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ADRESSELISTE

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
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SIDEN SIDST

DÅB INDEN KONFIRMATIONEN

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

Den 28. januar blev Nicklas, der skal konfirmeres i april,
døbt i Trige Kirke. Hans lillesøster Silje på 7 år ville også
gerne døbes, og det blev hun samme dag.

Søndag den 25. februar blev Sarah, der også skal
konfirmeres i april, døbt i Spørring Kirke. Det er altid
skønt også at døbe konfirmander, de har taget et valg,
de er spændte, og man fornemmer, at det er en stor og
vigtig dag for dem.

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

TRIGE HISTORIER

FASTELAVN

Den 1. marts fortalte Jonna Bunk og
Michael Michaelsen (fra Trige-Ølsted lokal
arkiv og Trige Menighedsråd) om deres
arbejde i lokalarkivet og om Trige bys udvik
ling gennem århundreder med særlig vægt
på de seneste årtier. Ca. 65 deltagere
var mødt op, og mange bidrog med sjove
anekdoter om livet i Trige by og omegn. Bl.a.
Gunnar Kjær Christensen på 92 år (billedet),
der er født og opvokset i Trige og har boet
her hele sit liv, øste af sin store viden.

I Trige Kirke og Forsamlingshus og i Ølsted Kirke og Sognehus havde vi den 11. februar en
skøn fastelavnsdag. Børnene slog katten af tønden, forældrene drak kaffe og spiste faste
lavnsboller, og både børn og voksne i Ølsted dansede stoledans.
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EN SKAT I HIMLEN
– ELLER I BANKEN?
Jeg går ud fra, at du nok, ligesom jeg har følt
et vist ubehag, når en anden kommer og
spørger dig ud om dine privatøkonomiske
forhold. Hvor meget du tjener, hvor meget
du har på afbetaling, om du er i stand til at
spare noget op osv. Det er egentlig besyn
derligt, men den slags spørgsmål kan kalde
en blufærdighed frem, som man sidst ople
vede i den tidlige pubertets første kontakter
med det andet køn. Hvor denne sidste blu
færdighed for de flestes vedkommende er
et overstået stadium, så ser det ud til, at den
økonomiske blufærdighed varer ved livet
ud. Der er enorme psykiske energier bundet
i husholdningsregnskabet.

heller ikke glemme, at rigdom forpligtigede
den, der besad den. Moses og profeterne
kunne ikke advare nok mod misbrug af
rigdom, men det rokker ikke ved, at rigdom
som sådan var en Guds velsignelse, og det
er vi nok mange, der mener.

Men lad os starte med en bøn:
”Kære Gud, giv mig rigdom og styrt mine
fjender i fordærv! ”

Hvordan får vi opfyldt disse basale behov i
dagens Danmark, hvor ingen er rige ifølge
egen mening. De, der indrømmer, at de er
rige, er som regel nogle inderligt usympati
ske pralhoveder, der ikke har fattet dybden
i danskens umådelig ubeskedne beskeden
hed.

Sådan en bøn lyder ikke godt i et kristen
menneskes øre. Nej, så hellere den kendte:
”Giv os i dag vort daglige brød”, det er
fordringsløst, ydmygt og fremfor alt ikke for
meget forlangt. At vi så i praksis ville blive
slemt skuffede, hvis vi virkelig ikke fik mere,
er så en anden sag. I virkeligheden beder vi
jo nok snarere om seks halve, højt belagt.
Mon ikke det er blufærdigheden, der er på
spil igen?
Tidligere tiders mennesker har tilsyneladen
de ikke haft den samme blufærdighed; for
hvad skal man med en gud, hvis ikke han
netop skulle sørge for alle de ting, man ikke
selv umiddelbart er i stand til? Hvad er mere
naturligt end at bede om store afgrøder,
frugtbarhed hos kvæget og konen med
for den sags skyld. Se, det er et funktionelt
gudsforhold. Gud får sit, nemlig tilbedelse
måske ofre, og mennesket får sit, nemlig
Guds velsignelse i skikkelse af velstand og
tryghed. Klare linjer over det hele, og så det
yderst praktiske, at man kan se, hvem Gud
holder af, nemlig de rige.
Rigdom er altså en Guds gave, en velsignel
se. Rigdom gør sjælen ”tung”, som det siges
i Det gamle Testamente, den giver sjælen
indhold og fylde. En vis blufærdighed kan
nok på dette sted have sin berettigelse, da
det jo ikke udelukkende er ved egen kraft,
man har vundet sin rigdom, og man må

