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GÅ MED...
Af Line Skovgaard Pedersen

I Kristi Himmelfartsferien bliver Herning et kirkeligt knudepunkt, når byen
danner rammer om Himmelske Dage
på Heden. Himmelske Dage (Danske
Kirkedage) er et folkeligt mødested
og en festival og den største fælleskirkelige begivenhed i Danmark. I
år er temaet for hele arrangementet
”gå med…”. Det lille citat er hentet
fra 2. Mosebog kapitel 33 vers 14:
»Jeg vil selv gå med og skaffe dig et
sted at bo.« Vi er midt i historien om
Moses og israelitterne og den store
ørkenvandring. Folket er forvirret og
modløst og Moses beder Gud om at
slå følgeskab med dem. Følgeskab er
et helt centralt begreb i kristendommen og i livet som sådant. Vi går med
hinanden, går med Gud, Gud går med
os, vi går vores vej, eller vi går med
fred.
Fodsporene i sandet
Måske vi kender den lille historie om
fodsporene i sandet. En lille moderne
legende, kunne man kalde den. Den
lader ikke til at kunne tilskrives en bestemt forfatter. Nu skal I få den: Der
var en mand, som følte sig fuldstændig alene og forladt både af Gud og
af mennesker. Han drømte en nat, at
han gik langs stranden sammen med
Gud. På den mørke himmel glimtede
det, og han så scener fra sit liv. For
hver scene lagde han mærke til, at
der var fodspor i sandet: Fodspor
fra ham og fodspor fra Gud. Da den
sidste scene fra hans liv viste sig for
ham, så han tilbage på fodsporene i
sandet. Han lagde mærke til, at mange gange på hans livsvej var der kun
ét sæt fodspor. Han så også, at dette
var i de værste og tungeste perioder
i hans liv. Dette undrede og bekymrede ham virkelig, og han sagde:
”Herre, du sagde engang, at du ville
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være med mig alle dage indtil verdens
ende. Men jeg har bemærket, at gennem de mest problemfyldte tider i mit
liv, der var der kun ét sæt fodspor. Jeg
forstår ikke, hvorfor du forlod mig,
da jeg behøvede dig mest?” Men Gud
svarede: ”Min søn. Mit kære barn. Jeg
elsker dig, og jeg ville aldrig forlade
dig. I de perioder, med prøvelser og
lidelser og bekymringer, hvor du kun
ser ét sæt fodspor, der er det ikke
mine fodspor, der mangler, men dine,
for jeg bar dig.”
En sorgens vandring
Eller den vidunderlige påskefortælling om vandringen til Emmaus. Om
de to disciple på vejen til landsbyen
Emmaus, der vandrer en sorgens og
ubegribelighedens vej. Det var det de
gik og talte med hinanden om, der på
vejen. Det var en sorgens fortælling
og den fortælling, som de fortalte til
den fremmede, der slog følge med
dem. De fortalte om det, der var sket,
de fortalte om ham, de havde mistet,
om deres håb om en ny fremtid, fordi
han skulle gøre alting anderledes. Men
nu var han død og hvad så nu?
Rent fysisk er de på vej fra et sted
til et andet, men følelsesmæssigt

Ta’ med på
pastoratsudflugt

Mød vores nye
organist

vandrer de rundt i den samme fortælling om håbløshed og tabt fremtid.
Så er det, at Jesus fortæller dem en
ny fortælling. Hvad de ikke ved er jo,
at ham som de savner, han går ved
siden af dem, og fordi han er den, han
er - Guds søn, og opstået fra de døde
- har han magt til at bryde sorgens
stilhed og fortælle dem en helt anden
historie om det, der er sket i Jerusalem. Det som de kaldte Guds magts
nederlag, det kalder han Guds kærligheds sejr. For Gud gav ikke op. Mennesket Jesus kunne de dræbe, men de
kunne ikke dræbe Guds kærlighed.
Den dag på vej til Emmaus gav Gud
sine ord krop: ”Hverken død eller liv
eller engle eller magter eller noget
nuværende eller noget kommende eller kræfter eller noget i det høje eller
i det dybe eller nogen anden skabning
kan skille os fra Guds kærlighed.”
Det er det samme løfte, vi får i dåben: at Gud er med os alle dage indtil
verdens ende. Ordene gælder for livet
her på jorden, men rækker også ind i
evigheden. For de taler også om vandringen gennem dødens dal, der er
oplyst, fordi Jesus selv har været der.
Han gik selv hele vejen til ende, for at
ingen længere skal gå den alene.

Navne på årets
konfirmander
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Menighedsrådsmøder

Øvrige gudstjenester

Hurup - kl. 19.15
Tirsdag 5. marts
Tirsdag 2. april
Tirsdag 7. maj
Tirsdag 4. juni
Møderne er offentlige og finder sted på provstikontoret.

Fristedet - kl. 10.30

NB! Hvert år skal der i et menighedsråd vælges formand
og næstformand. Dette skete på menighedsrådsmødet i
januar. Fremover er formanden Herdis Damgaard Andersen og næstformanden Christen Overgaard.

Onsdag 6. marts
Onsdag 3. april		
Onsdag 1. maj		

Helligsø-Gettrup - kl. 19
Tirsdag 19. marts
Onsdag 24. april
Tirsdag 21. maj
Møderne er offentlige og finder sted i Præstegården.

