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Nogen vil mene, at korsvarene er
under pres, og det er da heller ikke
usandt, at man som organist ofte hører kirkesangeren ekstra tydeligt på
korsvarene. Men hvorfor egentligt?
Det skyldes formentlig, at kirkesangeren bærer et ansvar for at synge højt
for, så andre lettere kan synge med.
Mest skyldes det nok desværre, at
korsvarene kan virke fremmede for
nye kirkegængere, hvorfor ingen rigtigt er med på de pludselige korsvar.
Det er da heller ikke unormalt, at
man ved konfirmationer, begravelser
og til bryllupper udelader korsvar,
da (for mange) korsvar kan virke
hæmmende for den kirkelige handlings forløb. Ingen synger jo alligevel
med, begrunder vi det.
Derfor er jeg glad for søndagens
højmesse, hvor menigheden synger
mere med på korsvarene. Derved får
korsvarene
liv og

forbliver det de er: menighedssvar.
Korsvarene er smukke og giver gudstjenesten fylde. Derfor må de ikke
forsvinde!
Jeg er glad for de liturgiske led, som
fylder i vores højmesse. Disse giver
blandt andet menigheden lov til at
være aktive, så det ikke blot bliver
en tv-gudstjeneste eller en forestilling.
Nej, menigheden er aktivt deltagende igennem hele gudstjenesten. Dette
starter og slutter med indgangs- og
udgangsbønnen, der er menighedens
bønner, og undervejs deltager menigheden ved selv at synge og svare.
Særligt ved højtiderne, hvor liturgien
er udvidet med kyrie og gloria, bliver
det endnu mere festligt.
Lad os holde fast i det!
Kære kirkegænger, syng ud af karsken bælg og lad os fylde kirken
med smukke toner.

Vær ikke bekymrede!
Tekst
Konfirmationstale af Ruth Folmersen,
søndag 5. maj 2019
Kære konfirmander
Siden september måned har vi forberedt denne dag, jeg fortryder, at vi
ikke har mødtes hver eneste uge hele
foråret, men vi var nok blevet grundigt sure, hvis vi skulle have sunget
salmer sammen efter skoletid!
Nu er vi her og festen er begyndt og
selvom I ikke ved
noget lige nu, så
ved jeg, at I har
lært rigtig meget
undervejs.

verden kan det lade sig gøre, at der
ud af os, kommer noget så smukt og
fuldkomment, som et rigtigt lille barn?
Når vi fejrer konfirmation, så fejrer
vi, at I allerede er blevet døbt til at
tilhøre den treenige Gud, og vi fejrer,
at I nu har lært noget mere om, hvad
det vil sige, at være Guds barn her i
kirken.
På forsiden af sangarket kan I se en
tegning af Jesus, der bliver døbt. Det
er Johannes Døberen, der løfter
vandet, men det
ser næsten ud,
som om det er
Guds hænder,
der hælder vand
ud af himlen. Da
Jesus blev døbt, var der nogle, der
hørte Guds stemme sige, ”se han er
min Søn!” Vand er det synlige tegn på
det løfte som følger med dåben, med
det følger, at vi må kalde Gud vores
Far, og Gud kalder os sine børn.

”Du og jeg”
siger Gud...

Noget om Bibel,
noget om kirke,
noget om salmer og trosbekendelse.
I skal ikke stå til regnskab, for sådan
er det med kirke, her må man altid
være med, uanset om man kan fortælle, hvorfor vi er her eller ikke!
I er sikkert blevet fejret hvert år, på
jeres fødselsdag.

Men jeg tror ikke, I er blevet fejret så
fint som i dag, siden I blev døbt.
Dengang I var små, da var der også
fest. I blev klædt særligt på til dagen, ligesom I er nu. I blev båret her
ind i kirken af glade, bævende og
meget stolte forældre.

På den lille stregtegning ser I Emil og
Alfred i Katholt dammen.
Det var sådan, at Emil næsten havde
nået at snitte 100 træmænd. Han
havde planlagt, at når han kom til
nr. 100, så ville han holde en fest og

invitere Alfred ind i værkstedet.
Men det kom til at gå lidt hurtigt.
Faktisk nåede Emil at snitte nr. 98 og
99 og 100 på én dag.
Der var en mus i køkkenet, og Emil
satte en musefælde op under køkkenbordet, som hans far fik storetåen
i. Senere samme dag, tabte Emil et
stort fad paltdej (blodpandekager)
ned i hovedet på sin far, der lå og
hvilede sin ømme storetå, i græsset
lige udenfor køkkenvinduet. Det var
anden gang Emil spænede i værkstedet. Så måtte Line lave en ny pandekagedej, og da Emil havde siddet
hele dagen i skuret, trængte han til at
løbe. Så han og Ida løb rundt i huset,
og det gik sådan, at Emil ville trykke
Ida i maven, men Line kom i vejen og
da han trykkede på Line, fløj fadet
med pandekagedej ud af hænderne
på hende, op i luften og hvem kom
der, ja det gjorde altså Anton Svendsen, Emils far.
Emil var godt sur, hold op hvor var
det uretfærdigt, tre gange og det
var altså ikke kun hans skyld! Så da
mor Alma, kom for at lukke ham ud,
sagde han nej tak. Jeg bliver her, og
så haspede han døren indefra.
Fortsættes på næste side...

