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TRIGE SOGN
HAR DU BRUG FOR AT TALE
MED EN PRÆST?

Så kan du altid kontakte en af pastoratets præster enten pr. telefon eller mail.
Vi kommer gerne på hjemmebesøg.

BRUG BORGER.DK
●

●

●
●

●

●

 år I er ugifte og ønsker fælles
N
forældremyndighed over nyfødt
barn.
Ved navngivning inden/i stedet for
dåben.
Ved navneændring.
Ved anmeldelse af dødsfald,
begravelse eller brænding.
Ved bestilling af prøvelsesattest/
ægteskabserklæring.
For at rekvirere attester.
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FAMILIE HAR MAN ALTID
Jeg begyndte at tænke over ordet familie
en dag, hvor jeg havde haft en dåbssamtale.
Når en familie ønsker at få deres barn døbt,
besøger jeg familien, og vi taler om dåben.
Den dag talte vi bl.a. om det unge pars
valg af faddere til deres lille drengs dåb. De
havde valgt, at faderen selv skulle bære barnet, og dertil kom så de fire faddere: barnets
moster og hendes mand samt barnets faster
og hendes mand. Altså to faddere fra hver
sin side af familien.
Vi talte om, hvorfor de netop havde ønsket
disse fire til at være faddere for deres dreng,
og undervejs sagde moderen det, som satte
mig i gang med at tænke over begrebet
familie:
”Vi ville være retfærdige, så derfor skulle der
være lige mange fra hver side af familien. Vi
tænkte også over, om vi skulle have taget
venner, men vi blev enige om, at familie
har man altid. Venner kan man glide fra
eller blive uvenner med, og så ser man ikke
hinanden mere. Men familie bliver jo ved
med at være familie.”
Det var ordene ”Familie har vi altid”, som
blev ved med at klinge i mig længe efter.
Familie har man altid.
Jeg slår ofte op i ODS, Ordbog over det
danske Sprog. Under ordet ”familie” finder
jeg den forklaring, at familie kommer af det
latinske ord familia, som betyder ”husfolk,
familie, slægt”. Her kommer så ordet slægt.
Min søster Karen i Ringkøbing er slægtsforsker. Hun er meget dygtig og har fundet ud
af meget, som jeg virkelig synes er interessant. Alt i alt har hun overblik over mindst
ti slægtsled, hvoraf den ældste er født i
omkring 1750.

Sådanne oversigter over generationer har
altid været kendt, vover jeg at sige. ”Altid” er
et stort ord, men jeg tror, det holder. Det er
menneskeligt, at man forsøger at holde fast
i de generationer, der har været før en selv,
og også i dem, der kommer efter. Og også at
forsøge at lave nedskrevne optegnelser.
Jeg selv kan rumme rent fysisk at have
været eller være i kontakt med fem generationer: to der kommer efter mig, mig selv,
samt to før, nemlig mine forældre og mine
bedsteforældre. Mine oldeforældre har jeg
aldrig set. De døde, før jeg blev født. Men
jeg har fået meget fortalt om både mine
oldeforældre og tipoldeforældre. Så meget
at jeg vover at sige, at jeg favner over syv
generationer. Og jeg føler mig beslægtet
med dem.
Også i Bibelen finder vi oversigter over
generationer. Slægtstavler, som også kaldes
slægtsbøger. Se blot dette:
Slægtsbog for Jesus Kristus, Davids søn,
Abrahams søn.
Abraham blev far til Isak, Isak til Jakob, og
Jakob til Juda og hans brødre. Juda blev
med Tamar far til Peres og Zera, Peres
blev far til Hesron, Hesron til Ram, Ram
til Amminadab, Amminadab til Nakshon,
og Nakshon til Salmon. Salmon blev med
Rahab far til Boaz, Boaz blev med Ruth far til
Obed, Obed blev far til Isaj, og Isaj blev far til
kong David.
Og nogle vers længere nede kommer
sammenfatningen: ”I alt er der altså fra
Abraham indtil David fjorten slægtled, fra
David indtil bortførelsen til Babylon fjorten
slægtled, fra bortførelsen til Babylon og
indtil Kristus fjorten slægtled.”

