KIRKEBLADET
Taarup-Kvols Sogn
Vorde-Fiskbæk-Romlund Sogn
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Lapidarium
Da Vorde- Fiskbæk- og Romlunds lapidarier trænger til en oprydning, beder
vi de i menigheden, som mener de har
bevaringsværdige sten til at stå i lapidarium, lægge en seddel i postkassen ved de
respektive kirkegårde, om hvorfor stenen
er bevaringsværdig.
Menighedsrådet tager det derefter op
på møde, samt får museet ud og kigger.
For at vi kan nå alt dette, skal sedlerne
være os i hænde inden 1. oktober 2017.
På gravsten hvortil vi ingen henvendel-

ser får, overtager menighedsrådet retten
og må disponere over disse.
Et lapidarium er et område, oftest i forbindelse
med en kirkegård, hvor særligt bevaringsværdige
minde- og gravsten opstilles.
Lapis betyder sten og et lapidarium er en udstilling eller samling af sten. I Danmark kendes
ordet fra kirkegårdenes samlinger af gravsten,
men andre steder bruges udtrykket om andre
stensamlinger. På kirkegårdene ses tit udvalgte
bevaringsværdige sten samlet i en slags udendørs museum.

For børn og unge
Barselscafé
Vi holder igen barselscafé i sognegården. Vi indleder med babysalmesang
– salmer, sange og fagter.
Barselscaféen er åben for alle – Tilmelding er ikke nødvendigt.
Det er fra kl 10-11.30 i Sognegården.
Der er te og kaffe på kanden.
VORDE-FISKBÆK-ROMLUND SOGN
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7. september
Emnet denne gang er høst, så vi skal
også synge en høstsalme eller to,
og lave noget hyggeligt høst-/efterårspynt, som vi kan tage med hjem og/
eller pynte kirken med.
23. november
Emnet denne gang er advent og jul. Vi
skal synge julesalmer og hygge os med
juleklip, som vi kan tage med hjem og/
eller pynte kirken/sognegården med.

Halloween for børn i
Vorde kirke

Har Halloween noget med kirken at gøre?
Og er der forskel på Allehelgens og Halloween? Og hvem er egentlig Martin Luther? Få svar på alle disse og dine spørgsmål, når vi inviterer til Halloween i Vorde
Kirke, den 31. oktober kl. 17.00.
Vi indleder eftermiddagen med en “Lys
og Mørke-gudstjeneste”, går efterfølgende
en børnepilgrimsvandring op på Galgehøjen, igennem den mørke uhyggelige skov
og slutter af nede i “gryden” med en dejlig
varm portion suppe.
Alle er velkomne, tilmelding er ikke
nødvendigt.
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Kommende arrangementer
Vorde-Fiskbæk-Romlund

Høstgudstjenester

Igen i år har vi høstgudstjenester i vore kirker, samt
høstfest i sognegården.

Høstgudstjenesterne ligger på flg. Datoer:
• 10. september i Romlund Kirke, kl. 10.00
• 17. september i Fiskbæk Kirke, kl. 10.00
ved Marianne Koch
• 24. september i Vorde Kirke, kl. 10.00
med efterfølgende høstfest i sognegården.

Tilmelding til høstfest til Birgit Nielsen 42 18 27 11
Til Høstgudstjenesten i Vorde Kirke med efterfølgende
høstfest i sognegården får vi besøg af sopran Kirsten
Stokholm, som vil bidrage med musikalske indslag i
gudstjenesten og underholde med danske sange og romancer ved høstfesten i sognegården.
Kirsten er diplomuddannet klassisk sanger fra Det Jyske Musikkonservatorium og
har i mere end 15 år været freelance koncertsanger og kirkesanger. Hun har årene sunget opera, operette, musical og givet adskillige solokoncerter i kirker og musikforeninger. Med sin lette, forførende og perlende stemme og sit charmerende væsen indbyder
Kirsten til et let og uprætentiøst musikalsk samvær.

