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HØSTGUDSTJENESTE

Søndag den 17. september kl. 10.00
i Ølsted Kirke

Foto: Ulrik Samsø Figen
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ADRESSELISTE

SOGNE- OG KIRKEVEJVISER
Sognegården
Lergravvej 2, Trige
Tlf. 86 23 12 03
Sognepræst
Peter Viuff
E-mail: POFV@km.dk
Tlf. 86 23 00 69
Træffes ikke mandag.
Sognepræst
Lone Hindø
E-mail: LOHI@km.dk
Tlf. 86 94 22 62
Træffes bedst mandag-torsdag
kl. 8-9. Træffes ikke fredag.
Kirkekontor
Lisbjergvej 15A,
Lisbjerg, 8200 Århus N
Tlf. 87 13 58 36
Kontortid mandag-fredag 9-13,
onsdag tillige 16-18.
Kordegn
Marianne Vasard Nielsen
E-mail: mvn@km.dk
Organist
Cecilie Harbo Pedersen
E-mail: cilleharbo@hotmail.com
Tlf. 40 26 59 89

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

Så kan du altid kontakte en af pastora
tets 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.

Menighedsrådsformand
Steffen Lindfors
E-mail: Lindfors@dlgpost.dk
Tlf. 86 23 05 64
Kasserer
Anne Birthe Bruun Madsen
E-mail: bruunmadsen@mail.dk
Tlf. 21 40 87 90
Kirkeværge
Poul Erik Hørning Jensen
E-mail: poulerik@hoerningjensen.dk
Tlf. 61 45 86 98
Graver
Kenneth Svendson
E-mail: trigegraver@hotmail.dk
Tlf. 24 49 44 57

ØLSTED SOGN
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500 ÅRS JUBILÆUM
FOR MARTIN LUTHERS
REFORMATION

Menighedsrådsformand
Niels Hjortshøj
E-mail: bertha.hjort@mail.dk
Tlf. 51 95 92 08
Kasserer
Birte Skrøder Bødskov
E-mail: birte@dod.com
Tlf. 86 23 00 84
Kirkeværge
Preben Holm Laursen
Tlf. 22 92 73 08
Kontakt vedr. kirkegården til
kirkeværgen
Kirketjener
Marianne Søe Wulff
Tlf. 25 30 00 65

SPØRRING SOGN
Menighedsrådsformand
Linda Bolet
E-mail: Lindabolet@yahoo.ca
Tlf. 86 98 96 34
Kasserer
Thorkild Qvist Frandsen
E-mail: tqfrandsen@gmail.com
Tlf. 86 78 50 45
Kirkeværge
Poul Erik Hørning Jensen
E-mail: Poulerik@hoerningjensen.dk
Tlf. 86 98 93 32
Graver
Ruth Spanner
E-mail: stormspanner@hotmail.com
Tlf. 86 45 45 38 / 22 57 77 20

Når vi her i 2017 fejrer 500 års reformationsjubilæum, må man spørge sig selv,
hvad reformationen fik af betydning, og
hvad den betyder for os i dag.
Reformationen fik og har stadig for millioner
af mennesker indflydelse på alle livets
områder. Den måde vi tænker og føler på,
hvad og hvordan vi tror, og hvordan vi giver
udtryk for vores tro. Alt dette er også i dag
påvirket af reformationen.
Det hele begyndte med en ung professor
i teologi, der skrev 95 teser og slog dem
op på kirkedøren i Wittenberg. Med disse
teser satte Martin Luther bl.a. spørgsmåls
tegn ved kirkens afladsvæsen. Aflad var en
praksis, der først og fremmest gav penge i
den katolske kirkes kasse, men vi må ikke
glemme, at aflad også havde en stor religiøs
betydning for folks trosliv.
Med sine teser slog Luther døren ind til en
helt ny verden, men han havde nok ikke
forestillet sig, hvilke samfundsmæssige og
politiske omvæltninger hans reform af troen
og kirken ville få.
For Luther drejede det sig nemlig først og
fremmest om at have det rigtige forhold
til Gud. Luther spurgte: ”Hvordan finder
jeg en nådig Gud?” Det var bl.a. dette
meget personlige religiøse spørgsmål,
der i virkeligheden udløste de politiske og
verdenshistoriske omvæltninger. At Luthers
tanker kunne udvikle en så stor spræng
kraft, skyldes sikkert, at tiden var moden
til en reformation, men også opfindelse af
bogtrykkerkunsten har haft stor betydning
for, hvordan de nye tanker hurtigt kunne
spredes.