Salmen som vi lige har sunget, den
blev sunget den dag, i alt fald hvis I
blev døbt her i Hurup kirke.
Det er ord, som taler til alle forældre:
Fyldt af glæde, fyldt af bæven, fyldt
af undren.
Sådan havde de det, jeres forældre,
fyldt af glæde over hvor forunderligt
smukke og bløde og skønne babyer I
var. Lidt bekymrede eller meget bekymrede, fyldt af bæven, kan vi finde
ud af at passe på vores barn?
Og fyldt af undren, hvordan I al

Ruth uddeler køleskabsmagneter med teksten ”Vær ikke bekymrede”

3

Vær ikke bekymrede!
... Fortsat fra side 3.
Uden at tænke på det, så lod mor
Alma krogen sidde i døren udenpå.
Vinduet var blevet sømmet til, dengang Emil kravlede over i fadeburet
og spiste al fru Petrels pølse.
Så han kunne faktisk ikke komme ud!
Eller jo, der var en lille esse og en
muret skorsten. Emil var stærk, så han
kunne godt, men han blev kulsort af
at hejse sig op gennem skorstenen.

Alfred Emil og holder uendelig meget
af ham.
Sådan er det med dåben, uanset
hvordan det går, så hører vi sammen
med Gud, vi er blevet vasket rene, på
forhånd - så at sige.
I hører til her, uanset hvordan I bærer
jer ad i livet.
”Du og jeg” siger Alfred. ”Du og jeg”
siger Gud, eller det er nærmere Jesus

Hurup kirke har stået her i 800 år,
den vil være her også i jeres liv, og
I er altid velkomne, velkomne til at
komme ind og høre det igen.
En af jer får et konfirmationsord der
lyder: Se, jeg har lukket en dør op
for dig, som ingen kan lukke i.
Døren er åben, I er med, og ingen
kan lukke jer ude.
Gud kender vi i Jesus Kristus, han
er ikke Alfred, men ud af de gamle
fortællinger, om hvad Jesus gjorde,
kommer der altid en anerkendelse,
mange gange en anerkendelse som
er overraskende – de forkerte, de
frække, de umulige, og de grimme og
de syge, alle hører vi med, alle kan vi
komme herind og møde anerkendelsen – du og jeg! Vi hører sammen.
Giv lige jeres mor magneten, det kan
I gøre nu med det samme, som en
opfordring, Vær ikke bekymrede.
Det skal nok gå!

Det var lørdag aften og sommer.
Alfred sad på trappen med harmonikaen, Line smiskede for ham, hun ville
jo gerne giftes, snart!

der siger, min Far og jeres Far.

Men hun kom til at se op, og da hun
så Emil, skreg hun op, en myling!!

Vær ikke bekymrede!

Alfred han så ikke spøgelser, han kunne altid kende Emil, uanset hvor sort
han var blevet af den skorsten. Han
gik hen til skuret og rakte armene op,
kom Emil, nu går vi to ned og bader.
Emil sprang lige i armene på Alfred,
og han blev vasket ren i dammen, og
han bliver glad og tryg og så er det
han siger, du og jeg Alfred, og Alfred
bekræfter, ja! Du og jeg Emil!
Det er næsten som en af de lignelser,
Jesus selv fortalte. En fortælling om,
at uanset hvordan det går, så kender
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Det sidste billede på forsiden er en
køleskabsmagnet.

Ord er ikke altid nok, nu får I magneten i hånden.
Vær ikke bekymrede!
Meningen med jeres liv i dette hus,
det er, at I altid må komme herind
og blive husket på, at Gud er med
jer, at livet ikke kun handler om at
tjene penge og gå på arbejde og få
succes og lave spændende ting. Her
i kirken handler det altid om, at vi
er allerede elskede, vi behøver ikke
præstere noget, Gud har lovet altid
at være med os.

Gå blot ud i livet. Hvis nogen får en
øm storetå, fordi I kommer til at træde på den, eller I kommer til at kaste
et helt fad pandekagedej i hovedet
på en anden, så er der et sted, hvor
man kan blive tilgivet og være velkommen, uanset hvordan man skrumler sig gennem livet, det er her.
Hvis I faktisk formår at leve uden at
blive alt for bekymrede og bange,
så kan man også bare komme her og
synge sin glæde ud, sammen med vi
andre.
Jesus siger: ”Jeg er døren!” Det er
han, for han blev døbt først, så blev
vi døbte, han døde først, inden os
og han lukkede dødens dør op og
gav os håb om, at det ikke blot er i
dag, men i al evighed at vi skal være
i fællesskab med Gud og hans søn
Jesu Kristus.
Gå frimodigt ud af døren, til livet.
Han som bærer verdensrummets dybder, han går med jer. Amen

Hvad siger ITekst
ja til?
Konfirmationstale af Ivan Tabrizi,
lørdag 4. maj 2019
Kære konfirmander
Så kom dagen endelig. Vejen har
været lang, og det har krævet blod,
sved og tårer, men mest tårer og mest
mine tårer. Da jeg gik på pastoralseminariet, sagde en medstuderende til
mig, at konfirmander er som ulve – de
kan lugte frygt.
Spøg til side, det har uden at lyve
været en fornøjelse at lære jer at
kende. Og desværre skal det bekendtskab nu til at få en ende. For
ser man sådan på statistikker og den
slags, så ser vi jer ikke i kirken lige
foreløbig, og det er jo også forståeligt nok, eftersom I er blevet tvangsfodret med Kristus og kirke de sidste
8 måneder – for fremtiden skulle det
gerne være på frivillig basis.
Men de fleste af jer ser vi først igen,
når I skal giftes og ja, nogle af jer
sætter måske ikke ben i kirken igen,
før I om mange år stiller træskoene.
Så jeg har brudt mit hoved for at

imod, og det er erfaring. Jeg kan
forestille mig, at folk står i kø disse
dage og disse år for at komme med
gode råd til jer og fortælle søfartsfortællinger om deres egen ungdom.
Det kan voksne godt lide at gøre,
og det er uden tvivl fra hjertet alle
disse velmente råd kommer fra. Og
hvis man er meget voksen, så kan jeg
garantere,
at man på et
tidspunkt siger,
”dengang jeg
var ung” og så
videre og så
videre.

