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Refleksioner til
Alle helgens søndag
Den hollandske maler Van Gogh, der levede fra
1853 til 1890 er verdensberømt for sine billeder.
Flere af disse billeder viser en tom stol. En af dem
er malet i de fineste farver. Det er en stol med
spor af et menneske, som engang har siddet der.
Der ligger en pibe og en smule tobak. Men lige
nu er stolen tom. Der sidder ikke nogen.
Der er noget mærkeligt ved sådan nogle stole.
De fleste af os har én, som vi sidder mere i, end
i alle andre stole. Det er næsten som om vi har
en stol, som er vores. Det kan være en stol ved
bordet. Eller en bestemt stol i stuen. Det kan
være et hjørne i en sofa, hvor ingen andre sætter
sig, fordi det altid er os, der sidder lige netop dér.
At have en stol handler om at have et sted, hvor
man hører til. Det handler om, at vi har en plads
,som er vores. Et sted og en plet, hvor det er os,
der hører hjemme. Vi er så fortrolige med, at sådan er det. Men så hænder det, at en stol bliver
tom. Ikke bare fordi, de, der plejer at sidde på
dem, har rejst sig for at gå en tur. Den er tom,
fordi de simpelthen ikke mere er hos os. Der er
mange, der nu må leve med, at der er en stol, der
nu står tom. For nogen er det måske ligefrem sådan, at man vægrer sig ved at sidde i den stol.
For det var jo der, han eller hun sad.
På Van Goghs stol ligger piben og tobakken tilbage. Sådan ligger der også ting igen efter dem,
der plejede at sidde på vore tomme stole. Minder og erindringer på godt og på ondt. Flygtige
glimt af deres smil og latter og hurtige fornem-

Forsidefoto: Elever fra Sortebakkeskolen var sammen
med deres lærere på besøg i Durup kirke. De var sammen
med Michael rundt og se på de gamle gravsten og
sammen med præsten så de kirken, orglet og den gamle
sarkofag i kælderen. Inden de gik tilbage til skolen blev
de fotograferet ved trappen op til klokken.

Menighedsråd
Durup
Formand:
		

Foto: Herbert Wilson

melser af, hvordan det var, når deres arme holdt
om os, eller når vi kunne mærke deres hænder.
Stolene er ikke kun efterladt tomme. Der er noget tilbage hos os - noget som var en del af den,
vi har måttet sige farvel til. Vi sidder her med
taknemmelighed over, hvad vi fik lov at opleve
og mærke i fællesskabet med ham eller hende.
Og vi sidder her med smerten over, at de nu ikke
er mere.
Stole kan vente på, at der skal komme mennesker og sætte sig i dem. Selv den allermest ensomme lever som regel med flere stole end bare
én. Også her er der stole, som står og venter på,
at der kommer nogen.
Det fortælles, at Van Gogh selv malede billedet af stolen netop som et billede på håb og
på længsel. Han havde ikke mange venner, Van
Gogh. Han havde nærmest ingen. Billedet af den
tomme stol i hans stue var en insisteren på, at
det kunne være, at der en dag ville ske det, at et
menneske ville komme og sætte sig i stolen, der
stod tom. Åbne sig og blive hans ven. Sådan kan
stolen også være symbol på et håb og et billede
af længsel, for de af os, som sørger og savner.
Der er Van Gogh-kendere som mener, at stolen
er Van Goghs måde at male Kristus på. For hvordan skulle man kunne male Kristus, når han ikke
længere går rundt som mennesket Jesus, synligt
for vore øjne. Når han nu er noget, vi kun kan
forholde os til i tro og i tvivl, hvordan så give
ham et troværdigt udtryk på et lærred? Det kun-

ne man ikke, mente Van Gogh. Men man kunne
male en stol. Man kunne lade stolen stå tom. Og
man kunne på den måde give udtryk - ikke for
Kristus, men for et HÅB til Kristus. Håbet om, at
han skal komme, før eller siden eller nu med det
samme, at han skal komme og sætte sig her ved
min side.
Sådan kan stolen rumme mange billeder. Den
kan også være et billede på opstandelse. Det
blev den for salmedigteren Grundtvig. Han tumlede med at affinde sig med at skulle dø. I salmen ”At sige verden ret farvel” når han frem til
et billede og et håb. Det afgørende billede blev
netop stolen. Det blev udtrykt i salmeverset:
”O lad mig i min sidste stund
det høre af din egen mund,
som Ånd og liv kan tale,
hvor godt der er i Himmerig,
og at du stol har sat til mig,
i dine lyse sale.”
Vi ved ikke, hvad der er på den anden side af døden. Dér hvor de nu er, dem vi har mistet. For
Grundtvig blev det nok at tænke sig, at dér står
en stol. En tom stol, som er vores. Sat frem til os
af Gud selv. Han som er vor Far i himlen og al
kærligheds kilde.
Må Gud sætte sin stol frem til os og give os en plads,
som er vores. Hans fred være med jer og os alle.
Amen
Herbert Wilson, Pastor emeritus