Det fundamentale i hele forholdet er vort
behov for velstand og den tryghed, den
giver, behovet for beskyttelse, så ikke alle og
enhver kan tage fra mig, hvad der retteli
gen er mit, og endelig et behov for trøst og
lindring, hvis uheldet alligevel skulle være
ude. Selv Vorherre skal vel undertiden have
en lille en på øjet.

De samfund, vi bebor i den vestlige verden,
har alle deres udspring i en række revolu
tioner i 17- og 18-hundredetallet. Det var
noget med at afskaffe de riges privilegier.
En smuk og ædel tanke, men hvad blev det
til? I stedet for at afskaffe privilegier blev det
til, at vi alle skulle have dem, i demokratiets
navn, og dermed blev en spiral af gensidig
overvågning startet. Hvis nogen kan tillade
sig noget, så vil jeg også kunne tillade mig
det. Denne tankegang ligger og lurer et
eller andet sted i hele vor ellers så prisværdi
ge velfærdsmodel. Grundtvig har jo udtrykt
det, så tårerne springer én i øjnene: ”Og da
har i rigdom vi drevet det vidt, når få har for
meget, og færre for lidt”. Selv har man i hvert
fald ikke for meget. Man hører snarere til de
få, der har for lidt, og som der selvfølgelig
skal gøres noget for. Når så forventninger
ne ikke indfries, vendes vreden mod selve
systemet, og Grundtvigs linjer bliver ganske
langsomt til: ”Og da har i velfærd vi drevet
det for vidt, når få har meget, og alle andre
for lidt”. Rigdom er ikke suspekt i sig selv,
kun de andres, og den sande demokrat er
den mand, der kan lade være med at se
ned på en medborger, selv om denne er
millionær.

”Giv os i dag vort daglige brød”. Hvad skal
vi med en gud, der lærer os at bede så
fordringsløst. Har han overhovedet fattet
livets alvor? Det er der vist flere og flere, der
ikke tror. Gudens opgaver: Velstand, velfærd,
beskyttelse, trøst og lindring har samfundet
overtaget, uden dog derved at blive særlig
guddommeligt. At takke Gud for det daglige
brød kunne ingen dansker finde på, da det
jo er noget, man har krav på. Resultat: Gud
er blevet langtidsledig! Et offer for stadige
nedskæringer!

nogen speciel forkærlighed for nogen, fordi
de er fattige.

Nu håber jeg virkelig, at nogle vil sige, at
dette her er altså for fjollet, og så overveje,
hvorfor det er fjollet. En af grundene kan
være, at jeg indtil nu hverken har givet kej
seren eller Gud, hvad deres er, men beholdt
det hele for mig selv. Det er nok vigtigt at
kunne skelne mellem, hvad der er kejserens,
og hvad der er Guds. Pengene er så afgjort
kejserens, men hvad er Guds? Nogle vil så
nok sige, at det kristne ideal er fattigdom
men. ”Salige er I, som er fattige. Guds rige er
jeres”. ”Det er lettere for en kamel at komme
igennem et nåleøje end for en rig at komme
ind i Guds rige”. Det er jo vitterlig udsagn,
der er blevet brugt til at gøre en dyd ud af
fattigdommen. De fattige har så kunnet
glæde sig i elendigheden over, at salighe
den var sikker, og de rige har nok rigeligt
kompenseret i levende live for de dårlige
fremtidsudsigter.

