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Hvordan skal det blive jul i år?
Hvornår bliver det sådan helt rigtigt?
Af Ruth Folmersen
Det begynder med duften af gran,
med klejner og med at pakke gaver ind!
Gran
Hugo Sørensen, som arbejder på
Hurup kirkegård, siger: ”Det begynder allerede i november! Når jeg står
i det store værksted og klipper gran
til dekorationer, og vi pynter gravene
på Hurup kirkegård, så dufter der

Nørgaards hjemmekogte klejner.
Grin bare!
Men tænk så: Hvorfor nu det??
Det er fordi, vi i Helligsø/Gettrup sogn
har den tradition, at vi en søndag i
adventstiden får kirkekaffe og nykogte
klejner efter gudstjenesten.
Ingrid serverer sine friske, velduftende klejner, og de er lige så gode i år
som sidste år! Vi nyder det, og snakken går. Årets allerførste julehygge
kryber ind under huden på os og vi
oplever og genoplever fællesskabet.

af gran, og det er duften af jul. Når
vi kommer ud på kirkegården med
dekorationerne, så møder vi altid
taknemmelige mennesker. De bliver
glade, når lige netop deres gravsted
er ordnet fint. Det er begyndelsen på
den gode julestemning.”
Klejner
Susan Mølgaard fra Gettrup siger:
”Hvis jeg skulle spille “vendespil” i
mine egne personlige kirkelige oplevelser omkring advent - ja så ville
salmen ”Vær velkommen Herrens år”
komme til at “danne par” med Ingrid

Hurup - Helligsø Gettrup Pastorat

Jeg har på egne - og menighedens
vegne lyst til at TAKKE dig Ingrid,
fordi du gør det igen og igen og igen.
Nu er det tiden igen, jeg glæder mig.
1. søndag i advent = Ingrids nykogte
Klejner.”

Gaver
Er det bedst at give en gave eller få
en gave?
I år har jeg mit kontor fyldt med julegaver til børn i Rumænien. Minikonfirmanderne og de ”store” konfirmander
har haft kasser med hjemme og fyldt
dem med lidt varmt, lidt rart og lidt
god slik.

Jeg går og glæder mig, glæder mig
over børnenes vilje til at give, glæder
mig over, hvor mange kasser det er
blevet til. Nu håber jeg bare, kasserne
lander i gode hænder, som vil spise
slik og tage en varm sok på.
Juleglæden er godt begyndt, og der
venter mange flere hjertevarmende
fornøjelser, som hører den gode jul til.
Det gælder blot om at få øje på dem.
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Menighedsrådsmøder
Hurup - kl. 19.15
Onsdag 5. december
Tirsdag 8. januar
Tirsdag 5. februar
Møderne er offentlige og finder sted på provstikontoret.
Helligsø-Gettrup - kl. 19
Onsdag 9. januar
Tirsdag 19. februar
Møderne er offentlige og finder sted i Præstegården.

Øvrige gudstjenester
Fristedet - kl. 10.30

Onsdag 5. december
Onsdag 2. januar
Onsdag 6. februar

Jens F. Munksgaard
Line Skovgaard Pedersen
Kaj Mogensen

Datoerne (både i Hurup og Helligsø-Gettrup er med forbehold for ændringer).

Indsamling - Hurup Kirke

Åbakken - kl. 14.30

1. jan.: Det Danske Bibelselskab
Hellige tre Kongers tiden i kirkebøsserne: Mellemkirkeligt Arbejde

Der indkom
Hurup Kirke

9. sept.: Høstoffer - 5.036,75 kr.

Fordelt med 360 kr. til hver

Onsdag 5. dec.		
Fredag 21. dec.		
Onsdag 9. jan.		
Onsdag 23. jan.
Onsdag 6. febr.		
Onsdag 20. febr.

Ruth Folmersen
Ruth Folmersen
Sognepræsten i Boddum
Lillian Risum
Ruth Folmersen
Line Skovgaard Pedersen

af følgende: Sct. Nicolai tjenesten, Fristedet, Kilden, Kofoeds skole,
Grundtvigsk menighedsarbejde, IM Hurup, Kirkens korshær, Folkekirkens ungdomskor, Møltrup optagelseshjem samt 1.796,75 kr. til
Folkekirkens mission.

