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Sognepræst
I juli, august og september vikarierer
Laila Olesen
Tlf. 51 71 65 43
E-mail: LKLO@KM.DK

Organist og sekretær
Helena Schmidt
Tlf. 98 54 84 65
E-mail: hmms@km.dk

Menighedsrådet for Durup Kirke
Formand Kirsten Hasseriis Mohr
Møllevej 8
9610 Nørager
Tlf. 98 55 12 24
Kirkeværge Tage Vestergaard
Solhøj 4
9610 Nørager
Tlf. 98 55 12 94 - 61 65 98 04

Menighedsrådet for Kgs.Tisted
Formand Christoffer Bo Christensen
Elbjergvej 14, Kgs. Tisted
9610 Nørager
Tlf. 98 65 65 20
Kirkeværge Jesper L. Sørensen
Løgstørvej 162, Kgs. Tisted
9610 Nørager
Tlf. 98 67 12 77
Kirkebladets redaktion
Susanne Borring,
Lars Christensen,
Dorete Kastrup Husum og
sognepræsten.

Graver Michael Kjærsgaard
Tlf. 29 65 18 19
Kirkesanger Michael Kallestrup
Tlf. 98 55 12 37
Menighedsrådsmøder
16. august og 14. september

Menighedsrådet for Binderup kirke
Formand Lars Christensen
Viborgvej 18, Lille Binderup
9600 Aars
Tlf. 98 65 61 76
Kirkeværge
Hans Christian Hansen
Kimbrervej 24, Ll. Binderup
9600 Aars
Tlf. 23 20 79 98
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Graver Erik Nyborg Madsen
Tlf. 26 20 61 79 - 98 65 61 79
Kirkesanger Anni Sørensen
Tlf. 98 64 90 79
Menighedsrådsmøder
12. august og 16. september

Også denne dag har Herren skabt!
Mon ikke vi alle kender til – selv på en lys sommermorgen – at vågne op med bekymret sind? Hvordan og hvorfor skal jeg leve netop denne dag? Uanset hvad jeg gør, eller hvordan jeg gør, så er det for
lidt, for betydningsløst og nytteløst, sådan tænker
og føler vel de fleste af os ind i mellem.

Kirkesanger Anni Sørensen
Tlf. 98 64 90 79

Når sådanne tanker præget af tvivl og bekymring
en tidlig morgenstund rumsterer i hovedet på én,
da kan man være fristet til igen at trække dynen
godt op over sig og sove videre, men for hver ny
dag, vi går i møde, mødes vi også af Vorherres stærke tilsagn. For mit eget vedkommende formår jeg at
begynde den nye dag på salmistens ord:

Menighedsrådsmøder
10. august og 14. september

”Denne dag har Herren skabt. Lad os juble og glæde os
på den!” (Sl. 118,24)

Graver Erik Nyborg Madsen
Tlf. 26 20 61 79 - 98 65 61 79

Deadline
for programstof
o.a. til næste blad
d. 18. august 2010

sats & tryk
degngrafisk.dk

Glæden over livet og over, at vi ved, at også denne
dag er givet os af Gud, dét skal give kraft til dagen,

glæde til at gøre vort bedste og inspiration til også
at tage selv de mindste opgaver, som dagen indbyder os til, alvorligt.
Dagen i dag er af afgørende vigtighed. For den er
din, og den er min. Vores kirkefader Luther sagde:
”Selv om det måtte blive dommedag i morgen, så
vil jeg plante et æbletræ i dag!”. Hvad skal så mit
”æbletræ” være i dag? Måske ”plante smil og plante
solskin, plante sang i alle sind, skabe hverdag om til
fest og lukke lys og glæde ind” – eller lade et andet
menneske plante det i mig, så vi sammen kan juble
og glæde os over Vorherres gode skaberværk, som
vi er givet endnu en nyslået dag at være til i og sammen med andre i.
Hermed ønsket om en god og lys sommer til alle
kirkebladets læsere.
Laila Olesen, vikarierende sognepræst
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Præsten på studieorlov
I de sidste 1½ år har jeg arbejdet på et ph.d.-projekt
omkring overbevisende kirkelig kommunikation.

rencer og den fordybelse, som studier på dette niveau nu kræver.

