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ADVENT FORTÆLLER

Af Sognepræst Peter Viuff

På et tidspunkt i konfirmationsforbe
redelsesforløbet filosoferer konfirman
derne og jeg altid over, om verden mon
går under en dag? Naturvidenskaben
siger, at det gør den. Når solen en dag
slukker, så er det slut med jorden, som
vi kender den. Det samme gælder også
min egen lille verden. For mit liv har en
begyndelse og får en dag en ende.
Jeg vil plante et æbletræ, sagde Luther,
da han fik spørgsmålet om, hvad han ville
gøre, hvis verden gik under i morgen. Da et
nyplantet æbletræ først giver frugt efter
nogle år, virker det som et ret dumt svar.
Mon Luther med sit svar benægtede faktum,
var han så naiv? Ville han fastholde sit svar,
hvis han vidste, at verdenstemperaturen i
vores tid stiger, og indlandsisen smelter? Ja,
Luther ville helt sikkert fastholde sit svar. For
han var fuldstændig klar over sit eget livs
skrøbelighed, og han var endnu mere end
os overbevist om verdens undergang. Det
kunne han jo læse i bibelen, men her kunne
han samtidig også læse adventsfortællingen
om Gud, der kommer, hvor det er aller
mørkest.
I bibelen er den vigtigste fortælling den, der
handler om barnet, der bliver født i en stald
i Betlehem. Det er en fortælling, der sætter
gang i håbet om en bedre verden, og som
afleder en række andre fortællinger om håb.

For eksempel

”Skal der skyde en kvist fra
Isajs stub eller hold derfor
olielamperne tændt og vær
som dem, der venter på, at
deres herre kommer. Når de
ting begynder at ske, så ret jer
op og løft jeres hoved. Jeg så
en ny himmel og en ny jord,
og jeg hørte en stemme, som
sagde: Guds bolig er nu hos
menneskene, og han vil tørre
hver tåre af deres øjne. Så
bliver da tro, håb, kærlighed,
disse tre, men størst af dem er
kærligheden”.
Alt sammen udtryk for håb. Hertil kan
konfirmanderne finde på at indvende
(oversat til voksent sprog), at det her ikke er
andet end myter og påstande, der ikke kan
bevises. Det er eventyrligt og står i skarp
kontrast til alt, hvad det oplyste og moderne
mennesker i dag ved om universet og
jorden. Så siger jeg til konfirmanderne,

at naturvidenskaben skal på alle måder
bruges, når vi skal tænke klima og be
grænsning af CO2-udledning og udregning
af, hvordan verden er skruet sammen.
Dog vil det være ret dumt at gå og tro, at vi
små mennesker kan rumme og styre livet
udelukkende ved hjælp af udregninger og
analyser. For når alt kommer til alt, har vi har
jo ikke styr på ret meget! Der er flere sprog
til i verden end kun det, der kan måle og
veje og tegne lige streger.
I adventstiden hører vi, at der på trods af
undergang og død skyder en kvist fra Isajs
stub. Hvor alt ser mørkt og tilfrosset ud, der
hvor naturvidenskaben til sidst må give op,
er der alligevel et håb. Det er et håb i skik
kelse af et nyfødt barn. Alle, der har fået et
barn, ved, hvad et nyfødt barn i vores arme
betyder.
Bibelens fortællinger siger, at hvor verden
går under, møder vi ikke ’ingenting’, men
vi møder omsorg og liv og frelse og tro og
håb og kærlighed ligesom barnet i armene.
Advent siger: At vi møder Gud selv. Så
forstår vi pludselig, hvorfor Luther vil plante
et æbletræ, for det eneste svar, der kommer
på omdrejningshøjde med den guddomme
lige erfaring i verden, er at plante et træ, der
har grønne blade og bærer frugt, om det
så er nok så meget vinter og ser håbløst ud
omkring os.