25. sept.: Danmission Hjertebørn (høstauktion) 621,25 kr.
14. okt.: KFUMs Soldatermission - 490 kr.
25. nov.: Danmarks Folkekirkelige Søndagsskoler

Helligsø Kirke

Hjertelig tak for enhver gave.

Sognepræst: 		
Line Skovgaard Pedersen, Kirkevej 40,
tlf. 97 95 11 84, lspe@km.dk
Ruth Folmersen, Vestervej 40, Helligsø,
tlf. 97 95 62 19, rsf@km.dk.
Kirkekontoret:
Kirkevej 42, Hurup, tlf. 97 95 11 84.
Kirkekontoret er åbent
mandag-fredag kl. 9-12.
Organist: 		
Kirsten Gjørtz, Ettrupvej 18, Hurup.
Kirkegårdsleder:
Bjarne Lauritsen træffes på kirkegårdskontoret, Kirkevej 42, efter aftale. 		
Telefontid: Indenfor alm. arbejdstid, tlf.
97 95 13 55, post@hurup-kirkegaard.dk.

Henriette Christiansen,
Bredgade 193,
tlf. 96 88 22 50.
KFUM-spejderne i Vestervig,
Karin Lykkebo,
tlf. 29 45 15 02.

16. sept.: Høstoffer - 2.350 kr.

Adresser

KFUM og KFUK’s familieklub
Trine og Anders Hausgaard Ubbesen,
Højtofteparken 26,
tlf. 29 25 75 50.

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

Tryk: Hurup Kirkekontor, Kirkevej 42,
Hurup.

Kirkesanger:
Ina Christoffersen, Kanalvej 2, Hundborg,
tlf. 97 93 74 33.

Deadline næste nummer: Trine H. Ubbesen (trhu@km.dk) i hænde senest 28.
jan.
Næste nummer af kirkebladet dækker perioden 3. marts - 2. juni.

Kirkebladet udgives af Hurup og
Helligsø-Gettrup menighedsråd

Kirkebil

Redaktionsudvalget består af: Line
Skovgaard Pedersen, Ruth Folmersen,
Trine H. Ubbesen, Irene Poulsen, Sussi
Lousdal, Susan Mølgaard, Hugo Sørensen.
Bladet ekspederes af Anny Møller, Glentevej 1, Hurup tlf. 97 95 11 40.

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.

hurupkirke.dk

Hyrdekongen
En fortælling af Rune Hoff Lauridsen
Sara og Jakob var rigtig spændte,
for i dag skulle de med deres far på
arbejde.
”Har I husket madpakken?” spurgte
far.
Sara og Jakob nikkede hurtigt.
”Har I husket soveposen?” spurgte far.
Sara nikkede, men Jakob fik pludselig travlt og skyndte sig ind på sit
værelse. Lidt efter kom han ud med
soveposen under armen.
”Har I husket jeres hyrdestav?”
spurgte far.
Nu nikkede både Jakob og Sara, for
deres far var nemlig hyrde og de vidste, at man ikke kan være hyrde uden
en hyrdestav. Sara og Jakob havde
begge en lille hyrdestav, som deres
far havde snittet til dem.
Senere, da de var på vej ud på marken, begyndte deres far at fortælle
om, hvad en hyrde laver. ”En hyrde
passer på sine får” sagde far, ”for hvis
fårene ikke har nogen til at passe på
dem, så er der ulve og løver, som kan
finde på at spise dem. Får er heller
ikke altid så kloge, for selv om der
er nogen, der passer på dem, kan
de godt finde på at løbe væk. Så må
hyrden gå ud at lede og lede efter sit
får, indtil han finder det igen.”
Lidt senere kom de til det sted, hvor
deres far arbejdede. Sara og Jakob
gjorde store øjne, da de så, hvor
mange får der var. Rundt imellem

