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Julens glædelige budskab:
Vores Gud er gavmildhedens Gud
Så banker julen på igen. For
nogle er det er en glæde, for
andre er det snarere en prøvelse. Julen kan for mange
mennesker forstærke følelsen
af ensomhed, af sorgen og savnet af dem, de holdt af og som
lyste op i deres liv, men nu er
borte. Måske er de døde, måske har skilsmisse skilt familier, måske er uenighed blevet
til fjendskab, og man ses ikke
længere. Sorgen og savnet har
taget magten, og i stedet for
liv, lys og glæde har mørke og
tomhed fundet vej ind livet.
Mismod og håbløshed har bemægtiget sig krop og sjæl.
Der findes et mørke, som vi
ikke kan redde os ud af selv,
her må redningen ind til livet
og lyset igen rækkes os udefra. Vi kan ikke bare trække os
selv op ved hårene, lige gyldigt
hvor mange selvhjælpsbøger,
vi læser, eller hvor stædigt og
hårdt vi taler til os selv om
ikke at lade sig trække ned.
Vores egne råd og tanker rækker ikke til at komme fri af det-

te mørke.
Der må komme hjælp til os
udefra: det lille hårde ord fra
Gud selv: Opgiv dig selv. Søg
hen under Guds tale og løfte til
dig. Løftet om, at du ikke selv
skal redde hverken dig selv eller verden.
Det handler ikke om, at ”du er
god nok” sådan som vi kan finde på at sige til hinanden, når
vi vil bringe en stakket trøst
og en hjemmestrikket modsigelse af verdens ondskab og
almindelige skæve gang. Når vi
er blevet kørt ned af at tænke
positivt, sådan som et nymodens råd lyder. Når vi omsider
erkender, at vores egen trøst,
hvor velment den end er tænkt
og sagt, forslår som en skrædder i helvede, som ordsproget
siger, så er vi nået helt derud,
hvor vi må tro på, at der trods
alt stadig gives hjælp fra Gud.
Der må jo en helt andre ord til,
hvis vi virkelig skal nås. Det
må komme fra Gud.

I vores kristne tradition kommer vi til kirken igen og igen
for at høre Guds ord talt til os.
Når vores samtid råber op om,
at vi selv skal opretholde vores
eget liv, selv finde en rytme i
livet, selv opfinde en orden og
selv finde ud af, om vi synes, at
der er forskel på godt og ondt,
- så gives der frisættelse for
dette moderne tyranni. Og den
frisættelse gives i kristentroens tale om, at Gud sendte sin
søn til verden for at frelse alle
folk fra deres synder.
I kirken opretholder vi de
kristne traditioner, også julen: Vi kommer til kirken for
at høre, at Gud fortsat husker
os, han holder vores liv oppe,
når vi har mistet kompas og
retning, når vi er faret vild i vores egne løsninger og påstande. Livets dybe indretning og
sandhed kan vi ikke ommøblere på efter vores eget forgodtbefindende.
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Fortsat fra forsiden
Gud ser nok vores forvirring og vores fiasko,
og vi hører, at han har sendt sin frelse til verden
én gang for alle. Vi kan ikke bære at være vores
egen autoritet, vi kan ikke bære tyngden af alle
vores oprør og alle vores hjemmesmedede krav
om lykke.
Vi har brug for nåde og barmhjertighed. Vi har
brug for sammen at høre julens glade og befriende budskab, som hyrderne på marken uden
for Betlehem hørte som de første: De mødte det
helt uventede, - en engel, der lyste op midt i
mørket, med evangeliske ord ”Frygt ikke! Se,
jeg forkynder jer en stor glæde, som skal være
for hele folket: i dag er der født jer en frelser i
Davids by, han er Kristus, Herren. Og dette er
tegnet, I får: I skal finde et barn, som er svøbt
og ligger i en krybbe.”
Gud er stadig nær ved os. Helligånden kommer også til os med sin fornyende kraft og glæde, til os moderne mennesker med vores fiaskoer og sammenstyrtede luftkasteller og erfaring
af, at livet ikke er gået, som vi havde tænkt det.
Julens befriende budskab, at Gud også ser og
husker os, hører vi gentaget, når vi kommer til
kirken.
I julen hører vi, at Gud selv lod høre fra sig.
Han kom for at sige dig, at du ikke er, hvad du
gør eller frembringer, men du er, hvad du modtager. Så derfor: tag imod det, og giv det videre,
her afslører Guds gavmildhed sig. Og det kan
vi leve ud af og leve på: at generøsiteten og gavmildheden altid ødsles ned over os, så vi kan
stoppe vores egen gerrighed og grådighed, men
med åbne hænder tage imod og give fra os, i
bevidstheden om, at vi altid får givet. Glædelig
jul. Amen.
Kirsten Juul

