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Som art er vi blevet 
til i og af naturen, vi 
er tunet til at indgå i 
symbiose med den.
Lene Andersen



Forlæggeren, forfatteren og fremtidsfor-
skeren Lene Andersen begik engang et 
fembindsværk, hun med slet skjult hen-
visning til Søren Kierkegaard kaldte for 
”Baade-Og” (og altså ikke Enten-Eller), og 
hvert bind havde en ugedag som undertitel. 
Den var skrevet under pseudonymet Jesper 
Knallhatt, og er en serie om ”alt”, fra tidernes 
morgen og indtil i dag, skrevet i dialogens 
form, inspireret af Sokrates. 

I bindet med undertitlen ”Torsdag”, skriver 
hun blandt andet om vores forhold til 
naturen:
”... en af de helt fundamentale sammenhæn-
ge som vi har mistet i vores kultur - og som 
over halvdelen af jordens befolkning må 
formodes at have mistet med os, eftersom 
det nu er over halvdelen af jordens befolk-
ning der bor i byer og ikke på landet - det 
er vores forbindelse til naturen. Som art er 
vi blevet til i og af naturen, vi er tunet til at 
indgå i symbiose med den, og det har alle 
dage været et af vores grundvilkår at være 
underlagt den (...) Derfor nyder vi at sidde 
og kigge ud over havet eller op på skyerne 
eller hen over bølgende kornmarker. Det er 
den slags omgivelser vi er programmeret til 
at befinde os i.” 

Hvert eneste år, når vi nærmer os høstens 
afslutning og dermed høstgudstjenesterne, 
tænker jeg altid over vores fremmedgjort-
hed i forhold til naturen. Vores fremmed-
gjorthed i forhold til det ”oprindelige”. Det 
gælder sikkert specielt en bydreng som mig, 
der ikke er opdraget på landet (Askov tæller 
ikke rigtigt med som ”landet”, selvom byen 
er lille), og jeg det meste af mit liv har boet 
i Aarhus. 

Høsten og de dertil knyttede gudstjenester 
minder os altid om, at vi er afhængige af 
naturens og vejrets luner. Vi er afhængige af 
noget, der er større end os selv, noget vi ikke 
kan planlægge os ud af. Vi kan nok forbedre 
vore så- og høstmetoder, men det er stadig 
op til vind og vejr, hvor godt udbyttet faktisk 
bliver. 

Vores fremmedgjorthed i forhold til naturen 
betyder sikkert også, at mange af os er frem-
mede over for udtryk som ”biodiversitet” 
og andre udtryk, som bruges af eksperter, 
når situationen for vores klima og miljø skal 
forklares.

Men det går også ud over vores forhold til 
høstens betydning. Hvis man sjældent ser 
en ko eller en kornmark, så skænker vi det 
sjældent en tanke, hvor stor betydning en 
vellykket høst har, og hvor meget arbejde 
der ligger bag. 

Og at der derfor er stor grund til at feste, 
når høsten endelig er i hus. Så er der god 
grund til at holde gudstjeneste og synge de 
klassiske høstsalmer, som emmer af fest og 
taknemmelighed og af en bevidsthed om 
forpligtelsen over for den fattige næste, som 
også skal være mæt. 

Juma Nellemann Kruse
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BRUG BORGER.DK
●	 	Når I er ugifte og ønsker fælles for-

ældremyndighed over nyfødt barn.
●	 	Ved navngivning inden/i stedet for 

dåben.
●	 	Ved navneændring.
●	 	Ved anmeldelse af dødsfald,  

begravelse eller brænding.
●	 	Ved bestilling af prøvelsesattest/ 

ægteskabserklæring.
●	 	For at rekvirere attester.

ADRESSELISTE
SOGNE- OG KIRKEVEJVISER 

HAR DU BRUG FOR AT TALE 
MED EN PRÆST? 
Så kan du altid kontakte en af pastora-
tets præster enten pr. telefon eller mail. 
Vi kommer gerne på hjemmebesøg.