fårene gik
andre hyrder,
og når et får
gik lidt for
langt væk fra
de andre, kom
en af hyrderne
og hjalp det
med at finde
tilbage. Sara
og Jakob havde
aldrig før set
så mange får.
”Kom” sagde
deres far, ”I
kan få lov at
passe på lammene”.
Hele dagen gik
Sara og Jakob rundt og passede på de
små lam. ”De er godt nok søde” sagde
Jakob, som var blevet helt forpustet,
fordi de små lam hele tiden ville drille
og prøve på at løbe væk. ”Ja, og så er
de helt vildt bløde” svarede Sara og
kløede et lille lam bag øret. De små
lam kunne selvfølgelig ikke snakke, de
løb bare rundt og sagde ”mæh” hele
tiden.
Da det blev aften, sad Sara og Jakob
i deres soveposer rundt om lejrbålet.
Alle hyrderne var samlet, og fårene lå
rundt omkring dem og sov. Oppe på
himlen var der mange stjerner, som
blinkede om kap med hinanden.
En af de gamle hyrder, som havde et
langt hvidt skæg, begyndte at fortælle

en historie. ”Kan I se lysene derovre?”
Han pegede over mod nogle svage
lys, som var langt væk. ”Det er lyset
fra byen Betlehem. Betlehem er en
hel særlig by, fordi for længe siden
fortalte Gud profeten Mika, at en
mægtig konge engang skal blive født
i Betlehem. Den konge skal være som
en hyrde. Ligesom vi hyrder passer
på fårene, så skal den nye konge, der
bliver født i Betlehem, passe på os
alle sammen”.
Jakob og Sara kiggede over mod
Betlehem og så tilbage på den gamle
hyrde, ”Hvornår bliver den nye konge
født?” spurgte Sara.
”Det ved jeg ikke,” svarede den gamle
hyrde, ”det kunne være om hundrede
år, eller det kunne være i nat. Ingen
ved det”......
Hvorfor bliver Jakob og Sara pludselig
lysvågne, da de er lige ved at falde i
søvn?
Hvorfor bliver alle omkring bålet
bange, og hvorfor forlader de deres
varme soveposer og efterlader fårene
alene tilbage?
Hvorfor bliver Jakob og Sara så glade,
at de får tårer i øjnene?
Hør resten af historien
tirsdag 4. december kl. 19
i Hurup Kirke.
Denne aften er der ”jule-optakt”
for hele familien. Minikonfirmanderne går lucia-optog, og vi skal
synge julesalmer.
Tag hele familien med til en hyggelig aften i kirken.

hurupkirke.dk

Gettrup kirkegård
Af Susan Mølgaard
Det er efterår, med det får ikke
graverne til at sætte arbejdet i stå.
Der er mange grave, der skal pyntes
til jul.
I Gettrup er der foruden granpyntning også nyplantning til forskønnelse af kirkegården. Det tager form
på den store østvendte plæne.
I de store cirkelbede er der nu plantet. I midten er der plantet vintereg.
Uden om den er der aronia (bærbuske), så kommer der en cirkel
med spirea og yderst i cirklen er der
plantet snebær.
Der er plantet aroniahæk langs kir-

kegårdsplænen.
Desuden pynter 4 forskellige æbletræer øverst på plænen.
Det er et spændende projekt og
allerede nu glæder vi os til foråret, hvor vi kan se buske og træer
springe ud.
At komme på kirkegården nu er
som en parklignende oplevelse. Vi
er bevidste om, at vi kan få besøg
af både fugle, råvildt og harer. Men
det gør ikke noget – vi vil leve med
dem. Det bliver smukt, og det bliver
spændende at opleve smagen af de
forskellige æblesorter.

Han fødtes ikke, hvor slottet står.
Han fødtes imellem stude og får.
I stalden ved lygtens søvnige skin,
Maria svøbte ham varsomt ind.
Og svøbet blev krybbens pude.
Født mellem får og stude.
Her fødte Maria det barn, hun bar.
Som fattige folk, der ingenting har,
fik hun og Josef anvist en stald.
Så dybt var altså det himmelske fald!
Han faldt fra de himmelske haller,
så dybt som den ringe falder.
Og han, som priste de fattige, små,
lå selv som nyfødt på træ og strå.
Og når vi fortæller, sker det nu.
Og selv den voksne blir’ barn som du.
Der står et lys som en glorie
hen over julens historie.
Det er ikke bare en fantasi,
at Jesus blev menneske ligesom vi.
Han fødtes rigtig i kød og blod,
og stjernen viste, hvor stalden stod.
Den julenat fødtes det gode,
som skinner som sol på vor klode.
Alt ses i det lys, Vorherre ser,
og ingen skal sidde i mørke mer’.
Han er så nær som det daglige brød.
Hans liv er stærkere end din død.
Han lyser som solens skive
og kalder alt dødt til live.
Uddrag fra Børnebibelen genfortalt af
Johannes Møllehave.