Steffen Lindfors

Men tingene kan også udlægges på en
anden måde. Når man lever i en verden,
hvor den almindelige indstilling er, at den
rige i højere grad har Guds bevågenhed end
andre og da især end den fattige, så er det
en stor trøst at høre: ”Salige er I fattige”.
Det viser, at vi i kejserens verden, ikke kan
gøre os til over for hinanden med hensyn til
fromhed. Da Jesus har sagt det om den rige
og kamelen, bliver disciplene forfærdede og
med god grund. For den unge mand havde
holdt budene og havde Guds bevågen
hed, han var nemlig meget rig. De spørger
derfor: ”Hvem kan så blive frelst?” Svaret er
det enkle: ”For mennesker er det umuligt,
men for Gud er alting muligt”. Rig eller fattig,
det er bedøvende ligegyldigt. Gud har nok
ikke noget imod rige, fordi de er rige, eller

Men når der går lidenskab i vort forhold til
pengene, så er det, at det går galt. Så bliver
rigdommen måske et mål i sig selv, eller vi
bruger den til at måle os selv i forhold til
andre, og når der er lidenskab, så er den
naturlige følgesvend blufærdigheden. Som
allerede nævnt så lever vi i en meget blu
færdig tid, hvor vi kender prisen på alt, men
værdien af intet.
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STARTKOMMA
Der er færre og færre, der vælger at få deres nyfødte børn døbt.
Vent – du skal ikke stå af endnu.
Dåbstallene er faldene. I en rum tid har kir
kelige folk på alle niveauer og i institutioner,
organisationer, udvalg og grupper udsendt
pjecer, holdt møder og fundet på tiltag. Flere
skal døbes, forældrene skal gøres opmærk
som på muligheden, på den ”service” som
folkekirken tilbyder, hvis man vil udtrykke
det lidt kynisk omkring kirkens mission.
Hæng på – vi kommer til det.
Flere skal bydes velkommen i det fællesskab,
det er at være et Gudsbarn. At høre det,
der siger én livet igennem – at helt fra da
du var spæd, kan du være sikker på, at Gud
har kendt dig. Han kalder dig ved navn. At
vide, at kirken er det sted, hvor man mødes
med alle de andre, som deler det liv. At trods
frustrationer, i glæde, med bekymringer – at
man hører til.
Det får vi, det får vi at vide i dåben.
Og hvad så?
Og hvad så…
Kathrine Nielsen blev begravet fra Spørring
Kirke. Hun var blevet fundet på en mark i
Trige.

Hun var døbt og blev begravet som en, der
hører det fællesskab til. Og med ordene,
som lyder ved dåb og begravelse, ”Lovet
være Gud, vor Herre Jesu Kristi Fader, som i
sin store barmhjertighed har genfødt os til
et levende håb ved Jesus Kristi opstandelse
fra de døde”.
Fra liv til død – så hurtig går det. Og for
Jesus.
Født af Jomfru Maria, pint under Pontius
Pilatus.
I det komma levede Jesus sit liv.
Her afviste han djævelen, spiste med de
udstødte af samfundet, gik sammen med de
klamme, fortalte, rejste, vaskede sine ven
ners fødder og blev svigtet af de bedste af
dem, væltede templet, gjorde folk hel igen.
Og da han døde, tog han hele dette liv med
sig i graven, og da han genopstod, blev det
et nyt liv i Guds hænder – døden til trods.
I det komma som er vores liv - fra liv til død
- lige meget hvor underskønt det fremstår,
eller totalt mislykket vi tror det er, så ligger
det liv i Guds hænder.