NÅR HØSTEN  
ER I HUS…



KVINDELIGE 
KOMPONISTER
Torsdag den 22. august kl. 10  
i Trige sognegård

Fra Hildegard af Bingen til Anne Linnet. 
Kvindelige komponister – eller manglen 
på samme - op igennem musikhistorien 
v. organist Cecilie Harbo Pedersen og 
sanger Anne Henriksen. Kvindelige 
komponister er historisk set en sjælden-
hed. Organist Cecilie Harbo Pedersen 
dykker ned i historien og vil sammen 
med mezzosopran Anne Henriksen 
fremføre eksempler på sange af nogle 
af musikhistoriens få kvinder.

Alle er velkomne.                                                                        

Højskolen Vildrosen, Lone Hindø

KVINDER I 
BIBELEN – 
BIBELENS 
KVINDER
Torsdag den 19. september kl. 10  
i Trige Sognegård

Lone Hindø fortæller om 12 af Bibelens 
kvinder. Mange var stærke og seje. 
Hun har samarbejdet med kunstner-
ne Elin Neumann og Ulla Villefrance 
Salling-Mortensen, som portrætterer 
kvinderne. 

I forbindelse med foredraget deltager 
kunstnerne ved fernisering af deres 
værker med tale af Annette Roed, skole-
inspektør og regionsrådsmedlem.

Alle er velkomne.

Højskolen Vildrosen, Lone Hindø                                                                   

HØST- 
GUDSTJENESTE
Søndag den 6. oktober kl. 10.00
i Trige kirke 

Så er det igen tid til at fejre høsten. Det 
gør vi igen i år med en høstgudstjene-
ste, hvor vi synger de klassiske høst-
salmer, og ved at samles i våbenhuset 
efter gudstjenesten til en kop kaffe og 
en lille bid.
                                                                                                   
Sognepræst Juma Kruse

TRIGEKORET
Tirsdage kl. 19-21 i Sognegården  
i Trige (opstart tirsdag den 20.8.)  

Nye medlemmer er velkomne. Reper-
toiret spænder vidt, og vi synger både 
flerstemmige korsatser og sange fra 
højskolesangbogen, hovedsagligt klas-
sisk, men også lidt rytmisk. Koret med-
virker flere gange om året ved guds-
tjenester i de tre kirker.  Kontakt korleder 
og organist Cecilie Harbo Pedersen, tlf. 
40 26 59 89, eller mød op og se, om det er 
noget for dig. Det er gratis at deltage.

Korleder  Cecilie Harbo Pedersen

MUSIKALSK 
LEGESTUE
6 fredage kl. 9.30 i Trige Kirke. 
Første gang er fredag den 30.8. 

I august starter et nyt forløb med mu-
sikalsk legestue for børn på ca. 1-3 år. 
Vi mødes til sang og leg i kirken. Det er 
gratis at deltage, og tilbuddet henven-
der sig både til forældre, bedsteforæl-
dre og dagplejere. Alle er velkomne. 
Der er plads til ca. 15 børn. 

Tilmelding er nødvendig hos organist 
Cecilie Harbo Pedersen på mail cille
harbo@hotmail.com eller tlf. 40 26 59 89.

JØRGEN GLERUP
Foredrag torsdag den 24. oktober 
kl. 10 i Trige Sognegård 

Da jeg var lille, og landbruget var stort, 
og min bedstemors fætter var stats-
minister i Danmark. Jørgen Glerup, 
sognepræst i Rønde. 

En række erindringsbilleder fra livet på 
landet i 1950’erne og 60’erne  – krydret 
med tidens viser og sange. Livsfortæl-
linger fra dengang for længe siden. Alle 
er velkomne.                                                                        

Højskolen Vildrosen, Lone Hindø        
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DET SKER I TRIGE

KONFIRMAND-
INDSKRIVNING 
Søndag den 25. august kl. 16.00
i Trige sognegård

SALME-
MARATON OG 
LYDSPOR FRA 
BIBLEN  
Torsdag den 28. november kl. 19.00

Studiekredsen byder på en blanding 
af salmer og tolkninger af centrale 
tekster fra Biblen. Peter Viuff vil stå for 
salmemaraton, hvor vi får en kort intro 
til de salmer, vi vil synge. Og Juma Nel-
lemann Kruse vil præsentere sange fra 
Bibelselskabets CD ”Lydspor fra Biblen”, 
hvor forskellige kunstnere synger egne 
tekster inspireret af centrale bibeltek-
ster. En skøn blanding af noget nyt og 
noget gammelt.

