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PALMESØNDAG I ØLSTED KIRKE MED KINGOKORET

Kirkeskibet ”Tro” bæres standsmæssigt på skuldrene af færingerne ind i Ølsted kirke 29. april 2011
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Hvis Sognebladet udebliver, kontaktes Steffen Lindfors
eller eget menighedsråd.

PALMESØNDAG I ØLSTED KIRKE MED KINGOKORET
Palmesøndag får vi atter besøg af Kingokoret fra Færøerne.
Det er der al mulig grund til at glæde sig over. ”De kunne stjæle vores kirke, men vores tro og vores salmesang kunne de
ikke fra os”. Således forklarer sangerne i Kingokoret selv, at
de stadig synger Kingos oprindelige salmer, som de har lydt,
lige siden danske præster i 1700-tallet førte dem til Færøerne sammen med Kingos Salmebog.
Præsterne døde eller forsvandt, og da der hverken var noder eller orgler i de små bygder, måtte man synge efter hukommelsen fra fædre og mødre til sønner og døtre: Til gudstjenester, når man begravede en død, og når man drog ud på
det farefulde hav eller til jelds for at røgte får.
I Tjørnuvik forsvandt også kirken, for myndighederne besluttede i 1858, at den skulle bæres i småstykker over jeldet
til nabobygden Saksun.
I Tjørnuvik fortsatte man dog ufortrødent med at synge til
private gudstjenester, men nu foregik det rundt om i hjemmene. Mange har set Søren Ryges TV-dokumentar, ”Den store
fåredag” , som er optaget i Tjørnuvik og slutter med en Kingosang i bygdens lille kirke.
I 1937 ik bygden nemlig en ny kirke, og man ik et orgel,

men ingen organist, så man fortsatte med at synge af karsken
bælg. Tjørnuvik er derfor den sidste bygd, hvor man har værnet om den forunderlige salmetone.
Denne salmesang kan vi høre palmesøndag, den 29. marts
2015 i Ølsted kirke. Et bevægende møde med en autentisk
færøsk kristendomstradition, sunget på gammelt dansk med
færøsk tage accent. En musikalsk sjældenhed, der stadig opleves som en levende hyldest til den Kingo, kun få danskere
i dag kender.
I Ølsted kender vi dem godt. De har sunget i et af vore tre
sogne på deres ire Danmarksturneer siden 2003. Det var
dem, der i 2011 forærede Ølsted kirke et færøsk kirkeskib i
taknemmelighed over 10 års venskab og samarbejde med daværende menighedsrådsformand Chr. P. Honoré og hans lokale orkester ”Gamle Venner”. Chr. P. Honoré lever ikke mere,
men Bente og Hellmut Toftdahl , ”Gamle Venner” og orkesterets støttekreds af færøentusiaster kan vi takke for, at kontakten med Kingokoret stadig er levende og aktiv.
Efter gudstjenesten palmesøndag byder Ølsted menighedsråd alle på et let traktement i kirken.
Lone Hindø
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DOMMEDAG ER NÆR!
Jeg har ladet mig fortælle, at der er noget oppe i tiden, der
hedder at powershoppe. Det kan man vistnok i Bruuns Galleri, men nok også mange andre steder. Så vidt jeg har forstået det, så er det at gå på indkøb for indkøbets skyld. Ikke
fordi man skal have noget bestemt, men fordi man bare skal
have noget. Det skulle give en dyb tilfredsstillelse at shoppe
på denne måde. Man kommer hjem som et nyt og bedre menneske. Hvem kunne ikke tænke sig at blive et nyt og bedre
menneske?
Så lad os shoppe!
Jeg kunne godt tænke mig en ny religion.
Kristendom har vi haft i et par tusinde år, og hvem har haft
fx et badeværelse eller et køkken så længe? Nej, vi må have
noget nyt.
I en tid, hvor ingen ved, hvor de egentlig står, falder nogle for en hylde med metervarer. Islam er int. Jeg får at vide,
hvad jeg skal gøre hvordan og hvornår. Det er noget ganske
andet end den sædvanlige vattede kristendom.
Men man er vel individualist, og den der bevidstløse bare
gøren som alle de andre er slet ikke noget for mig. Jeg er mit
eget projekt, og jeg er under udvikling. Derfor må jeg nok
hælde til noget med genfødsel. Det kan ganske simpelt ikke
være rigtigt, at jeg bare skal forsvinde. Så hinduisme, buddhisme eller andet i den retning er ganske int.
Men nu ved vi jo også, at der er mere mellem himmel og
jord end som så, og det må vi endelig ikke glemme. Derfor er
der også hylder med astrologi, krystaller, helbredende urter
og hvad ved jeg.
Som en kompetent powershopper tager man selvfølgelig
lidt af det hele og får et miks ud af det, som kan tilfredsstille en selv. For det er da selvfølgelig min religion, vi taler om,
og min religion skal ingen komme og betvivle. Andre må tro,
hvad de vil, men hvad jeg tror, skal jeg nok selv afgøre. Det er
ganske simpelt min ret.

