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- for

Kgs. Tisted,
Binderup og
Durup sogne

2009
Herre Gud, dit dyre navn og ære
over verden højt i agt skal være,
og alle sjæle, de trætte trælle,
alt, som har mæle, de skal fortælle
din ære.

Kgs.Tisted kirke

Gud er Gud, om alle land lå øde,
Gud er Gud, om alle mand var døde.
Om slægter svimler, - bland stjernestimle
utallig vrimler i høje himle
Guds grøde.
Høje hald og dybe dal skal vige,
jord og himmel falde skal tillige,
hvert fjeld, hver tinde skal brat forsvinde,
men op skal rinde, som solen skinne
Guds rige.
Tekst: Peter Dass 1698

Durup kirke

Den Danske Salmebog nr.7

Tema: 2009

Anno Domini – Elvis lever! – A Piece
of Cake – De nye menighedsråd
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Sognevejviseren
Fælles for alle 3 sogne:

Menighedsrådene:

Sognepræst
Christian Grund Sørensen
Præstegården
Esgevej 1, Kgs. Tisted 9610 Nørager
Tlf. 98656102
E-mail cgs@km.dk
Træffes bedst om formiddagen mandag - torsdag.

Kgs.Tisted
Formand: Christoffer Bo Christensen
Elbjergvej 14, Kgs. Tisted
9610 Nørager
Tlf. 98656520

Organist:
Helena Schmidt
98548465
Kgs. Tisted og Binderup kirker:
Graver Erik Nyborg Madsen
Tlf. 26206179 - 98656179
Kirkesanger Anni Sørensen
Tlf. 98649079
Durup Kirke:
Graver Michael Kjærsgaard
Tlf. 29651819
Kirkesanger Michael Kallestrup
Tlf. 98551237

Kirkeværge: Jesper L. Madsen
Løgstørvej 162, Kgs. Tisted
9610 Nørager
Tlf. 98671277
Binderup
Formand: Birgit Kastrup Kristensen
Viborgvej 65, Store Binderup
9600 Aars
Tlf. 98656096
Kirkeværge: Hans Christian Hansen
Kimbrervej 24, Ll. Binderup
9600 Aars
Tlf. 23207998
Durup
Formand: Kirsten Hasseriis Mohr
Møllevej 8
9610 Nørager
Tlf. 98 55 12 24

Menighedsrådsmøder
Binderup: 15/1, 19/2, 19/3
Durup Sogn: 20/1
Kgs.Tisted Sogn: 13/1

Kirkeværge: Tage Vestergaard,
Solhøj 4
9610 Nørager,
Tlf. 98551294 - 61659804

Kirkebladets redaktion: Susanne Borring, Lars Christensen, Dorete Kastrup Husum og sognepræsten.
Deadline for programstof o.a. til næste blad er den 20. februar 2009.
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Anno Domini – Det Herrens år 2009
Krisens løsning
Gud valgte selv at tage sig af den krise, som handler om,
at vi er syndere og egoister. Gud lod sin egen Søn, Jesus,
bære ansvaret og skylden på sine skuldre. Vi kan ikke
redde os selv, for oprøret mod Gud og egoismen overfor
næste sidder i generne.
Men Gud greb ind, og „det som var umuligt for mennesker gjorde Gud, da Han sendte sin Søn i syndigt køds
lighed“ (Rom 8,3) og „Han slettede det anklagende skyldbrev med dets bestemmelser imod os, Han tog det bort,
ved at nagle det til korset.“ (Kol 2,14). Jesus er løsningen
på den største krise, vi mennesker kan stå i. Og krisepakken rækkes os ganske gratis, hvis vi da ønsker at
tage imod den, og gå ind i dens opgør.