Når jeg sidder og ser på min søsters
slægtsarbejde og tænker slægtleddene
igennem, går der mange tanker igennem
mit hoved: Min farfar var naver, og han
rejste i Italien i 12 år. Da 1. verdenskrig brød
ud i 1914, var han og hans bror i Berlin, og
mine oldeforældre hentede dem hjem.
Min oldemor, som lejede en taxa og kørte til
åbningen af den gamle Lillebæltsbro i 1935
for at høre kong Christian 10. holde indvielsestalen. Min tipoldemor, som var ud af
en stor skibsrederslægt og giftede sig med
en østjysk arbejdsmand. Min tiptipoldefar,
som drev stude ad Hærvejen til Holland.
Mine oldeforældre, som havde Hotel Hindø
i Ringkøbing. Min oldemor lavede så god
mad, bl.a. stuvede grønærter og gulerødder,
at folk, som skulle over i deres sommerhuse
i Søndervig, holdt ind og spiste der. Jo, der
er mange erindringer. Også noget som
aldrig er oplevet, men fortalt. Slægt efter
slægt. Familie har man jo altid.
Nær Ålborg ligger en lille by Vokslev. For
omkring ti år siden fik byen en ny kirke
klokke. Den gamle var fra 1508, så den
havde lydt i næsten 500 år. Den nye havde
en inskription, som jeg synes er meget
smuk: UNDER DENNE KLOKKES KLANG
– SLÆGT FØLGER SLÆGTERS GANG.
Samme tema finder vi i Ingemanns smukke
salme, Dejlig er jorden, med ordene:
Tider skal komme,
tider skal henrulle,
slægt skal følge slægters gang.
Jo, tankerne kan komme på langfart bare ud
fra en dåbssamtale i Trige, hvor en nybagt
mor siger til mig: Familie har man altid.
Lone Hindø

4. KLASSERNE PÅ BESØG
I TRIGE KIRKE

Tirsdag den 21. februar og torsdag den 23. februar var
4. klasserne fra Bakkegårdsskolen på besøg i Trige kirke.
Børnene var på jagt efter ”den forsvundne viden”, da al viden efter
et computernedbrud i 2050 var forsvundet. Hvis alle skulle gå hen
og glemme de vigtige ting i livet, så hjælper kirken med at huske.
Formiddagen blev til gennem ”Skole-Kirke-Samarbejdet”, og jeg
takker alle de børn og lærere, der deltog.
Sognepræst Peter Viuff

4.a sammen med ”kirkens vogter”.
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6. KLASSERNE CYKLER PÅ
OPDAGELSE I KIRKEN
Skole-kirke-samarbejde i Spørring
Som led i kristendomsundervisningen har Spørring Menighedsråd over det sidste års tid haft et fint samarbejde med
Bakkegårdsskolen omkring 6. klasserne – igennem lærer Susanne Stjernholm.
I efteråret kom friske børn cyklende til Spørring. Besøget handlede om, hvordan kirken
er blevet til – fra det hav af granitsten, som
lå på markerne heromkring, og som folk
slæbte til den lille forhøjning ved Spørring
Å for at bygge en kirke – gennem romanske buer, gotiske hvælv og frem til i dag.
Ungerne spurgte om alt mellem himmel og
jord, klistrede billeder, tegnede kirken op
med inventar, og vi snakkede om, hvorfor
kirken egentlig ser ud, som den gør.
Det andet besøg handlede om kirken i
verden og her hos os. Kendetegnende for
næsten alle kristne kirker er enigheden om,
at dåben og nadveren er vigtig. Det blev til
nogle gode samtaler omkring ritualer og
symboler.
Det tredje besøg er i maj og juni. I efteråret
satte børnene påskeliljeløg i en plet i skolens have, og de blomstrede ved påsketid.
Derfor skal vi på kirkegården for at tale
sammen om døden og den kristne opstandelsesforståelse. Og så når vi som lovet også
en smut op i kirketårnet, hvor vi kan skue ud
over hele Spørring.
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BØRN OG SYDAMER
LAVER NYT ALTER
I SPØRRING
Er der ikke noget om, at Spørring Kirke
skal renoveres? Jo, det er rigtig nok, men
renoveringen lader vente på sig. Og vi tør
ikke melde en dato ud, da vi har erfaret,
at uforudsete aspekter kan forstyrre
tidsplanerne. Men forberedelserne er i fuld
gang.
Sammen med kunstner Kiss Jönsson har
børn i Spørring været i gang med et stort
projekt om at lave en ny og flot altertavle,
som vi kan bruge under renoveringen, og
byens sydamer er i fuld gang med tæppet.
Så kan vi allerede få glæde af det nu.
Vi påtænker en ’indvielse’ til teltgudstjenesten under byfesten den 18. juni
kl. 11 (læs mere om gudstjenesten under
byfesten andetsteds i bladet).
Hovedtemaet til det midlertidige alter
kommer fra Paulus’ brev til Korinterne
”Et legeme, mange dele”. Menigheden
er dannet af forskellige dele, som er
afhængige af hinanden. På samme måde
har vi valgt forskellige fortællinger, som er