forankret i havets dyb, men hvor der
derimod er plads til en vis åbenhed
over for verden og dens mirakler.
Det er heller ikke uden grund, at man
i dåbsritualet siger, at ”Den, der ikke
modtager Guds rige som et lille barn,
kommer slet ikke ind i det”. Det er
selvfølgelig ikke ment på den måde,
at man skal iføre
sig ble og skabe
sig som små
børn nu engang
har for vane
at gøre – det
betyder, at man
skal beholde og
værne om den
åbenhed, som er
så karakteristisk
for unge mennesker.

Alle har noget,
de er gode til,
og alle har en
rolle at spille i
verden...

Og hvad vil
jeg egentlig
frem til med
den her snak
om voksne, jeg
er jo ikke ligefrem selv ekspert i at
være voksen. Men det er noget, vi
bliver nødt til at snakke om, for konfirmationen markerer nemlig overgangen fra barndom til voksendom. I er
på vej til at blive voksne, og det er jo
både godt og skidt.

Som barn kan man godt få den noget
fejlagtige opfattelse, at voksne er
kloge mennesker, der ved bedst. Den
opfattelse rokkes der gevaldigt ved,
når man selv træder ind i de voksnes
rækker. Voksne ved nemlig ikke alt,
de lader bare, som om de gør – som
man siger på engelsk ”fake it till you
make it”.
Og man ser den episke kosmiske
kamp mellem barn og voksen i alle
danske hjem, der har en teenager
huserende. Teenageren er selv ved at
blive voksen og ser nu, at ens forældre måske ikke er de klogeste i hele
verden. Men nu skal I passe på ikke
at falde i fælden, for med den logik
betyder det, at I, der er ved at blive
voksne, heller ikke er de klogeste i
hele verden.

finde nogle passende ”på gensyn til
vi ses igen, når I er voksne” ord.
Der findes den her ting, som alle har
og som alle gerne vil af med, gratis
endda, men som ingen gider at tage

Min erfaring med voksne er, at modellervokset så at sige er størknet.
Og jeg kan mærke, at den selv samme størknethed sniger sig ind på mig;
derfor er det en velsignelse at være
i selskab med unge og friske hjerner som jeres, hvor intet ligger fast

Så man havner i lidt af en suppedas,
hvor ingen rigtigt ved noget, og de
fleste af os bare gætter os frem i
livets labyrint. Selv når vi tror vi ved
noget, gætter vi bare. Så derfor er
det vigtigt i det mindste at tro på
noget godt.
Fortsættes på næste side...
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... Fortsat fra side 5.
Og om lidt siger I ja til at tro på
kristendommen. Og hvad er det så i
grunden, I siger ja til, man skal trods
alt huske at læse det med småt nu
om dage. Først og fremmest er det
en tro på, at verden og livet er godt,
på trods af at meget peger på det
modsatte. Det betyder også, at hver
enkelt af jer er skabt i Guds billede
og bærer derfor uendelig meget
værdi i jer. I er unikke, ikke perfekte,
men perfekte i jeres uperfekthed.
Hvis man forestiller sig verden som et
puslespil, så er der en tom plads med
lige præcis jeres størrelse, som kun I
og ingen andre kan udfylde, derfor
nytter det heller ikke noget at prøve
at være som andre.
En klog mand sagde engang, at vi
alle sammen er genier, men hvis du
dømmer en fisk på dens evne til at
klatre i træer, så vil fisken altid gå
rundt og føle sig dum. Alle har noget
de er gode til og alle har en rolle
at spille i verdens og andre menneskers skæbne. Det er kristendommen
opsummeret i 5 sætninger.
Og nu har jeg vist også talt nok,
og det er på tide at komme videre
i programmet. Hvis I vil høre mere,
så må I jo møde op en søndag eller
to i fremtiden. Og det må så være
det sidste, jeg håber, at I vil huske
fremover, og det er, at kirken altid er
åben for jer, ud over dørene lukker kl.
fire, men I ved, hvad jeg mener. Her i
kirken kan I altid blive mindet om det,
I blev tilsagt i dåben, og det I selv
siger ja til i dag, nemlig at I er Guds
børn, aldrig
langt væk
fra Guds
omsorg og
kærlighed.
Så herfra
ønskes I
alle alt
muligt held
og lykke i
fremtiden.

Nyt skilt på kirkegården
Af Ruth Folmersen
Denne vinter kom der en pakke til
menighedsrådet ved Helligsø kirke
sendt fra det britiske flyvevåben.
I pakken var et fint grønt skilt, som
skal rette opmærksomheden på,
at vi har en flyvergrav på kirkegården.
Egon Olesen, som tilbragte meget
af sin barndom i husene ved fjorden, fortalte, hvordan man bragte
den druknede flyver i land, og
havde ham liggende på et bord
i det østligste, indtil man fik ham
identificeret.
Fortællingen nedenfor beretter om
den fine begravelse Frank Cairns fik
i Helligsø.
Natten til den 12. april 1945 skulle et
Stirling fly PK228 fra RAF No. 299
Squadron nedkaste våben på en modtageplads 149 (kodenavn Jarl) ved
Holmene vest for Fjerritslev. Maskinen
vendte aldrig tilbage til England, og

