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Restriktioner, retningslinjer, forsamlingsbud mv. i
forbindelse med Covid-19 ændres jævnligt.
Planlagte gudstjenester og arrangementer
gennemføres, hvis muligt, efter de til den tid
gældende retningslinjer.
Hvis der er servering til et arrangement, har vi
indrettet det sådan, at der tages der højde for at
undgå smittespredning.
Ændringer og aflysninger offentliggøres på
hjemmeside, facebook og ved opslag ved
kirkelågen/på kirkedøren.

De nære fællesskabers tid
Organistens klumme
- af Alex Kjær Ahn
Nu kom anden bølge af corona, eller
også så lader den vente på sig –
hvem ved? Det, jeg ved, er, at vi mod
vores gode vilje har måttet aflyse og
udskyde det ene og det andet.
Det er virkelig frustrerende at lægge
mange timers forberedelse i noget, som viser sig urealiserbart, og
det har vi desværre oplevet en del
gange siden marts måned. Året 2020
går nok ikke over i historiebøgerne
som værende et særligt spændende
år.
Vi glæder os til at indhente alt det
forsømte, og vi må virkelig håbe, at
2021 er året, hvor alt blev godt igen,
og fornyet håb blomstrer.
Lige for tiden – her i novembermørket
– kan alt synes koldt og trist og ikke
særlig håbefuldt, og derfor tænker
jeg indimellem på salmen ”Dybt hælder året i sin gang”. Den beskriver
netop, hvordan året er ved at være
omme, og selv om alt ikke er gået,
som man kunne ønske sig det, er der
håb for fremtiden.
Håbet består i, at vi ikke kan vide,
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hvad fremtiden må bringe, men det
gør Gud. Vi må slet og ret stole på
ham, ja, som det hedder i vers tre:
Lad solen korte af sin vej, og natten
vokse til, Guds vældes arm forkortes
ej, hans visdom fór ej vild.
Vi må altså håbe på, at vi næste år
kan mødes, som vi kender det fra
før corona. Indtil da vil vi mødes i
mindre og mere nære fællesskaber,
og derfor vil vi – hvis dette da kan
lade sig gøre – have ekstra mange
arrangementer i og ved Hurup Kirke,
så alle kan være med. Læs med inde
i bladet om alle december-aktiviteterne.

Lidt om to æsler
Af Ruth Folmersen

Det ene æsel

I hundredemeterskoven bor Peter Plys
og alle hans venner. Der er Tigerdyret, som hopper glad og frygtløs
afsted, der er Grisling, som sørger
for at samle alle bekymringer og kan
ryste i hele kroppen af angst, hvordan skal det gå! Der er Ninkaninus,
som gerne vil regere og ordne alting,
og så er der Æseldyret.
Alle vennerne i hundredemeterskoven
kan godt lide Æseldyret, men han tror
ikke på det: ”hvis jeg bliver inviteret til
en fest, så er det sikkert en fejltagelse!”
Peter Plys og hans venner, har ingenting med jul at gøre, men lige nu, hvor
december skal bringe os så mange
gode oplevelser i fællesskab, og hvor
vi så småt finder julepynten frem,
så dukkede tanken op om det triste
æseldyr.
Vi plejer at forberede julen ved at
være sammen med hinanden på kryds
og tværs, spise æbleskiver, flæskesteg og rødkål, lege pakkeleg og
synge julesange. Meget af det, vi gør
sammen i december, mens vi venter
på julen, kan vi ikke.
Det kære æseldyr siger: “Hvis du er
langt nede, kan du gøre to ting: synke
mere eller mindre dybt.”
Det er mørkt om morgenen, og det er
mørkt om aftenen, vi skal blive hjemme. Der bliver ikke bankospil i hallen,
der bliver ikke julekoncerter på Hotel
Thinggaard, der bliver ingen juleballer, vi skal ikke have den lange
dug på bordet og holde julefrokost
for vennerne. Det indre æseldyr kan
blive helt indkroget og krumrygget,
og det gode humør er visnet, sammen
med stauderne i haven.

er nogen, begynder han dagen med
at spise lidt honning alene. Han er
godt tilfreds med ikke at skulle dele.
Peter Plys er meget ærlig, og han
kender sin begrænsning: ”Jeg er en
bjørn med en meget lille hjerne - og
lange ord generer mig”. Men der er
noget Plys kan! Det er ikke svært for
Peter Plys at banke på vennernes
døre og gå på besøg. “Det er så meget venligere med to”, siger han.
Hvis du har det som Peter Plys, så se
dig om og bank på hos dem, der har
det som æseldyret. Selvom vi skal
passe på, så skal vi hjælpe hinanden
med at finde det gode humør.

