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Nadverspil
Organistens klumme - af Alex Carving
Ahn
For ikke længe siden kom en fra menigheden hen til mig efter en gudstjeneste. Hun ønskede sig sådan, at jeg
også brugte orglet under nadveren.
Det gik op for mig i samtalen, at jeg
meget ofte bruger klaveret under
altergangen.
Orglet har en central plads i gudstjenesten, og dette kan og skal ikke erstattes af et klaver. Til gengæld kan
klaveret noget, som orglet ikke kan,
og netop når klaveret tages i brug
som supplement, oplever vi afvekslingen mellem orglets majestætiske
brusen og klaverets milde klang. Det
gode er herved afvekslingen!
Når først vi har lyttet os ind på
orglet, oplever vi pludselig, hvad klaveret kan, som orglet ikke formår, og
efter klaverets sluttoner er fordampet i luften, oplever vi med ét, hvad
orglet rummer af lyd og klang.
Instrumenterne er hver især stemningsskabende – på hver sin måde,
og i afvekslingen afsløres dette.
Jeg er glad for at kunne sætte mig til
begge instrumenter og spille kirkemusik på både orgel og klaver. Dette,

Jeg er meget glad for den samtale,
jeg havde efter gudstjenesten. Her
blev jeg klogere på, hvorfor jeg gør,
som jeg gør.
Måske har du også en mening om
noget, jeg ikke selv har tænkt over?
Jeg vil under alle omstændigheder
hilse dialogen velkommen.

Tænd et lys for andre!
Aflever dine lysestumper...
Der står en kasse i våbenhuset, lysene kan lægges i, eller de kan afleveres
på bænken ved Kirkecentret.
Lysestumperne smeltes om til nye lys, og overskuddet fra salget af disse går
til Danmissions arbejde.
...og køb nye lys
Der kan købes lys fra Danmission i Hurup Kirkecenter eller ved at kontakte
sognepræst Ruth Folmersen.
Lysene er støbt af de lysestumper, der er samlet ind ved kirker, foreninger
mv. i hele landet. bl.a. Hurup Kirke.
Der betales kontant.
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synes jeg, bidrager til et afvekslende
gudstjenesteforløb, så der er noget
for enhver smag.

Tekst
Høst
Af Ruth Folmersen
Nu falmer skoven trindt om land,
og fuglestemmen daler,
nu storken flyver over strand,
ham følge viltre svaler.
Hvor marken bølged nys som guld
med aks og vipper bolde,
der ser man nu kun sorten muld
og stubbene de golde.

Høst er glæde. Indsamlingen af alt,
hvad naturen har at give os, er en
opgave fyldt af spænding, vil arbejdet lønne sig? Fyldt af anstrengelse.
Vi må have nok til vinteren. Og for
ikke så længe siden en opgave der
involverede hele samfundet, næsten
alle var beskæftiget ved landbrug og
produktion af fødevarer.

Men i vor lade, på vor lo,
dér har vi nu Guds gaver,
der virksomhed og velstand gro
i tøndemål af traver.

Denne kraftanstrængelse er altid
blevet forløst i en
fest, en takkefest.

Og han, som vokse lod på jord
de gyldne aks og vipper,
han bliver hos os med sit ord,
det ord, som aldrig glipper.

Så når vi i kirken
fejrer høstgudstjeneste, har vi
fat i en tradition,
som er ældre end
kirken selv. Først
da vi fik køleskab
i køkkenet og
køledisk i supermarkederne, lettede trykket og arbejdsbyrden. I dag
handler årets høst stadig om det kommende års velstand, og om hvor mæt
mennesker og dyr kan blive i løbet af
vinteren.

Ham takke alle vi med sang
for alt, hvad han har givet,
for hvad han vokse lod i vang,
for ordet og for livet!
Da over os det hele år
sin fred han lyser gerne,
og efter vinter kommer vår
med sommer, korn og kærne.
Og når til sidst på herrens bud
vort timeglas udrinder,
en evig sommer hos vor Gud
i paradis vi finder.
Da høste vi, som fugle nu,
der ikke så’ og pløje,
da kommer aldrig mer i hu
vi jordens strid og møje.
For høsten her og høsten hist
vor Gud ske tak og ære,
som ved Vorherre Jesus Krist
vor fader vilde være!
Hans ånd, som alting kan og véd,
i disse korte dage
med tro og håb og kærlighed
til himlen os ledsage!
Tekst: N. F. S. Grundtvig, 1844
Melodi: J. H. Nebelong, 1889

kender jeg ikke. Om det er vokset her
eller langt borte ved jeg ikke!
- Og det som virkelig fjerner taknemmeligheden, er mængden. Der er så
utroligt meget mad. Butikkerne bugner
af brød og pålæg. De takker os, for
at vi tager noget med hjem, så de
ikke skal smide det ud!

