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At være kirke...
Organistens klumme - af
Alex Carving Ahn
Nærværende kirkeblads
tema (At være kirke)
rejser – for mig at se
– et centralt spørgsmål
for menigheden, som vi
nok har godt af at stille
os selv engang imellem,
nemlig: Hvordan er vi
kirke for hinanden?
Grundtvig skrev i starten af
1800-tallet ”Kirken, den er et gammelt hus”, og sandt er det, at nogen
af de ældste bygninger, vi har i
Danmark, er kirker.
I tredje vers lader Grundtvig os dog
forstå, at huset, altså kirkebygningen,
intet har af (historisk) værdi, hvis ikke
vi er tilstede. ”Vi er Guds hus og kirke
nu, bygget af levende stene”, hedder
det, og hermed slår Grundtvig altså
fast, at kirken først og fremmest er
bygget af tænkende, kærlige og
omsorgsfulde mennesker.
Årsagen til at vi stadig – snart 200
år efter salmens tilblivelse – istemmer

Grundtvigs ord om det
gamle hus på Lindemans
udtryksfulde melodi,
ligger i spørgsmålet om,
hvordan vi er kirke for
hinanden.
At være kirke er således blandt andet at
være der for hinanden.
Hvordan vi så er der for andre kan
givetvis komme til udtryk på forskellige måder, hvorfor spørgsmålet om,
hvordan vi som menighed udgør disse
levende stene, igen og igen synes
relevant.
Personligt vil jeg gerne sige tak til
alle, som kommer og komplimenterer
klaver- og orgelspil. Det betyder meget! Ligeledes er det rart for os som
en lille familie at mærke, at andre
følger med i, om det går godt med
vores søn og familieliv.
Her mærker vi, at andre er der for
os, og at vi er blandt de levende
stene.

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.
Lysene er støbt af de lysestumper, der
er samlet ind ved kirker, foreninger mv. i
hele landet. bl.a. Hurup Kirke.
Der betales kontant.

Fremtidens gudstjeneste
- gudstjenestens fremtid
Af Kirsten Haaber
Gudstjenesten til debat
Gudstjenester er en af folkekirkens
kerneydelser. Rundt om i landet
holdes der hver søndag højmesser
efter en autoriseret liturgi. Gennem
længere tid har der hos præster og
menigheder været et ønske om større
frihed, når det gælder gudstjenesten.
De oplever et behov og lyst til at
arbejde med gudstjenesten på nye
måder.

hvor man går til gudstjeneste i landet,
så er man sikker på at møde det
samme. Desuden holder det alle fast
på det fælles teologiske grundlag.
Måske skal man ikke spørge, om vi
skal have en autorisation, men snarere: hvad og hvor meget skal autoriseres. Der er dog ingen tvivl om, at
netop spørgsmålet om hvor meget,
der skal autoriseres, er spændingsfyldt.

Ønsket om frihed i de
enkelte menigheder skyldes dels et ønske om at
tilrettelægge højmessen,
så den brede menighed
oplever den som meningsfuld, nutidigt relevant og
dynamisk, dels et ønske
om strukturændringer.
Biskopperne har derfor
nedsat tre faggrupper til
at arbejde med liturgi og
gudstjenesteliv. De har nu
afsluttet deres arbejde,
og der foreligger nu tre rapporter
samt pixiudgaver af rapporterne, der
kan bidrage til den videre drøftelse i
menighedsrådene og menighederne
landet over.
Gennem de senere år er der sket
en sammenlægning af sogne, hvilket
betyder, at der er færre højmesser,
og tanken om højmessen som sognets
hovedhjørnesten er udfordret på flere
steder. En større valgfrihed, når det
gælder eks. liturgi, vil betyde, at man
kan arbejde frem mod en gudstjenesteform, der passer til menigheden,
og de ressourcer man har til rådighed
lokalt.
Højmessen i dag er autoriseret, det vil
sige at der ved lov er fastsat en ”køreplan” og ordning for, hvordan en
højmesse skal foregå. Begrundelsen
for at højmessen er autoriseret er, at
det er med til at værne om det fælles
i folkekirken. Det betyder, at uanset

med menighedssvar i gudstjenesten.
Erfaringen fra liturgiske frisogne og
andre menigheder, hvor man har arbejdet med liturgi, viser, at en større
grad af frihed kræver noget af alle
både præst og menighed, men at det
også har givet frugtbare samtaler og
øget medejerskab til gudstjenestelivet.
Forskellige grader af autorisation i
praksis
Faggruppen, der har
arbejdet med gudstjeneste og liturgi, har skitseret
tre modeller for forholdet
mellem autorisation og
frihed: a) Den konservative, b) den frie og c)
mellemvejen.
Mange evangelisk-lutherske kirkesamfund har en
søndagsgudstjeneste med
fire grundlæggende led:
Samling – Ord – Nadver
– Sendelse.

En for høj grad af autorisation kan
betyde, at gudstjenesten kan opleves som stiv, uvedkommende, og ikke
afpasset efter lokale forhold, hvilket
kan gøre menighederne frustrerede
og ikke villige til at følge ordningen. Hvis der er en for lille grad af
autorisation, kan det omvendt betyde,
at kirkens gudstjenester - i yderste
konsekvens - ikke længere kan genkendes som en kristen gudstjeneste i
den danske folkekirke.
Liturgiske frisogne
Enkelte sogne i Danmark har de
sidste år være liturgiske frisogne. De
har derigennem haft mulighed for
at arbejde med gudstjenesten ud
fra ønsker og forslag om ændringer
i liturgien, nogle sogne har ændret
nadverliturgien, andre igen har arbejdet med at vælge andre salmer
og bønner, og nogle sogne har arbejdet med inddragelse af menigheden,
og endelig har nogle sogne arbejdet