Det andet æsel bar Maria fra

Nazareth til Betlehem. Der er ikke
længere end at et æsel kan gå det
stykke vej. Hvis Josef og Marias æsel
havde tanker som Æseldyret, så ville
det nok have bekymret sig en del, for
hvorfor i alverden skulle Maria, som
var så gravid, med på den tur? Kunne
hun ikke være blevet hjemme og have
ladet Josef om at skrive sig i mandtal
hos kejseren!
Hun gav sig og havde ondt i ryggen,
hun var træt og urolig, hvad sker der
med os?
Når det bliver jul, så fejrer vi igen,
at Josef og Maria måtte finde ly i en
fremmed stald, og at Maria fødte
sit barn. Hun så på oksen og æslet,
skubbede deres drøvtyggende muler
væk og lagde barnet i dyrenes
krybbe.
Hvis æsler kan

tænke, så må det æsel have tænkt, at
menneskene er sære. Her er vi alene,
mellem så mange mennesker, der er
ikke plads til os nogen steder, hjemme
var der god plads og god hjælp.
Vi ved ikke, hvad æsler tænker, heller
ikke helt hvordan det gik til i den
stald. Alligevel er julen vores største
fest. Vi fejrer, at mørket og frygten
blev fejet til side af lyset, som kom til
verden.
Vi fejrer, at Gud kom til verden, at
Gud blev menneske. Han lod sig føde
og fandt en plads blandt ydmyge
mennesker i en fremmed stald.
De første, der bankede på stalddøren, var hyrderne ude fra marken,
og det slår mig, at de sikkert også
”var generet af for lange ord”, de
kom med deres overraskelse og deres
glæde: ”vi har hørt englene synge! Vi
har fulgt stjernen, og vi skal besøge
det barn, som er blevet født”.
Hyrder og æsler, stjerner på himlen
og så lidt sødt ind imellem, det er slet
ikke så svært at finde det, som kan
gøre julen for os. Men i år skal der
lyde en særlig opfordring: hvis du har
det som Peter Plys, så se dig om og
bank på døren hos Æseldyret. Det er
ikke sikkert, Æseldyret kan sige, hvor
glad det bliver, men Æseldyret bliver
glad indeni, når han får besøg.
Det bliver jul på et øjeblik, når vi
giver os tid til at møde hinanden, om
det er på telefonen eller ved døren,
det gør altid godt.
Hav en glædelig og fredelig december måned.

Det er noget lettere at have det
som Peter Plys. Han begynder
dagen med at se sig om, er der
nogle venner i nærheden? Hvis
der er nogen, begynder dagen
med fællesskab, og hvis ikke der
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Den salme kan jeg li’
Af Ivan Tabrizi, sognepræst Stenbjerg,
Nørhå, Sdr. Hå, Hørsted, ungdomspræst i Sydthy Provsti.
Jeg er blevet bedt om at oplyse en
salme, jeg godt kan lide og endda
også begrunde hvorfor. Valget er faldet på salme 398 (Dybe, stille, stærke, milde). Og det er det, fordi den i
mine øjne meget fint - og meget ulig
det sædvanlige grundtvigske overflødighedshorn af ord og vers - opsummerer hele
kristendommens
grundlæresætninger.
I første vers
nævnes
Gud i form
af Guddoms-ordet.
I andet vers
nævnes
frelseren
på jord og
i tredje vers Helligånden; tre vers til
at præsentere treenigheden - det er
helt proportionelt.

uddrag fra tredje vers:
Drag de mange
sjæle bange
til dig ved din Helligånd!
Alle vegne
døden segne
for din stærke frelserhånd.
Lyrisk bliver det ikke meget bedre.
Og indholdet er særdeles opbyggeligt og kredser om den sjælelige
angst,
der er få
mennesker
fremmed,
alt imens
den forsikrer det
ængstelige
menneske
om Guds
styrke og
overvindelse af
døden.

”Salmen kunne med

fordel læres udenad
og gøres til en
daglig bøn eller et
mantra, om man vil”

Derudover er salmen skrevet i et
fint og poetisk sprog, hvor rimenes
hyppighed nærmest sætter én i en
form for salmisk ekstase. Tag f.eks. et

1. Dybe, stille,
stærke, milde
Guddoms-ord fra Himmel-havn,
blidt de kalde
hjerter alle
i den gode hyrdes navn,
vidne om, hvad os er givet:
Jesus er vor vej til livet.
2. Frelser kære!
Tak dig være
for din nåde mod vor jord!
Tiden rinder,
verden svinder,
evig dog består dit ord.
Med dit ord din nåde varer,
er vort værn mod alle farer.
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Salmens koncise form finder jeg
meget appellerende og havde man
en lidt bedre fungerende hjerne end
min, kunne hele salmen med fordel
memoreres og gøres til en daglig bøn
eller et mantra, om man vil; den fungerer til daglig brug. Derfor passer

3. Drag de mange
sjæle bange
til dig ved din Helligånd!
Alle vegne
døden segne
for din stærke frelserhånd!
Før os an på livets veje,
før os ind til livets eje!
Theodor Wilhelm Oldenburg 1840.

den heller ikke til nogen specifik tekst
i alterbogen, til gengæld passer den
nærmest til alt, eftersom den har alt
det grundlæggende på plads og ikke
farer rundt i øst og vest.
Faktisk er jeg så fascineret af denne
salme, at - hvis det stod til mig - skulle
den have en fast og autoritativ plads
i alle gudstjenester over det ganske
land. Sådan forholder det sig dog
ikke, og det kan mange være taknemlige for, men jeg vil til gengæld
være taknemmelig, hvis du giver
denne fine salme en chance.
God fornøjelse.