den må derfor være styrtet i havet.
Hele besætningen omkom.
Flyets navigatør, F/Sgt. Frank Cairns,
blev den 9. juni 1945 fundet drevet
i land ved Røjensø Odde, Helligsø
strand. Det tog nogen tid, før Cairns
blev identificeret.
Begravelsen af F. Cairns fandt sted
den 12. juni 1945, hvor sognets folk
var mødt så talrigt
op, at kirken slet ikke
kunne rumme følget.
Pastor K. N. Refshauge talte over den
da ukendte engelske
soldat. Ved hans kiste
stod folk fra Sydthy
modstandsbevægelse
æresvagt.
Flyets pilot, F/Lt.
W.R. Curry ligger
begravet på Tornby
kirkegård. Resten
af besætningen,
fire mand, er aldrig
blevet fundet.

Amen
Gravstenen på Helligsø Kirkegård
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Den salme kanTekst
jeg li’
Af Susanne H. Nicolajsen

mennesker må værdsætte det skabte
og vide os elskede. Tør vi tro på det?

Det var en dejlig udfordring at få
til opgave, at skrive om ” Den salme
jeg kan li”... Jeg var ikke et sekund i
tvivl om, hvilken jeg skulle vælge. Vi
havde kort forinden været til en smuk
søndagskonfirmation i Hurup kirke, og
salmen: “Du, som gir os liv og gør
os glade”, var en af dagens valgte.
En af de nyere salmer, der ikke behøver den store fortolkning, - den er lidt
”evangeliet på hverdagsdansk”.

Salmen tager lidt den lille mands
parti mod de store magthavere, som
vil udnytte enhver mulighed for profit.
At penge-guden ikke skaber liv og
luft, men bekymring og stjæler tiden.
Jeg vælger, hvilken herre jeg vil tjene! Som salmen siger: “I kan ikke tjene
Gud og Fanden….”.

Medierne flyder over med klimapolitik, fremmedhad og fremtids skræk.
Salmen står stærkt for mig, da meMange tænker, hvordan skal det dog
lodien gir en smuk energi til kirkegå? Ofte forbindes dette med Guds
rummet, mens teksten pirker til min
manglende eksistens. Men i salmen
nysgerrighed
vendes fokus
i forhold til
i stedet til alt
skaberværket.
det, som Gud
ud ønsker os
En nysgerrigskaber og gør
det gode liv
an
hed, der er
i og for menrejst på grund
nesker. “Uden
elsker os og u
af en længsel
dig går folket
og et håb om,
fra forstanden,
er inviteret det
at jeg ikke
hele verden går
kræver kun et ja
er ladt alene
mod ragnarok”.
i dette - mit
I salmen skrimenneskeliv. At
ves, at vi skal
der er noget, der er større end MIG,
vælge Gud, for at få del i goderne.
da livet ellers føles lille og småt. At
At vi selv har en stor grad af medmit menneskeliv er uendelig kort, og
byrden utrolig stor, hvis jeg skal bære ansvar for, at livet bliver godt, og at
jorden er et godt sted. Alt er skabt
ansvaret, skylden og byrden helt
godt, så rammerne er sat til det gode
alene på egne skuldre.
liv, hvis vi passer på naturen og os
Salmen er en forklaring af Guds uen- selv. Gud skaber på ny, hver eneste
delige skaberkraft og ønske om, at vi dag, solen står op, en ny dag bryder

G

,H
,
D
,

...

frem.
Jeg oplever salmen som en invitation
til at tage del i det positive og gode,
at dele sorger og glæder med din
næste. At slippe egenrådighed og
bekymring, “I skal se med kærlighedens øjne, alt det skabte skal I passe
på”. Gud ønsker os det gode liv, Han
elsker os, og Du er inviteret, det kræver kun et ja...
Vi må fryde os over livet, solopgang
og solnedgang, vinter der bliver til
vår, fuglenes sang under den blå
himmel og bøgehækkens blade.
Salmen indbyder til et liv i håb og
taknemmelighed.

1. Du, som gir os liv og gør os glade,
du, som holder af os, som vi er,
du, som åbner bøgehækkens blade,
du, som skaber blomst og bi og bær,
uden dig var alle marker golde,
uden dig var alle hjerter kolde.

3. Uden dig forråder vi hinanden,
uden dig går vores sind i chok.
Uden dig går folket fra forstanden,
hele verden går mod ragnarok.
Derfor råber vi i angst og smerte:
Lær os én gang til, hvad Jesus lærte:

5. I skal se med kærlighedens øjne,
alt det skabte skal I passe på.
I skal ikke tro på gyldne løgne,
i mit rige er de store små.
I skal ikke frygte nogen fjende,
kærlighedens liv har ingen ende!«

2. Uden dig har kolde spekulanter
skabt en hverdag uden lys og luft,
uden tid til børn og gamle tanter,
uden fuglesang og blomsterduft.
Uden dig må glæden gå på krykker,
uden dig må livet gå i stykker.

4. »I kan ikke tjene Gud og Fanden,
I må vælge mellem liv og død.
I skal ikke tjene på hinanden,
I skal dele glæde, sorg og brød.
Tjen hinanden, I er alle lige,
der er ingen rige i mit rige!

6. Du, som åbner døren gennem
døden,
når vi drikker af dit hjerteblod,
vis os midt i mørket morgenrøden,
giv os hvedekornets kraft og mod.
Du, som åbner bøgehækkens blade,
giv os liv og lys, og gør os glade!
		