Det er et meget interessant studie, som foruden det
akademiske giver mig ideer og megen inspiration
til det konkrete arbejde med undervisning og forkyndelse: Hvordan bliver vi bedre i Kirken til at fortælle overbevisende om Kristus i disse år? Hvordan
møder vi spørgsmål og indvendinger, og står åbent
og ærligt frem med de gode nyheder; evangeliet?
Projektet er oprettet i samarbejde mellem Aalborg
Stift og Institut for Kommunikation på Aalborg Universitet.

For at give mig mulighed for øget koncentration
med at skrive artikler har biskoppen bevilget mig
studieorlov i juli, august og september måneder.
Jeg er taknemmelig for denne unikke mulighed, og
ser frem til at vende tilbage til oktober med fornyet
inspiration og energi.

Det krævet noget af min tid i hverdagen i form af
undervisning på universitetet, deltagelse i konfe-

I mit fravær overtaget pastor Laila Olesen embedet,
og jeg håber, at alle vil tage godt imod hende og
vise hende tillid.
Christian Grund Sørensen

Laila Olesen vikarierer

Sognehuset

Høsten

Nu kan vi se begyndelsen på enden! Ombygningen
skrider godt frem. Når man rører ved et gammelt
hus, dukker der ofte uforudsete ting op. Enkelte steder var murene ikke så gode, som de så ud til. Endvidere viste det sig, at hulmursisoleringen var så godt
som væk. Den er nu i orden.

Høstoffer
Ved høstgudstjenesterne samles der ind til gode
formål. Der er fremlagt kuverter, hvori man kan lægge et beløb og udenpå kuverten angive til hvilket
formål. Beløb uden angivet formål fordeles af menighedsrådet.

Indvendig var der også lidt mere arbejde med væggene end først antaget. Alt det har ført til, at det
bliver lidt svært at overholde deadline, som er d.
21.5. Imidlertid ser vi hellere, at arbejdet bliver gjort
ordentligt færdigt, så vi venter gerne.

Høsttraktement i Durup
I forbindelse med høstgudstjeneste i Durup byder
Menighedsrådet på et let traktement i Sognehuset
bagefter.

Jeg har hver uge været til byggemøde, og det er
meget interessant. Man får et godt indblik i, hvordan håndværkerne er afhængige af hinandens arbejdsgange. I øvrigt er man altid velkommen til at
kigge indenfor.
Kirsten Mohr

Fælles høstfrokost for Binderup og Kgs. Tisted
Kgs. Tisted og Binderup afholder igen i år en fælles
høstgudstjeneste.
Efter gudstjenesten er alle velkomne i Binderup Missionshus, hvor de 2 menighedsråd vil servere snitter
og sodavand, ligesom vi vil synge høstsalmer og i
øvrigt hygge os sammen.

Gennem nu tre år har jeg virket som vikarpræst
fortrinsvis i Randers nordre og søndre provsti, men
også tidligere i Rebild provsti. Det er for mig både
udfordrende og givende sådan at komme omkring
og få indblik i hvordan vi er kirke og menighed i by
og på land.

Kgs. Tisted

Kirke 30.04

.

Jeg er 49 år gammel, bor i Hobro med min mand
Ole, vore to børn (Christian på 12 og Marie på 11) –
og Rosa, vores dansk/svenske gårdhund!
I orlovsperioden oprettes en telefonforbindelse,
hvorpå jeg kan træffes, og jeg vil få kontorhold i det
nye sognehus i Nørager. Der ud over kan jeg også
kontaktes på mailadressen; LKLO@KM.DK

De næste måneder frem til efteråret vikarierer jeg,
Laila Olesen, for sognepræst Christian Grund Sørensen, der fra juli er på tre måneders studieorlov.

Jeg glæder mig til samarbejdet med kirkernes personale og menighedsrødder, til gudstjenesterne i
jeres smukke kirker og til at møde rigtig mange af
jer, der bor og er Vorherres levende kirke i Kongens
Tisted, Binderup og Durup.

Efter elleve år som sognepræst på Djursland fra
1995 til 2006 er jeg selvvalgt uden fast embede.

Venlig hilsen
Laila Olesen
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Durup Kirke 02.05.

Årets konfirmander i billeder
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Kgs.Tisted -Binderup

Møder i Nørager
juli
9. - 16.