De nye menighedsråd
1. søndag i advent er ”første arbejdsdag” for de nye menighedsråd landet over. I begge menighedsråd i pastoratet
(Hurup og Helligsø-Gettrup) er der sket udskiftninger. Nedenfor kan du møde de nye menighedsråd.

Helligsø-Gettrup menighedsråd

Vi har spurgt medlemmerne i det nye menighedsråd i
Helligsø-Gettrup, hvorfor de har meldt sig til menighedsrådet. Læs svarene nedenfor.

Susan Mølgaard: Det er et spændende arbejde - jeg kan
lide at arbejde for det daglige liv i kirken, men drømmer
om at få et større musikliv ind i vore kirker!

Hanne Gnystrøm (stedfortræder): Det er vigtig! Vi har
en kirke, og når vi har det, skal vi også have vores eget
menighedsråd!

Dorthe Hjorth: Vi kan ikke undvære et menighedsråd
herude i vores lille samfund!

Mette Sørensen: Tro og kulturarven er vigtig at værne om!

Sussi Lousdal: Jeg meldte mig for at få et menighedsråd
på 5 personer!

Laila Sørensen: Vi har jo det kære gamle hus - vi skal
passe på det - det kræver et menighedsråd!

Hurup menighedsråd
I Hurup var der afstemningsvalg til menighedsrådet 17. november, idet der efter valgforsamlingen
i september blev indleveret endnu en liste og dermed udløst valg.
Efter optælling af stemmerne er navnene på menighedsrådsmedlemmerne skrevet ind nedenfor, og
bladet straks sat i trykken. Foto af det nye menighedsråd følger i næste Kirkeblad.
Betina Toft Baun
Herdis Damgaard Andersen
Aase Yde
Bent Hansen
Jytte Christensen
Rita Holmgaard Kristensen
Birgitte Frederiksen
Stedfortrædere:
Lene Gundersen
Marie Overgaard Eriksen
Elly Irene Poulsen
Erik Hausgaard Immersen
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Ti krydser - eller hvad?
Af Line Skovgaard Pedersen
Når konfirmanderne begynder på
konfirmandforberedelse, får de at
vide at de udover at følge undervisningen skal gå i kirke et vist antal
gange før konfirmationen.
I Hurup er det 10 gange, og flere af
konfirmanderne synes på forhånd, at
det lyder heeelt vildt.
Alligevel sker det ofte, at flere af
dem når i kirke op over de ti gange,
før de har set sig om.
Der er flere grunde til, at de skal gå
i kirke i forberedelsestiden, men en
af dem er, at de skal lære gudstjenestens gang at kende, blive fortrolige
og trygge med liturgien - gudstjenestens ”program”.
Som med mange andre ting, vi foretager os, skal der netop lidt vane
til, før man får god udbytte af for

eksempel en gudstjeneste.
Dette gælder ikke blot for konfirmander. Det gælder også alle os andre,
når vi er på ukendt grund, hvad enten
det er til en gudstjeneste med anden
liturgi, end den vi
er vant til, eller i
andre sammenhænge. Man må
give tid og lære
gangen at kende, før man for
alvor finder roen i
ritualet.

en sjælden ting. Atter noget de skal
vænne sig til.
Og noget alle vi andre efterhånden
også skal huske at værdsætte. At der
for eksempel hver søndag formiddag
er en hel time
rundt omkring i
landets kirker, hvor
det er helt legalt ja faktisk påbudt
at hive stikket og
være offline.

”her er det

påbudt at hive
stikket og
være offline”

Men at finde roen
i ritualet kan være svært, for det at
gå i kirke ligner ikke ret meget andet
af det, unge mennesker foretager sig.
For eksempel beder vi om at mobiltelefonen er slukket i kirken, og det
at være offline er for mange af dem

At give sig selv
lov til en time med
fred og ro. Med
tid til eftertanke og bøn. Med tid
til det der glæder, det der tynger
og det der nager. Med muligheden
for at dele det med Gud og lægge
noget af det i hans hænder.

