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At træffe det rette valg
Gang på gang står vi som mennesker i svære
valgsituationer. Hvad skal jeg gøre med mit job,
mit parforhold, min sygdom, mine børn, min
økonomi, min fremtid? Sværest bliver valgene,
når der er tale om valg mellem to tilsyneladende
gode eller to smertelige valg. Pest eller kolera?
Jensine eller Yrsa?
Særligt svære bliver valgene, når faktorer og begivenheder i vore liv kræver at de træffes NU! Den
presserende karakter kan sløre vores blik for de
virkelige værdier, og lede os til uoverlagte beslutninger.
Bibelen er desværre (eller heldigvis!) ikke en fuldstændig kogebog for alt, vi skal vælge. Nogle valg
er dømt ude af Jesu ord og Guds lov (ja, de 10
bud gælder bl.a. stadig). Men de fleste valg befinder sig i den grå zone mellem det objektivt gode
og det onde, som lader os fare på tvivlens ocean.

Hvordan forholder vi os da som kristne? Først og
fremmest vil en læsning af Jesu Bjergprædiken
(Matthæusev. Kap.5-7) hjælpe os til at prioritere
rigtigt. For det andet, må vi forholde os til, at Gud
eksisterer, og Han lytter. Tag tid til at bede til Gud,
hver gang du skal træffe en svær beslutning. Lad
det ikke være gjort med en kort bøn, men tag tid,
gerne flere dage i træk, og prøv at lytte til Helligåndens ”stille sagte susen”.
Er det garanti for altid at vælge rigtigt? Ikke efter
denne verdens målestok. Men når vi prioriterer
ud fra kærlighed til Gud og vores næste, og beder
Gud med ind i tilværelsens virkelige valg, så har
vi trods alt truffet det sikre valg for vores liv og
evighed.
”Søg først Guds Rige og Hans retfærdighed, så skal
alt det andet gives jer i tilgift.” Matt.6,33.
Sognepræsten
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Sognehuset i Nørager
Nu er arbejdet med at ombygge det tidligere
missionshus i Nørager til et sognehus ved at
være afsluttet. Arbejdet har været omfattende,
idet alt det indre har været brudt ned.

Sangaften/foredrag
med Bodil Heister i
Sognehuset i Nørager

Vinduerne er bevarede, idet de blev udskiftet
for nogle år siden. Ombygningen har også betydet, at indgangen er flyttet til bytorvet og det
tidligere indgangsparti ud mod Stationsvej er
erstattet af et vindue.

Kirsten Mohr

Ydermere bliver der lejlighed til at synge nogle
af Bodils egne kompositioner til digte af Sophus
Claussen, H.C. Andersen, Piet Hein (som hun kendte
personligt) og et par sange fra Jul på Slottet.

Åbent hus i sognehuset

gneh
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uset i

april

En aften om et hjem for verden

21. november kl. 14 – 15.30 fejrer Børneklubben i Nørager derfor 125-års fødselsdag!

I forbindelse med udvidet åbningstid i Nøragers forretninger søndag den 19. dec. er der åbent hus i Sognehuset om eftermiddagen. Vi har kaffe på kanden.

Som en del af min nyligt overståede studieorlov
har jeg været på konference et sted i Schweiz,
som er et mødested i fredens tjeneste for mennesker af alle nationaliteter og baggrunde.
Konferencecentret blev oprettet kort efter 2.
verdenskrig ud fra et ønske om, på et kristent
etisk grundlag, at søge forsoning og forligelse
og gøre tidligere fjender til venner.
Gennem årene er der blevet afholdt mange
møder og konferencer med henblik på at skabe
forståelse, samarbejde og udvikling. Grundstenen ligger stadig i en lille, men ganske væsentlig praksis: at søge Gud hver dag for ledelse og
det rette sind. Kun dermed kan egoisme og
ufred holdes i ave.

Den 18. november kl. 19.30 vil komponisten
og musikeren Bodil Heister præsentere efterårets-,
vinterens - og enkelte af julens danske sange fra
højskolesangbogen.

Hver enkelt sang får et par ord med på vejen, som
baggrund for en hyggelig og stemningsfuld aften.

Før. S
o

Den 1. august i år havde der været børneklub og søndagsskole i Nørager/Stenild i 125 år. Det skal fejres!

Vi håber at se rigtig mange børneklubsbørn og ikke
mindst gamle søndagsskole”børn” – og også dem,
som bare vil kigge indenfor og hilse på.

Bodil fortæller om sangenes baggrund, deres forfattere og komponister og akkompagnerer til fællessangen på klaver.

Efter. Sognehuset i august.

Foredrag

Herluf Christensen, formand for Danmarks folkekirkelige søndagsskoler og børneklubber, holder en
kort tale. Der er kaffe og kage, sodavand og chips.
Lotteri og præmier.

I husets stueetage er der først og fremmest indrettet et stort mødelokale, hvor loftet går helt
til kip. Desuden er der etableret et mindre mødelokale, et moderne køkken, to toiletter, teknikrum, samt et kontor til brug for sognepræsten og sekretæren. På første sal er der indrettet
et hyggerum i den ende af huset, hvor loftet
ikke går i kip.
Sognehuset vil fremover blive benyttet til møder af forskellig art for sognets beboere, og det
bliver også her, at konfirmandundervisningen
skal finde sted. Hyggerummet på første sal forventes anvendt i forbindelse med aktiviteter for
børn og unge.

Har du gået i søndagsskole i Stenild
eller i børneklub i Nørager?