Nu er det pinse, og vi fejrer Helligåndens komme. Er der nogen, der har opdaget den? Og hvad skal vi egentlig med den?
Vi kan vel selv, når det kommer til stykket.
Når man kikker rundt på hylderne i det religiøse supermarked, så er det oplagt, at hvad jeg gør, det gør jeg for min
egen skyld. Overholder jeg de og de regler, så bliver jeg frelst;
gør jeg sådan eller sådan, så undgår jeg den evindelige genfødsel, men går ind til den salige fred.
I alle disse ting er der en fremtidsforhåbning om en tilværelse, vi ikke kan gøre os noget begreb om, fordi det er på den
anden side døden.
Men nu kristendommen.
Den er ganske vist kedelig, og det der med himmel og helvede det er jo umuligt at forholde sig til.
Men lad os nu kikke lidt på Helligånden. I pinsens tekst står
der: "Jeg vil ikke efterlade jer faderløse; jeg kommer til jer.
Endnu en kort tid, og verden ser mig ikke længere, men I ser
mig, for jeg lever, og I skal leve. Den dag skal I erkende, at jeg
er i min fader, og I er i mig og jeg i jer." Det er dette "jeg i jer" vi
skal lægge mærke til, når vi nu går til verdensdommen.
Hos Matthæus (kap. 25, 31-46) har vi dette gode afsnit om,
hvordan fårene skilles fra bukkene. Det er jo i tidens løb blevet en ganske fast talemåde at skille får fra bukke, men hvordan skal det egentlig forstås?
I evangeliet er det ganske vist beskrevet i fremtidsform
"når Menneskesønnen kommer i sin herlighed og englene
med ham", så vi får fornemmelsen af den næsten uspiselige
dommedag. Folkeslagene skal samles foran ham. Nogle bliver
anbragt til højre, andre til venstre. De til højre får at vide, at
de kan gå ind og tage det rige i arv, som har været bestemt for
dem, siden verden blev grundlagt. De til venstre får at vide, at
de kan gå bort til den evige straf.
Så vidt så godt. Det passer vel med alle gængse forestillinger
om dommedagen. Men, for der er nemlig et stort 'men' i dette.
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Hvad betyder det egentlig, at Kristus er død på korset for
vore synders skyld, når halvdelen af menneskeheden alligevel bliver sendt bort til evig straf. Har han ikke gjort sit arbejde ordentligt? Der må være noget galt, men hvad?
Nu er der også en sjov lille detalje i denne beretning. Det viser sig, at hverken de til højre eller venstre aner, hvorfor de er
anbragt som de er. De til højre får at vide af Menneskesønnen:
”For jeg var sulten, og I gav mig noget at spise, jeg var tørstig,
og I gav mig noget at drikke, jeg var fremmed, og I tog imod
mig, jeg var nøgen, og I gav mig tøj, jeg var syg, og I tog jer af
mig, jeg var i fængsel, og I besøgte mig”.
Ikke uventet spørges der: ”Hvornår så vi dig sulten, tørstig
osv.” Svaret falder prompte: ”Alt, hvad I har gjort mod en af
disse mine mindste brødre, det har I gjort mod mig”.
For de til venstre forholder det sig naturligvis lige omvendt. De stiller det samme spørgsmål, men får at vide, at
hvad de ikke har gjort mod de mindste, det har de heller ikke
gjort mod Menneskesønnen.
Tekstens klare budskab synes at være, at vi skal se Menneskesønnen i ethvert medmenneske, og hvilken verden vil vi
da ikke få. Det vil blive en verden, som den var tænkt fra begyndelsen af fra Guds side, før vi mennesker lavede kuk i det
hele, fordi vi vil os selv.
Når Matthæus således skriver om verdensdommen, så er
det ikke en dom engang i fremtiden, men en dom over verden, som den fore indes her og nu. Det er dommedag hver
dag. Står jeg til højre eller venstre?
Nu skal man jo ikke tro, at man bare skal være god for i den
sidste ende at være god mod sig selv, men man skal være god,
fordi ens medmenneske er uendelig værdifuldt.
Jeg tror, at det er noget i den retning, der er kernen i kristendommen, og velsagtens også det der gør den dødhamrende uinteressant i en tid, hvor selvpromovering og selvudvikling står øverst på enhvers ønskeseddel.
Måtte Helligånden inde en landingsplads!
Steffen Lindfors
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PETER VILKENS GRAV
Også i år blev der lagt blomster på Peter Vilkens grav den
11.11. Det er en tradition, at Bakkegårdsskolens to jerdeklasser hvert år hører historien om hans begivenhedsrige liv.
Han var soldat i kejser Napoleons hær, men han endte sine
dage i Trige, som en fattig gammel mand.

