Juni - August 2019

Hvorfor er det nu,
at vi holder dåb?
Vi holder dåb, fordi Kristus
har lovet at være med den, der
døbes fra nu og til evig tid gennem sin Hellige Ånd.
Sådan lyder den helt korte
version af begrundelsen for
dåben, - men der hører en hel
masse mere med til fortællingen om den kristne dåb. For
det handler også om, at vi mennesker måske nok kan tænke,
at vi da vist har helt styr på
vores liv og verden, vi er bare
helt i kontrol. Intet kan vælte
os, og vi behøver ikke nogen til
at give os styrke og trøst.
Men at den opfattelse ikke
holder, det skal man ikke være
ret gammel for at opdage. Der
gives onde forhold, som ikke
vil os det bedste, - og det er hel-

ler ikke altid, vi selv har gjort,
hvad vi skulle. Igen og igen må
vi erkende, at vores ønsker om
at gøre det gode ikke slår til,
når det kommer til at virkeliggøre det gode. Der er en underlig afmagt over for det onde, en
slags lammelse, som kan træde ind, så vi ikke får rakt armen ud til hjælp eller ikke får
sagt stop til de onde kræfter.
Og: Gud har set det! Men i
stedet for at sende straf over
os, så har han sendt os sin søn
som vores frelser.
Vi skal ikke redde os selv ud
af det onde eller af vores fiaskoer. Frelsen består i, at vi
holder os til Kristus, for her er
vi ikke alene i vores kamp for
livet og troen og håbet. Verden
er til syvende og sidst under
den nådige, den barmhjertige
Guds herredømme. Kristus
har fortalt os, hvem Gud er:
Han er den Gud, der har bygget bro over kløften mellem
Gud og menneske. Broen er
hans søn, Jesus Kristus. Gud
har sendt et enkelt menneske
til verden med magt til at frelse
den hele verden fra dens egen
vildskab, når den er gået for
vidt i griskhed, selvrealisering,
frådseri og egoisme.
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Dåben er Guds
velsignelse og løfte.
Dåben er et tegn, som
Kristus gav sine disciple på, at
Gud ville være med dem i deres
liv, hvordan livet end formede
sig. I dåben har Gud indstiftet
en ny pagt, en ny aftale, hvor
han har lovet, at han vil være
med sit menneske. I dåben
fletter løftets ord sig sammen
med vandet og Guds Hellige
Ånd bliver indgydt i den døbte,
så barnet allerede her får Guds
tilgivelse: synderne forladelse
og evigt liv i gave. Ved dåben
siger vi også tak for barnet, og vi får at vide, at barnet er
Guds menneske.
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Fortsat fra forsiden

Gudstjenester på
Østervang plejehjem
i juni, juli og august:
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 for at melde sig til.
Tilmelding senest dagen før på
tlf. 29 44 22 20.

Datoer:
12.06. : Kirsten Juul, altergang
26.06. : Kirsten Juul
10.07. : Kirsten Juul, altergang
24.07. : Arne Kiel
14.08. : gudstjeneste aflyses pga.
kursus
28.08. : Kirsten Juul, altergang
11.09. : Kirsten Juul, altergang

Dåbens nye pagt
og aftale.
I den nye pagt lyder det største bud i Loven: Du
skal elske Herren din Gud af hele dit hjerte, af hele
din sjæl og af hele dit sind og din næste som dig selv.
Det betyder, at vi skal elske Gud, sådan at vi lever og
gør hans vilje.
Måske synes vi, det ikke altid er tydeligt, hvad der
er Guds vilje. Men der er svaret, at så må vi søge det,
vi må anbringe os der, hvor Guds ord lyder. Vi må
bede til ham, og vi må være lydhøre over for hans
svar.
Loven er altså ikke sat ud af kraft for den døbte, men den døbte forpligtes på at lade sin samvittighed
føre af Guds ord, - og så holde sig til løftet om Guds
tilgivelse for alt det, vi ikke får til at gå op i vores liv
og Guds tilgivelse for vores fiaskoer.
Kirsten B. Juul

