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Men sandheden er en anden, også selvom vi ikke
forstår det.

Menighedsråd

Nemlig: ”Krist stod op af døde i påske-morgenrøde”
(DDS 218)
Og med det har Gud sagt sit ”AMEN”, som jo betyder:
Det er sandt, til ordene: ”Det er fuldbragt”.

DURUP
Formand:
		
Kirkeværge:
		

Så med Jesu opstandelse satte Gud sit segl på hele
Jesu gerning, lige fra hans undfangelse og til hans
opstandelse til frelse for os mennesker.
Noget der vel ikke kan betyde ret meget andet end,
at vi har en levende frelser at leve vort daglige liv
sammen. Og dermed også en levende frelser at
samles om ved vore gudstjenester.
Noget der vel også betyder, at når vi samles ved døbefonten, så er det ikke til en dåb til en død mand,
men til den levende Herre og frelser, som gør dåben
til et ”genfødelsens bad”.

Påskens betydning
Hvorfor kan vi det ene år efter det andet ønske
hinanden glædelig Påske?
Jo det kan vi, fordi det, der er påskens budskab til os
er, at Jesus virkelig opstod fra graven hin Påskedags
morgen, hvor det til de kvinder, der kom ud til graven denne morgen, blev sagt:

Men med opstandelsen hans egen konstatering af,
at nu var afslutningen på hans gerning til frelse for
os mennesker blevet fuldendt i og med, at nu var
det offer bragt, som han var kommet for at give,
for at frelse det ellers fortabte menneske, blevet
gennemført.

”Han er ikke her; han er opstået, som han har sagt.
”Kom og se stedet, hvor han lå”. En besked, der i al sin
korthed fortæller, at Jesus døde og opstod og lever.

Men hvad nu, hvis det hele var gået lidt anderledes?
Hvis han altså var forblevet død, og dermed stadig
ligger i sin grav? Så havde ordene, ”Det er fuldbragt”,
været både hule og falske og tomme. Så havde hans
modstandere med fuld ret kunnet sige: Ja Jesus, du
mente det så godt. Og du ville det også så godt for
os andre. Du foregav endda, at du tog vor skyld på
dig og gik i døden for vor skyld.

Det er egentligt underligt at tænke sig, at det hele
begyndte her på jorden i en krybbe. Og at han i første omgang endte sit liv på den mest vanærende
måde, nogen jøde kunne komme ud for. Og at han
gjorde det med ordene: ”Det er fuldbragt”.
En uforståelig tale, der uden opstandelsen let kan
tolkes som et lettelsens suk fra et forpint menneske.

Men du kunne bare ikke gennemføre det, som du
så gerne ville. Og så havde ordene: ”Andre har han
frelst, sig selv kan han ikke frelse”, været på sin plads.

”genfødt til et levende håb ved Jesu Kristi opstandelse fra de døde”, og derved sættes ind i et livsforhold med den opstandne Herre Jesus Kristus.
Og når det gælder nadverbordet. Så er det ikke for
at mindes en for længst afdød sværmer, men den
korsfæstede og opstandne frelser, som på forunderlig måde selv er til stede i nadveren, for at bekræfte
os i troen på vore synders nådige forladelse.
Med det kan vi selv tænke lidt over, om der skulle
være noget, der på lang sigt kan være ret meget
bedre at leve og at dø ud fra, end at vi med hans
opstandelse er givet det evige livs håb.
Alt i alt noget, der ikke kun betyder, at vi kan fejre
Påske, men også både Jul og Pinse. Og, nå ja, har de
vidt forskellige salmer, som vi nu engang bruger til
de forskellige givne lejligheder.
Olav

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

Næste menighedsrådsmøder:
18. januar, 16. februar og 21. marts
BINDERUP
Formand:
		
Kirkeværge:
		

Lars Christensen
Tlf. 25 36 61 76
Hans Christian Hansen
Tlf. 23 20 79 98

Næste menighedsrådsmøder:
11. januar, 10. februar og 10. marts
KGS. TISTED
Formand:
		
Kirkeværge:
		

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

Næste menighedsrådsmøder:
7. januar og 31. marts

Plejehjemsgudstjenester
Plejehjemsgudstjenester: 18. januar,
15. februar og 14. 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
2016

2017

Durup

01. maj

30. april

Binderup

24. april

7. maj

Kgs. Tisted

22. april

12. maj
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FASTELAVNSFEST
7. FEBRUAR 2016

KONSTITUERET
SOGNEPRÆST
Vi byder Knud Olav Petersen velkommen som
konstitueret sognepræst, indtil vi får en ny præst
til foråret. Knud Olav Petersen har tidligere været
sognepræst i Veggerby og er i vore sogne allerede kendt som en flittig afløser til søndagens
gudstjenester og kirkelige handlinger.
Vi ser frem til et godt samarbejde i de kommende
måneder.

Kyndelmisse
Ved gudstjenesterne søndag den 31. januar i Kongens Tisted og Durup Kirker vil vi fejre kyndelmisse ved at tænde ekstra mange levende lys.

Kl. 10.30 i Nørager
Fastelavnsfest 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.

Kl. 14.00 Borremose
Erhvervsefterskole
Menighedsrådene i Binderup og Kgs. Tisted indbyder sammen med borgerforeningerne i
St. Binderup og Kgs. Tisted til fælles
fastelavnsfest for alle på Borremose Erhvervsefterskole i hallen. Vi
begynder 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!