Eleverne følges med deres lærere op til kirkegården, hvor der
holdes en lille højtidelighed ved graven, og to elever lægger
blomster ved stenen. Blomsterne er naturligvis i de franske
farver. I år var vejret smukt, så elever og lærere gik rundt på
kirkegården, og enkelte lagde blomster på familiens gravsted.
Så inviterede Lone Hindø alle ind i kirken, hvor organisten
spillede fransk musik, og Lone fortalte om den franske nationalsang.
I år var der to gæster, som havde ønsket at være med, de
kom fra Våbenhistorisk Selskab, og de deltog både på skolen
og på kirkegården. De gav udtryk for, at det havde været en
spændende dag.
Jonna Bunk
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SØNDAG DEN 8. MARTS 2015
ĘĔČēĊĎēĉĘĆĒđĎēČ ęĎđ FĔđĐĊĐĎėĐĊēĘ NşĉčďĪđĕ
Ď TėĎČĊ-ØđĘęĊĉ-SĕşėėĎēČ ĘĔČēĊ.
KĔēċĎėĒĆēĉĊė, ċėĎěĎđđĎČĊ ĔČ ĕėĪĘę ĘĆĒđĊė Ďēĉ
Ď TėĎČĊ, ØđĘęĊĉ ĔČ SĕşėėĎēČ ĘĔČēĊ.

I år går pengene fra indsamlingen til
Folkekirkens Nødhjælps internationale arbejde, hvor der sættes fokus på
kvinder i verdens fattigste lande. Folkekirkens Nødhjælp arbejder bl.a. med at
motivere forældre til at undgå barneægteskaber, oplyse kvinder om deres rettigheder, uddanne kvinder, så de inder styrke og
stemme i både familien og samfundet, involvere kvinder i aktiviteter, der forbedrer deres økonomi, fremme kvinders ret til at eje jord
og modarbejde misbrug af og vold mod kvinder.
Vi kommer rundt med indsamlingsbøsserne i tidsrummet fra
kl. 11.00-15.00.
Vil du være med til at gøre en forskel, kan du melde dig som
indsamler.
På indsamlingsruterne vil vejene ligge tæt på hinanden.
Hver rute vil dække ca. 50 - 150 husstande, men der kan også
laves mindre ruter.
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ARRANGEMENTER
PÅ LOKALCENTER BJØRNSHØJ:
MĆėęĘ-AĕėĎđ-MĆď 2015