Sognepræsterne 
Juma Kruse og Peter Viuff

BABY-
SALMESANG
Opstart fredag den 30.8. kl. 10.30  
i Trige Kirke

Babysalmesang er sang, musik, bevæ-
gelse og rytmik for babyer med ud-
gangspunkt i kendte salmer som f.eks. 
”I østen stiger solen op”. Det er et gratis 
tilbud til babyer i alderen 0-12 mdr. og 
deres forældre eller bedsteforældre. 
Babysalmesang foregår i kirken og varer 
ca. 45 min., og bagefter er der tid til at 
drikke en kop kaffe/the og få en snak. 
Forløbet er på 10 gange, og der er plads 
til 10 babyer på holdet. 

Tilmelding er nødvendig hos organist 
Cecilie Harbo Pedersen, tlf. 40 26 59 89 
eller cilleharbo@hotmail.com

LUTHER, LAGKAGE 
OG SALMER 
Torsdag den 31. oktober 2019 kl. 19 
i Trige sognegård

Det er denne aften 502 år siden, at de 
95 teser blev slået op på kirkedøren i 
Wittenberg, og der er god grund til at 
minde hinanden om reformationens 
betydning, også i dag. Vi skal høre 
Luthers 95 teser læst højt, afbrudt af 
en masse salmer og en enkelt kaffe og 
kage-pause. Sognepræst Juma Nelle-
mann Kruse indleder med en kort intro/
prædiken, men ellers bliver det en aften 
i tesernes og salmesangens tegn. 

Sognepræst Juma Nellemann Kruse

I er inviteret til konfirmandindskrivning, 
hvor vi blandt andet skal tale om det 
kommende undervisningsforløb. Efter 
konfirmandindskrivningen er I alle 
inviteret til kirketeater i Trige Kirke, 
hvor ”Den barmhjertige samaritaner” 
opføres af skuespiller Jens Jødal. Her er 
søskende, bedsteforældre og alle andre 
også velkommen til at deltage. Efter 
forestillingen serveres der en sandwich 
og noget at drikke. Alle er velkommen!

Sognepræst Peter Viuff

Konfirmand
2019-20

BØRNEKOR
Starter op torsdag den 29.8.  
i Trige Sognegård 

Der starter to børnekor op efter som-
merferien torsdag den 29.8. Vi øver 
hver torsdag i sognegården på Lergrav-
vej 2A. Det er gratis at deltage, og man 
er altid velkommen til at komme og 
være med et par gange, før man melder 
sig ind i koret. 
Børnekor for 2-3. klasse.  
Torsdag kl. 13.20-14
Kor for alle sangglade piger og drenge. 
Vi synger en masse gode sange, leger 
og har det sjovt. Vi øver i sognegården 
umiddelbart efter skoletid, ca. fra kl. 
13.20 og til kl. 14, så man kan nå skole-
bussen kl. 14.05.
Juniorkor for 4. til 6. klasse.  
Torsdag kl. 14.15-15.15  
Vi synger mange forskellige slags 
sange, arbejder med stemmetræning 
og øver os i at synge 2-stemmigt. Åbent 
for alle børn, der kan lide at synge. 
Yderligere information og tilmelding 
hos organist og korleder Cecilie Harbo 
Pedersen på tlf. 40 26 59 89 eller mail 
cilleharbo@hotmail.com

DET SKER I TRIGE

CRAZY 
KIRKETEATER 
Søndag den 25. august kl. 17.00 
i Trige kirke

En forestilling  
for hele familien 
”Den barm hjertige 
samaritaner”

1 skuespiller  
i 9 roller!
Det går ikke stille  
af, når skuespiller 
Jens Jødal fra  
Kirketeateret i  
løbet af en halv 
time ene mand 
spiller 9 forskellige 
roller i forestillingen  
”Den barmhjertige samaritaner”.  
En blanding af crazy humor og alvor, 
hvor flere fra publikum hives op på 
scenen undervejs. Det er skørt, det er 
sjovt, og det er en af Jesu lignelser, som 
du aldrig har hørt den før…!

