømmelse kom. Og ombord på
skibet ventede dyr og mennesker på,
at uvejret og regnen skulle stilne af,
og oversvømmelsen fortage sig, så
der igen var land at færdes på. Noa
sendte en due ud, og da duen kom
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tilbage med et olivenblad i næbbet,
vidste Noa, at livet på landjorden
kunne begynde igen.
Og så fortsætter den gamle fortælling med det fantastiske billede af
Gud, der sætter regnbuen på himlen:
”Jeg sætter min bue i skyerne; den
skal være tegn på pagten mellem
mig og jorden. Når jeg samler skyer
over jorden og buen kommer til syne
i skyerne, da husker jeg på min pagt
med jer og alle levende væsener,
alt levende; vandet skal aldrig mere
blive til en vandflod, der ødelægger
alt levende.”
De gamle, gamle ord fortæller om en
menneskelig erfaring: at stå i usikre
tider, måske ligefrem i katastrofetider,
og undre på, hvordan en hverdag
skal komme tilbage. Og det er her
regnbuen træder i karakter og minder os om et ”på den anden side” af
usikre tider.
Når vi maler regnbuer på strandsten
og lægger dem på en grøn græsplæne på en kirkegård i en tid, hvor alt
synes usikkert og på gyngende grund,
så handler det om at have tillid til,
at der vil komme en hverdag på
den anden side. Det betyder ikke, at
bekymringer og usikkerhed ikke findes
længere,
men det
betyder,
at vi lader
håbet
tage os
på en
rejse, så vi
kan skimte
tørt land
og holde
modet
oppe
og finde
tilliden til
tilværelsen igen.

I 1967 sang Louis Armstrong i ”What
a wonderful world”:
The colors of the rainbow, so pretty in
the sky
Also on the faces of people going by
I see friends shaking hands, saying
how do you do
They’re really saying I love you
Eller gendigtet på dansk af Henrik H.
Lund:
Nu maler vor herre med pensel og
palet
En regnbue på himlen hvor skyerne
har grædt
Jeg sir hej til enhver - jeg møder i dag
Og vi får en snak i ro og mag
Jeg ser børn i flok
Og midt i sin leg
Standser en dreng og en pige
De vinker til mig
Så jeg si’r til mig selv hvor er livet dog
skønt
Og det er sådan et fint lille billede
på den hverdag, vi ser frem imod.
Livet fortsætter også efter epidemien.
Måske kan det være svært at forestille sig præcis hvordan. Så vi har
brug for hinanden for at finde tilbage.
Vi har brug for hinandens venlighed
og overbærenhed og tålmodighed.
Og vi har brug for at afspejle alle
regnbuens farver i vores vej tilbage til
samværet med hinanden.

Bliv gerne ved med at
komme med sten

Den salme kan jeg li’
Af Birte Holmgaard Jensen
En dag i april blev jeg spurgt, om
jeg ville sætte nogle ord sammen om
en salme, jeg godt kan lide. Da jeg
tænkte over det, fandt jeg frem til, at
der er én ting, der kendetegner de
sange og salmer, jeg går og nynner
for mig selv, nemlig at jeg har en
historie at sætte på dem, og at jeg
føler noget bestemt, når jeg synger
dem. Ofte er det i høj grad melodien,
jeg bider mærke i, i hvert fald
i første omgang.
Nogle har jeg
på et tidspunkt
sunget i kor
eller rundt om
bålet til spejder,
andre kan være
bundet sammen
med en særlig
oplevelse.

sommerens komme hvert år nærmest
tager pusten fra mig.
Når jeg dykker ned i teksten, kan jeg
genkalde den følelse, jeg fik i maven,
når jeg som barn lå i det høje græs
på marken i min egen lille hule og
stirrede op på himlen. Der kunne jeg
ligge og tænke på de helt store ting
eller på ingenting. Når jeg lå der,
oplevede jeg kun skyerne drive og
fuglene fløjte. Der i min hule var der
trygt og godt at
være, der var
læ for vinden og
lyden af vindens
bølger i græsset
var overvældende.