Vi ligger i Guds hænder og derfor, når livet
er totalt mislykket, både i vores egne øjne
og i samfundets, eller når vi ikke lever op
til det, vi går og tror vi skal forestille – så er
vi alligevel Guds barn. Livet er vores og her
hører vi til.
Og ved Kathrines død tror jeg, at der var
meget lidt ”service”, der blev forventet, kræ
vet eller ønsket af kirken som institution.
Familien vidste, hvad det handlede om.
Salmerne fra den danske salmebog – 2
af dem som knap nok ligger inden for en
kirkemusikers repertoire – blev sunget på
modersmålet. Den ene, stående, udenad.
De kendte indholdet i det store komma som
var Kathrines liv. Fra hendes dåb til hendes
død. Og storheden kunne næsten have
sprængt de 800 år gamle vægge.
Og storheden af hvert eneste liv – dit og mit
– ligeså.
Dåbstallene falder. Og hvad så…
I kommaet udfolder Livet sig.
Linda Bolet
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NANNA HOLM
FORLADER OS
Vor gamle salmedigter, Thomas Kingo,
skrev i 1681 den gode salme ”Sorrig og
glæde de vandrer til hobe”. Det var sandt
dengang og er det stadig.

Der er al mulig grund til at sige hende
tak for det arbejde, hun har udført her i
pastoratet, og ønske hende al mulig held
med det nye.

Vi står i den ulykkelige situation, at vi
må sige farvel til vor hjælpepræst Nanna
Holm, da hun har fået et nyt arbejde i
Aalborg. Det er så det, der falder ind
under ”sorrig”. Glæden må vi så håbe
finder sin plads hos Nanna.

I den forbindelse afholder Nanna Holm
sin sidste gudstjeneste søndag den 6.
maj kl. 16.00 i Trige sognegård, da kirken
jo er lukket på grund af kalkning. Der vil
efterfølgende være et let traktement.
På Trige menighedsråds vegne
Steffen Lindfors

MIDLERTIDIG
LUKNING AF
TRIGE KIRKE
Trige Kirke skal kalkes indvendigt.
Det nødvendiggør, at kirken skal lukkes
i en periode fra den 1. maj 2018 til den
31. august 2018. Periodens gudstjene
ster, herunder også dåb, vil blive afholdt
i Trige Sognegård, hvor der vil blive
indrettet en kirkesal til formålet.
Øvrige kirkelige handlinger, bisættelser/
begravelser og vielser vil i lukkeperioden
efter ønske fra sognebørnene foregå fra
Ølsted eller Spørring kirker, ligesom også
dåb efter ønske kan foregå i Ølsted eller
Spørring.
Som planen er nu, forventer vi at åbne
Trige Kirke igen i forbindelse med høst
gudstjenesten i september måned 2018.
Med venlig hilsen Trige Menighedsråd
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MIN GAMLE, NYE
ALTERBOG
Den ældste trykte bog i verden er fra 868 efter Kristus og er fundet i Kina. Først i 1454 kom den første bog,
som var egentlig masseproduceret. Det var en bibel, som blev trykt i omkring 200 eksemplarer. Johann
Gutenberg, en tysk guldsmed, stod for det, og man kalder ham opfinder af bogtrykkerkunsten.

Man var nu i stand til at trykke bøger i et
stort antal. Den enkelte bog, som ofte var en
bibel, skulle ikke længere skrives af bog efter
bog. Vi kender fra bøger og film, at munke
stod og skrev den enkelte bog af. Det tog
overordentlig lang tid. Allerede omkring år
1500 var der trykt cirka 40.000 forskellige
bøger i det enorme antal af 10 mio.
Når jeg skriver det, leder det mig over til
at skrive om en bestemt bog, som betyder
meget for mig, nemlig min alterbog. Mange
mennesker har et specielt forhold til enkelte
bøger. Det kan være deres barndoms første
bog, en bestemt bog, som man fik af sin
forlovede, eller man kan samle på førsteud
gaver. Selv samler jeg på Kaj Munks bøger,
og jeg har en hel del efterhånden.
Jeg fik min alterbog den 20. oktober 1998.
Altså for snart tyve år siden. Det var den dag,
jeg blev ordineret til præst. I Alterbogen står
de bibelske tekster, som præster læser op