SIDEN SIDST
PILGRIMSVANDRING
Lørdag den 7. oktober var konfirmanderne og deres familier på den årlige pilgrimsvandring. Der var regnvejr det meste af dagen,
men humøret var højt, og vi havde en rigtig god vandring.
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SIDEN SIDST

DE HELE Æ’ FO’A’RE,
E’ER Å A’ DE’ Æ’ MEJ
Sprog er en mærkelig ting. Se nu f. eks.
overskriften. Hvem skulle tro, at det er
dansk. Det er det for så vidt heller ikke,
for det er faktisk fynsk, oven i købet
vistnok vestfynsk, og det er trods alt lidt
tættere på det rigtige danske, som tales
her i Trige. I virkeligheden kan overskrif
ten ikke engang skrives, for vestfynsk
har ikke et skriftsprog i almindelig
forstand – med retskrivning og stavning,
som vi kender det fra skolen. Logisk set
er overskriften umulig, men ingen vil
vel benægte, at den står der. Oversat til
dansk står der såmænd bare: “Det hele
er forandret, eller også er det mig”.
Det er egentlig besynderligt så megen
visdom, der kan ligge gemt i et så umuligt
sprog. Når det kommer til stykket, så har vi
netop her kilden til al undren gemt i dette:
er det verden, der forandrer sig, eller er det
mig, der forandres. Vi siger ganske vist, at
verden er blevet et meget kompliceret sted
at opholde sig, og det er da nok rigtigt, at
en stenaldermand ikke ville kunne finde
ud af at udfylde sin selvangivelse; på den
anden side ville jeg da også nok tro, at de
færreste danskere ville kunne finde ud af
at leve i stenalderen; det ville være alt for
kompliceret. Er det verden eller os, der er
forandret? En gang var en mand en mand jeg husker ikke lige, hvornår det var - men i
vore dage ved en mand snart ikke, hvad det
vil sige at være mand. Vi søger et mande
billede. Kvinder har altid haft det let, for
de har altid taget sig af de varme, nære og
livgivende ting. De har altid haft den intime
følelsesmæssige kontakt med tilværelsens
inderste principper, mens deres intellektu
elle muligheder altid er blevet undertrykt
af de patriarkalsk opdragede mænd (siger
kvinderne). Er verden forandret eller er
menneskene? Hvordan skal vi kunne afgøre
det spørgsmål? Den umiddelbare udvej ud
af dette dilemma må være at påkalde den
videnskabelige ekspertise. Hvad siger viden
skaben? Den siger selvfølgelig så meget,
men når den udtaler sig, så er det altid i
kategorierne sand/falsk. Når noget er viden
skabeligt korrekt, så er det også sandt. Hvis
det er en videnskabelig sandhed, at jorden
bevæger sig omkring solen, så hjælper det
ikke, at jeg føler, det er omvendt, og at jeg
ydermere kan se, at solen bevæger omkring

jorden. Nej, når noget skal gælde, må det
udtrykkes i sætninger, der er enten sande
eller falske, alt andet dur ikke.
“Ræk mig lige sukkeret!” Er den sætning
sand eller falsk? Den er ingen af delene,
men den giver mening, for der er faktisk
altid en eller anden, der rækker mig suk
keret. De fleste af de ting, vi går og siger til
hinanden hver eneste dag, er sådanne ting,
der giver mening, men ikke kan stå for en
videnskabelig prøve. Det er kun, når vi skal
være rigtig højtidelige, at vi spørger efter
det videnskabelige. Det sjove ved det hele
er blot, at videnskaben kan sige lige, hvad
den vil, men vi lever det liv, der giver os den
bedste mening, og trøster os med, at viden
skaben så tit har taget fejl.
Lad mig citere et sandsynligvis meget
uvidenskabelig digt, men man skal jo intet
forsværge.
VAAGEN NAT
Jeg staar alene i natten
under stjernerne.
Og den tanke kommer til mig,
at de mange sole og soles planeter,
som kredser deroppe
og drejer sig om hverandre
i blinkende systemer,
er andre atomer
i den almægtiges legeme.
Vi sidder måske i hans pande.
Måske er vi i hans øje
eller et hår på hans hode,
mens han som jeg
står og ser op mod sin stjernehimmel,
der atter er nogle få atomer
af en skikkelse, der ligeledes
står og ser tankefuld op i stjernerne.
Og selv er jeg en uendelighed
af verdener.
Jeg bærer solsystemer
og kloder med sletter og have
og levende væsener i mig.
Og de bærer atter
myriader af verdener i sig
i det samme størrelsesforhold
som her.