Åbakken - kl. 14.30

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

Indsamling - Hurup Kirke
10. marts: Folkekirkens Nødhjælp
21. april: KFUM og KFUK
12. maj: Kirkefondet (i kirkebøssen)

Onsdag
Onsdag
Onsdag
Onsdag
Onsdag
Onsdag
Onsdag

6. marts
20. marts
3. april		
17. april
1. maj		
15. maj
29. maj

Hurup Kirke

25. nov.: Danmarks Folkekirkelige Søndagsskoler 620 kr.
1. jan.: Det Danske Bibelselskab - 316 kr.
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.
Kirkegårdsleder:
Bjarne Lauritsen træffes på kirkegårdskontoret, Kirkevej 42, efter aftale. 		
Telefontid: Indenfor alm. arbejdstid, tlf.
97 95 13 55, post@hurup-kirkegaard.dk.

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

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

Der indkom

Adresser

Else Kaag Bjerg
Ruth Folmersen
Line Skovgaard Pedersen

Organist: 		
Alex Carving Ahn, tlf. 30 29 51 71,
alexalex@hotmail.dk
Graver Helligsø-Gettrup:
Leif Svalgaard, tlf. 97 95 62 95 /
20 25 62 95.
Kirkesanger:
Ina Christoffersen, tlf. 97 93 74 33.

Kirkebladet udgives af Hurup og
Helligsø-Gettrup menighedsråd
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.

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

Tryk: Hurup Kirkekontor, Kirkevej 42,
Hurup.
Deadline næste nummer: Trine H. Ubbesen (trhu@km.dk) i hænde senest 26.
april.
Næste nummer af kirkebladet dækker perioden 2. juni - 8. september.

Kirkebil

Enhver, som har behov for taxi-transport
til pastoratets gudstjenester, kan frit
ringe til Hurup Taxi, tlf. 97 95 12 73.
Helst dagen før.
Handicappede med kørestol bestiller også
transport hos Hurup Taxi.
Pris kr. 20. Kirkekassen betaler resten.

hurupkirke.dk

Gå med til ”Himmelske dage på Heden”
30. maj til 2. juni er vi alle sammen inviteret til Danmarks største kirkelige folkefest og festival
i Herning – Himmelske Dage på
Heden.
Himmelske Dage på Heden bliver en
folkefest, hvor kirken flytter ud på
gaden, indtager bybilledet i centrum
af byen og sætter midt- og vestjylland
på landkortet i Kristi Himmelfartsferien.
”Det skal være et sted hvor det kirkelige og det folkelige mødes. Derfor
rykker vi ud på gaderne”, fortæller
biskop Henrik Stubkjær.
Åbningsgudstjenesten 30. maj kl.
14 bliver en stor økumenisk gudstjeneste på Torvet, hvor Søren Birch
vil dirigere et stort kirkekor med 700
korsangere fra området, som sammen med Herning kirkes drengekor vil
være med til at give nogle ekstra decibel til fællessangen akkompagneret
af Prinsens Musikkorps. Biskop Henrik
Stubkjær vil være blandt talerne i
gudstjenesten.
Danmarks største kirkekaffebord
Alle gæster til åbningsgudstjenesten
(forventeligt ca. 3000) inviteres til
Danmarks største kirkekaffebord på
ca. 750 meter af Hernings gågade.
Et væld af tilbud
Himmelske Dage arrangeres af Danske Kirkers Råd, og over 200 arrangementer venter de mange deltagere
til Danmarks største fælleskirkelige
event. Det er folk fra folkekirken,
frikirkerne og den katolske kirke samt
en lang række frivillige fra de kirkelige
organisationer, som får det til at ske.
Man vil kunne opleve alt fra Katakombergudstjeneste i en P-kælder,
klimadebatter på Biblioteket, U2 gudstjeneste på Torvet, foredrag, koncerter, workshops, tid til eftertanke og
Bibellegeland for børnene.
Internationale gæster
På markedspladsen vil det summe af
liv fra de omkring 50 telte, som vil
udgøre Mulighedernes Marked, hvor
kirkelige organisationer præsenterer
det, de arbejder med.
Der vil også være det største opbud
af internationale gæster, som man nogensinde har haft til Himmelske Dage.
Nigerianeren Musa Panti Filibbus som
sidder for bordenden i det Lutherske
Verdensforbund (LVF). Den norske
lutherske præst Olav Fykse Tveit som
er generalsekretær i Kirkernes Ver-

densråd og Najla Kassab fra Libanon
der er leder af den reformerte kirke
på verdensplan. - Blot for at nævne
tre af de 15 prominente gæster fra
udlandet, der kommer.
Flere af gæsterne vil man blandt
andet kunne lytte til under Teologisk
Døgn fredag og lørdag, hvor stærke
teologer fra ind- og udland vil formidle
spændende emner på et folkeligt
niveau.
Et himmelsk show
”Vi inddrager kunsten og museerne i
Herning. Vi rykker ud på gaden med
arrangementer for kirkelighed, folkelighed og værdier i Danmark. Det er
den danske folkesjæl, der skal holdes fest for”, fortæller en begejstret
biskop Henrik Stubkjær.
Det sker blandt andet, når værterne
Peter Mygind og Dina Al-Erhayem
åbner dørene til Jyske Bank Boxen
lørdag aften for at tage vores tro
under kærlig behandling i Det Himmelske Show.
Lydtapetet leveres af Danmarks største gospelkor under ledelse af Hans
Christian Jochimsen og en række
gæstesolister – blandt andet den
amerikanske Grammy vindende artist
Hezekiah Walker.
Derudover tilsættes piruetter fra
Verdensballetten, ord og indsigt af
spændende gæster der spænder fra
you-tubere til forretningsfolk tilsat toner fra symfoniorkester og drengekor.
Gå med...fred
De Himmelske Dage på Heden i
Herning rundes af med en stor radiotransmitteret afslutningsgudstjeneste
i Skulptur-parken i Birk under overskriften: Gå med…fred.

