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Hvad betød det i gamle
dage at få høsten i hus?
Og hvad betyder det i dag?
Kom med til Høstgudstjeneste
og hør mere.
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ADRESSELISTE

SOGNE- OG KIRKEVEJVISER
TRIGE SOGNEGÅRD

Lergravvej 2, Trige
E-mail: trige.sogn@km.dk
Sognepræst
Trine Gjørtz
E-mail: tg@km.dk
Tlf. 40 52 26 32
Træffes ikke mandag.
Sognepræst
Juma Nellemann Kruse
E-mail: jukr@km.dk
Tlf. 21 60 53 50

Kirkekontor
Lisbjergvej 15A, Lisbjerg, 8200 Aarhus N
Tlf. 51 81 13 44
Kontortid mandag-fredag 9-13,
onsdag tillige 16-18.
Kordegn
Conny Sørensen
Monica Skrubbeltrang
Michelle T Drebis
Organist
Cecilie Harbo Pedersen
E-mail: cilleharbo@hotmail.com
Tlf. 40 26 59 89
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LÆRTE VI EGENTLIG NOGET?

Af coronaen, som jo stadig huserer….

ØLSTED SOGN

E-mail: oelsted.sognaarhus@km.dk
Menighedsrådsformand
Niels Hjortshøj
E-mail: bertha.hjort@mail.dk
Tlf. 51 95 92 08
Kasserer
Birte Skrøder Bødskov
E-mail: birtebodskov@gmail.com
Tlf. 23 30 03 02
Kirkeværge
Preben Holm Laursen
Tlf. 22 92 73 08
Kontakt vedr. kirkegården til
kirkeværgen

SPØRRING SOGN

E-mail: spoerring.sogn@km.dk
Menighedsrådsformand
Louise Højbjerg Jacobsen
E-mail: louisehojbjerg@gmail.com
Tlf. 22 61 36 86
Kasserer
Thorkild Qvist Frandsen
E-mail: tqfrandsen@gmail.com
Tlf. 61 42 25 11

I skrivende stund kender vi ikke status på
den pandemi, som har floreret i vores land,
men spørgsmålet – om vi har lært noget, er
stadig mere end aktuelt. Og ja – vi har lært
noget – eller rettere: Jeg tror, jeg har lært
noget.

Det blev tydeligt at det, vi plejer at dele med
hinanden, havde en langt større betydning,
end vi måske lægger mærke til i hverdagen.
Ting, vi tog for givet, at mødes – gå på arbejde, gå i skole, handle, rejse – ja, endda at gå i
kirke, blev taget fra os.

Jeg har lært noget om, hvor vigtig kirken
er for et samfunds sammenhængskraft i en
krisetid.

Vi skal elske vores næste, siger Vorherre selv.
Ikke bare på papiret, men coronaen har lært
os, at det ikke er en selvfølge, at vi har hinanden. Vi kan ikke tage hinanden for givet!

Derfor er det en stor glæde for mig, at vi
nu starter en besøgstjeneste i Trige. Og
vi vil starte samtalesaloner. I forvejen har
vi jo rigtig mange gode og spændende
tiltag i hele pastoratet, og jeg glæder mig
til de mange arrangementer, som efteråret
byder på. Blandt andet Jumas foredrag om
Luther og det kristne menneskes forhold til
pandemier.
Trine Gjørtz, sognepræst

Jo, vist blev vi lukkede, men vi, præster/
ansatte/menighedsrådene arbejdede stadig
i baggrunden – for nogles vedkommende
mere end nogensinde før.
Jeg lærte, selvom jeg godt vidste det i
forvejen, hvor vigtige vi mennesker er for
hinanden.
Det blev som hugget ud i stenen med budene, som Moses bar ned af bjerget, at vi ikke
kan leve uden hinanden.
Den isolation, som pludselig blev en del af
vores hverdag, var uvant og efter den første
uge – også ubehagelig. Til sidst blev det
faktisk meget ubehageligt. Vi savnede vel
ganske enkelt at tale med hinanden? Drikke
en kop kaffe og dele tanker om dette og
hint.

Kirkeværge
Merete Møller Christensen
E-mail: meretevagn@gmail.com
Tlf. 26 62 17 83

TRIGE SOGN
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.

BRUG BORGER.DK
●

●

●
●

●

●

 år I er ugifte og ønsker fælles for
N
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.