a) Den konservative model ønsker at
beholde den nuværende gudstjenesteordning. Denne ordning har i dag
givet anledning til dispensationer i
mange sogne. I 1992 autorisationen,
som benyttes i dag gives der tre forskellige autoriserede nadverliturgier.
b) I den frie model er strukturen
det faste og genkendelige. I princippet kan præst og menighed her
frit vælge de enkelte deles ordlyd
og form. Der vil derfor kunne være
store variationer i gudstjenesterne om
søndagen, alt efter hvilken kirke man
besøger.
c) Mellemvejen autoriserer strukturen i
gudstjenesten samt ordlyden i de mest
centrale led i gudstjenesten. Model
c vil åbne for den mulighed, at der
formuleres endnu flere variationsmuligheder i eksempel nadverliturgien,
som der så kan vælges fra.
Fortsættes på næste side...
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...Fortsat fra s. 3
Et andet eksempel kunne være at
kollekterne (bønnerne) i begyndelsen og slutningen af gudstjenesten
ikke autoriseres, men bliver frie led.
Spørgsmål og samtaler om gudstjeneste og liturgi
Det er givende, at man med jævne
mellemrum drøfter, om der er forhold ved højmessen, som kan gøres
anderledes, ligesom man afstemmer forventningerne til andre gudstjenesteformer. Desuden kan det
være givende at gå i dybden med
gudstjenestens centrale dele.
Samtalerne kunne tage udgangspunkt i nedenstående spørgsmål:
1. Hvad sætter du pris på i en
gudstjeneste?
2. Hvilke tre led er vigtigst for dig?
3. Hvilken betydning har kirkerummet i dit sogn for oplevelsen af
gudstjenesten?
4. Hvad er vigtigt for dig – en
gudstjeneste som er genkendelig søndag efter søndag uanset
hvor du går i kirke – eller en
gudstjeneste, som ofte indeholder nye og anderledes elementer?
5. Hvordan oplever du dåben –
hvad betyder den for dig? Kunne du tænke dig en ændring i
ritualet?
6. Hvordan oplever du nadveren
– hvad betyder den for dig?
Kunne du tænke dig en ændring i ritualet?
7. Hvad betyder musikken og salmerne for dig? Kunne du ønske
dig, noget var anderledes?
8. På hvilken måde og hvor meget
bør menighedsråd, lægfolk og
kirkegængere have indflydelse
på og inddrages i planlægningen af gudstjenesten?
9. Oplever du, at der en kobling til
din hverdag i gudstjenesterne?

Mød vikaren
Af Kirsten Haaber
Jeg hedder Kirsten Haaber og er
62 år gammel. Jeg er opvokset i Thy
og har boet her det meste af mit liv
med undtagelse af de år, hvor jeg
var under uddannelse. Efter studentereksamen tog jeg på Løgumkloster
højskole. En tid med musik, litteratur
og et møde med Sønderjylland, som
på det tidspunkt var ukendt land for
mig. Efter højskoleopholdet blev jeg
ansat på højskolen til at tage mig af
alt det praktiske.
I 1980 påbegyndte jeg teologistudiet
på Aarhus Universitet med ønske om
at blive præst, når jeg var færdiguddannet. Under min studietid var jeg
frivillig i Gellerup Kirkes børne- og
ungdomsarbejde og var ansat i kirkens kor og som afløser for kirketjeneren. Studiet blev dog afbrudt efter
fire år, og jeg flyttede til Aalborg
og påbegyndte musikterapistudiet i
1984.
5 år senere rejste jeg til Bergen i
Norge for at tage en specialistuddannelse indenfor palliation (lindrende behandling for alvorligt syge og
døende).
I 1992 vendte jeg tilbage til Thy. Jeg
oprettede en privatpraksis og underviste bla. på Social- og Sundhedsuddannelserne. I 1996 blev jeg ansat i
Kræftens Bekæmpelse som rådgiver
for Thy og Mors, og i den forbindelse
oprettede jeg sorggrupper for børn
og unge. I 1998 blev jeg ansat som
psykoterapeut i Det Palliative Team
(DPT) på Nykøbing Mors Sygehus,
som senere flyttede til Thisted Sygehus. Mit arbejde i Teamet bestod hovedsageligt i udformning af organisation og struktur for DPT og samtaler
med både børn, unge og voksne i
forbindelse med alvorlig sygdom og
død. Min stilling som psykoterapeut i
DPT blev pga. besparelser nedlagt 1.
januar 2016.
Tiden var derfor inde til et skift i min
tilværelse. Uden dog at vide, hvad
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Kirsten Haaber afløser i Hurup, Helligsø-Gettrup pastorat
mens Ruth Folmersen har studiorlov.

jeg skulle arbejde med resten af mit
liv, besluttede jeg mig for at gøre
noget, jeg altid havde haft lyst til,
nemlig at læse etik, religionsfilosofi og dogmatik på teologistudiet i
Aarhus. Det blev en tid fyldt med nye
indtryk og tid til fordybelse.
Helt uventet fik jeg i løbet af foråret 2016 mulighed for at søge om
§2, for at blive præst. Baggrunden
for at søge var dels min uddannelse
som cand.mus.ter (musikterapeut) og
psykoterapeut. Samt diplomuddannelse og en master i Clinical Palliation
(MCP). Dette blev bevilget og i maj
2017 bestod jeg Kirkeministeriets
foreskrevne teologiske prøve med
tilladelse til at søge embede i folkekirken.
Siden ordinationen i august 2017
har jeg fungeret som vikar i forskellige sogne i Aalborg Stift, hvilket har
været både spændende, udfordrende og givende. Jeg har bla. været
konstitueret hospicepræst i Aalborg,
sogne- og sygehuspræst i Sennels
og på Thisted sygehus. Senest har
jeg været konstitueret sognepræst i
Snedsted. Jeg er dybt taknemmelig
for, at jeg fik muligheden for at blive
præst og glæder mig dagligt over
arbejdet.
Jeg glæder mig til arbejdet og samarbejdet i Hurup.

Corona-kirke
Mødet med min kirke
”efter” Corona

OG det må være årsagen til mine
frustrationer.

Af Susan Mølgaard

Tiden går. Jeg må finde mig i tingenes tilstand. Frustrationerne må
jeg bearbejde, så de kan forsvinde,
måske efter ordsproget:
” Husk men vid - ting tar tid!”

Endelig - endelig åbnede kirken op
til samvær, sang og forkyndelse igen..
Kirkefællesskabet havde jeg i hvert
fald savnet. Jeg glædede mig til Kr.
Himmelfarts gustjenesten - i år for
mig i Gettrup Kirke.
Men, men men…
Husk tilmelding... hvad var nu det?
Sprit, afstand og handsker i stedet for
altergang, nærhed og fri salmesang.
Anbefalinger, vejledninger og restriktioner ifølge sundhedsstyrelsen osv.
Jeg ”glemte” at tilmelde mig gudstjenesten. Var der plads, ja så var
der plads, og egentlig havde jeg det
også rigtig svært med at skulle tilmelde mig noget så selvfølgeligt som
adgang til en hel almindelig gudstjeneste og min kirke. Det frustrerede
mig - og det frustrerer mig stadig.
Jeg kan stadig ikke finde ud af det
og ta’r chancen.
Det frustrede mig at blive mødt af et
bord med ”sprit-af-udstyr” og personale med handsker. Det frustrede
mig, at der var snor mellem bænkene
med ”afstandsanbefalinger pga.
Covid19”.
Det frustrerer mig stadig!
Jo ikke, fordi
jeg ikke
forstår og vil
acceptere retningslinjerne - ej heller
fordi jeg ikke kan forstå situationens
og sygdommens alvor.
Men fordi jeg er vant til, at når jeg
møder min kirke, min præst og min
gudstjeneste, så er det der, at der lyder forkyndelse og ord som, for mig,
må være en del af kristendommens
kernebudskab: Budskab om at her er
plads til alle, og alle altid er velkomne. Budskab om rummelighed, næstekærlighed. Guds omsorg, velsignelse,
tilgivelse og kærlighed osv.
” Det clacher” .