Dåb og navngivelse

Et barn skal have navn inden det fylder 6 måneder.
Barnet kan navngives ved dåb, her kontaktes sognepræsten på kirkekontoret og man aftaler en samtale
forud for dåben. Ved dåb opgives navn og adresse på
mindst 3 og højest 5 faddere. Gudmor og Gudfar kan
også tælle som fadder. En fadder skal selv være døbt
med den kristne dåb, da fadderens opgave er "at tilse,
at barnet vokser op i den kristne tro".
Det afgørende er ikke at være medlem, men at være
døbt enten i folkekirken eller i en anden kristen kirke.
Er man døbt med den kristne dåb, kan man altså være
fadder, med mindre man er konverteret til en ikke-kristen religion.
Ved navngivelse uden dåb udfylder man det digitale
skema under ”Navngivning”, www.borger.dk
Fødsler
Et barns fødsel skal anmeldes. Sædvanligvis foretager jordemoderen anmeldelsen, men ellers skal forældrene foretage anmeldelsen.

Klovborg Missionhus
Juni
Tors. d. 6 kl. 19.30: Soldatervennefest - taler Esther Kofoed Vejle.
Tors. d. 13. juni: Bibelkredsene
mødes i hjemmene. Se i Den lille
Avis hvor.
Juli
6.-18.: Bibelcamping på Lystruphave
August
15. aug kl. 19.30: Bibelkredsene
mødes i hjemmene - 1. hos Gudrun Vibild, 2. se den lille avis hvor

22. aug. kl.19.30: Møde i missionshuset hvor vi ser en film/tale
Evt. kontakt: John Nikolajsen
75 76 10 72

Ydre Mission:
29. aug. kl. 19.30: Mission Afrika kredsen mødes - se den lille
avis hvor
Evt. kontakt: 28407674

Familiegudstjeneste
søndag d. 30. juni i Klovborg kirke kl. 14.00.
Efter gudstjenesten inviterer vi til en kop kaffe i præstegårdshaven, forhåbentligt under et skyggefuldt træ på en
dejlig solskinsdag.
Børn og voksne, unge og gamle, alle er velkomne.
Nils A. Pedersen og Kirsten Juul

Besøg af præsten

Hvis du gerne vil have besøg af præsten eller kender andre, der
kunne tænke sig et besøg, så tøv ikke med at ringe eller sende mig
en mail. Jeg kommer gerne ud, især hvis du har en kop kaffe eller
the – eller du er velkommen her, så gi’r jeg.

Med venlig hilsen Kirsten Juul

Sogneudflugt 2019
for hele familien
for Tyrsting og Klovborg sogne.

Udflugten bliver i år lørdag d. 21. september og går vestpå med historisk sus fra anden verdenskrig.
Der er afgang fra Klovborg kirkes p-plads kl. 8 og vi er tilbage her ca. kl. 18.
Turen går først til den historiske Mosevrå kirke, der ligger inden
for militærets øvelsesområde, men stadig benyttes som kirke. Her
vil vi holde en kort andagt v. Kirsten Juul. Undervejs serveres der
en kop kaffe og rundstykker.
Derefter kører vi videre til en nok ret ukendt del af danmarkshistorien og skal besøge en
tysk
flygtninge-kirkegård
ved Oksbøl. Oksbøl rummede i årene efter krigen en
stor tysk flygtningelejr, der
fungerede som en hel velfungerende provinsby og med egen kirkegård. Undervejs til
kirkegården vil vi høre mere om denne del af Danmarkshistorien.
Middagen spiser vi på Ho Kro, der ligger meget tæt på vandet.
Og vi slutter turen af med besøg i bunkermuseet Tirpitz, hvor vi vil få en guidet rundvisning og tid til
selv at gå rundt i de spændende omgivelser.
Der vil være kaffe og kage inden bussen vender hjemad.
Pris for hele turen er 200 kr. pr. person (under 18 år gratis) inkl. entreer og
spisning (betales på turen).
Tilmelding nødvendig senest 5.
september til Vagn H. Sørensen på
22480425 eller på vagn@aogv.dk

Sogneaften i
konfirmandstuen

Pinsesalme

Tirsdag d. 27. august kl. 19.30
Morten Seindal Krabbe, sognepræst i Hedensted:

Storm P’å Herren

Om Storm P’s forhold til kristendommen
Storm P var meget privat og blufærdig omkring
sin kristne tro: ”Sådan noget taler man ikke om
i det offentlige rum”. Igennem en række malerier, tegninger, digte og dagbogsnotater af Robert
Storm
Petersen
vil Morten Krabbe føre tilhørerne gennem mere
ukendte
værker,
hvor kristendommen og den kristne tro har farvet
Storm P’s kunst.
Avisinterviews og artikler fra 1020’erne og frem
til 1949, hvor han døde, gives et indtryk af en
finurlig mand, der havde ”den lyse Jesus” med i
sin livsbagage.