Hans Anker Jørgensen 1982.
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Tekst
Det sker i foreningerne
Indre Mission

Onsdag 21. august. En aften med
Rita og Niels Holger Holmgaard.
Kaffebord.

Møder i Missionshuset kl. 19.30 (hvor
andet ikke er nævnt)

Onsdag 28. august. Bibelkredse i
hjemmene.

Torsdag 6. juni. Tale og sang ved
Hanne Sohn, Ålborg i Heltborg Missionshus.

Onsdag 4. september. Sang-sogneaften i Kirkecentret.

Onsdag 12. juni kl. 14.30. Hverdagsgudstjeneste i kirken for Åbakken og sognets ældre.
Onsdag 12. juni. Bibelkredse i hjemmene.

Torsdagstræf

I Missionshuset kl. 14.30-16.30
12. juni. Hverdagsgudstjeneste i
kirken kl. 14.30.
15. august. ”Thy-quiss”.

Onsdag 19. juni. Jens Kristian Brander taler ud fra emnet: ”Ingen er ikke
elsket af Gud”. Kaffebord.
20.- 24. juni. Teltmøder ved Skibsværftet i Vilsund. Program udleveres.
Onsdag 26. juni. Møde ved Fritidsforkynder Aage Kristensen, Øster
Assels. Kaffe.
19. – 26. juli. Bibelcamping på
dyrskuepladsen i Hurup. Program
udleveres.
Aftenmøder på Hurup Bibelcamping
kl. 19.00:
Fredag 19. juli. Missionær Jørgen
Bloch, Randers.
Lørdag 20. juli. Jørgen Bloch.
Søndag 21. juli. Pastor Jens Jensen,
Norge.
Mandag 22. juli. Lovsangsaften for
alle aldre ved HBC band og tale ved
Jens Jensen.
Tirsdag 23. juli. Jens Jensen. Ungdomsaften i Hurup Missionshus ved
Sebastian Tvilling, Brønderslev.
Onsdag 24. juli. Familieaften v. Anne-Marie Najbjerg, Vinderslev.
Torsdag 25. juli. Jesper Hornstrup.
Fredag 26. juli. Jesper Hornstrup.
Onsdag 14. august. IM Kredsmøde
i Agger Missionshus. Emne: ”Tal til mit
hjerte om Jesus”. Taler: Fritidsforkynder Immanuel Fuglsang, Herning.
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Mission Afrika

6. august. Møde hos Jørgen Dahl,
Bredgade 49A.

Besøgstjenesten

ved menighedsrådene i Sydthy og
Sydthy Røde Kors.
Hvis du gerne vil have en besøgsven,
én, der kommer en gang i ugen, én,
der taler med dig, læser for dig, én,
der drikker en kop kaffe med dig
eller måske spiller et spil sammen
med dig.
Så kontakt: Else Boje - tlf. 97 95 16
36, Bodil Hilligsøe - tlf. 21 75 63 33
KFUM og KFUK’s familieklub
Trine Hausgaard Ubbesen
Tlf. 29 25 75 50
trine@ubberne.dk
Hurup FDF
Henriette Christiansen
Tlf. 96 88 22 50
KFUM-spejderne i Vestervig
Ole R. Olsen
Tlf. 61 51 86 87
oro@tjoh.dk

Kirketekstiler
på Heltborg
Museum.
Sommerens særudstilling på Heltborg Museum vil stå i kirketekstilernes tegn. Messehagler, dåbsklude
og alterklæder fra Thy og Mors
vil blive udstillet fra 16. juni til 1.
september.
Morsø, Sydthy og Nordthy Distriktsforeninger og Morsø, Sydthy og
Thisted provstier har sammen med
Heltborg Museum v. Liv Stange og
Jytte Nielsen gennem længere tid
arbejdet på at skabe en udstilling
med mange forskellige messehagler fra Mors og Thy. Rundt omkring
i vore sognekirker findes de smukkeste tekstilarbejder fra mange
anerkendte kunstnere. Messehaglen
er jo først og fremmest et klædningsstykke til brug ved gudstjenesten, men kan også være et sandt
kunstværk, som formidler kristne
symboler og tegn. Til udstillingen
er der således lånt tekstiler fra
mange kirker.
I udstillingsperioden vil der være
arbejdende værksteder og foredrag, så alle kan lære at strikke
dåbsklude eller blive klogere på
tekstilernes historie.
Heltborg Museum er også kendt
for sin store samling af Jens Søndergaards malerier mm. Der er nu
en god anledning til et besøg på
museet med den smukkeste udsigt
over Limfjorden.
Udstillingen åbnes 16. juni kl.
14.00 af tidligere biskop Søren
Lodberg Hvas. Alle er velkommen.
Jytte Nielsen, Museumsleder Museum Thy.

Præstens særlige tøj
Af Line Skovgaard Pedersen
Lilla, grøn, hvid, sort, rød – og en enkelt stola. I Hurup er vi så heldige at
have en større samling af messehageler. Nogle af disse vil være udstillet
sommeren over på Heltborg Museum.
Kom forbi og nærstudér præstens
særlige tøj og alle de andre spændende kirketekstiler.

Vorherre”. Præsten i kirken er altså
ikke særligt ”hellig”, men har blot en
særlig funktion på baggrund af uddannelse og menighedens beslutning
om at kalde netop den person.

En hagel er et gammelt germansk ord
for en kappe. Og siden jernalderen
har en mandekappe i norden været
ellipseformet, nyre-formet, hvilket de
allerældste messehageler da også
er. Messehagelen blev betragtet som
festklædning, fordi gudstjenesten er
højtid og fest, og den blev som regel
udført i kostbare stoffer som silke og
fløjl i forskellige farver og mønstre og
smykket med kunstfærdige broderier
ofte i sølv- eller guldtråde.

