September - november 2018

Det gode ved at gå i kirke
Når min familie og jeg har haft
sommerferie, så har vi været
rundt omkring både i Danmark
og i udlandet. Fælles for alle ferierne har været, at vi har været
inde at se kirker i det lokale
område, og når det har kunnet
lade sig gøre, har vi deltaget i en
gudstjeneste. Her er mobilfrit
område, ingen sidder og ser ned
i skærmen her.
Mobilen og andre skærme er
noget, som har det med at bruge vores tid og opmærksomhed,
det gælder også mig selv. Vi sidder og kigger ned og glemmer at
se vores medmennesker, når vi
får en ledig stund, - i ventevæ-

relset hos lægen, hos frisøren,
som passager i bilen, i toget.
Øjenkontakt er der ikke meget
af og samtalen får ikke nok næring, vi er for fortravlede med vores opmærksomhed, skærmen
får den. Men i gudstjenesten er
man lykkeligt fri for alle skærme, der stjæler ens opmærksomhed. Her får man tværtimod
opmærksomhed givet. Lige fra
altertavlens maleri af den korsfæstede Kristus, der henvender
sig direkte til mig, når jeg står
og ser på hans billede til salmesangen, bønnerne og prædiken.
Der er meget, som man ikke
forstår, når man sidder til en
norsk, tysk, en
italiensk eller en
islandsk gudstjeneste, men altertavlens
billeder
taler altid deres
tydelige
sprog:
Kristus på korset.
Øjne, der ser ud eller ser op.
I Norge var vi for
nogle år siden i
Lærdalen i en stavkirke,
Borgund
stavkirke, hvor der
står et gammelt alterbillede ovenpå
kirkens alter. På
altertavlens
billede er den korsfæstede Kristus i

midten og på hver side af korset står en skikkelse, til venstre Jesu mor og til højre den
discipel, Jesus elskede: Johannes. De to ser op mod Jesus,
men Jesus blik ser direkte ud
og møder mig, der står og ser på
ham. Et løftet blik, der indeholder en dyb fred. Her ser vi Jesus
ansigt til ansigt, og i mødet med
hans blik vokser tiden roligt. På
en forunderlig måde adskiller
alt sig fra mobiltelefonens krævende skærm her. Dette blik fra
Jesus på alterbilledet i Borgund
stavkirke, bringer en fred af en
anden verden med sig. Som om
det siger, at du er set fuldt og
helt, som du er, uden at være
fordømt.
Jeg tænker af og til på, hvordan det mon kan være, at man
efter en gudstjeneste får man
mere tid, bedre tid end man havde før. Ligesom om en usynlig
kraft har givet et skvæt ny næring.
Det må godt rygtes, for mange
af os lider mere eller mindre af
stress, fortravlede, som vi ofte
er. Og skærmene hjælper os
ikke her, - men et besøg i kirken kan gøre underværker. Og
det kan vi godt sige til hinanden: Kom bare med ind. Du er
velkommen, her får du noget,
du ikke kan undvære.
Kirsten Juul

Ny organist ved
Klovborg og Tyrsting kirker

Gudstjenester på
Østervang plejehjem
i september, oktober
og november:

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 Frederik Kristensen for at
melde sig til.
Tilmelding senest dagen før på tlf. 29
44 22 20.
Datoer:
12. september: Kirsten Juul, altergang
26. september: Kirsten Juul.
10. oktober:
Kirsten Juul, altergang
24. oktober:
Kirsten Juul,
14. november: Kirsten Juul, altergang
28. november: Kirsten Juul,
12. december:	Kirsten Juul, adventsgudstjeneste.
m. menighedsrådene,
familier mm.

Det er med stor glæde, at menighedsrådet kan byde
velkommen til vores nye organist ved de 2 kirker og ved
plejehjemmet i Klovborg. Uffe er allerede godt i gang,
når dette kirkeblad udkommer og vi håber at mange har
hilst på ham og taget godt imod ham. Vi har bedt Uffe
selv præsentere sig kort:
Jeg hedder Uffe Kristiansen, er 62 år og er fra 1/8 2018
blevet ansat som kirkemusiker/organist i jeres to dejlige kirker.
Jeg er oprindelig uddannet landmand, men droslede
ned for landbruget som 40 årig og tilsvarende op for
musikken. Jeg har været musiklærer/underviser på aftenskoler/musikskole/efterskoler i
årenes løb, sideløbende med mit arbejde som freelance jazzmusiker.
Siden 2011 har jeg fungeret som
organist ved Stouby/Hornum kirker,
og nu glæder jeg mig meget til at
lære nye mennesker at kende gennem menigheden/lokalsamfundet.
Bedste hilsener
Uffe Kristiansen