Efter forestillingen serveres der en  
sandwich og noget at drikke. 
Alle er velkommen!
                                                                                                   
Sognepræst Peter Viuff

DER ER GANG I SPILOPPERNE
Onsdage kl. 9.45-11.45 på følgende datoer: 11. september / 9. oktober /  
13. november / 11. december i Spørring Fælleshus

Sang, rytmik, musik, bevægelse, leg, kreativitet, spontanitet, hygge og sjov - det er ken-
detegn for Spørring Kirkes musikalske legestue. Der er gang i børnene, når der hoppes, 
danses, rasles, og synges. Men der er også tid til ro og fordybelse. I kirkens legestue 
mødes vi med vores børn, først og fremmest for at give DEM en god oplevelse. Der er 
tilknyttet dagplejere, som kommer fast i legestuen, hvorfor der også hver gang er en 
fast børneflok, der er klar på sang og leg! Vi synger kendte og mindre kendte børne-
sange, med og uden fagter og med brug af forskellige musikalske og sansemæssige 
virkemidler. Også salmer og bibelhistoriske børnesange er en del af repertoiret.
Kig ind - se om ikke det er noget for dig og dit barn. Alle er velkomne - forældre som 
dagplejere, der gerne vil give deres børn en god oplevelse.

Dagens program:
• 9.45-10.00: Vi lander
• 10.00-10.20: Sang og rytmik ... derefter fri leg.
• 11.00: Spisning af medbragte madpakker 
(kirken serverer kaffe, te og vand) 

Kontakt: Linda Bolet tlf. 51 28 97 95



DROP-IN KOR
15. august kl. 19-20 i Spørring

Så får vi gang i stemmerne igen 
efter en god lang sommerpause med 
forhåbent lig afslapning og godt vejr 
foruden alt det andet.

Vi synger sammen torsdage kl. 19-20.15 
i kirken. Og repertoiret er bredt – fra 
Højskolesangbogen, nye og gamle 
salmer, sange, korværker på forskellige 
sprog… Men det kan vi, fordi vi følges 
ad og hjælpes ad, synger, griner og øver 
os i at høre os selv og de andre.

Der er kor på følgende datoer:
15. august
22. august
29. august
5. september
12. september
19. september
26. september
3. oktober
10. oktober
17. oktober – efterårsferie
24. oktober
31. oktober 

Har du lyst til at være med, er du  
hjertelig velkommen til at kigge forbi.

Linda Bolet tlf. 51 28 97 95

FILMKLUBCAFÉ
17. september / 22. oktober /  
12. november kl. 19 - ca. 22.
 
Der arbejdes på 3 gode lokale aftener 
her i efteråret, hvor der lægges op til 
plads til at fundere og tale sammen om 
de store temaer, om daglige udfor-
dringer, nye vinkler, dybere indsigt – i 
historien, i troen, i samfundet, i os selv.
På tre tirsdage bliver der vist film i Spør-
ring Fælleshus: En kort intro før, og så 
efter filmen er der lidt at spise, samtale 
om filmen og en tår kaffe. Hent en 
folder i kirken eller torsdagscaféen med 
det aktuelle program i klubben.
Det er gratis at blive medlem. Bare mød 
op – tag en nabo med – til en uhøjtide-
lig og engagerende aften – lige nede i 
Spørring centrum. Pris: 20 kr. for kaffen 
m.m. (betales samme aften).

Linda Bolet

HØST-
GUDSTJENESTE 
Søndag den 22. september kl. 10.00 
i Spørring Kirke

Denne efterårsformiddag skal vi synge 
vore skønne høstsalmer. Konfirman-
derne vil bære kurve med frugt og 
blomster ind i kirken, og vi vil sammen 
takke for årets høst. 

Efter gudstjenesten serveres et trakte-
ment, og der holdes auktion over de 
medbragte frugtkurve.  

