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 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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Det er fortalt, at Martin Luther engang
blev spurgt: ”Hvad ville du gøre, hvis du
fik at vide, at verden gik under i morgen?” Han svarede: ”Så ville jeg plante
et æbletræ i dag.”
Menneskets forhold til naturen har varieret
meget set i et historisk perspektiv. Indtil
bondestenalderen indgik mennesket stort
set i naturen som ethvert andet pattedyr.
Man overlevede som samlere og jægere.
Man var nomader, som drog videre, når
maden slap op omkring de bopladser, hvor
man opholdt sig. Det var et spørgsmål om
overlevelse. Maden skulle fravristes naturen
i en evig kamp for overlevelse.
For ca. 10.000 år siden blev landbruget
opfundet i Mellemøsten imellem floderne
Eufrat og Tigris. Kendskabet til landbrug
nåede Danmark i bondestenalderen, ca.
4.000 f. Kr. Dermed var grunden lagt til en
total ændring af natur til kulturlandska
ber, og samtidig var grunden lagt til vores
moderne kultur, hvor de fleste mennesker
efterhånden blev bofaste i byer. Denne
udvikling gik langsomt i begyndelsen, men
tog fart i jernalderen omkring Jesu tid, hvor
de første af vore nuværende landsbyer blev
grundlagt.
Omdannelsen og ødelæggelsen af naturen
tog rigtig fart i forbindelse med industriali
seringen, som begyndte i England i slutnin
gen af 1700-tallet.
Nu fik mennesket rådighed over maskiner,
og dermed kunne udnyttelsen af naturen til
fordel for mennesket rigtig tage fart. Fossile
brændstoffer og mineraler blev udvundet,
landbruget blev industrialiseret, og regn
skovene blev fældet. Fokus var alene rettet
imod en udnyttelse af naturens rigdomme
og ikke på en bevaring af dens ressourcer.
Først i 1960’erne begyndte man så småt
at bekymre sig om forurening og natur
ødelæggelse. Det medførte, at man i 1972
fik udarbejdet en rapport: ”Grænser for
vækst”, som forudsagde, at vi ikke kunne
fortsætte vores udnyttelse af naturen, uden
at det ville få katastrofale konsekvenser for
menneskeheden. Det blev fulgt op af Brunt
landrapporten i 1987 (opkaldt efter den
norske statsminister Gro Harlem Bruntland),
som introducerede begrebet ”bæredyg
tighed”.

Det hedder i rapporten:

”En bæredygtig udvikling er en udvikling,
som opfylder de nuværende behov, uden at
bringe fremtidige generationers muligheder
for at opfylde deres behov i fare.”
Bruntlandrapporten
Denne rapport betød, at forurening og
miljøødelæggelse blev sat på den globale
dagsorden. I de seneste år kender vi det
især i forbindelse med COP- møderne om
den globale opvarmning, hvor man forsøger
at opnå en international aftale om begræn
sning af temperaturstigningen på Jorden.
Det lykkedes endeligt – til manges glæde
- på COP-mødet i Paris i 2015. Den ameri
kanske præsident, Donald Trump, har dog i
år meldt USA ud af aftalen.

”Grøn Kirke” har teologi som udgangspunkt.
Man mener, at kristendom og kirker kan gå
i spidsen i forhold til det sted, man er. Og
man fastholder at tale i et religiøst-poetisk
sprog, som opfatter naturen som andet og
mere end en ressource. Man ser mennesker
som havende et ansvar for Guds Skaber
værk. – Jeg har stor sympati for tankerne
bag ”Grøn kirke”, og har man lyst til at læse
mere om det, kan det nemt ske her:
www.gronkirke.dk/

Skabelsesberetningen finder vi i Første
Mosebog. Her kan vi læse om natur og
mennesker som Guds skabninger, og
mennesket bliver pålagt et særligt
ansvar, nemlig at det skal tage vare
på naturen, passe på naturen.