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

...og køb nye lys

Når julens stearinlys er ved at være
brændt ned, og du kun står med stumperne tilbage, så husk, at dine lysestumper kan tænde lys for andre!

Der kan også 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 står en kasse i våbenhuset, lysene
kan lægges i.
Lysestumperne smeltes om til nye lys,
og overskuddet fra salget af disse går
til Danmissions arbejde.

Der betales kontant.

hurupkirke.dk

På studietur i Barnaby-land
Af Line Skovgaard Pedersen
Sarum College
Salisbury ligger ca. 3 timers kørsel
vest for London. Salisbury har rødder
tilbage til jernalderen, og bosættelse
på stedet skyldes den bekvemme adgang til drikkevand fra floderne. Den
første kirke ved Salisbury blev opført
mellem 1075 og 1092. Imidlertid blev
forholdet mellem gejstligheden og den

frivillige, for virkeligheden i Church
of England er, at ressourcerne ikke
strækker til præstelig betjening af alle
kirker. Skal der ske noget i de mange,
smukke kirkebygninger, må de frivillige derfor i sving.

På besøg i landsbyerne Silton og
Milton
Og hvordan fungerer
dagligdagen så derude
på landet? For at få en
lille fornemmelse af
dette gik studieturen
videre fra Salisbury
og Sarum College til
landsbyerne Silton
og Milton, som ligger
i grevskabet Dorset,
der hører til Salisbury
Stift. Med os denne
dag var den nye provst
for området Blackmore
Vale Simon Chambers.
Første stop var kirken i
Silton, som er en meget fin, gammel kirke.
På marken udenfor
kirkegården står en
1000 år gammel eg,
og ja, det ligner noget
fra en krimihistorie
med kommissær Barnaby. I Silton bor der
Præst Helen, provst Simon og den lokale kirkekoordinator, Sue, fortælca. 120 mennesker,
ler om samarbejde mellem sogne.
og kirken har ikke haft
en tilknyttet præst i 32 år. Kirkelivet
lokale militærenhed så dårligt i løbet
af 1100-tallet, at det blev nødvendigt
med lidt større afstand, og derfor blev
den nye by Salisbury begyndt opført
et stykke derfra i 1220. Samme år
påbegyndte man anlæggelsen af katedralen, hvis centrale dele stod færdige
i 1258. Den regnes blandt de mest
vellykkede eksempler på tidlig engelsk
arkitektur.
Lige overfor katedralen i Salisbury
ligger Sarum College (i en vidunderlig gammel bygning), som uddanner
præster til Church of England. Det
særlige ved uddannelsen på Sarum
College er, at her er det muligt at specialisere sig til at arbejde i en landlig
kontekst. Og derfor var det her, studieturen for 19 præster og 4 provster,
alle med tilknytning til projekt ”Kirken
på Landet”, gik til. På Sarum College
uddanner man udover præster også

varetages af frivillige, og nu og da en
pensioneret præst. I Silton har man
en fast menighed på ca. 50 mennesker, der kommer både fra selve
sognet, men også fra det omkringliggende område. I Silton har man
nemlig ”specialiseret” sig. Gudstjenester, morgen-/aftensang og andagter
foregår efter anvisningerne i Common
Prayer Book (Den almindelige bønnebog), som har været i brug siden
1549. Formen er altså meget klassisk
og dette tiltrækker et bestemt klientel.
I den nærliggende landsby Milton har
man en helt anden tilgang til det lokale kirkeliv. I stedet for at fastholde et
meget klassisk kirkeliv, har man valgt
at tænke kirke i tæt samarbejde med
de lokale foreninger. Derfor har man
ændret på indretningen af kirken, så
den nu også kan bruges som møderum og forsamlingshus. Bænkene er
fjernet fra halvdelen af kirken, og der
er installeret et køkken. Milton indgår
i et samarbejde med en række andre
sogne og tilsammen har de to præster, en ansvarshavende præst og en
assisterende præst. Den assisterende
præst Tim Heaton bor i præstegården
i Milton. Tim er en type præst, som vi
ikke kender fra vores danske system,
nemlig fuldtidspræst – men uden løn.
Tim er tidligere finansmand og som
han selv siger, har han tjent penge
nok til resten af livet og vil nu gerne
give sin tid til lokalsamfundet.