”Der kunne jeg

ligge og tænke
på de helt store
ting eller på
ingenting”

Den salme, jeg har valgt, har jeg
kendt og nynnet i mange år - jeg har
valgt, ”Det dufter lysegrønt af græs”.
Hvordan lysegrøn egentlig dufter, ved
jeg ikke, og jeg vil lade det være op
til den enkelte at analysere teksten
nærmere. I min verden er tekstens
sproglige billeder og melodiens bølger dog en fin beskrivelse af, hvordan

Jeg er normalt
en ivrig del af
sognets voksenkor, der med
stor entusiasme
varmes op og ledes af Alex. I disse
tider laver jeg i stedet opvarmningsøvelser med sjove ansigter og
synger en daglig morgensang. Det
giver et lille pusterum, og hvis jeg
lader melodien bølge, og lader min
indre operasanger få frit spil, så kan
jeg ikke undgå at blive overvældet
og mærke en livsfryd. Den dag vi

1. Det dufter lysegrønt af græs
i grøft og mark og enge.
Og vinden kysser klit og næs
og reder urtesenge.
Guds sol går ind
i krop og sind,
forkynder, at nu kommer
en varm og lys skærsommer.

3. Se, blomsterflorets farvepragt
gør alle ord forlegne.
Kong Salomon i kroningsdragt
misundeligt må blegne!
Alt smukt, vi ved,
al kærlighed,
den mindste fugl og lilje
er, Gud, din skabervilje.

2. Hør fugletungers tusindfryd
fra morgen og til aften!
De kappes om at give lyd,
der priser skaberkraften.
Hvert kim og kryb
i jordens dyb
en livsfryd i sig mærker
så høj som himlens lærker.

4. Ja, du gør alting nyt på jord,
en sommer rig på nåde.
Men klarest lyser dog dit Ord
af kærlighedens gåde.
Alt kød må dø,
hver blomst blir hø.
Når vissentørt står floret,
da blomstrer evigt Ordet.

sang ”Det dufter lysegrønt af græs”
som morgensang, var det her i stuen
flerstemmigt og voluminøst, og mine
drenge kiggede lidt ekstra undrende
på mig den dag.
Hvornår jeg igen kan synge i et knap
så undrende kor, er der ingen der
ved. Og om vi engang vil opleve en
evig sommer, ved vi heller ikke. Men
når græsset bliver langt nok, vil jeg i
hvert fald lægge mig i det, og så vil
jeg sikkert helt ubevidst nynne netop
denne melodi.

5. Ja, Jesus Kristus er det Ord,
der skaber liv af døde,
så ny blir himmel, ny blir jord,
en verden grøn af grøde.
Kom, Jesus, snart,
og gør det klart:
den morgenstund, du kommer,
da gryr en evig sommer.
Carl David af Wirsén, 1889.
Waldemar Åhlén
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Hvis det bliver en lang sommer
Af Line Skovgaard Pedersen
Måske betyder Corona situationen,
at du har en meget lang sommer med
masser af tid til at læse. I så fald
kunne man overveje at give sig i kast
med Marcel Prousts 7 binds værk ”På
sporet af den tabte tid”.
Lige dele frustrerende beretning om
mennesker, der har for lidt at lave
og tænker for meget, og vidunderlig
skarp samfundsskildring. Værket er
en kærlighedsroman, en moderne
bevidsthedsroman, en psykologisk
krimi, og et sjælens bekendelsesskrift.
Fortællingen blotlægger det højere
parisiske borgerskabs salonliv, skikke,
talemåder og gradvise forfald i
overgangen fra den franske adelsstands fald til det moderne samfund
stormer frem.
Nydes bedst med en eller flere kopper the brygget på lindeblade og
madeleinekager.
Hvis man gerne vil vide lidt mere
om kristendom….
Rowan Williams er tidligere ærkebiskop af Canterbury i England. Og
han er mand for at sætte ord på
hvad kristendommen egentlig handler
om. I de to små (næsten pixistørrelse)
bøger ”Gud med os” og ”Kristen”
tager Williams fat på emner som
dåb, Bibelen, nadver, bøn og opstandelse. Williams skriver med indsigt og
klarhed, kort og præcist og poetisk
på én gang.

Citat (Kristen): ”Hvis den sande menneskelighed skulle genfødes, måtte
Jesus helt ned på højde med os, hvor
ting er formløse og meningsløse, sårbare og ubeskyttede.”
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Mord og tanker om tro…..
Ruth Galloway er en enlig, lettere
overvægtig, højt begavet arkæolog
eller rettere biologisk antropolog.

