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Lys
For ganske nylig holdt vi Alle Helgen-gudstjeneste i
både Kongens Tisted Kirke og Durup Kirke. Vi tændte lys og vi mindedes, alt imens sneen stille faldt
uden for vinduerne.
I kirken tænder vi ofte lys, både inde og udenfor på
kirkegården. Lyset fylder mørket her i disse kolde
måneder, og hjælper med at huske os på, at lyset
snart vender tilbage igen. Ja, som jeg sidder her og
skriver er der præcis en måned til vintersolhverv.
Årets korteste dag og længste nat, men også den
dag, hvorefter lyset dag for dag bliver stærkere igen.
Til Luciadag bringer de unge mennesker lyset ind i
kirken, og juleaften sætter vi lys på juletræet og en
stjerne på toppen for at mindes Betlehemsbarnet i
krybberummet – og som vi sygner i vintersalmen
– ”han er den evige vår.” Til trods for denne mørke
vinterstund bærer vi dog lys med glæde. For lyset
ses bedst på en mørk baggrund.
Vi har også en masse salmer, der handler
om lyset, tænk blot på alle morgensalmerne med solopgangen som tema. Her er et lille
udpluk af lyssalmer, der kan
bringe os håb og glæde frem
mod kyndelmisse:
Juleenglen bringer håb, bærer lyset over
dåb. Så dåbens lys er tændt, når livet slukkes, og der med venner i lys vi tale. Derfor
bærer blus vi med glæde.
Johannes Møllehave har forfattet hele ju-

leevangeliet på vers, og derfra stammer dette lille
citat:
I vintermørket føles kuldegyset,
i gamle dage ventede man spændt:
Man fik ved juletid et glimt af lyset,
og så blev håb og glæde atter tændt.
For efter jul vandrer vi sammen frem mod det nye år
og kyndelmisse, eller Kjørmes Knud, som vi synger
i vintersangen. Kjørmes Knud er en fordanskning af
det latinske candelarum missa, der betyder lysmesse. Lysmesse blev til kermesse – eller kørmesse- og
deraf kommer kjørmes helt af sig selv. Lysmessen
stammer fra katolsk tid, hvor lysene til det kommende år skulle velsignes.
Kyndelmisse var i gamle dage også en god dag til at
tage vejrvarsler: For eksempel hedder det sig, at hvis
det blæser så meget, at 18 kællinger ikke kan
holde den 19. ved jorden, så vil foråret snart
være på vej.
Og så kan vi jo kun håbe på en glædelig jul og en blæsende kyndelmisse.

God vinter til jer alle
- og glædelig jul!
Rikke Visby Wickberg
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Min
yndlingssalme
nr. 754 i salmebogen
Se nu stiger solen af havets skød,
luft og bølge blusser i brand i glød,
hvilken salig jubel, skønt alt er tyst,
medens lyset lander på livets kyst.
Jeg vil ånde luften i fulde drag,
synge Gud en sang for den lyse dag,
takke ham at morgnen mig end er sød,
at mig dagen fryder trods synd og død.
Takke ham, som gav mig, når sol står op,
selv at føle morgen i sjæl og krop,
at al mørkhed svinder og sjæleve,
blot jeg trygt vil sige din vilje ske.
O, at jeg tør favne dig, skære dag,
kalde dig med navne, min sjæls behag,
alle gode navne, som bedst jeg ved,
moder, søster, elskte min kærlighed.
Lysvæld bagved lysvæld i himlen ind,
did, hvorfra den kommer nu, morgnens vind,
ret som om det ånded af lyset ud,
o du milde Fader, min skaber, Gud.
Lad mig nu kun drage ad natmørkt hav,
lad mig ikkun stævne imod min grav:
Livets Gud mig skærmer, jeg er hans barn,
ud hans hånd mig river af dødens garn.
Se, da stiger solen af hav på ny,
alle dødens skygger for evig fly;
o for sejersjubel for salig lyst!
Lyset stander stille på livets kyst.