Læs mere og se programmet på
himmelskedage.dk.

VIL DU OGSÅ MED til
Himmelske Dage?
Da Danmarks største kirkelige
folkefest holdes tæt på os denne
gang, vil vi også være med.
Hurup Kirke stiller en bus til
rådighed, så vi kan være med til
åbningsgudstjenesten på Torvet i
Herning Kr. Himmelfartsdag, 30.
maj.
Vi kører fra Hurup Kirke kl. 11.00,
spiser lidt frokost undervejs og får
en kop kaffe.
Ved ankomst til Herning er der frit
slag. Gudstjenesten er kl. 14, og
i Herning centrum kan man bl.a.
opleve Mulighedernes Marked.
Se hele programmet for dagen på
himmelskedage.dk
Der er mulighed for at spise på byens restauranter, men der vil sikkert også være sjov mad at finde
på mulighedernes marked.
Ca. kl. 20 mødes vi ved bussen
(der hvor vi blev sat af), og så går
turen direkte retur til Hurup.
Pris for bus og frokost: 100 kr.,
som betales i bussen på selve dagen (kontant eller Mobilepay).
Tilmelding senest 20. maj på
tlf. 97 95 11 84 eller mail til
trhu@km.dk

hurupkirke.dk

Bare rolig, der er plads til alle
– også på kirkegården i Gettrup
Af Torben Tangsig
I forbindelse med arbejdet med
Helligsø-Gettrup Menighedsråds nye
hjemmeside, har vi kigget tilbage i
kirkens historie. En af tingene, der er
kommet frem fra arkivet, er en gammel plantegning over kirkegården ved
Gettrup Kirke.
På plantegningen er der virkelig
mange gravsteder, og man har sikkert
i mange år gjort sig tanker om, hvor
der kunne skaffes plads til de mange
nye gravsteder, der blev behov for.
Mod slutningen af 1950’erne blev
løsningen, at kirkegården blev udvidet
mod øst, og det gav små 300 ekstra
pladser. Men affolkningen, og manges
tanker om at blive brændt og dertil
ønsker om mere anonymt gravsted
ændrede hurtigt herefter pladsforholdene.
Vi tænker sikket ofte, at kirkegården
nok altid har set ud som nu, men
den har forandret sig meget lige fra
landsbykirkerne kom i 1200-tallet,
og dermed Gettrup Kirke. Den gang
var kirkegårdene afgrænsede med
grøfter. Det var almindeligt at blive
begravet i indviet jord - hvis man
da ikke var synder, vantro, udskudt,
kriminel, havde taget sit eget liv eller
lignende. Så kunne man ikke komme
i betragtning til en plads. Mændene
blev begravet på solsiden, altså mod
syd, mens kvinderne blev begravet på
nordsiden. De fattige blev anvist en
særlig plads længst væk.
Forestil dig tuer, forhøjninger, hvor de
døde blev begravet. Ikke som i dag,
hvor kisterne begraves i passende
dybde.

Der var græs over alt, og kirkens ejer
kunne bjerge en del hø, eller sælge
retten til høslet til bønderne omkring.
Det var kun de rigeste, der fik gravsten, og de fineste, der havde gravsteder, ellers var det almindelige et
trækors. Det var først op i 1800-tallet, de afgrænsede gravsteder kom
til med de karakteristiske hække og
blev udsmykket som haver. Størrelsen
ændredes, så der kun var plads til
2-3 i hvert gravsted. Først i 1920’erne
blev der lovgivet om også de fattiges
ret til at kunne vælge et gravsted
på lige fod med andre. Kirken var
ikke længere privatejet, og måtte
nu ændre praksis. Gettrup Kirke var
privatejet helt op til 1911. Den havde
dog få år under enevælden været ejet
af kronen.
Moden skiftede, og dermed også udseendet på kirkegården. I 1970’erne
blev grus, eller små granitskærver in,

og det kom også til at præge kirkegården i Gettrup.
I Folkekirken er der i disse år stort
opbrud i kirkegårdenes udseende.
Mere grønt, måske endda også mere
vildt. Mere uplejet natur hitter. Skovkirkegårde kommer til osv. Så vidt går
vi nu ikke i Gettrup, men i de seneste
år er kirkegården blevet langt mere
grøn. Gruset er på tilbagetog, og den
sidste del af udvidelsen af kirkegården er lige nu ved at blive beplantet.
Det er en stor forvandling, så måske
skulle du gå en tur på kirkegården, og
se de nye grønne tiltag, og nyde den
yderst velplejede kirkegård.
Men selv om en del nu beplantes, kan
du være helt rolig. Der er gravsteder
nok til alle, rig som fattig, og ingen er
længere udskudt.

Tak til Kirsten Gjørtz
Af Ruth Folmersen
Det var menighedsrådenes plan, at vore
sogne skulle have en ny organist ansat
allerede først på efteråret 2018, men det
blev ikke! Der er nu gået lang tid, og flere
forskellige spillemænd og kvinder har
hjulpet os gennem efteråret, men Kirsten
Gjørtz har spillet langt de fleste gange til
kirkelige handlinger og gudstjenester. Ikke
mindst hele december måned, har Kirsten
Gjørtz spillet, for store og små, om søndagen og alle andre dage.