dele af den store kristne fortælling. Som
del af projektet snakkede vi om påskens
opstandelse, bespisningsunderet med
fem brød og to fisk, skærtorsdagsmåltidet,
fodvaskningen, menneskefiskerne/
disciplene og Jesu dåb i Jordanfloden. Men
børnene havde virkelig hørt efter i deres
kristendomstimer på skolen, for de bragte
også et hav af andre historier op om f.eks.
Noas ark, Moses og Solomon.
Så blev det tid til at udvælge et motiv eller
symbol, og med hjælp fra Kiss Jönsson
fik børnene overført deres skitser til
deres plader og omsat til fine ikon-agtige
malerier. Farverne blev afstemt, maling
blandet og ventet på tur. Mens malingen
tørrede, blev der tid til leg i børnehusets
have.
De fine oplevelser og samtaler er blevet til
en flot altertavle, som vi kan have glæde
af i mange år – både før, under og efter
renoveringen af kirken.
Linda Bolet

Vi glæder os til mulighederne og fortsat
gode relationer til lærerne, ledelsen og ikke
mindst børnene på Bakkegårdsskolen.
Linda Bolet

FASTELAVNSGUDSTJENESTE

SØNDAG DEN 26. FEBRUAR

Søndag den 26. februar blev der i samarbejde med Trige Forsamlingshus afholdt
fastelavnsgudstjeneste i Trige kirke. Fastelavnsgudstjenesten var festlig,
Børnekoret medvirkede, - og der var en fin deltagelse af udklædte børn og
deres familier. Efter gudstjenesten
gik vi alle i samlet flok til
Her ses nogle udklædte piger fra ”Børnekoret”.
Forsamlingshuset og slog
katten af tønden.
Vi siger tak til Forsamlingshuset
for samarbejdet.
Sognepræst Peter Viuff

HØJSKOLEN
VILDROSEN
Rundt om Storm P.
Onsdag den 21. juni kl. 10
i Trige sognegård.
Forfatter, maler, opfinder. Mange navne
sætter vi på Storm P. Denne højskoleformiddag vil vi komme til at lære Storm P.
bedre at kende. Det er lektor P. C. Overgaard, Rønde, der vil fortælle for os.

INDSAMLING TIL
FOLKEKIRKENS
NØDHJÆLP 2017

Søndag den 12. marts samlede frivillige
og konfirmander ind til Folkekirkens
Nødhjælp i Trige, Ølsted og Spørring sogne.
På trods af den bidende kulde havde vi en
pragtfuld dag, hvor vi samlede ca. 8.000 kr. ind.
Hertil skal yderligere lægges de bidrag, der
kom ind via mobilepay.

Velkommen til alle.

Vi siger tak til alle indsamlerne, der deltog,
og tak til alle de positive mennesker, der
støttede det gode formål.