Koncert med Tina Lynderup d. 26/10
kl. 19.30, i Binderup kirke.
Tina Lynderup er kirkesanger i Videbæk kirke og giver
desuden en del koncerter sammen med Willy Egmose og Skjern Kirkekor. Her hos os bliver hun akkompagneret af sin egen organist, Grethe Christiansen og
koncertens repertoire vil bære præg af, at den ligger
tæt på Alle Helgen.
Kom og få en god oplevelse.
Binderup menighedsråd.

Kom og hør sognepræsten fortælle om det særlige mødested og historien omkring ”Mountain
House” eller ”Caux Palace”.
Foredraget finder sted mandag d.8/11 kl.
19.30 i Sognehuset. Alle er velkomne. Gratis adgang.

Juletræ og julehygge
i Kgs. Tisted
Lørdag den 27. november kl. 14 sætter borgerforeningen og menighedsrådet juletræ
op ved krydset foran Kgs. Tisted Kirke. Bagefter er alle velkomne til gløgg, sodavand,
æbleskiver og juleklip i Præstegården.
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Kgs.Tisted -Binderup

Møder i Nørager
Hvor ikke andet er nævnt, foregår møderne i
sognehuset i Nørager
oktober
5.
kl. 19.00
7.
kl. 19.30
13. kl. 19.30
25. kl. 14.00

Oktobermøde i Hobro Kirke
Oktobermøde i Hobro Missionshus
Møde med Hanne Sohn, Ålborg
Ydre Mission

November
10. kl. 19.30
		
24. kl. 19.30
		
29. kl. 14.00
30. kl. 19.30
		
		
		

Møde med Svend Åge
Kristoffersen, Hvalpsund
Møde med Svend Schultz
Hansen, Haverslev
Ydre Mission
Adventssangaften i Kig Ind med
Jakob Højlund og Marianne Jæger.
Arrangement i samarbejde med
menighedsrådet i Durup.

december
8.
kl. 19.30
		
20. kl. 14.00
		
29. kl. 19.30
		

Møde med Jens Kristensen, Hobro
(bogsalg)
Ydre Missions julehygge hos
Karen Kallestrup
Juletræsfest med
Dorte Bertelsen

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
oktober
7.
kl. 19.30 Oktobermøde i Hobro Missions		
hus. Afgang fra Binderup kl. 18.50
20. kl. 19.30 Bibeltime
November
17. kl. 19.30 Bibeltime
december
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

oktober
indbyder til kredsmøde
9. onsdag
kl. 10.00
denTrylledej.
7. oktober
Tekst:
kl.19.30
Ske din vilje…
30. i Ulbjerg
kl. 10.00Missionshus.
Banko. Tekst: Giv os i dag…
Lis Saugbjerg vil fortælle og vise billeder
november
om DANMISSIONS arbejde i Cambodia.
13. Alle
kl.er
10.00
Quiz m. m.
velkomne
		
Tekst: Forlad osKredsbestyrelsen
vor skyld...
27. kl. 10.00 Spilledag. Tekst: Led os ikke …
		
men fri os …
december
11. kl. 10.00 Juleafslutning. Tekst: Julenat
29. kl. 13.30 til 16.00 Juletræsfest.
		
Taler: Morten Nebel

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.
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 hos Gertrud og Niels-Peder Bak
tlf. 9865 6272 eller Marianne og Carsten Elgaard tlf.
9865 6131.
Program kommer senere og kan fås ved kontaktpersonerne.

Børneklubben i Nørager er for børn i bhkl. – 3. klasse. Børnene går til sognehuset efter skole, og vi slutter kl. 14.30. Derefter kan de evt. gå tilbage til SFO
eller hjem.
Datoer: 8. og 15. okt., 5. og 19. nov., 3. dec.
Vi starter hver gang med en sandwich og hører bibelhistorie – tegner – synger – leger – og meget
mere. Det koster 75 kr. om året at være medlem,
men du er velkommen til at komme nogle gange
og se nærmere.
Tilmelding til Birgit Vestergaard på tlf. 98 55 12 94
eller Hanne Munk på tlf. 24 65 33 88.

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.

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

Gudstjenester og
nyt på nettet
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børneklubben
i nørager

www.kongenstistedkirke.dk
www.binderupkirke.dk
www.durupkirke.dk
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december

november

oktober

md.

dato

dagens navn

03.

18. S.e.Trinitatis

10.

19. S.e.Trinitatis

17.

20. S.e.Trinitatis

24.

21. S.e.Trinitatis

31.

22. S.e.Trinitatis

07.

Alle Helgens dag

14.

24. S.e.Trinitatis

21.

Sidste søndag i kirkeåret

28.

1. søndag i advent

05.

2. søndag i advent

12.

3. søndag i advent

19.

4. søndag

24.

Juleaftensdag

25.

Juledag

26.

2. Juledag

oktober, november, december 2010
Kgs.Tisted	Binderup	Durup
9.00

10.30

9.00
H. Christensen
10.30
K.O. Pedersen
10.30
Kirkekaffe

9.00

9.00

10.30
Kirkekaffe

9.00
H. Christensen

10.30
Kirkekaffe

19.30
Lysgudstj.
9.00
H. Christensen
10.30
Familiegudstj.

9.00

10.30
9.00
H. Christensen
10.30
Kirkekaffe
14.45

13.30

14.00 + 16.00

9.00

10.30

9.30

Holger Lyngberg

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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Gudstjenester

