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Men siger vi derimod: at navnet ”Kristi Himmelfartdag”, taler sandt, ser det hele lidt anderledes ud.
Også selvom vi ikke forstår det.
Men hvad gør det, hvis vi lige tænker lidt på, hvor tit
du må gøre et valg, uden at vide, om det nu også er
den rigtige afgørelse, du træffer.
Prøv bare at tænke på noget så enkelt, som det at
gå over gaden. Er det ikke først, når du er kommet
over på den anden side, du kan sige til dig selv, at
det gik godt. Og ikke før.
Er det ligesom ikke lidt af den samme skuffe ud fra,
at vi alle er underlagt det, der ligger i begrebet ”at
tro på” - ”at have tillid” og at der heri er noget, der er
mere rigtigt end andet.

Kristi Himmelfartsdag
KRISTI HIMMELFARTSDAG
Der er ligesom noget, der siger mig, at Kristi Himmelfartsdag har det ligesom lidt med at glide i baggrunden i forhold til julen, påsken og pinsen, selvom den
er lige så vigtig, som jul, påske og pinse er det.

lade sig gøre, men som alligevel er sket.

For ligesom vi har julens højtid til markering af Jesu
Fødsel og dermed hans liv her på vores jord, så har
vi Kristi Himmelfartsdag til markering af hans livs afslutning her på vores jord.

Se, hvis vi nu afviser hans himmelfart, mangler vi vel
svar på, hvor han da er blevet af?

En dag, der med sit navn fortæller, at hans jordiske
liv ikke sluttede med hans død, men at han som
fuldt og helt menneske blev løftet væk herfra.
Noget som vi, der ikke selv har set det, kan have
lidt svært ved at forstå, fordi det vel ligesom strider
imod vores fornuft.
Men hvor meget anderledes er det, end at én og
anden har oplevet noget, som ikke burde kunne

Hertil kommer, at han ikke kun var et menneske ligesom dig og mig, men også den del af Gud, som
de dengang fik at se, røre ved, og tale med.

Et nærliggende svar kunne være, at han på et eller
andet tidspunkt må være afgået ved døden.
Men kan vi forestille os det?
For bliver konsekvensen da ikke en død gud?
Noget der vel bl.a. må betyde, at følger vi Jesu opfordring i Mattæusevangeliets slutning om at gå ud
i verden og gøre alle folkeslag til hans disciple, ved
at døbe dem i Faderens og Sønnens og Helligåndens navn, og lære dem at holde det, han har befalet, så sker det i forhold til en død gud.

Jesu ord om sig selv er f.eks.: ”Jeg er udgået fra Faderen, og jeg er kommet til verden. Jeg forlader verden igen, og jeg går til Faderen”.
Sagt af én, der ikke så sig selv til at være for god til
at hjælpe dem, andre vendte ryggen. Èn, der f.eks.
lagde sig på knæ og vaskede sine egne disciples
fødder, mens han var her.
Set i det lys, har vi vel alle en opgave i de forskellige sammenhænge, som vi nu hver især er en del af.
Måske noget så enkelt, som at give sig tid til at lytte
til det, der ligger en anden på sinde.
Og husk lige her til sidst, at der kan godt være situationer, hvor man, uanset hvem man er, både føler
sig ensom og forladt. Også det, at Gud kan synes
helt uvirkelig. Ja bare er helt væk for én.
Hvem kunne det da være, der står bag ved og bærer
én igennem?
Faderen – Sønnen – Helligånden, er nok slet ikke er
så død og borte endda!
Olav

Menighedsråd
DURUP
Formand:
		
Kirkeværge:
		

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

Næste menighedsrådsmøder:
20. april, 19. maj og 13. juni
BINDERUP
Formand:
		
Kirkeværge:
		

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

Næste menighedsrådsmøder:
20. april, 25. maj og 20. juni
KGS. TISTED
Formand:
		
Kirkeværge:
		