Tak til Sigrid Keinicke
Samtidig vil vi gerne sige en stor tak til vores afløser
ved orgelet, Sigrid Keinicke. I den lange periode, hvor vi
har været uden fast organist, har hun trofast og sikkert
siddet søndag efter søndag og ledet sangen i kirkerne
og stået til rådighed ved kirkelige handlinger. Det har
været en uvurderlig hjælp!
Vi vil gerne have lov til formelt at sige tak ved et lille
traktement efter gudstjenesten i Klovborg d. 2. september kl. 10.30, hvor alle er meget velkomne i kirken.
Hilsen menighedsrådet

Klovborg missionshus:
Tors. d. 6. sept.: Bibelkredsene mødes i hjemmene. Se i Den
lille Avis hvor.
Tors. d. 13. sept.: Møde fælles
med Brædstrup I.M. på Klippen i
Brædstrup. Taler: Henning Hansen, Give.
Tor. d. 20. sept.: Høstfest v.
sognepræst Pia Skovmose fra
Sdr. Vissing.
Tor. d. 4. okt.: Bibelkredsene
mødes i hjemmene. Se i Den lille Avis hvor.
Tor. d. 11. okt.: Møde fælles

med Brædstrup I.M.. Besøg af Israelmissionen.
Tors. d. 25. okt.: Bibelkredsene mødes i hjemmene. Se i Den
lille Avis hvor.
Tor. d. 1. nov.: Bedemøde i
missionshuset.
Tor. d. 8. nov.: Møde v. indremiss. Jens Erik Hansen, Vejen.
Tor. d. 15. nov.: Efterårs-kredsmøde i missionshuset v. Kurt
Larsen, Menighedsfakultetet.
Tor. d. 29. nov.: Møde i Ejstrupholm mussionshus hvor Toe og

Karl Johan Søgaard fra Møltrup
har aftenen.
Hvor andet ikke er nævnt er
møderne kl. 19.30
Evt. kontakt: John Nikolajsen
75 76 10 72
Ydre Mission:
Tor. d. 27. sept., 18. okt. og 22.
nov.: Mission Afrika mødes. Se i
Den lille Avis.
Evt. kontakt: 75 76 12 75

Torsdag d. 20. september kl. 19.30 i Klovborg kirke:

Sang og foredragsaften
ved Erik Sommer
Den, som mærker, at græsset
gror… Erik Sommer vil både
synge, spille og fortælle om
sine sange og salmemelodier.
Erik Sommer har blandt andre
skrevet melodien til ”Du, som
har tændt millioner af stjerner.”
Erik Sommer er uddannet musikpædagog fra Det kgl. danske
Musikkonservatorium i Køben-

havn, han har været ansat ved
Nørre Nissum Seminarium og
ved Silkeborg Højskole. Han har
en omfattende komponistvirksomhed bag sig.
Denne aften skal vi også synge nogle af Erik Sommers sange
og salmer.
Alle er velkomne. Med venlig
hilsen menighedsrådet.

Tirsdag d. 2. oktober kl. 19.30:

Samtaledagen: Er du sikker?
Hvad er meningen?
Dette arrangement indgår i
Grundtvigsk Forums samtaledag 2018 og har temaet ”Er du
sikker?”
Ideen er, at vi mødes mange
som muligt for at tale sammen
om et emne, som angår os alle.
Der gives ikke noget facit, men
nok af tanker. Her er det meningen, at vi sidder i grupper og kort
og godt taler sammen om disse
spørgsmål. Der udleveres et sæt
kort med i alt 36 spørgsmål. Det

handler om nogle grundlæggende spørgsmål:
Hvor vigtigt er det for dig at
vide, hvordan fremtiden tegner
sig? Hvor vigtigt er det at være
tryg – og hvad gør dig utryg?
Hvor vigtigt er det at kende svaret – og hvad er ’sikker viden’,
fx om verdens tilstand og fremtidens samfund?
Der gives så mange spørgsmål, som vi ikke rigtigt får talt
sammen om, men de findes jo

stadig, spørgsmålene. Så lad
os mødes og brydes med dem i
munter samtale.
Sted: konfirmandstuen, Skadevej 18, Klovborg. The og kaffe, lidt godt at spise og så ellers
velkommen til snak om en ting.
Vel mødt! Kirsten Juul

