Marts - maj 2019

Når samfundet er forvirret
og alting flyder, hvad kan
man så sige til sine børn,
de kan holde sig til?
”Se, jeg er med jer alle dage
indtil verdens ende”, Matt.
evang. kap. 28, v. 20.
Ja, for det er jo gået hen og
blevet sådan, at meget ikke
synes at stå fast. I en verden,
hvor grænser overskrides af

den stærke, og ordenen ikke
ser ud til at holde længere end,
hvad vi nu har lyst til, dér melder spørgsmålet sig: hvad kan
vi så holde os til?
For vi kan ikke holde til hele
denne grænseløse måde at
leve på. Som mennesker har
vi brug for noget, der
kan bære os, når det
meste smuldrer.
Hvad siges der i kirken? Den har jo trods
alt stået her i Klovborg
i snart 800 år og har
oplevet både krigsog fredstid, pesten og
massedøden, den lille
istid i 16 hundredtallet, tørke og snestorme, opgangs- og nedgangstider.
Det danske folk har
gennemlevet
tider
med hård modgang før,
men hvad mon man
holdt sig til tidligere,
når historien ændrede
vores land, kultur og
folk? Ja, måske har
man ikke oplevet ændringer i så voldsomt
omfang som det sker i

disse år, - men svaret er, at folket har holdt sig til den kristne tro, for at den skulle bære
dem gennem omvæltninger,
modgang eller usikre tider.
Kirken, den er et gammelt
hus, står om end tårnene
falde, tårne fuldmange sank
i grus, klokker end kime og
kalde. (Grundtvig, nr. 323 i
Den danske Salmebog)
Sådan skrev Grundtvig i sin
store salme om kirken. Kirkebygningen kan måske falde,
tårnene kan synke i grus, men
Guds hus og kirke er bygget
af levende sten. Menigheden,
de levende mennesker er Guds
kirke, sognets kristne, er samledes søndag efter søndag til
forkyndelsen, dåben og nadveren, også den gang da pesten
lagde landsbyer øde rundt om i
Europa, og 40% af befolkningerne døde.
Også under 2. verdenskrig
samledes man, selv om man
ikke vidste, om man var købt
eller solgt. – For i kirken lød forkyndelsen af et håb om, at Gud
ikke glemte sine mennesker.
Fortsættes næste side

Gud er den levende Gud, Jesus er den levende
Guds søn. Han er givet som det levende vand, der
rinder af en kilde, der selv er levende, fordi den øser
af den levende Gud, der er ord og ånd. Ikke en forstenet gud, ikke et stenstøtte eller et gudebillede hugget ud i sten er det, vi tror på.
Men den levende Gud, der hører, når vi beder til
ham og sender hjælp, der kan bære. Han skaber nyt,
hvor det gamle er brudt sammen.
Vi er Guds hus og kirke nu, bygget af levende
stene, som under kors med ærlig hu troen og dåben forene.
Livet ”under korset med ærlig hu” er det kristne
liv, som det leves fra spædbarn til olding.
Det er vores liv, som det nu en gang udformer sig
her i verden: barndom, voksenliv, arbejdsliv, alt
sammen under Guds nåde. Ærlig hu er, at vi ærligt
bestræber os på at leve sammen med vores medmennesker i troen på, at dåben med løftet om Guds
kærlighed og nåde også skal komme til os, vi kan
roligt vente, Gud skal nok række os livet, opgaver og
gaver og styrke os undervejs.
Kirsten B. Juul

Velkommen

Der skal her lyde et
hjerteligt velkommen
til vores nye graver
ved Klovborg kirke,
Christian Christiansen, der tiltrådte 1.
februar.
Christian har mange
års erfaring fra graverstilling andet steds,
men skal nu finde ud
af, hvordan vi lige gør
det her.
Vi glæder os til et
godt samarbejde og ønsker ham alt godt.
Og vi håber både menigheden og brugere på
kirkegården vil tage godt imod ham!