VORDE-FISKBÆK-ROMLUND SOGN
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Sogneudflugt
den 30. september
Årets sogneudflugt går til Himmerland Nationalpark Rebild, til skoven hvor man stadig mange år efter snakker om navngivne røvere og krybskytter. VI får mulighed for
at gå med til Golgata og besøge museet for bl.a. Folkemusik og dans. Der bliver også
mulighed for en lille tur i bakkerne efter frokosten, hvis det frister. Hvis vejret tillader
det vil kaffen blive indtaget på to af områdets uderum.
Turen foregår lørdag den 30. september og vi kører fra sognegården kl. 9.00 og er
senest hjemme kl. 17.00. Alle er velkomne til at deltage og tilmelding foregår til kirkekontoret på tlf. 20296893 Til præstesekretær Anette Bønding mandage og torsdage kl. 9-13
eller gerne på mail anebo@km.dk hele ugen.
Der vil blive opkrævet kr. 100,- pr. Deltager i bussen, så hav kontanter med. For beløbet får du bl.a. kaffe formiddag og eftermiddag, frokost på Rebild hus og en øl eller vand
til maden, busturen og godt selskab.

Reformationsgudstjeneste
Den 29. oktober kl. 10.00
i Romlund Kirke
Den 31. oktober 1517 slog munken Martin
Luther 95 teser op på kirkedøren i Wittenberg. Han indledte dermed reformationen og lagde fundament til den kirke,
vi er i dag. Den 29. oktober holder vi
reformationsgudstjeneste i Romlund
Kirke. Konfirmanderne medvirker under gudstjenesten. Vi skal synge lutter
Luther-salmer og holde gudstjeneste helt
i Martin Luthers ånd.

Alle Helgens
gudstjenester
Den 5. november
“Salige er de, som sørger, for de skal trøs
tes.” Således lyder ordene til os fra Matthæusevangeliet Alle Helgens søndag. Vi
holder gudstjeneste i alle pastoratets tre
kirker, hvor vi vil tænde lys og minde dem,
der er døde og/eller begravede her hos os.
Vores organist, Henriette bliver ledsaget af
Gitana Aksionova-Balaban og Kajetan Marek Balaban på violin.
Romlund Kirke, kl. 15.00
Fiskbæk Kirke, kl. 17.00
Vorde Kirke, kl. 19.00

Luther Lagkage

Oplev reformationen i sang, ord og tone, når operasanger og organist Anders og Henriette Hald m.fl. samt kirkens børnekor opfører
værker fra før, under og efter reformationen. Publikum mærker
forskellene i musikken og i sproget, der tidligere var på latin, men
med Luthers virke blev reformeret til at opføres på folks modersmål. Gennem koncerten vil der også være fællessang hvor vi sammen synger de bedste og mest kendte lutherske salmer. Indimellem
fortæller Anders og Henriette kort om Luther og musikken.
Glæd jer til en reformerende koncert, hvor alle går opløftede derfra.
Efter koncerten er der lagkage.

Menighedsmøde og sangaften

Den 22. november kl. 10.00 i Løgstrup Sognegård
Hvad har menighedsrådet lavet i løbet af det sidste kirkeår? Hvilke arrangementer, udfordringer, opgaver har vi siddet med? Hvordan ser budgettet og regnskabet ud? Og ikke
mindst, hvad skal vi lave i løbet af det næste kirkeår? Nu har I mulighed for at få oplysninger og ikke mindst komme med gode idéer til det lokale kirkeliv i sognene. Imellem
de forskellige mødepunkter er der ønskesang. Først i november har der været syng dansk
dag i hele landet. Vi har fokus på den danske sang. Der synges sange og salmer som passer ind i tiden fra alle helgen og frem mod advent. I en mørk november bliver der åbnet
en port til december. Kom og syng med en aften hvor lyset skinner i mørket.

VORDE-FISKBÆK-ROMLUND SOGN

Den 8. november kl. 19.00 i Vorde Kirke
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Torsdag d. 26.
Søndag d. 29.
Tirsdag d. 31.