Jeg ser, den grønne ager står
opstanden fra de døde;
jeg ved, min frelser år for år
vil også mig genføde.
Det gamle frø
dog måtte dø,
før marken fik sin grøde;
thi hjælp mig, du
Guds Ånd, min hu
til verdens lyst at døde!
Af håbets grønne maj jeg vil
min pinseløvsal bygge
mod skylregn og mod dagens ild,
med hvile og med skygge.
Om kærlighed
bag gravens bred
med ren og evig lue,
om glæden hist
hos Jesus Krist
mig synger skovens due.

Alle er velkomne, der serveres en kop kaffe.
Med venlig hilsen menighedsrådet

C.J. Boye 1834.
DDS 723

Sct. Hans Fest i Klovborg

Alle, børn og voksne, der vil være med til Sct. Hans fejring inviteres til at være med,
når FDF i Klovborg inviterer til Sct. Hans fest søndag d. 23. juni på pladsen ved Kernehuset, Nørregade 13B.
Det hele starter kl. 16.30, hvor der vil være mulighed for at købe grillmad, som man
selv skal tilberede over gløderne. Maden skal bestilles i forvejen, og der gøres senere
opmærksom på, hvordan det foregår (hold øje med Den lille Avis samt Facebook m.v.).
Også drikkevarer kan købes på pladsen.
Kl. ca. 18.30 vil der være en kort båltale ved Simon Vanggaard, viceborgmester, tidligere lærer på Klovborg Friskole.
Herefter tændes bålet og der synges og hygges i den lyse sommeraften.
FDF har også fremstillet forskellige ting, der sælges på pladsen og indtægten fra dette, samt for salg af mad og drikkevarer, går til FDFs arbejde med børn og unge i sognet.

Klovborg-Tyrsting
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
trykkes hos STEP.
Bladet redigeres af sognepræsten
og formanden.

Klovborg Tyrsting sognes fælles
menighedsråd:

Kirkeværge Tyrsting:
Herdis Kjær Jensen, 75 75 13 25

Formand: Vagn Hougaard Sørensen,
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

Graver Klovborg:
Christian Christiansen 92 43 00 22
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
CVR-nummer:
34759030

Konfirmander 2019
Liste over konfirmander, som er konfirmeret i
Klovborg kirke Store Bededag, fredag d. 17. maj
2019, kl. 10.30.
• Mette Marie Nikolajsen, Horsensvej 79,
8765 Klovborg
• Emmelie Hvilsted Muldkjær Kristensen,
Stadion Allé 8, 7362 Hampen
Her til højre ses de to flotte keramik-kors, som
konfirmanderne har lavet sammen med keramiker Nina Lund. Korsene kan ses i kirken, hvor de
står i koret ved alteret.

Konfirmandtilmelding

Tirsdag d. 20. august
Vi begynder med gudstjeneste i Klovborg kirke kl. 19.00
Hvis man vil konfirmeres og går i 7. klasse, skal man møde op til gudstjeneste og konfirmandtilmelding denne aften. De unge har fået udleveret en tilmeldingsblanket via Klovborg Friskole, og den skal
afleveres samt kopi af dåbsattesten denne aften. Alle konfirmander er inviteret sammen med forældre.
Efter gudstjenesten serverer vi en kop kaffe og kage i konfirmandstuen, Skadevej 18. Her vil jeg fortælle
om konfirmationsforberedelsen, undervisningens indhold og hensigt. I er velkomne med spørgsmål.
Selve konfirmandundervisningen begynder torsdag d. 29. august kl. 8.00- 9.30 i konfirmandstuen. Hvis man vælger, at man vil konfirmeres, så vælger man samtidig at tage ansvar for de almindelige
regler, der gælder i forbindelse med konfirmandforberedelsen: mødepligt til undervisningen, almindelig
respekt af alle andre og et vist antal gange, man skal gå i kirke.
Klovborg Friskole begynder undervisningen kl. 8.00, det betyder, at børnene skal køre med bussen til
skolen, så vil vi hente dem og bringe dem til konfirmandstuen. Efter undervisningen vil børnene blive
bragt tilbage til skolen.
Selve konfirmationen holdes hvert
år Store Bededag.
Man kan også vælge at blive konfirmeret i en anden kirke, og så skal
man selv lige undersøge, hvornår
denne kirke afholder konfirmation.
Med venlig hilsen Kirsten Juul

