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Jeg har lige set en concorde flyve over him
len sydvest for Horsens, eller det tænkte jeg 
en forårsdag for en del år siden.

Nå nej, concorden flyver jo ikke mere, var 
min næste tanke. Desværre vil nogen sige, 
men glemt er den ikke selv om det er mere 
end 15 år siden den sidst fløj. For med dens 
pensionering, så opstod der et udtryk som 
hedder ”a concorde moment”. Betegnelsen 
dækker det fænomen, at vores teknologiske 
udvikling en gang i mellem overhaler sig 
selv.

Corcorden var usammenlignlig med andre 
passagerfly på sin tid, den var langt forud for 
sin tid. Og selv mere end 40 år senere, så er 
vi ikke nået til concorde niveau endnu. Men 
det var for dyrt at udvikle og bygge den, og 
endnu dyrere i drift. 

Men det er da fantatisk at tænke på, at man 
kunne tage en flyvetur i den og sætte sig ind 
i den om morgenen i Paris, krydse Atlanten, 
være til møde i New York, og sætte sine 
ben på jorden igen i Paris, inden dagen var 
omme. En bedrift som den den, der havde 
penge nok, har haft mulighed forhelt til
bage i 1976 og sidste tur var i 2003.

Så ”a corcorde moment” er noget impone
rende, som man hilser velkommen. Men den 
bedrift bærer også en vis vemodighed, fordi 
det ikke kan forsætte, eller at det vil vare 
længe, inden vi vil opleve et nyt ”corcorde 
moment”.

Nu skal det ikke handle om fly, men lige 
nu så oplever vi alle sammen ”a concord 
moment”

For nu kommer foråret. Det er tiden, der 
indbefatter hele potentialet som skaber
værket indeholder. Men vi ved også, at vi 
ikke kommer til at se det fulde potentiale. 
Men her i foråret, når alt spirer frem her i 
starten af marts, hvor man kan se alle de 
små nye skud piple frem på jorden, på buske 
og i træerne. Men vi ved også, at ikke alt 
kommer til at vokse op.

Men det er nu at alt det som ligger glemt i 
jorden giver livet en chance, det er nu det 
hele folder sig ud, eller forsøger sig på det.
Det er derfor de små erantis, anemoner, 
krokusere, vintergækker og hvad de små 
forårsbebudere vælter frem som de første, 
for eller nå de ikke at nyde solens livgivende 
lys. For de vil tabe til de højere blomster som 
ruller afsted i næste omgang og sådan ruller 
den næste mange måneder indtil november 
igen melder sin ankomst.

Så nyd dette ”concorde moment” fra vor 
Herren egen natur, der går et helt år inden 
den kommer igen og bølgerne af blomster 
ruller indover os igen.

Loa Christensen
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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.

FORÅRS-
FATAMORGANA

”Op, al den ting, som Gud har gjort,
hans herlighed at prise!
Det mindste, han har skabt, er stort
og kan hans magt bevise”.
DDS 15



FÆLLESSANG 
Tirsdag den 3. marts og 7. april kl. 19  i Trige sognegård

Den første tirsdag i hver måned mødes vi til en times fællessang i sognegården 
på Lergravvej 2A. 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. 

Vores udgangspunkt er Højskolesangbogen, men vi skal også synge alle mulige 
andre sange, både nye og gamle, kendte som ukendte. 

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 13. marts  i Trige kirke 

I marts starter et nyt forløb med musi
kalsk legestue for børn på ca. 13 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. 

JAZZKONCERT 
I TRIGE SOGNE-
GÅRD MED 
FLENS BORG/
VENNDT-DUO 
Torsdag den 20. februar kl. 19.30 
i Trige sognegård 

I februar inviterer vi til en festlig koncert 
i sognegården med multiinstrumentali
sten Jacob Venndt og pianisten Pojken 
Flensborg. Flensborg/VenndtDuo har 
deres mere end 15årige levetid spillet 
et utal af jazzkoncerter, kirkekoncer
ter, skolekoncerter, spillet til private 
arrangementer, på højskoler, efterskoler 
– og medvirket ved en Gudstjeneste for 
DRkirken. Med andre ord en fleksibel 
størrelse, hvis lyriske, drømmende og 
muntre lydunivers skabes af instrumen
terne klaver, kontrabas og kromatisk 
mundharpe, og bæres frem af de to 
herres veludviklede trang til at under
holde og fortælle om deres musik. 