Her skal lyde en hjertelig tak for den indsats: TAK.
For ganske kort tid siden var Kirsten tilflytter og ny i Sydthy, forleden da jeg havde
fundet salmer til en gudstjeneste på Åbakken, sagde Kirsten om mine tre salmer: vi
plejer at have fire.
Så nu har Kirsten vundet sin plads og retten til at sige plejer, det er vi meget glade
for, så vi fortsætter samarbejdet, som vi
plejer, dog snart med lidt færre opgaver.

hurupkirke.dk

Mød vores nye organist
Af Alex Carving Ahn
Mit navn er Alex, og jeg er jeres nye
organist/kirkemusiker. Oprindeligt er
jeg født og opvokset på Amager, men
jeg har taget min studentereksamen
på Det Kristne Gymnasium i Ringkøbing.
I 2016 blev jeg færdig som dansk-,
tysk- og musiklærer ved Læreruddannelsen i Silkeborg. Senest har jeg
arbejdet som organist ved Faster og
Borris Kirker, men fra d. 1. marts begynder jeg som organist/kirkemusiker

t
I

ved Hurup, Helligsø og Gettrup Kirker.
Jeg er kommet i kirke i mange år, og
kirkegang og tro er en stor del af mit
liv. Kirkemusikken og særligt orglet
har i den forbindelse altid betydet
meget, da musikken i kirken taler til
hjerte og sind. Ved siden af jobbet
som organist efteruddanner jeg mig
på Kirkemusikskolen for at dygtiggøre
mig inden for blandt andet klaver- og
orgelspil, sang og korledelse.
Jeg er glad for både rytmisk og klassisk kirkemusik, og jeg håber på at
komme til at udøve begge dele til
forskellige slags gudstjenester og arrangementer i løbet af kirkeåret. Mit
håb er, at kirkemusikken ved Hurup,
Helligsø og Gettrup Kirker kommer til
at afspejle (søn)dagens budskab og
understøtte forkyndelsen.
Jeg glæder mig til at møde menighederne, tale med jer i forbindelse med
kirkernes arrangementer og særligt
spille til salmerne, når vi fejrer gudstjeneste sammen.

ist
m

Jeg ser meget frem til arbejdet med
kolleger og menighedsråd ved alle tre
kirker, og jeg håber, vi får et frugtbart

del
altid

kskolen for at dygtiggøre mig

Ny opgave til sognepræsten

Af komme
Line Skovgaard
på at
til at Pedersen
udøve begge
f kirkeåret.
MitUddannelseshåb er, at og ViFolkekirkens
blev etableret
i 2014
pejledenscenter
(søn)dagens
budskab
og ved
en sammenlægning af Pastoralsemine, tale
medogjer
i forbindelse
med
narierne
Præsternes
Efteruddannelse
i
Løgumkloster.
Centeret
vareer gudstjeneste sammen.

tager således præsteuddannelsen,
efteruddannelserne og forskning og
allevidensdeling.
tre kirker, og jeg håber, vi får

d
g agter
ved
Jeg at
er deltage
blevet bedt
omså
at mange
forestå et
projekt
under Videnscenteret,
fremtid
forventer
jeg at startenemlig
kor

en gerontologisk (studie af befolkningens aldring, fysisk og mental) efteruddannelse for præster, kirkemusikere
og kirke- og kulturmedarbejdere,
samt opbygning af et landsnetværk.
Projektet strækker sig over et par

ng og spil af hjertet for Herren”

år med start for efteruddannelsen i
efteråret 2019.
Det betyder, at jeg er frikøbt 50% fra
mit præstearbejde i Hurup, Helligsø
og Gettrup. Ivan Tabrizi har sagt ja til
at lade sig frikøbe tilsvarende fra sin
ungdomspræstefunktion for at varetage de manglende procenter. Rent
praktisk kommer til det til at betyde,
at Ivan vil tage sig af en del af opgaverne i hverdagene, mens jeg fortsat
vil være at finde i kirken om søndagen.
Jeg glæder mig meget til at påbegynde denne nye opgave, men er også
meget glad for, at det har kunnet indrettes så jeg beholder mange af mine
præsteopgaver.

Kom og byd Alex
velkommen!
Til gudstjensten Fastelavnssøndag, 3. marts kl. 10, spiller Alex
for første gang i Hurup Kirke.
Efter gudstjenesten vil der være
et traktement, hvor der er mulighed for at hilse på Alex og byde
ham velkommen.

samarbejde, som vil være Gud til ære,
os til gavn!
Jeg agter at deltage ved så mange
arrangementer, som min kalender og
arbejdstid tillader, og i nær fremtid
forventer jeg at starte kor op.
”Tal til hinanden med salmer, hymner
og åndelige sange, syng og spil af
hjertet for Herren”
– Efeserbrevet, kap. 5,19

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

...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.

hurupkirke.dk

Det sker i foreningerne
Klub 91 - kl. 19.30 på KFUM, Nygade 5
Mandag 25. marts
”Tegn på at isen brydes” v. Iben Bager 		
			
Sjødahl, sognepræst i Snedsted.
Mandag 29. april
”Storm P. og evangeliet” v. Niels Chr. Kobbelgaard, 		
			domprovst i Aalborg.

Møder i Missionshuset - kl. 19 30
(hvor andet ikke er nævnt)
Fredag 1. marts
Kl. 19. Kvindernes Internationale Bededag i Hurup
			Kirkecenter.
5. - 8. marts 		
Missionsuge.
8. - 10. marts 		
”Lederkonference 2019” i Sydbank Arena i Kolding.
			