Lone Hindø

Indsamlingsleder Peter Viuff

Årets indsamlere foran Sognegården
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KONFIRMANDINDSKRIVNINGSGUDSTJENESTE

TELTGUDSTJENESTE
I SPØRRING

i Trige kirke torsdag den 31. august
kl. 19.00

Søndag den 18. juni kl. 11.00

Byfesten er igen i år rykket op på
”Grønningen”, og det er kirken i dagens
anledning også. Dagen begynder med
kaffe og rundstykker for alle i teltet fra
kl. 10.00.
Spillemændene ”Knapsårask!”
Til den festlige og uformelle familie
gudstjeneste v/ Peter Viuff, medvirker
spillemandsorkesteret Knap-så-rask.
Arrangør: Spørring byfest og
menighedsrådet

JUNI · JULI 2017

SOMMERFEST

i Ølsted lørdag den 12. august
Der er sommerfestgudstjeneste i
Ølsted sognehus kl. 11.00. Efter gudstjenesten vil der være underholdning for
børn og voksne, hvorefter menighedsrådet inviterer på en let sommerfrokost.
Lone Hindø

Efter en gudstjeneste i familiehøjde,
hvor vi både skal synge nye og gamle
salmer, skal vi hilse på de kommende
konfirmander. Kirkesangeren vil under
gudstjenesten introducere os for
salmesangen og lære os at synge en af
salmebogens nyere salmer.
Alle er velkommen!
Sognepræst Peter Viuff

LITTERATURKREDS

Tre onsdage i det kommende efterår
Her i efteråret vil vi med udgangspunkt
i reformationsjubilæet læse Jakob
Knudsens roman om Luther.
Oprindelig udkom den som to romaner,
nemlig Angst og Mod, men er nu
samlet i ét bind. Altså: Jakob Knudsen:
Martin Luther.
Vi vil mødes tre onsdage i det
kommende efterår.
Onsdag den 13. september,
onsdag den 11. oktober og
onsdag den 22. november
i Trige sognegård fra kl. 19-21.
Første gang læser vi de 6 første kapitler.

SOMMERSTRIK

Onsdag, 19. juli kl. 10.00
Trige sognegård

Tilmelding kan ske til:
Lilly Pedersen, tlf. 86 23 13 59 eller
e-mail: Lilly.folke@pedersen.mail.dk

Kaffe, eventyr og sang

Steffen Lindfors

Velkommen til en lille sammenkomst i
højsommer. Tag dig strikketøj med. Vi
strikker, jeg læser lidt højt, og vi synger.
Lone Hindø

STUDIETUR

Studietur i Højskolen til Farsø
den 16. august
Vi skal i år mod nord, nærmere betegnet Farsø. Vi skal besøge Thit Jensens
mindestue. Og vi skal også besøge hendes brors, Johs. V. Jensens, museum.
Vi har selv madkurv med til frokosten,
og vi drikker kaffe m. lagkage på Hotel
Postgården i Mariager. Det er onsdag,
den 16. august.
Afgang fra Trige sognegård kl. 10.00 og
fra Spørring kirke kl. 10.10. Hjemkomst
senest kl. 16.30.
Tilmelding og betaling (200 kr.)
til Henny Hansen på 3020 2899.
E-mail: heh@privat.tele.dk