”Det er en

byrde for
mange at skulle
magte det hele”

Men i dag er næsten ingen beskæftiget med at producere vores mad. En
landmand må have hundredevis af
køer og tusindvis af svin i stalden, hvis
hans familie skal leve af det. Én mand
passer dyrene, og én mand passer
markerne. Lidt flere er beskæftiget
med forarbejdningen, så vi kan købe
udskårne allerede krydrede koteletter
og spegepølser.
Når vi ikke bor på landet og mærker
forskellen på, om det er et godt år for
væksten, så forsvinder meningen med
taknemmeligheden – måske?
Hvem skal jeg takke for maden, når
jeg har købt brødet og pølsen i supermarkedet og selv lagt det i køleskabet og hentet det frem og spist det!
Ham, der passede grisen, kender jeg
ikke. Ham, der rørte dejen til brødet,

Skal vi
blive ved
med at
holde en
traditionel
høstgudstjeneste?
Af flere
grunde,
JA!

Ganske enkelt for at huske os selv på at
bringe takken derhen hvor den hører
hjemme. Når vi har mad nok, og når
vore marker bugner af korn og fed
olie, så er det fordi, vi er blevet dygtige til at udnytte naturen; men det er
jo stadig sådan, at væksten kan ingen
garantere – det sker, mens vi sover.
Og han, som vokse lod på jord
de gyldne aks og vipper.
Skaberen giver også den fortsatte
skabelse, væksten på mark og i stald.
Men der er også noget helt andet på
færde. Vi har som samfund glemt
at lade Gud tage sig af væksten. Vi
har glemt, at det ikke alene er vores
ansvar!
Alle børn er i dag medansvarlige for
klimakrise og miljøsvineri og overforbrug af klodens ressourcer – det
ved de, for de hører det, og de føler
ansvar!
		

Fortsættes på næste side...
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...Fortsat fra side 3
Alle børn er i dag selv ansvarlige
for at være glade. De ved, at de
har alt, de ved, at de kan alt!
De skal ikke have nye sko, de skal
vælge hvilke nye sko, de vil have.
De får ikke muligheden for at følge i deres forældres fodspor, der
er ikke en given plads, de skal
vælge, gerne en drømmeuddannelse og derefter et drømmejob!
Hvis de ikke er glade, er de
forkælede. Hvis de ikke magter
det, må de straks finde noget, de
kan magte.
Det er glædeligt med de mange muligheder, det er frihed og
rigdom. Men det er en byrde
for mange at skulle magte det
hele. Mon ikke vi alle på et eller
andet tidspunkt i vores liv når et
punkt, hvor vi ikke magter livet og
mulighederne.
Her kan det være befriende og
forløsende at komme til gudstjeneste og høre, at livet og væksten og høsten og glæden ikke
afhænger af dig.
Gud giver væksten.
Jeg ved ikke, hvordan vi får
fortalt de unge mennesker, at de
ikke er ene ansvarlige for at kloden stadig drejer; men jeg tror,
at vi, som kommer til høstgudstjeneste, hver gang genopdager
dette, at Gud lader kornet gro,
mens vi sover, lader regnen og
solen give væksten.
De gamle vidste, at de ikke kunne
gøre det hele selv, vi skal huske
os selv og hinanden på det. Livet,
kornet, blomsterne og frugterne
er gaver, som vi må hente og
bruge.
Når vi fejrer høstgudstjeneste,
er det i taknemmelighed for alt,
hvad der vokser og gror, ved
vore hænder, til vores glæde, alt
det vi ikke har magt over, men
alligevel får del i.
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Kristendom med arme og ben
Af Svende Grøn, konsulent i skolekirke-samarbejdet Thy/Mors
De fleste kirker i Thy er romanske og
er som sådan bygget for mange hundrede år siden. Hvis man vil have en
fornemmelse af, hvordan det oprindeligt har været at være tilstede i dem,
kan man med fordel besøge kirken på
bakken på Hjerl Hede, hvor de har
bygget en model med den oprindelige
indretning og inventar. Selvom den
udefra minder meget om de små kirker, vi kender så godt fra det thylandske landskab, er fornemmelsen og
stemningen helt anderledes, når vi
går ind i kirken. Her er forbløffende mørkt og
koldt,
og manglen på
bænke tvinger
os til at blive
stående. Selvom
vi prøver at stå
stille, kan det ikke lade
sig gøre. Vi begynder helt
automatisk at bevæge os;
flytter vægten fra fod til
fod, træder et skridt til
side eller frem og tilbage
og vender os måske lidt til
den en side. Vi står næppe på rad og række,
men fordeler os i
rummet i små grupper
som chokoladestykker
i scones.
Når vi kommer ind i en kirke i dag,
sætter vi os typisk til rette på kirkebænken. Vi sidder helt stille på rad
og række med venner eller familie,
og når vi ser os omkring, ser vi kun de
øverste 30-40 cm af de andre i menigheden. Hvis man ikke vidste bedre,
kunne man tro, at det kun er menneskehoveder, der går i kirken, og at
resten af kroppen kun er et transportmiddel for at bringe hovedet derhen.
Det er åbenlyst for enhver, at meget
af det som foregår i en gudstjeneste
har sit udspring i hovedet. Vi synger
og beder med stemmen, lytter med
ørene og tænker over det, vi hører,

