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SIDEN SIDST

ADRESSELISTE

KRYBBESPIL

SOGNE- OG KIRKEVEJVISER
SOGNEGÅRDEN

Lergravvej 2, Trige

Sognepræst
Peter Viuff
E-mail: POFV@km.dk
Tlf. 30 63 31 76
Træffes ikke mandag.
Sognepræst
Lone Hindø
E-mail: LOHI@km.dk
Tlf. 27 77 50 43
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

ØLSTED SOGN
Menighedsrådsformand
Niels Hjortshøj
E-mail: bertha.hjort@mail.dk
Tlf. 51 95 92 08
Kasserer
Birte Skrøder Bødskov
E-mail: birte@bodskov.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

Krybbespil for børnehaven i Trige Kirke før jul.
På billedet ses Josef og Maria med Jesus barnet,
englene, hyrderne med deres får og de hellig tre
konger. Skimtes kan også hjælpenisserne.

SPØRRING SOGN
Menighedsrådsformand
Linda Bolet
E-mail: 8068@sogn.dk
Tlf. 86 98 96 34
Kasserer
Thorkild Qvist Frandsen
E-mail: tqfrandsen@gmail.com
Tlf. 86 78 50 45

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 foræl
N
dremyndighed over nyfødt barn.
Ved navngivning inden/i stedet for
dåben.
Ved navneændring.
Ved anmeldelse af dødsfald,
begravelse eller brænding.
Ved bestilling af prøvelsesattest/æg
teskabserklæring.
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

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

TRE SMUKKE
ANTEPENDIER
I Trige kirke har vi fået tre smukke antepen
dier. De er syet af Dorte Hansen, Harlev.
Antependium er et stofstykke, som helt
eller delvis dækker alteret. De er her syet i
kirkeårets farver. Menighedsrådsformand
Steffen Lindfors holdt tale i kirken og
takkede Dorte Hansen.

20*C+M+B+18
I gammel tid velsignede man folks hjem ved årets begyndelse, ved at man med kridt skrev
20*C+M+B+18 på yderdørene. 20 og 18 henviser til årstallet, stjernen til Jesu fødsel, de
tre kors til Jesu død/ Fader, Søn og Helligånd, og CMB er forbogstaverne i ”de hellige tre
kongers” navne. CMB står også for ”Christus mansionem benedicta”, som er latin og betyder
”Kristus velsigne dette hus”.
Ved spejdernes nytårsparade 2. søndag efter Helligtrekonger i Trige Kirke kunne alle skrive
deres adresser på en opstillet dør, med håb om at ens hjem i 2018 kunne være under Guds
velsignelse. Når vi får velsignelsen, så sætter Gud sit ”mærke” på os, og vi kan tage velsignel
sen med os og dele den fred og velsignelse med dem, vi møder på vores vej. Julens fred og
velsignelse kan være overskrift over vores liv og hjem hele året.
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RELIGION ER IN
Overskriften hentyder ikke til en ny gruppe,
der søger at blive lyst i kuld og køn af en
rummelig folkekirke, men den betyder
såmænd bare, at mennesket er et religiøst
væsen. Det kommer måske bag på nogle
få forhærdede tidselgemytter, men det skal
ikke forhindre mig i at stå ved min mening,
indtil jeg får en ny.
Johannes Sløk skrev engang for snart man
ge år siden en bog, der hed “Det religiøse
instinkt”, og den er meget mere interessant,
end titlen måske kunne antyde. For hvad
vil det sige, at vi muligvis har et religiøst
instinkt? At dyr har instinkter, det ved vi jo
allesammen, men mennesker har en fornuft
og så nok også nogle få instinkter, men
dem har vi dog styr på, som de fornuftige
mennesker vi er.
Instinkter er noget, der ligger bag og før
den bevidste stillingtagen. Vi kender det
fra dyr. De handler altid instinktivt, men vi
mennesker vil nok undertiden sige, at de
handler ufornuftigt. Man smiler med bredt
tandsæt til en hund, og hunden farer i låret
på en. Menneskets venlige gestus opfattes
som en trussel. Hvis nu mennesket har et
religiøst instinkt, så er det altså et adfærds