Musikgudstjeneste
Gudstjenesten Palmesøndag kl. 14:00 i Kongens
Tisted Kirke er planlagt som en musikgudstjeneste med Ålestrup kirkes kor.
Aalestrup kirkes voksenkor er et blandet kor bestående af 22 sangere, hvoraf flere er aktive som

kirkesangere. Koret har eksisteret i ca. 25 år, så det
er et rutineret et af slagsen. Koret har igennem
årene lavet mange koncerter, oftest i kirker. I alle
årene har organist Susanne Holmen stået i spidsen for koret.

Påskemåltid
i Sognehuset

Liturgisk
gudstjeneste

Skærtorsdag kl. 18:00 vil vi, i lighed
med tidligere år, spise et mindre påskemåltid sammen i Sognehuset. Der bliver serveret bl.a. lam og usyrede brød
og imens vil vi høre beretningerne om,
hvad der skete skærtorsdag aften for
mange år siden.

Langfredags gudstjenester i henholdsvis Durup Kirke kl. 09:00 og Kongens
Tisted Kirke kl. 10:30 gennemføres som
liturgisk gudstjeneste. Det betyder, at
gudstjenestens hovedforløb består af en
vekslen imellem lidelsesberetningen fra
Langfredagens hændelse og salmesang
derom.

En aften for både voksne og børn.

Til gudstjenesten udarbejdes en folder
med gudstjenestens forløb med angivelse
af teksthenvisning og salmetekster.
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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:
JANUAR:
18. kl. 19.00 Bibeltime
FEBRUAR:
15. kl. 19.00 Bibeltime

MØDER I NØRAGER

Hvor ikke andet er nævnt foregår møderne
i Sognehuset i Nørager.
JANUAR
06. kl. 19.00 Bedemøde
18. kl. 14.00 Møde i Ydre Mission
19. kl. 14.00 	Vinterstævne i Sognehuset ved
Henri Alex Jensen, Silkeborg
kl. 15.15
kl. 19.00		
27. kl. 19.00	Møde ved Henry Christensen,
Ålestrup
FEBRUAR:
10. kl. 19.00 Indre Missions Generalforsamling
24. kl. 19.00 Sangsaften
29. kl. 14.00 Møde i Ydre Mission
MARTS:
02. kl. 19.00 Bibeltime
14. kl. 14.00 Møde i Ydre Mission
15. kl. 19.30	Bibelkursus i Hobro Missionshus
ved Villy Sørensen, Hammel
16. kl. 19.00	Soldatervennefest i Sognehuset.
Formand for Soldatermissionen,
Jesper Hornstrup, Skive, taler.
17. kl. 19.30	Bibelkursus i Hobro Missionshus
ved Frede Møller, Ans

MARTS:
14. kl. 19.00 Generalforsamling

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:
16. kl. 10.00	Vi laver billeder.
		
Tekst: De 3 vise mænd
30. kl. 10.00	Børneråd og leg.
		
Tekst: Jesus som 12 årig i templet
FEBRUAR:
13. kl. 10.00	Fastelavnsfest hos Annette.
		
Tekst: Faste
MARTS:
05. kl. 10.00
		
19. kl. 10.00
		

Vi laver en brønd.
Tekst: Josef og hans brødre.
Vi får besøg af Lissen.
Tekst: Påske

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.

Kontakt
KONSTITUERET SOGNEPRÆST
Knud Olav Petersen
Sønder Ulstrupvej 27, Sdr. Onsild, 9500 Hobro
Tlf. 26 85 21 56, e-mail: kop@km.dk
Normal fridag: Mandag
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

FDF I NØRAGER
PUSLING / TUMLING / PILT
Fra 5 år til og med 4. kl.:
Tirsdag
18.00 - 19.30

GUDSTJENESTER OG
NYT PÅ NETTET

VÆBNER / SENIORVÆBNER / SENIOR
Fra 5. kl. og opefter
Onsdag
19.00 - 21.00

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

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
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Find os på
Facebook

Gudstjenester

MARTS

FEBRUAR

JANUAR

DATO

DAGENS NAVN

01.

Nytårsdag

03.

Søndag efter Nytår

10.

1. s.e. Hellig tre Konger

17.

2.s.e. Hellig tre Konger

24.

Septuagesima

31.

Sexagesima

07.

Fastelavns søndag

14.

1. s. i Fasten

21.

2. s. i Fasten

28.

3. s. i Fasten

06.

Midfaste

13.

Maria Bebudelse

20.

Palmesøndag

24.

Skærtorsdag

25.

Langfredag

27.

Påskedag

28.

2. Påskedag

KGS.TISTED

BINDERUP

DURUP

10.30
kirkekaffe

9.00

16.00

10.30

9.00
10.30
9.00
Bodil Nørager

9.00

10.30

14.00
Borremose
Erhvervsefterskole

14.00
Borremose
Erhvervsefterskole

9.00

10.30

10.30
Sognehuset

10.30
Kirkekaffe
10.30
9.00
Bodil Nørager
9.00

10.30

14.00
Musikgudstjeneste
Kirkekaffe
10.30
10.30

18.00
Påskemåltid
i Sognehuset
9.00

9.00

10.30

19.30
Bodil Nørager

Kirke Bladet

I perioderne 21.-24. januar og 5.-6. marts varetages embedet af Bodil Nørager, Sønderup, tlf. 98 65 30 37.

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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