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At Jesus har eksisteret, er der ikke så megen 
tvivl om. Det store spørgsmål er selvfølge-
lig, om han faktisk var og er Guds søn, eller 
han blot var et meget godt menneske, der 
tilsyneladende ikke kunne behandle andre 
mennesker forkert, som kunne heale, og var 
så karismatisk at han ikke var bange for at 
gå imod traditionerne på sin tid, herunder 
traditionerne omkring den gængse og over-
leverede tolkning af hele Moseloven, som 
var fromme jøders (ikke mindst farisæernes) 
ramme for korrekt levevis. 

Det tror vi kristne på, at han var og er. Og 
vi har rigtigt godt fat i julens fortællinger 
fra Det Nye Testamente. Når det kommer 
til historierne om Jesu fødsel, og hvad der 
skete denne dag, sammensmelter de fleste 
af os automatisk to forskellige historier. Hvor 
den ene står skrevet hos Lukas i den tekst, 
vi normalt kalder for Juleevangeliet. Og den 
anden står skrevet i Matthæusevangeliet, i 
det afsnit, som handler om de vise mænd fra 
Østerland, som kommer med gaver til det 
lille Jesusbarn. 

Teksten fra Mattæus kan man høre de år, 
hvor første søndag efter Nytårsdag ligger 
senest 6. januar, som er Hellig Tre Kongers 
dag. Det gør den i 2020, hvorfor der er Hellig 
Tre Kongers gudstjeneste (i Spørring Kirke) 
den 5. januar. Hellig Tre Kongers dag var en 
helligdag (uanset ugedag) indtil 1770, men 
er det som bekendt ikke længere. Den  
6. januar slutter julen i kirkeligt regi, og man 
kan indtil dette tidspunkt sagtens synge 
julesalmer i kirken. 

Selve juleaften er jo en ganske særlig 
aften, og som præst er det altid fantastisk 
– igen – at kunne læse Juleevangeliet op 
for menigheden. Jeg synes altid selv, der er 
en ganske særlig magi ved at slå tonen an 
med de berømte første ord: ”Og det skete 
i de dage”. Denne berømte indledning har 
ligefrem fundet vej til et af de mest spillede 
danske julehits fra radioen, nemlig MC 
Einars nummer ”Det jul, det cool” fra 1988, 
som med tyk sarkasme starter ”Og det skete 
i de dage i november engang, da de første 
kataloger satte hyggen i gang”. 

Man kan mene meget om optakten til hele 
december måned. Om det hele starter 
for tidligt, eller det er, som det skal være. 
Men når først december er begyndt, og vi 
begynder – med kalender- og adventslys, 
julekalender i fjernsynet, forskellige jule-
arrangementer, mv – at tælle ned til den 
24. december, så glæder jeg mig person-
ligt til kulminationen juleaften. Både med 
julegudstjenesterne og Juleevangeliet, og 
aftenen i familiens selskab. 

Miraklet, evangeliet til juleaften, naturligvis, 
at det vitterlig er selveste Guds søn, som 
kommer til verden. At selve Sandheden, 
Lyset, Kærligheden inkarneres i én person 
Julenat er et under, der bryder alle rammer 
for, hvad der er fantastisk – kun overgået af 
opstandelsen.

Med ønsket om en rigtig glædelig jul!

Sognepræst 
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.

MIRAKLET 
JULENAT 



BABY-
SALMESANG
Opstart fredag den 24. januar 
kl. 10.30 i Trige kirke

Babysalmesang er sang, musik, 
bevægelse og rytmik for babyer med 
udgangspunkt 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. 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

FÆLLESSANG
Tirsdage kl. 19-20 på følgende datoer: 7. januar / 4. februar / 3. marts 
i Trige sognegård

I disse år oplever fællessangen fornyet popularitet i Danmark, og interessen for sang 
er stærkt stigende. Biblioteker, kulturhuse, kirker og caféer landet over slår dørene 
op for fællessangsarrangementer, hvor man mødes og synger sammen fra bl.a. 
Højskolesangbogen. 

Fællessang gør os i godt humør, gør os til en del af et fællesskab. Den samler os, og den 
bygger bro mellem mennesker. Fællessang er ikke korsang, og der er derfor intet krav 
til, hvordan man synger. Uanset om vi synger rent eller falsk eller midt imellem, er sang 
sundt på flere planer for vores fysiske og psykiske velbefindende.