Og hvorfor er det nu lige, at præsten har særligt tøj på?
Ja, kort sagt - meningen med at bære
uniform er at skjule eller minimere
den personlige fremtoning til fordel
for præstens funktion. Det, de fleste
forbinder med en præst, er vel den
ankellange sorte uldkjole, med læg i
ryggen og med hvid pibekrave i halsen og hvide poignetter (stofkanter)
ved håndleddene. Den bliver kaldt
præstekjole, embedsdragt eller ornat.
Ordet ornat kommer af latin ornare der betyder ”at udruste sig med
noget nødvendigt”. Præstekjolen er
en uniform på linje med politimandens
eller officerens; den skal bæres, hver
gang man er i kirken til gudstjeneste
eller andre handlinger. Så kan enhver
med lethed se, hvem der er præsten.
For præstekjolens funktion er mest af
alt at signalere, at i kirken er præsten
først og fremmest embedsindehaver
frem for privat person.

Ved reformationen afskaffede de
reformerte kirker messeklæderne,
hvorimod de lutherske - og deriblandt
os - beholdt dem. Luther selv prædikede dog i sit hverdagstøj, dvs. i
munkekutte eller doktorkjole, en tradition der svarer til at præsten også i
dag aflægger messehagelen inden
prædikenen.
Fra slutningen af 1700-tallet blev
det mode i Danmark, at messehagelen var i rødt velour med et guldkors
på ryggen. Sådan så mange messehageler ud helt frem til midten af
1900-tallet, da liturgiske farver og
messehageler igen kom på mode.

Præstekjolen er varm og relativt tung
at bære, og koster omkring 20.000
kr. Brugstiden er 8 år.
Hvorfor ser den ud som den gør?
Præstekjolen stammer oprindeligt fra
den spanske hoftradition, hvorfra den
over Tyskland kom til Danmark, som
borgerskabets og den lærdes dragt.
Præstekjolen har altså i modsætning
til de farvestrålende præstedragter
i Den romersk-katolske kirke med andre ord haft civil karakter. Formentlig for at understrege det lutherske
princip, at det at være præst ikke er
udtryk for en særlig ophøjet status.
Som Luther siger et sted, ”alle, der er
krøbet ud af dåben, er præster for

skuldrene) i festlig udformning, gerne
med bibelske eller andre kristne motiver) i tilknytning til altergang. Alba
og messehagel er præsten dog ikke
forpligtet til at benytte.

Doktorer i teologi, landets biskopper
og den kongelige konfessionarius har
ret til at bære præstekjole af sort silke og med velour/fløjl på forstykket.
De er såkaldte ”fløjls-maver”.
Messehagelen
I Danmark er der tradition for, at der
bæres sort kjole med alba i forbindelse med ordination, og alba med
messehagel (oprindeligt et rytterslag
(ærmeløst overtøj, der hænger over

Præsteskjorten
Nu og da – og i hvert fald i fjernsynet – støder vi på de sorte (grå,
blå eller hvide) præsteskjorter med
indstik- eller halsflip, som traditionelt bæres af katolske, anglikanske
og metodistiske præster til daglig.
I Danmark er præsteskjorten gerne
blevet forbundet med højkirkelighed,
men eftersom nogle præster, især
funktionspræster (som hospitals-, natkirke- og gadepræster), er begyndt
lejlighedsvis at gå med præsteskjorte,
kan den opfattelse vist ikke længere
siges at være entydig.
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Tekst
Fotoalbummet

Organist Alex Ahn spiller til sin første gudstjeneste i Hurup

Vandring på påskedugen til påske-spaghettigudstjeneste

Påskekoncert med Lemvig Kammerkor

5.A og 5.B på påskevandring med Svende Grøn

Ida, Esther og Kirsten løfter musikken påskedag i Helligsø

Lørdagskonfirmanderne gør klar før gudstjenesten

Spænding hos konfirmander før gudstjenesten søndag

Konfirmation i Hurup Kirke 27. april 2019
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Fotoalbummet
Tekst
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Tekst
Opslagstavlen
Kirkens kalender
Øvrige gudstjenester

Fristedet kl. 10.30
5. juni
Kaj Mogensen
3. juli
Else Kaag Bjerg
7. august
Ruth Folmersen
4. september Line Skovgaard Pedersen
Plejehjemmet Åbakken kl. 14.30

12. juni
26. juni
10. juli
24. juli
7. august
21. august
4. september

Ruth Folmersen
Ruth Folmersen
Sognepræsten i Boddum
Lillian Risum
Sognepræsten i Boddum
Ruth Folmersen
Ivan Tabrizi

Menighedsrådsmøder

Datoerne er med forbehold for ændringer
Hurup kl. 19.15
4. juni
6. august
3. september
Møderne er offentlige og finder sted på provstikontoret.
Helligsø-Gettrup kl. 19.00
12. juni
Møderne er offentlige og finder sted i præstegården.

Indsamlinger

Der indkom
Hellig tre kongers tiden
			
Mellemkirkeligt arbejde 185 kr.
10. marts
Folkekirkens Nødhjælp 		
				14.354,50 kr.
21. april
KFUM og KFUK 2.440 kr.
12. maj
Kirkefondet
250 kr.
Hjertelig tak for enhver gave

Begravede

Der er åbnet op for, at navne på begravede
folkekirkemedlemmer må offentliggøres uden
forudgående samtykke. Derfor er listen igen
at finde i Kirkebladet.