12. ĒĆėęĘ Đđ. 14.00: FĊėēĎĘĊėĎēČ.
Kunstneren er Carl Johan Pedersen.
25. ĒĆėęĘ Đđ. 12.30: PħĘĐĊċėĔĐĔĘę.
GĚĉĘęďĊēĊĘęĊ Ď CĆċĴĊē
1. tirsdag i måneden kl. 14:
Ved en af sognepræsterne. Efterfølgende kaffebord.
MĆēĉĆČĊ Ď CĆċĴĊē
Mandags Café kl. 10-11.30:
”Kom og hyg dig med os over en kop god kaffe
og en hyggelig snak”.
Alle er velkomne.
TĎėĘĉĆČĊ Ď CĆċĴĊē
2., 3. og 4. tirsdag kl. 14 i Caféen: Hyggearrangementer
med varierende indhold, f.eks. modeopvisning,
banko i roligt tempo m.m.
Alle er velkomne.

Ønsker du at gøre en indsats, kan du melde dig til indsamlingsleder Peter Viuff på pofv@km.dk eller på tlf.: 86 23 00 69.

Bemærk, at vi har fået en IT-café, hvor alle kan
komme og få hjælp med brug af computeren.
Faste åbningstider med vejleder er tirsdage kl. 10-11.

Indsamlingsleder for Trige, Ølsted og Spørring sogne, sognepræst Peter Viuff

Brugerrådet på Bjørnshøj har ny-konstitueret sig med
Tove Eriksen som formand.

16.00 Jens Fjendbo

Torsdag den 2. april
Skærtorsdag

11

9.30 Præst fra
Elsted

10

Søndag den 12. april
1. søndag efter påske

09

Ingen

Ingen

Mandag den 6. april
2. påskedag

Ingen

11.00 Peter Viuff m.
Kirkekaffe

9.30 Peter Viuff

08

Søndag den 5. april
Påskedag

07

10.00 Peter Viuff

06

Fredag den 3. april
Langfredag

05

Se Ølsted

04

10.30 Lone Hindø
m. Kingokoret.
Let traktement i
kirken.*

Se Ølsted

Søndag den 29. marts
Palmesøndag

03

Se Trige

16.30 Lone Hindø
Blå time *
Meditativ gudstjeneste.

Tirsdag d. 24. marts.

Se Trige

9.30 Lone Hindø

11.00 Lone Hindø

11.00 – Peter Viuff
Familiegudstjeneste
”Det´ for børn” m. bibelsk
trylle- og bugtalershow *

Søndag den 22. marts
Mariæ bebudelse

9.30 Peter Viuff

Søndag den 15. marts
Midfaste

9.30 Lone Hindø
Musikgudstjeneste
m. trompeter

11.00 Peter Viuff

Spørring

20.00 - Peter Viuff
Timeout-gudstjeneste m.
kirkekaffe

11.00 Lone Hindø
Musikgudstjeneste m.
trompeter.
Kirkekaffe

Søndag den 8. marts
3. søndag i fasten

Ølsted

Torsdag den 19. marts

9.30 Peter Viuff

Søndag den 1. marts
2. søndag i fasten

Trige kirke

GUDSTJENESTER
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11.00 Peter Viuff

9.30 Peter Viuff

Lone Hindø

Tirsdag den 7. april
Tirsdag den 5. maj

Ønsker man at blive a hentet/ledsaget til gudstjeneste på Bjørnshøj Centret, bedes man ringe til præsten, som har gudstjenesten.