Menighedsrådsformand
Nanna Venø Sørensen
E-mail: nannavenoe@hotmail.com
Tlf. 42 17 40 23
Kasserer
Anne Birthe Bruun Madsen
E-mail: bruunmadsen@mail.dk
Tlf. 21 40 87 90
Kirkeværge
Poul Erik Hørning Jensen
E-mail: poulerik@hoerningjensen.dk
Tlf. 61 45 86 98
Graver
Kenneth Svendson
E-mail: trigegraver@hotmail.dk
Tlf. 24 49 44 57

Graver
Ruth Spanner
E-mail: stormspanner@hotmail.com
Tlf. 86 45 45 38 / 22 57 77 20
Kateket
Linda Bolet
E-mail: spoerring.kateket@gmail.com
Tlf. 51 28 97 95

NY BESØGSTJENESTE
I TRIGE SOGN
Trige Menighedsråd tager nu initiativ til
etablering af en besøgstjeneste til gavn for
ældre og ensomme i lokalsamfundet. Kom
til informationsmøde 11. september i Trige
Sognegård. I folkekirken arbejdes der til
stadighed med at udbrede sociale tiltag i
lokalområderne.
I Trige Menighedsråd ved vi, at mange ældre
borgere i området bor alene, og selvom vi
har mange deltagere i Højskole, strikkeklub,
onsdagssang og den månedlige gudstjeneste på lokalcenter Bjørnshøj, er der også
en del, som ikke kommer i sociale sammenhænge.

At bo alene er ikke ensbetydende med at
være ensom, men det fremgår ofte af medierne, at det kniber med besøg fra familie og
venner, når man bor alene.

For at finde ud af, om der er interesse for
tiltaget inviterer Menighedsrådet til en snak
og en kop kaffe fredag den 11. september
kl. 14.00 i Trige Sognegård.

Det skulle være mærkeligt, hvis ikke der
også i Trige sogn findes mange som ville
sætte pris på lejlighedsvise besøg til en snak
og måske en kop kaffe. Flere af omegnens
sogne har allerede besøgstjenester. Det må
også kunne lade sig gøre i Trige, det skal i
hvert fald prøves.

Alle interesserede er velkommen. Både de
der har lyst til at være besøgsven, de der
gerne vil have besøg, og de der bare har lyst
til at høre, hvad en besøgstjeneste handler
om.
Vel mødt, Trige Menighedsråd
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DET SKER I TRIGE

BABYSALMESANG I
TRIGE KIRKE

8 fredage kl. 10.30. Første gang er
fredag den 23. oktober
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 2-12 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.
Der er plads til 10 babyer på holdet.
Tilmelding er nødvendig hos organist
Cecilie Harbo Pedersen på 40 26 59 89/
cilleharbo@hotmail.com.

SAMTALESALON

MUSIKALSK
LEGESTUE

– kom og tal om det at være menneske! Kl. 14 -16.00 i Trige sognegård.
1. gang den 10. oktober, 2. gang den 7. november.

6 fredage kl. 9.30 i Trige kirke. Første
gang er fredag den 23. oktober.

I Trige vil vi fremover afholde samtalesalon 4 gange
om året. En samtalesalon er et mødested med plads
til fordybelse i livets både store og små spørgsmål.
Hvor ofte giver man sig hen i samtale med
mennesker, man måske ikke kender på forhånd?
Det bliver der lejlighed til her.

Efter efterårsferien 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 dagplejere,
forældre og bedsteforældre. Alle er
velkomne. Der er plads til ca. 15 børn.

Efter et kort oplæg, hvor dagens tema præsenteres,
går samtalen i gang i små grupper.

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

Undervejs er der en pause hvor vi serverer lidt godt
til ganen.
Af hensyn til forplejning er tilmelding nødvendig
2 dage før til 61 15 03 80.

HUMOR I TILVÆRELSEN

Onsdag den 16. september, Trige sognegård kl. 10.00
Ved Ejvind Nielsen, maler og skulptør, tidl. sognepræst