Hurup
5. januar
5. januar
9. januar
11. januar
25. januar
31. januar
9. februar
9. februar
15. februar
16. februar
21. februar
28. februar
12. marts
29. marts

Gudrun Søgaard
Karin Ellinor Frost Bone
Estrid Odgaard Hansen
Anna Marie Johanne Bernat
Thorkild Hedegaard Christensen
Svend Jensen-Balsby
Villy Slavensky
Elin Sjøgaard
Palle Andersen
Hanne K. Pedersen
Knud Jørgen Jensen
Annelise M. Jensen
Kirsten Marie Andersen
Metha Kirsten Nielsen

Helligsø
2. maj

Jens Christian Vedelkvist

Konfirmandundervisning
Minikonfirmand
Når det er efterår tilbyder Hurup kirke minikonfirmandundervisning
for 3. klasse.
Vi mødes efter skoletid, 3.A om tirsdagen og 3.B om onsdagen.
Undervisningen begynder 3. september for 3.A og 4. september
for 3.B.
Vi hører Bibelhistorie i kirken, spiser boller og holder et godt
frikvarter! Det nye i år bliver, at kirkens organist, Alex Carving Ahn,
vil komme og synge med!
Alle børn i 3. klasse får et brev med invitation, tilmelding og nærmere program efter sommerferien.

”Store konfirmander”
Konfirmandundervisning for eleverne i 7. klasse begynder i uge 45.
Der bliver 20 uger med morgenundervisning onsdag kl. 8.00 –
9.30.
Også her forventer vi, at Alex kommer og sætter gang i sangen .
Alt, hvad konfirmanderne skal deltage i og nærmere program for
de enkelte dage, vil være at finde på
hurupkirke.dk/det-sker/konfirmand
Tilmelding skal ske på hurupkirke.dk (fra uge 35).
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Opslagstavlen
Tekst
Sorggrupper i Thy
Hvad er sorg?

- En byrde man skal slippe af med?
- Noget man skal komme igennem?
- Eller noget man bærer med sig resten af sit liv?
Forfatteren Pearl S. Buck, som selv havde en stor sorg,
sagde: ”Der findes 2 slags mennesker i verden; dem der
kender den her smerte, og dem der ikke gør”.
Derfor er sorggrupper en god ide.

Sorggruppen ledes af 2 af provstiets præster.
Hvis du gerne vil være med, eller kender en som gerne vil
høre mere, så kontakt en af nedennævnte præster:
Ruth Folmersen, Hurup (tlf. 29 78 36 90, RSF@km.dk)
Else K. Bjerg, Bedsted (tlf. 31 45 24 40, ELKB@km.dk)

En sorggruppe mødes i en fastlagt periode, lærer hinanden at kende og får mulighed for at dele det, som er
svært. Deltagerne får mulighed for både at fortælle og
lytte, få luft ved at sætte ord på tanker og følelser. Sammen kan vi rumme noget af det, som det er svært at bære
alene, eller som man synes familien ikke skal belemres
med - mere.
Vi forestiller os en gruppe på 8-16 personer, der følges
ad i et forløb på 7 gange i løbet af efteråret. Derefter
kan man stoppe eller følge med i et nyt forløb.

Opråb til alle sangglade
beboere i Hurup og omegn!
I efteråret starter vi voksenkor ved Hurup Kirke, og det hele munder ud i
deltagelse ved en adventsgudstjeneste i december.
Vi mødes torsdage fra 19. september til og med 28. november
(uge 38-48) kl. 19.30-21.00 i Kirkecenteret. Dog uge 42 undtaget.
Koraftenerne vil bestå af kort opvarmning af krop og stemme,
flerstemmig sang, kaffepause og god stemning. Vores repertoire vil
bestå af traditionel advents- og julemusik. Målet er at komme
til at synge 3-stemmigt på udvalgte satser.
Tilmelding til korleder og organist
Alex på alexalex@hotmail.dk
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Tekst
Særlige arrangementer
Friluftsgudstjeneste
Mandag 10. juni kl. 10.30 på Ashøje
Kirkerne i Sydthy indbyder til fællesgudstjeneste på Ashøje
2. pinsedag.
Dagens præster er Line Skovgaard Pedersen og Ruth Folmersen.
Musikken leveres af Struer blæserne og et kor af frivillige
og medarbejdere fra hele provstiet (sammensat til lejligheden) hjælper sangen på vej.
Spejdere, FDF’ere, KFUM og KFUK’ere mv. er velkomne
både med og uden faner. Der vil være et lille aktivitetshjørne for børn – og selvfølgelig skal der blæses sæbebobler under postludiet.
Efter gudstjenesten er der kaffe i det fri.
I tilfælde af dårligt vejr flyttes gudstjenesten til Vestervig
Kirke.

Tænd et lys
for andre!

Familiegudstjeneste
Søndag 25. august kl. 10 i Hurup
Kirke
De børn, som er døbt for 4 år siden (2. halvår
2015) inviteres til at komme og modtage en gratis børnebibel, Sigurd fortæller Bibelhistorier.
De børn, vi kender, får brev. Tilmeld dit barn til
kirkekontoret, tlf. 97 95 11 84, senest 22. august.
Tag hele familien med - måske skal vi høre en
historie fra Sigurds børnebibel.