Så kom og del din glæde ved at synge sammen med andre! Tag din nabo under 
armen, lad manden eller konen passe børnene og mød op, når du har tid og lyst. Alle 
aldersgrupper er velkomne. Er du tilflytter til byen, kan det også være en måde at lære 
dit lokalsamfund bedre at kende på. 

Vores udgangspunkt er Højskole-
sangbogen, men vi skal også synge alle 
mulige andre sange, både nye og gamle, 
kendte som ukendte. Organist Cecilie 
Harbo Pedersen sidder ved flyglet og styrer 
slagets gang. 

Det er ganske gratis, og det er ikke 
nødvendigt at tilmelde sig på forhånd.

Cecilie Harbo Pedersen

MUSIKALSK 
LEGESTUE
6 fredage kl. 9.30. Første gang er 
fredag den 24. januar i Trige kirke 

I januar starter et nyt forløb med  
musikalsk legestue for børn på ca. 
1-3 år. Vi mødes til sang og leg i kirken. 
Det er gratis at deltage og tilbuddet 
henvender sig både til forældre, bedste-
forældre og dagplejere. Alle er velkom-
ne. Der er plads til ca. 15 børn. 

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

JUL I TRIGE
LUCIA
3. søndag i advent den 15. december 
kl. 10.30 i Trige kirke

Vi søger børn, der har lyst til at gå Lucia-optog. Alle er velkomne, 
store som små.

Vi mødes og øver i Trige sognegård torsdag den 12. december 
kl. 14.15-15. Vi har kjoler, man kan låne. 

Tilmeld jer hos organist Cecilie Harbo Pedersen på tlf. 40 26 59 89 
eller mail cilleharbo@hotmail.com. 

JULEKONCERT
Mandag den 9. december kl. 19.30 i Trige kirke

For et par år siden gæstede duoen ”Et letsindigt ord” sognegården i Trige, hvor de 
spillede en dejlig koncert med sange fra besættelsestiden. Nu kan vi glæde os til et 
genhør med sangerinden Karoline Budtz og guitaristen Jens Christian Kwella. 
Denne gang vil de synge og spille en række kendte danske og udenlandske julesange 
og samtidig fortælle om sangene og  
de mennesker, der skrev og opførte 
dem. Man kan bl.a. lytte til og høre  
om Juletræet med sin pynt, Stille  
Nacht, Mary’s Boy Child, Når du ser  
et stjerneskud og mange andre. 
Koncerten er gratis og alle er velkomne. 

INSTITUTIONSJULEGUDSTJENESTERNE
er onsdag den 11. og 18. december kl. 9.30. Alle hjemmepassede børn og dagplejere er 
velkomne.
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BØRNEKOR  
Torsdage kl. 14.15-15.15 i Trige 
sognegård - første gang er torsdag 
den 23. januar

Børnekor for 2.-4. klasse i Trige 
sognegård. Har du lyst til at synge i kor? 
Så kom og vær med i børnekoret, der 
øver hver torsdag kl. 14.15-15.15 i Trige 
Sognegård på Lergravvej 2A. Første 
gang i forårssæsonen er torsdag den 
23. januar. 
Vi synger en masse forskellige sange. 
Vi øver os i at blive gode til at synge, 
gode til at samarbejde og til at lytte 
til hinanden. Vi arbejder med at 
synge 2-stemmigt og med rytme- og 
pulstræning. Hvis man har lyst, kan 
man også prøve at synge solo. 
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. 
Tilmelding hos organist og korleder 
Cecilie Harbo Pedersen på tlf. 40 26 59 89 
eller mail cilleharbo@hotmail.com

TRIGEKORET  
Tirsdage kl. 14-15.30 i Trige Sogne-
gård - Første gang i forårssæsonen 
er tirsdag den 21. januar. 

Efter jul træder et par ændringer i kraft 
for Trigekoret. For det første ændres 
øvetidspunktet fra tirsdag aften til 
tirsdag eftermiddag. For det andet vil 
vi bruge lidt mere tid på fællessang fra 
Højskolesangbogen end vi plejer. 

Trigekoret kunne rigtig godt bruge 
nogle flere medlemmer, og derfor vil 
vi gerne invitere alle, der har lyst, til at 
komme og prøve at være med.