Der er rigtig mange dejlige salmer i vores salmebog, der
er mine yndlingssalmer. En af dem er denne morgensalme af Jakob Knudsen. Fordi den favner så meget. Lyset,
solen, troen, håbet, kærligheden og taknemmeligheden og naturens skønhed, som jeg selv holder meget
af. Salmen beskriver Guds faderlige nærvær og beskærmelse og fremtidige - ja eviggyldige opgør med døden.
En morgenstund har Jakob Knudsen stået på stranden
og ladet sig betage af en vidunderlig solopgang, der
har gjort indtryk på ham som noget mere end en naturoplevelse. Den har åbnet hans øjne, hjerte og mund
for dagen som en velsignelse, så han, og vi med ham,
må takke Gud og uforfærdet give os livet i vold, med
blik for alt det forunderlige i livet, og med mod til det
mørke og ukendte. ”At al mørkhed svinder og sjælevé,
blot jeg trygt vil sige, din vilje ske” morgenvinden opleves som Guds åndedræt, og solopgangen er ikke bare
tom natur, men et vidnesbyrd om dig ”du milde Fader,
min skaber Gud.”
Skabelsesberetningen fortæller, at Gud skabte mennesket i sit billede, men han skabte lyset først, for at vi skulle
leve i lyset. Det er bare ikke altid så let. Sommetider skygger mørket for solen, og vi kan ikke se meningen med
det hele. Men også på de dage er Gud hos os, ”livets
Gud mig skærmer jeg er hans barn, ud hans hånd mig
river af dødens garn”. Så kan vi gå ud i livet og møde
det i bevidstheden om, at lyset skinner i mørket, og at
mørket ikke fik bugt med det. Takke for at vi må ”ånde
luften i fulde drag”. For da – når Guds hånd river os ud
af dødens fælde – stiger solen for sidste gang, for nu at
lande på livets kyst. Digtet der begynder som en solsang, slutter som en salme om opstandelsen. Det blev
påskemorgen.
Lad os da gribe øjeblikket i flugten og fylde det med
kærlighed.
Anni Sørensen
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Konstituering i nyt fælles menighedsråd:
Formand: Orla Kastrup Kristensen, Næstformand:
Kirsten Mohr, Intern kasserer: Per Dalum, Kontaktperson: Berith Stegemann Jensen, Underskriftsberettiget: Orla Kastrup Kristensen og Per Dalum,
Kirkeværger: Binderup: Hans Christian Hansen, Kgs.
Tisted: Jonna Bisgaard, Durup: Ellen Christine R. Vestergaard, Sekretær: Birgit Aarup Lindstrøm
Menige medlemmer: Anders Christian Koch og
Jesper Nielsen-Hannerup.
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BRUDEPAR OG BARNEDÅB
Den 09. oktober blev Kristina Tarp Nielsen og Mads
Gjerding Nielsen viet i Durup Kirke. Samme dag
blev sønnen Zander Tarp Nielsen døbt.

Menighedsråd
KGS. TISTED, BINDERUP OG DURUP
Formand:
Orla Kastrup Kristensen
		
tlf. 51 96 22 65
Næste menighedsrådsmøder:
10. januar, 7. februar og 14. marts
DURUP
Kirkeværge:
		

Ellen Christine R. Vestergaard
tlf. 98 55 10 19 og 30 25 74 78

BINDERUP
Kirkeværge:
		

Hans Christian Hansen
Tlf. 23 20 79 98

KGS. TISTED:
Kirkeværge:
		

Jonna Bisgaard
Tlf. 28 86 41 89

BARNEDÅB
Den 01. oktober blev Victor Toldbod Najbjerg Skov
døbt i Kongens Tisted Kirke

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

BARNEDÅB
Den 05. november blev Victoria Janner Langgaard
Christensen døbt i Kongens Tisted Kirke

Vi ønsker alle konfirmander en
rigtig
dejlig dag
og stort tillykke
Kommende
konfirmationer
2017

2018

2019

2020

Durup

30. april 28. april

19. maj

09. maj

Binderup

07. maj

29. april

18. maj

10. maj

Kgs. Tisted

12. maj

27. april

17. maj

08. maj

BARNEDÅB
Den 20. november blev Sia Kjær Dalum døbt i
Kongens Tisted Kirke
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Samvær i Sognehuset
Den 2. februar og 09. marts kl. 13:30 – 15:30 er du
velkommen til et par hyggelige timer i Nørager Sognehus. Der er højtlæsning, sang og hyggesnak og naturligvis kaffe på kanden og kage på bordet.
Har du noget, du gerne vil fortælle om, vil Rikke gerne høre fra dig på tlf. 20 56 99 89.

100 års jubilæum for
Nørager ydre missions
kvindekreds
I januar 1917 blev Nørager ydre missions kvindekreds stiftet. Det markerer vi den 11. januar kl.
19:00 i Sognehuset i Nørager. Her vil Lotte Bredholt
komme og fortælle om sit arbejde som projektkonsulent med ansvar for arbejdet på syskolen ”Upendo
Means Love” – et inter-religiøst arbejde blandt kristne og muslimske kvinder.

International
Jubilæumsgudstjeneste
I anledning af Danmissions 100-års jubilæum i Nørager, inviteres der til international jubilæumsgudstjeneste i Durup Kirke søndag den 15. januar 2017
klokken 14.00. Danmission startede som ’Nørager
Kvindeforening’ og blev stiftet tirsdag den 23. januar 1917 i Nørager Missionshus. Præstefrue Mathilde
Nørgaard blev valgt som formand og Fru Kathrine
Nielsen som næstformand. Til gudstjenesten er alle
velkomne, og temaet bliver ’Integration og dialog’.
Efter gudstjenesten er der kaffe i sognehuset. Her
vil der blive fortalt lidt om Danmissions historie og
Helga Johansens arbejde i Indien. Der vil endvidere være amerikansk lotteri, hvortil gaver modtages
med taknemmelighed. De kan afleveres til Ellen
Christine Vestergaard, Roligheden 12, 9610 Nørager.