FÆLLESSANG

1. september, 6. oktober,
3. november og 1. december
kl. 19.00 i Trige sognegård

Cecilie Harbo Pedersen

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

FORTÆLLEAFTEN

Septe

mber

16X

STRIKKECAFÉ /
H.C. ANDERSEN

Den første torsdag i måneden kl. 10
i Trige sognegård – 2. halvår, 2020
3. SEPTEMBER Septemberstrik v. Lone, Dorrit, Cecilie og Henny
1. OKTOBER
Efterårsstrik v. Lone, Henny, Cecilie og Dorrit
5. NOVEMBER Novemberstrik v. Henny, Cecilie og Dorrit
10. DECEMBER	
Adventsstrik v. Lone, Cecilie, Dorrit og Henny (NB, den 2. torsdag)
Vi mødes og strikker til Røde Kors, til Børnehuset på Skejby Sygehus, som hedder
Trygfondens Familiehus, samt til os selv. Vi vil drikke kaffe og te og hver gang høre et
eventyr af H.C. Andersen. Den første torsdag i måneden kl. 10. H. C. Andersen er både til
børn og voksne. Børnehuset har bedt os om at hjælpe med at strikke tøj til deres bamser, som hvert barn får. Og har du ikke lyst til at strikke, er du også meget velkommen til
bare at hygge sammen med os. Og hver gang afspænding. Velkommen til alle.
Venlig hilsen
Lone Hindø, Dorrit Beattie, Cecilie Harbo Pedersen og Henny Hansen (30202899)

Onsdag den 21. oktober, Trige sognegård kl. 10.00
Ved Torben Brink, sognepræst

Sognepræst Juma Nellemann Kruse

er

21X

I dag opfattes Emma Gad som en stramtandet regelrytter, og de fleste forbinder hende
vist kun med ”Takt og Tone”. Men i virkeligheden var hun en populær og anerkendt
dramatiker, der skrev stribevis af dristige skuespil til bl.a. Det Kongelige Teater. Hun var
en ivrig samfundsdebattør, kvindesagsforkæmper og fagforeningspioner. Og så var hun
Danmarks første kvindelige journalist.

Cecilie Harbo Pedersen

Mød Peter Tudvad i Trige Sognegård
den 24. september kl. 19.00.

Fortælleaften med kaffe og kage.
Har du været på ferie i Prag, har du
muligvis hørt om Jan Hus. Denne aften
skal vi høre den dramatiske historie om
Jan Hus, som endte på bålet pga sin tro.
Han er blevet kaldt for Martin Luthers
forløber, men har også sin helt egen
historie. Filosoffen Peter Tudvad er en
fantastisk fortæller, og vil indvie os andre
i Jan Hus’ fascinerende liv. Der er kaffe og
kage undervejs.

Oktob

Emma Gad har i over 100 år været svaret på ethvert spørgsmål, der har med korrekt
opførsel at gøre. Med bogen ”Takt og Tone” (december 1918) beskrev hun måske nok
først og fremmest en verden, der allerede dengang var ved at være af i går. Men samtidig udstak hun nogle praktiske retningslinjer, der til dels stadigvæk gør sig gældende.
Venligt og bestemt, men også med stor humor!

Alle er velkomne.

Den første tirsdag i hver måned mødes
vi til en times fællessang i sognegården.
Bagefter er der mulighed for at drikke
en kop kaffe eller the.
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.

PÅ SPORET AF EMMA GAD
- TAKTENS TONEMESTER GENNEM 100 ÅR

Torben Brink fortæller levende
og med slet skjult kærlighed om
den gamle dame, og han krydrer
sin beretning med både
illustrationer og citater fra
hendes kendte og mindre
kendte værker.

HØJSKOLEN VILDROSEN

Om humor og livsglæde som fundament og gennemslagskraft
i tilværelsen. Overvejelser over livet og hvad der har betydning
for, at livsglæden og det livsbekræftende får plads i hverdagen.
Samtidig er foredraget (med mange eksempler) et muntert
opgør med stilstand, brokkeri, magelighed og pessimisme.
Alle er velkomne.

HØJSKOLEN VILDROSEN

HØSTGUDSTJENESTE

i Trige Kirke den 4. oktober kl. 10.00

Vi skal – traditionen tro – igen i år fejre
høsten i Trige Kirke. Det gør vi ved at
synge de klassiske høstsalmer, og prædiken vil – ud over at tale om dagens tekst
– også binde en sløjfe omkring høsttemaet. Hvad betød det i gamle dage at få
høsten i hus? Og hvad betyder det i dag?
Efter gudstjenesten serveres der en
forfriskning.
Sognepræst Juma Nellemann Kruse
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DET SKER I SPØRRING