Landsbykirken i Silton
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Høstgudstjeneste i Helligsø

Høstgudstjeneste i Hurup

Høst-spaghettigudstjeneste

Babysalmesangs-afslutning for søskende og bedsteforældre

Koncert med harpe og violin

Kirkefrokost og afsked med Knud Damgaard

Babysalmesang besøger Åbakken

Koncert i Gettrup Kirke med Jennifer Rose og døtre

hurupkirke.dk

Minikonfirmander
Tirsdagsholdet, 3.A

Minikonfirmander
Onsdagsholdet, 3.B

”Lørdags-konfirmanderne”

”Søndags-konfirmanderne”

Se flere billeder
og læs mere på
hurupkirke.dk/set-og-sket

hurupkirke.dk

Det sker i foreningerne
Klub 91 - kl. 19.30 på KFUM, Nygade 5
Mandag 21. jan.
			
Mandag 25. febr.
			

”Arbejde, erhverv og kultur i Thy” v. Niels
Jørgen Petersen, viceborgmester i Thisted kommune.
”Fortællinger fra Thy” v. Esben Graugaard, Holstebro 		
Museum.

Det Grundtvigske i Sydthy - kl. 19.30 på Biblioteket
Onsdag 23. jan.
			
			

”Gud og menneske i Jakob Knudsens tænkning”.
Foredrag v. tidligere sognepræst i Skive, Knud Nyboe 		
Rasmussen, Dybe.

Generalforsamling

KFUM og KFUK i Hurup
indbyder til ordinær generalforsamling 19. februar kl. 19.30 på KFUM,
Nygade 5, Hurup. Dagsorden iflg.
foreningens love. Velkommen til medlemmer og venner af foreningen.
Bestyrelsen.

Møder i Missionshuset - kl. 19 30
(hvor andet ikke er nævnt)
Onsdag 5. dec.
Onsdag 12. dec.
Fredag 28. dec.
Onsdag 9. jan.
Torsdag 10. jan.
Onsdag 16. jan.
18. – 19. jan. 		
			
			
Onsdag 23. jan.
			
Onsdag 30. jan.
			
Onsdag 6. febr.
			
Onsdag 13. febr.
Onsdag 20. febr.
			
Onsdag 27. febr.

Adventsfest v. sognepræst Iben Bager, Snedsted.
Bibelkredse i hjemmene.
Julefest v. sognepræst Line Skovgaard Pedersen.
Bedemøde v. Jens Kristian Brander.
Bedemøde i Kirken.
Bibelkredse i hjemmene.
Mandsstævne i Bedsted Missionshus. Medvirkende:
Missionær Henrik Søgaard Jørgensen, Dragstrup.
Program udleveres.
Møde ved missionær Henrik Søgaard Jørgensen,
Dragstrup. Kaffebord.
Inga Brun Kristensen, taler over emnet ”Oplevelser 		
gennem livet”. Kaffebord.
Kredsmøde i Vestervig Missionshus. Tale v. pastor Brian
Christensen, Holstebro.
Bibelkredse i hjemmene.
En aften med sognepræst Anne Mette Grønborg
Sørensen, Thisted. Kaffebord.
Bedemøde for missionsugen v. Orla Egeberg.

Besøgstjenesten ved menighedsrådene i Sydthy og Sydthy Røde Kors.
Hvis du gerne vi 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

Vi har brug for din hjælp!
Giv en hånd med, når Folkekirkens Nødhjælp holder indsamling
i hele landet søndag 10. marts 2019.
Giv 3 timer af din tid, og du er med til at hjælpe mennesker i
nød og give dem fremtidsmuligheder og håb.
Tag børnene, manden, konen, naboen med og meld jer allerede nu som
indsamlere hos Rita Holmgaard, holmgaardr@gmail.com, tlf. 61 66 85 27.

Mission Afrika

17. dec. - Inga Brun Kristensen,
Gormsvej 3A.