Tilmelding på forhånd er ikke 
nødvendigt, men man kan bare møde 
op i sognegården en tirsdag og se hvad 
det går ud på. 

Koret henvender sig primært 
til seniorer. Der kræves ingen 
forudsætninger for at være med - 
udover lysten til at synge.

Yderligere oplysninger kan man få 
hos organist og korleder Cecilie Harbo 
Pedersen på tlf. 40 26 59 89 eller 
mail cilleharbo@hotmail.com.

Minikonfirmandundervisning er et 
tilbud til børn, der går i 3. klasse, og som 
har lyst til at lære noget om kirken og 
kristendommen og høre bibelfortællin-
ger. Det skal vi gøre på en sjov, legende, 
undersøgende måde, og vi vil synge og 
være kreative. Vi mødes én gang om 
ugen. Første gang bliver i februar. Jeg 
henter børnene på skolen. Jeg sørger for 
forplejning, når de kommer, så de ikke 
går helt sukkerkolde. Minikonfirmandun-
dervisningen består af omkring ti gange, 
inklusive sidste gang, som afsluttes ved 
en familiegudstjeneste i Trige Kirke. Alle 
børn er velkomne til at deltage, også hvis 
man ikke er døbt. Det eneste krav er, at 
man tilmelder sig via mail med informati-
oner om barnets navn og hvilken klasse, 
han/ hun går i.  
Sognepræst Juma Nellemann Kruse 
(mail: jukr@km.dk)

Konfirmand
2020

Mini

STRIKKECAFÉ HCA
Torsdage kl. 10.00 på følgende  
datoer: 2. januar / 6. februar /  
5. marts i Trige sognegård

Vi fortsætter vores strikkeformiddage 
i 2020. Vi strikker til Børnehuset på 
Skejby og til os selv. Og nogle strikker 
slet ikke, men hygger. Alle gange er det 
i Trige sognegård, Lergravvej 2 a, Trige.
Henny Hansen og Dorrit Beattie

Det første kvartal ser således ud:

VINTERSTRIK
Torsdag, 2. januar kl. 10

KYNDELMISSESTRIK
Torsdag, 6. februar kl. 10

FORÅRSSTRIK
Torsdag, 5. marts kl. 10

DET SKER I TRIGE

HØJSKOLEN VILDROSEN 
EN FORTÆLLING OM DEN AARHUSIANSKE  
MODSTANDSMAND JENS ERIK SØRENSEN
Onsdag d. 15. januar kl. 10-12 i Trige Sognegård ved 
Ester Christiansen, Aalborg

Ester Christiansen er datter af den 
aarhusianske modstandsmand Jens Erik 
Sørensen. Hun fortæller om faderens 
modstandskamp i Aarhus, om at blive 
angivet af en stikker, arresteret og sendt i 
tysk koncentrationslejr, og hun fortæller 
også om at være vokset op i en familie, 
hvor faderen har været udsat for tortur. 

TV2Nord har rejst med Ester i faderens 
fodspor ned til kz-lejren. Det blev til 4 
tv-udsendelser med titlen Esters Rejse 
– barn af modstandskampen. 

Ester starter med at fortælle om sin  
familie, så viser hun et uddrag af de 4 udsendelser, mens vi drikker kaffe. Filmen varer  
1 time. Bagefter er der mulighed for at stille spørgsmål. Alle er velkomne.
Cecilie Harbo Pedersen

Januar

15X

Opstart onsdag kl. 14.15 
den 19. februar i Trige Sognegård 



HÅND ARBEJDS-
EFTERMIDDAGE 
Søndage 12. januar / 2. februar og 
1. marts kl. 14-16 i Spørring  
Fælleshus 

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 medbrin-
ge dit håndarbejde, så har vi kaffe og te 
på kanden – og så er der tit nogle der 
kommer med lidt godt til.

Kontaktperson: Eva Engstrøm, 61 37 61 64

Koret har bl.a. sunget med Klüvers 
Bigband, Marie Carmen Koppel og  
Stig Rossen. 
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ASTRID I 
VILDMARKEN
Tirsdag den 3. marts kl.19 i Spørring 
Fælleshus

Kom og hør Astrid Ishøj, der er kendt fra 
TV-programmet ”Alene i vildmarken”, 
fortælle om sine fantastiske oplevelser 
i vildmarken: om at have Gud med og 
have tid med ham, om forskellen på at 
være alene og ensom, om vild natur og 
smukke solopgange, om vinderinstinkt 
og forventninger, om relationer, glæde, 
taknemmelighed, frihed og meget mere.