Af sognepræst Lone Hindø

Kirkerne landet over passer
generelt godt på naturen
i dens forskellige former.
Nogle er knyttet sammen
i ”Grøn kirke”, som hører
under Danske Kirkers
Råd / De Europæiske
Kirkers Miljønetværk.
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TRO ELLER LAD VÆRE
Der er vel ikke mange af dette blads
læsere, der ikke kender den grufulde
historie om Abraham, der skal ofre
sin eneste søn til Gud, bare fordi Gud
befaler det.
Det, der tilsyneladende kan falde nogle for
brystet, det er Abrahams villighed til bare
at gøre, som Gud befaler. Der har på et tid
spunkt ligefrem været forslag fremme, der
ville have teksten fjernet fra bibelen, fordi
den opfordrede til den groveste fundamen
talisme, og det bryder vi os aldeles ikke om.
Der skal være en vis form for begrænsning i
vor lydighed over for Gud. Abraham kaldes
jo også troens fader, og hvad kan en sådan
tro dog ikke føre til, hvis den tages bog
stavelig.
Nu kan man altså læse en sådan historie på
flere måder, og det gælder for øvrigt mange
andre tekster i bibelen. At tage det hele
fuldstændig bogstaveligt kan let bringe os
ud det tåbelige.
Lad os tage et eksempel.
Du kender nok beretningen om Jesu van
dring på søen, ellers er den her:
Matt. 14, 24-32
Båden var allerede mange stadier fra land og
kæmpede med bølgerne, for vinden var imod.
Men i den fjerde nattevagt kom han til dem,
gående på søen. Da disciplene så ham gå på
søen, blev de skrækslagne og sagde: ”Det er et
spøgelse,” og de skreg af frygt. Og straks talte
Jesus til dem og sagde: ”Vær frimodige, det
er mig, frygt ikke!” Men Peter sagde til ham:
”Herre, er det dig, så befal mig at komme ud til
dig på vandet.” Han sagde: ”Kom!” Peter trådte
ud af båden og gik på vandet hen til Jesus.
Men da han så den stærke storm, blev han
bange, og han begyndte at synke og råbte:
”Herre, frels mig!” Straks rakte Jesus hånden
ud, greb fat i ham og sagde: ”Du lidettroende,
hvorfor tvivlede du?”.
Som moderne politisk korrekt tænkende
menneske er det jo indlysende, at der her
er noget, der bør rettes. At Jesus færdes
på vandet uden redningsvest, må han selv
om, men han skal ikke, som Guds søn, lokke
Peter ud på den galej. Altså væk med den
tekst. Det er så fuldstændig lige meget, at
mange regner et liv i Kristi efterfølgelse for
noget af det ypperste.

Nu kunne det måske tænkes, at teksten
handler om noget andet. Vi kunne måske
forsøge os med begrebet tro. Det hele skal
så selvfølgelig forstås i en overført betyd
ning. I kraft af troen kan Peter kaste sig ud
i noget, som for enhver fornuftig betragt
ning må anses for umuligt. Det mislykkes
selvfølgelig for ham, men han reddes alli
gevel i land, selv om han pludselig tvivlede.
Vi forlader nu redningsvesten og vender
tilbage til Abraham. Episoden med ofringen
af Isak har en temmelig lang forhistorie, som
muligvis kan bidrage til en rimelig forståelse
af episoden.
Vi starter ved begyndelsen.
1. Mos. 12, 1-3:
Herren sagde til Abram: ”Forlad dit land og din
slægt og din fars hus, og drag til det land, jeg
vil vise dig. Jeg vil gøre dig til et stort folk og
velsigne dig. Jeg vil gøre dit navn stort, og du
skal være en velsignelse. Jeg vil velsigne dem,
der velsigner dig, og den der forbander dig,
vil jeg forbande. I dig skal alle jordens slægter
velsignes.”
Som man vil se, så ligner det her langt mere
et løfte, end en ordre. Abraham får et tilbud.
Han tager imod det, og som vi kan se i den
følgende beretning, går det jo egentlig
også ganske godt. Bortset fra at han ikke
får nogle børn, og så kan det blive ganske
vanskeligt at blive stamfar til et stort folk.
Men Gud har lovet Abraham noget, og han
tvivler ikke på Guds ordholdenhed, hvor
afsindigt det end kan se ud fra en normal
betragtning. Da han er 100 år gammel og
hustruen Sara er 90, får han så endelig en
søn, Isak.
Men:
1. Mos. 22, 1-3:
Senere skete det, at Gud satte Abraham på
prøve. Han sagde: ”Abraham!” og da Abraham
svarede ja, sagde han: ”Tag Isak, din eneste
søn, ham du elsker, og begiv dig til Morija-landet. Dér skal du bringe ham som brændoffer
på det bjerg, jeg giver dig besked om.” Tidligt
næste morgen sadlede Abraham sit æsel
og tog sine to karle og sin søn Isak med.
Da han havde kløvet offerbrændet, begav
han sig på vej til det sted, Gud havde givet
ham besked om.