Tema: ”Han elskede os først – derfor!”
Tirsdag 12. marts
Kredsrepræsentantskabsmøde i Jegindø Missionshus.
Onsdag 13. marts
Generalforsamling. Kaffebord.
Onsdag 20. marts
Bibelkredse i hjemmene.
Onsdag 27. marts
Tale ved fritidsforkynder Søren Peter Thomsen,
			
Kallerup. Kaffe.
3. - 4. april 		
Bibelkurser i Hurup Missionshus.
			
Emne 1. aften: ”Profeten Jonas’ omvendelse”.
			
Emne 2. aften: ”Apostlen Paulus’ omvendelse”.
			
Underviser begge aftener: Missionær Søren Grysbæk, 		
			
Horsens. Kaffebord
Tirsdag 9. april
Kredssamfundsstævne i Agger Missionshus kl. 9.30 –
			
ca. kl. 22. Medvirkende: tidl. sognepræst Thomas
			
Kristensen, Hvide Sande. Program udleveres.
Onsdag 10. april
Forårsfest i Mission Afrika.
Onsdag 24. april
Bibelkredse i hjemmene.
Onsdag 1. maj
Kredsmøde i Harring – Stagstrup Kirkecenter
			
Taler: Præsteparret Irene & Peter Bjerre, Stenum
Onsdag 8. maj
Bibelforedrag ved tidl. sognepræst Jens F. Munksgaard,
			Boddum
Onsdag 15. maj
”Tabor mødet 2019” i Indre Missions egnsmuseum i det
			
gamle missionshus ”Tabor” i Harring v. sognepræst
			
Peter Østerby Jørgensen, Galtrup.
Onsdag 22. maj
Bibelkredse i hjemmene.
Lørdag 25. maj
Indre Missions Årsmøde i Kulturcenter Limfjord i Skive
			Program udleveres.
Torsdag 6. juni
Tale og sang ved Hanne Sohn, Ålborg i Heltborg
			Missionshus

Kvindernes Internationale Bededag 2019
Fredag 1. marts kl. 19 i Hurup Kirkecenter.
”Kvindernes Internationale Bededag” er en verdensomspændende bevægelse af kristne kvinder, der mødes en gang årligt for at fejre en fælles bededag.
Temaet i år er: ”Kom, alt er forberedt!”. Gudstjenesten, der bruges over hele verden, er udarbejdet af
kvinder fra alle kirkesamfund i Slovenien ud fra én af
Jesu lignelser i Det Nye Testamente.
Der er mulighed for hyggeligt samvær, hvor vi lærer
hinanden at kende på tværs af sogne- og kirkeskel.
Kaffen er gratis. Indsamling til projekter i udlandet.
Kontaktperson: Vivian Egeberg tlf. 26 21 12 84
Alle kvinder uanset alder er hjertelig velkomne.
Arrangør: Kvinder i Sydthy og på Thyholm.
www.kvindebededag.dk
Kirkevandring i Skyum tirsdag d. 28. maj kl. 19
Lektor, cand. mag. Else Bisgaard, Sundby, fortæller om Skyum Kirke, og der
bliver mulighed for at gå en tur på kirkegården.
Herefter er der kaffebord i Kirkecentret i Koldby, Algade 18.
Der bliver anledning til spørgsmål. Aftenen sluttes med andagt.
Det er en aften for alle. Vel mødt! Distriktsforeningen Sydthy.

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
Torsdagstræf i Missionshuset kl. 14.30 - 16.30

(hvor andet ikke er nævnt)
21. marts
”Åndelig vejledning i det 21. århundrede” v. Benedicte Tønsberg, Karby.
25. april		
”Kenya” v. Kirsten Graversgaard, Jegindø. Salg og indsamling
23. maj 		
”Se-værdighed” v. Peter Krabbe,
Struer. Lotteri.

Mission Afrika

11. marts
Esther Saarup, Ashøjgade 44.
10. april		
Forårsfst i missionshuset. Taler: Kirsten Højgaard. Kirsten har bl.a. arbejdet blandt fulanerne. Er nu hjemmesygeplejerske i Silkeborg. Har for nylig
været på spændende besøg derude.

Det Grundtvigske i Sydthy
kl. 19.30 i Kirkecentret

Mandag 25. marts
”Solen, månen og Freja eller Det umistelige i livet”. Foredrag v. provst Lone
Hvejsel, Ringkøbing.

Missionsuge
i Hurup Missionshus kl. 19.30
Tirsdag 5. marts
Sognepræst Thorkild Lundberg, Struer
Koret Shine On, Holstebro
Onsdag 6. marts
Fritidsforkynder Tage Grønkjær, Klitmøller. Musik og sang ved Evan Møller
og Aage Ringgaard
Torsdag 7. marts
Sognepræst Henning B. Mikkelsen,
Lomborg. Solosang v. Jens Højbjerg,
Hørdum
Fredag 8. marts
Altergangsgudstjeneste ved sognepræst Ivan Tabrizi, Nørhå.

hurupkirke.dk

Julekoncert i Vestervig Kirke

Spisning for minikonfirmander og familie før Lucia-optog

Lucia-optog til ”Vi synger julen ind”

Krybbespllet i Helligsø-Gettrup

Dagplejen til julegudstjeneste, æbleskiver og juledtræsdans

Julegudstjeneste for Skattekisten

Julegudstjeneste for skolebørn

Kyndelmisse-spaghettigudstjeneste om lys

hurupkirke.dk

Sammen om kloden
Søndag 10. marts
Klimaforandringerne er her, og de er kommet
for at blive. Millioner af mennesker er truet
af sult og oversvømmelser, og allerede nu
må mange forlade deres hjem for at finde
mad og sikkerhed.
Men der er en god nyhed: Vi ved, hvad
der skal gøres!
Søndag den 10. marts samler Folkekirkens
Nødhjælp ind til de mennesker, der er hårdest ramt af klimaforandringerne.