CAFÉ I SPØRRING 
Torsdage kl. 15-16 på følgende datoer: 5. december / 
12. december / 19. december / 9. januar / 16. januar / 
23. januar / 30. januar / 6. februar / 27. februar 
i Spørring Fælleshus

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.

DROP-IN KOR
Torsdage kl. 19-20.15 på følgende 
datoer: 5. december / 12. december / 
19. december / 9. januar / 16. januar 
/ 23. januar / 30. januar / 6. februar / 
27. februar i Spørring kirke

Vi synger et bredt repertoire – fra Høj-
skolesangbogen, 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.

Alle er velkomne – om man læser noder 
eller ej, har sunget i kor eller kun i 
bruse badet - du er hjertelig velkommen 
til at kigge forbi. 

Linda Bolet tlf. 51 28 97 95

TIME-OUT-
LYSMESSE 
Torsdag den 30. januar kl. 20 
i Spørring Kirke

Time-out lysmesse i anledning af den 
kommende Kyndelmisse (2. februar, 
som indtil 1770 var officiel helligdag i 
Danmark). 

Det er egentlig en gammel katolsk 
højtid, også kaldet Maria Renselsesdag, 
hvor man fejrede, at Jomfru Maria, fyrre 
dage efter fødslen af Jesus, var blevet 
”ren” igen. Kvinden er nemlig efter gam-
mel jødisk tradition ”uren” i fyrre dage 
efter en fødsel. 

I vor tid – særligt i en luthersk kirke 
som folkekirken – fokuserer vi mere 
på lysets snarlige genkomst, hvorfor vi 
også kalder det for en lys messe, som er 
den danske oversættelse af det latinske 
”Missa Candelarum”. Nu er vi nemlig 
halvvejs igennem ”vinterhalvåret” 
(regnet fra 1. nov til 1. maj), og det skal 
markeres. 

Der er som sædvanlig våbenhuskaffe 
efter gudstjenesten. 

Sognepræst Juma Nellemann Kruse

FILMKLUBCAFÉ
Tirsdage på følgende datoer:  
14. januar / 4. februar / 10. marts. 
Alle aftener kl. 19 i Spørring Fælles-
hus

Så er der filmaften! Der er 3 tirsdage i 
forårssæsonen hvor vi ser film sammen 
– film, der sætter fokus på livets store 
temaer, dagligdagens udfordringer  
og nye vinkler på vores historie, tro, 
samfund og på os selv. 

Inden filmen er der en kort introduk-
tion, og efter filmen er der kaffe og lidt 
at spise – og mulighed for at snakke lidt 
om filmen. Bare mød op – og tag gerne 
din nabo med til en hyggelig filmaften. 

Hent en folder med det aktuelle pro-
gram i kirken eller til torsdagscafé. 

Pris: 20 kr for kaffen m.m. (betales 
samme aften)

Linda Bolet

DET SKER I ØLSTED

SPILOPPERNE – MUSIKALSK LEGESTUE
Onsdage kl. 9.30-11 på følgende datoer: 15. januar / 5. februar / 18. marts i Spørring Fælleshus

Alle er velkomne – forældre/bedsteforældre som dagplejere der gerne vil give deres børn en god oplevelse. 
Sang, rytmik, musik, bevægelse, leg, kreativitet, spontanitet, hygge og sjov - det er kendetegn for Spørring 
kirkes musikalske legestue.
Der er gang i børnene, når der hoppes, danses, rasles, og synges.  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 
børnesange, 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. 

Kontakt: Linda Bolet tlf. 51 28 97 95

NYTÅRSDAGS GUDSTJENESTE
1. januar kl. 14.00 i Ølsted Kirke

Den 1. januar når de værste tømmermænd 
har lagt sig, så vil vi traditionen tro 
ønske hinanden godt nytår med bobler 
og kransekage i våbenhuset.