Torsdagstræf i Missionshuset kl. 14.30 - 16.30

(hvor andet ikke er nævnt)
13. dec. - Julefrokost kl. 11.30.
28. dec. - Julefest kl. 19.30.
24. jan. - Ruth Folmersen

Adventsfest
onsdag 5. december kl. 19.30 i
Hurup Missionshus
Tale og underholdning v. sognepræst
Iben Bager, Snedsted.
Kaffebord.
Alle er velkomne.
Julefest
i Hurup Missionshus torsdag 28. december kl. 19.30.
Hele familien – børn, unge og ældre
inviteres til julefest.
Tale og underholdning v. sognepræst
Line Skovgaard Pedersen.
Kaffebord.
Alle er velkomne.
Generalforsamling
i Hurup Missionshus onsdag 13.
marts 2019 kl. 19.30.
Dagsorden iflg. vedtægterne.
På valg er Elin Christensen og Birgit
Nielsen.
Forslag fra bidragydere, hvorom der
ønskes afstemning, samt forslag til
kandidater til bestyrelsen skal foreligge skriftligt hos formanden senest
14 dage før generalforsamlingen.
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Advents-familie-gudstjenste
Søndag 2. december kl. 14.30
i Hurup Kirke
Præsten har fået hjælp til salmevalget fra kirkens Facebook-venner, og musikken til salmerne bliver noget andet,
end vi plejer; nemlig klaver, kontrabas og elguitar.
Kom og vær med til en hyggelig gudstjeneste med salmer,
adventskrans og svingende rytmer.
Efter gudstjenesten går vi ud i byen til det årlige juleoptog.

Vi synger julen ind
Tirsdag 4. december kl. 19
i Hurup Kirke
Kom og fyld kirken til Lucia og juleoptakt!
Dette efterårs minikonfirmander går Lucia, og vi skal
synge de salmer sammen, som børnene kender.
Der bliver også en julefortælling, og den begynder allerede
nu på side 3 her i bladet....

Kirkekaffe
Søndag 9. december i Helligsø
Efter gudstjenesten kl. 19 er der
kaffe med julebag og lidt mere
julesang i Helligsø
præstegård.
Alle er hjertelig
velkomne også
fra Hurup!

Nytårsgudstjeneste
Tirsdag 1. januar kl. 16 i Hurup Kirke
Vi byder det nye år velkommen med gode ord og festsang.
Bagefter hilser vi på hinanden og ønsker godt nytår med
lidt sødt og bobler.

Søndag 23. december i Hurup
Når det bliver dagen før
dagen I ved, starter vi med
morgenkaffe og et rundstykke
i Kirken kl. 10.
Efter kaffen (kl. 10.30) holder
vi en kort gudstjeneste og
ønsker hinanden glædelig jul.

hurupkirke.dk

Kyndelmisse og familiegudstjeneste
Tirsdag 29. januar kl. 17.15
”Kyndel” betyder lys og ”misse” betyder gudstjeneste, så
vi holder lysgudstjeneste - kyndelmisse.
Hvis vi kan få teknikken til at virke, så smider vi spændende lys på væggene i kirken....
Vi fylder kirken med lys, fordi vi fejrer, at vi nu går mod
lysere tider. Sollyset er ved at vende tilbage.
Så velkommen til lysgudstjeneste for store og små.
Efter gudstjenesten går vi i Kirkecenteret og spiser sammen.

Facebook en fællessang!
Torsdag 7. februar kl. 19.30 i Hurup Kirkecenter
Det er dejligt at synge sammen!
Det gør noget godt for os, når vi trækker vejret i takt. Og
man kan blive fyldt af gode minder og historier, når man
hører og synger sange, der betyder noget særligt for os.
Så derfor indbyder vi til fællessangaften, hvor alle kan

+

være med til at vælge, hvilke sange, der skal synges.
Hold øje med Facebook efter nytår – og facebook en sang!
NB! Vi tager også mod sangønsker i telefonen, på papir
eller mail.