mønster, der ligger bag eller før vor bevidste
indstilling. Det er egentlig ret interessant. Vi
kan benægte, at vi er religiøse, men alligevel
ligger der en eller anden form for religiøsitet
bag vor adfærd.
Nogle vedgår selvfølgelig, at de er religiøse,
om end ikke ligefrem kristne, for der er et
eller andet suspekt ved kristendommen.
Nej, man er søgende. Man søger en religion,
der ligesom passer til ens gemyt. Man tager
en tur i det religiøse supermarked, hvor
man ligesom i ethvert andet supermarked
kan få tilfredsstillet alle sine behov. Lidt
familiefølelse kan vi få fra islam, tanken
om udødelighed kan tilfredsstilles i den
indiske lære om reinkarnation, lidt godhed
og næstekærlighed kan vi tage fra kristen
dommen, magt over andre kan hentes fra
satanismens hemmelige lære, og magt over
os selv kan vi få gennem intensiv fordybelse
i psykologi, astrologi, kiromanti og alskens
kaffegrums. Det korte af det lange er, at vi
alle sammensætter en religion, som vi synes
passer os, og som ikke stiller krav til os. Vi
ved nemlig godt hver især, at er der nogen,
der skal stille krav, så er det mig, og ingen
skal stille mig krav.

Man kunne så tro, at den religion, der ligger
bag dette, hedder individualisme. Det vil de
fleste gerne tro, men jeg tror det forholder
sig lidt anderledes. Der er nemlig lige det
med instinktet. Individualisme og ansvar
for eget liv lyder ganske pænt i vore øren,
men prøv at lægge mærke til, hvordan det
lyder, når nogen støder på forhindringer.
Så er det nemlig for dårligt, at samfundet
ikke har taget højde for den situation, og
at der ikke er midler til psykologhjælp. Alt
taget i betragtning så er individualisme en
god ting, men når vi kommer til den basale
instinktive religiøse holdning, så hedder den
forbrugerisme. Vi vil have varen, og den skal
være i orden. Når jeg vil have jordbær, så har
de at være der, om de så skal transporteres
fra den anden side af jordkloden. På samme
måde har vi det med religion. Jeg vil have
en religion, der tilfredsstiller mine behov,
og den skal i hvert fald ikke være besværlig,
men udelukkende brugervenlig.
Hovedindholdet er som regel noget med
åndelig udvikling, for det lyder nu så pænt.
Man lærer en masse om vibrationer og ener
gier, der vilkårligt flyttes fra det ene sted til
det andet, hvordan hele universet gentager
sig i det enkelte menneske og mere af den
slags. At tro på bibelens skabelsesberetning
er selvsagt umuligt, for den er helt uviden
skabelig. Ingen moderne mennesker med et
udvidet bevidsthedsindhold kan tro på den
slags. Kristendommen er i det hele taget for
besværlig, den er ikke brugervenlig, og den
mener noget om menneskene, som vi ikke
bryder os om at høre. Vi vil selv, vi kan selv,
og kan vi ikke, så har vi krav på, at nogen
gør det for os.
Når man nu sådan skal have udvidet sin
bevidsthed, så læser man enten en bog eller
går på kursus, fx. “Dig selv i fokus”, men i alle
tilfælde er det som regel sådan, at du får din
lærdom præsenteret udefra. Du kan så selv
sortere, hvad er behageligt, og hvad er ikke.
Du vælger selvfølgelig det, der lyder godt
og lader resten passere som skinbarligt
vrøvl.