beder og synger med vores hjerner,
men det er en misforståelse, hvis vi
tror, at kristendommen udelukkende er
et spørgsmål om tanker og teorier. Kristendom handler om hele mennesker,
og det er hele mennesker, der mødes
søndag efter søndag til gudstjeneste.
Det er mennesker med ondt i ryggen
og morgenmad i maven. Mennesker,
der sveder i sommervarmen, eller nogle der altid hopper lidt på stedet, når
de er glade. Med andre ord er som
med Paulus’ siger mennesker med krop,
sjæl og ånd.
Tydeligst kommer det til udtryk,
når vi går til nadver sammen.
Her forenes krop, sjæl og ånd
i et fælles måltid, som man
ikke blot skal tænke
sig til, føle det
rigtige for eller
gøre de rette
bevægelser til.
Her er vi tilstede som hele
mennesker, der bliver
mødt af gamle ord om
tilgivelse, fællesskab og
livsmod, mens vore kroppe
knirkende knæler, og maverne
fyldes af vin og brød.
Som konsulent i samarbejdet mellem kirke og skoler i Thy og på
Mors fordyber jeg mig i disse år i
al den viden om kristendom (faget
hedder kristendomskundskab i
skolen), som det er nødvendigt
at møde eleverne med. Det er en
misforståelse, hvis man tror, at man kan
læse sig til al viden om religion i en
bog (eller på internettet for den sags
skyld). Man er tvunget til at udforske,
opleve og fordybe sig. Man skal turde
opdage viden, som ikke kan måles
eller skrives på linjer i et kirkeblad.
Derfor udfordrer jeg lærere og elever
til at være tilstede i kirkerum, fortællinger og tradition med mere end blot
deres hoveder. Det bliver en meget
mere mangfoldig, solid og nuanceret
viden, der opstår, når det er hele mennesker, der undervises og lærer.

Allehelgen og allesjæle
Tekst
Af Line Skovgaard Pedersen
Alle Helgens dag er den dag, hvor
vi i særlig grad mindes vore døde.
Både dem, vi har mistet for nyligt –
og hvis navne vi læser op ved gudstjenesten i kirken, men også dem, vi

blive mindet i samlet flok og denne
dag blev placeret den 1. november.
Hvad er forskellen?
I middelalderen fejrede man både
allehelgensdag den 1. november og
allesjælesdag den 2. november. For-

blev allesjælesdag afskaffet.
I den katolske kirke fejrer man stadig
allesjælesdag mandagen efter første
søndag i november med sjælemesser
for de døde og andagter og lys på
kirkegårdene.
Selv om vi ikke længere har en
allesjælesdag i folkekirken, har den
alligevel haft en vis indflydelse på
allehelgensgudstjenesten i de danske
kirker. Den nyere tradition for at mindes nyligt afdøde venner og familie
har således en stærk forbindelse til
allesjælesdag.

har mistet for længe siden. Men hvorfor kalder vi så dagen Allehelgen?
For det er vel ikke helt korrekt at betegne hver og en af os som helgener?
Faktisk så er det jo netop en pointe,
at vi ved begravelser og bisættelser
tager afsked med virkelige mennesker og ikke glansbilleder. Som det
lyder i Holger Lissners smukke bøn:
”… tag ham ind i din levende erindring som det menneske han var, ikke
fejlfri, for det er ingen af os, men som
et menneske, der har levet sit liv, som
han kunne, i medgang og modgang,
og ligesom alle vi andre har brug for
din nåde, din kærlighed og omsorg.”
Så hvorfor det med de helgener?

skellen på allehelgen og allesjælesdag var, at allehelgen var en fejring
af martyrer og helgener, som var
blevet frelst, mens man på allesjælesdag gik i forbøn for de almindelige døde, som endnu ikke var frelst.
Man forestillede sig så at disse var i
Skærsilden, og bad om at tiden der
måtte forkortes.
Med Reformationen gjorde man op
med forestillingen om, at menneskelige gerninger og forbønner havde nogen indflydelse på frelsen. Og derfor

Men når vi læser navnene på sognets døde, så er det ikke for at gå
i forbøn for dem. Vi tror, de hviler
godt og trygt hos Gud. Når vi læser
navnene (og i vore stille sind nævner endnu flere navne), så knytter vi
navnene sammen med en tak til Gud
for livet med andre mennesker, og
det understreges, at levende og døde
ifølge kristendommen i tid og evighed
er forenet i Kristus.

Allehelgensgudstjenesterne
er i år 3. november:
		Hurup Kirke kl. 10 og 		
		Gettrup Kirke kl. 16.

Historien bag Allehelgen er, at
man fra tidlig tid i kirken noterede,
hvornår hellige mænd og kvinder var
døde i løbet af året. Da der hurtigt
viste sig at være flere helgener end
dage i kalenderåret, lavede man i
kirken allehelgensdag, hvor de kunne
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Fikspunkt
Af Ruth Folmersen
Kirken er det ældste hus i sognet.
Huset ligger højt, og har ligget der
længe før man for alvor begyndte at
måle landet op. Men da man skulle
have styr på landet, hvor meget land
har vi, og hvem ejer hvad, så har
man etableret fikspunkter omkring
330.000 steder, nogle på gravhøje,
mange langs veje og i skel, og så en
del på vore kirker, som ligger højt og
har været stabile pejlemærker for
landmåleren, når han skulle tegne
sine kort over marker og byer.