Pengene fra auktionen går til Kirkens 
Korshærs arbejde i Aarhus.

Sognepræst Peter Viuff

HØST-
GUDSTJENESTE 
Søndag den 15. september kl. 10.00 
i Ølsted Kirke

Denne sensommerformiddag skal vi 
sammen takke for, at høsten er kommet 
i hus, og vi skal synge vore skønne høst- 
og efterårssalme. Efter guds tjenesten 
er Menighedsrådet vært ved et let 
høsttraktement i våbenhuset. 
Alle er velkommen! 
                                                                                                       
Ølsted Menighedsråd 

HÅND ARBEJDS-
EFTER MIDDAGE
Søndage kl. 14-16 i Spørring  
Fælleshus: 1. september / 6. oktober 
/ 3. november

Vi mødes på tværs af alder og hygger 
os sammen med at folde papir, strikke, 
hækle, sy korsting… kun fantasien  
sætter grænsen.  Du skal bare med-
bringe dit håndarbejde, så har vi kaffe 
og te på kanden.

 Eva Engström 61376164

15. august
22. august
29. august
5. september

12. september
19. september
26. september
3. oktober
10. oktober

17. oktober
 – efterårsferie
24. oktober
31. oktober

Kig forbi til en kop kaffe og lidt godt. Der er også mulighed for at kigge bøgerne  
igennem på biblioteket, eller måske har du lige et spørgsmål om noget vedr. kirken 
og menighedsrådets aktiviteter, så kan jeg hjælpe dig på vej. 

Der er åbent på følgende datoer:
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SOMMER-
FESTGUDS TJENESTE
Lørdag den 17. august kl. 11.00 i telt på ”Grønningen” 

Sommerfestgudstjeneste v. Peter Viuff og enmands-rap-musical for hele familien ved 
skuespiller Jens Jødal. Det går ikke stille af, når ”Kirketeateret” spiller Bibelens beretning 
om Daniel i løvekulen, og skuespiller Jens Jødal har travlt: Med hjælp fra publikum 
spiller og rapper han alene forestillingens 7 forskellige roller! 
En enmands-rap-musical for hele familien!

Menighedsrådet inviterer efterfølgende på en let frokost. 
Alle er velkommen!

DET SKER I ØLSTEDDET SKER I SPØRRING

SIDEN SIDST

PINSE, BYFEST OG SOMMER I SPØRRING  

Sommerkoncert
Selv om det var en dejlig sommeraften 
udenfor, var der fuldt hus i Trige Sogne-
gård til en sommerkoncert tirsdag den 
4. juni. En skøn aften med et varieret 
program med aften- og sommersange 
af danske og udenlandske komponister 
sunget af mezzosopran Mette Kors-
gaard Djernes, akkompagneret af Mads 
Wadmann Pedersen. 

Yderst værdifuld
Et af temaerne ved årets konfirmationer
var ”yderst værdifuld”.  

Konfirmanderne fik en stor pakke og 
da de åbnede for pakken, så de sig 
selv i et spejl. Konfirmanderne skal 
have øje for alle de mange kvaliteter 
og talenter, de har. 

For store og små, på tværs af alder og 
interesser i en skøn blanding. Sådan kan 
man nok betegne aktiviteterne i og om-
kring kirken i de tidlige sommermåneder.
Storebørnsgruppen fik lov at klatre den 
lange vej op i kirkens tårn for at nyde 
udsigten og finde deres eget hus og hvor 
de andre bor. Der blev vinket over til 
Børnehuset og talt om klokken og dens 
historie. 

Efter de hver især havde fået lov til at 
prøve orgelet, snakkede vi om duer og 
flammer, og børnene lovede at hjælpe 
med at pynte op til Pinse. De fik skabelo-
ner, og Tina Sørensen, storebørnsgruppe-
leder afleverede en kæmpe bunke af fine 
duer og multifarvede flammer, som blev 
hængt fra kirkens jernstænger.