Niels-Peder Bak
Tlf. 40 44 62 72
Jesper L. Sørensen
Tlf. 29 47 92 44

Næste menighedsrådsmøder:
25. april, 23. maj og 20. juni

Plejehjemsgudstjenester
Plejehjemsgudstjenester:
11. april, 9. maj og 13. juni.
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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Billeder fra Kirkens Korshærs
genbrugsbutik i Nørager

Konfirmationer
Den 22. april konfirmeres
i Kgs. Tisted Kirke:
Kira Fritz Thomsen
Kean Fritz Thomsen
Frederik Bæk Jakobsen
Mathilde H. Thomsen
Frederik H. Thomsen
Den 24. april konfirmeres
i Binderup Kirke:
Amalie Ravn Kristensen
Den 01. maj konfirmeres
i Durup Kirke:
Mette Arent Pedersen
Filuca Aaquist Vorbeck
Mads Kjærsgaard Nielsen
Kristian Bjørn Nielsen
Kirstine Skovrider Koch
Malthe Villum Haugaard de Vries
Laura Madsen
Victoria Femhøj Jensen
Asbjørn Byrialsen
Salome Kalonda Kifuame
Emil Lakmann Nielsen

Vi ønsker alle konfirmander en
rigtig dejlig dag og stort tillykke

Kirkens Korshærs
forårsmøde
Kirkens Korshærs forårsmøde afholdes i år
Torsdag den 26 maj kl 19.30 i
Sognehuset i Skals, Ejstrupvej 14, 8832 Skals
Landsstyrelses formand Birgit Friis taler om
”Kirkens Korshær før og nu”
Kaffebord og evt. spørgsmål
Alle er meget velkomne
Storkreds Rebild Syd

Kristi Himmelfartsdag i
Binderup Missionshus
Kristi himmelfartsdag, den 05. maj, falder i år
sammen med en anden vigtig dag, nemlig
Danmarks befrielse. Disse to store festdage
vil vi gerne markere og menighedsrådet vil
gerne indbyde alle til rundstykker og morgenkaffe i Binderup missionshus. Derefter
holdes der gudstjeneste samme sted. Vi håber, at mange vil møde op og fejre dagen fra
kl. 9.30. For børnene er der mulighed for at
hygge sig på legepladsen.”
Menighedsrådet i Binderup

Der hvor ingen andre er
Det er titlen på Finn Slumstrups bog om Kirkens
Korshærs historie, der udkom i anledning af organisationens 100 års jubilæum.
Kirkens Korshær blev stiftet i 1912 i Frihavnskirken
i København, hvor grundlæggeren Hans Peter Mollerup var præst. Formålet var dengang som nu at
hjælpe mennesker i nød uanset baggrund og tro. I
de første år var den evangeliske forkyndelse en meget væsentlig del af arbejdet og organisationen var
tæt forbundet med Indre Mission i København.
Allerede i 1918 åbnedes den første lokalafdeling
uden for København og i 1929 blev Kirkens Korshær
en landsdækkende organisation inden for rammerne af den danske folkekirke.
I takt med samfundets forandring arbejder Kirkens korshær sig stadig ind på nye arbejdsområder
og har i dag herberger, varmestuer, arbejdssteder
og genbrugsbutikker ud over hele landet. Desuden
arresthustjeneste, forsorgshjem, bofællesskaber, familiearbejde, ’Akcept’ og Sct. Nicolai Tjenesten, som
årligt modtager omkring 25.000 opkald fra mennesker, der trænger til at tale med et andet menneske
om deres problemer.
I 2013 var der knapt 6.000 hjemløse i Danmark.
Presset på varmestuerne i mere end 30 byer bliver
stadig større, blandt andet fordi mange unge opsøger varmestuerne.
Den første genbrugsbutik åbnede i 1972 og i dag