Gudstjenester på
Østervang plejehjem
Vi begynder med gudstjenesten kl. 14, og bagefter får vi en kop kaffe, og slutter af med at
synge et par frit valgte sange.
Andre fra Klovborg by og opland er velkomne
til at deltage.
Bussen ’Expressen’ kører, og man kan ringe
til Solveig Nielsen for at melde sig til. Benyt
denne gode mulighed, der er gratis.
Tilmelding senest dagen før på tlf. 75 76 31
25.
Onsdag d. 12. december: Adventsgudstjeneste kl. 14 og julefest.
Vores traditionelle julefest for beboere og deres familier. Herefter kaffe og kage, derpå julehygge med fortællinger og fælles julesange. Ved
16-tiden afsluttes arrangementet. Menighedsrådene vil herefter besøge hver enkelt beboer
med en lille julehilsen.
Julegudstjeneste søndag d. 24. december kl.
10.00. Familier og venner er velkomne.
Gudstjenester, Østervang, 2019:
09.01. : Kirsten Juul, altergang.
23.01. : Kirsten Juul
13.02. : Arne Kiel, altergang
27.02. : Kirsten Juul
13.03. : Kirsten Juul, altergang.
27.03. : Kirsten Juul

Klovborg missionshus:
Tors. d. 6. dec.: Adventsfest v.
Ejner Lindbjerg, Videbæk
Tors. d. 13. dec.: Bibelkredsene mødes i hjemmene. Se i Den
lille Avis hvor.
Tors. d. 20.: Julehygge
Fre. d. 28.: Julefest med taler:
Jens Møller Pedersen
Tir. d. 8. jan.: Bedemøde
Tor. d. 10. jan.: Hellig 3 Kongers fest. Taler: Jens Møller Pedersen, Nr. Snede
Tor. d. 17. jan.: Bibelkredsene
mødes i hjemmene. Se i Den lille Avis hvor.

Tor. d. 24. jan.: Møde v. pens.
rejsesekretær Arne Olesen, Fredericia.
Tor. d. 31. jan.: Årsmøde og generalforsamling
Tor. d. 7. febr.: Bibelkursus i
Gludsted missionshus kl. 19.30.
Taler: Klaus Vibe, MF i Århus
Tor. d. 14. febr.: Bibelkredsene
mødes i hjemmene. Se i Den lille Avis hvor.
Tor. d. 21. febr.: Møde, hvor vi
ser en film-tale
Hvor andet ikke er nævnt er
møderne kl. 19.30

Evt. kontakt: John Nicolajsen
75 76 10 72
Ydre Mission:
10. jan.: Hellig 3 Kongers-fest
i missionshuset.
Tor. d. 28. febr.: Mission Afrika
mødes. Se hvor i Den lille Avis.
Evt. Henvendelse til Gerda
Kristensen 28407674

Juleafslutning for dagplejen
og børnehaven:
Tirsdag d. 11. december kl. 9.30 er der juleafslutning i Klovborg
kirke for børnene i dagplejen og i børnehaven.
Vi skal synge nogle af julens salmer denne dag. Andre, som har
tid til det, er også velkomne i kirken.
Kirsten Juul

Juleafslutning for Klovborg friskole:

Torsdag d. 20. december kl. 9.30 er der juleafslutning for Klovborg
friskole. Forældre, bedsteforældre og andre er også velkomne i kirken sammen med børnene.
Kirsten Juul

Sogneaften med Mikkel Wold
Kristendom og samfund.

Om at give kejseren, hvad kejserens er.