JUL I SPØRRING
LUCIA
I år smager vi på lidt af den svenske tradition med at fejre Lucia når vi holder guds-
tjeneste den 8. december kl. 16. Foruden levende lys, og Lucia-optog med unge piger 
fra byen, medvirker der også en kvartet som synger nogle af de traditionelle svenske 
Lucia sange. Gudstjenesten ved Loa Skovgaard Vibe Christensen er for hele familien og 
bagefter går vi sammen i fælleshuset og spiser risengrød, hvor alle er velkomne.
Menighedsrådets aktivitetsudvalg

Kender du en pige, der vil være med i Lucia-optoget?
Har du en pige, der har lyst til at gå Lucia, kan man tilmelde sig til Eva Engström med en 
sms på 61376164. Små som store piger er velkomne – også dem, der går i børnehave. 
Tag kjole med, hvis I har – ellers har vi kjoler, man kan låne. Vi forventer at øve i kirken 
om lørdagen – altså dagen før – kl. 10.00.

INSTITUTIONSJULEGUDSTJENESTE
Tirsdag den 17. december kl. 10.00. Alle hjemmepassede børn og dagplejere er velkomne.

LILLEJULEAFTEN
En gamle og en ny tradition
Lillejuleaften er der gudstjeneste i Spørring Kirke – som 
der har været i mange år nu. Her er der en chance for 
familierne som måske ikke kan være sammen juleaften 
at komme i kirke og tage lidt forskud på julens glæder. 
Eller for de som gerne vil være med til en stille stund i 
kirken inden juletravlheden.

Derfor har menighedsrådet sørget for at have jule-
småkager og portvin klar i våben huset, så vi kan hilse på hinanden og ønske god jul.

HELLIG TRE KONGERS  
FAMILIEGUDSTJENESTE
Hellig Tre Kongers søndag kl. 14.00 i Spørring Kirke
Vi inviterer til en ganske særlig familiegudstjeneste. Det er faktisk kun når første søndag 
efter Nytårsdag falder den 5. januar, at vi har mulighed for ”rigtigt” at fejre Hellig Tre 
Kongers aften. Det er sidste dag, man kan synge julesalmer i kirken, for den 6. januar, 
selve Hellig Tre Kongers dag, er De Tolv Juledage ovre (tæl fra 25. december). Og det 
sker netop i 2020, at Hellig Tre Kongers aften falder på en kirkesøndag, og det skal 
selvfølgelig markeres. Vi kommer til at spise kage i kirken – under gudstjenesten som 
en slags ”nadver” (gammelt ord for mad) – og så afslutter vi 
til sidst den kirkelige jul i kirken med et rabalder. 
Bogstavlig talt.  Forhåbentlig med børnenes hjælp.  
Herefter må vi først synge julesalmer til december igen!
Sognepræst Juma Nellemann Kruse



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 

FEMINISME I ET BIBELSK PERSPEKTIV
Bibelens kvindeskikkelser udgjorde den røde tråd for det sidste højskole- 
arrangement med Lone Hindø som tovholder.

Arrangementet 24. oktober bød på såvel foredrag som fernisering over to kunstneres 
værker. I ord og kunstværker beskrev arrangementet således udvalgte kvindeskikkelser 
i en ellers meget mandsdomineret Bibel. Kimet til projektet blev lagt for år tilbage og 
kom fra en konfirmandundervisning, der satte tanker i gang hos Lone Hindø. Ideen 
voksede da hun lærte kunstnerne Elin Neumann og Ulla Villefrance Salling-Mortensen 
at kende.

»Vi gik i gang for vel et års tid siden. Jeg læste, fortalte og gav det videre, og så gik kunstner-
ne i gang med deres arbejde,« fortalte Lone om arbejdsprocessen.

I sit foredrag knyttede Lone Hindø nogle ord til udvalgte kvindeskikkelser: Eva (den 
første kvinde på jorden, skabt af et ribben fra Adam). Sara (beskrevet som ”ufrugtbar”, 
men som i en fremskreden alder blev mor til Isak, stamfar til det jødiske folk). Videre 
over Ruth (Kong Davids stammoder), dommeren Debora, den jødiske dronning Ester til 
Jomfru Maria – bibelens uden sammenligning mest kendte kvindeskikkelse.

Opstandelsesvidnet  Maria Magdalene
Herefter berettede Lone Hindø om Maria Magdalene (opstandelsesvidnet og kristen-
dommens første forkynder), Elisabeth (mor til Johannes Døberen) samt et par af Lones 
personlige favoritter Maria og Martha (søstrene som prioriterede forskelligt. Martha 
fokuserede på husarbejde mens Maria prioriterede at lytte til Jesu ord).