Gamle gravsten på kirkegården
Som mange nok har bemærket er der rundt ved digerne på
Klovborg kirkegård efterhånden
stillet rigtig mange gamle gravsten. Mange steder er de endda
stablet for at få plads. Det har
genne mange år været en tradition, at gravsten fra sløjfede
gravsteder blev sat her, så man
stadig kunne se stenen og inskriptionen.
Imidlertid har det nu fået et
omfang der gør, at der skal reduceres kraftigt i stenene. Både
for at begrænse antallet, men
også fordi de ikke må stå som
de gør, hvor de udgør en risiko
for både diget og folk, der går på
kirkegården.
Derfor vil menighedsrådet

igangsætte en udvælgelse og en
plan for de sten, der skal bevares for fremtiden. Her vil man
støtte sig til en vejledning om,
hvad der er bevaringsværdigt
og udvælge i samråd med såvel
lokal kendskab som en lokalhistorisk kyndig.
Det vil være muligt for familie
og pårørende, der gerne vil sikre sig en gravsten fra en sløjfet
grav, at få denne udleveret. Dette skal i så fald aftales ved kontakt til graveren.
Gravsten, som ikke har bevarings værdi ud fra de fastsatte
kriterier vil blive bortskaffet.
Kriterier for bevarelse kan bl. a.
være en meget speciel udformning af stenen, en kendt person

eller stilling i lokalområdet, en
særlig bemærkelsesværdig inskription eller lignende.
Er der spørgsmål herom er
man velkommen til at rette henvendelse til menighedsrådet eller graveren.

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. 12. september kl. 9.30

Sted: Klovborg kirke, hver gang kl. 9.30
Salmerytmik vil blive afholdt i alt 8 gange i
september, oktober og november måneder på følgende dage: onsdag d. 12. sept.; onsdag d. 19.
sept.; onsdag d. 26. sept.; onsdag d. 3. oktober;
onsdag d. 10. okt.; onsdag d. 24. okt.; onsdag d.
31. okt. d. 7. november.
Tine Mynster er uddannet i almen musik ved
Det jyske Musikkonservatorium med speciale i
børnemusik.
Arr. Klovborg menighedsråd

Babysalmesang i efteråret 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. 12. september kl. 10.30
Babysalmesang vil blive afholdt i alt vil blive afholdt i alt 8 gange i september, oktober og november måneder på følgende dage: onsdag d. 12. sept.;
onsdag d. 19. sept.; onsdag d. 26. sept.; onsdag d.
3. oktober; onsdag d. 10. okt.; onsdag d. 24. okt.;
onsdag d. 31. okt. d. 7. november.

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 under gudstjenestelisten m.h.t.
fridage m.v.
Kirkebladet udkommer 4 gange årligt
og trykkes hos STEP.dk. Bladet redigeres
af sognepræsten og formanden.

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 vi mennesker og Gud har noget for med
hinanden. Kom og vær med!
Det er Tine Mynster, musikpædagog, der står for
forløbet.
Arr. menighedsrådet

Klovborg Tyrsting sognes fælles
menighedsråd:

Kirkeværge Tyrsting:
Herdis Kjær Jensen, 75 75 13 25

Formand: Vagn Hougaard Sørensen,
Lupinmarken 12, 8765, Klovborg,
tlf. 22 48 04 25, mail: 8005@sogn.dk

Kirkeværge Klovborg:
Birthe Knudsen, 75 76 19 80

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
Kirkens CVR.nr.: 34759030

Graver Klovborg:
John Nikolajsen, tlf. 75 76 10 72
Mail: graver8765@gmail.com
Læg gerne besked på telefon
svareren
Graver Tyrsting:
Ole Klemmensen, tlf. 21 12 90 26
Hjemmeside - Klovborg Kirke:
www.klovborgkirke.dk www.tyrstingkirke.dk
Facebook: Klovborg Kirke

Høstgudstjenester
Søndag d. 16. september:
Høstgudstjeneste i Tyrsting kirke kl. 10.30.
Efterfølgende serveres der kirkekaffe ved menighedsrådet.
Søndag d. 23. september:
Høstgudstjeneste i Klovborg
kirke kl. 10.30.
Her medvirker FDF og deltager med faner. Efterfølgende
serveres der kirkekaffe.