Inspirationen er hentet fra jazzhisto
riens store komponister, men duoen 
trækker også på den klassiske mu
siktradition, folkemusikken, de store 
filmkomponister og den danske sang 
og salmeskat. 
Koncerten er gratis og alle er velkomne.
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GUDSTJENESTE 
Afslutning for mini-konfirmander
Palmesøndag den 5. april  kl. 11  
i Trige Kirke

Velkommen til en anderledes familie
gudstjeneste, hvor der vil være afslutning 
for årets minikonfirmander. Påskens 
begivenheder vil være et centralt tema, 
når vi fejrer palmesøndag sammen. Der 
er våbenhuskaffe bagefter. 
Sognepræst Juma Nellemann Kruse 

Konfirmand
2020-21

Mini STRIKKECAFÉ HCA
i Trige Sognegård, Lergravvej 2a, 
Trige

Vi vil gerne invitere til strikkeformid
dage. Vi mødes og strikker til Røde Kors, 
til Børnehuset på Skejby Sygehus, som 
hedder Trygfondens familiehus, samt 
til os selv. 

Vi har hver gang kort afspænding ved 
Dorrit Beattie. Det er afspænding i 
forhold til at strikke, hækle m.m.  
Og vi hører ver gang et eventyr af  
H. C. Andersen. 

FORÅRSSTRIK
den 5. marts kl. 10

PÅSKESTRIK
den 2. april kl. 10

MAJSTRIK
den 7. maj kl. 10

Ønsker du at vide mere kontakt: 
Lone Hindø, lohi@lonehindoe.dk  eller 
Henny Hansen på 3020 2899. 

Venlig hilsen 
Lone Hindø, Henny Hansen, Dorrit Beattie 
og Cecilie Harbo Pedersen

DET SKER I TRIGE

HØJSKOLEN VILDROSEN 
HEKSEFORFØLGELSERNE - FØR OG NU 
Onsdag den 18. marts kl. 10 i Trige sognegård  
ved Morten Skovsted, sognepræst Hjortshøj

Januar

15X

Marts

18X

Konfirmand
2020-21

KONFIRMAND-
GUDSTJENSTE 
Søndag den 19. april kl. 16 
i Trige Kirke

Dette års konfirmander inviterer alle til 
gudstjeneste. Gudstjenesten bliver for
beredt af konfirmanderne, og vi må se 
om der også bliver plads til en præst.
Vi håber I har lyst til at komme.

FÅ NYT FRA 
TRIGE SOGN VIA 
E-MAIL  
Ved at indtaste din emailadresse på 
www.trigesogn.dk kan du modtage en 
mail hver gang der lægges nyt på hjem
mesiden og derved holde dig opdateret 
vedr. arrangementer og lign. Tilmelding 
sker på trigesogn.dk

De fleste kender til fortidens heksefor
følgelser, hvor tusindvis af (især) kvinder 
blev brændt på bålet, fordi de angiveligt 
var i ledtog med Satan selv. Mange har 
også den forestilling, at det hele foregik 
i den mørke middelalder, og at det var 
de kvindeforskrækkede præster og den 
undertrykkende kirke, der  imod folkets 
vilje  smed uskyldige kvinder på bålet. 
Men virkeligheden er mere nuanceret. 

Hekseforfølgelserne begyndte, da 
middelalderen sluttede og ophørte først 
for 300 år siden. I foredraget vil Morten 
Skovsted gennemgå de historiske rødder 
og forudsæt ningerne for hekseforfølgel
serne i Europa og særligt i Danmark. 

Foredraget trækker linjer op til vores 
egen tid: Er det kun fortid med heksefor
følgelser, eller kender vi også i dag til at 
udskamme ’de andre’ og placere skylden 
for det onde hos ’de fremmede’? 
Alle er velkomne.
 
Cecilie Harbo Pedersen

HØJSKOLEN VILDROSEN 
ELLEN DAHL – DEN GLEMTE SØSTER 
Onsdag den 19. februar kl. 10 i Trige Sognegård ved Karin Rank Gottlieb, 
sognepræst Tilst

Ellen Dahl var den søster til Karen Blixen, som holdt sig mest i baggrunden. 
Men hun var som ung nok den mest rebelske og den politisk mest rabiate. ´Det fik nogle konsekvenser, 
som var en del mere vovemodige, end man kendte i resten af familien. Hun var erklæret anarkist og 
besøgte Rusland i 1911.