Julen er hjerternes tid…
Af Line Skovgaard Pedersen
…plejer vi at sige. Men det kan jo
betyde så meget. Måske er julen
den tid, hvor vi minder hinanden om,
at vi kan opføre os hjerteligt over
for hinanden. Ordbogen fortæller
os, at ordet ”hjertelig” beskriver
”adfærd eller holdning, som er udtryk for eller viser inderlige, varme
og oprigtige følelser.”
I løbet af foråret og sommeren har
mange mennesker dekoreret sten
med regnbuer, skyer, blomster, traktorer og mange gode ord. Stenene
har prydet indgangen til kirkegården, og vi har fået mange tilbagemeldinger fra folk, der har haft
deres gang på kirkegården og i kirken. Alle som én har opfattet de fine
sten netop som hjertelige: en lille
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hilsen som udtryk
for varme tanker
fra et menneske til
et andet.
Men nu er stenene ved at være
falmet af sol og
regn, og DERFOR vil vi gerne
invitere børn
og voksne til at
dekorere sten til
julemåneden.
Find neglelak (kan
købes hos Matas),
akrylmaling eller
Posca tusser (kan købes hos Hej Sikke Leg eller Boghandleren) og mal
julehjerter på en sten, du finder ved

stranden og læg dem på stenkanten
ved indgangen til kirkegården.

Kunst på kirkegårdene
Har vi kunstnere ansat ved kirkerne?
Hvis du går en tur på kirkegårdene, vil du opdage, at
svaret er JA!
Lige nu pibler det nemlig frem med smukke grandekorationer på gravstederne. Når personalet laver dekorationerne, er der flere ting, der tages med i overvejelserne,
fx gravstedets udformning og stenens udseende. Måske
har medarbejderen kendt afdøde eller kender afdødes
familie og ved, hvad der har betydning for dem. Personalet gør altid deres bedste og håber på, at de efterladte
bliver tilfredse.
Dekorationerne laves indendørs på træplader, plastiknet
og reb og transporteres derefter ud på gravstederne.
Grandækningen blev påbegyndt midt i oktober og er
færdig til 1. søndag i advent.
Næste gang, du går en tur, så smut omkring kirkegården
og gå på opdagelse i kunsten.

Gettrup kirkegård

Gettrup kirkegård

Hurup kirkegård

Hurup kirkegård

Velkommen til en ny sæson i Kirkehøjskolen
Nu er vi igen ”på banen”. Vi har lavet aftaler med tre
kompetente foredragsholdere og har for alle mødernes
vedkommende fået husly i Snedsted Sognegård.
For at kunne afvikle møderne i trygge rammer, har vi
besluttet, at deltagerantallet ikke må overstige 50. Man
skal tilmelde sig hele forløbet med navn og e-mail/tlf.nr.
Selv om det byder os meget imod at holde højskole uden
fællessang, har vi besluttet, at sådan vil det være i vinter. En anden ændring er, at møderne er kl. 19-21.30,
og at fællesspisningen er byttet ud med et lettere traktement i pausen.

Tilmelding senest tirsdag 2. februar 2021 kl. 12 på
tilmelding.sydthy@gmail.com eller på tlf. 6161 1181.
Pris: 300 kr.
Torsdag 4. februar. ”Bibelen 2020 - omkring bibelbrug og bibeloversættelse” v. provst Thomas Reinholdt
Rasmussen.
Torsdag 25. februar. ”Forløsning under narkose - Karen
Blixens tvetydige forhold til kristendommen” v. lektor
David Bugge.
Torsdag 18. marts. ”Anna Anchers Rum” v. Lillian Munk
Rösing.
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Tekst
Det sker i foreningerne
Indre Mission

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

ADVENTSFEST i Hurup
Missionshus

Onsdag 2. december kl.19.30.
Tale og underholdning v. Henning Sørensen, tidl. provst i Thisted Provsti.
Kaffebord.
Onsdag 9. december. Fælles bibeltime v. sognepræst Line Skovgaard
Pedersen.
Emne: Filiperne 4 vers 4”Glæd jer
altid i Herren”, kan man altid det?
Kaffe.
Onsdag 16. december. Bibelkredse i
hjemmene.

JULEFEST i Hurup
Missionshus

Mandag 28. december kl.19.30.
Hele familien - børn, unge og ældre
inviteres til julefest.
Tale og underholdning v. præst Jens F.
Munksgaard, Boddum.
Kaffebord. Alle er velkomne.

Onsdag 10. februar. Sognepræst
Else Kaag Bjerg, Bedsted taler ud fra
emnet” Diakoni her og nu - glimt af
en lang historie”. Kaffe.
Onsdag 17. februar. Bibelkredse i
hjemmene.
Onsdag 24. februar. Præst Per
Toftdahl, Vildbjerg taler ud fra emnet
“ Livsmodets salmedigter om Svein
Ellingsen “ Kaffe.
Onsdag 3. marts. Bedemøde for missionsugen v. Jens Kristian Brander.

Klub 91

på KFUM, Nygade 5 kl. 19.30
PGA. CORONA-RESTRIKTIONER ER
VINTERPROGRAMMET I KLUB 91
DESVÆRRE AFLYST
Mandag 18. januar. Barn af DE
STÆRKE JYDER v. Elsa Højgaard,
Thisted.

T
S
LY

AF

Mandag 22. februar. Fra fisk til udsatte unge v. Viggo Iversen, Agger.

Generalforsamling

22. - 23. januar. Mandsstævne i Bedsted Missionshus. Program udleveres.