Lone Hindø
Lone Hindø

Tirsdag den 3. marts

Gudstjenester på Bjørnshøj kl. 14.00

af kirkens præster, som har gudstjenesten.

Kirkebil til gudstjenester: Såfremt man ønsker at blive kørt i bil til gudstjeneste i Trige, Ølsted eller Spørring kirker, bedes man ringe til den

* betyder: se inde i Sognebladet.

Søndag den 7. juni
1. søndag efter trinitatis

11.00 Peter Viuff

Ingen

11

9.30 Peter Viuff

Ingen

Mandag den 25. maj
2. pinsedag

11.00 Lone Hindø
Kirkekaffe

10

Søndag den 31. maj
Trinitatis

9.30 Lone Hindø

09

Søndag den 24. maj
Pinsedag

08

11.00 Peter Viuff

07

Ingen

9.30 Peter Viuff

Søndag den 17. maj
6. søndag efter påske

20.00 Peter Viuff
Timeout m.Kirkekaffe

Se Spørring

Se Spørring

06

Torsdag den 14. maj
Kristi himmelfart

9.30 Peter Viuff
05

10.00 Lone Hindø
Familiegudstjeneste m.
børnekor og trompeter.
Bibliodrama.
Kirkekaffe

11.00 Peter Viuff

10.00 Peter Viuff
Kon irmation

04

Søndag den 10. maj
5. søndag efter påske

10.00 Peter Viuff
Kon irmation

10.00 Peter Viuff
Kon irmation

03

Søndag den 3. maj
4. søndag efter påske

Fredag den 1. maj
Bededag

Søndag den 26. april
3. søndag efter påske

Søndag den 19. april
2. søndag efter påske
02
12

02

03

04

05

ÆV
K
S
R
E
E
K
R
I
K
SPØRRING
Ďđ ĔĘ
ĆĘĘĊė ĉĊę ę
– ĒĊē ĒħĘĐĊ ĕ

Eller måske har du ikke lagt mærke til
det. Næste gang du går aftentur, smut
omkring nordsiden af kirken. Der står 4
støttemure på rad og række. De er gamle – nogle fra mindst 1685. Fordi kirken
har været skæv længe.
Den begyndte at skride ud helt tilbage i 1500-tallet og så byggede man
pælene for at støtte muren. Man havde
nemlig lavede de ine buer i slutning af
1400-tallet. Men kirken ligger nu som
den gør - på en bakke med skrænter
mod nord og øst og nordmuren har ikke
kunnet klare presset fra buerne. Kirken
har været nedstyrtningstruet adskillige gange, og i 1842 var den lukket for at
reparere og forstærke muren og kirken.
Men prøv også at tage et kig indeni.
Kig på hvordan nordvæggen hælder ud,
og op på hvordan jernstængerne holder
siderne sammen.
Man har gjort, hvad man kunne gen-

nem årene med forskellige løsninger,
men det har måske ikke ligefrem pyntet
på kirken. Men der er en god nyhed. Sidste gang kirken blev sat i stand, blev der
taget præcise målinger, og de geotekniske folk, som borede huler under fundamentet sidste år, fandt ud af, at kirken
ikke skrider mere.
Nej, den er stabil nok.
Og så er der gjort fremskridt på det
teknologiske område. Vi har set det og
hørt om det på studietur til Norddjursland i Gjesing kirke. Der blev kirken
”spændt op” med en tovpolygon over
hvælvingerne i kirkeskibet. Og det satser vi på, at ingeniørerne kan hjælpe os
med i Spørring.
Nu glæder vi os til at få jernet de
tværgående jernstænger, så vi kan kigge op igennem kirken og se den smukke
loft uforstyrret.
Linda Bolet
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ET SPIL SKAK?
Måske har du ikke bemærket dem, men
2 skakbrætsten er indmuret i apsissen
af Spørring Kirke – et under gesimsen og
et over soklen.