Pizzagudstjenester i
Binderup Missionshus

Fredagene den 27. januar og 10. marts er der
familiegudstjenester i form af Pizzagudstjenester i
Binderup Missionshus kl. 17:30 – 19:00. Det er gratis
at deltage.

Spaghettigudstjeneste i
Kongens Tisted

Onsdag den 08. februar kl. 17:30 – 19:00 er der
familiegudstjeneste i Kongens Tisted Kirke med efterfølgende gratis fælles spaghettispisning i præstegården.

Klaus Laursen dramatiserer Markusevangeliet
14. februar kl. 19:00 (I uge 7) i Durup Kirke
I dag er de fleste mennesker vant til, at tekster er
noget man læser eller noget andre læser op for en.
Sådan har mange det også med Bibelen. Men fra
begyndelsen var det næppe sådan. Da blev ordene
ofte genfortalt. Og da Klaus Laursen kan alle teksterne udenad, har han en fantastisk mulighed for
at bruge sin stemme, mimik og hele sin krop til at
formidle indholdet. Derved får vi mulighed for at
opleve levende ord på en levende måde!
Alle er velkomne
Fastelavnarrangementer
annonceres i Nørager Avis

FIND VORES SIDE PÅ FACEBOOK
Gå ind på Facebook og se den fælles side for vores tre kirker på siden
Kongens Tisted – Binderup – Durup Kirker.
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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:
16. kl. 19.00

Bibeltime

FEBRUAR:
06. kl. 19.00 Bibeltime

MØDER I NØRAGER

MARTS:
06. kl. 19.00 Generalforsamling og bibeltime

Hvor ikke andet er nævnt foregår møderne
i Sognehuset i Nørager.
JANUAR:
04. kl. 19.00 Bedemøde
11. kl. 19.00 Ydre Mission 100 års jubilæum
15. kl. 14.00	International gudstjeneste i Durup
Kirke. Derefter kaffe i Sognehuset
– se omtale andetsteds.
17. kl. 14.00, kl. 15.15 og kl. 19.00
		Vinterstævne ved missionær Søren
Skovenborg, Hobro. Emne: Det
aktuelle budskab i Nehemias Bog
30. kl. 14.00 Ydre Mission

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

FEBRUAR:
01. kl. 19.00	Møde ved missionær Henrik
		
Dideriksen, Skive
15. kl. 19.00 Indre Missions generalforsamling
27. kl. 14.00 Ydre Mission

JANUAR:
14. kl. 10.00 Spilledag, medbring selv spil.
		
Tekst: Stjernen og de vise mænd
28. kl. 10.00	Vi spiser på McDonald’s.
		
Tekst: Jesus i templet

MARTS:
01. kl. 19.00	Møde ved Troelf R. Larsen, Aalborg. Tidligere sømandsmissionær.
15. kl. 19.00 Vi synger sammen
27. kl. 14.00 Ydre Mission
29. kl. 19.00	Møde ved Herluf Christensen,
Rørbæk

Februar:
11. kl. 10.00	Vi vælger børneråd og leger.
		
Tekst: Johannes Døberen
Marts:
04. kl. 10.00	Fastelavn hos Annette. Tekst: Jesus
begynder sin gerning
18. kl. 10.00 Vi spiller banko.
		
Tekst: Jesus til bryllup
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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, 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 Holse Bak på tlf. 22 31 32 20 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
SOGNEPRÆST
Rikke Visby Wickberg
Esgevej 1, Kgs. Tisted, 9610 Nørager
Tlf.: 98 65 61 02 Mobiltlf.: 20 56 99 89
E-mail: rvw@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

MARTS

FEBRUAR

JANUAR

DATO

DAGENS NAVN

KGS.TISTED

BINDERUP

DURUP

01.

Nytårsdag

15.00

04.

FDF Nytårskur

08.

1. s. e. Hellig tre Konger

15.

2.s.e. Hellig tre Konger

14.00
International Jubilæumsguds-tjeneste

22.

3.s.e. Hellig tre Konger

9.00
Bodil Nørager

27.

Pizzagudstjeneste

29.

4.s.e. Hellig tre Konger

10.30

05.

Sidste s.e. Hellig tre Konger

9.00

08.

Spaghettigudstjeneste

12.

Søndag septuagesima

19.

Søndag seksagesima

26.

Fastelavns søndag

05.

1. søndag i fasten

10.30

10.

Pizzagudstjeneste

17.30-19.00
i Missionshuset

12.

2. søndag i fasten

19.

3. søndag i fasten

19.00
10.30

9.00

17.30-19.00
i Missionshuset

17.30-19.00
10.30
9.00
Bodil Nørager

10.30

Midfaste søndag

9.00
9.00

Kirke Bladet
26.

10.30

10.30

10.30
9.00

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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