KFUM og KFUK i Hurup indbyder til
ordinær generalforsamling tirsdag
23. februar kl. 19.30 på KFUM,
Nygade 5.
Dagsorden iflg. foreningens love.
Velkommen til medlemmer og venner
af foreningen.
Af hensyn til Coronarestriktionerne
beder vi om tilmelding til formand
Mads Holm senest 15/2, tlf. 29 92
70 35.
Bestyrelsen.

Onsdag 27. januar. Fælles bibeltime
v. Orla Egeberg. Emne: Trællekår
eller Barnekår. Kaffe.

Det Grundtvigske
i Sydthy

Onsdag 13. januar. Bedemøde v.
Missionær Henrik Søgaard Jørgensen,
Dragstrup.
Torsdag 14. januar. Bedeuge-gudstjeneste i Kirken.
Onsdag 20. januar. Bibelkredse i
hjemmene.

Onsdag 3. februar. Kredsmøde i
Jegindø Missionshus v. fritidsforkynder
Villy Holm Pedersen, Brønderslev.
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kl. 19.30 i Hurup Kirke

19. januar. ”Tak skæbne” v. pastor
emeritus Lone Olsen, Vesløs. I samarbejde med Folkeuniversitetet.

Besøgstjenesten

ved menighedsrådene i Sydthy og
Sydthy Røde Kors.
Hvis du gerne vil have en besøgsven,
én, der kommer en gang i ugen, én,
der taler med dig, læser for dig, én,
der drikker en kop kaffe med dig
eller måske spiller et spil sammen
med dig.
Så kontakt: Else Boje - tlf. 97 95 16
36, Bodil Hilligsøe - tlf. 21 75 63 33
KFUM og KFUK’s familieklub
Trine Hausgaard Ubbesen
Tlf. 29 25 75 50
trine@ubberne.dk
Hurup FDF
Janni Primdahl
Tlf. 21 68 23 45
janniprimdahl@hotmail.com
KFUM-spejderne i Vestervig
Ole R. Olsen
Tlf. 61 51 86 87
oro@tjoh.dk

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

Fotoalbummet

Høstgudstjeneste i Helligsø kirke

Høstgudstjeneste i Helligsø kirke

Valgforsamling i Helligsø-Gettrup

Høstgudstjeneste i Hurup i det fri

Høstgudstjeneste i Hurup mellem kirke og kirkecenter

Musikalsk frikvarter i Gettrup

Der ordnes og fældes rådne træer på Helligsø kirkegård

Julegaver til Rumænien.
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Tekst
Opslagstavlen
Kirkens kalender
Øvrige gudstjenester

Der indkom
20. september Høstoffer		
400 kr.
11. oktober
KFUMs Soldatermission 50 kr.
Hjertelig tak for enhver gave

Begravede
Fristedet kl. 10.30
2. december Ruth Folmersen
6. januar
Else Kaag Bjerg
3. februar
Ruth Folmersen
3. marts
Line Skovgaard Pedersen
Plejehjemmet Åbakken kl. 15.00

Hurup
20. juni
4. september
17. september
26. september
3. oktober
7. oktober
15. oktober
16. oktober
4. november

Jens Villum Nikolaj Ravnsmed
Sine Esther Dam-Poulsen
Ole Torp
Jens Hove Christensen
Else Galsgaard Jensen
Viggo Pedersen
Irene Sohn Thomsen
Poul Erik Gisselbæk Sørensen
Laura Dam

Syng med i Hurup Kirkes 2 forskellige kor
9. december
23. december
6. januar
20. januar
3. februar
17. februar
3. marts

Ruth Folmersen
Ruth Folmersen
Lillian Riusm
Ruth Folmersen
Maja Cilleborg
Lillian Risum
Maja Cilleborg

Menighedsrådsmøder

Datoerne er med forbehold for ændringer
Hurup kl. 19.15
I skrivende stund har det nye menighedsråd ikke
være samlet, og derfor er datoer for menighedsrådsmøderne ikke fastlagt. Når datoerne
kendes, vil de blive lagt på hjemmesiden på
www.hurupkirke.dk/om-kirken/menighedsraad/
Møderne er offentlige og finder sted i Kirkecentret.
Helligsø-Gettrup kl. 19.00
26. januar
23. februar
Møderne er offentlige og finder sted i præstegården.

Indsamlinger Hurup Kirke

Indsamlingerne sker i kirkebøssen.
1. januar
Det Danske Bibelselskab
Hellig tre kongers tiden
			
Mellemkirkeligt arbejde

Voksenkor
Normalt har vi et hyggeligt
korfællesskab i Hurup. Vi
er mellem 20 og 30 personer til vores koraftener om
torsdagen, og aldersspredningen er stor. Pga. restriktioner og sikkerhedsforanstaltninger har vi valgt ikke at have kor i
efteråret og vintertiden. Vi håber på, at vi kan komme i gang igen i
det nye år. Nærmere information følger, når vi ved mere.
Ledsagekor
Da vi er ramt af restriktioner,
mødes Ledsagekoret ikke for
tiden. Vi håber på, at vi kan
komme i gang igen i det nye år.
Nærmere information følger, når
vi ved mere.