=

Køb ”Julens salmer og sange”
”Julens salmer og sange” er udgivet af
Hurup Kirke. Sanghæftet indeholder
20 julesalmer og -sange, juleevangeliet samt familiens juleaftensbøn.
Hæftet er velegnet at have i hånden,
når man går rundt om juletræet.
Prisen er: 7 kr. pr. stk. + forsendelse
- 10 stk. / 60 kr. + forsendelse
Sanghæftet kan købes
• i kirken efter gudstjenesten
• på Kirkekontoret, Kirkevej 42, tlf.
97 95 11 84
• på kirkens hjemmeside, hurupkirke.dk

7. februar 2019

Syng med i
ledsagekoret
Der øves kl. 16.30-17.30 onsdagen før
den søndag, koret medvirker.
Ledsagekoret medvirker: 9/12, 27/1,
3/3.
Under gudstjenesten synges med på
salmerne fra orglet. Alle med lyst til at
synge er velkomne.

hurupkirke.dk

Den salme kan jeg li’
Af Birgit Nielsen
Jeg har valgt salmen: ”Det kimer nu
til julefest”. Den bliver sunget i mange hjem og nok i alle kirker juleaften
i Danmark.

hånd omkring træet med forældre og
søskende. Sangen fyldte stuen med
vers 3: ”Og lad os gå med stille sind
som hyrderne til barnet ind.”

Med det nye kirkeblad går vi ind i
adventstiden. Adventstiden er en forberedelsestid til julen. Vi kan så småt
dufte Julens komme.
Det kimer nu til
julefest...
Det blev den salme,
som jeg vil tage
frem.

Vi kan stille så mange spørgsmål:
Bliver det mon jul i år igen?
Bliver det mon rigtig jul? Ikke sådan
den normale jul omkring os, men en
jul, hvor det bliver jul inden i os.
Bliver vore hjerter mon fyldt med
taknemmelighed og
”
er
glæde over det, der
skete i stalden ved
fuld af ting, som
vintertide?
venter på at blive
Gud vil gerne, at det
bliver rigtig jul hos
”
hver eneste af os.
Det kimer nu til
julefest...

Livet

Jeg ser en mor, der
ser på sit barn med
taknemmelige, undrende øjne.
Jeg tænker på det
lille barn i Marias favn.
Snart er det juleaften – Det kimer nu
til julefest...

opdaget

Som barn mærkede man forventningens glæde. Da døren blev åbnet til
den anden stue, og lysene var blevet
tændt af far. Når man gik hånd i

Livet er fuldt af ting som venter på at
blive opdaget. Jeg var med til høst–
spaghettigudstjeneste i september.
Line fortalte om æblet, der skæres
over vandret på midten, i stedet for
lodret. Der viser kernehuset sig at
være en stjerne.

1. Det kimer nu til julefest,
det kimer for den høje gæst,
som steg til lave hytter ned
med nytårsgaver: fryd og fred.

6. Velan, min sjæl, så vær nu glad,
og hold din jul i Davids stad,
ja, pris din Gud i allen stund
med liflig sang af hjertens grund!

2. O, kommer med til Davids by,
hvor engle sjunge under sky;
o, ganger med på marken ud,
hvor hyrder høre nyt fra Gud!

7. Ja, sjunge hver, som sjunge kan:
Nu tændtes lys i skyggers land,
og ret som midnatshanen gol,
blev Jakobs stjerne til en sol.1

3. Og lad os gå med stille sind
som hyrderne til barnet ind,
med glædestårer takke Gud
for miskundhed og nådebud!

8. Nu kom han, patriarkers håb,
med flammeord og Himmel-dåb;
og barnet tyder nu i vang,
hvad David dunkelt så og sang.

4. O Jesus, verden vid og lang
til vugge var dig dog for trang,
for ringe, om med guld tilredt
og perlestukken, silkebredt.

9. Kom, Jesus, vær vor hyttegæst,
hold selv i os din julefest!
Da skal med Davids-harpens klang
dig takke højt vor nytårssang.

5. Men verdens ære, magt og guld
for dig er ikkun støv og muld;
i krybben lagt, i klude svøbt,
et himmelsk liv du har mig købt.

Martin Luther 1535.
N.F.S. Grundtvig 1817.

Birgtig Nielsen

”Hvor har man hørt om en stjerne”,
blev der spurgt, og børnene svarede
”over Betlehem, da Jesus blev født”.
Det kimer nu til julefest...
Glædelig jul og et velsignet nytår!

Gudstjenester

Giv os et like på facebook
(facebook.com/hurupkirke)

Hurup

Helligsø

2. dec.

1. søndag i advent

14.30 LSP
Familiegudstjeneste

4. dec.

Vi synger julen ind

19.00 RF

9. dec.