Nu er det så, at spændingen stiger.
Er det her blind lydighed, eller er det udtryk
for ubetinget tiltro til Guds løfte til Abraham
i sin tid?
Hvis det er det sidste, så tror Abraham,
på trods af al fornuft, at han får Isak med
tilbage. Det er, hvad man kan kalde tro,
og det er på den måde at Abraham bliver
troens fader.
Historien handler altså ikke om menneske
ofring eller lydighed. Vi moderne menne
sker kunne nok også godt tænke os at vide,
hvordan Isak senere i livet betragtede sin
far. De kommunale myndigheder havde nok
tvangsfjernet Isak, men det er der nu ikke et
ord om.
Inden for kristendommen er der også nogle,
der ser historien som en profeti om Guds
ofring af sin egen søn, men mon ikke den er
lovlig langt ude. De fleste profetier viser sig
som regel som bagklogskab.
Nu er det jo sådan, at vi ikke er alene om at
kende denne historie om Abraham.
Jøderne kender historien fra Det gamle
Testamente på akkurat samme måde som vi.
Muslimerne betragter også Abraham som
deres stamfader, og de har selvfølgelig også
en historie at fortælle.
Den finder vi i Koranen.
Sura 37, 100-106
”Herre skænk mig en af de retfærdige!”
Så bragte Vi ham det gode budskab om en
tænksom dreng.
Da denne var blevet gammel nok til at gå
ham til hånde, sagde han: ”Min kære søn! Jeg
drømmer, at jeg bringer dig som slagtoffer. Se,
hvad mener du?” Denne sagde: ” Far, gør, hvad
du bliver befalet! Du skal , om Gud vil, finde, at
jeg er en af de udholdende.”
Da de nu begge havde overgivet sig til Gud,
og han havde lagt ham ned, med panden
mod jorden, råbte Vi til ham: ”Abraham! Du
har nu gjort drømmen til sandhed. Således
gengælder Vi dem, der handler godt. Dette er
den åbenlyse prøvelse.”

Når man læser denne historie, så kan man
godt se, at der er lighedspunkter, men hvor
vi i bibelen har en fortløbende fortælling om
Abraham, nærmest fra fødsel til død, så har
koranen brudt fortællingen op, så den findes
spredt ud over hele bogen. Den bruges
mest til oplysning og overbevisning om den
eneste ene Gud, Allah.
Som vi vel også kan udlede af citatet oven
for, så er det lydighed, det drejer sig om og
ikke tro eller tillid.
Der findes nogle forskere, der oven i købet
mener, at Muhammed i temmelig høj grad
spejler sig selv i fortællingen om Abraham.
Men lad det nu ligge.
Som det ses, kan fortællingen om Abraham
anskues fra forskellige synsvinkler, men jeg
holder nu mest af den om begrebet tro. For
hvad er tro egentlig? Det man ved, behøver
man selvfølgelig ikke at tro.