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.
Sognepræsten
Kirsten Juul - 75 76 12 33 - har ugentlig fridag mandag.
Studieuge i uge 10. Embedet passes af Arne Kiel Nielsen Nr. Snede.
Friweekend d. 18.-19. maj: Marlene Sigh, Ejstrupholm
Præsterne Kirsten Juul, Arne Kiel Nielsen, Nr. Snede (75 77 10 43) og Marlene Sigh, Ejstrupholm (75 77 22
40) afløser hinanden i ferier og på fridage.
Kirkebladet
Hvis Kirkebladet udebliver bedes der rettes henvendelse til menighedsrådet.

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
Graver Tyrsting:
Ole Klemmensen, tlf. 21 12 90 26
Hjemmeside:
www.klovborgkirke.dk
www.tyrstingkirke.dk
Facebook: Klovborg kirke
CVR-nummer:
34759030

Kvindernes internationale Bededag
fredag d. 1. marts kl. 14.00 i konfirmandstuen:
Ved Kirsten Juul.
Alle er velkomne ved denne liturgiske andagt, hvor vi sammen gennemgår en slovensk andagt under temaet: ”Alt er
forberedt.”
Hvert år - den første fredag i marts - forener Bededagen
kristne kvinder i mere end 180 lande i et verdensomspændende fællesskab omkring bøn og handling. I Danmark afholdes Bededagen godt 60 steder.

Sogneaften

Onsdag d. 27. marts kl. 19.30 i konfirmandstuen:

Lorens Hedelund, missionær i Pakistan
og repræsentant for Danmission:
Kristnes situation i Pakistan
Pakistan kom på verdenskortet i august 1947, da det blev udskilt
fra Indien. Landet skulle danne hjemland for Sub-kontinentets store
mindretal af muslimer. Mange kristne fulgte med fra Indien til det nye
land i forvisning om, at man som kristen er nærmere på islam end på
hinduismen. Der er ingen tvivl om, at landets kristne minoritet på ca. 3%
af befolkningen i dag lever på minoritets-vilkår og som 2. klasses borgere.
Landets meget strenge blasfemilove forfølger og holder de kristne (og andre
minoriteter) i et jerngreb.
Alligevel, og på trods heraf, er kirken i Pakistan særdeles levende og et vidnesbyrd til efterfølgelse.
Evangeliet forkyndes med styrke og glæde. Diakonien lever og rækker ud til alle,- også når katastrofer
rammer.
Dette og meget mere vil foredragsholderen belyse. Fra 1968–1974 var han missionær i Pakistans
Nordvestlige Provins, og har siden besøgt landet mange gange, privat og som repræsentant for Danmission – senest for 2 ½ år siden.

Sogneaften

Tirsdag d. 30. april, kl. 19.30 i konfirmandstuen:

Folkekirken og den lutherske dåbsteologi
ved Bo Kristen Holm

Bo Kristen Holm er lektor i dogmatik ved Aarhus Universitet, leder af
forskningscentret LUMEN, der beskæftiger sig med betydningen af luthersk mentalitet for udviklingen af det danske samfund, og medlem af
den folkekirkelige arbejdsgruppe om dåb og nadver.
Dåben er den handling, langt de fleste kirker er enige om at anerkende
hos hinanden. Alligevel er der forskelle i forståelsen af den.
Det er ikke tilfældigt, at Martin Luther meget tidligt skriver om dåben og
dens betydning, for hans forståelse af forholdet mellem dåb og tro er ny.
Foredraget vil præsentere Luthers forståelse af dåbens betydning og troens rolle, herunder spørgsmålet om udøbte børns skæbne og spørgsmålet
om spædbørn kan tro.
Forhåbentlig kan reformationens problemstillinger kaste et forklarende
lys på den aktuelle diskussion om dåben.

Studiekreds om dåben
- i kirkens historie
og hos os
Tirsdag d. 19. marts kl. 19.30 i konfirmandstuen: Centrale tekster om dåben i
Ny Testamente
Ved Kirsten Juul

Gudstjenester på
Østervang plejehjem
i marts, april og maj måneder:
Vi begynder med gudstjenesten 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 meget 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.
Datoer:
13.03. : Kirsten Juul, altergang.
27.03. : Kirsten Juul,
10.04. : Kirsten Juul, altergang. Påske,
skærtorsdagsgudstjeneste.
24.04. : Kirsten Juul, påskegudstjeneste.
12.05. : Kirsten Juul, altergang.
22.05 : Kirsten Juul.
12.06. : Kirsten Juul, altergang.