20. s.e.Trin

Løgstruphøje 14.00 Hverdagsgudstjeneste
Romlund Kirke 10.00 Reformationsgudstjeneste
Halloween for børn i
Vorde Kirke
Vorde Kirke 17.00

Vibeke Dorph
Romlund Kirke den 6. juli

Kirke- og kirkegårde:
Vorde: 40 40 06 62 / vordekirke@gmail.com
Fiskbæk: 23 35 34 61 / fiskbaekkirke@gmail.com
Romlund: 20 43 47 71 / romlundkirke@gmail.com

Vigga Maria Serup Nørbo
Døbt den 25. juni i Romlund kirke

Kirkebil til Vorde, Fiskbæk og Romlund
Kirker tlf. 86 62 04 75

www.løgstrupskirker.dk

Kirkeblad
Hvis man har ideer, kommentarer eller
oplysninger til kirkebladet kontakt:
Ansvarshavende Anette Bønding tlf: 20 29 68 93
Fotos: folkekirken.dk samt private.
Kirkebladet udgives af menighedsrådet og
Omdeles til alle hustande i sognet.
Deadline 20. oktober for næste blad, der gælder
for december 2016 - februar 2018
Redaktion: menighedsråd, præstesekretær og
sognepræst.
Opsætning og tryk: Specialtrykkeriet Arco

Thit Korsgaard Rüss Meldgaard
Døbt den 18. juni i Fiskbæk kirke

November:

Lilli Brandhøj Sørensen
Fiskbæk Kirke den 9. juni

Vorde- Fiskbæk- Romlund menighedsråd:
Annette Juhl Jeppesen tlf. 20 97 62 67
Birgit Kruse Christensen tlf. 60 66 23 82
Ken Wulf tlf. 60 91 01 59
Anker Pedersen tlf. 21 70 05 68
Jens Peter Rind tlf. 50 97 55 37
Poul Hoffmann Sørensen tlf. 26 31 07 00
Anna Jensen tlf. 86 64 73 41

Døbt i Vorde- Fiskbæk og Romlund

Løgstrup Sognegård
Borgergade 10c, 8831 Løgstrup
Vicevært: Morten Olesen tlf. 40 81 31 06
Koordinator/udlån: Kirsten Gaardsdal
tlf. 91 52 20 53

Laura Lund Pedersen
Døbt den 9. juli i Fiskbæk kirke

Xander Bech Vinther
Døbt den 25. juni i Romlund kirke

Søndag d. 5.
Onsdag d. 8.
Søndag d. 12.
Søndag d. 19.
Onsdag d. 22.

S. s. i kirkeåret
Dorith Lilian Jensen
Vorde Kirke den 18. maj

22. s.e.Trin
23. s.e.Trin

Romlund Kirke 15.00

Leila Carlsen &
Jesper Moselund Pedersen
Vorde Kirke den 8. juli

Alle Helgen

Henriette Kallestrup Sørensen &
Rune Bjørn Larsen
Fiskbæk Kirke den 27. maj

Søndag d. 5.

Marie-Louise Bødker Christensen &
Johnnie Storgaard Henriksen
Vorde Kirke den 1. juli

Fiskbæk Kirke 17.00

Marie Quist Jensen &
Lars Laugesen
Vorde Kirke den 23. maj

Alle Helgen

Lene Grønne &
Bent Nørgaard Laursen
Fiskbæk Kirke den 10. juni

Søndag d. 5.

Tine Møller Thomsen &
Anders Elkjær
Vorde Kirke den 20. maj

Alle Helgen

Viet i Vorde- Fiskbæk og Romlund Kirker

Vorde Kirke 19.00
Vorde Kirke 19.00
Luther Lagkage
Vorde Kirke 11.00
Asger S. Nielsen
Fiskbæk Kirke 10.00 Marianne Koch
Sognegården 19.00
Menighedsmøde og
Sangaften
Sognegården 10.00
Barselscafé
Løgstruphøje 14.00 Hverdagsgudstjeneste
Romlund Kirke 10.00

Torsdag d. 23.
Torsdag d. 23.
Søndag d. 26.