BUSK-gudstjeneste i Klovborg kirke
Søndag d. 28. oktober kl. 13:00
Vores BUSK-gudstjeneste i år retter sig til børn
og unge, - FDF vil deltage og andre børn fra vores
kirkelige arbejde.

Vi glæder os til at se alle.

Kirsten Juul

Alle Helgens gudstjenester
I Klovborg kirke søndag d. 4. november kl. 10.30
har vi Alle Helgens gudstjeneste, hvor vi mindes
vore kære, som er gået bort i året, der er gået siden sidste Alle Helgen. Navnene vil blive læst højt
efter prædikenen.

Der vil være Alle Helgens gudstjeneste kl. 9.00
Tyrsting.
Menighedsrådet serverer en kop kaffe efter
gudstjenesten i Klovborg.

Tirsdag d. 13. november kl. 19.30: Sygehuspræst og foredragsholder Lotte Lyngby:

”Når Martha får stress”
Stress er i vor tid så udbredt, at alle kender nogen, der har måttet melde sig syge med stress.
Hvis ikke de da selv på egen krop har prøvet, hvilket helvede det er at være dér, hvor stressen fylder det hele. Det her foredrag vil med baggrund i
mine egne erfaringer som stress-ramt forsøge at
tale stress-epidemien imod. Det er min tese, at det
bibelske univers rummer et væld af redskaber og
indsigter, som kan bruges til holde sig stressen
fra døren. Ja, foruden alt det andet, som Jesus
var, så har han også noget at byde på som stresscoach. Foredraget tager afsæt i min bog “Kære
Martha – ord om Gud til et liv med stress”, som

er udgivet på Unitas forlag
foråret 2013.
Kan Jesus bruges
som stresscoach? Har
Bibelens gamle ord noget
virksomt at sige ind i fortravlede nutidsliv? Det er
er nogle af de spørgsmål,
som dette foredrag vil
tage livtag med.
Alle er velkomne,
med venlig hilsen
menighedsrådet

Børneteater
Søndag d. 25. nov. i forbindelse med børnegudstjeneste i Klovborg kirke kl. 14.00
Se omtale på bagsiden
Vi mødes til gudstjeneste i Klovborg kirke kl.
14.00. Her vil der være teaterforestilling under
gudstjenesten. Gudstjenesten retter sig mod
børn, og alle er velkomne denne dag i kirken.

Bagefter holder vi afslutning for minikonfirmanderne i konfirmandstuen, hvor vi hygger, leger
sammen, drikker saftevand og kaffe sammen med
minikonfirmanderne og deres søskende og forældre.
Med venlig hilsen Kirsten Juul

Sommerlejr
De små i
puslinge-tumlinge
klasen var på
sommerlejr på
Tranholmhus, hvor
de havde besøg af
’Sille og S
 igurd’
og hørte om dyrene i skoven.
Og tanterne var
bare gode!

Klovborg

www.klovborgfdf.dk

Tjek
kalenderen
på hjemmesiden for
datoer for arrangementer i efteråret.

Wild-West lejr
Norgestur
Inden de store kunne tage af
sted på fjeldet i Norge, skulle der
trænes
med vandring og
rygsæk.
Seje
unger!

Pilte fra
Klovborg FDF
var sammen
med andre
FDFere fra
Bryrup og
Gadbjerg på
Wild-West
lejr.
Der skulle
laves ’heste’,
seksløbere og
fanges røvere.