Bibelcamping i Hadsund

august
1.		
4.
kl. 19.30
		
18. kl. 19.30
30. kl. 14.00

Kredsudflugt
I.M.-møde v. Poul Erik Hansen,
Farsø
I.M.-møde
Ydre Missions eftermiddag

september
		
		
7.
kl. 14.00
8.
kl. 14.00
kl. 19.30
15. kl. 19.30
27. kl. 14.30

Husmoderstævne
i Sdr. Onsild Missionshus:
v. Vera Mikkelsen, Vivel
v. Cecilie Nord Hansen, Fredericia
samme
I.M.-møde v. Hanne Munk, Nørager
Ydre Missions eftermiddag.

FDF i Nørager
Puslinge møde tirsdag 17 - 18.30
Tumlinge møde 18.30 - 20.00
Pilte møde mandag 18.30 - 20.30
Væbner møde torsdag 19 - 21.00
Seniorvæbner/senior møde torsdag 19 - 21.30
Skrænten: 98 55 15 49
Mona: 98 55 18 03

Møder Binderup
Missionshus
Juli
9. - 16.

Bibelcamping i Hadsund

August
18. kl. 19.30 Bibeltime
30. kl. 19.30 Kredsgeneralforsamling i Binderup
September
08. kl. 19.30

Bibeltime

Lørdagsklubben I
Binderup Missionshus
En klub for børn i alderen 3 år til og med 5. kl. Mødes
hver anden lørdag fra 10.00-11.30.
Nærmere oplysninger om klubben: Niels Juel Hansen, tlf. 9865 6193, Annette Christensen, tlf. 9865
6075 og Mette Christensen, tlf. 9865 6176.

DANMISSION

August/September
indbyder til kredsmøde
Ca. 01.sept.
onsdag denUdflugt.
7. oktober
Datokl.19.30
kommer senere
i Ulbjerg Missionshus.
September
Lis Saugbjerg vil fortælle og vise billeder
11. omkl.DANMISSIONS
10.00 Bage pandekager/
arbejde i Cambodia.
popcorn.
		
Tekst: Komme dit rige
Alle er velkomne
25. kl. 10.00 Udendørsleg. Tekst:
Ske din vilje.
Kredsbestyrelsen

KFUM&KFUK

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 oplysninger hos Margit Skov, tlf. 98 65 61 77.
Teenklub
En klub for 15-19-årige. Mødes hver tirsdag kl. 19.3022.00 i Binderup Missionshus. Nærmere oplysninger
hos Lasse Skov, tlf. 30 42 68 01.
Familieklub 1 (Klub med store børn)
Aktiviteter for hele familien. Mødeaften er normalt
2. og 4. tirsdag i hver måned fra kl. 19.30 til 22.00.
Kontaktperson: Finn L. Pedersenm tlf. 98 65 62 85.
august
27. - 29.
		
		

Weekendtur. Program for efteråret
kommer senere og kan fås ved
kontaktperson.

Familieklub 2 ( klub med mindre børn)
Gruppen mødes ca. 2 gange om måneden, skiftende mellem søndage kl. 14 - 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 os Gertrud og Niels-Peder Bak
tlf. 9865 6272 eller Marianne og Carsten Elgaard tlf.
9865 6131.

børneklubben
i nørager
Klubben starter op i begyndelsen af september.
Nærmere information kommer ud på skolen.
Birgit Vestergaard: 98 55 12 94
Hanne Munk: 24 65 33 88

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

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.

Program kommer senere og kan fås ved kontaktperson.

Gudstjenester og
nyt på nettet
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www.kongenstistedkirke.dk
www.binderupkirke.dk
www.durupkirke.dk
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Gudstjenester
dato	

dagens navn	Kgs.Tisted	Binderup	Durup

04.

5. S.e.Trinitatis

9.00

10.30

11.

6. S.e.Trinitatis

18.

7. S.e.Trinitatis

25

8. S.e.Trinitatis

01.

9. S.e.Trinitatis

08.

10. S.e.Trinitatis

15.

11. S.e.Trinitatis

22.

12. S.e.Trinitatis

29.

13. S.e.Trinitatis

05.

14. S.e.Trinitatis

12.

15. S.e.Trinitatis

9.00

19.

16. S.e.Trinitatis

10.30
Høstgudstj.

26.

17. S.e.Trinitatis

10.30
9.00

9.00
10.30

9.00
10.30
9.00
K.O. Pedersen
10.30

9.00

10.30

9.00
9.00

10.30

10.30

9.00
10.30

10.30
Høstgudstj.

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. 98 55 72 92.
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md.

juli, august og september 2010