FAMILIE-
GUDSTJENESTE
Med Melodi Grand Prix-tema, søn-
dag den 3. maj 2020 i Spørring kirke
 
Der inviteres til gudstjeneste, hvor 
temaet bliver Melodi Grand Prix. Det 
vil sige, at både sange og prædiken 
kommer til at relatere sig til melodi
grandprixtekster, og deres univers. 

Der er sikkert ikke så mange, der forbin
der Melodi Grand Prix og kristendom
men, men under denne gudstjeneste 
vil vi forsøge alligevel. Der er nadver 
under gudstjenesten og våbenhuskaffe 
bagefter. 

Sognepræst Juma Nellemann Kruse

SPAGETTI-
GUDSTJENESTE 
Torsdag den 26. marts kl. 17 i Ølsted 
kirke
 
Torsdag den 26. marts skal vi holde 
familiegudstjeneste, hvor vi skal ud og 
sejle en tur i kirkeskibet så må vi se hvor 
vinden blæser os hen. Sejladsen tager 
30 minutter. 

Efter gudstjenesten er der fælles
spisning i sognehuset. 

Vi starter i kirken 17:00.

HÅND ARBEJDS-
EFTERMIDDAGE 
Den 1. marts og 5. april i Spørring  
Fælleshus 

Vi mødes på tværs af alder og hygger 
os sammen med at folde papir, strikke, 
hækle, sy korsting… og får lidt inspirati
on, opmuntring og hjælp. Du skal bare 
medbringe dit håndarbejde, så har vi 
kaffe og te på kanden – og så er der tit 
nogle der kommer med lidt godt til. 

Eva Engström 61376164 

MIDT I EN ENGLETID  
Hyrden fulgte den ukendte mand  som havde bedt om ild til at varme sin kone og sit 
nyfødte barn  helt hen til den kolde klippehule hvor der ikke var andet end nøgne, 
kolde stenvægge. 

Skønt han var en hård mand blev han rørt og rakte den fremmede mand et blødt, 
hvidt fåreskind og sagde at han skulle lade barnet sove på det. 
Men i samme øjeblik som han viste at også han kunne være barmhjertig, blev hans 
øjne åbnet, og han så hvad han ikke før havde kunnet se og hørte hvad han ikke før 
havde kunnet høre. 

Han så at der rundt om ham stod en tæt kreds af små sølvvingede engle, og alle sang 
de med høj stemme at i nat var frelseren født der skulle frelse verden fra dens synder. 
Og det som den hyrde så, ville vi også kunne se, for englene flyver under himlen hver 
julenat, hvis blot vi havde øjne for at se dem. 

Og Spørring Børnehus hjalp os få øje på de engle. Efter deres besøg i Spørring kirke, 
klippede, klistrede og tegnede de engle til stenvæggen og til at hænge op under him
len. Der var de helt hen til julens afslutning ved Helligetrekongersøndag, hvor sognet 
fik sat punktum på julen med knallerter, kongekage og familiegudstjeneste. 

Og nu forbereder vi os allerede på den store påsketid. Også 3.b fra Bakkegårdsskolen, 
som er midt i et forløb om Påsken. Derfor kommer de også på besøg i Spørring – for 
der hænger deres Påskekunst fra Palmesøndag og hen til de første par søndage efter 
Påske. Og englen er selvfølgelig også med – som sidder ved den tomme grav og for
tæller kvinderne, at mørket er vendt til lyset, at alt er blevet vendt, alt er blevet nyt. 

Og hver Påske hører vi englens budskab om den Gudskraft som hiver den døde fra 
mørket og ånder nyt liv i ham. Men kvinderne ved graven er bange og disciplene har 
svært ved at greje det. Mens 2 disciple er på vej til Emmaus er der en der slår følge 
med dem. De genkender ham ikke, for øjnene kunne ikke se hvad brændte i deres 
hjerter. Men da de spiste sammen og den ukendte brød brødet med dem – så kunne 
de se, at det var Jesus. 

