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Sognepræst
Christian Grund Sørensen
Præstegården
Esgevej 1, Kgs. Tisted, 9610 Nørager
Tlf. 98 65 61 02
E-mail: cgs@km.dk
Træffes bedst om formiddagen mandag - torsdag.
Menighedsrådet for Durup Kirke
Formand Kirsten Hasseriis Mohr
Møllevej 8
9610 Nørager
Tlf. 98 55 12 24
Kirkeværge Tage Vestergaard
Solhøj 4
9610 Nørager,
Tlf. 98 55 12 94 - 61 65 98 04

Menighedsrådet for Kgs.Tisted
Formand Christoffer Bo Christensen
Elbjergvej 14, Kgs. Tisted
9610 Nørager
Tlf. 98 65 65 20
Kirkeværge Jesper L. Sørensen
Løgstørvej 162, Kgs. Tisted
9610 Nørager
Tlf. 98 67 12 77
Kirkebladets redaktion
Susanne Borring,
Lars Christensen,
Dorete Kastrup Husum og
sognepræsten.

Graver Michael Kjærsgaard
Tlf. 29 65 18 19
Kirkesanger Michael Kallestrup
Tlf. 98 55 12 37
Menighedsrådsmøder
20. oktober og 16. november.

Menighedsrådet for Binderup kirke
Formand Birgit Kastrup Kristensen
Viborgvej 51, Store Binderup
9600 Aars
Tlf. 98 65 60 96
Kirkeværge
Hans Christian Hansen
Kimbrervej 24, Ll. Binderup
9600 Aars
Tlf. 23 20 79 98

Organist og sekretær
Helena Schmidt
Tlf. 98 54 84 65
E-mail: hmms@km.dk

Graver Erik Nyborg Madsen
Tlf. 26 20 61 79 - 98 65 61 79
Kirkesanger Anni Sørensen
Tlf. 98 64 90 79
Menighedsrådsmøder
22. oktober og 26. november.

Graver Erik Nyborg Madsen
Tlf. 26 20 61 79 - 98 65 61 79
Kirkesanger Anni Sørensen
Tlf. 98 64 90 79
Menighedsrådsmøder
13. oktober, 17. november og 8. december.

Deadline
for programstof
o.a. til næste blad
den 15. november 2009.

Forsidefoto
Per Borring
sats & tryk
degngrafisk.dk

Alene på det store hav
En mand sejler rundt ude på havet i en ganske lille
båd. Han føler sig glad og tryg, for båden ruller stille
på bølgerne, solen skinner, og de uendelige dybder
under ham er skjult under bådens køl. SÅ trygt og
roligt ligger han der, mens båden driver længere
og længere til havs. Langt fra alt, hvad der hedder
redning og havn. Dog, det ser han ikke. For i båden
er der godt.
Ligner vi ikke til tider sådan en mand? Vi stiller os
tilfredse med det, som vores begrænsede univers
viser os. Vi ser en del af virkeligheden, men ikke den
hele. Og måske ser vi ikke dybet under os og hører
brændingens brusen, så optagede er vi af vores lille
verden.
Så sker det en dag, at vi oplever, at vores lille båd
er utæt. Der pibler usikkerhed og modgang ind.
Arbejdsløshed, sygdom, skilsmisse, økonomiske bekymringer – alt sammen rokker det ved båden. Og
et øjeblik fornemmer vi, at det hele ikke er så stabilt.

