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” Jeg kiggede på skilsmissepapiret og græd i 4 timer.
Alt, hvad jeg havde stået for,
det forsvandt lige der.”
Kvinde 39

Menighedsråd
DURUP
Formand:
		

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:
19. januar, 24. februar og 18. marts

ALENE.NU
– når kærligheden kommer til kort
VI ER I EN KRISE – EN KÆRLIGHEDSKRISE
Vi vil så gerne tro på kærligheden. De fleste af os
har drømme om far, mor og børn. Om at se næste
generation vokse op, have en kærlig, støttende ægtefælle og på ældre dage at kunne dele gode, fælles
oplevelser gennem livet mens børnebørnene leger
med Lego.
Men at opleve det, er i dagens Danmark blevet
en luksus, som stadigt færre får del i. Mange finder
aldrig en ægtefælle. Mange får aldrig deres egen familie. Og hvis det sker, så er den nye erfaring i de seneste generationer: Ofte er parforholdet på lånt tid.
DU ER IKKE ALENE
Der er ikke mange familier, som ikke på den ene
eller anden måde er berørt. Vi er mange, som har
oplevet brudte familiebånd. Men det betyder samtidig, at vi kan hjælpe hinanden videre. Ved at turde
tale om det svære, dele oplevelser, glæder, frustrationer og udfordringer. At hjælpe hinanden videre
på den livsvandring, som er kommer til at tage et
uventet knæk, da kærligheden i parforholdet kom
til kort.
Måske der er en grund til, at Gud har givet os hinanden? Netop, når drømmene brister, har vi brug for
en anden til at tage vores hånd.

BINDERUP
Formand:
Lars Christensen
		
Tlf. 98 65 61 76

NÅR KÆRLIGHEDEN KOMMER TIL KORT
I kirken lover vi ved alteret hinanden troskab, indtil
døden skiller os ad. Men skilsmisser er, og har altid
været, en del af virkeligheden. Det, som præger det
nye årtusinde, er blot, at omfanget er blevet så voldsomt. Vi kan ikke regne med, at vi eller vore nærmeste går fri.
Gud er der også for den fraskilte. Gud er der for
den, som skammer sig over at være blevet vraget.
Den, som havde gode grunde til at bryde op. Eller
den, som ødelagde en andens liv og familie.
Parforhold – og deres opløsning – er ikke en Gudfri zone.
OM ALENE.NU
Jeg er projektleder på Alene.nu. Som ekspert i digitale medier, og fraskilt, blev jeg bedt af Aalborg
Stift om at skabe et tilbud for fraskilte, og det er nu
en realitet. Projektet er for alle, uanset køn, alder, tro
eller baggrund. Vi bygger på Folkekirkens grundlag
og kristne grundværdier.
Jeg håber, at du aldrig får brug for Alene.nu.
Men hvis du gør – eller kender nogen – så er du
altid velkommen på Alene.nu!
Sognepræst Christian Grund Sørensen

I Danmark går 43% af alle ægteskaber i stykker. Formodentlig er tallet højere for samlevende. 1/3 af alle
børn har en eller flere gange oplevet, at deres forældre gik fra hinanden. Tallene er stigende.
Efter en skilsmisse får kun 13% af fædrene bopælsret for sine børn. Tallet er faldende. Antallet af børn,
som slet ikke ser den ene af sine forældre, er derimod i stigning.
Alene.nu er en hjemmeside for dig, som lever i eller
med en skilsmisse. Siden indeholder artikler, livshistorier, brevkasse, mulighed for at tale med en
præst og endelig muligheden for at komme med
i netværksgrupper med andre, som finder vej i livet
efter en skilsmisse. Grupperne på Alene.nu kører på
Facebook – så du er uafhængig af tid og sted. De er
lukkede – så der bliver passet godt på dig.
”Måske er du blandt dem, som pludselig er vågnet
op en dag og har erkendt, at din fornemmelse af dit
selv og dets afgrænsning på en eller anden måde
synes at være opløst og blevet til intet…”
Fra artiklen ”At forsvinde i et forhold”
Besøg www. alene.nu
Like Alene.nu på Facebook
Del med andre!

Kirkeværge: Hans Christian Hansen
		
Tlf. 23 20 79 98
Næste menighedsrådsmøder:
12. januar, 05. februar og 23. marts
KGS. TISTED
Formand:
Niels-Peder Bak
		
Tlf. 98 65 62 72
Kirkeværge: Jesper L. Sørensen
		
Tlf. 29 47 92 44
Næste menighedsrådsmøder:
06. januar, 03. februar og 03. marts

Plejehjemsgudstjenester
26. januar, 23. februar og 23. marts.
Alle er velkomne.
Vi begynder kl. 14:30 med en kop kaffe
(à 10 kr. for ikke-beboere).
Gudstjenesten begynder kl. 15.