I dag sidder det lille
spir i muren, fordi det
nu engang er der, landmåleren har ikke brug
for det. Der sidder
et på sydmuren ved
Hurup kirke og et på
tårnet ved Gettrup
kirke.
Men stadigvæk er kirken et pejlemærke, når
vi skal finde vej. Når vi
passerer Humlum kirke,
er vi
ved at
være
hjemme, og
når vi,
der
bor i
Helligsø, når
Ydby
kirke,
så er vi kommet lidt
for langt!
Når der sker voldsomme ting i et
samfund, så lukkes
kirkens døre op, og
mennesker søger ind
for at få et svar eller
for at finde trøst,
ro, komme nærmere
Gud. Forunderligt nok
er kirken så virkelig
et pejlemærke, der
forventes at give rum
for mennesker i krise
eller i sorg.
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Vore kirker lyser op i landskabet,
hvide kalkede tårne, taler til os, om
Guds sted. Her kan du komme ind og
blive velsignet hver søndag eller på
de store festdage. Her kan du gå ud
af døren til et liv som døbt, konfirmeret, gift. Og her kan du til sidst
komme tilbage og hvile, når dette liv
er forbi.
Bygningen rummer alle de vigtige
overgange i et menneskeliv. Når vi
gør brug af huset, bliver kirken et
fikspunkt, det sted vi søger hen, og
det sted vi går ud fra.

Den salme kanTekst
jeg li’
Af Kirsten Gjørtz
Der er så mange skønne salmer, som
betyder noget særligt for mig. Det er
svært at vælge! Men det blev ”Den
signede dag”, tekst af N.F.S. Grundtvig og melodi af C.E.F. Weyse. Den
er fra 1826. Grundtvig har dog også
bearbejdet teksten i 1846.

en bøde og livsvarig censur, der dog
blev ophævet en halv snes år senere.
”Den signede dag” betyder den særligt udvalgte, festlige dag. Her tænkte
Grundtvig vel på 1000-årsfesten.

”Den signede dag” kan også betragtes som søndagen,
da skabelsen var
tilendebragt.
er er noget
”Den signede
dybt og stærkt dag” kan forei at møde denne komme ved en
almindelig sønsalme i så
dagsgudstjeneste,
ved konfirmation,
forskellige
vielse og begrasammenhænge
velse.

Egentlig er ”Den
signede dag” en
gammel nordisk
dagvise, som
Grundtvig gendigtede og udgav
i 1826 i ”Danske
Højtids- Psalmer”.
En udgivelse indeholdende tre salmer, han ønskede
anvendt i kirkerne
ved festgudstjenester i anledning af 1000-året for
Ansgars komme til Danmark. Men
de kirkelige myndigheder nedlagde
forbud mod at synge dem pinsedag,
hvor jubilæet skulle fejres. Årsagen
var, at Grundtvig pga. injurier mod
en af tidens store teologer blev idømt

”D

”

Der er for mig noget dybt og stærkt i at møde denne
salme i så forskellige sammenhænge.
C.E.F. Weyses melodi er også fra
1826, og den har vundet stor anerkendelse fra alle sider. Den er endda
blevet omtalt som den bedste salme-

1. Den signede dag med fryd vi ser
af havet til os opkomme;
den lyse på himlen mer og mer,
os alle til lyst og fromme!
Det kendes på os som lysets børn,
at natten hun er nu omme!

4. Thi takke vi Gud, vor Fader god,
som lærken i morgenrøde,
for dagen, han os oprinde lod,
for livet, han gav af døde;
den signede dag i Jesu navn
os alle vort liv forsøde!

2. Den signede stund, den midnatstid,
vor Herre han lod sig føde,
da klared det op i østerlid
til dejligste morgenrøde,
da lyset oprandt, som Jordens bold
skal lysne udi og gløde.

5. Nu sagtelig skrid, vor højtidsdag,
med stråler i krans om tinde!
Hver time til Herrens velbehag
som bække i eng henrinde,
til frydelig sig til sidst de sno
op under de grønne linde!

3. Om levende blev hvert træ i skov,
og var så hvert blad en tunge,
de kunne dog ej Guds nådes lov
med værdelig røst udsjunge;
thi evig nu skinner livets lys
for gamle og så for unge.

melodi, der nogensinde er komponeret i Danmark.
Mon ikke, det også for den gælder,
at den er let at lære, svær at glemme?

7. Så rejse vi til vort fædreland,
dér ligger ej dag i dvale,
dér stander en borg så prud og
grand
med gammen i gyldne sale;
så frydelig dér til evig tid
med venner i lys vi tale.
		