Kirsten Hasseris Mohr
Tlf. 98 55 12 24

Kirkeværge: Ellen Christine R. Vestergaard
		
Tlf. 98 55 10 19 og 30 25 74 78
Næste menighedsrådsmøder:
21. oktober og 20. november
Binderup
Formand:
Lars Christensen
		
Tlf. 98 65 61 76
Kirkeværge: Hans Christian Hansen
		
Tlf. 23 20 79 98
Næste menighedsrådsmøder:
21. oktober og 25. november
Kgs. Tisted
Formand:
Niels-Peder Bak
		
Tlf. 98 65 62 72
Kirkeværge: Jesper L. Sørensen
		
Tlf. 29 47 92 44
Næste menighedsrådsmøder:
08. oktober, 05. november og 10. december

Plejehjemsgudstjenester
7. okt., 4. nov., 2. og 23. dec.
Alle er velkomne.
Vi begynder kl. 14:30 med en kop kaffe
(à 10 kr. for ikke-beboere).
Gudstjenesten begynder kl. 15.
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Rockgudstjeneste i
Kgs. Tisted kirke
Tirsdag d. 12. november kl. 19.

Friluftsgudstjeneste i
Ll. Binderup

Fra københavnerdreng
til sognepræst i Simested

Da Binderup Menighedsråd valgte en søndag i
august til en friluftsgudstjeneste var man rigtig
heldig med vejret. Der var solskin og tørvejr lige
fra morgenstunden og det smukke sensommervejr blev en smuk ramme.

Den 23. okt. kl. 19:30 i Sognehuset.

Mit liv som mig. En arbejdstitel, hvoromkring der arbejdes med tekster, musik,
drama, lys, billeder m.m. Den musiske linje
på Borremose Efterskole har tradition for, i
samarbejde med præsterne i de kirker, hvor
Rockgudstjenesten afholdes, at bygge en
anderledes og ungdommelig Gudstjeneste
op, der så holdes dels i Kgs. Tisted kirke og
dels i Tårs og evt. andre involverede kirker.
Konfirmanderne bliver specielt indbudt til
denne Gudstjeneste, men alle er selvfølgelig meget velkomne.

Gudstjeneste med
”Kirketeateret”

Pastor Herbert Wilson fortæller her om sin familie og opvæksten under fattige kår i København.
Efter moderens død bliver det et liv som plejebarn ved en lærerfamilie på Mols. Det er en fortælling om, hvordan det er muligt at bryde med
et næsten umuligt familiemæssigt udgangspunkt og få livet til at folde sig ud og lykkes alligevel. Og her blev det karrieren som præst i den
danske folkekirke, der fuldendte det hele.

Johan Møllebjerg stod med sin flotte marimba
og gav musiknumre. Mange var mødt op og var
med til at gøre gudstjenesten særlig festlig. Vi
fik sunget gode danske sommersange. Gennemførte en altergang. Og vi sluttede af med is
og kaffe, inden vi gik hver til sit.

Søndag d. 15. dec. kl. 10:30 i Durup Kirke
Skuespiller og bugtaler Jens Jødal fra Kirketeateret fortæller juleevangeliet, men
Jødals to bugtalerdukker har deres helt
egen idé om, hvordan dén historie skal fortælles! Historien sluttes med en vaskeægte
”Juleevangelie-rap!”.
De 3 menighedsråd

Wenche Bilbos Gospelkor gæster Durup Kirke
Kom og vær med

den 02. oktober kl. 19:00.
Se evt. omtalen i sidste kirkeblad.
De 3 menighedsråd

2. søndag i advent. d. 8. december
Lucia-optoget kommer denne gang
fra Borremose Efterskole. Her går man
Lucia-optog rundt på hele skolen kl.
6 om morgenen på Lucia-dag. Det
er altid en stor glæde, når der bliver lejlighed til også at forene Lucia-optoget med Gudstjeneste i
en af de lokale kirker.

Fotograf: Poul Johansen

Lucia-optog i Binderup
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Kgs.Tisted -Binderup

Møder i Nørager

Lørdagsklubben I
Binderup Missionshus

Oktober:
09. kl. 19.30 Bibeltime
23. kl. 19.30	Herbert Wilson fortæller om sit liv.
(arr. med menighedsrådet i Durup)
29. kl. 14.00 Danmissionsmøde

En klub for børn i alderen 3 år til og med 5. kl. Mødes
hver anden lørdag fra 10.00-11.30.