DROP-IN KOR

Der er kor på følgende datoer:
3. september
10. september
17. september
24. september
1. oktober
8. oktober
Vi holder efterårsferie den
15. oktober
22. oktober
Måske vil du godt lægge stemme til
vores lille kor? Vi får gang i stemmerne
igen efter en lang sommerpause – men
mon ikke man har gået og sunget lidt
for sig selv en gang i mellem.
Vi synger, griner, øver os, lytter,
følges ad og hjælpes ad hver torsdag
kl. 19-20.15 i kirken*. Og repertoiret er
bredt – fra Højskolesangbogen, nye
og gamle salmer, sange, korværker på
forskellige sprog…
Har du lyst til at være med er du
hjertelig velkommen til at kigge forbi.
* Er kirken lukket øver vi i Fælleshuset
Linda Bolet, tlf. 51 28 97 95

DET SKER I SPØRRING

MENIGHEDSRÅDSVALG

Husk valg til menighedsrådet tirsdag den 15. september i fælleshuset kl. 19
Der er valgforsamling i fælleshuset, hvor vi skal have valgt fem medlemmer samt
suppleanter til menighedsrådet i Spørring Sogn. Kom og vær med til at bestemme,
hvem der skal være med til at sætte retningen for tros- og kulturlivet - og ikke mindst
det sociale liv - i og omkring Spørring Kirke til glæde og gavn for vores landsby.

HÅNDARBEJDSEFTERMIDDAGE

Søndage kl. 14-16.00 i Spørring Fælleshus

Hver gang er der et tema, som man kan lade sig inspirere af og evt. prøve af.
Men derfor er man stadigvæk velkommen til at tage sit projekt med som man går og
arbejder med. Vi mødes på tværs af alder og hygger os sammen og får lidt inspiration,
opmuntring og hjælp. Der er altid kaffe og te på kanden – og så er der altid nogle der
kommer med lidt godt til.
6. september
Metal blomster v/ Palle Holm
Kom og lær hvordan du folder fine blomster
af dine coladåser.
4. oktober
Korssting og petit point
v/Edward Broadbridge
Han fortæller om hvordan og hvorfor han
er kommet i gang med at sy de mange forskellige projekter.
Han tager lidt med, så man kan få inspiration til smukke puder og billeder.

Tirsdag den 22. september kl. 19.00 i Spørring Fælleshus

Søndag den 20. september kl. 10
på Grøntoppen
Konfirmander kommer med kurve, med
årets høst, som vi holder auktion over.
Vi håber på godt vejr!

Filmklubben er en mulighed for at mødes lokalt på kryds og tværs, til gode,
tankevækkende, underholdende film i godt selskab. Her er der plads til at tale
sammen, få nye vinkler og indsigt – i historien, i troen, i livet og i samfund.
·H
 ver gang er der en kort introduktion før og samtale efter over en let anretning
og kaffe.
· Medlemskabet i klubben er gratis. Meld dig til når du kommer første gang.
· Pris for kaffe m.v. 20 kr. (betales på dagen)
Hele programmet er på gaden – find det i Fælleshuset, våbenhuset og på
FB/Spørring Sogn.
FØRSTE AFTEN: ”OM GUDER OG MÆND”
Algeriet 1996. Franske cisterciensermunke i Atlas-bjergene lever side om side
med den muslimske befolkning. De er respekteret for deres arbejde blandt de
fattige og deltager i hverdagslivet i landsbyen. Men landet præges af tiltagende
uroligheder og kamp mellem terrorgrupper og landets korrupte styre.
Filmen skildrer den umulig beslutning de står over for – de må enten blive og
risikere livet og deres åndelige kald eller lade sig intimidere og flygte.
Alle interesserede er velkomne!
Linda Bolet

Spørgmål? Ring gerne til Eva Engström 61376164

VANSKELIGE FORÆLDRE
- OG HVORDAN MAN HÅNDTERER DEM

HØSTGUDSTJENESTE

FILMKLUBBEN

Tirsdage fra kl. 19.00 i Spørring Fælleshus
Den 1. september / 20. oktober / 10. november / 1. december

Spørring Ungdomsklub og Spørring Menighedsråds aktivitetsklub er gået sammen om
at indbyde Nina Lynggaard Jørgensen, i selskab med sin mor, fotograf Inge Lynggaard
Hansen til at give indblik i de
samtaler og overvejelser der
møntede ud i hendes lille håndbog,
udgivet i 2019.
Aftenen er tænkt som en mulighed
for samtale og spørgsmål – og
selvfølgelig de sjove eller skæve
historier over kage og sodavand/
kaffe.
Alle er velkomne, så tag dine
forældre med!
Spørgsmål?
Kontakt Linda Bolet
51 28 97 95

DET SKER I ØLSTED

HØSTGUDSTJENESTE

Den 13. september kl. 10 i Ølsted
kirke
Velkommen til høstgudstjeneste i Ølsted
kirke, hvor vi skal synge de kendte høstsalmer. Mærk historiens vingesus, ”når
vi trasker langs et brombærhegn med
plovmuld under fødder” sådan i overført
betydning.
Efter gudstjenesten serverer vi en sandwich og et glas cider.