ved højmessen, og der er en tekst til hver
søndag. Der er f.eks. en bestemt tekst til
juledag, til pinsedag eller det, der hedder
5. søndag efter trinitatis.
Min alterbog er godt slidt, da jeg har brugt
den virkelig meget. Samtidig har jeg også
ved de enkelte tekster skrevet små person
lige notater.
Jeg kan nævne eksempler her:
2012. Reformationsgudstjeneste i Spørring.
Børnene på ferie i Danmark.
2010. Strengekor i Trige kirke.
Høstgudstjeneste.
2009. Morten Hørning prædikede. Aftengudstjeneste.
2004. Dejligt i Ølsted kirke. Far er rask.
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DET SKER I TRIGE

IRAN SET MED
ANDRE ØJNE

Onsdag den 16. maj,
Trige sognegård kl. 10
ved Inge Lynggaard Hansen,
rejseleder/fotograf

En fortælling om Iran, som er blevet det
hurtigst voksende rejsemål i verden.
Om folket, de smukke kulturelle steder,
om traditioner, musik og mad.

Torsdag den 19. april
fra 18.00-20.00

For godt en måned siden kunne alterbogen
ikke hænge sammen mere, og jeg stod for
at anskaffe mig en ny. Men det var svært for
mig. Den bog havde været i mine hænder
gennem tyve år. I kirke efter kirke. I glæde
og sorg. Jeg kom da til at tænke på bog
binderfaget og slog op på nettet. Jo, der var
en bogbinder i Aarhus. Jeg skrev til ham og
spurgte til det. Det kunne da fint lade sig
gøre. Og prisen var faktisk den samme, hvad
enten jeg fik den indbundet eller købte
en ny. Nu er den så her. I det ydre smuk og
stærk. Og i det indre de samme, gamle tek
ster med alle mine små tilskrivninger, som
jeg nu vil fortsætte med i mange år.
Og måske du, min læser af Sognebladet, har
en bog, som du værner om, og som betyder
meget for dig. Men som måske er slidt i
laser. Jeg kan kun opfordre til, at du benytter
dig af muligheden for at kontakte en bog
binder, og dermed få en ny, gammel bog.

2007 Bisatte Irene, Langenæs.
Lone Hindø

Konfirmand
klub
Vi mødes ved Battlearena Lasergame på
Sylbækvej 7-9 i Åbyhøj. I skal selv sørge
for transport, spørg jeres forældre om
kørsel, - men vi kan sagtens også have
nogen af jer med i bilen. Der serveres
pizza og sodavand i pausen.

TRE HØJSKOLE-
FORMIDDAGE

Onsdag den 18. april,
Trige sognegård kl. 10

Set og sket i Aarhus i gamle dage
Anne Marie Salling viser filmklip fra
Aarhus gennem mere end 100 år.

SANGE OG
SALMER VI GODT
KAN LIDE

Onsdag den 20. juni,
Trige sognegård kl. 10

Vi glæder os til at se jer!

Organist og kirkesanger Birgitte
Wedell-Wedellsborg og organist Cecilie
Harbo Pedersen vil fremføre og fortælle
om en række sange og nyere salmer,
som de rigtig godt kan lide. Vi skal bl.a.
lytte til Sebastians og Sissel Kyrkjebøs
”Vårvise” og høre eksempler på nogle
gode nye salmer fra samlingen ”100
salmer”.

Mange hilsner Nanna og Peter

Lone Hindø

Hvis du har lyst til at deltage, skal du
sende en mail til Peter eller ringe til
ham. Tlf.nr. 30633176/E-mail Pofv@
km.dk