Et centralt begreb i Martin Luthers refor
mation var ”frihed”. Når Luther fremhæver,
at et menneske ikke opnår Guds nåde ved
lovoverholdelse, men kun ved en ”frivillig
bundethed” til evangeliet, så betød det
en enorm frihed for mennesket i verden.
Man kan næsten forestille sig, hvordan
middelalderens mennesker må have åndet
lettet op, da de slap ud af den kirkelige
øvrigheds ret til at bestemme over deres
tro. Man kan sige, at mennesket fik en ny
eksistens som ”frivillig bundet” til Guds ord.
Luther mente, at det enkelte menneske
opnår mod og frihed til at forme sit eget liv
i bundetheden til Gud, – i tilliden til nåden
alene.
Heraf opstod også kravet om politisk frihed.
Snart begyndte bønder i Sydvesttyskland
at tage de nye ideer til sig, hvilket udløste
”bondeoprøret” i 1520erne: Da mennesket
har modtaget frihed og værdighed fra
skaberen selv, har ingen andre lov til at tage
den fra ham. Bønderne krævede afskaffelse
af deres slaveforhold. De begrundede deres
frihedskrav i den hellige skrift, og som
Luther lod de sig kun mod- og overbevise
med argumenter fra Bibelen. Luther var dog
bange for, at anarki ville bryde ud, og af den
grund støttede han ikke oprørerne. Trods
Luthers modstand mod oprøret hører den
reformatoriske ”åbenbaring” af det enkelte
menneskes bibelsk begrundede frihed med
til den lange og ofte blodige europæiske
frihedshistorie. Trangen til frihed blev ved
med at være en drivkraft og har skabt det
samfund, vi har i dag, hvor der er politisk
frihed, og hvor det enkelte menneske kan
tænke frit.
Med Luther stod mennesket direkte over for
Gud. Præster og kirke skulle ikke længere
stå mellem det enkelte menneske og Gud,
– mennesket selv var myndiggjort. Kravet
om demokrati har også sine rødder i det
reformatoriske krav om myndighed. Den,
som er myndig i troen, bliver også bevidst
om, at han i sine beslutninger står alene,
uden formynder, og er ansvarlig for sig selv.
Luther sagde: ”Her står jeg, jeg kan ikke
andet.“ Disse ord betyder: Også over for de
højeste instanser gælder den individuelle