De skabte ikke kun en super stemning til 
Pinsegudstjenesten, men også til sommer-
koncerten og til Børnehusets egen koncert.
Sommerkoncerten omfattede børn fra Spør-
ring og omegn på klaver og Drop-in koret, 
som havde udfordret sig selv med nogle 
3-stemmige stykker. Der var en god stem-
ning og rigtig fin opbakning fra publikum 
– som bestod ikke kun af forældre, søskende 
og bedsteforældre, men også af folk fra  
sognet, som kunne nyde en lokal aften ude.
Kim Larsen var temaet, som Børnehuset  
havde arbejdet med til deres koncert – og 
Kim Larsen/Gasolin i skikkelse af Anders 
Munch var det, som aktivitetsudvalget 
havde valgt som det særlige musikalske 
indslag ved morgenkaffen og gudstjenesten 
til Byfesten i år. 

”Et orkester, der havde noget på hjerte – 
nemlig næstekærlighed til de svage i vores 
samfund”. Byfesten er jo et godt tidspunkt 
at få snakket med folk og hilst på nogle af 
de nye i byen. Og byfesten kan kun lade 
sig gøre, fordi der er mange, der er villige 
til at give en hånd med. Her var vi taknem-
melig for de frivillige, som hjalp til med at 
gøre klar med kaffebrygning, servering og 
det praktiske omkring gudstjenesten.
Kirkecaféen er også et godt tidspunkt lige 
at få snakket eller hilst på nogle og få en 
kop kaffe. Mange har lige kigget forbi – 
nogle med spørgsmål og lyst til en snak, 
nogle fordi kaffebønnerne var sluppet op 
derhjemme. Den fortsætter her i efteråret 
sammen med andre nye aktiviteter og 
tilbud. Se omtale andetsteds i bladet. 
                                                                                                     
Linda Bolet

CAFÉ 
I SPØRRING 
Torsdage kl. 15-16 i Spørring Fælleshus



AUGUST SEPTEMBER

KONFIRMATIONER I 2020
Trige A-klassen
St. Bededag 
Fredag den 8. maj kl. 10.00

Spørring
Lørdag den 9. maj kl. 10.00

Trige B-klassen
Søndag den 10. maj kl. 10.00

KONFIRMATIONER I 2021
Spørring
St. Bededag 
Fredag den 30. april kl. 10.00

Trige X-klassen
Lørdag den 1. maj kl. 10.00

Trige Y-klassen
Søndag den 2. maj kl. 10.00 
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2019 TRIGE ØLSTED SPØRRING
Lørdag den 17. august 11.00 Peter Viuff

Sommerfestgudstjeneste*

Søndag den 18. august
9. søndag efter Trinitatis

10.00 Peter Viuff

Søndag den 25. august
10. søndag efter Trinitatis

9.30 Peter Viuff 11.00 Peter Viuff

Søndag den 1. september
11. søndag efter Trinitatis

11.00 Juma Kruse 9.30 Juma Kruse

Søndag den 8. september
12. søndag efter Trinitatis

9.30 Peter Viuff 11.00 Peter Viuff

Torsdag den 12. september  20.00 Peter Viuff
Timeout-gudstjeneste  
m. våbenhuskaffe

Søndag den 15. september
13. søndag efter Trinitatis

10.00 Peter Viuff  
Høstguds tjeneste*

Søndag den 22. september
14. søndag efter Trinitatis

10.00 Peter Viuff
Høstgudstjeneste*

Søndag den 29. september
15. søndag efter Trinitatis

11.00 Peter Viuff
m. våbenhuskaffe

9.30 Peter Viuff

Søndag den 6. oktober
16. søndag efter Trinitatis

10.00 Juma Kruse
Høstgudstjeneste*

Søndag den 13. oktober
17. søndag. efter Trinitatis

9.30 Peter Viuff 11.00 Peter Viuff

Søndag den 20. oktober
18. søndag efter Trinitatis

9.30 Peter Viuff 11.00 Peter Viuff

Søndag den 27. oktober
19. søndag efter Trinitatis

11.00 Juma Kruse 9.30 Juma Kruse

Søndag den 3. november
Alle Helgen

16.00 Juma Kruse

Søndag den 10. november
21. søndag efter Trinitatis

11.00 Peter Viuff
m. våbenhuskaffe

9.30 Peter Viuff

Torsdag den 14. november 20.00 Peter Viuff
Timeout-gudstjeneste  
m. våbenhuskaffe