Hjælp klimaforandringernes største ofre!

For hver dag, der går, ses klimaforandringernes konsekvenser tydeligere og tydeligere. Søndag 14. marts vil omkring 15.000 danskere
gå på gaden og samle ind til dem, der er hårdest ramt. Oftest er
det dem, der har det mindste klimaaftryk, der dybt uretfærdigt
rammes hårdest.
Vil du med på holdet 14. marts? 3 timer gør en verden til forskel!
Meld dig som indsamler hos Herdis Damgaard Andersen,
herdis.damgaard@youmail.dk, tlf. 23322726.
Indsamlerne mødes i Kirkecenteret efter gudstjenesten, hvor de fordeles i hold og får tildelt en rute. Alle husstande i Hurup by besøges
så vidt muligt. Efter et par timer er der sandwich m.v. i Kirkecenteret.
Vi håber, I tager godt imod os, når vi kommer rundt i byen.

10

Opslagstavlen
Babysalmesang

- en hyggelig halv time, hvor
samværet med dit barn er i
fokus.
Pga. Corona-restriktioner
er det endnu ikke fastlagt,
hvornår næste forløb starter.
Hold øje med Facebook og
hjemmesiden.

Musikgudstjeneste

Sommetider kan man være lidt heldig, og det er vi
søndag 6. december kl. 10.30, hvor en af vores dygtige gæstesolister kommer på besøg i byen. Derfor har vi
samlet en lille kvartet og kan forkæle jer med lidt ekstra
musik.

Julesang i gågaden

Fredag 18. december. Kom og lyt til et udvalgt julekor,
der denne aften vil synge på Konditorpladsen i Hurup
(hvis Corona-reglerne tillader det).
Programmet er en blanding mellem jul, advent, gospel,
Kim Larsen og Anne Linnet.
Kom og få varmen i vintermørket!

Rytmisk gudstjeneste
Søndag 17. januar kl. 9.30 i Hurup kirke.
Vi har længe ønsket at forsøge os mere med rytmisk musik, så vi glæder os meget til at spille og synge rytmiske
sange ved to højmesser 17. januar (for menigheden kl.
9.30 og for konfirmanderne kl. 11.30).
Ved gudstjenesterne vil formen være den samme men
musikvalget anderledes. Vi håber, at kirken bliver fyldt
til sidste plads - og at der fremover vil komme flere af
disse rytmiske gudstjenester.

Konfirmandgudstjenester
Søndag 17. januar kl. 11.30 og søndag 7. februar kl.
11 i Hurup Kirke er der gudstjeneste for konfirmanderne
og deres forældre.
Tiltaget med gudstjenester særligt for konfirmanderne
skyldes især begrænsningen på det antal, vi må være i
kirkerummet (som følge af Corona-restriktionerne).

Tag et ”frikvarter” fra hverdagen

Søndag 20. december starter vi
traditionen tro med morgenkaffe
og et rundstykke i kirken kl. 10.
Efter kaffen holder vi en kort
gudstjeneste og ønsker hinanden
glædelig jul.

Kom forbi kirken til et afslappende åndehul. Organisten spiller en halv times blød,
meditativ musik til stilhed og
eftertanke. Kom som du er, bed
en bøn, tøm hovedet for tanker,
fordyb dig i ”bare at være”. Vi
begynder kl. 16.30, så kom lidt
før og find dig en plads, hvor
du kan finde din egen ro.
5. januar i Gettrup Kirke
2. februar i Hurup Kirke
2. marts i Helligsø Kirke

Juleaften i Helligsø og Gettrup

Kyndelmisse

Der er gudstjeneste kl. 14.00 i Gettrup og kl. 15.15 i
Helligsø kirke.
Julegudstjenesterne bliver helt, som de plejer, men i år
tilbyder vi, at I kan reservere plads.
Send en SMS til 29 78 36 90 (Ruth Folmersen), med
fulde navn og antal, så reserverer vi, så længe der er
plads.
I er også velkomne til at komme uden at reservere plads,
men så er det muligt, at I må gå hjem igen.

Søndag 7. februar kl. 16.00 i Hurup Kirke
I skumringstimen denne dag vil vi
mødes om lys og musik:
• De levende lys på alteret.
• Lyset som kommer til os i stærke og håbefulde ord.
• Musikken som tænder lys i
vinterhjerter, både når vi lytter,
og når vi synger sammen.