ansvarlighed for egne handlinger. Det
betyder dog ikke en grænseløs individu
alisme, for ligesom friheden er bundet til
skriftens ord, er også individet bundet til sin
samvittighed. Denne bundethed til sam
vittigheden gør fri, – fri til et selvstændigt,
ansvarsfuldt og samvittighedsfuldt liv.
Når friheden er bundet til evangeliet, ligger
den konsekvens lige for, at bibelen skal
kunne læses af alle kristne mennesker.
Overalt i Europa opstod der derfor dengang
bibeloversættelser til folkelige sprog, og
i 1550 udkom Christian den 3.s bibel på
dansk. Man kan sige, at den europæiske
kultur bliver en bogens, ordets og skriftens
kultur. Alle og enhver skal kunne tage del
heri. Boglig dannelse bliver derfor også
næsten forstået som en religiøs pligt, og
dermed lægges faktisk også fundamentet
for den senere rationalisme.
Ved siden af evangeliets sandhed og frihed
var reformationens vigtigste ord „nåde“.
Luther sagde, at man alene ved Guds nåde
bliver til et retfærdigt og godt menneske.
Når mennesker bliver klar over, at de på
uforståelig vis har fået noget foræret, er
blevet støttet eller beskyttet, eller hvis
de med stor forbavselse oplever, at de er
kommet ud for noget godt, som de ikke
selv har gjort sig fortjent til, så kan de have
en oplevelse af nåde. På latin hedder nåde
„gratia“, – deraf ordet ”gratis”.
Lad os i hele 2017 og fremover glæde os
over Reformationen og over alt, hvad den
har bragt med sig af godt. Alt det reforma
toriske tankestof, som stadig gratis ligger
til fri afbenyttelse for os alle, og som stadig
præger vores samfund og daglige liv i dag.
Inspireret af Luther forskningen,
sognepræst Peter Viuff

”Her står jeg,
jeg kan ikke andet.“
Martin Luther
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HISTORIEN OM
MARTIN LUTHERS
LIV SOM REJSE
BERETNING

Torsdag den 24. august kl. 19.30
i Trige Sognegård. Foredrag af
sognepræst Torben Brink

I hele år 2017 fejrer vi reformationens
500-års jubilæum. Men hvad er det
egentlig, vi fejrer for fuld udblæsning?
Og ikke mindst: Hvem var ophavs
manden til hele postyret? Med udgangs
punkt i de 95 teser om afladshandelen
fra 1517 tager Torben Brink os med på
en forrygende og meget personlig rejse
gennem Luthers farverige liv og drama
tiske virke. Som var det et rejseforedrag,
skal vi på besøg i alle de store Lutherbyer, men samtidig kommer vi også
godt og grundigt omkring reformation
ens baggrund og betydning.

KONCERT
MED DE TO
BØRNEKOR
Sognegården var fyldt med glade børn
og deres familier torsdag den 1. juni.
Spirekoret og Børnekoret havde
som afslutning på sæsonen inviteret
forældre, søskende og bedsteforældre
til koncert.

”ET LETSINDIGT
ORD”

Organist Cecilie Harbo Pedersen

Kirkesangeren vil under gudstjenesten
introducere os for salmesangen og lære
os at synge en af salmebogens nyere
salmer.

”Knap så rask” spillede under morgenkaffen
og ved gudstjenesten i teltet.

Sognepræst Peter Viuff

”Sy-damerne” og kunstner Kiss Jønsson ved
deres flotte altertæppe.

Spørring børn og kunstner Kiss Jønsson med
deres flotte altertavle højt i baggrunden.

TRIGEKORET

KOR FOR BØRN

med start den 24. august i Trige
Sognegård

Sognebladet kan også læses på:
www.trige.dk og www.8380.dk

Denne aften er temaet høst- og efter
årssange. Der bliver rig lejlighed til at få
rørt stemmebåndene og jeg vil fortælle
lidt om de sange og salmer, vi synger.
Efter en pause med kaffe og kage vil der
blive mulighed for at ønske frit fra både
højskolesangbogen og salmebogen.
Trigekoret medvirker og vil optræde
med et par sange.
Alle er velkomne!

Efter en gudstjeneste i familiehøjde,
hvor vi både skal synge nye og gamle
salmer, skal vi hilse på de kommende
konfirmander.

Alle er velkomne.

Trige Menighedsråd

Tirsdag den 26. september
i Trige Sognegård fra kl. 19.00

KONFIRMANDINDSKRIVNINGSGUDSTJENESTE

Torsdag den 31. august kl. 19.00
i Trige Kirke

Sangerinden Karoline Budtz og guitar
isten Jens Christian Kwella, optrådte
med sange fra besættelsestiden
suppleret med små fortællinger
fra perioden.