Måske fødes netop nu
en Kristus af ånd i mit legeme
på en af de mange mørke kloder.
Måske raser krige og skælver bjerge
på en af mine utallige planeter,
- måske fødes mange sole
netop nu,
måske slukkes en levende klode
i rumnattens kulde,
- mens jeg tankefuld står
og ser op mod stjernevrimlen.
Og denne almægtige,
som vi jo kalder ham,
er måske en jævn mand
og selv urolig og bekymret
ved tanken om uendeligheden.
Ole Sarvig (1943)
Er det sandt, eller giver det blot mening?
Selv synes jeg, at man godt kan blive
en anelse svimmel ved at tænke denne
tankegang igennem. Jeg kan godt indse,
at jeg er en lille del af det store univers, det
har jeg så at sige vænnet mig til ud fra alle
de gode videnskabelige forklaringer, der er
givet på det fænomen, men vi mennesker
har nok lidt sværere ved at indse, at vi selv
fungerer som univers for milliarder af andre
skabninger, der lever deres selvstændige
liv på os, i os og omkring os. Hvad alle mine
milliarder af celler foretager sig, og hvorfor
de gør det, har jeg ingen anelse om og
indflydelse på. Alligevel gør jeg mig til af
at vide, hvordan det hele er blevet til. Men
kan delen af en helhed nogensinde forklare
helheden. Kan tændrøret i en bil forklare
hele bilens idé? Et tændrør slår en gnist, der
forårsager en eksplosion, derfor må det hele
være startet med en ordentlig eksplosion,
og endelig stod bilen der som resultat af
denne eksplosion. I vor egen fremskridtsog udviklingsfikserede tændrørskultur er vi
også efterhånden kommet frem til, at det
hele er startet med et kæmpe brag, The
big Bang. Det er altsammen yderst viden
skabeligt korrekt. Blot ved vi ikke, under
hvilke omstændigheder det skete, hvorfor
det skete, hvad der egentlig skete, og hvad
resultatet af det skete vil blive, men det er
ganske vist! Det sidste nye er, at det hele
skyldes et tilfælde. Alt er blevet til ved et

FOREDRAG OM SYRIEN
PÅ BJØRNSHØJ
Den 25. oktober holdt Else Knudsen et spændende og vigtigt foredrag på Lokalcenter
Bjørnshøj. Foredraget handlede om hendes rejse til Syrien. Vi fik bl.a. indblik i,
hvordan et højt udviklet og på mange måder moderne land, pludselig kan ende i
borgerkrig.

tilfælde, og i alle tilfælde er det sådan, at en
eller anden ved et tilfælde tilfældigvis fandt
ud af, at det hele er blevet til ved et tilfælde.
Det lyder unægtelig som en god forklaring,
der ikke kan genere ens nattesøvn, hvis man
tilfældigvis skulle være faldet i søvn.
Det sidste nye er, at livets opretholdelse her
på jorden er afhængig af, hvor meget man
prutter. Det oprindelige liv på jorden kunne
ikke tåle ilt, men levede i en atmosfære af
metangasser. Da der ved et tilfælde opstod
ilt, måtte disse kære oprindelige skabninger
finde et andet sted at opholde sig, og til
den ende var de nye iltafhængige væseners
tarmsystemer ganske velegnede. Men vi må
selvfølgelig ikke glemme, at alt liv er afhæn
gig af disse første væseners tilstedeværelse.
Så derfor er parolen, at hver gang du slår en
prut, så gør du noget for verden. Livet synes
at være blevet lettere efter denne opdagel
se, men selvfølgelig er det stadig sådan, at
den, der gør noget for helheden, lægges
for had. Det lugter stadig ilde at tænke på
andre.
En ting er, at vi alle kan gøre en del for, at
verden ikke skal gå under, men begyndels
en, hvad med den? The big Bang! Se det var
en prut, der ville noget, oprindelsen til alt
eksisterende. Men hvem slog den? Viden
skaben tøver, de tør ikke engang sige, at det
var et røvhul!
Når vi i vor trosbekendelses første artikel
siger, at vi tror på Gud Fader, den almægtige,
himmelens og jordens skaber, så kommer
vi ikke med et videnskabeligt udsagn, men
vi siger noget, der giver mening. Jorden var
her, da vi kom, og vi kan ikke udpege nogen,
der, hverken i nutid eller fortid (blandt men
nesker), er ansvarlig for dens tilsynekomst.
Jorden er en gave, der er givet os, og den
skulle også helst gives videre til de kom
mende generationer. Der ligger en forplig
telse dér, som virker meningsfuld.
Men lad os ud af vort overskud slå én for
videnskaben, den lyder ikke nær så ilde,
som den lugter.
Steffen Lindfors