AARHUS BRASS BAND

Forårskoncert i Trige Sognegård med Århus Brass Band
Torsdag den 12. april kl. 19.30
Aarhus Brass Band består af ca. 30 dygtige
musikere - amatører såvel som professionelle, som alle spiller messinginstrumen
ter eller slagtøj og har spilleglæden til
fælles.
Med en gennemsnitsalder på omkring de
tredive er bandet fyldt med ung energi og
masser af drive.
Bandet har siden dets etablering i 1924
været en stor del af det århusianske
kultur- og amatørmusikliv. Det har med
lemmer fra hele Jylland, men er først og
fremmest et århusiansk orkester. Reper
toiret denne aften spænder vidt.
Trige menighedsråd byder på en forfrisk
ning.
Der er fri entré.
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DET SKER I TRIGE

DET SKER I SPØRRING

STRIK

– MED LONE OG H. C. ANDERSEN
Vi er en lille gruppe, som er begyndt at strikke i Trige sognegård. Der er nu lagt
en plan, så vi strikker sammen en gang om måneden. Vi strikker til Røde Kors,
til Børnehuset på Skejby og til os selv. Kaffe, kage og hver gang læser Lone
en fortælling af H. C. Andersen. Han er jo både til børn og voksne.
I juni vil organist Cecilie Harbo Pedersen også deltage, så der vil også være fællessang.
De næste to gange er:

Torsdag den 24. maj
kl. 10-11.30

DROP-IN KOR

SANGAFTEN

Torsdag den 21. juni
kl. 10-11.30

i Trige sognegård
tirsdag den 8. maj kl. 19.00

Torsdage kl. 19.00-20.15 i Spørring Kirke

Optakt til pinse og forsommer
Denne aften vil vi fordybe os i en række
salmer, der hører til Kr. Himmelfart og
pinse, og derudover vil vi synge en
masse dejlige sange om forår og for
sommer. Der bliver rig lejlighed til at få
rørt stemmebåndene, og jeg vil fortælle
lidt om de sange og salmer, vi synger.

Det eneste man skal kunne er at åbne 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

Efter en pause med kaffe og kage er
der mulighed for at ønske frit fra både
højskolesangbogen og salmebogen.
Traditionen tro medvirker Trigekoret,
som vil optræde med et par sange.
Alle er velkomne!
Organist Cecilie Harbo Pedersen

MENIGHEDSRÅDSMØDER

HYGGELIGE
HÅNDARBEJDSEFTERMIDDAGE
FOR ALLE ALDRE
Søndage i foråret: 8. april / 6. maj
kl. 14.00-16.00 i Fælleshuset
Sæt kryds i kalenderen til håndarbejdseftermiddage i Fælleshuset udvalgte
søndage i foråret kl. 14.00-16.00.
Vi mødes på tværs af alder og hygger os
sammen med at strikke, hækle, sy, male
på sten – kun fantasien sætter grænser.
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.
Kontakt/tovholder:
Lone Tanghus, 27 63 44 42

GRUNDLOVSMØDE PÅ
BJØRNSHØJ LOKALCENTER

Den 5. juni kl. 14.00

Den 5. juni 1849 blev Grundloven vedtaget. Siden den dag har man overalt i landet fejret Grundloven. Og man har sunget de
danske sange såsom ”Jeg elsker de grønne lunde” og ”Der er et yndigt land”. I år vil vi i Trige fejre Grundloven med sange, kaffebord
og grundlovstale, som vil blive holdt af Lone Hindø. Velkommen til alle.
Arr. Trige menighedsråd og Lokalcenter Bjørnshøj

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

OKTOBER

NOVEMBER

2

13

Menighedsrådsformand Linda Bolet

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 velkomne!
Arrangør: Spørring Menighedsråd

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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TRIGE · ØLSTED · SPØRRING

KIRKELIGE
HANDLINGER
TRIGE KIRKE

ØLSTED KIRKE

Døbte
14.01.2018
28.01.2018
28.01.2018
28.01.2018
18.02.2018

Døbte
25.02.2018 Alice Margrethe Rokkjær

Magne Maretty Kongstad
Nicklas Helsvig Brusgaard
Silje Helsvig Brusgaard
Jakob Kurt Lillelund Madsen
Noah Melchior Thim Olsen