Giv 3 timer af din tid, så er du med til at
hjælpe.
Meld dig som indsamler hos:
Herdis Damgaard Andersen,
herdis.d.andersen@skolekom.dk,
tlf. 23322726
Gå en tur for klimaet søndag den 10. marts.
For dig selv. For vores klode. For verdens fattigste. For vores børn. For alt i verden.

Påske-spaghettigudstjeneste
Tirsdag 2. april kl. 17.15 i Hurup Kirke
Kom og gå med en tur på påskedugen!
Vi har 12 meter voksdug, som er fyldt
med billeder, der kan bringe os fra palmesøndag til påskemorgen.
Påskefortællingen har stof til et helt liv,
så når det er spaghettigudstjeneste, kan
vi ikke nå det hele, men vi når lidt af
påsken, og bagefter er der spaghetti og
kødsovs til alle.

Påskekoncert med Lemvig Kammerkor
Tirsdag 9. april kl. 19.30 i Hurup Kirke
Lemvig Kammerkor grundlagdes i 1995 med debutkoncert
1. oktober samme år på Museet for Religiøs Kunst, Lemvig.
Ved påskekoncerten i Hurup synger koret et program med
forårssange, danske og nordiske, kirkelige og verdslige,
nogle kendte, andre mindre kendte: Frydeligt med jubelkor, Den lyse tid nu kommer, Solen
stråler over vang, I våren knoppes en
lind, Jeg ser de lette skyer, Lys for mig
du lyse nat.
Koret synger a capella, uden musikledsagelse og er meget glad for den lyse
nordiske tone, som koret ønsker at give
udtryk for med sin klang, så man hører
og fornemmer den poetiske og lyriske
lyd.
Lemvig Kammerkor består af ca. 30
rutinerede sangere, alle med solid baggrund i sangkor fra Lemvig og omegn.
Koret fører en aktiv koncertvirksomhed
over det meste af Jylland og har udgivet en række CD’er bl.a. ”Jeg drømmer

et land” i anledning af korets 20 års jubilæum.
Koret havde de første 22 år af sit liv Erling Lindgren som
dirigent. Fra 2017 blev dirigenthvervet overtaget af Niels
Bitsch Nielsen, organist og kantor ved Holstebro Kirke.
Velkommen til koncert!

hurupkirke.dk

Familiegudstjeneste
Søndag 14. april kl. 10
Palmesøndag deler vi Bibler ud til
de 4-årige, som vi plejer.
Dagen er lagt an på fællesskabet
med de små børn og alle vi andre,
så vi fejrer nadver med druesaft.
Denne dag vil påskedugen være
rullet ud, så vi kan se hvor æslet
gik, da Jesus red ind i Jerusalem.

Er dit barn døbt for 4 år
siden?
Så tilmeld dit barn til at modtage
en gratis børnebibel til familiegudstjenesten 14. april.
De børn, vi kender, får brev.
Tilmeld dit barn til kirkekontoret
senest 11. april på
tlf. 97 95 11 84.

Syng med i ledsagekoret
Der øves kl. 16.30-17.30 onsdagen før den søndag, koret medvirker.
Ledsagekoret medvirker: 24/3, 4/5, 5/5.
Under gudstjenesten synges
med på salmerne fra orglet.
Alle med lyst
til at synge er
velkomne.

Pastoratsudflugt

Babysalmesang

Tag med på pastoratsudflugt søndag
26. maj.

Tag din baby med til en hyggelig halv time i
Hurup kirke

I år starter vi med gudstjeneste i Hurup Kirke kl. 9.30, og derefter drager
vi afsted nordpå i bus
Dagen byder bl.a. på
• Frokost ved Naturmad Thy
• Fortælling om naturen ved Vejlerne v. tidligere kirketjener i Hurup,
Elly Hansen
• Besøg ved Bulbjerg, Hjardemål
Klit og Hanstholm havn.
Detaljeret program kommer senere i
våbenhusene og på hurupkirke.dk

Onsdag 6. marts kl.
10-10.30 er Birte
Aarup og Trine H.
Ubbesen igen klar til
babysalmesang efter
en lille vinterpause.
Babysalmesang henvender sig til babyer i
alderen 2-11 måneder
- og deres mor eller
far.
Babysalmesang er
en rolig og hyggelig
halv time i kirken med kendte børnesange, salmer, fagter og ”salmedans”.
Det meste af tiden er på gulvet i
rundkreds, med baby foran, og det
vigtige er kontakten mellem barn og
forælder - ikke om man er en dygtig
sanger!
Vi mødes én gang ugentligt (onsdag)

til og med 10. april.
Tilmeld dig gerne senest 5. marts
til Trine på trhu@km.dk eller tlf.
97951184. Holdet gennemføres ved
min. 5 tilmeldte. Har du spørgsmål er
det også Trine, du kan kontakte.
Vi glæder os til at se dig!
Tag gerne mødregruppen med.