LUTHER-AFTEN MED SALMESANG,
KAFFE OG LUTHER-LAGKAGE

Torsdag den 29. oktober kl. 19.00 i Ølsted sognehus
Skal man flygte – eller dø for sin
næste? I år blev også Danmark ramt
af coronakrisen, da virussen blev en
pandemi. Men allerede på Luthers
tid i 1500-tallet havde man erfaring
med den slags. Vi skal denne aften
høre om Luthers anbefalinger til,
hvordan man som kristent menneske
skal forholde sig til en virus som
fx covid19.
Repræsentanter for de tre sogne
skiftes til at læse tekster op, og jeg
kommer med en kort indledning/
prædiken. Og så skal vi synge en
masse salmer. I pausen er der kaffe
og kage.
Sognepræst Juma Nellemann Kruse

GUDSTJENESTER
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TRIGE · ØLSTED · SPØRRING

Gud er lys, og
der er intet
mørke i ham.
(1. Joh. 1,5)

HER FØLGER EN
OVERSIGT OVER DE
KOMMENDE FEM ÅRS
KONFIRMATIONSDATOER

2020

TRIGE

ØLSTED

11:00 JNK

9:30 JNK

2021
Bededag fredag den 30. april Spørring
Lørdag 1. maj kl. 10 (X-klassen)
Søndag 2. maj kl. 10 (Y-klassen)

12. søndag efter trinitatis
30. august
13. søndag efter trinitatis
6. september

9.30 JNK

11.00 JNK

2022
Bededag fredag 13. maj (X-klassen)
Lørdag 14. maj (Y-klassen)
Søndag den 15. maj Spørring

15. søndag efter trinitatis
20. september

14. søndag efter trinitatis
13. september

2023
Bededag fredag den 5. maj Spørring
Lørdag 6. maj (A-klassen)
Søndag 7. maj (B-klassen)
2024
Bededag 26. april (B-klassen)
Lørdag den 27. april Spørring
Søndag 28. april (A-klassen)
2025
Bededag den 16. maj (A-klassen)
Lørdag den 17. maj (B-klassen)
Søndag den 18. maj Spørring

Trige kirke

SPØRRING

10.00 TG
Høst
10.00 TG
Høst på Grøntoppen

16. søndag efter trinitatis
27. september

11.00 TG

17. søndag efter trinitatis
4. oktober

10.00 JNK
Høst

18. søndag efter trinitatis
11. oktober

9.30 TG

19. søndag efter trinitatis
18. oktober

9.30 TG

20. søndag efter trinitatis
25. oktober

11.00 JNK

9.30 TG

11.00 TG
i fælleshuset
11.00 TG
9.30 JNK
i fælleshuset

JNK – Sognepræst Juma Nellemann Kruse
TG – Sognepræst Trine Gjørtz
Spørring kirke

Gudstjeneste Bjørnshøj
1. september kl. 14.00 Lokalcenter Bjørnshøj
6. oktober
kl. 14:00 Lokalcenter Bjørnshøj

JNK
TG

Spørring kirke lukker den 1. september grundet renovering
Vi forventer at kirken kan åbne igen den 1. juni 2021. Gudstjenester
holdes i fælleshuset. Kirkelige handlinger holdes i Trige kirke.

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

Vær ikke bekymrede
for jeres liv, hvordan
I får noget at spise
og drikke, eller for,
hvordan I får tøj på
kroppen. Er livet ikke
mere end maden, og
legemet mere end
klæderne?

Ølsted kirke

Sognebladet
kan også læses på:
www.trigesogn.dk

(Matt. 6,25)

VELKOMMEN
TIL VORES NYE PRÆST
Den 1. juli var flaget hejst i Trige Sognegård for at byde velkommen til vores nye
præst Trine Gjørtz.

Kirkefotos: Elisabeth Kjærgaard Vigh