Ruth kan læse menneskers historie i
knoglerne og så har hun næse for
mord – både forhistoriske og aktuelle. Mordgåderne er ikke oplagte,
karaktererne er nuancerede og landskabsbeskrivelserne er sært velkendte
for thyboer, og Ruth gør sig mange
tanker om mennesket og religionen,
for det med tro er lidt svært, men
også svært helt at give slip på. Der
er pt. seks historier om Ruth Galloway
oversat til dansk.
Som at besøge en gammel ven…..
At genlæse en bog kan være som at
besøge en gammel ven. Vi har det
godt i hinandens selskab. Jeg har et
par håndfulde bøger eller bogserier,
som jeg har det sådan med. J.R.R. Tolkiens ”Ringenes herre” læste jeg som
barn og har så genlæst hver eneste
gang, jeg har læst til eksamen (og
det er mange gange). Med usvigelig sikkerhed bliver man ført ind i en
verden, hvor det gode sejrer, og den
mindste viser sig at være den største
helt. Det kan nok sætte en eksamen i
kirkehistorie i perspektiv.

Men ikke mindst serien om Harry
Potter har den egenskab at placere
dig midt i et godt selskab. Trold-

mandseleven og hans venner skal
så meget igennem og illustrerer den
gode evangeliske pointe at ”større
kærlighed har ingen end at sætte
sit liv til for sine venner”. Forfatteren
J.K. Rowling skaber en fantasiverden,
man føler sig hjemme i. Bøgerne kan
læses på alverdens sprog (den første
i serien også på latin og græsk), og
man kan forkæle sig selv ved at læse
de smukke illustrerede udgaver eller
lytte til lydbogen indlæst af dygtige
Jesper Christensen. Bøgerne er kategoriseret som børnebøger, men der
er rigtigt meget at komme efter også
for den voksne læser.
Gode at læse op – også for sig
selv….
Min dagplejemor læste op for mig
en time om dagen, fem dage om
ugen, fra jeg var ganske lille til jeg
var 11 år. Jeg holder rigtigt meget
af få læst op. En lydbog kan også
gøre det, men det allerbedste er nu
engang, hvis nogen tager sig tid til
at læse op. En af de ting, der gør sig
meget dårligt uden lyd på, er skuespil. En skuespil uden en stemme (eller
flere) er der simpelthen ikke meget
ved. Jeg har de sidste somre haft
det som projekt at læse mig igennem
William Shakespeares samlede skuespil (der tager et par uger, godt og
vel) og det har simpelthen været god
underholdning. Samlede Skuespil er
kommet i en ny dansk oversættelse.

Men jeg vil også gerne slå et slag for
Shakespeares fortællinger, genfortalt
på moderne dansk (Forlaget Bolden).
Oplagt for forældre- og børnelæsestunder eller bedsteforældre- og
børnelæsestunder.

Konfirmationer
Som følge af Covid19 er årets konfirmationer rykket til
august måned. Vi bringer derfor navne samt konfirmationsdatoerne på konfirmanderne igen.
Vi er sikre på, at det først og fremmest bliver nogle festlige dage med konfirmationer. Det bliver på samme måde,
som det plejer, men uforglemmeligt fordi det har været et
forår, som vi aldrig har oplevet det før.
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 22. august kl. 10
Alberte Eskerod Christensen, Thormodsvej 44.
Amalie Hvid Isachsen, Glentevej 4.
Cecilie Toft Jensen, Oddesundvej 278.
Johan Lindgren Vilhelmsen, Oddesundvej 272.
Luna Marie Hummelshøj Kristensen, Bredgade 229.
Maya Worm Christensen, Vibevej 6.
Mette Sunesen Holt, Ullerupvej 1.
Mikkel Odgaard Hansen, Rødkælkevej 1.
Naya Munk Lykkebo Madsen, Lærkevej 15.
Sarah Bang Johansen, Birkevej 8.
Svend Jensen-Balsby, Fuglebakken 4.
Tobias Aleksander Frederiksen, Fredensvej 1.
Tobias Gillesberg Damsgaard, Grurupvej 5.
Lørdag 22. august kl. 11.30
Filip Risum Nørbjerg, Bredgade 120.
Ida Grønkjær Nielsen, Østervang 2.
Juliane Lykke Worm, Bredgade 49A, 2.1.
Kristian Gustav Lund Nielsen, Vibevej 8.
Lea Fuglsang Therkildsen, Rugvænget 7.
Maria Brun Olesen, Elmevej 4.
Mikkel Kanstrup Poulsen, Gormsvej 12, 2.tv.
Olivia Nykjær Mikkelsen, Grønhøjvej 1.
Sabina Leona Madsen, Søndergade 18A.
Thais Bui Skræm, Ashøjvej 4.
Viktor Ingvorsen Munkholm, Højvænget 22.