BYVANDRING I ØLSTED

ONSDAG DEN 23. AUGUST KL. 19.00.
Vi mødes ved Ølsted sognehus.
En tur rundt i byen, hvor et par barnefødte vil fortælle om byen i gamle dage.
Efter turen er der kaffe og kage i sognehuset, hvor vi kan snakke videre og få
besvaret eventuelle spørgsmål.
Gratis entre.
Arr.: Trige-Ølsted Lokalarkiv og
Ølsted menighedsråd.
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HELVEDE, ELLER DET DER LIGNER
Hvad er det mon, der gør ulykker, katastro
fer og ondskab så fascinerende, at vi
næppe kan få nok af det. Vi søber det i os
som underholdning. Vi tiltrækkes af disse
ting på samme måde, som en natsværmer
tiltrækkes af stearinlyset. Vil vi selv, som
natsværmeren, gå til i stearinlysets flamme?
Det er ikke til at sige, men påfaldende er
det, at vor fantasi aktiveres i ekstrem grad af
død og ulykke.
Kikker vi for eksempel på de beskrivelser, vi
har af henholdsvis Himmel og Helvede, vil
vi opdage noget sjovt. Himlen er som regel
noget med rent hvidt tøj, hallejuja og ideél
basunmusik. Hvordan man skal få en hel
evighed til at gå med dét, falder langt uden
for de flestes forestillingsevne. Men Helvede
derimod! Det sproglige aktivitetsniveau har
ingen grænser. Der findes ikke den pinsel,
der ikke er beskrevet og gennemprøvet i
fantasien med angstblandet nydelse.
Prøv f. eks. at lytte til pastor Thomsen fra
Hans Kirks “Fiskerne”:
“Umærkeligt steg præstens stemme.
Han talte nu om menneskenaturens svig
og ondskab. Det var en snaps, der bed.
Kvinderne sad med nedslagne øjne og følte
en gysen, da han tog fat på utugten. Hver
hemmelig drift, hver skjult og ublu længsel
i sjælens dyb vidste præsten besked om.
Han stillede skikkelige folk op foran et spejl,
hvor de så sig selv i hæslig forvrænget
skikkelse, og djævelen stod bagved og lo.
Med tordenrøst remsede han op: drikkeri,
dans, kortspil, gudsfornægtelse, hor og –
han hævede sine knyttede næver som for
at slå prædikestolen i splinter, men i stedet
for et brøl, hviskede han: Helvede. Ordet fik
en sælsom uhygge. En kvinde gav et kvalt
hvin. Og nu tog han fat med en stemme, der
rungede og gav genlyd fra hvælvingerne.
Han piskede folk med byger af svovl og ild.
Hans brølende veltalenhed slog folk som
med økser i hovedet.”
J. P. Jacobsen kan også i novellen “Pesten i
Bergamo”. Det er en munk, der taler i den
pestramte bys kirke:
“Om Helvede talte han, om at det var
uendeligt som Himlen er uendelig, om
den ensomme Verden af Pine, hver af de
Fordømte har at gjennemlide og at fylde
med sine skrig, Søer af Svovl var der, Marker
af Skorpioner, Flammer, der lagde sig om
ham, som en Kaabe den lægger sig, og stille,
hærdede Flammer, der borede sig ind i ham
som et Spydsblad, der drejes rundt i et Saar.

Der var ganske stille, aandløse lyttede de
efter hans Ord, for han talte, som havde han
set det med sine egne Øjne, og de spurgte
sig selv, er ikke denne en af de Fordømte,
som er sendt til os op af Helvedes Gab for at
vidne for os.”
Sådan skal der prædikes! Menighederne står
overfor et ganske klart valg: Himmel eller
Helvede. Det første alternativ kender man
ikke meget til, det andet skal man for enhver pris undgå, men man kan ligesom ikke
få information nok om det, man skal undgå.
Et lidt grumset valg må man nok sige.
Men hvad er Helvede egentlig for noget?
Det mest nærliggende sted at søge
oplysning om dette må vel være i bibelen.
Det gamle Testamente kender ikke noget
til Helvede. Når man i de tider døde, så
havnede man i Sjeol, dødsriget, og det
gjorde alle, uanset rang og stand. Det var
ikke noget rart sted, bevares, men da ingen
undslap, kan det jo dårligt sammenlignes
med det Helvede, vi kender. I Det ny Testamente er forestillingerne meget uklare. Ét
sted er det et opbevaringssted for de døde,
indtil Dommedag kommer; et andet sted
er det jo dér, hvor der er gråd og tænders
gnidsel og et tredie sted er det dér, alle de
fordømte skal anbringes efter Dommedag.
Med andre ord, Jesus havde ikke nogen klar
politik på dette område.
Efterhånden som kristendommen vinder
mere og mere udbredelse, og løftet om
en bolig i Himmerige vinder fodfæste i de
omvendte, opstår naturligt nok overvejel
ser over, hvad der skal ske med de ikke
omvendte, som oven i købet tit forfulgte
de kristne med bål og brand. Et meget
ubehageligt sted ville vel være passende.
Fjendebilledet var dengang meget klart.
Kristendommen blev så statsreligion,
og alle skulle så i realiteten være brødre
og søstre i Herren, men sådan gik det jo
langtfra. Fjenden skulle nu findes i egne
rækker. Hvem troede ikke lige så meget
som en selv, og hvem troede måske på
noget, der var anderledes, end det man
selv troede. Ensretningen omkring den
“rette” tro satte ind. Nogle tankemønstre
fra hedenskabet har sandsynligvis været
gode hjælpere i denne gode sags tjeneste.
I de fleste religioner er det jo sådan, at det
gode og det onde er placeret hos gode
guder og onde guder. I kristendommen har
man kun én gud, og han er god, men det
onde eksisterer uanfægtet af dette faktum.
Da det onde ikke kan komme fra Gud, så