De to kor opførte med stolthed og
glæde en lang række sange, som de
har arbejdet med i årets løb.

Foredraget er gennemillustreret med
fortrinsvis egne fotografier fra sommer
en 2015. Alle er velkomne.

SANGAFTEN

SPØRRING BYFEST

Glimt fra byfesten i Spørring den 18. juni 2017

Mange mennesker var mødt op til en
herlig forårskoncert i Sognegården
med duoen ”Et Letsindigt Ord”.

Torben Brink er sognepræst i Lisbjerg.
Han har tidligere undervist i reforma
tionens historie på Aarhus Universitet.
Men her fortæller han frit fra leveren, så
det bliver en meget levende beretning
om Luthers liv og levned.

På billedet: Torben Brink
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MUSIKALSK
LEGESTUE

6 tirsdage kl 9.30 i Trige Sognegård.
Første gang er den 22. august
Som noget nyt kan man deltage i et
forløb med musikalsk legestue for børn
på ca. 1-3 år. Vi mødes til sang og leg i
Sognegården. Det er gratis at deltage
og tilbuddet henvender sig både til
forældre, bedsteforældre og dagplejere.
Der er plads til 15 børn.
Alle er velkomne.
Læs mere på hjemmesiden
www.detresogne.dk. Tilmelding er
nødvendig hos organist Cecilie H. Peder
sen på mail cilleharbo@hotmail.com
eller tlf. 40 26 59 89.

Gratis tilbud til alle sangglade piger og
drenge. Man er altid velkommen til at
komme og være med et par gange, før
man melder sig ind.
Tilmelding er dog nødvendig – kontakt
organist og korleder Cecilie Harbo Ped
ersen på tlf. 40 26 59 89 eller
mail cilleharbo@hotmail.com for
yderligere information.

Trigekoret øver hver tirsdag kl. 19.00-21.00 i Trige Sognegård
Nye medlemmer er meget velkomne. Første gang efter sommerferien er tirsdag den
22. august. Repertoiret spænder vidt, og vi synger både flerstemmige korsatser og
sange fra højskolesangbogen, hovedsagligt klassisk men også lidt rytmisk. Koret
medvirker flere gange om året ved gudstjenester i de tre kirker.
Er du interesseret i at synge med, kan du kontakte korleder og organist Cecilie Harbo
Pedersen, tlf. 40 26 59 89 eller bare møde op en tirsdag aften og se om det er noget
for dig. Det er gratis at deltage.
Organist Cecilie Harbo Pedersen

BLÅ TIME

SPIREKOR
FOR 0.-2. KLASSE

Tirsdag den 31. oktober og
den28. november i Trige Kirke

Torsdage kl. 13.15-14.00
Vi synger en masse gode sange, leger
og har det sjovt. Børnene bliver hentet
på skolen, når de har fri og fulgt over
vejen igen efter korprøven, hvis de skal
tilbage til SFO.

Eftertanke, omtanke, afspænding, refleksion,
åndehul, åndedræt og meditation er alle
ord, der ligger bag Blå Time, som er en stille
stund i kirken.

BØRNEKOR
FOR 3. TIL 6. KLASSE
Torsdage kl. 14.15-15.15
Vi synger mange forskellige slags
sange, arbejder med stemmetræning
og øver os i at synge 2-stemmigt. Koret
medvirker nogle gange om året ved
gudstjenester i de tre kirker.