Frustrationer er jo ikke lig med manglende taknemmelighed for det, der nu
kan lade sig gøre, bare et udtryk for
at det lige nu er svært og uvant!’
Vi skal ”ændre adfærd” - måske lang
tid endnu. Hvem ved? Jeg må øve
mig, øve mig sammen med andre.
Jeg er taknemlig, for i Danmark har
vi det godt. I Thy har vi det rigtig
godt. Her har ikke mange har haft
sygdommen, og sådan vil vi gerne,
det fortsætter. Jeg ved det godt!
Sammen klarer vi det!
DET bliver godt igen.

Corona-reglerne
Af Line Skovgaard Pedersen
Hverdagen er tilbage, men der er
desværre stadig Corona-smitte i
vores samfund, og retningslinjerne for
kirkelige handlinger og aktiviteterne
i sognegårde, administrative enheder
osv. gælder stadig. Antallet af deltagere til gudstjenester, konfirmationer,
begravelser osv. er fortsat bestemt

af BÅDE afstandskravet OG kvadratmeterkravet. Det betyder, at der skal
være én meters afstand mellem alle
tilstedeværende, og to meter, hvis der
er sang. Personer, der dagligt er i tæt
kontakt, kan sidde med normal afstand. Og der må i alt være max én
person pr. 2 kvadratmeter, når man
hovedsageligt sidder ned. Brugen
af mundbind ændrer ikke ved disse
krav. Det kan være en god idé at
bruge mundbind, hvis man fx tilhører
risikogrupperne. Men det giver ikke
mulighed for, at der kan være flere
personer i kirkerummet, eller for at

man kan være tættere sammen, end
når afstands- og kvadratmeterkravet
bliver overholdt. Brugen af mundbind
ændrer heller ikke på afstandskravet
ved sang.
Retningslinjerne for antal personer
hænger ikke sammen med forsamlingsforbuddet, eller hvor mange man
må være til private fester. Derfor
kan der godt være stor forskel på,
hvor mange deltagere der må være
med til en kirkelig handling, og hvor
mange gæster der bagefter må deltage i en privat fest. I den seneste tid
har vi fejret konfirmationer, dåb og
bryllupper med deltagere, der kan
sidde tættere sammen, fordi de er
fra samme husstand. Det er vigtigt at
understrege, at kvadratmeterkravet
fortsat skal overholdes, selvom der er
flere personer, der kan sidde tættere.
Og at afstanden mellem familierne
ikke må være under én meter uden
sang og to meter med sang. Der
kan godt være flere deltagere til en
kirkelig handling, hvis der ikke bliver
sunget OG det samlede antal deltagere ift. kvadratmeterkravet ikke
bliver overskredet.
Den konkrete tilrettelæggelse af den
kirkelige handling og vurdering af
det samlede antal deltagere baseret
på opmåling mv. er et lokalt skøn og
en lokal beslutning inden for retningslinjerne.
Konfirmationsforberedelsen skal
desuden foregå inden for folkekirkens
retningslinjer. Det betyder, at selvom
børn i dagtilbud og skoler efter sommerferien er vendt tilbage til mere
almindelige forhold i institutioner og
klasseværelser, så gælder det ikke
for konfirmander, da konfirmationsforberedelse er folkekirkelig aktivitet.
Regeringen og folketingets partier
har desuden i aftalen fra 14. august
om genåbningsfase 4 indført, at
udendørs begravelser og bisættelser
er omfattet af et forsamlingsforbud
på 200 personer.
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Den salme kan jeg li’
Af Ina Christoffersen, kirkesanger
Jeg er blevet opfordret til at skrive
lidt om en salme, jeg godt kan lide eller har et specielt forhold til. Det kan
være svært at vælge kun én, for det
er forskelligt fra salme til salme, hvad
der gør den til noget særligt. Det
kan være en dejlig melodi, smukke
ord, der bare rammer, eller vers der
trøster og giver håb for fremtiden. En
kombination af disse kan bringe mig
tilbage til gamle minder, hvor tankerne får frit løb.
En salme, jeg særligt godt kan lide,
er nr. 50, ”Under dine vingers skygge” af Herman Andreas Timm, med
melodi af J.P.E Hartmann.
Jeg sang salmen sammen med min
datter, først ved min svigerfars begravelse og senere ved min svigermors begravelse i Holland.

ikke forstod et ord af det, vi sang,
var det alligevel et meget rørende
øjeblik.
I Holland er det ikke unormalt, at den
afdøde ligger i eget hjem i kisten i op
til en uge. Hos min familie stod kisten
i entreen begge gange. På billedet
kan man se kisten stå ovenpå et køleelement. Man kunne lade kisten være
åben, eller se den afdøde bag en
glasrude ved ansigtet i den lukkede
kiste. Bedemanden kom forbi flere
gange, for at se om det hele stadig var pænt, eller om kisten burde
lukkes.

Selvom det kan synes grænseoverskridende, mener jeg, det at have
den afdøde i hjemmet, er en fantastisk mulighed for den nærmeste
familie. Her er der virkelig mulighed
for at få taget en god lang afsked
med den afdøde, samt få begyndt at
bearbejde sorgen og finde frem til en
taknemmelighed for at have haft den
afdøde i sit liv.

Det er ikke helt de samme traditioner,
vi har i forbindelse med dødsfald og
begravelser i Holland og i Danmark.
Jeg kan kun tale ud fra mine egne
erfaringer, da det efterhånden kan
foregå på mange forskellige måder,
men her er min historie:
I Holland kender man ikke til det at
have en kirkesanger i kirken, derfor
var det noget ”vældig noget” at jeg
blev kirkesanger. Sikkert fordi mine
svigerforældre begge var troende
og har gået rigtig meget i kirke.
Min mand påstår, at eftersom han er
blevet ”slæbt” med i kirke som barn
og ung, endda flere gange på én
søndag, så vil han have været mere i
kirke end jeg på trods af mine 10 år
som kirkesanger. Men fred være med
det, det skal jo ikke være en konkurrence.
Mine svigerforældre boede i
Friesland. Beppe (bedstemor) spurgte
mig, da Pake (bedstefar) var død, om
jeg ville synge en salme i kirken. Det
ville jeg gerne, og jeg fik min datter
Esther til at synge med. Der er 5 vers
i salmen (Under dine vingers skygge),
og vi skiftedes til at synge et vers og
til sidst et vers sammen. Selvom de
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været. Bagefter kunne de så sætte
sig ind i stuen, drikke en kop kaffe og
fortsætte samtalen.