Endelig hørte vi om Lydia (handelskvinden, der mødte Paulus og lod sig døbe i den 
kristne tro), om Anna, profetinde, der næsten ingen tekst får i bibelen, måske fordi det 
er blevet udraderet, hvilket ifølge Lone Hindøs studier skete med flere kvindeskikkelser 
fra den oprindeligt hebræisksprogrede bibel), og til slut ”herskerinden” Jezzabel.
Siden berettede kunstnerne Ulla Villefrance Salling-Mortensen (skulpturer) og Elin 
Neumann (malede portrætter) om værkerne, arbejdet og tankerne bag.

Tak til Lone Hindø
Inden de cirka 60 fremmødte tog værkerne i nærmere øjesyn fik Henny Hansen ordet, 
for på menighedsrådets vegne at takke Lone Hindø for hendes indsats som menig-
hedsmedarbejder.
»Det er med vemod, men også med glæde jeg takker dig. Vemod fordi du forlader os. Glæde 
fordi du har vist os, hvad en præst også kan, ud over det rent kirkelige,« konstaterede 
Henny Hansen.
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2019 TRIGE ØLSTED SPØRRING
1. s. i advent
søndag den 1. december

10:00 v. Juma 19:00 v. Juma 15:00 v. Juma

2. s. i advent 
søndag den 8. december

16:00 v. Loa
Luciaoptog

3. s. i advent
søndag. den 15. december

10:30 v. Loa
Luciaoptog

4. s. i advent 
søndag den 22. december

10:30 v. Loa

Lillejuleaften 
mandag den 23. december

16:00 v. Juma

Juleaften 
tirsdag den 24. december

13:00 v. Loa
16:00 v. Juma

14:00 v. Loa 15:00 v. Loa

Juledag
onsdag den 25. december

10:30 v. Loa
kirkekaffe med sødt

2. Juledag
torsdag den 26. december

10:30 v. Juma

Nytårsdag
onsdag den 1. januar

14:00 v. Loa

Helligtrekonger
søndag den 5. januar

14:00 v. Juma

1. s. e. Helligtrekonger
søndag den 12. januar

11:00 v. Loa
kirkekaffe

9:30 v. Loa

2. s.e. Helligtrekonger
søndag den 19. januar

9:30 v. Loa 11:00 v. Loa

3. s.e. Helligtrekonger
søndag den 26. januar

9:30 v. Loa 11:00 v. Loa

Timeout gudstjeneste
torsdag den 30. januar

20:00 v. Juma

S.s. e. Helligtrekonger
søndag den 2. februar

16:00 v. Loa

Septuagesima
søndag den 9. februar

9:30 v. Marianne Bonde
med nadver

Seksagesima 
søndag den 16. februar

13:00 v. Juma

Fastelavn 
søndag den 23. februar

10:00 v. Loa 13:00 v. Loa

GUDSTJENESTER
TRIGE · ØLSTED · SPØRRING

Sognebladet kan også læses på: www.trigesogn.dk

Den, der er tro 
i det små, er 
også tro i det 
store. Den, der 
er uærlig i det 
små, er også 
uærlig i det 
store.
(Luk. 16,10)

SIDEN SIDST

Kunstnerne Ulla Villefrance Salling-Mortensen (t.v.) og Elin Neumann flankerer foredrags-
holderen Lone Hindø ved ferniseringen.

Hvis du ønsker en taxa til gudstjenesten, så ring til den præst, 
som har gudstjenesten, og der vil blive bestilt en taxa. 

Lokalcenter Bjørnshøj
3. december kl 14:00 gudstjeneste v. Loa 
7. januar kl. 14:00 gudstjeneste v. Loa
4. februar kl. 14:00 gudstjeneste v. Juma

Glædelig jul og godt nytår!

JULEHJÆLP 
Hvis du har brug for en julekurv med traditionel julemad, så send 
et brev eller mail til undertegnede med kortfattede oplysninger 
om familiemæssige og økonomiske forhold senest mandag den 
9. december 2019. 

Ansøger skal være bosiddende i Trige, Ølsted og Spørring og 
kurven leveres til ansøgerens adresse op til jul. Husk at medsende 
navne og alder på husstandens medlemmer, dit telefonnummer 
mailadresse og adresse.

Sognepræst Loa Christensen, Lergravvej 2 A, 8380 Trige, 8380 Trige. 
Email:losc@km.dk