Minikonfirmander

Hermed indbydes alle børn på skolens 3. årgang i Klovborg sogn:
Minikonfirmandundervisning begynder
Tirsdag d. 27. august kl. 12.50 i umiddelbar forlængelse af Klovborg
Friskoles undervisning
Vi indbyder 3. årgang til at følge minikonfirmandundervisningen. Der skal
fortælles bibelhistorie, så vi kan høre om Gud og mennesker, vi skal besøge
vores kirke og kirkegården. Og så vil vi lege, tegne, synge, spise kage og
drikke saftevand og hygge os.
Tilmelding sker via tilmeldingsblanket, som udleveres gennem Klovborg
Friskole, eller direkte til mig på tlf. 75761233.
Første gang for børnene vil blive tirsdag d. 27. august i umiddelbar forlængelse af Klovborg Friskoles
undervisning. Børnene vil blive hentet med bus på Klovborg Friskole umiddelbart efter undervisningens afslutning og bragt tilbage dertil kl. 14.55.
Forløbet afsluttes med gudstjeneste for børn og forældre søndag d. 24. november kl. 14 i Klovborg
kirke.
Med venlig hilsen Jytte Jakobsen og Kirsten Juul

Klovborg
Numlinge i
Klovborg FDF
Så har FDF kredsen i Klovborg fået et nyt skud på
stammen! D. 28. april startede numlinge-arbejdet op
på en fantastisk flot forårsdag. Naturen omkring Kernehuset blev udforsket og
der blev indsamlet grønt til
en spændende brændenældesuppe!
Også ”krible-krable”-livet
blev udforsket og fluer, edderkopper og regnorme
blev studeret nærmere.

www.klovborgfdf.dk

Blå By 2019 - vindere
Sidste weekend i april var FDF i Klovborg med til
Blå By i Jelling sammen med ca. 130 andre i blå
skjorter. Dagen igennem blev der dystet mellem
byerne i forskellige udfordringer.
Og det var pilte og væbnere fra Klovborg, der løb
med sejren og fik trofæet med hjem. til stor glæde
for deltagerne.
Stort TILLYKKE!

Numlinge-arbejdet
er
henvendt til de 0-5 årige med deres forældre
og søskende og der har
været 2 møder her i
foråret. Det er planen
med flere møder til
efteråret og datoerne
herfor meldes ud senere.

FODBOLD
Klovborg Friskole og Klovborg Ungdomsforening tilbyder i samarbejde:
“Fodbold for alle børn og unge”
Mød op på stadion hver fredag frem til sommerferien kl. 15.00-16.30

Info:

Det er for alle børn og unge.
Indtil sommerferien er det gratis.
For yderligere information kontakt:
Kim Schou
Jesper á Lágni Larsen
Formand KUF
Skoleleder Klovborg Friskole
Mobil: 61 37 72 16

Trænere:
Malou
og
Frederik

Gudstjenester
i Klovborg og Tyrsting
Juni - august 2019

Dato
2. juni, 6. søndag e. Påske
Joh. 15,26-16,4.

5. juni, Grundlovsdag

Klovborg kirke

Tyrsting kirke
Kl. 10.30

-----

Kl. 15.00
Friluftsgudstjeneste
Dalen 5

-----

9. juni, Pinsedag
Johs. 14,22-31

Kl. 10.30

Kl. 9.00

10. juni, 2. Pinsedag
Joh. 3,16-21.