Mon det var bygmesteren, der anvendte
dem til tage et parti skak med en af sine folk – eller var det for at distrahere
Djævelen, så han ikke i nattens mørke
ødelagde dagens arbejde, men i stedet
for gav sig til at spille skak. En tredje
mulighed er, at de var svendeprøver,
som senere blev indmuret i kirken. Der
er mange spekulationer over betydning
af stenene, men der er ikke enighed om,
hvad den egentlig er. Enighed er der dog
om, at stenene er blevet til samtidig med
kirkebyggeriet i 1200-tallet.
I Danmark er der indtil videre registreret 48 kirker med tilsammen 67
skakbrætsten, idet 11 af kirkerne har 2
eller lere skaksten. Flest har Sønderhå kirke med ikke mindre end 4 skakbrætsten. Skallerup, Nørre Tranders og
Vivild har alle tre skaksten. Her i området er det både Tilst og Mejlby, som har
lignende sten, og i Mejlby har de en,
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som er meget lig vores – hævet ud af niveau og placeret i midten af stenen. Placering på verdenskortet er endnu et interessant aspekt: De indes nemlig i hovedsagelig 2 områder – Nørrejylland fra
Thy ned over mod Århus og langs Oderloden i Tyskland/Polen – dog med nogle
enkelte i Norge og Sverige.
Vil du læse mere og se billeder fra de
forskellige kirker, herunder vores egen,
kan du gå ind på skakbraetsten.dk
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FILMAFTEN I TRIGE SOGNEGÅRD
ęĔėĘĉĆČ ĉĊē 26. ĒĆėęĘ Đđ. 19.30
VĎ ěĎĘĊė ċĎđĒĊē DĊ UėşėđĎČĊ

Linda Bole

SØNDAG DEN
15. MARTS KL. 11.00
I SPØRRING KIRKE

”DĊę´ ċĔė ćşėē”
– Ċē ČĚĉĘęďĊēĊĘęĊ Ď ċĆĒĎđĎĊčşďĉĊ.
Under gudstjenesten medvirker Hans
Jørn Østerby, hvor vi gennem hans forrygende trylle- og bugtalershow blandt
andet kommer til at møde nogle af de
personer, vi kan læse om i Bibelen.
Efter gudstjenesten serveres der saftevand og kage.

Phillipe er mangemillionær, bor i Paris' ineste kvarter og er lam fra halsen og ned
efter en paraglidningsulykke. Driss er arbejdsløs, småkriminel og bor i en forstadsghetto. Da Phillipe vil ansætte en ny hjælper, søger Driss modvilligt jobbet og forventer at få et rungende nej, som han er vant til. Men Philippe, der savner forandring
i hverdagen, overrumples af Driss' sarkastiske humor og beslutter sig for at hyre
den fandenivoldske speedsnakker. I mødet mellem de to meget forskellige mænd
opstår der et uventet og ganske enestående venskab.
Filmen er den største franske biografsucces på verdensplan nogensinde og har
ramt en nerve hos publikum med en universel historie om to på hver sin måde prøvede mænd, der tilsammen er urørlige.
Efterfølgende debatterer vi ilmen og der serveres popcorn og påskeæg!

Alle er velkommen!
Arrangør: Spørring Menighedsråd

Sognepræst Peter Viuff
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BLÅ TIME
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HØJSKOLEN I FORÅRET

”Livsmod er kristeligt set tillid til, at verden er god nok,
som den er. I kristendommen er livsmod noget, man får.
Livet er givet af Gud, og selv om meget ikke er, som det
skal være, er det godt nok, for Guds kærlighed bærer os,
også når vi oplever noget svært. I Bibelen møder vi Guds
ord, i det hele taget lever vi af mødet i det bibelske univers.
Vi møder andre mennesker og Gud, og i det møde bliver der givet meget livsmod.
Hele Jesu forkyndelse er bygget på, at livet er værd at
leve. Vi har fået det af Gud, og i mødet kommer Guds rige
til os.”
Disse kloge ord er sagt af biskop Elisabeth Dons Christensen, Ribe Stift. Og de danner på en måde ramme omkring vore blå timer, meditationsgudstjenester. Den sidste Blå time i denne vinter/dette forår a holdes den 24.
marts kl. 16.30 i Trige Kirke.
Lone Hindø

SLÆGT OG LIV

Velkommen til tre højskoleformiddage. Alle tre gange
foregår det i Trige Sognegård, og det begynder kl. 10.