Prøv nu at kikke på salme 492 i salmebogen,
“Guds igenfødte, ny-levende sjæle”. Det er
Brorson, der har skrevet den, og han levede
i den tid, vi kalder oplysningstiden. Vi kalder
den oplysningstiden, fordi man dengang
indhøstede mange nye erkendelser om
blandt andet de naturvidenskabelige love.
Man opdagede således tyngdeloven, og at
jorden ikke var universets centrum og man
ge andre ting. Brorson tilhørte en retning
inden for kristendommen, som vi kalder
pietisme efter det latinske ord “pietas”, som
betyder fromhed. Man kan så spørge sig
selv, hvad kristendom har med oplysning at
gøre. Svaret er i al sin enkelhed, at pietismen
er et ægte barn af oplysningstiden. Dens
religiøse former for skoling og åndelig (selv)
disciplinering bærer tydelige rationelle træk.
Brorson har fx. en salme der hedder “Kom,
hjerte! tag dit regne-bræt”, hvor forestillin
gen hentet fra den kapitalistiske økonomi
om, at sjælen skal føre regnskab over sin
livsførelse, fordi Gud selv fører et lignende
regnskab over vore gerninger og tanker, er
bærende. Sjælen nødsages til at granske og
oplyse sig selv, også de sider som det måske
var mageligst at lade henligge i det dunkle.
Gud kræver at sjælen oplyser sig selv. Men
det er Gud selv, der er kilden til dette lys. Når
det religiøse liv pålægger det enkelte men
neske pligten til at udgranske og overvåge
sig selv, er det en begivenhed, hvis følgevirk
ninger næppe kan overvurderes. Ikke alene
sætter pietismen varige spor i det religiøse
livs inderliggørelse, den skaber en ny “scene”
i det enkelte menneskes bevidsthed, hvor
det til stadighed er tilskuer til sine egne
drifter, tanker og beslutninger og efterhån
den forvandles til bunds af denne stadige
selviagttagelse. Det moderne reflekterede
og følelsesmæssigt komplekse individ bliver
til i sådanne sammenhænge. Det er fra den
ne tid, vi oplever en konflikt mellem sjælens
inderverden og det objektive samfunds ydre
verden.

Oplysningstidens fornuft arbejdede på at
gennemlyse og forstå den synlige verden
med dens natur- og samfundsskabte former.
Pietisterne dannede en meget sigende
modbevægelse mod dette fornuftssyn. For
dem var hovedkonflikten kampen mellem
den ydre og den indre verden, og man und
sagde den ydre verden på en undertiden
meget rå og brutal måde. Den religiøse
begivenhed, man navngav “omvendelsen”,
betød en udvandring fra den fælles livs
verden til fordel for et samliv med Gud i den
sjælelige inderverden.
Så rabiat kan man vel ikke forvente, at et
moderne menneske opfører sig, men én
ting vil jeg synes, at mange kan lægge sig på
sinde, hvis de virkelig er interesseret i at ud
vikle sig, og det er den stadige overvågning
af sig selv. Målestokken hentes, som det så
smukt hedder, i LOVEN, og ikke i hvad man
synes er belejligt for en selv. Tør man virkelig
kikke dybt i sig selv på denne måde, kunne
det også være, at begreberne synd og nåde
fik en betydning igen. For som det er nu,
eksisterer synd ikke (det er aldrig min skyld),
og nåde har man selvfølgelig krav på.
Salme 492 er et godt eksempel på, hvordan
man kan forvandle et sammenhængende
forløb til “tungen ud af vinduet”. Som sal
men fremstår i salmebogen er der 6 vers, og
de fremviser den gode kristelige “mumbo
jumbo”, som folk virkelig ikke forbinder med
noget som helst. Der er en opfordring til
lovsang, for der er nemlig sket noget (vi er
igenfødte og ny-levende sjæle). Hvordan
det skal forstås, får vi ikke at vide. Udgangs
punktet er, at “onde vi vare og døde som
stene, hårde i hjertet som marmor og stål”,
og det har Gud nu reddet os ud af. Det er
selvfølgelig fint, men hvor mange har den
selvopfattelse? Når vi nu sammenligner
udgangspunktet med resultatet, må vi

undres over Guds kærlighed til os. Troen har
gjort det hele, og der bliver glæde i himlen,
og det sande familieforhold kommer for
en dag. Altsammen pænt og nydeligt, men
formodentlig uden synderlig virkning.
Brorsons udgave af salmen har 18 vers, og
der har vi mennesket, der pludselig standser
op og kikker sig selv efter i sømmene og
modstræbende og smertefuldt må erken
de, at skabningen i Guds billede er såre
mangelfuld.
Tag blot en strofe som den i salmebogen
udeladte:

Ach! hvad vi bleve da selsom til mode,
Nu vi ret kendte fordærvelsens stand,
Da vi tilforne ej andet forstode,
End at os fejlede ikke et grand,
Stinkede i vor begærligheds grave,
Da vi formente dog livet at have.
Dette er en meget præcis beskrivelse af den
menneskelige fremmedgørelse.
Er det livet, vi lever, eller er det ligstanken fra
forbrugerismen, vi forveksler livet med.
Steffen Lindfors
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DET SKER I TRIGE

FASTELAVN I TRIGE KIRKE OG FORSAMLINGSHUS

Søndag den 11. februar kl. 10.00

Kirken og Forsamlingshuset i Trige afholder igen i år fastelavnsfest. Fastelavnsfe
sten begynder i Trige Kirke kl. 10.00 med en familiegudstjeneste i børnehøjde.
Denne gang medvirker Berit Skødt
(billedet), som vil dramatisere
en historie fra bibelen og synge
sammen med os. Berit arbejder til
daglig som konsulent i Danmarks
Folkekirkelige Søndagsskoler.

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

SOGNEINDSAMLING TIL
FOLKEKIRKENS NØDHJÆLP

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

I TRIGE-ØLSTED-SPØRRING SOGNE

SØNDAG DEN 11. MARTS KL. 12.00-15.00
I en tid med klimaforandringer, krige og ulighed, der driver millioner af mennesker ud i nød, sult og på flugt, er begrebet
næstekærlighed ofte oppe at vende. Ideen om at tage sig af sin næste, både naboen og den fremmede, går dog tusindvis
af år tilbage i både vores kultur og kristendom. Vi kender den blandt andet fra lignelsen om ’Den barmhjertige samaritaner’
fra Lukasevangeliet. Derfor er ideen om at dele med sin næste hovedoverskriften for Folkekirkens Nødhjælps årlige sogne
indsamling i 2018.

BLÅ TIME

i Trige Kirke den 1. marts
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.

ALTID HJÆLP TIL SELVHJÆLP
Folkekirkens Nødhjælp arbejder for at redde liv, opbygge robuste
samfund og bekæmpe ekstrem ulighed.
Sæt allerede nu kryds ved datoen den 11. marts 2018.
Vi kommer rundt med indsamlingsbøsserne i tidsrummet
fra kl. 12.00-15.00.
Folkekirkens Nødhjælps logo er en fisk, og
deres måde at arbejde på lyder helt forenklet:

”Folkekirkens Nødhjælp skaffer
ikke kun en sulten mand en fisk,
men også en fiskestang og retten
til at fiske i søen, han bor ved.”

Ønsker du, at dele søndag den 11. marts med verdens fattigste,
kan du melde dig til hos indsamlingsleder Peter Viuff: E-mail:
pofv@km.dk eller på tlf.: 30633176.
Indsamlerne mødes enten i Trige Sognegård eller Spørring Fælleshus
kl. 12.00.
Med venlig hilsen
Sognepræst og indsamlingsleder Peter Viuff

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.

HØJSKOLEN VILDROSEN
FRA GRØD TIL BRØD OG KAGE

Onsdag den 21. februar kl. 10 i Trige Sognegård

Oprindeligt levede folk af grød, ofte kogt på hvede. Man kunne koge det med oliven
olie, 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.
Lone Hindø, sognepræst

TOMMY DINESEN
- EVENTYRER OG KRIGSHELT

Onsdag 21. marts kl. 10 i Trige sognegård

Sognepræst Karin Rank Gottlieb, Tilst fortæller om Thomas Dinesen.
Thomas Dinesen huskes i dag nok mest som Karen Blixens bror; men han har også sin
egen dramatiske historie.

VI SYNGER MED MARIA

Søndag den 18. marts kl. 10.30
En graviditet varer, hvis alt går som planlagt, ni måneder. Derfor fejrer vi Marias
bebudelsesdag ni måneder før jul, altså i marts. Netop her får Maria bud om, at hun
skal blive mor til Jesus.