Det begynder kl. 16.30 og varer tre kvarter.
Det slutter med en kop kaffe/te samt
hjemmebag.
Venlig hilsen Gruppen bag Blå Timer:
Bodil Nielsen, Dorrit Beattie, Henny Hansen,
Ulla de Blanck, Kirsten Nielsen, Lone Hindø,
Helle Mølstrøm og Cecilie Harbo Pedersen

TIMEOUTGUDSTJENESTE

i Spørring Kirke med
”Drop-ind-koret”
Torsdag den 14. september og
26. oktober kl. 20.00

Gudstjenesten vil være en aftenandagt,
hvor der bliver tid til fordybelse og ro
og at tiden føles lidt langsommere, –
noget mange af os kan have gavn af
i en travl hverdag. Vi drikker time
out-kaffe.
Sognepræst Peter Viuff
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HØSTGUDSTJENESTE

Søndag den 10. september
kl. 10.30 i Trige Kirke

Landet over fejres høstgudstjenester. Det er en takkegudstjeneste for det meget, som
vi får. Det minder os også om, at der er mennesker rundt om i verden, som har langt
mindre end os, og som har brug for, at vi hjælper. Også i Trige har vi høstgudstjeneste.
I år har vi inviteret Metalkoret Vulkan til at medvirke i gudstjenesten. Koret blev stiftet
i 1907 som et rent herrekor. Det har tætte relationer til Dansk Metal, som støtter
koret. Dirigent er Bjørn Bønne Christensen. Der vil tillige være udstillet billeder af
billedkunstner Jytte Halvorsen. Efter gudstjenesten inviterer menighedsrådet på let
tapas-frokost i kirken.
Lone Hindø

HØSTGUDSTJENESTE

Søndag den 17. september
kl. 10.00 i Ølsted Kirke
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HØJSKOLEN
VILDROSEN

Denne sensommerformiddag skal
vi sammen takke for, at høsten er
kommet i hus, og vi skal synge vore
skønne høstsalmer.

”MIT KÆRESTE EJE”

”Gamle Venner” medvirker med skøn
musik og spiller med under salmesangen. Efter gudstjenesten er
Menighedsrådet vært ved et let
høsttraktement i våbenhuset.

Vi har alle noget, vi særligt holder af.
Et fingerbøl, en stok fra Himmelbjerget.
Anne Marie Salling og jeg inviterer til en
samtale om vores kæreste eje.

Alle er velkomne!
Ølsted Menighedsråd

Onsdag den 20. september kl. 10.00
i Trige Sognegård

REFORMATION

Søndag den 29. oktober kl. 10.30
i Trige Kirke
I år fejres 500-året for reformationsjubilæet. I Trige planlægger vi at holde gudstjeneste,
som det skete dengang for 500 år siden. Kirkens tre præster: Peter Viuff, Lone Hindø
og Nanna Holm vil alle medvirke. Desuden deltager menighedsrådsmedlem Steffen
Lindfors i det forberedende arbejde.
Efter gudstjenesten er Trige menighedsråd vært ved en lille frokost, som man ville
kunne have fået det for 500 år siden.
Læs mere på: www.detrekirker.dk

Alle er velkomne!
Lone Hindø

KONFIRMANDER OG HØST

HÆKLING,
HYGGE
OG ANDET
HÅNDARBEJDE
Søndag den 10. september
Søndag den 8. oktober
Søndag den 12. november
kl. 14.00-16.00 i Spørring Fælleshus
Måske har du lige set et sjal, du gerne
vil prøve at hækle – eller du har fundet
alle dine fine garnnøgler frem, men kan
ikke finde ud af, hvad du skal lave ud
af dem.
Her er stedet, hvor du kan komme i
gang. Både nybegyndere – som gerne
vil have lidt hjælp til at komme videre
eller bare i gang – og garvede folk er
velkomne.
Vi inspirerer hinanden, hjælper hin
anden med gode råd, samt få hygget
lidt og lært nogle nye mennesker at
kende. Tag dine hæklenåle, strikke
pinde og garn med, så sørger vi for
kaffe, kage og kiks.
Kontakt/tovholder Lone Tanghus
tlf. 27 63 44 42.
Linda Bolet

Høstgudstjeneste med konfirmander, frokost og auktion i Spørring
Søndag den 1. oktober kl. 10.00 v. Peter Viuff

LITTERATURKREDS

Onsdag den 13. september, onsdag
den 11. oktober og onsdag den
22. november i Trige Sognegård
fra kl. 19.00-21.00
Her i efteråret vil vi med udgangspunkt
i reformationsjubilæet læse Jakob Knud
sens roman om Luther. Oprindelig ud
kom den som to romaner, nemlig Angst
og Mod, men er nu samlet i ét bind.
Altså: Jakob Knudsen: Martin Luther.
Første gang læser vi de 6 første kapitler.