Manden i båden er tryg – i egen indbildning. Løfter
vi blikket, ser vi måske, at vi i virkeligheden er alene
på havet. Skræmmende, og kalder på handling.
”Herren er nær ved den, hvis hjerte er knust, Han frelser dem, hvis hjerte er sønderbrudt ”, står der i Salme
34,19 og ligeledes ”Søg Herren, når han er at finde,
kald på ham, når han er nær.” Esajas Bog .55,6.
Det er løfter til mennesker, som du og jeg, i alle livets
forskelligheder. Manden alene i en båd på det store
hav, kan dog reddes af en helikopter, som firer en sele
ned, Vi har også en, som rækker ned oppefra mod
os. Hjælpen er der, når vi ser vores virkelige situation.
Nogle linier fra en kristen børnesang har ofte givet
mig mod og opmuntring:
”Min båd er så lille, og havet så stort, men Jesus har
grebet min hånd.
Når Han styrer båden, så går det så godt, på vejen
mod Himmelens slot.”
Sognepræsten
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Fra Lille Binderup til Indien
Den 27. august rejser jeg til Indien, hvor jeg sammen med en pige fra Lolland, skal være volontør på
KFUM og KFUK’s projekt ”IND I EN anden verden”.
Som volontør skal jeg arbejde på en lektiecafé i
byen Madurai i Sydindien, hvor gadebørn kommer
for at få hjælp til lektier, for at lære engelsk, eller blot
kommer for at få et frirum fra arbejdet og det hårde
liv i slummen. Ved siden af arbejdet på lektiecafeen
skal jeg være med til at lære nogle indiske kvinder at
bruge en computer.

Borremose
Ungdomsskole

holder ungdomsgudstjeneste i Durup
Efter sidste års succes er konfirmander og alle andre
igen velkomne til en anderledes gudstjeneste for alle
sanser. Unge fra Borremose Ungdomsskole medvirker
med musik, drama og multimedier, og vil være med til
at flette gudstjenesten sammen i en mosaik af indslag.
Vel mødt til alle tirsdag d.10. november kl. 19.30
i Durup Kirke.

Renovering af bænkene, panelet
på væggen er fjernet og der skal
nye gavle på.

Alterbordet uden beklædning.
Altertavlen er sendt til konservator.

Klar til nye vinduer.

Døbefonten er ”parkeret” mens
gulvet bliver forstærket. Der skal
også laves ny sokkel.

Er dette et gl. kalkmaleri?
Nationalmuseet vurderer!

Tårnrummets loft repareres inden
kalkning.

Indien. Når jeg igen er landet på dansk grund ser jeg
frem til at dele ud af mine oplevelser til andre.
Christina Lykkegaard Pedersen
Følg Christina på:
http://christinalykkegaard.blogspot.com/

Jul

i den gamle præstegårdslade...
Da Kgs.Tisted Kirke ikke når at blive færdig til ”indflytning” før i det nye år, regner vi med at den traditionsrige juleaftensgudstjeneste vil blive afholdt i
præstegårdsladen bag kirken.
Tag lunt tøj på. Til gengæld regner vi med at det bliver en anderledes, interessant og lidt mere primitiv
julefejring. Nøjagtig ligesom visse andre har måttet
fejre den store højtid i en stald…

Foto: Christoffer Bo Christensen

Jeg har netop afsluttet et 4 ugers ophold på Løgumkloster Højskole, hvor jeg sammen med andre
unge volontører blev gjort klar til de oplevelser og
udfordringer, der venter. Indien er et land for alle
sanserne med alle dets farver og dufte, natur og religioner, hvorfor jeg ser meget frem til at skulle til

Kirkerenovering
af Kgs. Tisted kirke
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Julens og nytåret

Juletræ og julehygge gudstjenester

i Kgs.Tisted
Lørdag d. 28. november kl. 14 sætter Borgerforeningen juletræ op ved krydset foran Kgs.Tisted
Kirke. Bagefter er alle velkomne til gløgg, sodavand,
æbleskiver og juleklip i Præstegården.

Julekoncert

i Binderup Kirke
Tirsdag d. 8 december kl. 19.30 giver Aalestrup
Koret koncert i Binderup Kirke. Koret der består
af ca. 20 medlemmer vil give os en forsmag på julen
ved at synge julen ind med deres varierede julepogram. Alle er velkomne til en stemningsfuld aften.
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I år falder søndag mellem jul og
nytår sammen med juledagene. Derfor er gudstjenesterne fordelt, så det
stadig er muligt at gå
i kirke alle 4 juledage,
men der er ikke gudstjeneste i mere end 1
kirke pr. dag. Gør brug
af muligheden for at
finde sammen med
andre, der hvor
gudstjenesten
fejres.