Nordisk dagvise 14. årh.
		 Dansk 1569.
		 N.F.S. Grundtvig 1826 og 1846.
		 Mel.: C.E.F. Weyse 1826

6. Som guld er den årle morgenstund,
når dagen opstår af døde,
dog kysser os og med guld i mund
den liflige aftenrøde,
så tindre end må det matte blik,
de blegnede kinder gløde.
7

Tekst
Det sker i foreningerne

Mandag 16. september kl. 14.30.
Kirkens Korshær. Familiearbejdet i
Aalborg v. Lene. Kaffebord.

Onsdag 23. oktober kl. 18.
Hyggeaften med fælles spisning v.
Lene Bach Mose, Thyholm.
Tale og sangaften omkring Line Sandell. Hyggesnak ved bordene.
Afslutning med kaffe kl. ca. 21.30.
Pris 75. kr.
Tilmelding senest 15. oktober til Elin
Christensen, tlf. 9795 6423 / 2288
4220. Sillie Poulsen, tlf. 9795 2708 /
6118 3402.

Mandag 16. - onsdag 18. september. Vækkelsesmøder i Bedsted
Missionshus. Taler: Evangelist Jens Iver
Jensen, Notodden, Norge.

Onsdag 30. oktober. Jørgen Kjærgaard, Lyngby fortæller ud fra
emnet: Har gudstjenesten en fremtid?
Kaffebord.

Onsdag 18. september.
Høstfest v. sognepræst Erik Ladegaard, Holstebro.
Fortæller om oplevelser. Israelmissionen. Muslimer der er blevet kristne.
Kom og vær med.
Høstsange synges.
Kaffe a’ 25 kr.
Velkommen til enhver.

Onsdag 6. november. Kredsmøde i
Harring-Stagstrup Kirkecenter. Taler:
Sognepræst Peter Krabbe Larsen,
Struer.

Indre Mission

Møder i Missionshuset kl. 19.30 (hvor
andet ikke er nævnt)
Onsdag 11. september. Missionær
Henrik Didriksen, Skive. Kaffe.

Onsdag 25. september. Bibelkredse
i hjemmene.
Tirsdag 1. - onsdag 2. oktober.
Temaundervisningsaftener (oktobermøder) i Søndbjerg.
D. 1. kl.19.00: Skriftemåls- og nadvergudstjeneste i kirken og derefter
kaffe og bibelforedrag i konfirmandstuen. Tema: ”De ti bud”, v. pastor
Christian Poulsen, Herning.
D. 2. kl. 19.30: Bibelforedrag i konfirmandstuen. Tema: ”Bjergprædikenen”,
v. missionær Bent Kjær Andersen,
Hjørring.

Uge 46. Missionsuge i Heltborg Missionshus (se avisen).
Onsdag 20. november. Kredsens
sangstævne: ”Syng den igen - igen” i
Thyholm Kirkecenter, Hvidbjerg.
Onsdag 27. november. Bibelkredse i
hjemmene.

Torsdagstræf

I Missionshuset kl. 14.30-16.30

Mandag 18. november. Som folkevalgt i Thy v. Kaj Kristensen, Thisted.

Alverdens Pigers Dag

Mandag 11. november kl. 18.30 på
KFUM, Nygade 5.
Vel mødt til en hyggelig og sjov aften
for piger i alle aldre.

Vennefest

Velkommen til vennefest i KFUM og
KFUK i Hurup søndag 27. oktober.
Efter gudstjenesten i Hurup Kirke kl.
10 fortsættes på KFUM med frokost
og eftermiddagskaffe.
Tilmelding til Per Bjerregaard, tlf. 30
29 36 35 senest 19. oktober.
Velkommen til en dag med sang og
hyggeligt samvær.

Det Grundtvigske
i Sydthy

I Hurup Kirkecenter kl. 19.30
30. september. Causeri og sange som
kilde til livsmod i hverdagen v. Knud
Bunde Nielsen, Thisted.
28. oktober. Lyset og livet. En samtale
mellem kristendom og ateisme v. Kaj
Mogensen. NB! På Hurup bibliotek.

26. september. ”Hvad kan tiltrække
de unge til folkekirken” v. Ivan Tabrizi,
Nørhå.

Besøgstjenesten

14. november. Sang-eftermiddag
v. Evan Møller og Aage Ringgaard.
Lotteri.

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.

Lørdag 5. oktober. Kredstur til ”Syng
den igen” i Skjern Kulturcenter. Bus
fra Hurup. (Program udleveres)

Klub 91

Onsdag 9. oktober. Egon Kjær Sørensen, Thisted kommer og fortæller
om Hans Kirks barndom, minder fra
Thy og Harboøre. Kaffebord.

På KFUM, Nygade 5 kl. 19.30
Mandag 9. september. Fortælling om
guldaldermalerne v. Emilia Isaksson,
SMK+THY.

Onsdag 16. oktober. Bibelkredse i
hjemmene.

Mandag 21. oktober. Mit liv og
arbejde som lærer i Grønland v. Ole
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Korsgaard Andersen, Ø. Vandet.

ved menighedsrådene i Sydthy og
Sydthy Røde Kors.

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

Fortsættes på s. 9...

Fotoalbummet
...Fortsat fra s. 8.