Ordet „krise“ har på ganske kort tid
erstattet de løftede hænder i det danske samfund. Finanskrise, kreditkrise, boligkrise, recession, stigende
arbejdsløshed er blevet begreber vi skal vænne os til (igen).
For det gik jo så godt…. Og som en tyv om natten blev
tæppet revet væk. Måske ikke under hver enkelt af os,
men de afledede effekter kan næppe undgå at nå os på det
lokale plan. Når man nyser i New York, Roskilde og
Løgstør, så snøfter man snart i hele Himmerland. Snuen
er måske ikke så slem endnu, men en vis utryghed og
usikkerhed synes at brede sig mange steder.
Hvad gik galt?
Vi kan finde økonomiske faktorer. Den væsentligste er måske
grådighed, og en naiv tro på det
moderne, „oplyste“ menneskes
evne til at regulere sig selv. Vi
mennesker kan fristes af „rigdommens bedrag“ og kan
kaste kontrol og rimelighed over bord. Så meget desto
hastigere sker det i en kultur, hvor handel og forbrug
som en ny guldkalv hæver sig over Gud og Jesus, som
„det vi er fælles om“.
Det er tankevækkende, at i denne jul har mange butikker
pillet englene væk, for ikke at sætte den hellige julehandel
i bås med Guds Søn. Hvis butikkerne regner med mersalg i år, så må de ganske givet tro på nisser.

Det Herrens år 2009
Det kan se ud som om, at 2009 på nogle områder bliver et
svært år. Alligevel er hvert år et Herrens år, hvis det leves
i Jesu nærhed. Jesus er den klippe i stormen, som bliver
stående, når alt andet ryster.
Lad os bygge på klippen….
Sognepræsten
Peter Aalbæk Jensen, filmskaber, om sin planlagte
film om Stein Bagger:
„ Filmen bliver et testamente over hele den her grådighedsbølge“.

En værre krise
Der er værre kriser, end dem som har med tegnebogen at
gøre. De handler om hvem vi er, og vores relation til omgivelserne. Og i særdeleshed om vores relation til Gud.“Alle
har syndet, og mangler herligheden fra Gud“ skriver
Paulus i Romerbrevet. Og ser vi hvilken rolle egoismen
har spillet i det offentlige rum, så lader det til, at egoismen og kærligheden til de materielle ting, er noget vi hver
især må komme til Gud med.
Og så er den største krise ikke engang at vi synder i vores
prioriteringer, tanker og handlinger. Det værste er, at vi
ER syndere. Det er en dyb erkendelse, som kun Gud kan
give os, men et blik på verden omkring kan måske lede os
på vej.

Martin Luther siger om omsorgen for ens næste:
Det syvende Bud: Du må ikke stjæle.
Hvad vil det sige? Vi skal frygte og elske Gud, så vi ikke
tager penge eller ejendom fra vor næste eller skaffer os
dem ved svindel og bedrag, men hjælper med at forbedre
og bevare, hvad han ejer og har.
Af Martin Luthers „Lille Katekismus“

3

Elvis i Durup Kirke, fredag den 13. marts kl. 19.30
Karsten Holm synger Elvis’ gospelsange og fortæller noget af historien
Elvis Presley er i den brede offentlighed mest kendt
for rock’n roll og de på hans tid vovede hoftesving.
Men Elvis var et troende menneske og havde en
særlig passion for gospelsange, som han sang ofte
og gerne med stor indlevelse og nærvær. Sangene
er blot ikke blandt de mest kendte.
Ved en særlig anledning i sommeren 2007 blev Karsten Holm bedt om at synge et par af Elvis’ gospelsange i en kirke og det vakte så stor begejstring
blandt publikum, at det gav ideen til et decideret
koncertprogram omkring Elvis’ gospelmusik.
Koncerten er en afvekslende rejse mellem de store
ballader og de swingende up-tempo-numre, som
„Swing down sweet Charriot“. Karsten Holm synger sangene med stor indlevelse og glimt i øjet.

Eksempler fra repertoiret:
• Crying in the chapel
• Somebody bigger than you and I
• Peace in the Valley
• You’ll never walk alone
• Joshua fit the battle
• I John
• I believe in the man in the
• Stand by me

Karsten Holm synger en del af koncerten sammen med den særdeles dygtige pianist/organist Christian Spillemose.
Resten foregår ved hjælp af „medbragt backingmusik“ med fantastisk flot lyd - og så swinger det bare!