Søndag 23. august kl. 10.30
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 Luxhøj, Fuglebakken 1.
Marius Hertz Holm, Storhøjvej 5.
Mille Skytte Luxhøj, Fuglebakken 1.
Nanna Rosa Holm Jensen, Fasanvej 2.
Niels Christiansen Nørgaard, Ashøjgade 30.
Noah Johannes Olesen, Storhøjvej 3.
Sara Fisker Jensen, Østre Allé 19.
Simon Oddershede Stricker, Møllebakken 1A.
Sofie Møller Pedersen, Bredgade 66.
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Tekst
Det sker i foreningerne
Indre Mission

Onsdag 9. september. Tale ved Missionær Henrik Jørgensen, Dragstrup.
Kaffebord.

KFUM og KFUK’s familieklub
Trine Hausgaard Ubbesen
Tlf. 29 25 75 50
trine@ubberne.dk

Møder i Missionshuset kl. 19.30 (hvor
andet ikke er nævnt)
Teltmøder i Vest Vilsund er aflyst.
Hurup Bibelcamping er aflyst.
Der åbnes forventeligt op for møder i
Missionshuset (efter Covid-19) samme
tid som kirken. Hvis spørgsmål så ring
til formand, Birgit Nielsen, inden du
går i Missionshuset.
Onsdag 10. juni. Egon Kjær Sørensen, Thisted, fortæller ud fra emnet:
”Ny i Thy – Fra Landmand til Præstemand. Kaffebord.
Onsdag 17. juni. Bibelkredse i hjemmene.
Onsdag 24. juni. Tale ved sognepræst Frits Jensen, Stagstrup. Kaffe.
Onsdag 8. juli kl. 14.30. Hverdagsgudstjeneste i kirken for Åbakken og
sognets ældre.
Onsdag 12. august. IM Kredsmøde i
Koldby Kirkecenter. Taler: Pastor emeritus Frede Møller, Ans.
Onsdag 19. august. Tale ved Bent Ingemann Jensen, Søndbjerg. Vi følger
disciplene på deres trosvandring fra
at være Jesu disciple til at blive hans
børn. Evangelisten Johannes er vores
vejleder.
Derefter slår vi følge med forfatteren
Johannes Jørgensen på hans vandring
gennem livet efter hans konversion til
katolicismen i 1896. Kaffebord.
Onsdag 26. august. Bibelkredse i
hjemmene.
Torsdag 3. september. kl. 14.30. Rita
og Niels Holger Holmgaard kommer
og fortæller ud fra emnet: ”Ude og
Hjemme”. Kaffebord.

Hurup FDF
Henriette Christiansen
Tlf. 96 88 22 50

Børnefestival 2020

KFUK og KFUK skulle i maj måned
have afholdt årets Børnefestival i Hurup Thy. Grundet Covid-19 er Børnefestivalen udskudt til 2. - 4. oktober.
Temaet er stadig ”Magiske hænder”,
og det bliver en forrygende weekend for børn (i alderen 6-12 år) med
fællesskab, store oplevelser, aktiviteter, tid til tro og eftertanke, masser af
sang og musik osv. Der kommer børn
fra hele landet.
Tilmelding foregår på hjemmesiden
børnefestival.dk.
Kender man et barn, der gerne vil
følges med andre, kan man kontakte
Trine Hausgaard Ubbesen, trine@
kfum-kfuk.dk, tlf. 29257550, så hjælper hun med det praktiske.

KFUM-spejderne i Vestervig
Ole R. Olsen
Tlf. 61 51 86 87
oro@tjoh.dk

”Ateisme viser sig at
være for simpelt. Hvis
hele universet ingen mening har, ville vi aldrig
have fundet ud af, at det
ingen mening har.” C.S.
Lewis

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.