Årsmøde i Mellemkirkeligt
Stiftsudvalg

Igen i år indbyder Mellemkirkeligt Stiftsudvalg til et
årsmøde med en række spændende bidrag
Hovedforedrag ved Hans Raun Iversen: International
inspiration til folkekirkens tværkulturelle udfordringer.
Der planlægges desuden en række korte indlæg bl.a.
om: Fire unge nordjyders deltagelse i Taize-Libanon
møde i Beirut, otte libaneseres besøg i en række sogne
i Aalborg Stift, en dugfrisk rapport fra en studietur til
Finland i september 2019.

Åbningsgudstjenesten på Himmelske Dage i regnvejr

Mødet holdes på Hjallerup Kro mandag 25. november
kl. 18. Der indledes med et fælles måltid, og der serveres te og kaffe.
Der er fri adgang med tilmelding senest 20. november
på aalborgstift.dk/mellemkirkeligt, hvor der også er
yderligere informationer.

450 år med Den Danske Salmebog

Fællessangsforedrag i Snedsted Kirke, 29. oktober,
kl. 19.30 v. lektor Jørgen Kjærgaard, Vestervig Kirkemusikskole og organist Hans Henrik Gramstrup-Larsen,
Vestervig.
For 450 år siden, 10. august 1569, udkom den første
Salmebog for hele Danmark. Jubilæet markeres med et
fællessangsforedrag om Salmebogens historie fra reformationstid til nutid – med Den danske Psalmebog 1569
som omdrejningspunkt. Der bliver lejlighed til at synge
nogle af dens salmer og høre nogle af dens melodier.

Helligsø musikskoles optræden ved borgermøde om
sognesammenlægning

Arrangør: Historisk Samfund THY i samarbejde med
Snedsted Menighedsråd samt Menighedsrådenes distriktsforeninger i Sydthy, Thisted og Morsø Provstier.
Fri entré.
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

De første æbler på Gettrup kirkegård
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Tekst
Opslagstavlen
Kirkens kalender
Øvrige gudstjenester

6. juli
23. juli
26. juli
1. august
6. august

Fristedet kl. 10.30
2. oktober
Kaj Mogensen
6. november Else Kaag Bjerg

Indsamlinger

Plejehjemmet Åbakken kl. 14.30
18. september Sognepræsten i Boddum
2. oktober
Sognepræsten i Boddum
16. oktober
Sognepræsten i Boddum
30. oktober
Lillian Risum
13. november Lillian Risum
27. november Ruth Folmersen

Menighedsrådsmøder

Datoerne er med forbehold for ændringer
Hurup kl. 19.15
1. oktober
12. november
Møderne er offentlige og finder sted på provstikontoret.
Helligsø-Gettrup kl. 19.00
24. september
29. oktober kl. 19.30
26. november
Møderne er offentlige og finder sted i præstegården.

Begravede
Hurup
14. maj
23. maj
28. maj
29. maj
25. juni
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Svend Erik Hald
Jens Rudolf Hansen
Gerda Frostholm
Anders Hilligsøe
Knud Erik Jensen

Hurup Kirke
15. september
17. september
13. oktober
24. november
			

Pia Petersen
Johannes Bonnerup Vestergaard
Aage Henning Nielsen
Anni Brandborg
Bente Christensen

Høstoffer
Danmission Hjertebørn
KFUMs soldatermission
Danmarks Folkekirkelige
Søndagsskoler

Skal dit barn konfirmeres i 2020?
Konfirmanderne deles i to hold - ét hold
som konfirmeres lørdag 2. maj 2020 og
ét hold som konfirmeres søndag 3. maj
2020.
Lørdagsholdet er de elever, som gik i
A-klassen i 6. klasse og søndagsholdet er
de elever, som gik i B-klassen i 6. klasse.
Hvis man ønsker at flytte hold, kan der
byttes internt - dog skal præsterne/kirkekontoret informeres.
Undervisningen begynder i uge 45. Der
bliver 20 uger med morgenundervisning
kl. 8-9.30.
Alle detaljer vil løbende blive lagt i konfirmandernes kalender, som
kan ses på hurupkirke.dk/kalender/konfirmand.
TILMELDING foregår i år online med brug af NemID.
På hurupkirke.dk/det-sker/konfirmand findes det direkte link til tilmelding. Ved fælles forældremyndighed skal begge forældre give
samtykke til tilmeldingen.
Du kan tilmelde dit barn fra nu og indtil 15. september. Sidste frist
for tilmelding er 15. september.
Hvis du har brug for at tilmelde dit barn senere, eller behøver hjælp
til tilmeldingen, er du velkommen til at kontakte kirkekontoret på tlf.
97951184 (om formiddagen) eller trhu@km.dk.
10. september kl. 19 er der konfirmand-forældre-aften i Hurup
Kirke. Der startes med en kort gudstjeneste, og derefter er der kaffe
og kage, og der vil blive givet diverse informationer.
Desuden er der brug for begge forældres samtykke (ved fælles
forældremyndighed) bl.a. til offentliggørelse af navn og fotos.
Samtykkeerklæringer vil være klar til underskrift til konfirmand-forældre-aftenen.