Kaffe og rundstykker

Nytårsgudstjeneste
Fredag 1. januar kl. 16 i
Hurup Kirke byder vi det
nye år velkommen med en
festlig gudstjeneste, og bagefter hilser vi på hinanden
med kransekage og bobler.
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Opslagstavlen

”Hvid jul” børne-juleposer
Af Line Skovgaard Pedersen
”Let it snow, let it snow, let it snow”…
”Sneflokke kommer vrimlende”…
Vi kan vist hurtigt blive enige om, at julen helst skal være
hvid. Vejret er vi ikke herrer over, men sammen kan vi lave
hvid jul i Hallen til julegudstjenesterne 24. december.
Derfor indbyder vi alle børn i Hurup til at lave hvid jul i
Hallen. Kom og hent en pyntepose en af følgende steder:
• På kirkekontoret, Kirkevej 42, mandag-fredag kl.
8.30-12.
• I kirken til gudstjenester eller arrangementer.
• Eller send en SMS på tlf. 29 39 77 60 (Line), hvis du
ikke kan komme en af ovennævnte steder, så stiller vi
posen klar et aftalt sted.
Poserne kan hentes fra 29. november i Kirken og via SMS
eller fra 4. december på kirkekontoret.
Posen indeholder Hamaperler, lidt sødt og en julefortælling til hygge i december.
De færdige perle-snefnug kan afleveres i postkassen på
Kirkevej 42 eller i Kirken.
Vi håber, poserne kan sprede glæde og indbyde til en
hyggestund i hjemmene, OG så håber vi at modtage rigtig mange snefnug!

December-

morgensang
I december måned vil vi i år prøve noget nyt....
Fællessang er skønt, og det samme er en god start på dagen, så
derfor har vi valgt at kombinere disse to ting i form af
DECEMBER-MORGENSANG.
Kom og syng med så mange tirsdage i december, du kan. Vi
starter kl. 9.30, synger et par advents- og/eller julesange, og
herefter er kirken vært ved kaffe og en klejne.
12

Særlige arrangementer

Sådan lyder julen!
Julekoncert i Gettrup Kirke onsdag 9. december kl. 19
I år er alting anderledes, men julen er en glædens
tid, og pandemien skal ikke helt forhindre os i at lytte
til god musik. Så derfor vil menighedsrådet Helligsø/
Gettrup og Farvenspeel gerne invitere til julekoncert i
Gettrup kirke.
Farvenspeel er en tysk Trio bestående af Tanja og
Carsten Arndt samt Nadine Timm, som spiller instrumenterne guitar, bas og ukulele. De spiller og synger
i smuk helhed. Farvenspeel (Tanja og Carsten) er nu
bosat i Gettrup. Nadine bor Tyskland og rejser herop
for at deltage i koncerten.
De spiller denne aften et varieret akustisk program
bestående af gode elskede juleevergreens samt deres
egne kompositioner.
Pga. Coronasituationen og dens restriktioner er det
nødvendig med tilmelding. Ring til: Sussi Lousdal på tlf.
51 32 63 28.
Kom og lyt – det er ren ”lakrids” for øregangene!

Vi synger julen ind
Torsdag 10. december og tirsdag 15. december kl. 19 i Hurup Kirke
I år holder vi to ”Vi synger julen ind”-arrangementer - dette af hensyn til
pladsbegrænsningen og for at forhåbentlig ingen skal gå forgæves.
Aftenerne har form som ”ønskekoncerter”, hvor man møder op og ønsker den sang/salme,
man synes, vi skal synge i fælleskab - og så spiller Alex den så godt, han kan.
Så kom og vær med til at sætte dit præg på aftenen, og syng med på
sognets mest elskede julesalmer og -sange.
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Juleaften i Hurup
Torsdag 24. december kl. 11 og kl. 14 i Hurup
Hallerne
Af Line Skovgaard Pedersen
“Deck the halls with boughs of holly”. Sådan begynder
en gammel engelsk julesang, som mange af jer nok har
hørt og nogle måske endda sunget i kor.
Nu er jeg ret sikker på, at ”the Hall” ikke er en idrætshal i moderne forstand, men det skal ikke forhindre os
i at fejre juleaftensgudstjeneste der, hvor vi kan være
flest sammen (naturligvis efter gældende regler).
Derfor bliver gudstjenesterne 24. december i Hurup i
Hallen. Vi holder to gudstjenester, så der er god plads
til at være sammen på:
• Kl. 11: Familiegudstjeneste med rytmisk musik
• Kl. 14: Traditionel julegudstjeneste.
Der er ingen tilmelding – der skulle være plads til de
fleste.
MEN – jul er noget vi gør sammen!

Så for at
få julen
til at leve
i Hallen får vi
brug for hjælp til
at pynte med masser af snefnug lavet af Hama-perler
(kom og hent en pyntepose på kirkekontoret fra 4. december – posen indeholder Hama-perler, lidt sødt og
en julefortælling til hygge i december. Se afsnittet om
børne-juleposer på side 12). Vi vil rigtig gerne have
mange snefnug!
OG – har du lyst og mulighed for at hjælpe med at
pynte hallen, guide folk ind og ud af hallen, byde ind
med sang og/eller musik, så hører vi også gerne fra
dig! Kontakt kirkekontoret på tlf. 97 95 11 84.
For som det også lyder i den gamle julesang:
”Strike the harp and join the chorus” (slå harpen an og
slut dig til koret). Fa, la, la, la, la, la, la, la, la!