KONFIRMANDKLUBBEN
OVERNATTEDE I TRIGE KIRKE
Fredag den 3. november sov
Konfirmandklubben i Trige Kirke.
Vi spillede lasergame, spiste
snolder og så film – det var
super hyggeligt og kun
lidt uhyggeligt.

FOREDRAG VED MORTEN AAGAARD
Morten Aagaard holdt den 9. november et forrygende foredrag i Spørring Fælleshus,
som satte mange tanker i gang hos tilhørerne. Vi fik bl.a. at vide, at vi skal huske at
kysse vores ægtefælle, så går det ofte vores børn godt.
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DET SKER I TRIGE

LUCIAOPTOG

I SPØRRING OG TRIGE
LUCIAOPTOG OG
RISENGRØD
I SPØRRING KIRKE

2. søndag i advent den 10. december
kl. 16.00 og bagefter risengrød i Fælleshuset
Denne søndag fyldes Spørring Kirke med levende
lys og pigestemmer. Der er gudstjeneste med Lone
Hindø 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 børnehave. 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

LUCIAOPTOG, SPIRE
KOR OG BØRNEKOR
I TRIGE KIRKE

3. søndag i advent den 17. december kl. 10.30
Ved gudstjenesten går Spirekoret og Børnekoret
Luciaoptog og de vil også synge nogle julesange
for os.
Vi skal ved gudstjenesten høre om Lucia, der var
en viljestærk ung pige, som stod fast på det, hun
troede på.
Efter gudstjenesten serveres lækre luciaboller.
Sognepræst Peter Viuff

JULEKONCERT
MED STEEN/SEJTHEN DUO

Tirsdag den 12. december kl. 19.30 i Trige Kirke

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 fortolkninger af de udødelige amerikan
ske 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 sanger
inden Indra, der tidligere har gæstet Trige sognegård og Ølsted kirke.
Uffe Steen og Thomas Sejthens sammenspil har de seneste år udviklet
sig til en nærmest telepatisk strøm af ideer og musikalsk indforståethed.
Der bliver leget med instrumenterne og improviseret, 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

TRE BLÅ TIMER

i Trige Kirke

Der er tre blå timer på vej,
alle på tirsdage:
19. december,
30. januar og
27. februar
Eftertanke, omtanke, afspænding,
refleksion, åndehul, åndedræt og
meditation er alle ord, der ligger bag
Blå Time, som finder sted i Trige Kirke.
Blå Time er en stille stund i kirken. 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.