”Det er ikke lys og lamper det kommer an på, og det er ikke vigtigt med måne og sol, 
men det som er nødvendigt er at vi har øjne af den slags der kan se Guds herlighed.”
Fortællingen er fra Kristus Legender, Selma Lagerlöf ”Den hellige nat” 

Linda Bolet
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SPILOPPERNE 
– MUSIKALSK 
LEGESTUE
Onsdage kl. 9.30-11 på følgende 
datoer: den 10. marts, 15. april, 
20. maj og 17. juni i Spørring Fælles-
hus

Alle er velkomne – forældre/bedstefor
ældre som dagplejere der gerne vil give 
deres børn en god oplevelse med sang, 
musik, bevægelse, leg, rytmik og sjov. 
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 
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DANMARK SPISER SAMMEN 
 – og det gør vi også i Spørring fælleshus fredag den 24. april
 
Vi samarbejder med Spørring Borgerforening om at skabe gode rammer for en hygge
lig aften i Spørring Fælleshus – god mad og samtale med folk man kender – og dem 
man ikke kender endnu. Der er lidt tid endnu – og der kommer flere informationer i 
Spørring Posten om menu, tidspunkt og tilmelding. 
Linda Bolet 

ASTRID I 
VILDMARKEN
Tirsdag den 3. marts kl.19 
i Spørring Fælleshus

Kom og hør Astrid Ishøj, der er kendt fra 
TVprogrammet ”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. 

Der er tid til at spørge ind og selvfølge
lig også snakke sammen over en god 
kop kaffe og stykke kringle.

SIDEN SIDST

FASTELAVNS-
GUDSTJENESTE 
Den 23. februar kl. 13 i Ølsted kirke
 
Den 23. februar skal fasten indledes med 
fest udkældning og tøndeslagning. Det 
hele starter med en gudstjeneste i kirken, 
bagefter går vi i sognehuset. 

Det sker i Ølsted kirke og 
gudstjenesten begynder kl. 13:00. 
Udklædning er ikke krav, men 
man må gerne.
Vel mødt



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 

ONSDAGSSANG, JULE HISTORIE 
OG OTHELLO LAGKAGE
Der var glade ansigter, da Anne Marie Thygesen slog an til onsdagssang på Plejecen
ter Bjørnshøj. Her mødes beboere fra centret og folk fra lokalområdet til hygge hver 
onsdag kl. 14, men denne onsdag i december var noget særligt. Efter et par sange 
læste præsten Loa Christensen julehistorie. Det var nu ikke en rigtig julehistorie, det var 
faktisk en sommerhistorie fra Skæring strand, men den var trykt i ’Min egen Julebog’ fra 
1962, og historiens pointe var endegyldig uanset hvornår på året den læses. 

Der er tradition for, at Trige Menighedsråd hvert år i julemåneden donerer Othello
lagkage for de fremmødte og da lagkagen og kaffen kom på bordet, var der smil over 
hele linjen. Efter kaffepausen blev der tid til endnu et par julesange/salmer. Ros til de 
frivillige, der disse onsdage drager omsorg for, at de af plejecentrets boere, der har lyst 
til at deltage, bliver hentet og får en hyggelig time med musik, kaffe og samvær. 
Henny Hansen

EN TAK TIL DE FRIVILLIGE I 
SOGNETS ARBEJDE 
Den 3. januar var de frivillige med tilknytning til Trige Sogns forskellige aktivite-
ter indbudt til nytårskur i Trige Sognegård.  

»Kuren i dag er en tak til jer. Jeres engagement holder vores niveau højt og giver nær
vær og omsorg til de, der deltager i kirkens aktiviteter. Tak for jeres indsats,« lød det på 
menighedsrådets vegne fra Henny Hansen, henvendt til de knap 30 fremmødte. 
Også i 2020 videreføres de vanlige aktiviteter såsom HCA Strikkeklub, onsdagssang i 
plejeboligerne, højskole i sognegården samt gudstjenester på Bjørnshøj Centret den 
første tirsdag i måneden. 

Besøgstjeneste overvejes 
»Er det så nok? Hvornår er nok nok,« spurgte Henny Hansen retorisk idet hun tilføjede: 
»Både Dronningen og statsministeren nævnte ensomhed i deres nytårstaler. Det er 
også et fokusområde for folkekirken. Da jeg var barn, var det naturligt, at familiemed
lemmer tog vare på de ældste i familien. Den samfundsstruktur vi har i dag, gør at 
familierne spredes for alle vinde og at både mand og kvinde har fuldtidsjob. Det levner 
ikke tid til at varetage de gamle dyder og derfor genererer det mange ældre som sidder 
tilbage når ægtefællerne er døde.« 

I Trige Sogn findes 1008 personer i aldersgruppen fra 50 til 79 år, heraf bor 245 alene, 
svarende til 25 procent. I aldersgruppen fra 80 til 99 år findes 85 personer, heraf bor  
51 alene. Det er 60 procent. 