Nytårskonzert
Torsdag 7. januar kl. 19 i Hurup
Kirke
Tanja og Carsten Arndt er en tysk musikerduo, som
spiller farverige sange på bas og guitar. De hedder tilsammen Farvenspeel, som er det plattyske
ord for farvespil.
Duoen leverer harmoni, det nordiske og positiv
energi ind i musikken. De spiller og synger vidunderlige sange om det almindelige liv, lykken i det
små og Nordens skønhed. På programmet vil være
engelsksprogede oldies og evergreens samt sange
på dansk og tysk.
I 2019 flyttede parret til Gettrup, og siden da har
de levet af deres musik.
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Vintersangaften
Torsdag 21. januar kl. 19 i Hurup Kirke
”I sne står urt og busk i skjul...” Måske skal vi synge denne
sang til den årlige vintersangaften?
Ligesom sidste år vil vi synge os igennem nye og gamle vintersange, og alle har mulighed for at præge aftenens sangvalg. Har du
et ønske/et forslag til en sang med vinterligt præg, så send det
til Alex på en mail, alexalex@hotmail.dk, senest 19. januar, så
sammensætter han et program.
Velkommen til en hyggelig sogne-sang-aften i kirken.

Sogneaften med

Charlotte Rørth
Tirsdag 23. februar kl. 19.30
Mange har hørt om jounalist og forfatter Charlotte Rørth, og mange
har sikkert også læst en af hendes bøger, men nu er der mulighed
for at møde hende til sogneaften.
Kom og hør Charlotte Rørths personlige og tankevækkende foredrag
”Jeg mødte Jesus”. Foredraget tager særligt afsæt i bogen af samme
titel, der handler om Charlotte selv. Hun var hverken et religiøst eller spirituelt søgende menneske, da Jesus bogstaveligt talt viste sig for hende og
talte til hende i et sakristi i byen Úbeda i Spanien. Oplevelsen var et
mentalt og fysisk lynnedslag, der tvang Charlotte til at tage sit moderne rationelle liv op til overvejelse, og som hun derefter skrev
bogen omkring.
Pris: 50 kr.
Sted: Offentliggøres senere.
Tilmelding: www.hurupkirke.dk. Der åbnes for tilmelding
medio januar.
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Det sker i kirken
Tekst
29. november
1. søndag i advent

1. december
6. december
8. december
9. december
10. december
13. december
15. december
15. december
17. december
20. december

December-morgensang

22. december
24. december

December-morgensang

25. december
26. december
27. december
1. januar
3. januar
5. januar
7. januar
10. januar
14. januar
17. januar

Juledag

21. januar
24. januar
31. januar
2. februar
7. februar

Vintersangaften

14. februar
21. februar
28. februar
2. marts
7. marts

Musikgudstjeneste

Hurup

Helligsø

10.00 RF

19.00 RF

9.30
10.30 LSP

December-morgensang

9.30

Julekoncert

19.00 Farvenspeel

Vi synger julen ind

19.00

3. søndag i advent

10.00 RF

December-morgensang

9.30

Vi synger julen ind

19.00

Julegudstj. Aktivitetshuset

11.00 RF + LSP

4. søndag i advent

10.00 LSP morgenkaffe og
gudstjeneste
9.30

Juleaften

11.00 LSP i hallen
14.00 LSP i hallen
10.00 RF

2. juledag

15.15 RF

16.00 RF

Nytårsdag

16.00 LSP *

Hellig 3 konger

10.00 RF

Musikalsk frikvarter

16.30

Nytårskonzert

19.00 Farvenspeel duo

1. søndag e. Hellig 3 konger

10.00 RF

Bedeuge-gudstjeneste

19.30 LSP

Rytmisk gudstjeneste

9.30 LSP
11.30 LSP konfirmandgudstjeneste
19.00

3. søndag e. Hellig 3 konger

9.30 RF

Septuagesima

10.30 RF

Musikalsk frikvarter

16.30

Kyndelmisse
Fastelavn

11.00 RF konfirmandgudstjeneste
16.00 RF
10.00 LSP

1. søndag i fasten

10.00 LSP

2. søndag i fasten

9.30 RF

Musikalsk frikvarter

11.00 RF

11.00 RF
16.30

10.00 RF

RF = Ruth Folmersen, LSP = Line Skovgaard Pedersen, * = indsamling (se s. 10).

Bryllup på Valentinsdag?

Overvejer du at blive gift med din kæreste – og din kæreste med dig?
Men uden at det skal være traditionelt eller stort?
Så vil vi gerne tilbyde et ”Valentins-bryllup” i Hurup kirke. I kan bestille
tid søndag 14/2 om eftermiddagen – måske bare I to og 2 vidner, eller 10
eller 25 gæster, det er op til jer. Vi byder på et glas bobler og et stykke
chokolade til jer og jeres gæster efter ceremonien.
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14.00 RF

Vestervig kl. 10.30 Kirsten Haaber

Julesøndag

3. søndag i fasten

Gettrup