Fotoalbummet

Så kontakt: Else Boje - tlf. 97 95 16
36, Bodil Hilligsøe - tlf. 21 75 63 33

”Det kristne ideal er ikke
blevet prøvet og fundet for let. Det er blevet
fundet for besværligt
og derfor uprøvet.” C.K.
Chesterton
Afskedsreception for Lene Hausgaard
Immersen
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Fotoalbummet

Afskedsreception for Lene Hausgaard Immersen

Konfirmander indvier de nye stole og borde i Kirkecentret

Lysestumper i store mængder afhentes af Danmission

Klaveret dekoreret med ”Det bliver godt igen”

Kirkerne har fælles Corona-ringning kl. 17

Smukke forårsaftener uden ”fly-streger” på himlen
11

Tekst
Opslagstavlen
Kirkens kalender
Øvrige gudstjenester

Fristedet kl. 10.30
1. juli
Ruth Folmersen
5. august
Line Skovgaard Pedersen
2. september Kaj Mogensen
Plejehjemmet Åbakken kl. 14.30

Begravede

Hurup
27. februar
27. marts
			
8. april
2. maj
14. maj
16. maj

Greta Irene Hunskjær
Ellen Margrethe Madsen
Rasmussen
Kjeld Strangholt
Niels Boje Nielsen
Ingrid Gade
Niels Jacob Bjerg Nielsen

Gettrup
18. marts
16. maj

Niels Munk
Leo Dahl Jensen

Syng med i Hurup Kirkes 2 forskellige kor
10. juni
24. juni
8. juli
22. juli
19. august
2. september

Sognepræsten i Boddum
Ruth Folmersen
Ruth Folmersen (i kirken)
Sognepræsten i Hurup
Sognepræsten i Boddum
Sognepræsten i Hurup

Menighedsrådsmøder

Voksenkor
Koret begynder igen
torsdag 20. august kl. 19.
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.

Datoerne er med forbehold for ændringer
Hurup kl. 19.15
2. juni
11. august
1. september
Møderne finder sted i Kirkecentret, men er i skrivende stund ikke offentlige grundet Covid-19.

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: pga. den nuværende
Helligsø-Gettrup kl. 19
situation kan vi ikke oplyse datoer endnu. Orientér dig på hjem16. juni
mesiden. Organisten sender også datoerne ud pr. mail til dem, der
18. august
Møderne finder sted i Borgerhuset, men er i skri- plejer at synge med.
vende stund ikke offentlige grundet Covid-19.

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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Opslagstavlen
Minikonfirmander

Igen i år tilbyder vi minikonfirmandundervisning for 3.
klasserne på Hurup Skole. Ruth har studieorlov, så vi er i
tænkeboks. Der bliver minikonfirmand, men vi kender ikke
formen og tidspunktet endnu. I starten af skoleåret, når vi
ved mere, kommer der brev ud til 3. klasserne.

Konfirmander 2020-2021

Konfirmandundervisning for eleverne i 7. klasse begynder
i efteråret.
Der bliver forventeligt 20 uger med morgenundervisning onsdage kl. 8.00 – 9.30.
I efteråret inviteres til konfirmand-forældre-aften, hvor
der informeres om konfirmandforberedelsen, konfirmationerne mv.
Konfirmandernes kalender kan ses på:
hurupkirke.dk/det-sker/konfirmand
TILMELDING og udfyldelse af samtykkeerklæringer sker
via hurupkirke.dk inden 15/9.

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.
Nyt forløb starter 26. august og fortsætter til og med
7. oktober. Det er gratis at deltage, og er for ALLE i hele
Sydthy Provsti.
Tilmelding til Trine Hausgaard Ubbesen på trhu@km.dk.
Holdet gennemføres ved 5 tilmeldte.

Studieorlov

at studere et relevant emne.
Jeg har fået bevilget studieorlov, som indbefatter en rejse
til Tanzania, hvor jeg boede fra 1997 – 2003. Jeg havde
tænkt at undervise lidt på den Bibelskole, som jeg dengang underviste på, bo og samtidig studere der.
Det giver ikke mening at rejse i disse tider, så jeg har
opgivet denne plan, det må blive en anden gang.
Men jeg har fortsat orlov og skal læse hjemme. Sidste år
købte vi et sommerhus, så kan jeg skifte mellem eget hus
og præstegård.
Jeg vil bruge tiden på at læse nogle af de bøger, som
det er svært at få tid til ellers. Blandt andet en tyk bog
om evangeliernes påskeberetninger.
Da Danmark lukkede ned før påske, regnede jeg ud, hvor
mange sider jeg skulle læse, for at være klar til påske
i år. Det kunne jeg have nået, men der var for mange
forstyrrelser, så selvom der blev tid, så venter studierne
stadig til sensommeren.
Jeg er væk fra begyndelsen af august og 12 uger frem.
Det vil fremgå af gudstjenesteplanen, hvornår jeg vender
tilbage.