For børnene og jeg var det ret grænseoverskridende at opleve det første
gang. Specielt fordi vi skulle sove i et
værelse lige ved siden af entreen, og
kunne høre hver gang køleanlægget
startede. Jeg fik vist ikke sovet så
meget de første par nætter, og når
man skulle på toilettet, måtte man
kante sig forbi kisten, for der var ikke
meget plads.
Selvom det for os var grænseoverskridende, oplevede jeg min svigermor være meget glad for, at hendes
afdøde mand stadig var i huset. Faktisk havde hun mange lange samtaler
med ham. Hun kunne tale med ham
om, at ”nu har den og den været her”
og ”der er sket det og det”. Hver
gang naboer, familie eller venner
kom forbi for at kondolere skulle de
altid ud til kisten og stå og tale om
Pake, og om hvordan hans liv havde

1. Under dine vingers skygge,
Herre, lad mig bo og bygge,
til du vil hjemkalde mig,
til mit øje træt sig lukker,
til i dødens stund jeg sukker:
Herre, tag min ånd til dig!
2. Under dine vingers skygge,
dér, kun dér er livets lykke,
Åndens barnehjem på jord,
hvor, hvad vi af Paradiset
har ved Adams fald forliset,
atter spirer frem og gror.
3. Under dine vingers skygge
som i barndomshjemmet trygge
vandrer vi trods storm og slud;
fries vi end ej for fare,
dog fra mørkets magt og snare
du bevarer os, vor Gud.
4. Under dine vingers skygge
lad kun korsets byrde trykke,
klage lyde på vor gang!
Fader! dine visdomshænder
kors til sejrens palme vender,
klageråb til jubelsang.
5. Under dine vingers skygge
lad mig hjertets tempel smykke
med min tro, min kærlighed,
lys og renhed, kraft og varme,
at til sidst i dine arme
jeg må slumre ind i fred!

Høst
Af Ruth Folmersen
Du, som lader græsset gro,
du, som vækker tyr og ko,
du, som skænker lys og luft,
kærlighed og sund fornuft,
du, som gav mig mund og hånd,
tak, du gode skaberånd!
2020 har i den grad været præget
af alt det, som er sat i stå - og så af
alt det, som fungerer uanset, hvordan
det går med verden.
Mens mange arbejdspladser var lukkede og alle os, der bruger computeren, sad hjemme med opgaverne, så
blev markerne sået til, køerne sat på
græs og grisene fodret og slagtet.
Det som engang var Danmarks største
erhverv, men som i dag passes af
ganske få mennesker, det danske
landbrug, det fortsatte helt som det
plejer, og arbejdet blev gjort af de,
som plejer at gøre det.
Ingen spurgte eller hørte rigtig noget
til vores fødevareproduktion, undtagen som en gentaget forsikring om, at
der ikke var grund til at hamstre.
Andre har fået ordnet haven helt ind
i krogene. Der blev god tid, og det
blev godt vejr, så der er luget og
gravet, sået og plantet.
På alle marker og i haven ses væksten, som ikke har været det mindste
påvirket af, at menneskenes verden
blev sat i stå.
Eller måske har væksten været positivt påvirket. Vandet blev renere, da
menneskene blev hjemme, meget blev
bedre, da flyene stod på landjorden.
Er det, fordi haren ikke er blevet kørt
ned af bilerne, at vi har flere i haven?
Rådyrene vokser også i antal!
Det er værd at give det en tanke, at
når vi skal blive hjemme, så ånder
naturen lettet op!
En verden af liv
Vi ved det godt, men i år er det

blevet synligt for enhver. Det kan ses
også lige her hos os. Naturen lever
sit eget liv, alt springer ud og gror,
uanset om vi står tidligt op eller bliver
liggende og ikke rører en finger.
Vores landbrugsproduktion fortsætter
også, selvom mange kloge hoveder
river sig i håret og bekymrer sig om,
hvordan verden vil se ud i morgen!

”Der er grund
til at være
taknemmelig”

Det må give plads for en tanke! Kan
vi finde ydmygheden frem igen?
Husker vi at være taknemmelige?
Selvom vi bliver syge og meget går i
stå, ja så får vi brød og leverpostej,
lige så meget vi kan tåle!
I begyndelsen skabte Gud himlen og
jorden. Dengang var alt rungende
tomt, og der var buldrende mørkt over
dybet. Men Gud lod sit åndedræt blæse over vandet. (Bibelen 2020)
Jord, vand, træer, fisk, fugle, de store
pattedyr, planter der sætter frø,
alt har fået en fuldkommen magisk
indretning, som spiller sammen og får
en mangfoldighed af liv til at vokse
og gro, supplere hinanden og fylde
verden med skønhed og liv.
Gud blæste sin ånd ind i alting, og
det virker sammen.
Gud, som er uden for os, men som
forbinder sig med os, netop ved at
gøre det hele muligt, har velsignet
verden med alt det liv, som er.
Vi har glemt, at vi er de overflødige,
men det er på mange måder blevet
synligt i år.
Men vi er her og ligesom resten af
skaberværket, er mennesket også
skabt til liv i en skøn og mangfoldig
verden. Man får det indtryk, at der
er noget særligt ved os:

Gud sagde til sig selv: ”Lad os nu
forme mennesket. Det skal ligne os, så
det kan tage ansvar for fiskene i havet,
fuglene i luften og dyrene på jorden.”
Og Gud formede mennesket, så det
lignede ham. Han skabte mennesket
som mand og kvinde og velsignede
dem, så de ville få mange børn og et
langt liv.
Grund til taknemmelighed
Det har været et mærkeligt år, men vi
har faktisk været gode til at trække
os tilbage og blive hjemme. Det er
ikke gået så slemt, som det kunne
være gået.
Der er grund til at være taknemmelig
for denne fornemmelse for fællesskab!
Naturen har åndet og været til, og
givet os alle store oplevelser, på vandring, på havearbejde og nu senest
med gode frugter af mange slags.
Der er grund til at være taknemmelig
for denne chance for at genopdage
glæderne ved alt det, som gror og
lever.
Vores landbrug, som altid har været
centrum i høstgudstjenestens taknemmelighed over alt det, som landmanden har kunnet hente i marken, har
ikke været lukket ned, men har fortsat
produktionen. Vi spiser godt hver
eneste dag.
Der er grund til at være taknemmelig
for alt det gode, vi kan hente i haven,
i boden ved vejen og i vore butikker.
Der er grund til at være taknemmelig
for al den gode mad.
Når vi får en tallerken mad rakt, så
takker vi giveren.
Det er tiden at løfte blikket og lade
forundringen blive endnu større.
Hvor forunderligt alt fungerer på
trods af os, mennesket!
Tak Gud for en stor verden, som lever
godt uden os, som er så rig, at når vi
går hjem, så ånder alting videre.
Tak Gud for en verden hvor mennesker også har en plads og kan finde
alt, hvad der vigtigt, til liv, til glæde
og til fællesskab.
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Konfirmationstale
Af Ivan Tabrizi
Kære Konfirmander,
Tillykke med dagen, der endelig kom.
Man siger, at lang og sej er vejen,
der fører ud af helvede og ind i
himlen. Lige så har vejen været lang
og sej, der fører fra konfirmandstuen
og ind i kirken denne dag. Der har
været det ene bump på vejen efter
det andet. Og nu er det ved at være
et år siden, at vi mødtes første gang
til introgudstjeneste her i kirken.
Hvis nogen i den tid skulle have
glemt, hvad vi er her for, så er det
konfirmation, der er sagen i dag. Og
det kan man sige mange kedelige
ting om, så spænd jer godt fast. Da vi
sandsynligvis ikke ses, før I skal giftes,
have et barn døbt eller måske først
når I stiller træskoene, så kommer nu
et langt foredrag om kristendom, som
I kan tage med på vejen.
Hvis vi går helt tilbage til dengang
Jesus lige var død og disciplene var
forvirrede og ikke rigtigt vidste, hvad
de skulle gøre af dem selv, kom nogle
mere målrettede mennesker og kastede de kristne for løverne, så de kunne
spise sig mætte i kristent kød – en
følelse præsten oplever, hver morgen
han skal have konfirmander.
En løvetæmmer og en præst har mere
til fælles, end man lige skulle tro, men
det er nok en historie, jeg skal gemme
til min psykolog.
Det, jeg egentlig vil frem til, er, at
kristendommen ikke altid giver mening ved første øjekast – forholder
man sig overfladisk til det, kan biblen
fremstå som et forstyrret menneskes
dagbog.
Meget af det forstår man først hen
ad vejen, og jo mere man ved, desto
mindre forstår man, så kristendom vil
altid være en slags gåde, et mysterium.
Og Gud ske tak og lov for det. Tænk,
hvis alt gav mening – hvor kedeligt
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og taktfast ville dansen fra vugge til
grav ikke være. Og det her med at
ting først giver mening hen ad vejen,
passer godt ind i jeres liv nu, for I er
også på vej til at forstå verden, ikke
længere med børneforstand, men
med voksenforstand; og det tager tid
at blive voksen, så giv jer selv tid til
at blive det.
For hvad er ideen med at blive voksen, hvis man forbliver et barn til op
i alderdommen – se, den slags giver
ingen mening. Dertil kan man så sige,
at børn er små mennesker, der leger
voksne og voksne er store mennesker,
der opfører sig som børn. Så uanset hvad, ender vi alle i noget af en
kattepine.
Her er gode råd dyre, og kender
man lidt til verdenshistorie og psykologi ved man, at menneskedyret er et
besværligt dyr, der på ingen måde er
blevet tæmmet.
Jeg, du, I, os alle sammen er småskøre pattedyr, to procent fra at være
en chimpanse uden at være det;
oven i det er vi placeret i en verden,
der ved nærmere eftertanke ikke
giver den store mening, men derimod
udfordrer hvert menneske til selv at
udfylde livet med mening; tænk lidt
dybt over livet og universet og du er
garanteret en gratis hovedpine – det
er ingen smal sag at være menneske.
På trods af det åbenlyse sindssyge
ved alle mennesker siger den kristne
lærdom dog, at alle mennesker er
guds børn skabt i lighed med Gud,
men hvis det er sandt, så har Gud
skabt 7. mia. problembørn. Så hver
af os er en eller anden underlig prototype, som Gud har sendt på markedet uden at foretage de nødvendige
tests eller børnesikringer.
Og lige præcis heri ligger det vidunderlige budskab om Guds skaberkraft, for nok er vi en flok forvirrede
menneskeaber, men det er godt nok
at være forvirrede og uperfekt; det
er faktisk mere end godt nok, det
er helt perfekt, for hvert menneske

er et udtryk for Guds kærlighed og
kreativitet. Sagt med andre ord, så
er alle mennesker et helt unikt stykke
omvandrende kærlighedskunst.
Og når det gælder om at opleve
kunst, gælder det om at være åben
og ikke på forhånd have en mening
om et billede, en sang, en bog og
især ikke om et menneske, for mennesker formes blandt andet af andres
meninger om dem, så åbenhed over
for Guds små kunstværker er vejen til
gudsriget her på jorden.
Hvis du kan se en verden af farver
og uendelige og smukke mønstre i din
sidemand og i Guds grønne jord, så
er der egentlig ikke så meget mere
at sige om den sag. Kunst skal trods
alt ikke kun forstås, det skal først og
fremmest opleves og give fylde i
livet. Og kun gennem åbenhed kan
det ske.
Og unge mennesker som jer, har stadig noget af barndommens nysgerrighed. Alderen har ikke endnu gjort
jer fastlåste i vanens jernklør.
Grunden til, at jeg ved det, er at jeg
sjældent bliver overrasket, når seriøse voksne mennesker fortæller mig
noget. Men jeg bliver næsten altid
overrasket, når børn og unge fortæller mig noget.
I min korte tid som præst har jeg
f.eks. hørt udtalelser som ”Hej Ivan,
hvornår er det vi skal sige trosbekæmpelsen” eller ”Vi tror på Gud fader, himlens og jordens taber”, ”Led
os ikke i kristelse” og til spørgsmålet
om, hvorfor man gerne vil konfirmeres
kom svaret prompte: ”Fordi jeg godt
kan lide Gud og penge”.
Og atter, da svaret til ”Hvad gjorde
gud på den syvende dag” var ”han
skød sig selv”, var jeg lige ved at
falde ned af stolen.
Fortsættes på næste side...

Årets konfirmander
...Fortsat fra s. 8
Meget af det er selvfølgelig misforståelser, men det
tvinger den dovne præst
til at gentænke sin overbevisning, så den bedre kan
forklares til anderledes
tænkende mennesker – i
åbenhed sker der altså
noget i processen i mødet
med et andet menneske.
Hvem ved, jeg kunne jo
tage fejl, det er en meget reel mulighed. Så
hvis jeg afslutningsvis kort
skal sammenfatte, det jeg
krampagtigt har prøvet
at italesætte, så er det,
at nok er kristendom et
fast sæt trosartikler, men
mere end det, så er det en
opfordring og et kald til at
undres, til at forundres, til
at turde at tænke, turde at
tage fejl, turde at tvivle og
ikke mindst er det et kald
til at turde at tro.
Med disse ord ønsker jeg
jer held og lykke på jeres
videre vej her i livet.
Amen.