A Piece of Cake

Kirkerenovering
i Kgs.Tisted?

Fredag den 30. januar 2009 kl. 19.30, er der mulighed for
at høre det forholdsvis nye rytmiske kor „A piece of cake“
fra Aars. Koret startede op i september 2007- et initiativ
taget af KFUM og KFUK i distrikt Himmerland. Koret
består af 25 – 30 sangere, i alderen 20 – 50 år, og kommer
fra forskellige dele af Himmerland. Koret ledes af Jacob
Grundkær Hansen som til daglig er lærer på Vesterbølle
Efterskole. Det første år øvede koret hver mandag i Kirkecenteret i Aars, men nu er det flyttet til det nybyggede
Musikhus Alfa i Aars.
Repertoiret er et bredt udsnit af den rytmiske kormusik.
Der vil bl.a. blive sunget numre af kunstnere som Robbie
Williams og et nummer fra musicalen Hair, men også nyere
rytmiske salmer og enkelte gospelnumre.
Alt i alt kan vi se frem til en spændende aften med masser
af dejligt rytmisk musik.

I skrivende stund havde vi forventet, at den hårdt tiltrængte renovering af Kgs.Tisted Kirke var i fuld gang.
Menighedsråd, håndværkere, kunstner og arkitekt har
stået klar længe, men udtalelser fra en række officielle
konsulenter har desværre trukket ud, - langt udover vore
håb og forventninger.
Det betyder at vi må trække Kgs.Tisted Kirke ind i brug
igen, da det ikke er muligt at vide hvor lang tid der går,
før renoveringen kan påbegyndes.
Det er en klart utilfredsstillende situation.

Familiegudstjeneste med FDF

Traditionen tro er FDF med ved en familiegudstjeneste i
Durup Kirke lige efter nytår. Det er i år d.25/1 kl.10.30.
Det bliver en familiegudstjeneste med noget for store og
små, så alle er velkomne.
4

De nye menighedsråd

Møder i Nørager Missionshus
Møder i Nørager Missionshus.
(hvor intet andet er anført kl. 19.30)

Der er blevet valgt nyt menighedsråd i de 3 sogne:
Kongens Tisted:
Christoffer Bo Christensen (formand)
Susanne Kvist Borring
Niels Peder Krøjer Bak
Jesper Lykkegaard Sørensen
Marianne Jæger

Januar
Bedeuge
12. Bedemøde
14. Bedemøde
16. Bedemøde

Binderup:
Birgit Kastrup Kristensen (formand)
Hans Christian Hansen
Finn Lykkegaard Pedersen
Lars Christensen
Else Hansen

Mandsstævne
20. kl. 14: Missionær Per Dyrholm, Skarrild
21. kl. 14: Missionær Bent Kjær Andersen, Hjørring
21. kl. 19..30: Missionær Bent Kjær Andersen, Hjørring

Durup:
Kisten Mohr (formand)
Tage Vestergaard
Grethe Christensen
Anna Gertrud Lindgreen
Astrid Hovedskov Nielsen
Dorete Kastrup Husum
Margith Skovrider Koch

Februar
4. Generalforsamling

26. kl. 14: Ydre Missions-eftermiddag

Møderække
10. Provst Hans Aage Mink, Gislum
11. Missionær Henry Christensen, Aalestrup
12. kl.14: Pastor Eva Degn, Hobro
18. Forstander Poul Johansen, Borremose Ungdomsskole

Fastelavnsfester

Marts
Bibelkursus i Onsild Missionshus
3. Missionær Gunnar Bruhn, Skive
4. Missionær Gunnar Bruhn, Skive

Indgangen på Kirkens fastetid er alle dage blevet fejret
med en fest.
Det gør vi også i år:

11. Konsulent Poul Erik Hansen, Farsø
19. 14.30: Ældremøde v. pastor Christian Grund Sørensen
30. 14: Ydre Missions-eftermiddag

Kgs.Tisted Kirke: Søndag 22/2 kl. 14.00
er der en kort fastelavnsgudstjeneste. Bagefter tøndeslagning og fastelavnsboller i
Præstegården. Arr. sammen med Borgerforeningen.