NANNA HOLM
Jeg har været ulønnet hjælpepræst i Trige-Ølsted-Spørring siden juni 2015. Jeg er
rigtig glad for at være her i sognene. Jeg får så meget igen ved gudstjenester og
i mødet med menighederne og kollegerne. Efterhånden er jeg ved at være ”nået
omkring” alle højtider, og glæder mig meget til 1. søndag i advent – som også bliver
min den første af slagsen på prædikestolen. Adventsstemningen, når mørket bliver
tættere, og salmerne, der hører til, er noget helt særligt!
I arbejdet hos Danske Diakonhjem er jeg også præst – her holder jeg gudstjenester
og har samtaler på vores plejehjem, når det behøves, og arbejder blandt andet
med undervisning i sjælesorg på ”Ånd og Rødder”, et medarbejderkursus, som vi i
organisationen selv har udviklet. I efteråret 2017 er vi nået til hold 12! Der deltager
i gennemsnit 30 medarbejdere på hvert hold – det er fortrinsvis sygeplejersker og
SOSU-personale. Det er givtigt at mødes med de medarbejdere, der hver dag skal
møde beboere og pårørende i plejen, ofte i svære situationer.
Og så er jeg fortsat med i arbejdet omkring Danske Diakonhjems plejehjem i Kina
– herunder et frivillig-koncept (besøgstjeneste med mere), der kan ”rumme” det
bedste fra begge kulturer, og et udvekslingsprojekt for medarbejdere mellem Danske
Diakonhjems plejehjem og det kinesiske plejehjem.
Jeg er også p.t. i gang med efteruddannelse i ”sjælesorg for institutionspræster” i regi
af præsternes efteruddannelse. Dette forløb slutter i foråret 2018. Jeg er især optaget
af forkyndelsen i sjælesorg og af ”kulturmøder” i sjælesorgen bredt forstået.
Sognepræst
Nanna Holm

Abraham havde indgået en pagt med Gud.
Han skulle blive stamfar til et folk og få
et land. For at blive stamfar må man selv
få børn, men de udeblev. På trods af alle
kendsgerninger troede Abraham. Han fik så
Isak, så han i hvert fald kunne blive stamfar.
Abraham skal så pludselig ofre sin eneste
søn til den Gud, han har en pagt med. Det er
en fuldstændig absurd situation, han står i.
Abraham tror på trods af al fornuft, og han
får Isak med hjem.

JULEHJÆLP I
TRIGE, ØLSTED
OG SPØRRING
SOGNE
Hvis du har behov for julehjælp, som
igen i år vil bestå af en kurv med tra
ditionel julemad, så send et brev/mail
til undertegnede med kortfattede
oplysninger om familiemæssige og
økonomiske forhold senest mandag
den 11. december 2017.

Vi andre tror på kødets opstandelse og det
evige liv.
Hvad betyder ordet død? Det betyder vel,
at noget er endegyldig slut. Man kan vel
ikke dø og så alligevel leve videre. Ikke ifølge
almindelig fornuft, men er det ikke, hvad
Gud har lovet os. Tror vi på det, har vi tillid
til den pagt, Gud har indgået med menne
skene.

Hjælpen er forbeholdt beboere i de tre
sogne.

Abraham fik i ordets bogstaveligste betyd
ning en søn. Alle vi andre har også fået livet.
Det er en gave.
Steffen Lindfors

LONE HINDØS
TELEFONNUMRE

86 94 22 62 og nyt 27 77 50 43.

Kurvene leveres på ansøgers bopæl
op til jul. Husk at medsende navne
og alder på husstandens medlemmer,
dit telefonnummer, mailadresse og
adresse.
Sognepræst Peter Viuff,
Lergravvej 2A, 8380 Trige
Tlf. 30 63 31 76
E-mail: pofv@km.dk
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DET’ FOR BØRN

Torsdag den 2. november i Ølsted
kirke kl. 17.00-18.30
Kom og mød dine naboer og venner!
’Det’ for børn’ er en lille gudstjeneste for
børnefamilier.

NY
KONFIRMAND
KLUB I TRIGE

Denne gang medvirker Berit Skød
(billedet), som vil dramatisere en
historie fra bibelen og synge sammen
med os. Berit arbejder til daglig som
konsulent i Danmarks Folkekirkelige
Søndagsskoler.

Fredag den 3. november kl. 20.00

Efter gudstjenesten samles vi i Ølsted
Sognehus til aftensmad.

Vi skal denne gang sove i Trige Kirke,
hygge os med slik, chips og soda
vand, se film og fortælle hinanden
sjove og lidt uhyggelige halloween
historier.

Arrangementet er en god lejlighed
til at mødes, hygge, lege og tale med
hinanden!
Alle er velkommen og arrangementet
er gratis!
Berit Skød

Den 3. november begynder den
nystartede konfirmandklub i Trige
for nuværende og tidligere konfir
mander.