Tonny Fruergaard Mackenhauer
Fiskbæk Kirke den 2. maj

Med forbehold for akutte ændringer i gudstjenestelisten – hold jer orienteret på vores
online kalender www.løgstrupskirker.dk

Ditte Marie Lyngsø & Emil Poulsen
Fiskbæk Kirke den 3. juni

VORDE-FISKBÆK-ROMLUND SOGN
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Begravede/bisatte
i Vorde- Fiskbæk og Romlund

Kalender

September – november 2017

Vorde-Fiskbæk-Romlund sogn
September:

Romlund 10.00

Sognegården 10.00

Høstgudstjeneste

Barselscafé

Vorde Kirke 10.00

Fiskbæk Kirke 10.00 Høstgudstjeneste,
Marianne Koch

12. s.e.Trin
13. s.e.Trin

Høstgudstjeneste
med efterfølgende
høstfest i sognegård

Søndag d. 3.
Søndag d. 10.
14. s.e.Trin

Vorde Kirke 10.00

Hverdagsgudstjeneste

Torsdag d. 7.
Søndag d. 17.
15. s.e.Trin

Løgstruphøje 14.00

Søndag d. 24.

Torsdag d. 28.

Sogneudflugt

Fiskbæk Kirke 10.00
Romlund Kirke 10.00 Marianne Koch
Vorde Kirke 10.00
Marianne Koch
Fiskbæk Kirke 16.00 Marianne Koch

Sognegården 9.00

16. s.e.Trin
17. s.e.Trin
18. s.e.Trin
19. s.e.Trin

Lørdag d 30.

Oktober:
Søndag d. 1.
Søndag d. 8.
Søndag d. 15.
Søndag d. 22.

Note:
Hiv ka
lendere
n
ud og
hæng
den på
opslag
stavlen
!

Vorde-Fiskbæk-Romlund sogn
Sognepræst Kbf. Eva-Maria Schulz
Lærkebakken 130, 8831 Løgstrup
Tlf.: 40 47 09 53
Mail: evms@km.dk
Træffes efter aftale.
Sognepræst: Asger S. Nielsen, mail: astni@km.dk
Tlf.: 98 64 55 58
Mandag er fridag

Præstesekretær Anette Bønding
Tlf. 20 29 68 93
Mail: anebo@km.dk (mails besvares, så vidt muligt,
alle hverdage)
Træffes på sognekontoret mandage og torsdage
9.00 – 13.00

Søndag d. 8.

Lørdag d. 7.

Søndag d. 1.

17. s.e.Trin

Vestervang 10.00

Tårup 12.00

Kvols 9.45
Tårup 11.00

Tårup 17.00

15. s.e.Trin

Søndag d. 24.

16. s.e.Trin

Vestervang 10.00

14. s.e.Trin

Søndag d. 17.

Oktober:

Kvols 9.45
Tårup 11.00

Tårup 19.00

Kvols Havn 11.30

13. s.e.Trin

12. s.e.Trin

Søndag d. 10.

Onsdag d. 6.

Søndag d. 3.

September:

Kirkefrokost og
inspirationsmøde

Velkomst for
Torben Laier

(Else Kruse Schleef)

Høstgudstjeneste
Høstgudstjeneste
Kirkekaffe

Konfirmandgudstjeneste

Friluftsgudstjeneste

September – november 2017

Taarup-Kvols sogn

Kalender

Kirketjener Torben Laier, tlf. 2463 7653

Taarup-Kvols sogn
Sognepræst, Maria Louise Sønderby Andersen,
Virksundvej 90, 8831 Løgstrup
E-mail: mlsa@km.dk – tlf. 8664 4028 /
2494 1361
Mandag er fridag.
Når præsten har fri/er på kursus henviser
telefonsvareren til en anden præst. Mandage
træffes vagthavende præst på tlf. 7022 0303.

Note:
Hiv ka
lendere
n
ud og
hæng
den på
opslag
stavlen
!

Vestervang 10.00
Kvols 9.45
Tårup 11.00

19. s.e.Trin

20. s.e.Trin

Søndag d. 22.

Søndag d. 29.