Børnebibler

En gang imellem trænger vi til at
puste nyt liv i gamle traditioner.
I mange år er der blevet delt bibler
ud til de fireårige. Alle, der er døbt,
er blevet inviteret til at komme til
gudstjeneste og hente en Bibel.
Nu har vi besluttet at ændre denne
praksis.
Vi vil fremover give bogen i dåbsgave med opfordring til at tage
den frem, når børnene bliver gamle
nok til at høre en god historie. På den måde vil flere få en
bog.
For at blive klar til dette vil vi, når vi fejrer høst-spaghettigudstjeneste til efteråret, invitere alle de, som er blevet
lovet en bog, uanset om de er 1, 2 eller 3 år. Vi sender
et brev til forældrene og beder om tilmelding, så vi har
bøger nok.
Foreløbig holder vi os til Sigurds Børnebibel. Han kan noget helt særligt, og vi har erfaret at tegningerne i denne
bog taler til børnene.

Af Ruth Folmersen
Biskoppen bevilger hvert år studieorlov til enkelte præster, som har været i tjeneste mindst ti år. Nu er det blevet
min tur til at nyde dette privilegium, for jeg har fået bevilget studieorlov i 2020.
Det betyder tre måneder uden arbejde med mulighed for
13

Tekst
Særlige arrangementer
Sommerkoncert med Whelan & Kristensen
Onsdag 5. august kl. 19 i Hurup Kirke
Et tilfældigt møde på en lille Pub i det sydlige Dublin
det herrens år 2001 mellem den irske guitarist Seán
Whelan og den danske violinist Lars Kristensen
blev startskuddet til et årelangt makkerskab
de to imellem. Gennem årene er det blevet
til rigtig mange koncerter i danske kirker, og
turneér i USA, Irland og på Færøerne.
Duoen spiller traditionel keltisk musik fra
Irland, Skotland og Wales bla. værker af O´Carolan og Niel Gow.
Udover guitaren trakterer Seán
Whelan mandolin, og Lars
Kristensen den keltiske harpe.
Lars Kristensen har tidligere givet koncert i Hurup
kirke, i 2018 sammen med
harpenisten Helen Davies.
Lars er født og opvokset i
Hurup Thy.
Efter koncerten er menighedsrådet vært ved et glas vin i
aftensolen.

Orienteringsmøde Menighedsrådsvalg
Vær opmærksom på datoen!
I seneste nummer af Kirkebladet blev
der inviteret til orienteringsmøde om
Menighedsrådsvalget 2020.
Datoen for orienteringsmødet i Hurup er rykket til tirsdag 18. august,
mens mødet i Helligsø-Gettrup fortsat afholdes
9. juni.
Alle er velkomne til at komme og høre menighedsrådet redegøre for deres arbejde i det
forløbne år og fortælle om, hvad de er i gang
med. De forskellige udvalg fortæller om deres
arbejde m.v.
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På mødet bliver der også redegjort for
det kommende valg og muligheden for
at få udskrevet et afstemningsvalg.
Orienteringsmøde ang. Hurup menighedsråd afholdes i
Hurup Kirkecenter tirsdag 18. august
kl. 19, og møde ang. Helligsø-Gettrup
menighedsråd afholdes i Gettrup Borgerhus
tirsdag 9. juni kl. 19.
DU BESTEMMER, HVAD DIN KIRKE KAN. Stil op til
menighedsrådsvalget 2020.