Kommende konfirmationer
2015

2016

2017

Durup

26. april

01. maj

30. april

Binderup

03. maj

24. april

7. maj

Kgs. Tisted

01. maj

22. april

12. maj
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FOLKEKIRKENS NØDHJÆLP

I NEPAL

Velbesøgt Pizzagudstjeneste i Lille Binderup
Den 24 okt. var næsten 60 børn, unge og ældre
samlet i Binderup Missionshus til en festlig gudstjeneste. Vi sang kendte og nyere sange, og præsten
holdt en kort, men vedkommende prædiken. Efter
gudstjenesten spiste vi sammen, og alle hyggede
sig og havde god tid til en snak.

Folkekirken i skudlinjen!
Onsdag den 4. februar kl. 19:30

kommer Sognepræst i Henne og Lønne Kirker Pernille Lydeking Svenningsen til Sognehuset i Nørager og giver os en overraskende og nærværende
beretning fra kampzonen i Afghanistan set fra feltpræstens vinkel. Vi får lov at være med fra den spæde start med uvant mudder på tøjet på den jyske
hede, når den sværeste tid af alle opstår og ved den
lykkelige hjemkomst og tiden derefter.

Inge Lise Hemmingsen fra Nørager har, som indsamlingsleder for organisationen, i november været
på studietur til Nepal.
Her har hun sammen med 7 andre frivillige besøgt
flere af Folkekirkens Nødhjælps projekter, som i Nepal koncentrerer sig om tre områder: rettigheder og
demokrati med fokus på kasteløse, katastrofehjælp
og –forebyggelse i forbindelse med klimaforandringer samt sikker migration – arbejdet med bedre
sikkerhed for mennesker som, for at forsørge deres
familie, må rejse fra dem og søge arbejde i andre
lande. Kom og hør Inge Lise fortælle om turen.

TIRSDAG D. 24. FEBRUAR KL. 19:30
i Sognehuset i Nørager

Fastelavn i Nørager
Søndag den 15. februar kl. 10:30

Fastelavnsfest på
Borremose
Erhvervsefterskole
Søndag den 15. februar kl. 14:00

indbyder menighedsrådene i Binderup og Kgs. Tisted sammen med borgerforeningerne i St. Binderup og Kgs. Tisted til fælles fastelavnsfest for alle på
Borremose Erhvervsefterskole i hallen. Sognepræsten vil indlede med en lille andagt, hvorefter der
er tøndeslagning for børnene, som meget gerne
må være udklædte. Der vil være fastelavnsboller til
alle fremmødte. Medbring selv drikkevarer! Alle er
velkomne!

Gospelkoncert
i Binderup Kirke

afholdes fastelavn i Sognehuset. Vi begynder med
en lille andagt. Bagefter er der tøndeslagning, kaffebord med fastelavnsboller samt slikposer til børnene. Vi glæder os til at se nogle festlige udklædninger.

Tirsdag den 10. marts kl. 19:30

gæster Hadsund Kirkes Gospelkor – Spirits of Joy
Binderup Kirke. Koret, som tæller knap 30 medlemmer, har Steve Cameron som den energiske og altid
inspirerende korleder. Koret blev stiftet i 2006 og har
siden givet en række koncerter, ikke kun i Hadsund
Kirke, men også ude i landet.
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MØDER I NØRAGER

Hvor ikke andet er nævnt foregår møderne
i Sognehuset i Nørager.
BEMÆRK:
Danmissionsmøde er flyttet til om onsdagen.
JANUAR:
07. kl. 14.00
Bedemøde
13. kl. 14.00	Vinterstævne i Sognehuset ved
Villy Sørensen, Hammel
kl. 15.15
Vinterstævne fortsat
kl. 19.00	Aftenmøde ved Villy Sørensen,
Hammel
21. kl. 14.00
Danmission
28. kl. 14.00	Indre Missions Generalforsamling.
Dagsorden ifølge vedtægterne
FEBRUAR:
11. kl. 14.00
18. kl. 14.00
25. kl. 14.00

Pakkefest
Danmission
Møde ved Hans Åge Mink, Års

MARTS:
10. kl. 19.30	Bibelkursus i Hobro ved Allan
Graugård, Ålborg
11. kl. 14.00	Møde ved Missionær Søren
Skovenborg, Hobro
12. kl. 19.30	Bibelkursus i Hobro ved Thue
Thomsen, Hvide Sande
18. kl. 19.30	Else og Kirsten fortæller om deres
tur til Sierra Leone
21.		Pigefridag i Hobro.
Program følger senere.
25. kl. 19.30
Møde ved Herluf S. Christensen

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. 98 65 61 93
Annette Christensen.  .  .  .  .  .  .  . tlf. 98 65 60 75
Mette Christensen.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  tlf. 98 65 61 76
JANUAR:
10. kl. 10.00	Spilledag.
		Tekst: De ti plager, Blodet på
		 dørstolpen.
24. kl. 10.00	Generalforsamling i Børnerådet
		
og maling af fastelavnstønde.
		Tekst: De ti bud, Åbenbaringen
		
på Sinaj.
FEBRUAR:
07. kl. 10.00	Fastelavnsfest hos Annette.
		