Tårup 17.00
Vestervang 10.00
Tårup 16.30

Alle Helgen

22. s.e.Trin

23. s.e.Trin

S. s. i kirkeåret Kvols 9.45
Tårup 11.00

Søndag d. 5.

Søndag d. 12.

Søndag d. 19.

Søndag d. 26.

November:

Tårup 17.00

18. s.e.Trin

Søndag d. 15.

Familiegudstjeneste
Narnia

(Else Kruse Schleef)

Alle Helgensgudstjeneste (EKS)

Kirkekaffe

Fotos: folkekirken.dk samt private.
Kirkebladet udgives af menighedsrådet og
Omdeles til alle hustande i sognet.
Deadline 20. oktober for næste blad, der
gælder for december 2016 - februar 2018
Redaktion: menighedsrådet og sognepræsten.
Opsætning og tryk: Specialtrykkeriet Arco

Kirkeblad
Hvis man har ideer, kommentarer eller
oplysninger til kirkebladet kontakt:
Ansvarshavende Anette Bønding tlf: 2029 6893

Kvols foredragsforening
Kontakt: Karen Goul Nielsen tlf. 8664 2538

Taarup borgerforening
Formand: Birthe Phillips tlf. 2514 5097
Næstformand: Eva Wanzenried
tlf. 3029 8831 www.taarupsogn.dk

Kirkebilen kører til alle gudstjenester. Hvis
man ønsker at blive hentet og bragt mellem
hjem og kirke, ringer man til Torben Laier på
tlf. 2463 7653 senest kl. 8 søndag morgen.

Taarup-Kvols menighedsråd:
Mogens Jakobsen, tlf. 8664 2949
Henning Elving, tlf. 8664 3575
Preben Aaskov, tlf. 2142 7677
Majbrith Annesen, tlf. 6174 2494
Malene Eigenbroth, tlf. 8664 4058

Organist Torben Laier, tlf. 2463 7653
Kirkesangere Dorthe Linde Jørgensen,
tlf. 2166 7866, Janni Laier, tlf. 6128 3464

Graver Viborg Kirkegård, tlf. 8662 0268,
mail: viborg_kirkegaard@mail.dk

Torsdag d. 26.
Søndag d. 29.
Tirsdag d. 31.

Romlund Kirke 15.00

20. s.e.Trin

Løgstruphøje 14.00 Hverdagsgudstjeneste
Romlund Kirke 10.00 Reformationsgudstjeneste
Halloween for børn i
Vorde Kirke

Alle Helgen
Fiskbæk Kirke 17.00

Vorde Kirke 17.00

Søndag d. 5.
Alle Helgen

November:
Søndag d. 5.

S. s. i kirkeåret

22. s.e.Trin
23. s.e.Trin

Alle Helgen

Søndag d. 5.
Onsdag d. 8.
Søndag d. 12.
Søndag d. 19.
Onsdag d. 22.

Vorde Kirke 19.00
Vorde Kirke 19.00
Luther Lagkage
Vorde Kirke 11.00
Asger S. Nielsen
Fiskbæk Kirke 10.00 Marianne Koch
Sognegården 19.00
Menighedsmøde og
Sangaften
Sognegården 10.00
Barselscafé
Løgstruphøje 14.00 Hverdagsgudstjeneste
Romlund Kirke 10.00

Torsdag d. 23.
Torsdag d. 23.
Søndag d. 26.

Med forbehold for akutte ændringer i gudstjenestelisten – hold jer orienteret på vores
online kalender www.løgstrupskirker.dk

Kirke- og kirkegårde:
Vorde: 40 40 06 62 / vordekirke@gmail.com
Fiskbæk: 23 35 34 61 / fiskbaekkirke@gmail.com
Romlund: 20 43 47 71 / romlundkirke@gmail.com

Vorde- Fiskbæk- Romlund menighedsråd:
Annette Juhl Jeppesen tlf. 20 97 62 67
Birgit Kruse Christensen tlf. 60 66 23 82
Ken Wulf tlf. 60 91 01 59
Anker Pedersen tlf. 21 70 05 68
Jens Peter Rind tlf. 50 97 55 37
Poul Hoffmann Sørensen tlf. 26 31 07 00
Anna Jensen tlf. 86 64 73 41