Klovborg
Missionhus
Tors. d. 7. mar.: Bibelkredsene
mødes i hjemmene. Se i Den lille
Avis hvor
Tor. d. 14. mar.: Forårskredsmøde på Klippen i Brædstrup. Taler:
Heinrich W. Pedersen
Tor. d. 21. mar.: Møde i missionshuset med film/tale
Tor. d. 4. apr.: Møde fælles med
Brædstrup IM med tale v. indremiss. Henri Ales Jensen, Silkeborg
Tor. d. 11. apr.: Bibelkredsene
mødes i hjemmene. Se i Den lille

Tirsdag d. 9. april kl. 19.30 i konfirmandstuen: Dåbsritual og dåbsteologi i
Ny Testamente og Oldkirken
Ved Nils Arne Pedersen
Tirsdag d. 30. april, sogneaften kl.
19.30 i konfirmandstuen: Folkekirken og
den lutherske dåbsteologi
Ved Bo Holm
Tirsdag d. 14.
maj kl. 19.30 i
konfirmandstuen:
Danske dåbsritualer fra 1556 til 1992
Ved Kirsten Juul og
Nils Arne Pedersen

Avis hvor
Tor. d. 2. maj: Møde på Klippen
i Brædstrup med tale v. Anette
Stær fra Kirkens Korshær: ”Diakoni på en anden måde”
Tors. d. 9. maj.: Bibelkredsene
mødes i hjemmene. Se i Den lille
Avis hvor
Tor. d. 16. maj: Tale v. Henning
Hollesen, Aulum
Tor. d. 6. jun.: Soldatervennefest
i missionshuset.
Evt. kontakt: John Nikolajsen
75 76 10 72
Ydre missions
Fre. d. 1. mar.kl. 14.00: Kvindernes internationale Bededag i kon-

firmandstuen v. Kirsten Juul
Tor. d. 28. mar., 25. april samt
23. maj: Mission Afrika mødes.
Se i Den lille Avis hvor
Evt. kontakt: 75 67 17 33 eller
75 76 12 75

Skærtorsdagsfrokost

Torsdag d. 18. april.
Menighedsrådet byder traditionen tro alle til en
skærtorsdagsfrokost i forsamlingshuset. Det sker
i forlængelse af gudstjenesten skærtorsdag d. 18.
april kl. 10.30.
Vi vil spise en god påskefrokost sammen og ellers
hygge os med hinanden.
Alle er velkomne.
Pris: 50,- kr. for voksne,
for børn er det gratis at
deltage.

Konfirmander
i Klovborg
Liste over konfirmander, der skal konfirmeres 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
I ønskes en rigtig god og festlig dag!

Bibelfortælling og efterfølgende fællesspisning

torsdag d. 14. marts kl 17.00 i Klovborg Kirke.
For familien og børnene. –Hvordan fortælle for børnene om Gud, når man som forældre ofte føler sig
rådvild? Denne dag vil præsten fortælle, alle vil synge og sammen vil vi bede et Fadervor.
Vi begynder i kirken og bagefter tager vi hen i konfirmandstuen og spiser aftensmad og hygger sammen. Det hele er gratis. Og slutter ved 19-tiden.
Vi glæder os til at se jer.
Med venlig hilsen Kirsten Juul

Børnegudstjeneste for hele familien

i Klovborg kirke onsdag d. 8. maj kl. 17.00.
Varighed: ca. ½ time, hvor vi skal synge salmer for børn og med børn og os andre, høre fortælling om
Jesus og deltage i en børnegudstjeneste.
Efter gudstjenesten afslutter vi med spisning i konfirmandstuen, Skadevej 18, 8765 Klovborg. Alle,
børn og voksne er velkomne. Arrangementet sluttes ved 19-tiden.
Med venlig hilsen Kirsten Juul
De himmelske dage på Heden, danske kirkedage,
i Kristi Himmelfartsferien torsdag d. 30. maj til søndag d. 2. juni i Herning
Fredag d. 31. maj arrangerer vi