2. søndag i advent

10.00 RF

16. dec.

3. søndag i advent

10.00 LSP

18. dec.

Dagplejen i Kirke

9.00 RF

20. dec.

Skattekisten i Kirke

9.30 RF, LSP

20. dec.

Aktivitetshuset i Kirke

11.00 RF, LSP

20. dec.

Julegudstj. for skolebørn

12.45 RF, LSP

23. dec.

4. søndag i advent

Morgenkaffe kl. 10
Gudstj. kl. 10.30
LSP

24. dec.

Juleaften

14.00 + 15.30 LSP

25. dec.

Juledag

10.00 RF

26. dec.

2. juledag

30. dec.

Julesøndag

1. jan.

Nytårsdag

6. jan.

Hellig 3 konger

19.00 RF

15.15 RF

14.00 RF

16.00 RF
16.00 LSP *
9.30 RF

Bedeuge-gudstjeneste

19.30 RF

13. jan.

1. søn. e. Hellig 3 konger

10.00 RF

20. jan.

2. søn. e. Hellig 3 konger

27. jan.

3. søn. e. Hellig 3 konger

10.00 RF

29. jan.

Kyndelmisse-familie-gudstj.

17.15 LSP

4. søn. e. Hellig 3 konger

10.00 RF

11.00 RF

9.30 LSP

10. febr.

Sidste søn. e. Hellig 3 Konger

17. febr.

Septuagesima

10.00 LSP

24. febr.

Seksagesima

9.30 RF

3. marts Fastelavn

10.00 LSP
Kaffe, klejner og menighedens årsmøde

Vestervig kl. 10.30 Else Kaag Bjerg

10. jan.

3. febr.

Gettrup

9.30 LSP

11.00 LSP

11.00 LSP
11.00 RF

10.00 RF
RF = Folmersen, LSP = Skovgaard Pedersen. * = indsamling (se s. 2)

Guldkorn og visdomsord fra børn om JUL
- Maria var gift med Josef, men så
blev hun gravid med en falden engel.
Derfor måtte de køre med æselet,
indtil de kom til et ungdomsherberg.
Men der måtte de ikke komme ind.
Til sidst måtte de bo i en rådden,
gammel lade, som en eller anden
bonde ejede, og Jesusbarnet måtte
ligge i en skål, men æselet stod og
stirrede på ham. Kim, 8 år
- I gamle dage snørede de Jesusbarnet sammen med en slags bandage
og en masse råstof. Så svøbte de
ham med det. De var så kristne, at
de smilede hele tiden. Pernille, 7 år
- Det var julestjernen, der lyste så
højt, at de tre hvide mænd blev ført
frem til laden, hvor Jesusbarnet lå i
Jomfru Marias skød. Magnus, 7 år

- Hyrderne havde turban på hovedet,
mens de vogtede får og høns. Efter
at hyrdetimen var slut, tog de af sted
for at besøg Jesus juleaften. Det er
derfor, vi giver hinanden gaver i dag.
Men de spiste nok ikke flæskesteg.
Jeg tror, de spiste grøntsager og drak
vin. Eller måske stegte de æselet
trods alt? Julian, 7 år
- Maria var kun tretten år, da hun fik
Jesus. Det har jeg læst et sted. Jeg
tror, at Josef var omtrent femten.
Joachim, 8 år
- Det er ikke sikkert, at Josef var
Jesus’ rigtige far. Måske var det Gud,
og Josef var bare stedfaren.
Martine, 8 år
- Jesus blev født hos en bonde. I et
grisetrug. Allan, 5 år

- Josef blev far til Jesus Kristiansen
i en grisesti, uden at nogen vidste
noget om det. Først vdiste han det
ikke engang selv. Til sidst fik han det
at vide af en engel, som tilfældigt
kom flyvende forbi. På den måde begyndte den opvoksende slægt at vise
sig. Jo, 7 år
- Og han (Jesus, red.) måtte bare
spise korn, for de havde ikke noget
andet. Desuden havde dyr det ikke
bedre end mennesker dengang.
Henrik, 7 år
- Når det er jul, fejrer vi med risengrød, at Jesus blev født mellem en
krybbe og et æsel. Mette, 5 år
Uddrag fra bogen ”Jesus gik på vandet for ikke
at få våde fødder” af Unni Lindell.