Onsdag d. 16. januar kl. 19.30 i Konfirmandstuen.
Mikkel er Wold er sognepræst ved Marmorkirken fra 1994. Fra 2008 tillige lektor i sjælesorg ved Folkekirkens Uddannelses- og Videnscenter, Løgumkloster.
”Det er en udbredt opfattelse, at kirken skal holde sig fra at udtale sig om samfundsspørgsmål. Ofte nævnes Luther i den sammenhæng, men Luthers tanker kan ikke bruges
til at hævde, at der ikke findes en teologisk begrundet samfundskritik.
Spørgsmålet om kristendom og samfund er ikke så enkelt endda. Foredraget dykker ned
i historiens konfrontationer om temaet for at blive klogere på, hvordan vi i vores egen tid
skal omgås spørgsmålet om kristendommen og samfundet.”
Alle er velkomne, menighedsrådet er vært ved en kop kaffe,

Med venlig hilsen Kirsten Juul

Kirkeklokken i Klovborg
Når dette nummer af Kirkebladet er trykt og omdelt er den nye kirkeklokke i Klovborg kirke kommet på
plads og klar til at kalde til gudstjeneste. Første gang det vil ske er 1. søndag i advent d. 2. december kl.
10.30 hvor klokken lyder officielt første gang. Dette vil blive markeret med et lille traktement umiddelbart
efter gudstjenesten, hvor man kan høre mere om klokken og mulighed for at se den nye klokke i tårnet.
Vi er mange, der glæder os til at nyde den nye klokkes klang morgen og aften efter i flere generationer
at have hørt en meget karakteristisk (falsk) klang ud over sognet. Og de sidste måneder har der slet ikke
været ringet morgen og aften, da klokken var revnet i en grad der gjorde, at den skulle begrænses til at
ringe til kirkelige handlinger.
Når der skal installeres en ny kirkeklokke er der flere instanser, der er involveret. Det skal godkendes af de kirkelige myndigheder (Stiftet), ligesom klokkekonsulent og Nationalmuse
et skal godkende. På den mere praktiske side skal klokken defineres og bestilles - i
dette tilfælde ved firmaet Thubalka i Vejle, der har fået klokken støbt i Frankrig. Vel
ankommet til kirken skal den på plads i tårnet, hvilket kræver at der laves et større
hul i muren og en stor kran hejser den gamle klokke ned og den nye op på plads.
Den nye klokke bliver installeret med automatisk ringning. Det vil sige at det er
et urværk, der styrer ringningen på faste tider og til kirkelige handlinger.
Menighedsrådet har i samme forbindelse valgt at der sættes automatisk dørlåsning på kirkedøren. Døren vil således automatisk låse op om morgenen og i om
eftermiddagen. Dog vil man altid kunne komme ud, hvis man er inde i kirken
omkring låsetid.
Det er menighedsrådets håb, at alle i sognet vil nyde den nye klokkes klang
og kalden - såvel morgen og aften som til gudstjenester.
Vagn Hougaard Sørensen

Salmerytmik

i Klovborg Kirke ved Tine Mynster
Vi byder igen velkommen til salmerytmik for småbørn i alderen 1 år til 4 år og dagplejemødre og eventuelt hjemmegående mødre.
Salmerytmik er et forløb, hvor de små inviteres indenfor i kirken og de ser kirkens rum i et musikalsk møde med sang og musik og leg. Det, som er helt naturligt for børnene: glæden ved musik og
sang, får lov til at udfolde sig bl.a. til salmer som I Øster stiger solen op og nyere sange sammen med
de voksne, som kommer og deltager.
Vi begynder første gang onsdag d. 6. februar kl. 9.30
Sted: Klovborg kirke, hver gang kl. 9.30
Salmerytmik vil blive afholdt i alt 8 gange i januar, februar, marts, april måneder på følgende dage:
onsdag d. 30. januar; onsdag d. 6. februar.; onsdag d. 20. februar;
onsdag d. 27. februar.; onsdag d. 6. marts; onsdag d. 13. marts.;
onsdag d. 20. marts.; onsdag d. 3. april.
Tine Mynster er uddannet i almen musik ved Det jyske Musikkonservatorium med speciale i børnemusik.
Arr. Klovborg menighedsråd

Babysalmesang

vinter og forår i Klovborg kirke
ved Tine Mynster:

Her til efteråret tilbyder vi babysalmesang på ny.
- Alle med børn mellem ca. 3 og 12 måneder – med mødre eller fædre - er hjerteligt velkomne. Det foregår i Klovborg kirke, og kirkerummet vil selvfølgelig være opvarmet til lejligheden.
Vi begynder første gang onsdag d. 6. februar kl. 10.30
Sted: Klovborg kirke, hver gang kl. 10.30
Babysalmesang vil blive afholdt i alt 8 gange i januar, februar, marts, april måneder på følgende dage:
onsdag d. 30. januar; onsdag d. 6. februar.; onsdag d. 20. februar; onsdag d. 27. februar.; onsdag d. 6.
marts; onsdag d. 13. marts.; onsdag d. 20. marts.; onsdag d. 3. april.
Babysalmesang er et kirkeligt musikalsk forløb for spædbørn og deres mødre, hvor kendte og mindre
kendte salmer og sange synges sammen. Der er fagter til teksterne, samvær med musik, sæbebobler og
hygge. Børnene oplever gennem musikken og salmeteksterne den dybe samhørighed som musikken,
kirkerummet og sangen afslører, at Gud har et ærinde med os mennesker. Kom og vær med!
Det er Tine Mynster, musikpædagog, der står for forløbet.
Arr. Klovborg menighedsråd

Fliser ved Tyrsting kirke

Ved Tyrsting kirke er der her i efteråret lagt fliser, så der er blevet
bedre adgang for handicappede, rollator og barnevogn.
For at benytte denne mulighed kan der parkeres ved graverbygningen og benytte denne indgang, hvor der nu er fliser i jævn
niveau om til indgangen.
Menighedsrådet er glade for at kunne gøre adgangen lettere for
dem, der før har haft problemer med de mange trappetrin.
Sognepræst:
Kirsten Juul - 75 76 12 33 - har ugentlig fridag mandag. Friweekend 19.-20. januar. Ferie uge 7 11.-18.
februar. Al henvendelse i denne periode skal ske til Marlene Sigh sognepræst i Ejstrupholm, tlf. 75 77
22 40.
Kirkebladet
Hvis Kirkebladet udebliver bedes der rettes henvendelse til menighedsrådet.
Kirkebil til Klovborg Kirke:
Der er mulighed for at køre med kirkebilen til alle højmesser i Klovborg kirke. Blot skal man - senest
dagen før kl. 12 - ringe til Ejstrupholm Taxa på tlf. 75 77 11 11. Det er gratis at benytte ordningen.

Tak til graver ved Klovborg Kirke
Graver ved Klovborg Kirke, John Nicolajsen, har valgt at gå på pension ved udgangen af januar 2019.
John har været ansat ved kirken siden juni 1996 og er kendt af såvel
besøgende på kirkegården som ved tjenester i kirken. Et arbejde
som han har udført stabilt og loyalt gennem årene og han har altid
vist stor fleksibilitet og hjælpsomhed.
Som graver ved kirken er det nødvendigt at kunne møde mennesker i alle situationer - fra glæde til sorg.
Og her har John ved sin rolige og imødekommende væsen altid været den, der kunne hjælpe og vise til
rette, hvad enten det drejede sig om forberedelse til bryllup eller begravelse eller man bare var gæst på
kirkegården og havde brug for hjælp.
Vi vil fra menighedsrådet sige John stor tak for trofasthed gennem mere end 22 år og ønske ham og
familien alt godt i den nye tilværelse.
Efter gudstjenesten d. 3. febr. i Klovborg kirke kl. 10.30 vil der være en lille reception i Klovborg forsamlingshus for menigheden sammen med John og familien. Der vil være tilmelding, men nærmere herom
i Den lille Avis.
Samtidig er menighedsrådet i fuld gang med at ansætte en afløser for John og vedkommende vil til den
tid blive præsenteret på kirkens hjemmeside og på anden måde.
Vagn Hougaard Sørensen, formand

Konfirmandgudstjeneste
i Klovborg kirke tirsdag d. 22. januar kl. 19.00
Denne aften er for konfirmander og deres forældre. Vi begynder i kirke med
en gudstjeneste, og så fortsætter vi i konfirmandstuen med møde for konfirmanderne og deres forældre.
Tirsdag d. 29. januar kl. 19.30:

Sangaften i
konfirmandstuen

med temaet: Vinter.
Sange og salmer fra Højskolesangbogen og fra det nye salmetillæg:
100 nye salmer
Uffe Kristiansen vil spille og vi andre synge.
Menighedsrådet er vært
ved en kop kaffe.
Alle er velkomne.
Med venlig hilsen
Uffe Kristiansen, organist

Klovborg-Thyrsting
sogne
Sognepræst
Kirsten Juul
Tlf. 75 76 12 33 - e-mail: kibj@km.dk
Træffetid: Tirsdag og torsdag mellem
kl. 11 og 12, Skadevej 18, Klovborg
eller efter aftale. Se andetsteds i bladet
m.h.t. fridage m.v.
Kirkebladet udkommer 4 gange årligt og
omdeles i Tyrsting og Klovborg sogne.
Bladet redigeres af sognepræsten og formanden.

Klovborg Tyrsting sognes fælles
menighedsråd:
Formand: Vagn Hougaard Sørensen,
tlf. 22 48 04 25, mail: 8005@sogn.dk
Næstformand: Rune Graversen,
tlf. 75 76 13 59
Kasserer: Vera Roed, tlf. 26 19 11 79
Kontaktperson:
Kirsten Hansen, tlf. 28 15 62 63
Regnskabsfører (regninger sendes
hertil): Kirsten Welling, Sejrupvej 25,
7323 Give, tlf. 75 73 62 60
Mail: welling@mvb.net
Kirkeværge Tyrsting:
Herdis Kjær Jensen, 75 75 13 25

Kirkeværge Klovborg:
Birthe Knudsen, 75 76 19 80
Graver Klovborg:
John Nicolajsen, tlf. 75 76 10 72
Mail: graver8765@gmail.com
Læg gerne besked på telefonsvareren
Graver Tyrsting:
Ole Klemmensen, tlf. 21 12 90 26
Hjemmeside:
www.klovborgkirke.dk
www.tyrstingkirke.dk
Facebook: Klovborg Kirke

Seje FDFere på novemberlejr
Den første weekend i november var de store FDFere fra
væbnere og opad på overnatning i shelterne ved åen. Og
de beviste fra starten
at de er seje og ikke
til at slå ud!
En stor stamme skulle slæbes ud af
skoven, hvilket gav store udfordringer.
Men det blev klaret og alle var stolte!
Og aftensmaden lørdag var kanin over
bål - vel at mærke skulle kaninerne først slagtes og gøres klar.
Der blev rå-hygget og man nød den dejlige
natur, der lørdag morgen var pyntet af rimfrost.
Men man piber jo ikke over lidt kulde!

Klovborg

www.klovborgfdf.dk
Indmeldelse og kontingent
Vil du være medlem af Klovborg
FDF kan du indmelde dig på hjemmesiden. Her kan du også læse
andre ting om, hvad vi laver og se
billeder fra de mange spændende
aktiviteter.
Du kan også her se, hvordan du
betaler kontingent, lejrafgift m.v.
Indbetalinger kan ske på MobilePay - brug nr. 84313. HUSK navn
og formål!

Lejre 2019

Kontakt til lederne
Vi vil rigtig gerne, at du melder fra, hvis du er
forhindret en aften! Find telefonnumre på
hjemmesiden

Årets vinterlejr for hele kredsen er d. 8.-10. februar.
Nærmere information kommer senere.
Vi planlægger, at sommerlejren 2019 bliver for hele
kredsen, men med forskudt tid.
Lejren er bestemt til uge 31 fra søn. d. 28. juli til
tors. d. 1. aug - dog kortere for puslinge og tumlinge.
Følg med på hjemmesiden og indbydelser fra
lederne.

Gudstjenester
i Klovborg og Tyrsting
Dato

Klovborg kirke

Tyrsting kirke

2. december 1. søndag i advent
Matt. 21,1-9.