Gudstjenester
i Klovborg og Tyrsting
September - november
2018
Dato

Klovborg kirke

Tyrsting kirke

2. sept. 14 søn. e. trinitatis
Joh.ev. 5,1-15

Kl. 10:30

Kl. 9.00

9. sept. 15. søn. e. trinitatis
Luk. 10,38-42

Kl. 10.30

-----

16. sept. 16. søn. e. trinitatis
Johs. 11,19-45

-----

Kl. 10:30
Høstgudstjeneste
kirkekaffe

20. sept., torsdag,
Koncert og sangaften i Klovborg kirke

Kl. 19.30
Erik Sommer

-----

23. sept. 17. søn. e. trinitatis
Mark. 2,14-22

Kl. 10:30
Høstgudstjeneste
kirkekaffe

-----

30. sept. 18. søn. e. trinitatis
Johs. ev. 15,1-11

Kl. 10:30
Besøg af Brakeel Talib,
Pakistans kristne kirke,
kirkekaffe

-----

7. okt. 19. søn. e. trinitatis
Johs.1,35-51

Kl. 9.00
Marlene Sigh

-----

14. okt. 20. søn. e. trinitatis
Matt.21,28-44

-----

Kl. 10.30

21. okt. 21. søn. e. trinitatis
Luk. 13,1-9

Kl. 9.00
Arne Kiel

-----

28. okt. 22. søn. e. trinitatis
Matt. 18,1-14

Kl. 13:00
BUSK
FDF medvirker - kirkekaffe

-----

4. nov. Alle Helgens dag
Matt.5,13-16

Kl. 10.30
kirkekaffe

Kl. 9.00
kirkekaffe

11. nov. 24. søn. e. trinitatis
Johs. 5,17-29

Kl. 10:30

-----

18. nov. 25. søn. e. trinitatis
Luk. 17,20-33

-----

Kl. 10.30

25. nov. Sidste søndag i kirkeåret
Matt. 11,25-30

Kl. 14.00
Børnegudstjeneste med
besøg af børneteater
Afslutning med
minikonfirmander

-----

2. dec. 1. søn. i advent
Matt.21,1-9

Kl. 10:30
Kirkekaffe

Kl. 9:00
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Den barmhjertige samaritaner
Familieforestilling med én skuespiller i 9 roller på 40 minutter!

Kirketeateret leverer familieteater
i Klovborg kirke søn. d. 25. nov. kl. 14.00
Skuespiller Jens Jødal fremfører Jesus’ lignelse om ”Den barmhjertige samaritaner” i en underholdende og vedkommende udgave. Gennem
en forestilling med masser af skør humor, hvor
flere børn blandt menigheden kommer på scenen
undervejs, giver Jødal samtidig menigheden noget at tænke over.
Jødal fastholder børn (og voksne) fra først til
sidst, og forestillingen har fået rigtig meget ros
for sin sjove og skæve historiefortælling. Forestillingen vil publikum noget – uanset alder

Fakta om
forestillingen:
Målgruppe:
Børn ca. 5-13 år,
forældre og
barnlige sjæle.
Varighed:
Ca. 40 min.
Manuskript og
skuespil: Jens Jødal.
Gratis entre.

Filmaften i Klovborg Kino
Traditionen tro inviterer menighedsråde i ’gl. Nr.
Snede kommune’ samt Brande menighedsråd til
en spændende filmaften med efterfølgende kaffe i
Klovborg Kino.
I år bliver det mandag d. 5.
nov. kl. 18.30 og aftenen film
er ”Leviathan”, en russisk
film af instruktør Andrei Zvyagintsew. Filmen varer 2 timer
og 20 minutter.
Pris for filmen er 85,- kr. og
menighedsrådet betaler for
den efterfølgende kaffe.
Der kan reserveres plads
i forvejen på hjemmesiden
www.klovborgkino.dk
Filmen ’Leviathan’ foregår
i en by på den russiske Kolahalvøen. Kolja er flyttet sammen med sin anden
hustru og sin søn fra første ægteskab.

Lykken tilsmiler dog ikke den lille familie, for
snart viser det sig, at byens borgmester ønsker
at bruge deres grund til et større byggeprojekt.
Den pressede Kolja vender sig mod sin gamle ven,
der er advokat, for at få råd i sagen, men når det
kommer til kampen mod systemet, har individet
vanskelige kår.
Leviathan er ikke blot titlen på denne prisvindende, russiske film, men også det bibelske navn
for søuhyret i Jobs Bog fra Det Gamle Testamente. Netop fortællingen om Job danner grundlag for
historien og symbolikken i dramaet.
Omgivelserne i den lille, iskolde by domineres
af skibsvrag og skelettet fra en strandet hval,
hvilket sætter stemningen for filmen, der blandt
udenlandske anmeldere er blevet sammenlignet
med afdøde mesterinstruktører som Andrei Tarkovsky (Ofret) og Elia Kazan (On the Waterfront).

Sognepræsten
Kirsten Juul - 75 76 12 33 - har ugentlig fridag mandag.
Friweekend d. 6.-7. okt. og ferie i uge 42, fra d. 15.okt. til d. 22.okt.
Præsterne Kirsten Juul og Arne Kiel Nielsen, Nr. Snede (75 77 10 43),
Marlene Sigh Ejstrupholm, (75 77 22 40) afløser hinanden i ferier og på fridage.
Kirkebladet
Hvis Kirkebladet udebliver bedes der rettes henvendelse til menighedsrådet tlf. 75 76 11 13.
Fremover vil det være muligt at afhente udeblevet kirkeblad hos Købmanden i Klovborg.
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.