Løgstrup Sognegård
Borgergade 10c, 8831 Løgstrup
Vicevært: Morten Olesen tlf. 40 81 31 06
Koordinator/udlån: Kirsten Gaardsdal
tlf. 91 52 20 53

Kirkebil til Vorde, Fiskbæk og Romlund
Kirker tlf. 86 62 04 75

Kirkeblad
Hvis man har ideer, kommentarer eller
oplysninger til kirkebladet kontakt:
Ansvarshavende Anette Bønding tlf: 20 29 68 93
Fotos: folkekirken.dk samt private.
Kirkebladet udgives af menighedsrådet og
Omdeles til alle hustande i sognet.
Deadline 20. oktober for næste blad, der gælder
for december 2016 - februar 2018
Redaktion: menighedsråd, præstesekretær og
sognepræst.
Opsætning og tryk: Specialtrykkeriet Arco

www.løgstrupskirker.dk

Kalender

Høstgudstjeneste
med efterfølgende
høstfest i sognegård

Vorde Kirke 10.00

Hverdagsgudstjeneste

Note:
Hiv ka
lendere
n
ud og
hæng
den på
opslag
stavlen
!

Vorde-Fiskbæk-Romlund sogn
Sognepræst Kbf. Eva-Maria Schulz
Lærkebakken 130, 8831 Løgstrup
Tlf.: 40 47 09 53
Mail: evms@km.dk
Træffes efter aftale.
Sognepræst: Asger S. Nielsen, mail: astni@km.dk
Tlf.: 98 64 55 58
Mandag er fridag

Præstesekretær Anette Bønding
Tlf. 20 29 68 93
Mail: anebo@km.dk (mails besvares, så vidt muligt,
alle hverdage)
Træffes på sognekontoret mandage og torsdage
9.00 – 13.00

dig. Og så kommer det svære – nu skal du
lytte. Du skal modtage uden at gøre særligt opmærksom på dig selv.
I kirkerummet er du ikke på. Du er en
af mange, og det er lige meget, om du sidder i rummet sammen med andre, eller du
er der alene. Kirkerummet rummer mennesker, der har været der før dig. I kirkerummet lyder andres stemmer op igennem tiderne. Mennesker, der har elsket
og lidt som du har. Mennesker, der har
stræbt og puklet som dig. Mennesker, der
har mistet og tabt, som du kan miste og
tabe andre og dig selv.
Og skulle du have glemt kirkerummets
menneskehistorie, så mindes du om det,
hver gang Biblen åbnes og der læses fra
den: Da lyder menneskers stemme i rummet og menneskers forskellige møde med
det guddommelige kommer til udtryk.
Det er skønt at leve, når vi føler os på
og kan mærke, vi kan udfolde os med vore
kompetencer og evner. Men det er også
skønt at leve, når vi giver slip på os selv
og glemmer os selv, hengiver os til Gud
i troen på, at Han holder os i sin kæmpe
hånd. Der er vi så med alle andre, der også
har hengivet sig i troen på Guds kraft. Det
er stort!
Velkommen i stilhedens og roens rum!

TAARUP - KVOLS SOGN

Barselscafé

Løgstruphøje 14.00

Sogneudflugt

Vorde-Fiskbæk-Romlund sogn

Sognegården 10.00

Høstgudstjeneste

Sognegården 9.00

Fiskbæk Kirke 10.00
Romlund Kirke 10.00 Marianne Koch
Vorde Kirke 10.00
Marianne Koch
Fiskbæk Kirke 16.00 Marianne Koch

September – november 2017

Romlund 10.00

September:

13. s.e.Trin

Fiskbæk Kirke 10.00 Høstgudstjeneste,
Marianne Koch

12. s.e.Trin

Søndag d. 10.

14. s.e.Trin

Vorde Kirke 10.00

Søndag d. 3.

Søndag d. 17.