Foto: Ulrik Samsø Figen

BABYSALMESANG

begynder tirsdag den 3. oktober
kl. 10.00 i Trige kirke

Sognepræst Peter Viuff har over de
sidste år opbygget et meget fint forløb i
konfirmandundervisning – afvekslende
aktiviteter og udflugter, kombineret med
diakonalt arbejde, deltagelse i gudstje
nester og almindelig klasseundervisning.
Det er også langt ud over – snart det dob
belte af – hvad der kræves i lovgivning
af timer til konfirmandforberedelse. Men
det vidner om en stor lyst og evne til at
engagere de unge mennesker.
Det vil vi gerne være med til at støtte,
og vi takker ja til igen i år at være vært
ved frokosten og at afholde auktion over
konfirmandernes høstkurve. Det er de
færreste af os, der høster selv nu om dage
– men der bliver alligevel samlet æbler
op og plukket brombær og fremtryllet
dejlige hjemmegjort sager. Det er ofte
noget af det, der krydrer konfirmandernes
høstkurve.

i Ølsted. Onsdag den 23. august
kl. 19.00. Vi mødes ved Ølsted
sognehus

Babysalmesang er sang, musik,
bevægelse og rytmik for babyer til
kendte salmer som f.eks. ”I østen
stiger solen op”. Det er et gratis tilbud
til babyer i alderen 0-12 mdr. og
deres forældre eller bedsteforældre.
Babysalmesang foregår i kirken og varer
ca. 30-45 min. og bagefter er der tid til
at drikke en kop kaffe/the og få en snak.
Forløbet er på 8 gange og afsluttes
med en lille gudstjeneste for og med
babysalmesangere v. sognepræst Lone
Hindø og organist Cecilie H. Pedersen.

En tur rundt i byen, hvor et par barne
fødte fortæller om byen i gamle dage.
Efter turen er der kaffe og kage i sogne
huset, hvor vi kan snakke videre og få
besvaret eventuelle spørgsmål.
Gratis entre.
Arr.: Trige-Ølsted Lokalarkiv og
Ølsted menighedsråd

Du kan læse mere om babysalmesang
på www.detresogne.dk. Der er plads
til 10 babyer på holdet. Læs mere på
www.detresogne.dk. Tilmelding
er nødvendig hos organist
Cecilie Harbo Pedersen på mail
cilleharbo@hotmail.com eller
tlf. 40 26 59 89.

Kom og vær med til at støtte konfirman
derne og Kirkens Korshær – og hvis du er
heldig, får du en flot kurv med hjem.

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

BYVANDRING

Pengene, som samles ind ved auktionen,
går til Kirkens Korshærs arbejde.

Linda Bolet

BIBLIODRAMA

Søndag den 12. november
kl. 10.00 i Spørring Kirke

Vi holder familiegudstjeneste i Spørring
Kirke, hvor børnekoret, som er ledet af
organist Cecilie Harbo Pedersen, del
tager. I gudstjenesten vil der også være
bibliodrama med børn fra Spørring.
Jeg læste en gang en god forklaring
på, hvad bibliodrama kan være:
”Bibliodrama er Biblen sat i bevægelse.
Det er ikke teater, men ikke desto
mindre meget bevægende.”
Efter gudstjenesten vil menighedsrådet
invitere os på lidt at spise og drikke.
Lone Hindø