Kursusaften i Hobro Missionshus
31. Johan Schmidt Larsen, Taulov. „Når mission bliver en
sag for alle missionsfolk“

Durup Kirke: Søndag 22/2 kl.10.30 er der familiegudstjeneste. Bagefter tøndeslagning og fastelavnsboller.
Arr. sammen med Børneklubben i Nørager.
Lørdagsklubben i Binderup holder fastelavnsfest: 28/
2 kl 10 Fastelavn hos Annette Christensen, Skovlvejen
16, Ll. Binderup
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Børneklubben i Nørager

Lørdagsklubben i Binderup
missionshus

Nærmere oplysning: Hanne Munk, 98552240, Birgit
Vestergaard, 98551294 og Else Roed, 98551044.
For børn fra bh.kl.-3.klasse. I Nørager Missionshus hver
anden fredag kl. 13.00-14.30. Man kan blive fulgt fra skolen og fulgt tilbage igen.
Vi synger, leger, hører bibelhistorie, tegner og maler, ser
film, og tager på lejr. Kort sagt, bibelhistorien gjort levende – og det er spændende! Man kan være med hver
gang, eller nogle gange.
For de lidt større er der juniorklub i Rørbæk. Kontakt
Hanne Munk 98552240.
Program uddeles på Sortebakkeskolen eller kan tilsendes.

En klub for børn i alderen 3 år og til og med 5. kl. Mødes
hver anden lørdag fra 10.00 - 11.30.
Nærmere oplysning hos: Niels Juel Hansen, tlf. 98656193,
Annette Christensen, tlf. 98656075 og Mette Christensen
tlf. 98656176.
Januar
10. Spille og legedag (medbring evt. et spil og et stykke
legetøj) Tekst: Dåben
24. Smykker. Tekst: Postkort i Bibelen fra Paulus til
Romerne.
Februar
7. Blæksprutten. Generalforsamling. Tekst: Postkort i
Bibelen fra Paulus til menigheden i Korinth.
28. Fastelavn hos Annette, Skovlvejen 16, Ll. Binderup.
Tekst: Jesus faster i Ørkenen.

Møder i Binderup Missionshus
(Hvor intet andet er anført kl. 19.30)
Januar
20. og 21. 14.00 mandsstævne i Nørager missionshus.
21. Bibeltime.

Marts
14. Æggelys. Tekst: Postkort i Bibelen fra Paulus til
menigheden i Filippi.
28. Puslespil. Tekst: Postkort i Bibelen fra Paulus til
Filemon.

Februar
4. Møde v. pastor Ole Larsen Aars.
18. Bibeltime og tilrettelægning.

Kgs. Tisted-Binderup KFUM & KFUK

Marts
3. og 4. Bibelkursus i Sdr. Onsild missionshus.
18. Bibeltime og generalforsamling
31. Kursusaften om tro til hverdag
i Hobro missionshus.

http://www.kgs.tisted-binderup.kfum-kfuk.dk/
Juniorklub
En klub for alle i 6.-9. klasse. Mødes hver fredag kl. 19 21.30 i Binderup missionshus. Nærmere oplysning hos
Margit Skov, tlf. 98656177.
Teenklub
En klub for 15-19 årige. Mødes hver tirsdag kl. 19.30 22.00 i Binderup missionshus. Nærmere oplysninger hos
Christina Lykkegaard Pedersen 50998863.
Familieklub I (klub med store børn)
Familieaktiviteter for hele familien. Mødeaften er normalt
2. og 4. tirsdag i hver måned fra kl. 19.30 til 22.00. Nærmere oplysninger hos Inger og Kaj Møller Kristensen,
Rodhøjvej 19, Kgs. Tisted tlf. 98656137.
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Januar
13. Nytårskur med fællesspisning hos Inger og Kaj
M. Kristensen, Rodhøjvej19, Kgs. Tisted. Margit
og Jens Christian Skov fortæller om deres tur til
Canada og USA.
21. Kgs. Tisted-Binderup KFUM & KFUK´s generalforsamling i Binderup missionshus.
29. kl. 19.00 Foredrag og sangaften i Sønderup forsamlingshus v/organist Anette Kjær, Haverslev.
Emne: „at undres og betages „. Entre: 50 kr.
30. Koncert i Binderup kirke med Piece of Cake.