må det komme fra os, men vi er jo skabt af
Gud, og kan det virkelig have sin rigtighed,
at det gode skaber det onde. Selvfølgelig
ikke. Satan står for det onde, og han er
denne verdens fyrste. Han er tættere knyttet
til Gud end vi er, i hvert fald oprindeligt.
Vi mennesker er for så vidt uskyldige, lige
bortset fra at vi er modtagelige for Satans
fristelser. Men i store træk er vi blevet en
slagmark mellem to guddommelige magter
i den stadige kamp mellem det gode og det
onde. Vi kan selv vælge i hvilken hær, vi vil
være rekrutter, og det gør sagen temmelig
indviklet for de fleste. Valg er sjældent af
det gode, med mindre det er folketingsvalg,
for de betyder sjældent så meget. Heldigvis
er denne tankegang helt ukristelig. Den
indebærer nærmest, at der er to guder, en
god og en ond, men da hele fundamentet i
den kristne tro er, at der kun er én gud, må
denne tankegang fordømmes, hvor belejlig
og letfattelig den end er, når man altså lige
ser bort fra det ubehagelige valg, man selv
skulle tage ansvaret for.
Tilbage til det kristelige. Der er én gud, og
han er god, men det onde eksisterer fremdeles. Hvor kan det dog komme fra?
“Helvede, det er de andre”, sagde den
franske digter, Sartre. Det er jo så sandt som
det er sagt, men han var desværre ateist og
ikke kristen.
Vi er alle én mod alle andre, og vi har ondt
af os selv som bare pokker. Skulle vi ikke lige
prøve at vende hele butikken 180 grader?
Jeg er et helvede for temmelig mange
mennesker, har de fortjent det, ønsker jeg
at være det, kan jeg måske forandre det.
Jeg tror faktisk ikke mange har ambitioner i retning af at være helvede for nogen
overhovedet.
Prøv kærligheden, prøv den.
Hvor kærligheden er til stede er gudsriget
midt iblandt jer. Hvor den ikke er, er gråd og
tænders gnidsel.
Himmel og Helvede kan måske synes langt
fra hinanden, både i tid og rum, men det
er os mennesker, der står i brændpunktet
mellem de to. Valget er såmænd klart nok:
vil du Himlen eller Helvede? Desværre bliver
svaret jo nok, med en lidt fordrejet Piet Hein,
jeg vil sgu mig selv.
Steffen Lindfors
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SOGNEBLAD

KONFIRMATIONER I 2018
Spørring
St. Bededag
Fredag den 27. april kl. 10.00
Er kirken lukket på grund af renovering, vil der blive arrangeret
konfirmation samme dato i en
nabokirke.
Trige B-klassen
Lørdag den 28. april kl. 10.00
Trige A-klassen
Søndag den 29. april kl. 10.00

KONFIRMATIONER I 2019
Trige B-klassen
St. bededag
Fredag den 17. maj kl. 10.00
Trige A-klassen
Lørdag den 18. maj kl. 10.00
Spørring
Søndag den 19. maj kl. 10.00

TRIGE · ØLSTED · SPØRRING

KIRKELIGE
HANDLINGER

2017

Døde
30.01.17		
11.03.17		
23.03.17		

Alfred Gissel Lundgren		
Sarah Erica Andersen		
Mathias Givard Kristiansen		
Andreas Shakya Buch-Jepsen		
Odin William Hindø-Rollins		
Eric Wilbur Hindø-Rollins		
Villads la Cour Jespersen		
Oskar Kildahl Svendsen		
Anna Lise Madsen		
Grethe Linda Hansen		
Per Rasmussen