LEJE AF TRIGE SOGNEGÅRD
Trige Sognegård blev opført i 1986 med det formål at skaffe gode forhold for det kirke
lige arbejde i Trige-Ølsted og Spørring Pastorat. Sognegården benyttes til undervisning
af både børn og voksne, til voksenkor, børnekor, sogneaftener, højskoleformiddage,
koncerter og til afholdelse af møder.
Når Blichersalen og Åkjærsalen i sognegården ikke er optaget til disse formål, kan de
udlejes til:
– Begravelseskaffe efter en højtidelighed i Trige, Ølsted og Spørring kirker
– Kirkelige, kulturelle og sociale møder, kurser m.v. samt andre foreningsarrangementer
med en bredere deltagelse
For leje af sognegården kontakt Anne Birthe Bruun Madsen på mail
bruunmadsen@mail.dk eller på mobil 21 40 87 90.
Trige Menighedsråd

MUSIKALSK
LEGESTUE

Seks fredage kl. 9.30 i Trige Sognegård.
Første gang er fredag den 12. januar.
I januar starter et nyt forløb med musikalsk
legestue for børn på ca. 1-3 år. Vi mødes til sang
og leg i Sognegården på Lergravvej 2A. Det er
gratis at deltage, og tilbuddet henvender sig
både til forældre, bedsteforældre og dagplejere.
Alle er velkomne.

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

Læs mere på hjemmesiden
www.detresogne.dk. Der er plads til 15 børn.
Tilmelding er nødvendig hos organist
Cecilie Harbo Pedersen på mail
cilleharbo@hotmail.com eller tlf. 40 26 59 89.
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FASTELAVN

Søndag den 11. februar kl. 10.00
i Trige Kirke og Forsamlingshus

Kirken og Forsamlingshuset i Trige
afholder i år fastelavnsfest. Fastelavns
festen begynder i Trige Kirke kl. 10.00
med en familiegudstjeneste i børne
højde. Børnene kommer udklædte
i kirken. Spirekoret og Børnekoret
medvirker.
Efter gudstjenesten går vi i fælles flok
hen til Forsamlingshuset og slår katten
af tønden.
Alle er velkommen!
Arrangør: Trige Menighedsråd
og Trige Forsamlingshus

HØJSKOLEN
VILDROSEN
Onsdag den 17. januar kl. 10 i Trige Sognegård

RUNDT OM DIGTEREN HALFDAN RASMUSSEN

Torben Nielsen, sognepræst, Skjoldhøj Kirke
Om Halfdan Rasmussens store og spændende produktion af børnesange,
børnerim og seriøse digte mod krig og menneskelig galskab. Og vi synger med.
Onsdag den 21. februar kl. 10 i Trige Sognegård

FRA GRØD TIL BRØD OG KAGE

Lone Hindø, sognepræst.
Oprindeligt levede folk af grød, ofte kogt på hvede. Man kunne koge det med
olivenolie, med kød, med honning, med dyrehjerne og med vin. Så fulgte brød bagt
på sten, senere på pande. Klejner kogt i olie, æblekage og bondepige med slør.
Dette krævede ikke ovn. Lone Hindø fortæller i dette foredrag om brødets og
kagernes historie. Der er tale om en spændende beretning, der strækker sig fra år
3000 før Kristus til i dag. Også brød og kage beskrevet i Bibelen vil blive inddraget.
Og der vil blive serveret vaniljekranse til kaffen, bagt efter en opskrift fra 1700-tallet.

MINIKONFIRMANDUNDERVISNING

Onsdag den 7. februar kl. 13.15 i Trige Sognegård

Nu begynder der snart et nyt mini-konfirmand forløb i Trige Sognegård. Minikonfir
mandundervisning er et tilbud til børn, der går i 3. klasse og som har lyst til at lære
noget om kirken, kristendommen og høre bibelfortællinger. Det skal vi gøre på en
sjov, legende, undersøgende måde og vi vil synge og være kreative. Vi mødes én gang
om ugen i Trige sognegård. Første gang bliver onsdag den 7. februar kl. 13.15 2018.
Jeg henter børnene på skolen, når deres undervisning slutter kl. 13.15. Jeg sørger for
forplejning, når de kommer, så de ikke går helt sukkerkolde. Minikonfirmandundervis
ningen består af i alt 10 gange. Alle børn er velkomne til at deltage, også hvis man ikke
er døbt. Det eneste krav er, at man tilmelder sig via mail med informationer om barnets
navn og hvilken klasse, han/hun går i.
De bedste hilsener
Gustaf Sidelmann Knudsen, E-mail: gustafsidelmann@outlook.com

”Vi synger med Maria
vor store glæde ud
til ham, som gav os Jesus,
til Himlens høje Gud.
For helligt er hans navn,
ja, helligt er hans navn”.