Konfirmationsfotos fra oven:
Lørdag kl. 9
Lørdag kl. 11
Søndag kl. 9
Søndag kl. 11
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Tekst
Det sker i foreningerne
Onsdag 21. oktober. Regionsmøde i
Mission Afrika. Kaffebord.

Indre Mission

Møder i Missionshuset kl. 19.30 (hvor
andet ikke er nævnt)
Tirsdag 15. september kl. 14.30.
Vækkelsesmøde i Jegindø Missionshus
Onsdag 16. september kl. 19.30
begge dage taler Pastor Kurt Hjemdal, Grimstad, Norge.
Tirsdag 15. september kl. 19. Valgforsamling, menighedsrådsvalg på
Hotel Thinggaard.
Onsdag 16. september. Bibelkredse i
hjemmene.
Mandag 21. september. Kirkens
Korshær kl. 14.30. Kaffebord.
Onsdag 23. september. Høstfest v.
sognepræst Liv Marit Holm, Jegindø
fortæller om høsten i Norge m.m. Kom
og vær med. Høstsange synges. Kaffe
a’ 25. kr. Velkommen til enhver.
Onsdag 30. september. Pastor
emeritus Knud Bunde Nielsen, Thisted
taler. Kaffe.
Onsdag 30. september. Soldatervennefest i Agger Missionshus v. feltpræst
Henrik Busk Rasmussen, Nørre Sundby.
Lørdag 3. oktober. Kredstur til ”Syng
den igen” i Skjern Kulturcenter. Bus
fra Hurup. (Program udleveres)
Onsdag 7. - torsdag 8. oktober.
Temaundervisningsaftener (Oktobermøder) i Bedsted Missionshus.
7. oktober kl. 19.00. Skriftemåls- og
nadvergudstjeneste i kirken og derefter kaffe og bibelforedrag i missionshuset. Tema: ”Guds verden”. v. pastor
Leif Mortensen, Aulum.
8. oktober kl. 19.30. Bibelforedrag i
missionshuset. Tema: ”Guds værdier”.
v. missionær Heri Elttør, Aulum.
Onsdag 14. oktober. Bibelkredse i
hjemmene.
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Onsdag 28. oktober kl. 18. Hyggeaften med fællesspisning tale v. Ruth
Folmersen. Hyggesnak ved bordene.
Afslutning med kaffe kl. ca. 21.30.
Pris 75 kr. Tilmelding senest 22. oktober til Elin Christensen, tlf. 97 95 64
23 / 2288 4220. Sillie Poulsen, tlf.
97 95 27 08 / 6118 3402.
Onsdag 4. november. Kredsmøde i
Vestervig Missionshus v. sognepræst
Claus Henry Olsen, Fur.
Uge 46. Missionsuge i Heltborg Missionshus (se avisen).
Onsdag 18. november kl. 14.30.
Poul Erik Grønhøj, Frøstrup kommer
og fortæller om: Hjælpearbejdet i
den fattigste del af Rumænien - mini
og store konfirmander i Hurup m. fl.
har pakket kasser med indhold. Der
vises billeder fra turen. Kaffebord.
Onsdag 18. november. Kredsens
sangstævne: ”Syng den igen – igen
” i Harring – Stagstrup Kirkecenter.
Evangeliets toner i sang og musik ved
forskellige medvirkende og megen
fællessang.
Onsdag 25. november. Bibelkredse i
hjemmene.
Onsdag 2. december. Adventsfest.

Klub 91

på KFUM, Nygade 5 kl. 19.30
PGA. CORONA-RESTRIKTIONER ER
EFTERÅRSPROGRAMMET I KLUB 91
DESVÆRRE AFLYST
Mandag 14. september. ”Enhed og
forskellighed i Grænselandet” v.
Jørgen Brun Christensen, formand for
Grænseforeningen Thy-Mors, Nykøbing.

T
S
Y
AFL

Mandag 5. oktober. ”Salmedigteren
Petter Dass” v. organist, fhv. rektor
Ivar Mæland, Bergen.

T
S
Y
Mandag 16. november.
AFL ”En falck-

mand i politik” v. falckmand og
kommunalpolitiker Henning Sørensen,
Nykøbing.

Mission Afrika

Onsdag 21. oktober. Regionsmøde i
Missionshuset kl. 19.30.
Johannes Ettrup Larsen taler under
emnet ”Sat-7”.

Det Grundtvigske
i Sydthy

23. september i Hurup Kirke kl.
19.30. ”End er der en Gud foroven...
Fædreland i Højskolesangbogen - her
og hisset” v. lektor Jørgen Kjærgaard,
Vestervig.
20. oktober på Hurup Bibliotek kl.
14. ”Flygtninge i Thy” v. lektor Knud
Holch Andersen, Hillerslev. I samarbejde med Folkeuniversitetet.

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
Janni Primdahl
Tlf. 21 68 23 45
janniprimdahl@hotmail.com
KFUM-spejderne i Vestervig
Ole R. Olsen
Tlf. 61 51 86 87
oro@tjoh.dk

Fotoalbummet

Sommerkoncert med Helen Davies, Wales og Lars Kristensen (tidl. Hurup). Her spiller Lars på en Nykkelharpe.

Corona-kirke

Fra konfirmationsgudstjenesten lørdag kl. 9

De skønneste blomster
Af Ruth Folmersen
En af forsommerens store gevinster har været blomsterne
på alteret i Helligsø og Gettrup. Det begyndte pinsedag,
det var sommer i den weekend, og de første roser sprang
ud og pyntede både på alteret og i kirkebænkene. Roserne
gror lige udenfor Helligsø kirke i Sussi og Evald Lousdals
have. Det blev startskuddet, og siden har Sussi fundet det
bedste til de søndage, hvor vi fejrer gudstjeneste.
4. søndag efter trinitatis duftede det som en sommerdag i
Edens have, jvf. billedet.
Så længe det giver mening, bliver det sådan, at det bedste
vi kan finde, det bruger vi på dagen. Det er ikke en besparelse, det er smukt og rigt og giver rigtig god mening.
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Tekst
Opslagstavlen
Kirkens kalender
Øvrige gudstjenester

Fristedet kl. 10.30
7. oktober
Else Kaag Bjerg
4. november Ruth Folmersen
Plejehjemmet Åbakken kl. 14.30

Grundet Covid-19 er der i skrivende stund
ingen gudstjenester på Åbakken.

Menighedsrådsmøder

Datoerne er med forbehold for ændringer
Hurup kl. 19.15
6. oktober
3. november
Møderne er offentlige og finder sted i Kirkecentret.
Helligsø-Gettrup kl. 19.00
29. september
20. oktober
Møderne er offentlige og finder sted på Teglværket.