Kl. 10.30

-----

16. juni, Trinitatis søndag
Johs. 3,1-15

Kl. 10.30
Kirkekaffe

-----

23. juni, 1. søn. e. trin
Luk. 16,19-31

Kl. 10.30
Gunnar Wagner

30. juni, 2. søn. e. trin.
Luk. 14,16-24

Kl. 14.00
Bagefter: kaffe og kage i
præstegårdshaven

7. juli, 3. søn. e. trin.
Luk. 15,1-10

--------Kl. 10.30

-----

14. juli, 4. søn. e. trin.
Luk. 6,36-42

Kl. 10.30

21. juli, 5. søn. e. trin.
Luk. 5,1-11

Kl. 9.00
Marlene Sigh

-----

28. juli, 6. søn. e. trin.
Matt. 5,20-26

-----

Kl. 9.00
Arne Kiel

4. aug. 7. søn. e. trin.
Luk. 19,1-10

Kl. 9.00
Arne Kiel m. altergang

-----

11.august, 8. søn. e. trin.
Matt. 7,15-21

Kl. 10.30

-----

-----

18. august, 9. søn. e. trin.
Luk. 16,1-9

Kl. 10.30
-----

20. august, tirsdag.
Konfirmandtilmelding

Kl. 19.00
Konfirmandgudstjeneste

-----

25. august, 10. søn. e. trin.
Luk. 19,41-48

Kl. 10.30
Kirkekaffe

-----

1. sept., 11. søn. e. trin
Luk.18,9-14

-----

8. september, 12. søn. e. trin.
Mark. 7,31-37

Kl. 9.00
Marlene Sigh

Kl. 10.30
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Grundlovsmøde
Tema: Tro, etik og samfundsengagement
Onsdag d. 5. juni, kl. 15.00.

på naturgrunden, Dalen 5, Klovborg – i tilfælde af regn og blæst holdes gudstjenesten i Klovborg kirke
og grundlovstalen på Klovborg Friskole
Grundlovstaler er: phd. og sognepræst
Marie Louise Odgaard Møller
”Løgstrups livs – og menneskesyn. Et oplæg til samtale om tro,
etik, samfundsengagement og tro.”
Dagens program:
Kl. 15:00: Velkomst ved menighedsrådsformand Vagn Sørensen.
Kl. 15:05: Grundlovsgudstjeneste. Ved Kirsten Juul.
Kl. 15:45: Kort kaffepause.
Kl. 16.00: Grundlovsforedrag ved Marie Louise Odgaard Møller
Herefter: Samtale og diskussion med foredragsholderen.
Kl. 17.30 ca.: Afslutning
Arrangører: Klovborg menighedsråd.
Maria Louise Odgaard Møller (f. 1976) er ph.d. og sognepræst i Bov og Kollund ved den dansk-tyske grænse. Inden hun blev sognepræst, var hun præst ved den grundtvigske valgmenighed i Balle ved
Bredsten. Hun har i mange år beskæftiget sig indgående med K.E. Løgstrups teologi og filosofi, og er
kendt som en levende, dygtig og klar formidler af hans tænkning.
Maria Louise Odgaard Møller er gift og har fire børn.

Himmelske Dage på Heden
Danske Kirkedage i Herning

i Kristi Himmelfartsferien torsdag d. 30. maj til søndag d. 2. juni i Herning:
Himmelske Dage på Heden i Herning bliver en folkefest, hvor kirken flytter ud på gaden, indtager bybilledet i centrum af byen og sætter midt og vest-jylland på landkortet i Kristi Himmelfartsferien.
DET STØRSTE KIRKEKAFFEBORD
Himmelske Dage i København blev tildelt Kristeligt Dagblads initiativpris, og styrelsen for Danske Kirkedage sendte prisen videre til Himmelske Dage på Heden i 2019, med opfordring til at indbyde alle til
kirkekaffe. Det sker, når de 3000 gæster til åbningsgudstjenesten bliver inviteret til Danmarks største
kirkekaffebord på cirka 750 meter af Hernings gågade.
ET VIGTIGT SAMARBEJDE
Overskriften for De Himmelske Dage på Heden er ”Gå med…” og Herning har som by valgt at gå med projektet, og eventet støttes også af bl.a. Kirkeministeriet og Viborg Stift.
OVER 300 ARRANGEMENTER
Himmelske Dage arrangeres af Danske Kirkers Råd og over 300 arrangementer venter de mange deltagere til Danmarks største fælleskirkelige event.
Det er folk fra folkekirken, frikirkerne og den katolske kirke samt en lang række frivillige fra de kirkelige organisationer, som får det til at ske. Man vil kunne opleve alt fra
Undergrundsgudstjeneste i en P-kælder, klimadebatter på Biblioteket, U2 gudstjeneste på
Torvet og Bibel legeland for børnene.
Gå på opdagelse i programmet på: himmelskedage.dk/program/
”Det skal være et sted hvor det kirkelige og det folkelige mødes.
Derfor rykker vi ud på gaderne” Henrik Stubkjær, biskop i Viborg Stift.
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.