Særlige arrangementer
Koncert med Northern Assembly
Onsdag 2. september 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

Efteråret 2020
Vi håber på et efterår, der er fyldt af glæde over, at vi igen kan mødes og gøre ting sammen.
Dette kan du glæde dig til i efteråret:
• Søndagsgudstjenester
• HØST-spaghettigudstjeneste med uddeling af børnebibler
• Der er blevet anlagt cykelsti mellem Bedsted og Hurup, og fra Bedsted sogn er vi inviteret til at mødes
på cykel midt mellem, nemlig i Grurup kirke. Det bliver en dag med solskin, cykler, gudstjeneste, kirkekaffe og en god anledning til at besøge den lille kirke - også i bil!
• Befrielseskoncert, En lærke letted
• Sogneaften med Charlotte Rørth torsdag 10/9 kl. 19 i Hurup Kirkecenter
• Menighedsrådsvalg, valgforsamling 15/9 kl. 19 i Hurup Kirkecenter og Gettrup Borgerhus
• Kirkefrokost
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Tekst
Gudstjenester
7. juni
14. juni
21. juni
28. juni
5. juli
8. juli
12. juli
19. juli
26. juli
2. august
5. august
9. august
16. august
22. august
23. august
30. august
2. september
6. september

Hurup

Trinitatis

10.00 RF

1. søndag efter trinitatis

10.00 RF

2. søndag efter trinitatis

19.00 LSP

3. søndag efter trinitatis

10.00

4. søndag efter trinitatis

10.00 RF

Gudstjeneste for sognets ældre

14.30 RF

5. søndag efter trinitatis

10.00 RF

6. søndag efter trinitatis

10.00

7. søndag efter trinitatis

10.00

8. søndag efter trinitatis

10.00

Sommerkoncert

19.00

9. søndag efter trinitatis

11.00

10. søndag efter trinitatis

10.00

Konfirmation

10.00 + 11.30 IT

Konfirmation

10.30 IT

12. søndag efter trinitatis

Helligsø

11.00 RF

11.00
11.00 RF
11.30 RF

9.30

9.30

11.00

Koncert med Northern Assembly
13. søndag efter trinitatis

Gettrup

19.30
10.00

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

Guldkorn og visdomsord fra børn
- De fleste præster er mænd, men der
er også nogle damer, der er det. De
fleste damer vil ikke være præster,
fordi det er så kedeligt. Victoria, 7 år

- I Bibelen står der, at du skal elske
det meste som dig selv. Ingerid, 8 år

- En missionær tager rundt i junglen
for at give de fattige mad. Gina, 7 år

6 år

- Jeg vil begynde at tro på Gud, når
jeg bliver gammel, for det tilfælde at
jeg kommer til at dø. Linn Cecilie, 7 år
- Man kan gøre, hvad man vil for
Gud: han elsker dig bare ligemeget
hvad. Engang sagde jeg: ”Dumme
fjols!”, men han var ligeglad. Ane, 6 år
- Jesus trives meget fint sammen med
Gud. De har mange fælles interesser.
Eivind, 8 år

- Man kan kalde Gud, hvad man
vil. Man kan kalde ham Kristus eller
Festus eller Herre-Gud. Andreas, 7 år

- I Himlen bliver alle dømt, hvad enten de har gjort noget eller ej. Marianne,

- Peter Pan er en meget grøn engel.
Anette, 6 år

- I Bibelen står der, at man skal være
god hele tiden og frygte Gud. Bibelen består for eksempel af de fem
musebøger og Marius’ evangelium.
Der står mange pæne ting, og de
handler om mange gode mennesker.
For eksempel handler de om Potimor
og Potifar og om Pontius Forlad Os.

- ...at være engel er typisk kvindearbejde. Anna, 9 år

- I Paradiset var der meget grønt, og
der var en falsk haveslange. Emil, 5 år

6 år

Per Aksel, 9 år

Engle
- Englene tager tilløb og hopper fra
den ene stjerne til den anden. Når de
er uvenner, skyder de med stjerneskud og hekseskud efter hinanden.
Martin, 6 år
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- Englene passer på børnene, uden at
børnene mærker det. De er ansat hos
Gud. Tim, 6 år

- Der er nogen, der har en hellig
lama. Det er egentlig en lille kamel.
Den hedder Dalai Lama. Jeg tror, det
er en engel. Håkon, 7 år
- Man kan lave engle i sneen, men
man bliver våd i numsen af det. Jenny,
- Drenge kan godt være engle, men
det er ikke nogen fordel!. Tine, 7 år
- Engle er mest lyserøde damer, som
har en sky under hagen. Jacob, 5 år
Uddrag fra bogen ”Jesus gik på vandet for ikke at få våde
fødder” af Unni Lindell.