”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 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 musikguds
tjeneste, hvor Trigekoret og fløjtenist Jytte
Kusk medvirker. Netop musik passer rigtig
godt til den dag. Efter gudstjenesten inviterer
menighedsrådet på kaffe og forårslagkage.
Sognepræst Lone Hindø
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DET SKER I TRIGE

DET SKER I SPØRRING

PÅSKEFILM

Torsdag den 22. marts kl. 19.30
Som optakt til påsken viser vi filmen
”Lammet”.
I den etiopiske film ”Lammet” bliver
drengen Ephraim og hans elskede lam
overladt til fjerne slægtninge for at kom
me væk fra den tørke, der har fat i hans
hjemegn. Ephraim er ikke til megen hjælp
i landbruget, men han er rigtig god til at
lave mad. En dag fortæller hans onkel, at
lammet skal ofres ved næste højtid, men
Ephraim er klar til at forsøge hvad som
helst for at undgå, at hans kæledyr ender
på middagsbordet. Familiedramaet var
nomineret til to priser ved filmfestivalen
i Cannes.
Efterfølgende debatterer vi filmen, og der
serveres popcorn og påskeæg!

FAMILIEGUDSTJENESTE

med Hans Jørgen Østerby og Spirekoret
Søndag den 15. april kl. 16.00

Familiegudstjeneste i Spørring Kirke med sanger, bugtaler, tryllekunstner og enter
tainer Hans Jørgen Østerby. I Hans Jørgen Østerbys fantastiske forestilling kommer vi
blandt andet til at høre om dåben, og vi skal møde nogle af de personer, vi kan læse om
i Bibelen. Spirekoret medvirker.
Efter gudstjenesten inviterer menighedsrådet alle på spaghetti og kødsovs i Fælles
huset. Alle er velkommen!
Arrangør: Spørring Menighedsråd

HYGGELIGE
HÅNDARBEJDSEFTERMIDDAGE
FOR ALLE ALDRE

Sognepræst Peter Viuff

11. marts / 8. april / 6. maj
kl. 14.00-16.00 i Fælleshuset

BABYSALMESANG

Sæt kryds i kalenderen til håndarbejdseftermiddage i Fælleshuset udvalgte
søndage i foråret kl. 14.00-16.00.

Begynder fredag den 2. marts kl. 10 i Trige Kirke
Babysalmesang er sang, musik, bevægelse og rytmik
for babyer med udgangspunkt i 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 ved
sognepræst Lone Hindø og organist Cecilie Harbo Pedersen.

Der er plads til 10 babyer på holdet. Tilmelding er
nødvendig hos organist Cecilie Harbo Pedersen,
tlf. 40 26 59 89 eller cilleharbo@hotmail.com

LITTERATURKREDS

I Trige Sognegård kl. 19.00

Onsdag den 21. februar
Søren R. Fauth: Vilje

TÆNKEPAUSER NR. 17

Onsdag den 21. marts
Ulrik Uggerhøj: Tid

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

DROP-IN KOR

Torsdage kl. 19.00-20.15 i Spørring Kirke

Du kan læse mere om babysalmesang på
hjemmesiden www.detresogne.dk.

TÆNKEPAUSER NR. 37

Vi mødes på tværs af alder og hygger os
sammen med at strikke, hækle, sy, male
på sten – kun fantasien sætter grænser.

Det eneste man skal kunne er at åben munden - resten kommer hen ad vejen. Vi synger
sange, salmer, enstemmigt, i kanon, 2-stemmigt og har endda præsteret 3-stemmigt.
Både damer og herrer er velkomne til at kigge ned i kirken og synge med.
Spørgsmål – kontakt Linda Bolet 42 98 38 71

Her er stedet, hvor du kan komme i
gang med et projekt – eller komme
videre. Både nybegyndere og garvede
folk er velkomne – der er folk fra 8 år
og opefter. Vi hjælper hinanden med
inspiration, råd og vejledning. Du skal
bare tage strikkepinde, hæklenåle, garn
eller andet værktøj med.
Der er altid kaffe og te på kanden. Giv
Lone Tanghus et praj, hvis du gerne vil
tage lidt godt med.
Søndage i foråret:
11. marts
8. april
6. maj