DET TABTE SYRIEN

Onsdag den 25. oktober 2017
kl. 10.00. Foredrag v. Else Knudsen
På Lokalcenter Bjørnshøj, Gartnerparken 1-5, 8380 Trige

En kvindes fortælling om hendes
oplevelsesrige rejse til Syrien. Få et ind
blik i, hvordan den menige syrer levede,
syrernes eget syn på landet, og om
hvordan landets daværende styreform
så ud, set gennem syriske øjne.
Efter foredraget serveres den lokale
Bjørnshøjgryde samt en øl/vand.
Billetter à 50 kr. sælges i forsalg fra den
20. september. Se opslag eller kontakt
heh@privat.tele.dk eller mobil
30 20 28 99.
Arr. Lokalcenter Bjørnshøj, Trige menig
hedsråd og Højskolen Vildrosen
Linda Bolet
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KONFIRMATIONER I 2018
Spørring
St. Bededag
Fredag den 27. april kl. 10.00
Er kirken lukket på grund af reno
vering, 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

TRIGE · ØLSTED · SPØRRING

KIRKELIGE HANDLINGER
TRIGE KIRKE
Døbte
21.05.17
28.05.17
30.07.17
30.07.17

Kirstine Johanne Bak-Østerby
Freja Kjeldgaard Mahler
Sandra Kopp Vester
Karl Feld Rivera-Hansen

Vielse
29.04.17	Rebecca Krone Møller og
Michael Krone Møller
20.05.17 Emilie Wulff Paustin og
Peter Hartvig
03.06.17 Maria Louise Schütt Vandbæk
og Tobias Schütt Vandbæk
03.06.17 Mai Vandbæk og
Niclas Colin Vandbæk
03.06.17 Nelly Marie Foldager Kath og
Mathias Maarup Foldager Kath

Døde
04-04-17
07-05-17
20-05-17
21-05-17
01-06-17
07-06-17
29-06-17
06-07-17
17-07-17
20-07-17

ØLSTED KIRKE
Døbte
10.06.17

Døde
21.07.17

Spørring
Søndag den 19. maj kl. 10.00

Jytte Engvang Andersen
Karen Marie Bech 		
Haxthausen
Karl Frederik Jensen
Franck Lyngsø Sørensen
Flemming Braüner
Birthe Larsen
Agda Maggi Møller Jensen
Kaj Erik Iversen
Grete Thomsen
Karen Rasmussen

My Kjær Schaldemose
Christophersen
Niels Jørgen Jensen

DET SKER
Tirsdag den 22. kl. 9.30
Opstart af musikalsk legestue.
Trige Sognegård.
Tirsdag den 22. kl. 19.00
Trigekoret øver første gang efter
sommerferien. Trige Sognegård.
Onsdag den 23. kl. 19.00
Byvandring i Ølsted. Ølsted Sognehus.
Torsdag den 24. kl. 19.30
Historien om Martin Luthers liv som rejse
beretning. Trige Sognegård.
Torsdag den 31. kl. 19.00
Konfirmandindskrivningsgudstjeneste.
Trige Kirke.

SEPTEMBER

9.30 Peter Viuff

Søndag den 10. september
13. søndag efter trinitatis

10.30 Lone Hindø
Høstgudstjeneste med
Smedekoret Vulkan m.m.
Let frokost i kirken*

ØLSTED

Torsdag den 14. september

20.00 Peter Viuff
Timeout gudstjeneste
med kaffe*

Søndag den 17. september
14. søndag efter trinitatis

Søndag den 24. september
15. søndag efter trinitatis

OKTOBER
Tirsdag den 3. kl. 10.00
Opstart af babysalmesang. Trige Kirke.
Søndag den 8. kl. 14-16
Håndarbejde og hygge. Spørring Fælleshus.