Hvor ikke andet er nævnt, foregår møderne i
sognehuset i Nørager

November:
06. kl. 14.00	Møde ved missionær
		
Preben Hansen, Aalborg
20. kl. 14.00	Pakkefest v. Anders Jørgen Jensen,
Aars. Pakker modtages med tak.
26. kl. 14.00	Danmissionsmøde
December:
11. kl. 14.00	Bogsalg ved Jens Christensen,
Hobro
18. kl. 14.00	Julehygge i Danmission hos Karen
og Michael Kallestrup
29. kl. 14.00	Juletræ ved Lis Saugbjerg,
Aalestrup

FDF i Nørager
Pusling / Tumling / Pilt
fra 5 år til og med 4. kl.:
tirsdag 18.30 - 20.00
Væbner / Seniorvæbner / Senior
fra 5. kl. og opefter
onsdag 19.00 - 21.00
Alt arbejde ved FDF er frivilligt arbejde og derfor kan vi altid bruge dine hænder. Så hvis du
har tid og lyst, er du altid meget velkommen
til at kigge ud til os på Skrænten tirsdag eller
onsdag aften eller til at kontakte formand Anna
Margrethe Østergaard på tlf. 24 83 19 68

Nærmere oplysninger om klubben:
Niels Juel Hansen, tlf. 9865 6193, Annette Christensen, tlf. 9865 6075 og Mette Christensen, tlf. 9865
6176.
Oktober:
26.
kl. 10.00	Bage boller.
		
Tekst: Manna i Ørkenen
November:
09.
kl. 10.00
		
23.
kl. 10.00
		

Banko.
Tekst: Den gældbundne tjener
Kalenderdekorationer.
Tekst: Advent – at vente på Jesus

December:
07.
kl. 10.00 Pebernødder.
		
Tekst: Julenat – Jesu fødsel

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

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. Pedersen 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 kan fås ved kontaktpersonerne.

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.

De kommende konfirmander:
Foto: Herbert Wilson

Kontakt
Sognepræst
Christian Grund Sørensen
Esgevej 1, Kgs. Tisted, 9610 Nørager
Tlf.: 98 65 61 02 E-mail:cgs@km.dk
Træffes bedst om formiddagen man. – tors.
Vikar for sognepræsten
01.08. – 31.10.
Herbert Wilson
Tlf. 98 65 61 02
E-mail: herbertwilson20@gmail.com
Organist og sekretær Helena Schmidt
Tlf. 98 54 84 65 – 24 84 55 82,
E-mail: hmms@km.dk
Durup kirke
Kirkesanger Michael Kallestrup,
Tlf.: 98 55 12 37
Graver Michael Kjærsgaard,
Tlf.: 29 65 18 19
Binderup og Kgs. Tisted Kirker
Kirkesanger Anni Sørensen,
Tlf.: 98 64 90 79
Graver Erik Nyborg Madsen,
Tlf.: 26 20 61 79 – 98 65 61 79

Konfirmationsdatoer
Durup

2014

2015

2016

4. maj

26. april

1. maj

Binderup

27. april

3. maj

24. april

Kgs. Tisted

16. maj

1. maj

22. april
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	md.	dato	dagens navn

det

02.

Koncert med
Venche Bilbos Gospelkor

06.

19. s.e. Trinitatis

13.

20. s.e. Trinitatis

20.

21. s.e. Trinitatis

27.

22. s.e. Trinitatis

03.

Alle Helgens dag

10.

24. s.e. Trinitatis

12.

Rockgudstjeneste

17.

25. s.e. Trinitatis

24.

Sidste s. i kirkeåret

01.

1. s. i advent

08.

2. s. i advent

15.

3. s. i advent

22.

4. s. i advent

24.

Juleaften

25.

Juledag

26.

2. juledag

31.

Nytår

OKTOBER, NOVEMBER, DECEMBER 2013
Kgs.Tisted	

Binderup

Durup
19:00

09:00

10:30

10:30
10:30
Kirkekaffe
09:00

10:30
10:30

09:00
10:30
K.O. Petersen

19:00
10:30
Kirkekaffe
10:30

09:00
10:30
Kirkekaffe

09:00
10:30
Luciaoptog

09:00
10:30

09:00

Familiegudstj.
med Kirketeatret

10:30
P.E. Hauge
14:45

13:30

14:00 og 16:00

09:00

10:30

09:00
15:00

April

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.

Sogne

JULI, AUGUST, SEPTEMBER 2009

Kgs. Tisted, Binderup og
Durup Sogne på facebook!

degngrafisk.dk

Gudstjenester