15. s.e.Trin

16. s.e.Trin
17. s.e.Trin
18. s.e.Trin
19. s.e.Trin

Tiden i dag er om nogen travlhedens tid.
Vi er ikke fortravlede, vi har bare sådan
en lyst til at have mange jern i ilden. Vi
lever kun, hvis vi bruger os selv fuldt ud.
Vi vil være der for nogen, vi vil være der
for noget, og det er dejligt at blive brugt
og føle sig brugbar. Det er fantastisk at
leve!
Hvad skal vi så med et rum, der maner
til ro?
Det vil jeg prøve at skrive lidt om her:
Der skal være en balance imellem at
være et travlt menneske i en hverdag, hvor
vi kan være på hele tiden og så give slip
på os selv og turde tro på, at vi også bæres
uden at være i centrum.
Det er svært, men jeg er overbevist om,
at det er nødvendigt for enhver.
Biblens flere tusinde års forståelse af
det at være menneske gælder stadig – vi
har brug for hvile, hvile fra os selv. Alle
dage må ikke gå i travl dyrkelse af sit eget
ego. Når du betræder det rum, der maner
til ro, skal du begynde at afvæbne dig allerede i våbenhuset. Væk med redskaber,
der kan bruges imod andre for at beskytte
dig selv. Og når du har sat dig ind i rummet, så skal du trække vejret dybt ned i
lungerne og så stille og roligt puste ud –
helt ud. Du skal sidde stille og trække vejret i Guds nærvær, så roen kommer ind i

Torsdag d. 7.

Søndag d. 24.

Torsdag d. 28.

Lørdag d 30.

Oktober:

Søndag d. 1.
Søndag d. 8.
Søndag d. 15.
Søndag d. 22.

Stilhedens og roens rum
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Konfirmeret i Kvols Kirke:
Ida Ammitzbøll Lyngsø
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Konfirmerede i Tårup Kirke:
Kresten Frederik Madsen
Sape Alex van der Veen
Arne Brent van der Veen
Lucas Risgaard Findinge
Karl Olsen

Alexander Nørgaard
Lucia Camille Grove Schmidt
Marie Kunstmann
Nicoline Kristine Jepsen

Kommende arrangementer
Tårup-Kvols sogn

Høstgudstjenster
Søndag d. 10. september fejrer vi høsten i Kvols og Tårup Kirker. Kirkerne er
pyntet, og livemusikken leveres af bl.a. Dorthe Jørgensen.

Menighedsrådet inviterer til kirkefrokost

lørdag den 7. oktober kl. 12.00 i ‘Sideskibet’ i Taarup Kirke
Taarup Kvols menighed er velkommen til kirkefrokost med efterfølgende debat
om kirkelivet i vores sogne. Menighedsrådet har forskellige ideer vi gerne vil
præsentere og ikke mindst har vi brug for at høre din oplevelse af kirkelige aktiviter og særarrangementer i sognet. Vi er kun et lille sogn og vores budget kan
syntes begrænset, men menighedsrådet er ikke bange for at tage en chance og vil
gerne støtte nye initiativer – så mød op den 7. oktober i Taarup kirke og giv et
bud på dine forventninger til et aktivt kirkeliv i vores sogn.
Nærmere information via mailisterne i Knudby og Kvols nærmere den 7. oktober.
Taarup Kvols menighedsråd

Allehelgen

Ved Allehelgen mindes vi de mennesker, vi har mistet i løbet af året. Søndag d. 5.
november holder vi en gudstjeneste i Tårup Kirke, hvor vi i sang, bøn, ord og lys
mindes. Gudstjenesten er kl. 17.00.

3. og 4.-klasser fra Tårup og Kvols inviteres til et
lille forløb om Narnia hos sognepræst Maria Louise Sønderby Andersen. Forløbet afsluttes med en
familiegudstjeneste søndag d. 19. november kl.
16.30 i Tårup Kirke, hvor vi efterfølgende spiser
pizzaer i sideskibet. Hvis man allerede nu ved, at
man gerne vil deltage, så skriv gerne til Maria, at I
kommer på mail: mlsa@km.dk
Alle er velkomne!