hurupkirke.dk

Konfirmationer
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 konfirmandens hjemmeadresse.
Vi tager os kun af telegrammer.
Lørdag 4. maj, Hurup Kirke
Daniel Thousgaard Wullum, Bredgade 166
Emilie Krogsgaard Andersen, Stensgårdsvej 2
Frederik Martin Sørensen Eliassen, Kallesandevej 4
Freja Lykke Worm, Bredgade 49B, 5
Jonas Søgaard Tilsted, Møllevænget 7
Karoline Thousgaard, Astrupvej 5, 7755 Bedsted
Kasper Korsgaard Jepsen, Ny Refsvej 19
Katrine Thousgaard, Astrupvej 5, 7755 Bedsted
Lasse Johansen, Ny Refsvej 9
Louise Rødbro Pallesgaard, Ashøjgade 19
Lucas Morsing Vangsgaard, Nørre Alle 4
Lærke Sørensen Bjerregaard, Bredgade 44
Martin Holm Vestergaard, Svanevej 46
Mette Madsen, Tjørnevænget 19
Nicolaj Nørbjerg Nielsen, Thormodsvej 16
Simon Kaagaard Dybdal, Svanevej 30
Simon Risager, Ny Refsvej 37
Sofie Diget Thomsen, Vestre Alle 4
Tobias Hedegaard Gregersen, Bredgade 203
Xenia Bonde Christensen, Tjørnevænget 17

Søndag 5. maj, Hurup Kirke
Andreas Thinggaard Enevoldsen, Grurup Kirkevej 3,
7755 Bedsted
Cecilie Fomsgaard Rask Nielsen, Futtrupvej 3
Daniel Hunskjær, Thyrasvej 34
Helena Høiriis, Ettrupvej 2
Henriette Skjæveland Søgaard, Bredgade 244
Julie Behrmann Stentoft, Brandsholmvej 15
Katrine Slavensky Andersen, Skårhøjvej 3
Kaya Hyldahl Rask, Brandsholmvej 11
Lea Leach, Kløvenhøjvej 18
Lucas Boie Bjerregaard, Thormodsvej 12
Martin Odgaard Andersen, Ettrupvej 5
Mathias Eskerod Jensen, Ny Refsvej 46A
Mathilde Nicolajsen, Bredgade 213
Nadia Fomsgaard Meinved, Landevejen 55
Rune Vestergaard Jensen, Grurupvej 14
Sofie Kjær Jensen, Flarupvej 6

KAN DU LIDE AT SYNGE?
Så kom til GOSPEL WORKSHOP med dygtige
Heidi Bisgaard LØRDAG 30. MARTS 2019
Gospel er glæde og sange fyldt med håb. Gospel kan
synges af ALLE. Her kræves kun lysten til at være med.
Workshoppen starter kl. 10 på KFUM, Nygade 5 i Hurup.
Dagen afsluttes med en gospelkoncert i Hurup Kirke kl. 16,
hvor dagens indøvede repertoire med band vil blive sunget,
og alle er velkomne.
Der vil i løbet af dagen blive serveret frokost, forfriskning og
kaffe.
STED: KFUM, Nygade 5 i Hurup.
TIDSPUNKT: Kl. 10-17 (med afsluttende gospelkoncert kl. 16
i Hurup Kirke)
PRIS: 100 kr. (inkl. mad mv.). Betaling på dagen - kontant
eller mobilepay.
ARRANGØR: KFUM og KFUK i Hurup
TILMELDING: Senest 20. marts pr. mail til trine@ubberne.dk,
SMS til tlf. 29257550.

hurupkirke.dk

Den salme kan jeg li’
Af Herdis Damgaard Andersen
Noget tid før FDF afholder en
landslejr opfordres flere til at skrive
en ny sang eller salme til brug
på den kommende lejr. Sangene
kommer med i den nye ”March og
lejr sangbog”, så disse nye sange
er lært rundt i kredsene, inden man
skal samles på landslejren.

bålpladsen. Det er festligt at være
med på turen til pladsen, hvor man
mærker forventningens glæde. Nogle
grupper kommer syngende, andre
har et orkester til at gå foran, og
mange er festligt udklædte.

I løbet af aftenen er der flere
forskellige optrin
på scenen,
Dette var også
der er musik,
gældende for
”Det er noget helt
og der bliver
salmen ”Nu går
sunget mange
solen sin vej”,
, at
fællessange.
der er skrevet af
Aftenen slutter
Holger Lissner og
sidde sammen med
med en andagt,
med melodi af Erik
hvor salmen Nu
Sommer. Den blev
mindst 12.000
går solen sin
sunget første gang
på FDF´s landslejr
mennesker og synge vej ofte er blevet
sunget siden
i 1981.
denne salme”
1981. I løbet
Det er altid noget
af de par timer,
særligt, at være
vi har siddet
med på disse
sammen, er solen
landslejre. Der er samlet 10-12.000
gået ned, og tusmørket har bredt sig.
børn, unge og voksne og foregår
Det er noget helt særligt, at sidde
altid på Sletten ved Julsø. Vi og vore
der på plænen sammen med mindst
børn har mange gode minder derfra.
12.000 mennesker og synge denne
Det er imponerende, at en lejr kan
salme. Mærke fællesskabet, og netop
bygges op og igen ryddes i løbet af
synge om, at når Gud er i mørket, er
10 dage.
det ikke mørke, og når Gud er iblandt
Nogle aftener er der fælles lejrbål,
os, kan vi sove trygt.
hvor alle kommer gående til

Mørke er et livsvilkår, som Holger
Lissner ofte skriver om i flere af
sine salmer, men han løfter det op
i evangeliets lys. Alle på jorden
har brug for dette lys, så livet kan
fornys.

særligt

Herdis Damgaard Andersen,
formand for Hurup Menighedsråd.