FDF i Nørager

Februar
10. Spis og Bowl i Bowl‘n Fun i Hobro.
24. hos Mette og Lars Christensen, Viborgvej 18,
Ll. Binderup. Lærer Kristian Vestergaard,
Skrødstrup giver oplæg til bibeltime.

I Nørager Ældrecenters store sal mandag i lige uger kl.
14.30. Gudstjenesterne går på skift mellem sognepræsten, områdets præster og indremissionæren.

puslinge møde tirsdag 17:00- 18:30
tumlinge møde 18:30 - 20:00
pilte møde mandag 18:30- 20:30
væbner møde torsdag 19- 21.
seniorvæbner/senior møde torsdag 19-21:30
Skrænten: 98551549
Mona: 98551803

Plejehjemsgudstjenester

Gudstjenester og nyt på internettet:
www.kongenstistedkirke.dk
www.binderupkirke.dk
www.durupkirke.dk

Marts
10. Find de rigtige oplysninger på web‘en hos Hanne og
Anders Langdahl Østermarkvej 3, Hjeds.
24. Filmaften hos Kirsten og Esben Nielsen, Smorupvej
29, Smorup. Vi ser filmen „2 verdener“
og snakker om tema og indhold

Kirkebil til gudstjenesterne.
Der kan bestilles kirkebil til alle gudstjenester i Durup
Kirke og til gudstjenesterne kl. 10.30 i Kgs.Tisted og Binderup, uanset hvilket af de tre sogne man bor i. Kontakt
Terndrup taxa tlf. 98569111 lørdag inden kl. 18.00.
Egenbetalingen udgør 10 kr./retur pr. voksen.

Familieklub 2 (klub med mindre børn)
Gruppen mødes ca. 2 gange om måneden, skiftende mellem søndage kl. 14.00-16.30 og fredage kl. 19-21. Der er i
programmet lagt vægt på, at der er aktiviteter for hele
familien, enten sammen eller inddelt efter alder, og man
mødes i private hjem. Nærmere oplysninger kan fås hos
Gertrud og Niels-Peder Bak på telefon 98656272, eller
Marianne og Carsten Elgaard på telefon 98656131.
Januar
9. Bowling
25. Fælles kirkegang
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GUDSTJENESTER
Januar-marts/09.
1/1

Kgs.Tisted

Nytårsdag

Binderup

Durup

11.00
Nytårsfejring

4/1

Helligtrekonger

9.00
Herluf Christensen

11/1 1.sønd.eft. Helligtrekong.

10.30
Kirkekaffe

18/1 2.sønd.eft. Helligtrekong.

9.00
Herluf Christensen

25/11 3.sønd.eft. Helligtrekong.

9.00

10.30
Familiegudstj. M. FDF

1/2

Sidst.sønd.eft. Helligtrekong.

8/2

Septuageima

10.30

9.00
10.30

15/2 Seksagesima

9.00

9.00
Herluf Christensen

22/2
8/3

Fastelavn

14.00

10.30

Familiegudstj. og tøndeslagning

Familiegudstj. og tøndeslagning

1.sønd. i fasten

19.30
Knud Olav Petersen

15/3

2.sønd. i fasten

10.30

9.00

Kirkekaffe

22/3

Midfaste

29/3

Maria Bebudelse

10.30
9.00

10.30

Eventuelle ændringer eller tilføjelser i gudstjenestelisten vil blive annonceret i Nørager Avis.
Når sognepræsten har fri passes embedet normalt af sognepræst Herluf Christensen, Rørbæk, tlf. 98557292.
Nørager Bogtrykkeri
8 98 55 17 44