TAARUP - KVOLS SOGN

Narnia for hele familien
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Menighedsrådet byder
velkommen til Torben Laier,
nu også som kirkemusiker

Det er en stor glæde at Torben Laier,
Kvols har accepteret Menighedsrådets
tilbud om ansættelse i en kombineret
kirkemusiker og kirketjenerstilling. Organiststillingen er målt op på ny og vi kan
ikke få det samme antal timer godkendt
som den tidligere organist havde; derfor
skabtes tanken om at kombinere de to
stillinger for at få en stilling med et tilfredsstillende timetal. Samtidig ser menighedsrådet gode muligheder for synergi mellem de to arbejdsområder og det er
glædeligt at Torben Laier har accepteret
udfordringen og vil være fleksibel for balancen mellem de to funktioner.

Torben er ikke uddannet organist, endnu, men påbegynder snarest en organistuddannelse afsluttende med PO eksamen.
Vi glæder til at høre Torben spille i vores
kirker og er sikker på at Torben vil løfte
opgaven på samme fornemme vis, som
han det seneste halve år har udfyldt kirketjeneropgaven.
Vi byder Torben velkommen fra 1. september og vil vil gerne se så mange som
muligt til en særlig velkomst med ‘Sideskibsarrangement’ søndag den 1. oktober
i Taarup kirke.

Begravede/bisatte
i Tårup og Kvols Kirke
TAARUP - KVOLS SOGN
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Hans Nielsen

Kvols Kirke d. 9. maj 2017
Jon Johansen

Tårup Kirke d. 9. maj 2017

Mogens Jakobsen

Fælles for vore sogne
Begyndergudstjeneste
for nye konfirmander og
deres familier og andre
interesserede

Igen i år indleder vi konfirmationsforberedelsen med en “Begyndergudstjeneste”. Få svar på hvorfor vi gør, som vi
gør under gudstjenesten. Hvorfor vender
præsten nogen gange den ene vej og andre gange den anden vej? Hvorfor står vi
op under læsninger og sætter os ned igen
efterfølgende? Gudstjenesten er primært
for konfirmander og deres familier, men
alle er velkomne til at deltage og hilse på
vores nye konfirmander.
Det er i Tårup Kirke, den 6. september kl. 19.00

Voksenkor
- Kom og syng med
Mandag den 16. oktober starter julekoret
op i Tårup forsamlingshus kl.19.00.
Har du lyst til at være med til at synge
julen ind, så kom og syng med på både
kendte og nye julemelodier.
Vi øver følgende mandage sammen
med Tårupkoret og laver julekoncerten i
fællesskab.
Øve mandage er:
okt.: 16, 23, 30,
Nov.: 6, 13, 20, 27,
Vi slutter af med en musikgudstjeneste i
Tårup kirke og julekoncerten onsdag den
29. nov. kl.19.00 i sognegården.
Alle der kan lide at synge er velkommen.

Husk du kan finde dine sogne på
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Bagsiden om forsiden
Den 17. juni var der børnefestival i sognegårde, hvor alle fik mulighed for at sende en
ballon, med håb, ønsker eller bøn til vejrs.
Tante Andante kom og var helt i perlehumør, hun fortalte om pinse og vi dansede og truttede med på sangene. Der blev
spist boller og snobrød, malet ansigtsmaling og kørt i ponyvogn.
Vi takker alle børn og voksne for en alletiders børnefestival. Tak til SuperBrugsen
for materialer til drager. Tak for korsang.
Og tak til alle de frivillige, der gav en hånd!!

Klokkeringning – markering
af reformationsjubilæum
Den 31. oktober i år er det præcis 500 år
siden at reformationen tog sine spæde
skridt i Wittenberg i Tyskland.
Alle landets sognekirker ringer med
klokkerne i denne anledning. Også i vores
tre kirker ringer klokkerne i 15 min fra kl
15.45-16.00. Send vores gode gamle reformator, Martin Luther en tanke eller to, når
I hører klokkerne ringe!
Læs evt. mere på www.folkekirken.dk/
om-troen/reformation.