Søndag den 17. november
22. søndag efter Trinitatis

9.30 Peter Viuff 11.00 Peter Viuff

Søndag den 24. november
Sidste søndag i kirkeåret

11.00 Juma Kruse 
Familiegudstjeneste*

Søndag den 1. december
1. søndag i advent

10.00 Peter Viuff 19.00 Peter Viuff 15.00 Peter Viuff

GUDSTJENESTER
TRIGE · ØLSTED · SPØRRING

Sognebladet kan også 
læses på:

www.trigesogn.dk,  
www.ølsted-kirke.dk

og www.8380.dk

Hvis du ønsker en taxa til gudstjenesten, så ring til den præst, 
som har gudstjenesten, og der vil blive bestilt en taxa. 
Hvis du ønsker taxa til Høj skolen Vildrosen eller Strikkecafé 
HCA i Trige sognegård, kontakt Lone Hindø (27 77 50 42).

DET SKER 
I TRIGE, ØLSTED OG SPØRRING

Mandag den 12. kl. 9.45
Strikkecafé 
Trige Sognegård/Børnehuset Skejby 
Sygehus

Torsdag den 15.
Opstart af Torsdagscafé
Spørring Fælleshus

Torsdag den 15.
Opstart af Drop-in kor
Spørring Kirke 

Lørdag den 17. kl. 11.00 
Sommerfest i Ølsted 
”Grønningen” Ølsted

Tirsdag den 20. kl. 19.00
Trigekoret opstart
Trige Sognegård

Torsdag den 22. kl. 10.00
Højskolen Vildrosen
Trige Sognegård

Søndag den 25. kl. 16.00
Konfirmandindskrivning.
Trige Sognegård

Søndag den 25. kl. 17.00
”Kirketeateret” for hele familien
Trige Kirke

Fredag den 30. kl. 9.30
Musikalsk legestue opstart
Trige Kirke

Fredag den 30. kl. 10.30
Babysalmesang opstart 
Trige Kirke 

Søndag den 1. kl. 14.00
Håndarbejdseftermiddag
Spørring Fælleshus

Torsdag den 5. kl. 10.00
Strikkecafé 
Trige Sognegård

Onsdag den 11. kl. 9.45
Opstart af legestuen ”Spilopperne” 
Spørring Fælleshus

Søndag den 15. kl. 10.00
Høstgudstjeneste 
Ølsted Kirke

Tirsdag den 17. kl. 19.00
Filmklubaften
Spørring Fælleshus

Torsdag den 19. kl. 10.00
Højskolen Vildrosen
Trige Sognegård

Søndag den 22. kl. 10.00
Høstgudstjeneste 
Spørring Kirke

Torsdag den 3. oktober kl. 10.00
Strikkecafé
Trige Sognegård

Søndag den 6. kl. 10.00
Høstgudstjeneste 
Trige Kirke

Søndag den 6. kl. 14.00
Håndarbejdseftermiddag
Spørring Fælleshus 

Onsdag den 9. kl. 9.45
Der er gang i spilopperne
Spørring Fælleshus

Tirsdag den 22. kl. 19.00
Filmklubaften 
Spørring Fælleshus

Torsdag den 24. kl. 10.00
Højskolen Vildrosen
Trige Sognegård

Torsdag den 31. kl. 19.00
Luther, lagkage og salmer

Døm ikke, så 
skal I ikke selv 
dømmes; 
fordøm ikke, 
så skal I ikke 
fordømmes. 
Tilgiv, så skal 
I få tilgivelse. 
Giv, så skal  
der gives jer. 
(Luk. 6,37

Lokalcenter Bjørnshøj
Tirsdag den 3. september kl. 14.00. Peter Viuff
Tirsdag den 1. oktober kl. 14.00. Peter Viuff
Tirsdag den 5. november kl. 14.00. Juma Kruse

OKTOBER