Kl. 10:30
kirkekaffe

Kl. 9:00

2. december
Koncert

Julekoncert
Orgel og sang: Mette Østergaard, Tine
Fenger, Sigrid F. Pedersen

9 dec. 2. søndag i advent
Luk. 21,25-36

Kl. 9.00
Arne Kiel

-----

11. dec. tirsdag

Kl. 9:30
Juleafslutning børnehuset og dagplejen

-----

-----

Kl. 10.30

20. dec. torsdag

Kl. 9.30
Juleafslutning, Klovborg Friskole

-----

23. dec. 4. søndag i advent
Johs.ev. 1,19-28

Kl. 10.30
Musikgudstjeneste, syng din julesalme

-----

24. dec. Juleaften
Luk. 2,1-14

Kl. 14.00

Kl. 15.30

25. dec. Juledag
Luk.2,1-14

Kl. 11.15

Kl. 10.00

26. dec. 2. juledag
Matt. 10,32-42

Kl. 10:30

30. dec. Julesøndag
Luk. 2,25-40

Kl. 9.00
Arne Kiel

1. januar Nytårsdag 2019
Luk. 2,21

Kl. 15.00

6. jan. Helligtrekonger søndag
Matt. 2,1-12

Kl. 16.00

16. dec. 3. søndag i advent
Matt. 11,2-10

-----

-----------------

13. jan. 1. søn. e. H3K
Luk. 2,41-52

-----

20. jan. 2. søn. e. H3K
Joh.2,1-11

9.00
Arne Kiel

20. jan. Aften, koncert

Kl 19.30:Michala Petri og Lars Hannibal

22. jan. tirsdag

Kl. 19.00
konfirmandgudstjeneste

-----

-----

Kl. 10.30

27. jan. 3 søn e. H3K
Matt. 8,1-13
3. februar. 4. søn. e. H3K
Matt. 8,23-27

Kl. 10.30

-----

Kl. 10.30
-----

10. feb. Sidste søn. e. H3K
Matt. 17,1-9.

-----

17. feb. Septuagesima søndag
Matt. 20,1-16

Kl. 9.00
Marlene Sigh

24. feb. Seksagesima søndag
Mark. 4,1-20

Kl. 10.30

Kl. 10.30

---------

3. marts Fastelavn søndag
Matt.3,13-17

-----

10. marts. 1. søn. i fasten
Matt. 4,1-11

Kl. 9.00
Arne Kiel

Kl. 10.30

-----
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Julekoncert i Klovborg kirke
1. søndag i advent kl. 19.30

Ved Mette Østergaard, mezzosopran, Tine Fenger, orgel og
Sigrid Fenger Pedersen, sopran:
Julen i ord og toner, vi skal høre danske salmer, julens elskede klassikere for orgel og for sang. Der vil blive spillet
og sunget musik af Bach og Händel, og flere andre.
Vi skal synge fællessalmer og slutte af med Ingemanns
skønne julesalme: Dejlig er jorden, som vi synger både
i Danmark, Norge og Sverige som en af de mest skattede
julesalmer.
Alle er velkomne - Gratis adgang

Musikgudstjeneste

4. søndag i advent kl. 10.30 i Klovborg kirke

Kom og vælg selv de salmer, vi skal synge ved gudstjenesten,
kom og vælg din yndlingssalme. Uffe Kristiansen vil spille, og vi
vil alle synge med. Tag børnene og børnebørnene med, tag dine forældre under armen og din,
bedsteforældre om skulderen og gå ind til julen lillejuleaftendagsmorgen.

Søndag d. 20. januar kl. 19.30
i Klovborg kirke

Nytårskoncert

med Michala Petri, blokfløjte,
og Lars Hannibal, guitar.
Michala Petri vil være kendt af de fleste, hun er verdensberømt for sin virtuositet på blokfløjten og
Lars Hannibal er ligeledes berømt for sit guitar og lutspil. De to har spillet sammen i 25 år og talrige koncerter verden over. Deres
koncerter er uhøjtidelige og inddragende, og duoen guider sikkert publikum gennem de forskellige værker
ved små introduktioner til hvert musikstykke.
Musikken er populære værker af den
klassiske musiks mestre, heriblandt
Händel, Bach, og Vivaldi samt dansk
og europæisk musik i nye arrangementer.
Der er gratis adgang til koncerten.
Med venlig hilsen
Uffe Kristiansen, organist