Aflever dine lysestumper...
Der står en kasse i våbenhuset,
lysene kan lægges i, eller de kan
afleveres på bænken ved Kirkecentret.
Lysestumperne smeltes om til nye
lys, og overskuddet fra salget af
disse går til Danmissions arbejde.
...og køb nye lys
Der kan købes lys fra Danmission
i Hurup Kirkecenter eller ved at
kontakte sognepræst Ruth Folmersen.
Lysene er støbt af de lysestumper, der er samlet ind ved kirker,
foreninger mv. i hele landet. bl.a.
Hurup Kirke.
Der betales kontant.
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Særlige arrangementer
Tekst
	Sensommersaxofon-koncert
Torsdag 29. august kl. 19.30
i Hurup Kirke
Asynja Saxophone Quartet, har sin base i Aarhus. Det er en fantasifuld, spændende og virkelystig kvartet, som består af fire klassiske saxofonister fra Det Jyske Musikkonservatorium.
Det bliver en festlig og meget dygtigt udført instrumentalkoncert med 4 ihærdige og engagerede kvinder.
Efter koncerten er menighedsrådet vært ved et glas vin i aftensolen.

Aftensang
Onsdag 4. september kl. 19.30
i Hurup Kirkecenter
Kender du det, at vi aldrig synger netop din yndlingssang?
Jo, jo, de sange og salmer, der vælges, er da gode, men det er jo
ikke din sang eller salme, der blev valgt.
Det gør vi nu noget ved. Onsdag d. 4. september har vi sogneaften,
og i år bestemmer du!
Aftenen kommer således til at bestå af sang. Yndlingssang.
Vi begynder kl. 19.30 med en kop kaffe og et lille oplæg om nogle af
sangene. Herefter skal vi synge af karsken bælg, og undervejs
får vi nok en kop mere.
Skriv dit sangønske til organist Alex Carving Ahn på
alexalex@hotmail.dk inden 2. september, og så kommer vi
med sikkerhed til at synge din yndlingssang/-salme.
Vel mødt til en hyggelig sogne-sang-aften!
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Tekst
Gudstjenester
2. juni
9. juni
10. juni
12. juni
16. juni
23. juni
30. juni
7. juli
14. juli
21. juli
28. juli
4. august
11. august
18. august
25. august
29. august
1. september
8. september

Hurup

6 søndag e. påske

10.00 LSP

Pinsedag

10.00 LSP

2. pinsedag

Helligsø

Gettrup
10.00 RF

Friluftsgudstjeneste på Ashøje kl. 10.30 LSP

Gudstjeneste for sognets ældre

14.30 RF

Trinitatis søndag

10.00 RF

1. søndag efter trinitatis

9.00 RF

2. søndag efter trinitatis

10.00 LSP

3. søndag efter trinitatis

9.00 RF

4. søndag efter trinitatis

10.00 RF

5. søndag efter trinitatis

9.00

6. søndag efter trinitatis

10.00

7. søndag efter trinitatis

10.00 LSP

8. søndag efter trinitatis

9.00 RF

9. søndag efter trinitatis

9.00 RF

Familiegudstjeneste

10.00 LSP

Sensommerkoncert

19.30

11. søndag efter trinitatis
12. søndag efter trinitatis

10.30 RF
10.30 RF
10.30

10.30 RF
10.30 RF

9.00

10.30

10.00 LSP

RF = Ruth Folmersen, LSP = Line Skovgaard Pedersen

Guldkorn og visdomsord fra børn
- Engang kom Jesus til en brændende stikkelsbærbusk. Det var ikke det
sjovest, han havde været med til. Han
måtte løbe livet af sig. På grund af
den busk måtte han flygte til Ægypten. Marianne, 8 år
- Præsten klæder sig ofte i Adams
pragt. Han læser fra Bibelen og
synger ”Ære være Gud i øjet”. Jenny
Kristine, 9 år

- En discipel er en, som går ud i verden og giver folk et slag, så de også
bliver disciple. Benedik, 8 år

- Det er præsten, der bestemmer,
når man skal graves ned. Han sender
nogle på plejehjem, og så graver han
dem ned, som bliver til overs. Anders, 5 år
- Munke er næsten det samme som
præster; de har bare ikke lov til at
have særlig meget hår - kun i en
ring allernederst, hvor øjenbrynene
begynder. Det er lidt gammeldags
at være munk, men i gamle dage var
det meget moderne. Runa, 8 år

Helligånden:
- Helligånden er et gennemsigtigt
spøgelse. Liv Emilie, 6 år
- Det er Jesus og Marias lillebror.
Karina, 6 år

- Helligånden bor nede under jorden
og er rød. Når man har brug for den,
kan man grave den op. Lise, 8 år
- Det er en ånd, der bor i en lampe.
Trine, 8 år

- Præsten får ikke nogen løn, for han
kommer i Himlen. Jørn, 6 år

- Helligånden er egentlig Jesus, der
har klædt sig ud. Runar, 8 år.

- Hvis man lægger sig på knæ oppe
ved hegnet ind til præsten, får man
hundekiks. Frida, 6 år

- Kirketjeneren er en, der tænder
lys og støvsuger alteret og trimmer
orglet og den slags. Yngvild, 10 år

- Den sidder på Gudfaders højre
hånd. Morten, 8 år

- Disciplene gik meget, men af og til
fik de lov til at låne apostlenes heste.

- Menigheden er dem, der holder
med præsten. Mie, 8 år

- Aladdin er en hellig ånd. Så kan
man sige: ”Sesam, Sesam, luk dig op”,
så ordner alting sig. Amund, 6 år

Øyvind, 7 år

- En salme er en meget kedelig sang
med en meget dårlig melodi. Thomas, 6 år
16

- Paradiset er pist væk, fordi de har
fældet indianernes regnskov. Per Edward,
7 år

Uddrag fra bogen ”Jesus gik på vandet for ikke at få våde
fødder” af Unni Lindell.