»De tal siger selvfølgelig ikke noget om, hvor mange der er ensomme, men hvis vi ser 
på, hvor mange der deltager i kirkens 
aktiviteter, så sidder der ret mange 
som ikke kommer ud og som måske 
gerne vil have besøg. Det åbner op 
for ideen om en besøgstjeneste,« 
sagde Henny Hansen og lagde op  
til meningstilkendegivelser herom. 

Efter en sang hyggede de frivillige  
sig i et par timer i hinandens selskab.
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2020 TRIGE ØLSTED SPØRRING
1.søn. i fasten 1. marts 9.30 JNK  11.00  JNK

2 søn. i fasten 8. marts 11.00 Loa 9.30 Loa

3.søn i fasten 15. marts 11.00 Loa 9.30 Loa

Timeout 19. marts  20.00  JNK, Timeout

Midfaste 22. marts 9.30 Loa 11.00 Loa  

Spaghettigudstjeneste 
26. marts 

17.00 Loa  

Mariæ Bebudelse 29. marts 11.00 JNK 9.30 JNK

Palmesøndag 5. april 11.00 JNK
Familie, miniafslut 

 

Skærtorsdag 9. april 19:00 Loa

Langfredag 10. april 10.30 JNK  

Påskesøndag 12. april 11.00 Loa 9.30 Loa

1.søn. efter påske 19. april 16.00 Loa
Konfirmandgudstjeneste

11:00 v. Loa

2.søn. efter påske 26. april 9.30 Loa 11.00 Loa

3.søn. efter påske 3. maj 11.00 JNK, Familie, GP

St. Bededag 8. maj 10.00 Loa, konfirmation  

Lørdag 9. maj 10.00 Loa, konfirmation

4. søn efter påske 10. maj 10.00 Loa, konfirmation

5. søn efter påske 17. maj 11.00 Loa 9.30 Loa

Kr. Himmelfart 21. maj 20.00 Loa, Timeout

6. søn efter påske 24. maj 9.30 Loa 11.00 Loa

Pinsesøndag 31. maj 9.30 JNK 11.00 JNK

GUDSTJENESTER
TRIGE · ØLSTED · SPØRRING

Sognebladet kan også læses på: www.trigesogn.dk

Ingen skal 
tage jeres 
glæde fra jer. 
(Joh. 16,22)

SIDEN SIDST

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).

Lokalcenter Bjørnshøj
Tirsdag den 3. marts kl. 14.00 (Loa)
Tirsdag den 7. april kl. 14.00. (Loa)
Tirsdag den 5. maj kl. 14.00. (Juma)

Diakoni er et fint kirkeligt ord for ”tjeneste” 
(det græske ord, diakonia, betyder tjeneste), 
og når vi taler om den kirkelige diakoni, så 
taler vi om kirkens sociale arbejde. Næste
kærlighed i praksis om man vil. Fra gammel 
tid taler man om, at kirken skal stå på tre 
ben: Forkyndelse, undervisning og diakoni. 
Forkyndelsen siger muligvis sig selv. Den 
foregår især hver søndag i kirken. Undervis

ning er ikke mindst møntet på konfirmander 
og minikonfirmander. Og nok så vigtigt er 
der kirkens sociale arbejde. Det er det, der 
samles ind til, når der tales om ”sognets me
nighedspleje”. I praksis dækker det over alt 
fra julehjælp til konfirmandhjælp og andre 
økonomiske håndsrækninger til udsatte 
familier. 

Fra og med påsken 2020 vil vi begynde at 
samle ind i kirkerne. Men vi vil begrænse 
det til højtiderne. Det vil sige, at vi til påske, 
pinse og jul vil opfordre til give en skærv til 
kirkebøssen. Hvad pengene præcist bliver 
brugt til, vil blive præciseret fra prædike
stolen. 
Sognepræst Juma Nellemann Kruse

KIRKENS DIAKONI – INDSAMLING I PASTORATETS KIRKER