Faste, masker og udklædning.
28. kl. 10.00
Male billeder.
		
Tekst: Den gode hyrde.
MARTS:
14. kl. 10.00	Besøg på McDonalds.
		
Tekst: Kongesønnens bryllup.
28. kl. 10.00	Vi laver påskepynt.
		
Tekst: Indtoget i Jerusalem.

MØDER I BINDERUP

Vi drøfter aktuelle emner ud fra en kristen synsvinkel
for således at bringe kristendommen ind i hverdagen. Møderne tager maks. en time og bagefter drikker vi en kop kaffe sammen. Så kom og vær sammen med os i Binderup Missionshus på følgende
tidspunkter:
19. JANUAR
02. FEBRUAR
16. MARTS

KL. 19.00
KL. 19.00
KL. 19.00

KGS.TISTED -BINDERUP

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.

Kontakt

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.

SOGNEPRÆST
Christian Grund Sørensen
Esgevej 1, Kgs. Tisted, 9610 Nørager
Tlf. 98 65 61 02, e-mail: cgs@km.dk
Træffes bedst om formiddagen
mandag - torsdag
Når sognepræsten har fri passes embedet
normalt af sognepræst Herluf Christensen,
Rørbæk, tlf. 98 55 72 92.

FAMILIEKLUB 1 (KLUB MED STORE BØRN)
Aktiviteter for hele familien. Mødeaften er normalt
2. og 4. tirsdag i hver måned fra kl. 19.30-22.00.
Kontaktperson er Finn L. Pedersen, tlf. 98 65 62 85

ORGANIST OG SEKRETÆR
Helena Schmidt
Tlf. 98 54 84 65 – 24 84 55 82
E-mail: hmms@km.dk

FAMILIEKLUB 2 (KLUB MED MINDRE BØRN)
Gruppen mødes ca. 2 gange om måneden, skiftende mellem søndage kl. 14-16.30 og fredage kl. 1921. 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.

DURUP KIRKE
KIRKESANGER
Michael Kallestrup
Tlf. 98 55 12 37

Nærmere oplysninger kan fås hos:
Gertrud og Niels-Peder Bak tlf. 98 65 62 72 eller
Marianne og Carsten Elgaard tlf. 98 65 61 31.
Program kan fås ved kontaktpersonerne.

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

GRAVER
Kirsten Erikstrup Byrialsen
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

GUDSTJENESTER OG
NYT PÅ NETTET
www.kongenstistedkirke.dk
www.binderupkirke.dk
www.durupkirke.dk
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Find os på
Facebook

Gudstjenester

MARTS

FEBRUAR

JANUAR

DATO

DAGENS NAVN

KGS.TISTED

BINDERUP

DURUP

19.30
Nytår

01.

Nytårsdag

04.

Helligtrekongers søndag

10.30
Nytår

11.

1. s.e. Helligtrekonger

9.00

18.

2. s.e. Helligtrekonger

25.

Sidste s.e. Helligtrekonger

01.

Søndag septuagesima

08.

Søndag seksagesima

15.

Fastelavns søndag

22.

1. søndag i fasten

01.

2. søndag i fasten

08.

3. søndag i fasten

10.30
Kirkekaffe

13.

Pizzagudtjeneste

17.30
I Binderup
Missionshus

15.

Midfaste søndag

22.

Mariæ Bebudelses dag

29.

Palmesøndag

10.30

10.30
Kirkekaffe
9.00
Herluf Christensen
19.30
Lysgudstjeneste

10.30
Kirkekaffe
10.30
Knud Olav Petersen

14.00
Fastelavn i
Borremosehallen

14.00
Fastelavn i
Borremosehallen

10.30
Fastelavn i
Sognehuset
9.00
Herluf Christensen

10.30
9.00

10.30
10.30
Holger Lyngberg
10.30
Knud Olav Petersen

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. 98 33 58 00 lørdag
inden kl. 18.00. Egenbetalingen udgør 10 kr./retur pr. voksen.

Kirke Bladet

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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