OēĘĉĆČ ĉĊē 18. ĒĆėęĘ
Fortællinger fra Skotland
Alan Beattie
Pens. TV-producer Alan Beattie, Pannerup, er vokset
op i Skotland. Vi vil høre lidt om skotternes historie og
selvstændighedstrang, om hvordan det var at vokse op i
Skotland lige efter anden verdenskrig, og om det at lytte
til et fremmed land.

OēĘĉĆČ ĉĊē 15. ĆĕėĎđ
”Glemmer du, så …"
Anne Marie Salling, ergoterapeut, vil fortælle om Liva
Weel, hendes liv og sange, som vi vil synge sammen. Et
sangforedrag. Liva Weel var en dansk komedienne, sangerinde og skuespillerinde.

OēĘĉĆČ ĉĊē 20. ĒĆď

Den første skoletid, kon irmation, forlovelse/bryllup.
Det har vi talt om i ”slægt og liv”. Mange erindringer
kommer frem: eftersidninger i skolen, kærester, forlovelse, brudekjolen. Samtalerne fortsætter, og vi mødes
igen i Sognegården således:
Mandag den 16. marts kl. 10: De voksne år, måske med
børn.
Mandag den 20. april kl. 10: Årene efter de 60. Måske
vore egne, måske vore forældres eller bedsteforældres.
Er der forskel på dengang og nu?
Lone Hindø

Weyses liv og musik
Et sangforedrag, hvor Hans Boas, Lystrup, tager os med
ind i Weyses liv og musik.
Lone Hindø
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Dåb
09.11.2014
11.01.2015
18.01.2015

Daniel Holt Dilling
Benjamin Sander Hekmat Landin
Theo From Sørensen

Døde
23-10-2014
27-10-2014
15-11-2014
03-12-2014
16-12-2014
22-12-2014
04-01-2015

Inge Margrethe Røjgaard
Palle Panduro Lyberth
Jørgen Hougaard Poulsen
Heidi Sophie Sørensen
Ejvind Vagn Kristian Jensen
Gunnar Martin Jensen
Søren Abildgaard Christensen

ØđĘęĊĉ KĎėĐĊ
Ingen

SĕşėėĎēČ KĎėĐĊ

Viede
06-09-2014

Døde
24-10-2014
11-11-2014
05-01-2015
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DET SKER

TėĎČĊ KĎėĐĊ

Dåb
11-01-2015

10

I TRIGE, ØLSTED OG SPØRRING
Marts
Søndag den 8.kl. 11.00-15.00
Sogneindsamling til Folkekirkens Nødhjælp.
Søndag den 15. kl. 11.00
”Det´ for børn” i Spørring Kirke.
Mandag den 16. kl. 10.00
Slægt og liv, i Trige Sognegård.
Onsdag den 18. kl. 10.00
Højskole, ”Fortællinger fra Skotland” i Trige Sognegård.
Tirsdag den 24. kl. 16.30
Blå time i Trige kirke.
Torsdag den 26. kl. 19.30
”De Urørlige”. Filmaften i Trige Sognegård.