Særlige arrangementer
Tekst
Kirkefrokost og menighedens årsmøde
Søndag 15. september i Hurup
Kirkecenter efter gudstjenesten
Efter høstgudstjenesten kl. 10 inviterer menighedsrådet
alle til kirkefrokost i Kirkecenteret.
Efter frokosten vil vi synge et par høstsange og menighedsrådet vil fortælle om arbejdet det sidste års tid,
og om arrangementer m.v. i det kommende år.
Vi håber, mange vil komme og være med til at gøre
det til en hyggelig eftermiddag.
Mvh Menighedsrådet

Høst-spaghettigudstjeneste
Tirsdag 17. september kl. 17.15 i Hurup Kirke
Høstgudstjeneste for børn og alle andre
Vi begynder i kirken med fortælling og tak for dette
års høst.
Efter gudstjenesten vil der blive salg af lodder.
Lodderne bliver udtrukket, når vi har spist pasta og
kødsovs.

Præmierne vil være spiselige og fremstillet lige her,
hvor vi er, af det vi har!
Husk penge til lodder, præmierne har vi.
Dog har du en smuk blomst eller virkelig mange æbler,
så lægger vi dem ved gevinsterne - med glæde.
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Tekst
Særlige arrangementer

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. 19.00-20.30 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

ne

m
o
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Samtalesaloner i Fristedet
5 gange i løbet af efteråret
inviteres til en snak om livet.
Vi mødes torsdage kl.13.30 i
Fristedet, Bredgade 81, over en
kop kaffe, og taler om, hvad vi
husker, har hørt, set eller læst,
hvad vi tænker og tror.
Diakonipræst Else K. Bjerg
introducerer dagens emne og
deltager i samtalen.
Der er ingen tilmelding og man
behøver ikke at komme hver
gang.
Alle er velkomne!
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19. september: At være barn
3. oktober : Evig ung
24. oktober: Venskab og kærlighed
14. november: Modenhed, ansvar og svigt
28. november: At slippe livet

er

ve

Særlige arrangementer
Tekst
Koncert med ukrainske Dyvohray
Onsdag 9. oktober kl. 19 i Gettrup kirke
Virker billedet bekendt?
Så er det ganske rigtigt, for familien Dyvohray har været her før.
Det er faktisk blevet en tradition for dem at rejse forbi os i Thy,
når de er på deres familie-koncertrejse.
De kommer fra Ukraine og spiller hvad de selv kalder
”en magisk blanding af klassisk musik og folkemusik”
fra deres egen tradition.
Deres festlige musik og glæden, som lyser
ud af den professionelle fremførelse, har
vi brug for i oktober.
Vi glæder os til at byde indenfor og fylde
kirken med musikalsk skønhed og glæde,
lige der hvor efteråret begynder at blive rigtig
mørkt.
Der vil blive serveret lidt godt undervejs.
Kom og fyld huset.

Gør-det-selv-mu

ikgudstjeneste

Så er det igen blevet tid til den årlige gør-det-selv-musikgudstjeneste!

Søndag 20. oktober fyldes kirken med musik fra
egne instrumenter og masser af sang.

Alle indbydes til at medvirke ved at:
• spille på det instrument, du kan bidrage med
eller
• synge for på salmer og sange under ledelse af
organist Alex Carving Ahn eller
• læse en bøn eller en bibelfortælling
Der kræves ikke nodekendskab, men noder udleveres/
sendes på mail inden.

Dagen forløber således:
• alle musikere/sangere mødes kl. 9 i Kirkecentret
til morgenkaffe og orientering om dagen.
• øvning i Kirken (musikere) og Kirkecentret (sangere)
• frokost i Kirkecentret
• efter frokost øves og hygges indtil gudstjenesten
kl. 14
Tilmelding:
• Musikere: til Anne og Per Alstrup,
anneogperalstrup@gmail.com, tlf. 20213928.
• Sangere: til organist Alex Carving Ahn,
alexalex@hotmail.dk
• Oplæsere: til sognepræst Ruth Folmersen,
rsf@km.dk
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Tekst
Særlige arrangementer
Spaghetti-gudstjeneste
med Tante Andante
Tirsdag 29. oktober kl. 17.15 i Hurup
Kirke
Det bliver en anderledes spaghetti-gudstjeneste, når Tante
Andante og professor Virvar gennem sang, musik, fortælling
og sjove aktiviteter tager børn og voksne med i historien om
dengang Jesus sov og stormen rasede på Genesaret sø.
Efter gudstjenesten går vi i Kirkecentret og spiser (gratis)
pasta og kødsovs.

Gratis julekoncert for alle
Mandag 25. november kl. 19.30 i Vestervig Kirke
Igen i år inviterer kirkerne i Sydthy til fælles julekoncert i Vestervig Kirke.
Holmens Vokalensemble, Jakob Lorentzen og operasanger Jens-Christian Wandt fører os denne aften ind
i advents- og juletiden med julens elskede melodier, solistiske indslag og fællessalmer.
Vi tør godt love, at det bliver en smuk og stemningsfyldt aften, så fyld bilerne og tag en tur til koncert i
Vestervig.
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Særlige arrangementer
Tag et ”frikvarter” fra hverdagen
Tirsdag 26. november kl. 16.30 kan du komme forbi Hurup Kirke til et afslappende åndehul.
Organisten spiller en lille halv times blød musik til stilhed og eftertanke. Kom som du er, tøm hovedet for
tanker, fordyb dig i ”bare at være”,
tænd et lys...
Vi begynder kl. 16.30, så kom lidt
før og find dig en plads, hvor du kan
finde din egen ro.

