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Livets store valg

Årets konfirmander

DURUP
Formand:
		
Kirkeværge:
		

For nyligt måtte vi til valgurnerne igen. Det var valget
mellem rød eller blå blok, noget midt imellem eller
en blanding. Sådan udøver vi vore demokratiske rettigheder og indflydelse i folkestyrets Danmark.
Mange andre valg har måske endnu større betydning for vores nutid og fremtid: De valg, som handler om vore private og personlige værdier.
Hvor vil vi bo?
Skal vi have en livspartner?
Skal vi have børn - og hvor mange?
Hvilken uddannelse vil jeg have - eller ingen?
Hvad med job?
Og så er der de små valg, som har at gøre med livsstil
Paris eller Padborg?
Crocks eller champagne?
Kandis eller Kanye West?
Vi vælger dag for dag. Hvad enten vi er opmærksomme på det eller ej. Valgene afspejler, hvem vi er.
Men de definerer os også overfor andre og overfor
os selv.
Frie valg?
Men hov! Vi kan da ikke bare vælge frit?
Nej, som mennesker er vi også bundet af nødvendigheden. Helbred, økonomi, fortid, familieforhold
og samfundsforhold som f.eks. arbejdsløshed er
uomgængelige. Vi VIL gerne bestemme selv. Men
vi KAN ikke altid.
Alligevel kan vi som regel bestemme lidt. Den jødiske psykolog Viktor Frankl oplevede under sit ophold i kz-lejrene hvordan mange af fangerne var i
stand til at vælge, hvordan de forholdt sig til den
ubegribelige ondskab og magtesløshed, de måtte udholde. Omstændighederne var de ikke herrer
over, men dog deres egen menneskelighed.

Menighedsråd
Kirsten Hasseris Mohr
tlf. 98 55 12 24
Ellen Christine R. Vestergaard
tlf. 98 55 10 19 og 30 25 74 78

Næste menighedsrådsmøder:
17. august og 15. september

For tid og evighed
De fleste af de valg, vi træffer, har betydning for et
stykke tid. Senere kan vi måske træffe andre valg.
Nogle valg har betydning for hele livet (f.eks. at få
børn) mens andre har betydning for evigheden.

BINDERUP
Formand:
		
Kirkeværge:
		

26. april i Durup Kirke

Næste menighedsrådsmøder:
10. august og 21. september
KGS. TISTED
Formand:
		
Kirkeværge:
		

Som Kirke tror vi, at de valg, som har med evigheden at gøre, er både nødvendige, væsentlige og
glædelige.
Det er et valg for evigheden, at gribe fat i Guds søn,
Jesus Kristus. ”Den, som har sønnen, har livet”, 1. Johannesbrev 5,12. Der er faktisk valg her i livet, som
rækker ud over vores jordiske eksistens, og rækker
os evigheden hos Gud.

Lars Christensen
Tlf. 98 65 61 76
Hans Christian Hansen
Tlf. 23 20 79 98

Niels-Peder Bak
Tlf. 98 65 62 72
Jesper L. Sørensen
Tlf. 29 47 92 44

Næste menighedsrådsmøder:
11. august og 8. september

1. maj i Kongens Tisted Kirke

Plejehjemsgudstjenester

Vi er godt klare over, at alle de andre valg i tilværelsen er vigtige. Og nogle gange bliver det såmænd
også et valg i sig selv, at vi prøver at undgå at vælge. Det store valg, som handler om Gud, meningen
med livet og evigheden, det kan vi glemme midt i
alle de andre hverdagsvalg.

29. juni, 10. august og 7. september
Alle er velkomne.
Vi begynder kl. 14:30 med en kop kaffe
(à 10 kr. for ikke-beboere).
Gudstjenesten begynder kl. 15

”Så vælg da livet!” 5. Mosebog 30,19.
Med venlig hilsen
Christian, sognepræst

Kommende konfirmationer

3. maj i Binderup Kirke
Fotograf: Søren Friis

2016

2017

Durup

01. maj

30. april

Binderup

24. april

7. maj

Kgs. Tisted

22. april

12. maj
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Sogneudflugt i
Binderup søndag
den 23. august.

Som det er alle bekendt, har vi fået nogle syriske
flygtninge som nye borgere i Nørager. Vi er nogle
lokale beboere, der gerne vil hjælpe med at integrere dem i vores lokale samfund. Derfor har vi
tilbudt dem mulighed for at oprette urtehaver på
Guldagergaard.

For at planlægge arbejdet er det nødvendigt, at vi af
og til mødes til en hyggelig snak om det, men det
kræver også, at der er et lokale til rådighed.

Flygtningene har sat kartofler, sået gulerødder og
andre grøntsager, som de kunne tænke sig. Der er
stillet et drivhus til rådighed for dem, hvor de dyrker
tomater og agurker. De har selv ansvaret for, at haver og drivhus bliver passet og det er tydeligt, at de
er begejstrede for opgaven.

Tak for den støtte og de gaver, vi allerede har fået i
forbindelse med projektet.

De glæder sig til at høste afgrøderne,
hvad der også vil hjælpe på deres økonomi. Vore syriske venner har god mulighed
for at komme til Guldager, da de har købt
cykler.

Markjorden fræses
og bliver til havejord.

Projektet er så omfattende, at vi godt kunne bruge
nogle flere hjælpere.