Victor Lindhøj Hansen
Søndag, den 29. kl. 10.30
Kingokoret fra Færøerne i Ølsted kirke.
Ann-Charlott Nordbeck Baarsch
og Kim Olesen Nordbeck Baarsch

Bodil Marie Sørensen
Carl Anton Krog Rathcke
Bent Vagn Bendtsen

April
Onsdag den 15. kl. 10.00
Højskole, ”Glemmer du, så...”, i Trige Sognegård.
Mandag den 20. kl. 10.00
Slægt og liv, i Trige Sognegård.
Maj
Onsdag den 20. kl. 10.00
Højskole, ”Weyses liv og musik”, i Trige Sognegård.

KONFIRMATIONER I 2015
Trige B-klassen: Søndag den 19. april kl.
10.00
Spørring: Søndag den 26. april kl. 10.00
Trige A-klassen: St. Bededag fredag den 1.
maj kl. 10.00
Ølsted: Søndag den 3. maj kl. 10.00

KONFIRMATIONER I 2016
Trige A-klassen: Søndag den 10. april kl.
10.00
Spørring: Søndag den 17. april kl. 10.00
Trige B-klassen: St. Bededag fredag den 22.
april kl. 10.00

KONFIRMATIONER I 2017
Trige A-klassen: St. Bededag fredag den 12.
maj kl. 10.00
Spørring: Lørdag den 13. maj kl. 10.00
Trige B-klassen: Søndag den 14. maj kl.
10.00

Har du brug for at tale med en præst?
Så kan du altid kontakte en af pastoratets
præster enten pr. telefon eller mail.
Vi kommer gerne på hjemmebesøg.
Hvor henvender jeg mig?
Se mere udførlige oplysninger på hjemmesiden www.detresogne.dk

SOGNE- OG
KIRKEVEJVISER
Adresseliste
Sognegården, Lergravvej 2, Trige,
tlf. 86 23 12 03.
Sognepræst: Peter Viuff
E-mail: POFV@km.dk.
Træffes på tlf. 86 23 00 69.
Træffes ikke mandag.
Sognepræst: Lone Hindø
E-mail: LOHI@km.dk
Træffes bedst mandag-onsdag
kl. 8-9 på tlf. 86 94 22 62.
Træffes ikke torsdag og fredag.
Kirkekontor, Lisbjergvej 15A,
Lisbjerg, 8200 Århus N,
tlf. 87 13 58 36
Kontortid mandag-fredag 9-13,
onsdag tillige 16-18.
Kordegn: Marianne Vasard Nielsen.
E-mail: mvn@km.dk
Organist: Barselsvikar:
Rikke Alminde Bendtsen
Trige sogn
Menighedsrådsformand: Steffen Lindfors,
E-mail: Lindfors@dlgpost.dk,
tlf. 86 23 05 64
Kasserer: Anne Birthe Bruun Madsen,
E-mail: bruunmadsen@mail.dk,
tlf. 86 23 01 04

Kirkeværge:
Anne Marie Christensen,
E-mail: amctrige@gmail.com,
tlf. 40 16 22 48
Graver: Kenneth Svendson,
E-mail: trigegraver@hotmail.dk,
mobil 24 49 44 57
Ølsted sogn
Menighedsrådsformand: Niels Hjortshøj,
E-mail: bertha.hjort@mail.dk,
tlf. 86 23 03 20
Kasserer: Lilly Pedersen,
E-mail: lilly.folke@pedersen.mail.dk,
tlf. 86 23 13 59
Kirkeværge: Preben Holm Laursen,
tlf. 22 92 73 08
Kontakt vedr. kirkegården skal ske til
kirkeværgen
Spørring sogn
Menighedsrådsformand: Linda Bolet,
E-mail: Lindabolet@yahoo.ca,
tlf. 86 98 96 34
Kasserer: Thorkild Qvist Frandsen,
E-mail: tqfrandsen@gmail.com,
tlf. 86 78 50 45
Kirkeværge: Poul Erik Hørning Jensen,
E-mail: Poulerik@hoerningjensen.dk,
tlf. 86 98 93 32
Graver: Ruth Spanner,
E-mail: stormspanner@hotmail.com,
tlf. 86 45 45 38, mobil 22 57 77 20