1. Nu går solen sin vej
for at skinne på andre,
for alle på jorden har brug for dens lys,
og de håber og venter
på dagen, du skaber,
for kun i din sol, Gud, kan livet fornys.

4. Nu er timen, hvor du
dømmer alt det, vi gjorde,
som vendte os bort fra vor næste og dig.
Nu er timen, hvor du
sletter alt det, der skiller,
hvor du siger: Kom, og vær hjemme hos mig!

2. Nu går landet til hvile,
og travlheden dæmpes,
og hjemmene fyldes af aftnens musik.
Vær med den, kære Gud,
der må sidde alene,
og den, der nu slider sig træt på fabrik!

5. Nu går solen sin vej,
men vi er ikke ene,
for du, Herre, lever og vender vor frygt,
så når du er i mørket,
er det ikke mørke,
når du er iblandt os, da sover vi trygt.

3. Nu er timen til stilhed,
til bøn og til tanker,
til ord, som har vægt, og som kræver et svar.
Kom og rør ved os, Kristus,
så vi bliver åbne
for glæden og livet og freden, du har.

Tekst: Holger Lissner 1980.
Melodi: Erik Sommer.
Nr. 786 i Den Danske Salmebog

Gudstjenester

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

Hurup

Helligsø

3. marts Fastelavn

10.00 RF

8. marts Missionsuge-gudstjeneste

19.30 IT

10. marts 1. søndag i fasten

9.30 RF *

17. marts 2. søndag i fasten

9.00 LSP

24. marts 3. søndag i fasten

10.30 LSP

10.00 RF

31. marts Midfaste

9.00 RF

10.30 RF

2. april

Påske-spaghettigudstjeneste

17.15 RF

7. april

Mariæ Bebudelse

10.00 RF og
konfirmander

9. april

Påskekoncert

19.30

14. april

Palmesøndag

10.00 RF
Familiegudstj.

18. april

Skærtorsdag

10.00 RF

19.00 RF

19. april

Langfredag

10.00 LSP

10.00 RF

21. april

Påskedag

10.00 LSP *

10.00 RF

22. april

2. påskedag

10.00 RF

28. april

1. søndag e. påske

10.00 LSP

4. maj

Konfirmation

10.30 IT

5. maj

Kofirmation

10.30 RF

12. maj

3. søndag e. påske

17. maj

St. Bededag

19. maj

4. søndag e. påske

9.00 RF

26. maj

5. søndag e. påske

9.30 RF

30. maj

Kr. Himmelfart

2. juni

Gettrup

9.00 LSP *

10.30 LSP

10.00 RF
10.30 RF

Friluftsgudstjeneste i Herning kl. 14 (se s. 3)
eller besøg en af nabokirkerne i provstiet

6. søndag e. påske

10.00 LSP

RF = Folmersen, LSP = Skovgaard Pedersen, IT = Ivan Tabrizi. * = indsamling (se s. 2)

Guldkorn og visdomsord fra børn
- Gud levede omtrent i vikingetiden. Hans enbårede søn, Jesus, blev
hængt på et kors med en røver på
hver side. Den ene røver hang der
bare og ville ikke forbedre sig, mens
den anden søgte om tilladelse og fik
lov til at komme i Himlen. Men kun
hvis han holdt op med sine krampetrækninger. Alexandre, 8 år
- Nogen kastede sten på hans grav.
Derfor stod Jesus op og blev jøde.
Og så blev der stor opstandelse. Kaja
Sofie, 9 år
- Der er meget fryd i gammen oppe i
Himlen. Jeg tror, de spiser karamelrand hver dag og går lange solskinsture. Og så tror jeg, de har pels eller
bastskørter på. Sophie, 7 år
- Gud slynger om sig med engle.
Henriette, 5 år

- Der står i Bibelen, at Jesus lavede
to fisk om til halvtreds brød. Af vin
lavede han vand, som han delte ud
til de fattigste. Peter Johan, 9 år
- I Paradiset bruger de nogle grønne
duske i stedet for underbukser.
Therese, 7 år
- Til påske red de ind i Jerusalem på
palmeblade og grangrene for at fejre
noget. Så stod Nikodemus i træet og
så på dem, og alle råbte ”Halleluja!
Halleluja!” til de var helt hæse. Jesus
havde pyntet sig. Han var klædt i
garn. Bendik, 8 år
- Den vigtigste dag i påsken er
Kristen Himmelfartsdag. Det er
den dag, hvor folk flyver til Himlen.
Bagefter spiser man lammesteg eller
påskehare. Tonje Marie, 7 år

- Jesus havde mange disciple, blandt
andet de tre musketerer. Per, 7 år
- Der var en apostel, som hed Jacob.
Han mente selv, at han var pilegrim.
Men han anede ikke, hvor han skulle
gå hen. Thea, 9 år
- En discipel er en slags æsel. Rune,
6 år
- Da Gud døde, kom han i Himlen
ligesom alle andre. Og siden er han
blevet der. Eivind, 5 år
- I kirken synger man nogle sange,
som hedder salami. Helen, 5 år
- Kristne bruger ikke læbestift. Og så
har de briller og går med højhalset
sweater. Pernille, 7 år
Uddrag fra bogen ”Jesus gik på vandet for ikke
at få våde fødder” af Unni Lindell.