VI SYNGER MED
MARIA

Søndag den 18. marts kl. 10.30 i Trige
kirke
En graviditet varer, hvis alt går som planlagt,
ni måneder. Derfor fejrer vi Marias bebudel
sesdag ni måneder før jul, altså i marts. Netop
her får Maria bud om, at hun skal blive mor
til Jesus. Vi er i det gryende forår, naturen står
på spring, og forventningerne er klar til at
fødes. Gud og menneske mødes, og Marias
og hele kristendommens historie begynder
for alvor. Vi fejrer Maria søndag den 18. marts
i Trige kirke, og vi fejrer dagen med en musik
gudstjeneste, hvor Trigekoret og fløjtenist
Jytte Kusk medvirker. Efter gudstjenesten
inviterer menighedsrådet på kaffe og forårs
lagkage.
Sognepræst Lone Hindø

HÆKLING, HYGGE
OG ANDET
HÅNDARBEJDE

Et sjal du gerne vil prøve at hækle, en sød lille
trøje der skal strikkes til babyen, eller måske en
pude som skal broderes.

JULEGUDS
TJENESTE

Lørdag den 23. december kl. 16.00
i Spørring Kirke

Her er stedet, hvor du kan komme i gang eller
komme videre. Der er altid nogen, som er
i gang med projekter, og vi inspirerer hinanden
og hjælper hinanden med gode råd.

Der afholdes igen i år julegudstjeneste
lillejuleaftensdag for alle, der ikke har
mulighed for at komme i kirke juleaften.
Alle er velkommen til en hyggelig
eftermiddag i kirken!

Det sker de følgende søndage i Spørring
Fælleshus i tidsrummet fra kl. 14-16:
den 14. januar
den 4. februar
den 11. marts
den 8. april
den 6. maj

Sognepræst Peter Viuff

Både nybegyndere og garvede folk er
Julie med sin hjemmelavede bamse
velkomne – der er folk fra 8 år og opefter.
Tag dine hæklenåle, strikkepinde, garn
eller andet værktøj med. Der er altid kaffe og te på kanden – giv Lone et praj, hvis du
gerne vil tage lidt godt med.
Kontakt/tovholder Lone Tanghus tlf. 27634442 og Linda Bolet

TIMEOUTGUDSTJENESTE

Torsdag den 1. februar kl. 20.00
i Spørring Kirke med kirkens og
sognets musikalske kræfter og
med mange lys

I denne tid fortrænges mørket lang
somt af lyset, og selvom vinteren end
nu ikke har slået sin knude, kan man
allerede nu svagt fornemme, at naturen
snart vil vågne op fra sin vinterdvale.
Gudstjenestens tema vil være glæden
over, at det mindste lys kan fortrænge
det dybeste mørke og skabe liv.
Ved gudstjenesten vil vi lægge særlig
vægt på sang og musik. Hertil har vi
samlet alle kirkens musikalske kræfter.
Sognepræst Peter Viuff

DET SKER I SPØRRING

DET SKER I SKJOLDHØJ

HJERTESPROGET
– HELT ENKELT

Søndag den 28. januar og søndag
den 25. februar kl. 16.00 i Skjoldhøj kirke

JULEHYGGE - PÅ
GAMMELDAGS
MANÉR

Torsdag den 14. december kl. 19.00
i Spørring Fælleshus
En hyggelig aften for de voksne – men
også de større børn. Vi synger de gode
jule- og adventssange og -salmer og
folder julestjerner. Selvfølgelig er der
sirupslagkage og kaffe, og måske sniger
der sig en lille julehistorie ind.
Spørring Menighedsråds aktivitetsudvalg

DET SKER I ØLSTED

FASTELAVN

Den vilde gås – stærk, egenrådig, udholdende
– og derfor et keltisk symbol på Helligånden.