Renoveringsarbejdet startede i juni 2009. Det skrider
godt frem og vi er ”heldigvis” ikke stødt på danefæ eller lignende, som kunne have forsinket arbejdet.
Det gamle gulv er brudt op og det nye underlag er
gjort klar til nye sten i gangareal, kor og tårnrum.
Der kommer nye egetræsplanker under bænkene.
Bænkenes ”holdning” er ændret, så de bliver mere
behagelige at sidde på. Bænkepladserne er reduceret, så der fremover er mere plads til afholdelse af
bl.a. koncerter og besøg af kor. I stedet bliver der
”løse” stole. Døbefonten skal have ny sokkel og placeres lidt forskudt i forhold til tidligere.

Der kommer nye blyindfattede vinduer i skib og kor.
Tårnrummet friholdes for bænke, så det får flere
anvendelsesmuligheder. Orglet er sendt til orgelbyggeren, som renoverer det og tilføjer lidt ekstra
lyd. Orglet bliver fremover placeret i skibet. Dette vil
både give mere naturligt lys i kirken samt en bedre
lyd fra orglet.
Vi havde et lille håb om at kunne lave en åbningsceremoni til advent/jul 2009, men hvis alt skal være
klart til åbningen, er dette for ambitiøst. Kirken forventes færdigrenoveret og klar til åbning medio januar 2010.
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Kgs.Tisted -Binderup

Møder i Indre Missions
samfund i Nørager
Oktober
06. kl. 19.00
		
08. kl. 19.30
		
15. kl. 19.30
		
20. kl. 19.30
		
		
26. kl. 14.00

Oktobermøde i Hobro Kirke og
derefter i Hobro Missionshus
Oktobermøde
i Hobro Missionshus
Ældremøde ved
Niels Jørgen Andresen, Onsild
Efterårsmøde i Haverslev Kirkecenter ved Missionær
Henry Elttør, Aulum
Ydremissions Eftermiddag

November
04. kl. 19.30
		
11. kl. 19.30
		
19. kl. 14.30
		
25. kl. 19.30
		
30. kl. 14.30

Møde ved Missionær
Preben Hansen, Aalborg
Møde ved Hans Jørgen Wengel,
Hobro
Ældremøde ved Anders J. Jensen,
Års
Møde ved Bent Hedemand,
Farstrup
Ydremissions eftermiddag

December
02. kl. 19.30
		
10. kl. 14.30
		
29. kl. 19.30

Møde ved Jens Christensen,
Hobro Bogsalg
Ældremøde ved pastor
Edith Paulsen, Hørby
Juletræsfest

KFUM&KFUK

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

Lis sammen med en af de tuc tuc
drivere som får engelsk-undervisning i et af
Danmissions mange projekter.

DANMISSION

indbyder til kredsmøde
onsdag den 7. oktober kl.19.30
i Ulbjerg Missionshus.
Lis Saugbjerg vil fortælle og vise billeder
om DANMISSIONS arbejde i Cambodia.
Alle er velkomne
Kredsbestyrelsen

Møder Binderup
Missionshus
Oktober
06.
kl. 19.00
		
08.
kl. 19.30
20.
kl. 19.30
		
November
04.
kl. 19.30

Oktobermøde i Hobro Kirke og
Missionshus
Oktobermøde i Hobro Missionshus
Efterårsmøde i Haverslev
Kirkecenter
Bibeltime

Lørdagsklubben
i Binderup Missionshus
En klub for børn i alderen 3 år til og med 5.kl. Mødes
hver anden lørdag fra10.00-11.30.
Nærmere oplysninger om klubben:
Niels Juel Hansen, tlf 98 65 61 93, Annette Christensen,
tlf. 98 65 60 75 og Mette Christensen, tlf. 98 65 61 76.

November
07.
kl. 10.00
		
21.
kl. 10.00
		

Oktober
24.
kl. 10.00
		

December
05.
kl.10.00
Vi bager pebernødder – tekst: Jul
		
– mere end nisser
28.
kl. 13.30 – 16.00 Julefest
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Banko – tekst: Jesus – mere end
en historiefortæller

Vi bager boller – tekst: Tilgivelse
– mere end tomme ord
Indendørs leg – tekst: Mandag
– mere end min egen dag

Juniorklub
En klub for alle i 6-9 klasse. Mødes hver fredag kl. 1921.30 i Binderup Missionshus. Nærmere oplysninger
hos Margit Skov tlf. 98 65 61 77.
Teenklub
En klub for 15- 19 årige.Mødes hver tirsdag kl. 19.3022.00 i Binderup Missionshus. Nærmere oplysninger
hos Lasse Skov tlf. 30 42 68 01.
Familieklub I. (Klub med store børn)
Aktiviteter for hele familien. Mødeaften er normalt
2. og 4. tirsdag i hver måned fra kl. 19.30 til 22.00.