driver Kirkens Korshær mere end 230 genbrugsbutikker over hele landet. Butikkerne bestyres af frivillige medarbejdere, og danner hver især rammen om
sociale fællesskaber. I nogle butikker er der mulighed for en hyggesnak og en kop kaffe. Kirkens Korshær har i dag omkring 8.000 frivillige i butikker og
socialt arbejde.
I 2013 havde Kirkens Korshær en omsætning på
258 mio. kr. 7 % heraf går til administration og landsarbejde, mens resten bliver brugt på det sociale arbejde.
Kirkens Korshær ledes i dag af Korshærschef Helle
Christiansen, en landsstyrelse, 3 regionsudvalg og et
antal storkredse, heraf ca.18 i Region Nord. Butikken
i Nørager er repræsenteret i storkreds Rebild Syd
sammen med Skals, Ørum og Klejtrup.
Kirkens korshærs lodsedler er på gaden nu. Det
er sidste gang, de sælges, idet salget er for nedadgående. I stedet har Kirkens Korshær fået tilladelse
til landsindsamling, der i år finder sted 1. søndag i
advent.
Kom og hør meget mere om Kirkens Korshær og
blandt andet mødet med flygtninge på Storkredsens forårsmøde i Skals torsdag den 26. maj, hvor
Landsformand Birgit Friis vil tale og besvare spørgsmål.
Anni Sørensen
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KGS.TISTED -BINDERUP

MØDER I BINDERUP

www.kgs.tisted-binderup.kfum-kfuk.dk

APRIL:
18. kl. 19.00 Bibeltime

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.

MAJ:
30. kl. 19.00 Bibeltime

MØDER I NØRAGER

Hvor ikke andet er nævnt foregår møderne
i Sognehuset i Nørager.
APRIL
05. kl. 19.30	Forårsmøde i Grynderup Missionshus ved Egild K. Jensen, Rønde
20. kl. 19.00	Møde i Sognehuset ved Pastor Erik
Bang, Hadsund
25. kl. 14.00 Møde i Ydre Mission
MAJ:
11. kl. 19.00	Møde i Sognehuset ved Pastor
Søren Christensen, Hvam
23. kl. 14.00 Møde i Ydre Mission
25. kl. 19.00	Møde i Sognehuset ved Missionær
Preben Sørensen, Viborg
JUNI:
08. kl. 18.30	Vi mødes ved Sognehuset og
kører en tur ud i det blå.

KFUM&KFUK

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:

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
APRIL:
02. kl. 10.00	Vi besøger Mc Donald.
		
Tekst: Josef i Ægypten
16. kl. 10.00 Vi skal på skattejagt
		
Tekst: Hanna i bøn til Gud
30. kl. 10.00 Hygge på legepladsen.
		
Kristi Himmelfart og
		
missionsbefalingen

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.

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, torsdag
aften kl. 19.30 i private hjem, hvilket er mest for
voksne. Derudover mødes vi 4-5 gange om året
en søndag eftermiddag kl. 14 - 16.30, hvor hele
familien er med til en spændende aktivitet. Nærmere oplysning kan fås hos Gertrud og Niels-Peder
Bak på tlf. 40 44 62 72, eller Marianne og Carsten
Elgaard på tlf. 40 42 10 01.

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
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

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

Gudstjenester

JUNI

MAJ

APRIL

DATO

DAGENS NAVN

03.

1. s. e. Påske

10.

2. s. e. Påske

17.

3. s. e. Påske

22.

Store Bededag

24.

4. s. e. Påske

01.

5. s. e. Påske

05.

Kr. Himmelfarts Dag

08.

6. s. e. Påske

15.

Pinsedag

16.

2. Pinsedag

22.

Trinitatis

29.

1. s. e. Trinitatis

05.

2. s. e. Trinitatis

12.

3. s. e. Trinitatis

19.

4. s. e. Trinitatis

26.

5. s. e. Trinitatis

KGS.TISTED

BINDERUP

DURUP

10.30

9.00

10.30

9.00
9.00

10.30

10.00
Konfirmation
10.00
Konfirmation
10.00
Konfirmation
10.30
Binderup Missionshus
10.30

9.00
9.00

10.30

9.00
Bodil Nørager
9.00
10.30
10.30

9.00

9.00

10.30
10.30

9.00

Kirke Bladet
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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