Du skal medbringe sovepose og
liggeunderlag. Hvis du har lyst til
at deltage, skal du sende en mail til
Peter eller ringe til ham.

FOREDRAGSAFTEN MED
MORTEN
AAGAARD

Torsdag den 9. november
i Spørring Fælleshus kl. 19.30
”Hvordan det går os her i livet
afhænger af, hvor meget far og mor
kysser hinanden.”
Morten Aagaard
Kom og hør om kirkens sociale ansvar
for samfundets mest udsatte medmen
nesker, om den sociale arv, om Kirkens
Korshærs arbejde, og om hvordan vi
som kirke og privatpersoner bedst
muligt hjælper!
Der serveres kaffe og kage, og arrange
mentet er gratis!
Arrangør: Spørring Menighedsråd

Tlf. 30 63 31 76/E-mail Pofv@km.dk
Vi glæder os til at se jer!
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1. SØNDAG MED JULETRÆSTÆNDING
1. søndag i advent den 3. december i Spørring
Gudstjeneste kl. 15.00 og juletræstænding kl. 16.00

Sæt kryds i kalenderen! Vi fortsætter det gode samarbejde med Borgerforeningen og
Aktivitetsklubben med at danne ramme om juletræstændingen.
Gudstjenesten er ved Nanna Holm efterfulgt af sange omkring juletræet og æbleskiver
& gløgg i Fælleshuset. Kom og hils på naboen og tag din familie med til lidt varme og
hygge.
Spørring Menighedsråd

VI TÆNDER DET FØRSTE LYS

Søndag den 3. december i Ølsted kirke kl. 19.00

Adventstiden er nær. Den første søndag i advent er der gudstjeneste i Ølsted kirke.
Vi vil, traditionen tro, indlede med at synge ”Vær velkommen Herrens år”, men også
synge en nyere salme, ”Det første lys”, af digteren Johannes Johansen.
Menighedsrådet inviterer på æbleskiver, gløgg, kaffe, småkager, kaffe og klejner
i sognehuset efter gudstjenesten.
Lone Hindø

DE 9 LÆSNINGER

Mange hilsner Nanna og Peter

Torsdag den 7. december i Trige
Kirke kl. 19.00

Vi fortsætter traditionen i Trige Kirke
med de ni læsninger som optakt til
julen.
De ni læsninger er en musikguds
tjeneste, hvor der gennem ni bibel
tekster fortælles om syndefaldet, Guds
udvælgelse og frelse, sådan som den
udspilles i den bibelske historie.

TRE BLÅ TIMER,
MEDITATION
Tirsdag den 31. oktober kl. 16.30
Gå, så bange, med modet
Tirsdag den 28. november kl. 16.30
Gå, føl livet begynde
Tirsdag den 19. december kl. 16.30
Gå, lad os vandre sammen
Eftertanke, omtanke, afspænding,
refleksion, åndehul, åndedræt og
meditation er alle ord, der ligger bag
Blå Time, som finder sted i Trige Kirke.
Lone Hindø

ALLEHELGEN
GUDSTJENESTE

Søndag den 5. november
i Spørring kirke kl. 16.00

Vi vil ved gudstjenesten mindes vore
døde og tænde lys i håbet om, at Gud
holder ord og skænker liv på ny. Under
gudstjenesten læses navnene op på
dem, vi i det forgangne år har mistet i
Trige, Ølsted og Spørring.
Sognepræst Peter Viuff

BIBLIODRAMA

Søndag den 12. november
i Spørring kirke kl. 10.00

Vi holder familiegudstjeneste i Spørring
Kirke, hvor børnekoret, som er ledet
af organist Cecilie Harbo Pedersen,
deltager. I gudstjenesten vil der
også være bibliodrama med børn
fra Spørring.

Traditionen med de ni læsninger
stammer fra England, hvor den blev
holdt første gang i 1918 i Kings College
Chapel i Cambridge. Vi skal synge vore
dejlige advents- og julesalmer. Årets
konfirmander medvirker.
Sognepræst Peter Viuff

Jeg læste en gang en god forklaring på,
hvad bibliodrama kan være: ”Biblio
drama er Biblen sat i bevægelse. Det
er ikke teater, men ikke desto mindre
meget bevægende.”