MENIGHEDSRÅDSMØDER

Kontakt/tovholder:
Lone Tanghus, 27634442

Kl. 19.00 i Spørring Fælleshus

Menighedsrådsmøder er offentlige møder. De afholdes kl. 19.00 i Spørring Fælleshus
på følgende datoer:
APRIL

MAJ

JUNI

AUGUST

17 15 12 14
Menighedsrådsformand Linda Bolet

OKTOBER

NOVEMBER

2

13
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EN STILLE STUND

FASTELAVN

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

Eftertanke, omtanke, afspænding, refleksion, åndehul, åndedræt og meditation.

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.

Vi har i den kommende tid tre gange med Blå Time / Timeout Gudstjenester.
Trænger du til at sidde lidt for dig selv men omgivet af andre, har du mistet en kær
eller blot brug for at samle tankerne lidt, så er det måske noget for dig.

Der vil blive serveret fastelavnsboller, kaffe og sodavand.
Pris: 25,- kr. pr. voksen.
Alle fra sognene er velkommen!

SPØRRING
Torsdag den 1. februar
20.00 Peter Viuff
Timeout-gudstjeneste med kor,
musikalske indslag og kirkekaffe*

Arrangør:
Ølsted menighedsråd og Borgerforening

GUDSTJENESTE PÅSKEDAG
MED KINGOKORET

og efterfølgende traktement i Sognehuset Ølsted
Søndag den 1. april kl. 11.00
Kingokoret fra Færøerne: ”De kunne stjæle
vores kirke, men vores tro og vores sal
mesang kunne de ikke tage fra os”. Sådan
forklarer sangerne i Kingokoret selv, at de
stadig synger Kingos oprindelige salmer,
som de har lydt, lige siden danske præster
i 1700-tallet førte dem til Færøerne sam
men med Kingos Salmebog. Præsterne
døde eller forsvandt, og da der hverken
var noder eller orgler i de små bygder,
måtte man synge efter hukommelsen fra
fædre til sønner: Til gudstjenester, når man
begravede en død, og når man drog ud på

det farefulde hav eller til fjelds for at røgte
får. I Tjørnuvik forsvandt også kirken, fordi
myndighederne i 1858 besluttede, at den
skulle bæres i småstykker over fjeldet til
nabobygden Saksun. I Tjørnuvik fortsat
te man dog ufortrødent med at synge
til private gudstjenester, nu rundt om i
hjemmene. I 1937 fik bygden en ny kirke,
og man fik et orgel, men ingen organist,
så man fortsatte med at synge af karsken
bælg. Tjørnuvik er derfor den sidste bygd,
hvor man har værnet om den forunderlige
salmetone.

Det er denne salmesang, vi påskedag 2018
kan høre i Ølsted kirke. Et bevægende
møde med en autentisk færøsk kristen
domstradition, sunget på gammelt dansk
med færøsk accent. En musikalsk sjælden
hed, der stadig opleves som en levende
hyldest til den Kingo, kun få danskere i dag
kender. Efter gudstjenesten byder Ølsted
Menighedsråd på et traktement i Sogne
huset, hvor Kingokoret vil fortælle deres
historie. Alle er velkommen!
Sognepræst Peter Viuff

TRIGE
Torsdag den 1. marts
16.30 Lone Hindø
Blå Time med Trigekor*

SPØRRING
Torsdag den 15. marts
20.00 Peter Viuff
Timeout gudstjeneste med kaffe

KONFIRMATIONER I 2018
Spørring
St. Bededag
Fredag den 27. april kl. 10.00
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

GUDSTJENESTER
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KIRKELIGE
HANDLINGER
TRIGE KIRKE

SPØRRING KIRKE

Døbte
19.11.2017 Josephine Lønbæk Andersen
19.11.2017 Frede Hjortshøj Iversen
19.11.2017 Simon Bonnerup Mathiasen