Indsamlinger

Hurup Kirke
Indsamlinger sker fremover i kirkebøssen
20. september Fordeles af menighedsrådet
11. oktober
KFUMs Soldatermission
22. november Danmarks Folkekirkelige
			
Søndagsskoler
Der indkom
2. februar
Mellemkirkelige arbejde
						90,- kr.
8. marts
Folkekirkens Nødhjælp
						1.140,- kr.
Hjertelig tak for enhver gave
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Begravede
Hurup
29. maj
4. juni
9. juni
11. juni
19. juni
26. juni
2. juli
14. juli
17. juli
7. august

Kirsten Marie Sørensen
Ingrid Wulf Clemensen
Ejvind Galsgaard
Emma Emilie Kaagaard
Claus Munk Jensen
Helena Grønkjær Pedersen
Henning K. Eriksen
Ebba Mortensen
Lone Frederiksen
Niels Koksbang Nyeng

Gettrup
31. juli

Holger Dahl Jensen

Syng med i Hurup Kirkes 2 forskellige kor
Voksenkor
Pga. Corona-restriktioner
er der pt. ikke voksenkor.
Information vedr. opstart
vil kunne findes på hjemmesiden og Facebook.
Organisten sender mail til
dem, der plejer at synge med.
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
Pga. Corona-restriktioner er der
pt. ikke ledsagekor. Information
vedr. opstart vil kunne findes
på hjemmesiden og Facebook.
Organisten sender mail til dem,
der plejer at synge med.
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.

Ny sorggruppe i Sydthy Provsti

Vi ser på hinanden, tager en dyb indåndning og fortæller om det,
som er svært. Vi fortæller og lytter til vores egen og de andres
historie, bekymringer, overlevelsesstrategier, ønsker til livet og små
oplevelser af glæde. Sammen kan vi opnå ny viden og mod til at
vandre videre med sorg i bagagen.
En gruppe består af 8-10 mennesker som mødes 7 gange. Den nye
gruppe mødes 10. september kl.15.30-17.00 i Sognegården, Præstegårdsvænget 2 i Bedsted. Tilmelding til Else K. Bjerg 31 45 24
40 eller på ELKB@km.dk

Opslagstavlen
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 21. oktober.
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.

Minikonfirmand

I sidste Kirkeblad skrev vi, at vi forventede at sende brev
vedr. minikonfirmand ud til 3. klasserne i starten af skoleåret.
Forløbet og formen er endnu ikke på plads, men vi lover,
at der bliver et minikonfirmandforløb for årets 3. klasser.
Vi skal have det nytænkt og samtidig have det tilrettelagt, så vi følger de retningslinjer, der er udstukket i
forbindelse med Covid-19.

Konfirmand-forældre-aften

4. november kl. 19 er der konfirmand-forældreaften.
Stedet for arrangementet samt formen er endnu ukendt
pga. Corona. Men sæt kryds i kalenderen. Yderligere
informationer sendes ud via Aula senere.
HUSK at første dato for konfirmandundervisning er 28.
oktober kl. 8 i Hurup Kirke.

Graverstillingen i Helligsø-Gettrup

I vinter sagde Leif Svalgaard sin stilling som graver ved
Helligsø og Gettrup kirker op for at gå på pension
Så menighedsrådet gik i gang med overvejelser om graverstillingen fremover. Det medførte en genopmåling, og
på efterfølgende menighedsrådsmøder blev det besluttet
at søge samarbejdet med Hurup kirkegård om drift af
kirkegårdene i Helligsø og Gettrup
Som en del af aftalen skal der ansættes en gravermedhjælper med primær arbejdsplads i Helligsø Gettrup
Henvendelser om kirkegårdene kan ske til Bjarne Lauritsen
eller personalet på kirkegården.
Menighedsrådet og kirkeværger står altid til rådighed
ved spørgsmål. Vi arbejder med at opdatere kirkegårdsvedtægten for begge kirkegårde, så hvis der er ønsker til
fornyelser eller forskønnelser så sig til, så ser vi, om det
kan realiseres.
Mvh. Poul Vigsø Nørgaard

Tag et ”frikvarter” fra hverdagen
Nu kan du igen komme forbi kirken til et afslappende åndehul, men denne gang udvider vi tilbuddet til også at omfatte Gettrup og Helligsø. Organisten spiller en lille halv times blød musik til stilhed og eftertanke.
Kom som du er, bed en bøn, tøm hovedet for tanker, fordyb dig i ”bare at være”.
Vi begynder kl. 16.30, så kom lidt før og find dig en plads, hvor du kan finde din egen ro.

Tirsdag 1. september
kl. 16.30 i HURUP

Tirsdag 6. oktober
kl. 16.30 i GETTRUP

Tirsdag 3. november
kl. 16.30 i HELLIGSØ

Denne dag hylder vi en af Danmarks største komponister Bent
Fabricius-Bjerre. Organisten spiller
en halv time af hans melodier på
klaveret.

Kom og lyt til en halv times
meditative melodier på klaver.

Kom og lyt til en halv times
meditativt orgelspil.
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Tekst
Særlige arrangementer

Høst og Hottere
Onsdag 9. september kl. 17
Den kreative Gud har gjort verden spændende, flot og
lige til at spise for os mennesker. Og vi skal være taknemmelige for, at skaberværket rummer alt det, vi mennesker
har brug for til at overleve. For:
• Uden korn intet mel, uden mel intet hotdogbrød.
• Uden gris intet kød, uden kød ingen pølser.
• Uden agurker ingen syltede agurker, uden syltede
agurker ingen remoulade.
Vi ved det godt – uden høst ingen hotdogs.
Men høsten er i hus, maskinerne har kørt nat og dag og
landmændene har haft travlt. Så nu har vi korn og kød,
tomater og agurker og løg, og alle de andre gode ting,
der skal til for at lave en hotdog.
Og det er vi taknemmelige for.
Derfor byder Hurup menighedsråd på ”hottere” efter
årets børnehøstgudstjeneste.

Gudstjenesten foregår på plænen mellem kirkegård og
kirkecenter – medbring et tæppe eller en stol til at sidde
på (max deltagerantal 100). Ved dårligt vejr aflyses
gudstjenesten.
Tilmelding på tlf. 97 95 11 84 (formiddag) eller trhu@
km.dk senest torsdag 3. september kl. 12
Velkommen til børnegudstjeneste og aftensmad under
åben himmel!

Kom og brug din stemme
Menighedsrådsvalg tirsdag 15. september kl. 19 på Hotel Thinggaard
I Hurup sogn bor der næsten 3000, der er medlem af
Folkekirken. Dette betyder, at der i menighedsrådet skal
være 7 personer. Denne aften til valgforsamlingen skal
der opstilles kandidater til disse 7 pladser. Der er ikke
krav om stillere for de enkelte kandidater.