2. søndag i advent den 10. december i Spørring Kirke kl. 16.00 og
risengrød i Fælleshuset
Denne søndag fyldes Spørring Kirke
med levende lys og pigestemmer.
Der er gudstjeneste for hele familien
og Lucia-optog i kirken. Bagefter går
vi sammen i fælleshuset og spiser
risengrød.

Kender du en pige, der vil være med i
Lucia-optoget?
Har du en pige, der har lyst til at
gå Lucia, kan man tilmelde sig til
Louise Højbjerg Jacobsen med SMS
til 2261 3686. Små som store piger er
velkomne – også dem, der går i børne
have. Tag kjole med, hvis I har – ellers
har vi kjoler, man kan låne. Vi forventer
at øve i kirken om lørdagen – altså
dagen før – kl. 10.00.
Arrangør: Spørring Menighedsråd

Efter gudstjenesten vil menighedsrådet
invitere os på lidt at spise og drikke.
Lone Hindø

LUCIAOPTOG OG
RISENGRØD

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

JULEKONCERT
MED STEEN/
SEJTHEN DUO

Tirsdag den 12. december i Trige
kirke kl. 19.30
Denne aften får vi besøg af to af landets
bedste jazzmusikere: Uffe Steen på
guitar og Thomas Sejthen på kontrabas.
Duoen vil spille sange fra det kendte
julerepertoire blandet med fortolk
ninger af de udødelige amerikanske
jazzstandards.
Uffe Steen er med sin sublime teknik
og store musikalitet en af landets mest
brugte instrumentalister og har for
nylig modtaget en DMA for den bedste
livemusiker 2017. Thomas Sejthen, der
bor i Trige, er kendt for at spille i mange
forskellige sammenhænge, bl.a. med
sangerinden Indra, der tidligere har
gæstet Trige sognegård og Ølsted kirke.
Uffe Steen og Thomas Sejthens sam
menspil har de seneste år udviklet sig
til en nærmest telepatisk strøm af ideer
og musikalsk indforståethed. Der bliver
leget med instrumenterne og impro
viseret, hvilket gør enhver koncert helt
speciel og unik. Undervejs i koncerten
vil publikum blive inviteret til at synge
med på et par fælles julesalmer.
Koncerten er gratis, og alle er
velkommen!
Arrangør: Trige Menighedsråd
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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
Spørring
Søndag den 19. maj kl. 10.00

KIRKELIGE HANDLINGER
TRIGE KIRKE
Døbte
30.07.2017
30.07.2017
13.08.2017
13.08.2017
26.08.2017
03.09.2017

Sandra Kopp Vester
Karl Feld Rivera-Hansen
Oscar Weis Andersen
Maja Løvkvist Striib
Laura Mariyam Jørgensen
Lauge Schoubo Agger

Vielse
29.04.2017	Rebecca Krone Møller og
Michael Krone Møller
20.05.2017 Emilie Wulff Paustin og
Peter Hartvig
03.06.2017 Maria Louise Schütt Vandbæk
og Tobias Schütt Vandbæk
03.06.2017 Mai Vandbæk og
Niclas Colin Vandbæk
03.06.2017 Nelly Marie Foldager Kath og
Mathias Maarup Foldager Kath

Døde
11.08.2017 Inga Troldtoft Sørensen
13.08.2017 Kirsten Freund
14.09.2017 Poul Erik Jørgensen

ØLSTED KIRKE
Døbte
27.08.2017 Magnus Skau Ravnsbæk
Vielse
19.08.2017	Rina Abrink Knudsen og
Carsten Knudsen
Døde
08.09.2017 Jess Schaldemose Troelsen

SPØRRING KIRKE
Døbte
20.08.2017 Laura Lindhøj Hansen
03.09.2017	August Karlshøj
Kjeldsen-Kragh

DET SKER
I TRIGE, ØLSTED OG SPØRRING
OKTOBER

DECEMBER

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

1. søndag i advent den 3. kl. 10.00
Gudstjeneste i Trige kirke.
Kirkekaffe og æbleskiver.