Døde
02.11.2017 Helene Dahl Sørensen
06.12.2017 Erland Johannes Christensen
14.12.2017 Hanne Ruban Kristoffersen

Døde
28.11.2017 Kurt Meyer Madsen
14.12.2017 Jørgen Hjarsen
28.12.2017 Ella Lissi Clausen

2017

TRIGE

ØLSTED

Søndag den 11. februar
Fastelavnssøndag

10.00 Peter Viuff
Fastelavnsgudstjeneste.*

13.00 Peter Viuff
Fastelavnsgudstjeneste.*

Søndag den 18. februar
1. søndag i fasten

11.00 Nanna Holm

Søndag den 25. februar
2. søndag i fasten
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

Søndag den 18. marts
Maria Bebudelsesdag

KONFIRMATIONER I 2020

Spørring
Lørdag den 9. maj kl. 10.00
Trige B-klassen:
Søndag den 10. maj kl. 10.00

DET SKER

I TRIGE, ØLSTED OG SPØRRING
FEBRUAR

11.00 Peter Viuff

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

Søndag den 18. kl. 10.30
Vi synger med Maria, Trige Kirke

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

Onsdag den 21. kl.10.00
Tommy Dinesen – eventyrer og krigshelt
Trige Sognegård

Onsdag den 21. kl. 10.00
Højskole: Fra grød til brød og kage
Trige Sognegård
Onsdag den 21. kl. 19.00
Litteraturkreds
Trige Sognegård
Søndag den 25. kl. 16.00
Hjertets sprog – helt enkelt, Skjoldhøj Kirke

MARTS
Tirsdag den 1. kl. 16.30
”Blå time”, Trige Kirke
Søndag den 11. kl. 12.00-15.00
Sogneindsamling til Folkekirkens Nødhjælp
Trige Sognegård og Spørring Fælleshus
Søndag den 11. kl.14.00
Hækling, hygge og andet håndarbejde
Spørring Fælleshus

Onsdag den 21. kl. 19.00
Litteraturkreds
Torsdag den 22. kl. 19.30
Påskefilm, Trige Sognegård

APRIL
Søndag den 1. kl. 11.00
Påskedag med Kingokor
Ølsted Kirke
Søndag den 8. kl.14.00
Hækling, hygge og andet håndarbejde
Spørring Fælleshus
Søndag den 15. kl. 16.00
Familiegudstjeneste
Spørring Kirke og Fælleshus

20.00 Peter Viuff
Timeout gudstjeneste med kaffe.
10.30 Lone Hindø
Musikgudstjeneste med Trige
koret fløjtenist Jytte Kusk.
Kirkekaffe.

Søndag den 25. marts
Palmesøndag

10.00 Nanna Holm

Torsdag den 29. marts
Skærtorsdag

10.00 Peter Viuff

Fredag den 30. marts
Langfredag

MARTS

11.00 Peter Viuff

9.30 Lone Hindø

Torsdag den 15. marts

Spørring
Søndag den 19. maj kl. 10.00

Trige A-klassen:
St. Bededag fredag den 8. maj kl.
10.00

9.30 Nanna Holm
9.30 Peter Viuff

Torsdag den 1. marts

SPØRRING

16.00 Lone Hindø

Søndag den 1. april
Påskedag
Mandag den 2. april
2. påskedag

11.00 Peter Viuff
med Kingokoret og traktement
i Sognehuset. *
Ingen

Søndag den 8. april
1. søndag efter påske

Ingen

10.30 Lone Hindø
med Børnekoret. Kirkekaffe.

Søndag den 15. april
2. søndag efter påske
Søndag den 22. april
3. søndag efter påske

Ingen

16.00 Peter Viuff Familiegudstje
neste m. spaghetti og kødsovs. *
10.30 Peter Viuff med
minikonfirmandafslutning.

Gudstjenester på Lokalcenter Bjørnshøj, alle dage kl. 14.00
Tirsdag den 6. marts
Lone Hindø
Tirsdag den 3. april
Lone Hindø
Tirsdag den 1. maj
Marianne Bonde

* 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.