SPØRRING KIRKE
Døbte
16.04.17		
22.04.17		
Døde
19.02.17		

TRIGE

Søndag den 4. juni
Pinsedag

TRIGE KIRKE
Døbte
22.01.17		
19.02.17		
12.03.17		
02.04.17		
09.04.17		
09.04.17		
16.04.17		
16.04.17		

GUDSTJENESTER

JUNI · JULI 2017

DET SKER

Ingen

Søndag den 11. juni
Trinitatis

11.00 Peter Viuff

9.30 Peter Viuff

Søndag den 18. juni
1. søndag efter trinitatis

Se Spørring

Se Spørring

Søndag den 25. juni
2. søndag efter trinitatis

11.00 Peter Viuff

9.30 Peter Viuff

Søndag den 2. juli
3. søndag efter trinitatis

Søndag den 16. juli
5. søndag efter trinitatis

10.00 Peter Viuff
10.00 Lone Hindø
Sommerkaffe

Søndag den 23. juli
6. søndag efter trinitatis

10.00 Peter Viuff
10.00 Peter Viuff

Søndag den 6. august
8. søndag efter trinitatis

10.00 Peter Viuff

Søndag den 18. kl. 11.00.
Teltgudstjeneste i Spørring.
”Grønningen” Ølsted.

Lørdag den 12. kl. 11.00.
Sommerfestgudstjeneste.
Ølsted sognehus.

Onsdag den 21. kl. 10.00.
Højskolen Vildrosen.
Rundt om Storm P.
Trige sognegård.

Onsdag den 16. kl. 10.00.
Studietur i Højskolen
Trige sognegård

JULI
Onsdag den 19. kl. 10.00.
Sommerstrik.
Trige sognegård.

Onsdag den 23. kl. 19.00.
Byvandring i Ølsted.
Vi mødes ved Ølsted sognehus.
Torsdag den 31. kl. 19.00.
Konfirmandindskrivningsgudstjeneste.
Trige kirke.

11.00 Lone Hindø
Sommerfest-gudstjeneste *

Søndag den 13. august
9. søndag efter trinitatis

10.00 Lone Hindø
Sommerkaffe

Søndag den 20. august
10. søndag efter trinitatis

9.30 Nanna Holm

Søndag den 27. august
11. søndag efter trinitatis

11.00 Lone Hindø
”Lille Verden”
Tove Ditlevsen 100 år.
Solist:
Birgitte Wedell-Wedellsborg.
Kirkekaffe.

Torsdag den 31. august

19.00 Peter Viuff Konfirmandindskrivnings-gudstjeneste *

Søndag den 3. september
12. søndag efter trinitatis

9.30 Peter Viuff

AUGUST

11.00 Peter Viuff
Familiegudstjeneste i telt*

10.00 Lone Hindø

Søndag den 9. juli
4. søndag efter trinitatis

I TRIGE, ØLSTED
OG SPØRRING
JUNI

Ingen

Ingen

Lørdag den 12. august
Poul Birk Rasmussen

SPØRRING
9.30 Peter Viuff

Mandag den 5. juni
2. pinsedag

Søndag den 30. juli
7. søndag efter trinitatis

Karla Drejer Ørgaard		
Signe Agerlund Josefsen		

ØLSTED
11.00 Peter Viuff

Gudstjenester på Lokalcenter Bjørnshøj, alle dage kl. 14.00
Tirsdag den 6. juni – Peter Viuff
Tirsdag den 1. august – Peter Viuff
Tirsdag den 5. september. Høstgudstjeneste – Lone Hindø

11.00 Nanna Holm
9.30 Lone Hindø

11.00 Peter Viuff
* betyder: Læs om det inde i bladet.
Ønsker man at blive hentet i taxa til gudstjeneste, så ring blot til den
præst, der forestår gudstjenesten. Så vil det blive ordnet.