Næstekaffe - en podcast fra kirken
Lyt til Folkekirkens podcast, Næstekaffe. Samtaler om
kærligheden, om håbet, angsten og lykken, om sorgen
og døden, men mest af alt om livet. Når vi deler livet
med hinanden, bliver det tunge lettere, glæden større og
kaffen lidt bedre.
Lyt med, når præsten byder en, du kender, på en kop helt
almindelig filterkaffe og en samtale uden filter.
Du kan lytte til Næstekaffe, hvor du plejer at finde dine
podcasts eller lige her.
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Gudstjenester
Tekst
8. september
10. september
15. september
17. september
22. september
29. september
6. oktober
9. oktober
13. oktober
20. oktober
27. oktober
29. oktober
3. november
10. november
17. november
24. november
25. november
26. november
1. december

Hurup

Helligsø

12. søndag efter trinitatis

10.00 RSF

Konfirmand-forældre-gudstj.

19.00 IT, RF

Høstgudstjeneste

10.00 LSP *

Høst-spaghettigudstjeneste

17.15 RF *

14. søndag efter trinitatis

9.00 RF

15. søndag efter trinitatis

10.00 JFM

16. søndag efter trinitatis

9.00 RF

Gettrup

10.30 RF Høst
10.30 RF

Koncert

19.00 Dyvohray

17. søndag efter trinitatis

10.00 LSP *

Gør-det-selv-musikgudstjeneste

14.00 RF

19. søndag efter trinitatis

10.00 LSP

Spaghettigudstjeneste

17.15 Tante Andante

Alle Helgen

10.00 RF

21. søndag efter trinitatis

10.00 LSP

22. søndag efter trinitatis

9.30 RF

Sidste søndag i kirkeåret

16.00 RF
11.00 RF

10.00 LSP *

Julekoncert

Koncert for alle kirker i Sydthy i Vestervig kl. 19.30

Musikalsk ”frikvarter”

16.30

1. søndag i advent

10.00 RF

19.00 RF

RF = Ruth Folmersen, LSP = Line Skovgaard Pedersen, IT = Ivan Tabrizi, JFM = Jens F. Munksgaard.
* = indsamling.

Guldkorn og visdomsord fra børn
- Jesus var altid god. Han var så god,
at han var tossegod. Men han ville så
gerne have, at folk skulle være glade
for ham dagen lang. Han har været
meget flink over for min bedstemor.
Hun er blevet bønhørt to gange. Den
ene gang var, da hun mistede sin
taske. Anna, 8 år

De 10 bud...??:
- De ti bud blev skrevet ned på bark,
grøn bark. Truls, 8 år

- De børn, der skal døbes, skal have
en lang kjole på, selv om de er drenge. De er for små til at grine ad det.

- Du må ikke mase. Halvor, 6 år

- Det er kun kroppen, der bliver
dræbt, når man dør. Legemet lever
videre og står op igen. Helle, 7 år

- Du må ikke mobbe. Halvor, 6 år.

Johnny, 5 år

- Du må ikke lyve. Halvor, 6 år
- Du skal hærde din farmor, så hun
kommer i himlen. Caroline, 7 år

- Når det regner på præsten, så
drypper det på klokkerne. Julian, 7 år

- Du må ikke begære din ægtefælle
eller andre arbejdere. Christian, 9 år

- I kirken serverer de brød og vin på
altertavlen. Thea Louise, 7 år

- Du må ikke slå tiden ihjel. Karina, 6 år

- ... og bagefter kryber nogle af de
kristne til korset. Johan, 8 år

- Du skal holde sammen i tykt og
tyndt. Kim, 7 år

- Præster ser trætte ud. De har poser
under øjnene. Kristine, 6 år

- Du må kun slå nogen, hvis du er nødt
til det. Henriette, 7 år
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- Du skal ikke tro, du er noget. Petter, 8 år
- Du må ikke bagvaske nogen bag
rygmarven på dem. Oscar, 7 år.
- Du skal være lige så god, som du
kan, og ellers kan du gøre, hvad du
vil. Glenn Marius, 6 år
- Du skal opbevare din næste som
dig selv. Runa, 8 år
- Liden tue kan vælte stort læs. Christian,
8 år

- Opfør dig normalt! Tage, 7 år
- Du skal lytte til, hvad din mor siger,
og hvilket tonefald hun bruger. Thomas,
7 år

- Du skal bevare dig vel. Kristin, 8 år.
- Hvis nogen slår dig, skal du bare
vende den døve kind til. Sebastian, 6 år
Uddrag fra bogen ”Jesus gik på vandet for ikke at få våde
fødder” af Unni Lindell.