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

NOVEMBER

TRIGE

Søndag den 22. oktober
19. søndag efter trinitatis

Søndag den 29. oktober
20. søndag efter trinitatis

10.30 Peter Viuff, Steffen Lindfors Se Trige
og 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

Søndag den 5. november
Allehelgensdag

16.00 Peter Viuff
Allehelgen*

Søndag den 12. november
22. søndag efter trinitatis

10.00 Lone Hindø
m. børnekor. Bibliodrama*

Søndag den 19. 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

Søndag den 24. december
4. søndag i advent/Juleaften

13.30 Lone Hindø
16.30 Lone Hindø

14.30 Lone Hindø

Mandag den 25. december
Juledag

15.30 Nanna Holm
10.30 Nanna Holm

Søndag den 10. kl.16.00
Gudstjeneste med luciaoptog og
risengrød bagefter. Spørring Kirke

2018

TRIGE

Tirsdag den 12. kl. 19.30
Julekoncert. Trige Kirke.

Søndag den 7. januar
1. søndag efter helligtrekonger

9.30 Lone Hindø
med våbenhuskaffe

Søndag den 14. januar
2. søndag efter helligtrekonger

11.00 Peter Viuff
med spejdernes nytårsparade

Tirsdag den 19. kl. 16.30
”Blå time”. Trige Kirke.

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

16.00 Peter Viuff
Julegudstjeneste

10.30 Peter Viuff

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

19.00 Lone Hindø
med Trigekoret.
Gløgg, æbleskiver m.m.

Lørdag den 23. december
Lillejuleaften

Tirsdag den 26. december
2. juledag

Søndag den 17. kl. 10.30
Gudstjeneste med luciaoptog.
Trige Kirke.

11.00 Peter Viuff

16.00 Lone Hindø med lucia
optog og risengrød*

1. søndag i advent den 3. kl. 19.00
Gudstjeneste og æbleskiver.
Ølsted Kirke.

Søndag den 12. kl. 10.00
Gudstjeneste med bibliodrama.
Spørring Kirke

9.30 Peter Viuff

Søndag den 10. december
2. søndag i advent

16.30 Lone Hindø
Blå time – stillegudstjeneste*

Torsdag den 14. kl. 19.00
Julehygge. Spørring Fælleshus.

Se Trige

17.00 Peter Viuff
”Det’ for børn”
Familiegudstjeneste*

Tirsdag den 19. december

Torsdag den 9. kl. 19.30
Foredrag med Morten Aagaard.
Spørring Fælleshus.

SPØRRING
11.00 Peter Viuff
20.00 Peter Viuff
Timeout gudstjeneste
med kaffe

1. søndag i advent den 3. kl. 15.00
Gudstjeneste og juletræstænding.
Spørring Kirke.

Fredag den 3. kl. 20.00
Konfirmandklub. Trige Kirke.

ØLSTED
9.30 Peter Viuff

Torsdag den 26. oktober

10.30 Peter Viuff med luciaoptog
og luciaboller

Torsdag den 7. kl. 19.00
De 9 læsninger. Trige Kirke.

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

2017

Søndag den 17. december
3. søndag i advent

Torsdag den 2. kl. 17.00-18.30
”Det´for børn”. Ølsted Sognehus.

Søndag den 5. kl. 16.00
Allehelgen gudstjeneste. Spørring Kirke.

TRIGE · ØLSTED · SPØRRING

Mandag den 1. januar
Nytårsdag

ØLSTED

SPØRRING

14.00 Peter Viuff med
champagne og kransekage

Søndag den 21. januar
Sidste søndag efter H. trekonger

11.00 Lone Hindø

11.00 Peter Viuff

Søndag den 28. januar
Søndag septuagesima

9.30 Peter VIuff

Tirsdag den 30. januar

16.30 Lone Hindø – Blå time

Gudstjenester på Lokalcenter Bjørnshøj, alle dage kl. 14.00
Tirsdag den 5. december. Advent. Lone Hindø
Tirsdag den 9. januar.
Tirsdag den 6. februar.

9.30 Peter Viuff
11.00 Peter Viuff

* 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.