Ellen Christine Vestergaard

Ligesom tidligere år holder vi friluftsgudstjeneste
på legepladsen bag Binderup Missionshus. Denne
gang bliver det den 4. september kl. 17:30 – altså til
aftensmadstid med en kort gudstjeneste, ligesom vi
afholdt pizza-gudstjenesterne i foråret.
En kort gudstjeneste udenfor (indenfor, hvis det
regner :-)) og hyggelig fællesspisning med alt godt
fra grillen (eller pizza – hvis det regner for meget…)
Alle er velkomne! Gratis! Færdigt inden Disneysjov.

Her er 3 havedyrkere fra Syrien
i gang med at anlægge 4 H
haver på Guldagergård.

Integrering af flygtninge som
praktisk kirkeligt arbejde

Friluftsgudstjeneste pizza style

Høstoffer
I forbindelse med projekt sundhed i Binderup Sogn,
har menighedsrådet besluttet at invitere alle sognets beboere på udflugt. Projektet har også som
formål at skabe sociale relationer i hele sognet. Det
håber vi, en udflugt kan hjælpe med til at skabe.

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.

Derfor inviteres alle med på bustur søndag d. 23
august. Vi skal udforske Mariager Fjord og omegn.
Turen starter fra Binderup ca. 10.30 og derefter kører
vi til Hobro, hvor vi skal sejle med Svanen til Mariager. I Mariager bliver der mulighed for at se sig lidt
omkring i 5 kvarter. Derefter tager vi veterantoget
mod Handest. Det kører langsomt gennem den dejlige natur, og vi kan få en fornemmelse af, at tiden
står stille.

Høsttraktement
i Durup

Undervejs skal vi nyde vores medbragte mad, og
menighedsrådet giver kaffe. Vi er hjemme lidt efter
kl. 16. Forhåbentlig efter en god dag, hvor vi får lært
vore naboer lidt bedre at kende.
Der vil blive annonceret om tidspunkter for opsamling i ugen før.
Lars Christensen

I forbindelse med høstgudstjeneste i Durup Kirke
den 27. september byder Menighedsrådet på et let
traktement i Sognehuset bagefter.

Fælles høstfrokost
for Binderup og Kgs. Tisted

Kgs. Tisted og Binderup afholder igen i år en fælles
høstgudstjeneste den 20. september i Binderup Kirke. 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.
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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:
AUGUST:
24. kl. 19.30 Kredsgeneralforsamling
SEPTEMBER:
14. kl. 19.00 Bibeltime

Hvor ikke andet er nævnt foregår møderne
i Sognehuset i Nørager.

MØDER I NØRAGER

LØRDAGSKLUBBEN I
BINDERUP MISSIONSHUS

BEMÆRK:
Danmissionsmøde er flyttet til mandage.

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

JULI
10.-17.

Bibelcamping i Hadsund

AUGUST:
12. kl. 19.00
		
24. kl. 14.00
24. kl. 19.30
26. kl. 19.00

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

Møde ved Nicki Andersen,
Bjerringbro
Danmissionsmøde
Kredsgeneralforsamling i Binderup
Møde ved Bent Hedeman, Frejlev

SEPTEMBER:
01. kl. 14.00	Kvindestævne ved Oda Mølgård
Hansen, Ølgod.
		
Sluttidspunkt: 15.15
01. kl. 19.30 Festaften ved samme
09. kl. 19.00 Høstfest i Sognehuset ved
		
Christian Grund Sørensen
21. kl. 14.00 Danmissionsmøde
23. kl. 19.00 Bibeltime ved Moses Slot

SEPTEMBER:
05. kl. 10.00	Opstart. Udflugt til Hobro Minizoo.
Tekst: Stormen på søen
19. kl. 10.00	Vi bager pandekager og laver
popcorn.
		
Tekst: Den samaritanske kvinde.

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.
TEENKLUB
En klub for 15 - 19-årige. Mødes hver tirsdag kl.
19.30- 22.00 i Binderup Missionshus. Nærmere
oplysninger hos Casper Lykkegaard, tlf. 53 66 30 04.
FAMILIEKLUB 1
Aktiviteter for voksne. Mødeaften er normalt 2. og
4. tirsdag i hver måned fra kl. 19.30 til 22.00. Kontaktperson er Finn L. Pedersen, tlf. 98 65 62 85
FAMILIEKLUB 2 (Klub med små og store 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. 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
18.00 - 19.30
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

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
mandag - torsdag
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
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

SEPTEMBER

AUGUST

JULI

DATO

DAGENS NAVN

KGS.TISTED

05.

5.s.e.Trinitatis

12.

6.s.e.Trinitatis

9.00

19.

7.s.e.Trinitatis

Ingen

26.

8.s.e.Trinitatis

02.

9.s.e.Trinitatis

09.

10.s.e.Trinitatis

16.

11.s.e.Trinitatis

23.

12.s.e.Trinitatis

30.

13.s.e.Trinitatis

04.

Friluftsgudstjeneste

06.

14.s.e.Trinitatis

13.

15.s.e.Trinitatis

20.

16.s.e.Trinitatis

27.

17.s.e.Trinitatis

BINDERUP

DURUP
10.30

10.30
10.30
Knud Olav Petersen

9.00
Knud Olav Petersen

10.30
10.30
Knud Olav Petersen
9.00

10.30

9.00 Herluf Christensen
17.30
Binderup Missionshus
10.30
10.30 Knud Olav
Petersen

9.00
Knud Olav Petersen
10.30
Høstgudstjeneste

9.00

10.30
Høstgudstjeneste

Når sognepræsten har fri passes embedet normalt af sognepræst Herluf Christensen, Rørbæk, tlf. 98 55 72 92.

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.
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