Søndag den 11. februar kl. 13.00
i Ølsted Kirke og Sognehus

Vi er tre kvinder, der har været på kursus hos ” De vilde gæs” i Skotland, og vi er kommet
hjem fyldt op af glæde og inspiration. Det vil vi gerne dele ud af til alle, der kommer
forbi Skjoldhøj kirke til to gudstjenester, vi holder efter de principper, vi har lært af bl.a.
John Bell, gudstjenesteudvikler hos ”Wild Geese”.

Kirken og borgerforeningen i Ølsted
afholder igen i år fastelavnsfest. Festen
begynder i Ølsted Kirke kl. 13.00 med
en familiegudstjeneste i børnehøjde.
Børnene kommer udklædte i kirken.
Efter gudstjenesten går vi i Sognehuset
og slår katten af tønden og leger gamle
fastelavnslege. Der vil blive serveret
fastelavnsboller, kaffe og sodavand.
Pris: 25,- kr. pr. voksen. Alle fra sognene
er velkommen!

Guds ord taler til hjertet, og vi øver os i at gøre plads til det i en anderledes og
meget nærværende gudstjeneste/andagt i Skjoldhøj kirke den 28. januar og
25. februar kl. 16.00.
Det betyder også, at vi tænker uden for de vante rammer og forestillinger, vi har om at
være til gudstjeneste og høre Guds ord. Så vi har indrettet os på en anden måde:
Vi mødes i våbenhuset i Skjoldhøj kirke, sidder i en cirkel, synger nyt og gammelt, lytter
til veksellæsninger, beder hverdagsnære bønner, deler tanker om det, vi hører – lader os
udfordre af Ordet i fællesskab. Og finder på den måde glæde og styrke til en ny uge.
Vi glæder os til at dele denne tid med jer.
Ruth Wegeberg Christensen, Skjoldhøj
Susanne Bach Ramsdal, Åbyhøj
Linda Kristensen Bolet, Spørring

Arrangør: Ølsted menighedsråd og
borgerforening

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

GUDSTJENESTER
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TRIGE · ØLSTED · SPØRRING

KIRKELIGE
HANDLINGER

2017

TRIGE KIRKE

SPØRRING KIRKE

Døbte
15.10.2017 Josefine Dahl Bendix
15.10.2017 Alfred Hjortshøj Mortensen

Døbte
15.10. 2017 Alfred Møller Rasmussen
Døde
07. 11. 2017 Helene Dahl Sørensen

Trige A-klassen
Søndag den 29. april kl. 10.00

TRIGE

Søndag den 17. december
3. søndag i advent

10.30 Peter Viuff med luciaoptog
og luciaboller

Tirsdag den 19. december

16.30 Lone Hindø
Blå time – stillegudstjeneste*

Lørdag den 23. december
Lillejuleaften
Søndag den 24. december
4. søndag i advent/Juleaften

16.00 Peter Viuff
Julegudstjeneste
13.30 Lone Hindø
16.30 Biskop Kjeld Holm

Mandag den 25. december
Juledag

Trige B-klassen
St. bededag
Fredag den 17. maj kl. 10.00

Tirsdag den 26. december
2. juledag

10.30 Lone Hindø

DET SKER

2018

TRIGE

I TRIGE, ØLSTED OG SPØRRING

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

Spørring
Søndag den 19. maj kl. 10.00

DECEMBER
Søndag den 10. kl.16.00
Luciaoptog og risengrød, Spørring Kirke
Tirsdag den 12. kl. 19.30
Julekoncert, Trige Kirke
Torsdag den 14. kl. 19.00
Julehygge, Spørring Fælleshus

Torsdag den 1. kl. 20.00
Kyndelmisse og Timeout
Spørring Kirke
Søndag den 4. kl. 14.00
Hækling, hygge og andet håndarbejde
Spørring Fælleshus

Søndag den 21. januar
Sidste søndag efter H. trekonger
Søndag den 28. januar
Søndag septuagesima