Stemmerne tælles op, og det offentliggøres derefter,
hvem der blev valgt.

Kandidaterne får mulighed for at præsentere, hvad de
ønsker at arbejde for i menighedsrådet.
Forsamlingen kan stille spørgsmål og indgå i en debat
med kandidaterne.

Håber der er mange, der denne aften vil deltage i debatten om Hurup kirke og afgive deres stemmer.

Alle stemmeberettigede kan derefter skriftligt afgive op
til 4 stemmer. Man kan ikke afgive mere end én stemme
på hver kandidat.
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Når man kender rådets sammensætning vælges stedfortrædere.

Kaffe/kage: 50 kr.

Særlige arrangementer
Tekst

Høstgudstjeneste og
Høstfrokost under åben himmel
Søndag 20. september kl. 10 ved Hurup Kirke
Denne dag fejrer vi, at årets høst er ved at være i hus
og lade. Høstgudstjenesten (hvis vejret og Coronalovgivningen tillader det) holder vi i år ude på plænen
mellem kirken og kirkecenteret. Medbring et tæppe

eller en stol til at sidde på (max deltagerantal 100).
Ved dårligt vejr aflyses gudstjenesten.
Efter gudstjenesten er der ”høstfrokost”, som består af
sandwich og en øl/sodavand.

Med Røde Kors i Malawi
- Et billedforedrag tirsdag 27. oktober kl. 19.30 i Hurup Kirkecenter
I foråret 2019 var Lisbeth Frandsen i sin egenskab af
bestyrelsesmedlem for Røde Kors Mors på studierejse til
Malawi.

I foredraget fortæller
Lisbeth om Røde Kors’
humanitære arbejde i et
af verdens fattigste lande.
Hør bl.a. om hvordan
simpel hygiejne kan redde
tusindvis af menneskeliv,
hvordan afrikanske mødre
gør et kæmpe arbejde
for at give deres børn en
chance, de ikke selv fik, og
om glæden ved, som frivillig, at være med til at gøre
en forskel for andre.
Lisbeth Frandsen er forhenværende friskolelærer og arbejder nu som organist og
musikpædagog på Mors.

Allehelgen
Søndag 1. november
I år holder vi 3 gudstjenester til Allehelgen.
Kl. 11 er der gudstjeneste i Gettrup, hvor navnene på
døde det seneste år læses højt.

Kl. 9.30 i Hurup er det navnene på dem, vi har sagt
farvel til fra november 2019 til og med april 2020, der
læses højt.
Kl. 13 i Hurup er det navnene på dem, vi har sagt farvel til fra maj 2020 til og med oktober 2020, der læses
højt.
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Tekst
Gudstjenester
6. september
9. september
13. september
20. september
27. september
4. oktober
11. oktober
18. oktober
25. oktober
1. november
8. november
15. november
22. november
29. november
6. december

Hurup

13. søndag efter trinitatis

10.00 LSP

Høst og hottere

17.00 LSP Friluftsgudtj.

14. søndag efter trinitatis

9.30 KHB

Høstgudstjeneste og kirkefrokost

10.00 LSP * Friluftsgudstj.

16. søndag efter trinitatis

10.00 KHB

17. søndag efter trinitatis

19.00 LSP

18. søndag efter trinitatis

10.00 KHB *

19. søndag efter trinitatis

9.30 KHB

20. søndag efter trinitatis

14.00 KHB

Allehelgen

Helligsø

11.00 KHB Høst

11.00 KHB

9.30 + 13.00 LSP, RF

22. søndag efter trinitatis

10.00 LSP

23. søndag efter trinitatis

10.00 RF

Sidste søndag i kirkeåret

10.00 RF *

1. søndag i advent

10.00 RF

2. søndag i advent

10.00 LSP

Gettrup

11.00 LSP, RF

19.00 RF

RF = Ruth Folmersen, LSP = Line Skovgaard Pedersen, KHB = Kirsten Haaber, * = indsamling (se s. 12)

Corona-regler i Hurup Kirke
Vi får mange spørgsmål ang. Corona-forholdsregler i
Hurup kirke. Så her kommer de tal, vi arbejder efter.
Alle tal er udregnet efter de regler, vi har modtaget
fra Kirkeministeriet, Ældre- og Sundhedsministeriet og
Folkekirkens Corona Taskforce:
Max. deltagerantal i Hurup kirke med sang:
• 41 (hvis ingen er i husstand eller tæt daglig kontakt
med hinanden).
• 82 (hvis alle kan placeres sammen med minimum
tre andre, som de er i husstand eller tæt daglig
kontakt med).

OBS! Reglerne
opdateres løbende

Max. deltagerantal i Hurup kirke uden sang:
• 61 (hvis ingen er i husstand eller tæt daglig kontakt
med hinanden).
• 82 (hvis alle kan placeres sammen med minimum
tre andre, som de er i husstand eller tæt daglig
kontakt med).
Max deltagerantal i Kirkecenteret: 35.
Max deltagerantal på Kirkegården: 200 (ved begravelser og bisættelser) ellers 100.
Ved flere gudstjenester/kirkelige handlinger/arrangementer på samme dag indregner vi tid til rengøring
imellem.

Guldkorn og visdomsord fra børn
- Der er mange, man kan tro på, ikke
kun Gud. Nogle tror på Jesus og den
hellige hånd. Juni Kristine, 7 år

- Man må angre som en synder. Hvis
man aldrig angrer noget, er man
meget ond. Jon, 6 år

- Alle mennesker har lov til at tro på
det, de vil. Alle mennesker er lige
mange penge værd. Gina, 7 år

- Når man dør, får man evigt liv. Det
betyder, at når man dør én gang, så
kan man aldrig dø mere, selv om man
dør en gang til for alvor. Elena, 9 år

- Man mister sin sjæl, når man dør.
Men det er ikke så let at få øje på
den fra en flyvemaskine. Den svæver
bare rundt deroppe mellem skyerne.
Runar, 8 år

- Jesus gik på vandet for ikke at få
våde fødder. Jon Olav, 9 år.
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- Jeg vil ikke begraves, når jeg bliver
gammel, for jeg vil ikke kunne ligge
under jorden uden at trække vejret.
Og så er det ulækkert at få jord i
næsen. Så er det næsten bedre at bo
på plejehjem... Nora, 5 år

- Jesus måtte vade ud, mes de andre
bare stod der og så på. Sine, 7 år
- Jesus blev undfanget, mens han forkyndte for de skriftkloge. Elene, 9 år.
- Reeza tror ikke på Gud, han tror på
Allan. Kate, 6 år
- Gud er så god, at han sidder inden
i solen og lyser. Lars Henrik, 5 år
Uddrag fra bogen ”Jesus gik på vandet for ikke at få våde
fødder” af Unni Lindell.