Børneklubben
i Nørager

Mødes hver 2. fredag 12.45-14.30 i menighedshuset
(det gl. missionshus). Program er uddelt på Sortebakkeskolen eller kan fås.
Birgit Vestergaard: 98 55 12 94
Hanne Munk:
24 65 33 88

FDF i Nørager

Puslinge møde tirsdag 17.00 -18.30
Tumlinge møde		
18.30 - 20.00
Pilte møde
mandag 18.30 - 20.30
Væbner møde torsdag 19 - 21.
Seniorvæbner/
senior møde
torsdag 19 - 21.30

Program er endnu ikke fastlagt.
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 famlien, enten sammen eller inddelt
efter alder og man mødes i private hjem. Nærmere
oplysninger kan fåes os Gertrud og Niels-Peder Bak
tlf. 98 65 62 72 eller Marianne og Carsten Elgaard tlf.
98 65 61 31.
Oktober
02.10 kl. 19.00
		
18.10 kl. 14.00
30.10 - 01.11

Spilaften. Medbring de bedste
brætspil, du har.
Temadag om jalousi
Børneweekend

November
15.11 kl. 14.00
		

Vi laver vores egen
julekalender

December
04.12 kl. 19.00
		

Vi deltager i adventsfest i
Binderup Missionshus

13.12 kl. 14.00

Pling bing med bibelhistorier

Fælles for alle
04.12 kl. 19.30
Adventsfest i Binderup Missionshus.
		
Lone Primdahl, forstander på
		
Farsø Efterskole, taler

Skrænten:
Mona:		

98 55 15 49
98 55 18 03

Plejehjemsgudstjenester
I Nørager Ældrecenters store sal mandag i ulige
uger kl. 14.30. Gudstjenesterne går på skift mellem
sognepræsten, områdets præster og indremissionæren.

Gudstjenester og
nyt på internettet

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

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 56 91 11
lørdag inden kl. 18.00. Egenbetalingen udgør 10 kr./
retur pr. voksen.
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Gudstjenester
md.
oktober

		

dato
04.

dagens navn

oktober, november & december 2009
Kgs.Tisted	Binderup	Durup

17. søndag efter trinitatis			

10.30
		
11.
18. søndag efter trinitatis		
Kirkekaffe
					
		
18.
19. søndag efter trinitatis			
						
		
25.
20. søndag efter trinitatis		
10.30

10.30
09.00
10.30
NN
09.00

december

november

10.30
		
01.
Alle Helgens søndag 		
09.00
Kirkekaffe
						
10.30
		
08.
22. søndag efter trinitatis		
Kirkekaffe
					
19.30
		
10.
Ungdomsgudstjeneste			
(se omtale)
						
		
15.
23. søndag efter trinitatis		
09.00
10.30
		
10.30
		
22.
Sidste søndag i kirkeåret			
NN
						
10.30
		
29.
01. søndag i advent		
09.00
Familiegudstjeneste
					
09.00
		
06.
02. søndag i advent			
Herluf Christensen
			
			
10.30
		
13.
03. søndag i advent		
09.00
Familiegudstjeneste
						
		
20.
04. søndag i advent		
10.30
		
13.30
14.00 (P.E. Hauge)
		
24.
Juleaftensdag
14.45
(se omtale)
16.00
				
		
		
25.
Juledag			
10.30
26.

2. Juledag		

10.30

09.00
		
27.
Julesøndag			
Herluf Christensen
			
			
15.30
		
31.
Nytårsaftensdag			
Nytårsgudstjeneste
			
			
10.30
		
01/01
Nytårsdag		
Nytårsgudstjeneste
					
		
03/01
Helligtrekongers søndag			
10.30

ladet

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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