10.00 Peter Viuff
Høstgudstjeneste med
orkesteret ”Gamle Venner” og let
høsttraktement i våbenhuset*
11.00 Peter Viuff

9.30 Peter Viuff

Søndag den 1. oktober
16. søndag efter trinitatis

10.00 Peter Viuff
Høstgudstjeneste med
let frokost i våbenhuset*

Søndag den 8. oktober
17. søndag efter trinitatis

9.30 Peter Viuff

Søndag den 15. oktober
18. søndag efter trinitatis

11.00 Lone Hindø

11.00 Peter Viuff
9.30 Lone Hindø
9.30 Peter Viuff

10.30 Peter Viuff, Nanna Holm,
Lone Hindø – Reformations
gudstjeneste
Jytte Kusk, fløjte
Let frokost i kirken*

Tirsdag den 31. oktober

16.30 Lone Hindø
Blå time. Stillegudstjeneste*

Torsdag den 2. november

Onsdag den 25. kl. 10.00
Foredrag: ”Det tabte Syrien”.
Lokalcenter Bjørnshøj.

Søndag den 5. november
Allehelgensdag

Torsdag den 26. kl. 20.00
Timeout-gudstjeneste. Spørring Kirke.
Tirsdag den 31. kl. 16.30
”Blå time”. Trige Kirke.

Søndag den 12. kl. 14-16
Håndarbejde og hygge. Spørring Fælleshus.

Onsdag den 13. kl. 19.00
Litteraturkreds. Trige Sognegård.

Onsdag den 22. kl. 19.00
Litteraturkreds. Trige Sognegård.

Torsdag den 14. kl. 20.00
Timeout-gudstjeneste. Spørring Kirke.

Tirsdag den 28. kl. 16.30
”Blå time”. Trige Kirke.

Se Trige

Se Trige

17.00 Peter Viuff
”Det’ for børn”
Familiegudstjeneste
16.00 Peter Viuff
Allehelgen*

Søndag den 12. november
22. søndag efter trinitatis

11.00 Peter Viuff

Søndag den 26. november
Sidste søndag i kirkeåret

9.30 Peter Viuff

Tirsdag den 28. november

16.30 Lone Hindø.
Blå time
Stillegudstjeneste*

Søndag den 3. december
1. søndag i advent

10.00 Peter Viuff
Kirkekaffe med æbleskiver

NOVEMBER

11.00 Peter Viuff
20.00 Peter Viuff
Timeout gudstjeneste
med kaffe*

Søndag den 29. oktober
20. søndag efter trinitatis

Onsdag den 11. kl. 19.00
Litteraturkreds. Trige Sognegård.

SPØRRING
11.00 Peter Viuff

Torsdag den 26. oktober

Søndag den 10. kl. 14-16
Håndarbejde og hygge. Spørring Fælleshus.

Onsdag den 20. kl. 10.00
Højskolen Vildrosen ”Mit kæreste eje”.
Trige Sognegård.

TRIGE

Søndag den 3. september
12. søndag efter trinitatis

Søndag den 22. oktober
19. søndag efter trinitatis

I TRIGE, ØLSTED OG SPØRRING
AUGUST

2017

Gudstjenester på Lokalcenter Bjørnshøj, alle dage kl. 14.00
Tirsdag, 5. september – Høstgudstjeneste, Lone Hindø
Tirsdag, 3. oktober – Lone Hindø
Tirsdag, 7. november – Lone Hindø

9.30 Peter Viuff

10.00 Lone Hindø
m. børnekor
Bibliodrama*
11.00 Peter Viuff

19.00 Lone Hindø
med Trigekoret.
Derefter samles vi i Ølsted
Sognehus.

15.00 Nanna Holm.
Kl. 16.00 er der juletræstænding
på torvet. Æbleskiver og gløgg.

* betyder: Læs om det inde i bladet.
Hvis du ønsker en taxa til gudstjenesten, så ring til den præst,
som har gudstjenesten, og der vil blive bestilt en taxa.