9.30 Peter VIuff

Tirsdag den 30. januar

16.30 Lone Hindø – Blå time

Lørdag den 23. kl. 16.00
Julegudstjeneste, Spørring Kirke

Søndag den 11. kl. 10.00
Fastelavn i Trige Kirke og Forsamlingshus

Søndag den 11. februar
Fastelavnssøndag

10.00 Peter Viuff
Fastelavnsgudstjeneste*

Søndag den 18. februar
1. søndag i fasten

11.00 Nanna Holm

Søndag den 14. januar 14.00
Hækling, hygge og andet håndarbejde
Spørring Fælleshus

Søndag den 25. kl. 16.00
Hjertets sprog – helt enkelt, Skjoldhøj Kirke

Onsdag den 17. kl. 10
Højskole: Rundt om Halfdan Rasmussen
Trige Sognegård
Søndag den 28. kl. 16.00
Hjertets sprog – helt enkelt, Skjoldhøj Kirke
Tirsdag den 30. kl. 16.30
”Blå time” , Trige Kirke

Tirsdag den 27. kl. 16.30
”Blå time”, Trige Kirke

Søndag den 25. februar
2. søndag i fasten

Søndag den 11. kl.14.00
Hækling, hygge og andet håndarbejde
Spørring Fælleshus
Søndag den 18. kl. 10.30
Vi synger med Maria, Trige Kirke

11.00 Peter Viuff

13.00 Peter Viuff
Fastelavnsgudstjeneste*
9.30 Nanna Holm
9.30 Peter Viuff

Torsdag den 1. marts

16.30 Lone Hindø
Blå Time med Trigekor*

Søndag den 4. marts
3. søndag i fasten

11.00 Lone Hindø
med våbenhuskaffe

Søndag den 11. marts
Midfastesøndag

9.30 Peter Viuff

Torsdag den 15. marts
Søndag den 18. marts

MARTS

9.30 Peter Viuff

20.00 Peter Viuff
Kyndelmisse-timeout-gudst
jeneste med kor, musikalske
indslag og kirkekaffe*
10.30 Lone Hindø
Kyndelmisse med Trigekor og
æbleskiver*

Onsdag den 21. kl. 10
Højskole: Fra grød til brød og kage
Trige Sognegård

SPØRRING

11.00 Lone Hindø

Torsdag den 1. februar

Søndag den 4. februar
Søndag seksagesima

Fredag den 12. kl. 9.30
Musikalsk legestue
Trige Sognegård

ØLSTED

11.00 Peter Viuff

Tirsdag den 6. kl. 10.30
Strik med Lone og Henriette
Trige sognegård

JANUAR

15.30 Nanna Holm

14.00 Peter Viuff med
champagne og kransekage

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

Søndag den 11. kl. 13.00
Fastelavn i Ølsted Kirke og Sognehus

14.30 Lone Hindø

10.30 Nanna Holm

Mandag den 1. januar
Nytårsdag

FEBRUAR

SPØRRING
16.00 Lone Hindø med lucia
optog og risengrød*

KONFIRMATIONER I 2019

Trige A-klassen
Lørdag den 18. maj kl. 10.00

ØLSTED

Søndag den 10. december
2. søndag i advent

11.00 Peter Viuff

9.30 Lone Hindø
11.00 Peter Viuff
20.00 Peter Viuff
Timeout gudstjeneste med kaffe

10.30 Lone Hindø
Maria Bebudelse. Musik
gudstjeneste, Trigekoret
Kaffe og Forårslagkage

Gudstjenester på Lokalcenter Bjørnshøj, alle dage kl. 14.00
Tirsdag den 5. december kl. 14.00. Advent. Lone Hindø
Tirsdag den 9. januar kl. 14.00. Lone Hindø
Tirsdag den 6. februar kl. 14.00. Lone Hindø
Tirsdag den 6. marts kl. 14.00. Lone Hindø
Tirsdag den 3. april kl. 14.00. Lone Hindø

* 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.