Døde
05.02.2018 Chris Rosenlund Rasmussen
20.02.2018 Ulla Hejdtman Jørgensen

SPØRRING KIRKE
Døbte
25.02.2018 Sarah Sophie Falke
13.01.2018 Marie Gai Olsen
13.01.2018 Clara Josefine Marcussen
Døde
01.02.2018 Kathrine Nielsen

2017

TRIGE

Søndag den 22. april
3. søndag efter påske

10.30 Peter Viuff med
minikonfirmandafslutning

ØLSTED

Fredag den 27. april
Bededag

10.00 Peter Viuff
Konfirmation

Lørdag den 28. april

10.00 Peter Viuff
Konfirmation B- Klassen

Søndag den 29. april
4. søndag efter påske

10.00 Peter Viuff
Konfirmation A-klassen

Søndag d. 6. maj
5. søndag efter påske

Trige Sognegård
16.00 Nanna Holm
Afskedsgudstjeneste for Nanna.
Trigekoret medvirker. *

Torsdag den 10. maj
Kristi Himmelfartsdag

20.00 Peter Viuff
Timeout gudstjeneste med kaffe

Spørring
Søndag den 19. maj kl. 10.00

Søndag den 13. maj
6. søndag efter påske

Trige Sognegård
9.30 Peter Viuff

KONFIRMATIONER I 2020

Søndag den 20. maj
Pinsedag

Trige Sognegård
11.00 Lone Hindø
Kirkekaffe

9.30 Lone Hindø

Mandag den 21. maj
2. pinsedag

Ingen

Ingen

Søndag den 27. maj
Trinitatis

Trige Sognegård
9.30 Peter Viuff

11.00 Peter Viuff

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

MAJ

Søndag den 8. kl.14.00
Hækling, hygge og andet håndarbejde
Spørring Fælleshus

Søndag den 6. kl.14.00
Hækling, hygge og andet håndarbejde
Spørring Fælleshus

Søndag den 15. kl. 16.00
Familiegudstjeneste
Spørring Kirke og Fælleshus

Tirsdag den 8. kl. 19.00
Sangaften i Trige Sognegård

Torsdag d. 12. kl. 19.30
Forårskoncert i Trige Sognegård
Århus Brass Band
Søndag den 15. kl. 16.00
Familiegudstjeneste
Spørring Kirke og Fælleshus
Onsdag den 18. kl. 10.00
Højskole: ”Set og Sket i Aarhus i gamle
dage”. Trige Sognegård

Onsdag den 16. kl. 10.00
Højskolen: ”Iran set med andre øjne”
Trige Sognegård

11.00 Peter Viuff

Ingen

Søndag den 3. juni
1. søndag efter Trinitatis

10.00 Lone Hindø

Torsdag den 7. juni

20.00 Peter Viuff
Timeout gudstjeneste m. kaffe

Søndag den 10. juni
2. søndag efter Trinitatis

Trige Sognegård
11.00 Peter Viuff

Søndag den 17. juni
3. søndag efter Trinitatis

Trige Sognegård
9.30 Peter Viuff

Gudstjenester på Lokalcenter Bjørnshøj, alle dage kl. 14.00
Tirsdag 1. maj kl. 14.00 Gudstjeneste v/Lone Hindø
Tirsdag 5. juni kl. 14.00 Grundlovsmøde

Torsdag den 24. kl. 10.00
Strik med Lone og H.C. Andersen
Trige Sognegård

JUNI
Tirsdag den 5. kl. 14.00
Grundlovsmøde på Bjørnshøj
Onsdag den 20. kl. 10.00
Højskolen: ”Salmer vi godt kan lide”
Trige Sognegård
Torsdag den 21. kl. 10.00
Strik med Lone og H.C. Andersen
Trige Sognegård

SPØRRING

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

9.30 Peter Viuff
11.00 Peter Viuff
Hvis du ønsker en taxa til gudstjenesten, så ring til den præst,
som har gudstjenesten, og der vil blive bestilt en taxa.