Sogneudflugt for familier med børn og andre

til kirkedagene. Her kører vi med bus fra Klovborg Kino afgang kl. 9.30 og hjemkomst kl. 16.00
Ved ”Himmelske dage på Heden” vil der foregå en mængde aktiviteter både for børn og voksne: teater,
musik, koncerter, spisning, foredrag, debatter, bibelfortælling for voksne, genbrugsmodeshow, mulighedernes marked. Se selv på https://www.himmelskedage.dk
Eksempelvis kan vi nævne:
Fredag: kl. 11-12 Huset No 7 Scenen: drama, Den barmhjertige samaritaner. Varighed: ca. 30 min.
Aldersgruppe: 5- 12 år. Bibelen for børn: Kirketeateret / ved skuespiller Jens Jødal,
Men gå selv ind og gå på opdagelse i det store program for ”De himmelske Dage på Heden”
Det er gratis at være med. Tilmelding senest d. 23. maj på mail 8005@sogn.dk eller tlf.
22480425

Klovborg
Numlinge!!
Hvad er nu det for noget??
Numlinge er FDF for børn i
børnehavealderen. Og FDF
Klovborg har besluttet at starte et arbejde for denne aldersgruppe og børnene skal mødes sammen
med deres forældre til forskellige aktiviteter, der
kan laves sammen.
Der er ikke sat datoer på endnu for opstart, men
der vil blive informeret ud, så snart programmet
er klar.
Møderne vil formentlig blive lørdag eller søndag
formiddag.

Sct. Hans Fest i Klovborg
I år vil der være Sct. Hans aften ved Kernehuset,
arrangeret af FDF Klovborg.
Programmet er ikke helt klar ved deadline for Kirkebladet, men sæt allerede nu X i
kalenderen d. 23. juni.
Det bliver for hele familien og der
vil blive tilbud om at købe mad til
bål eller grill samt drikkevarer.
Og en rigtig Sct. Hans fest vil selvfølgelig også indeholde både tale
og bål.
Nærmere herom i næste nummer
af Kirkebladet.

www.klovborgfdf.dk

Papir- og papindsamling
Klovborg FDF indsamler pap og papir 4 gange
om året og næste gang er d. 25. maj. Ring evt. til
Heidi ved spørgsmål, tlf. 21839625 / 75761875.

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

Kontingent
Det er tid for betaling af kontingent for foråret, Det
koster 300 kr. pr. ½-år og beløbet skal indbetales
på konto 1551 - 5200401369 eller på MobilePay:
84313. Husk at skrive navn + Kontingent på indbetalingen!

Himmelske Dage på Heden
Danske Kirkedage i Herning
i Kristi Himmelfartsferien torsdag d. 30. maj til
søndag d. 2. juni i Herning:

Åbnings-gudstjeneste

I anledning af at Viborg Stift i år arrangerer kirkedagene inviterer Biskop Henrik Stubkjær alle stiftets menigheder til åbningsgudstjenesten i Herning Kristi Himmelfartsdag k. 14.00 på Torvet i Herning.
Vi arrangerer fælles kørsel i egne biler til Herning for at være med til denne gudstjeneste, men
man kann selvfølgelig også køre derop selv. Ved fælleskørsel mødes i ved kirken i Klovborg kl. 12.45.
For at tilmelde sig skal man ringe til Vagn Sørensen på tlf. 22 48 04 25 - eller mail 8005@sogn.dk

Sogneudflugt for familier med børn og andre
Se side 5 her i bladet!

Formålet med Himmelske Dage

er på bredest mulig fælleskirkelig basis at samle børn og voksne omkring kristendommen og dens
måde at vise sig i verden på. Der vil være meningsudveksling og samtale, hvor man i fællesskab behandler kirkens opgaver og kirkens problemer i verden, ligesom der er et ønske om at drøfte og tage
hånd om et praktisk engagement i samfundet – lokalt, nationalt, internationalt og fælleskirkeligt.
Himmelske Dage vil gerne både styrke deltagerne i deres kristenliv i hverdagen, men også åbne op og
byde indenfor til dialog og fællesskab.

Gudstjenester
i Klovborg og Tyrsting
Marts - maj 2019

Dato

Klovborg kirke

Tyrsting kirke

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

-----

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

9.00
Arne Kiel

-----

17. marts, 2. søndag i fasten
Matt. 15,21-28

Kl. 10.30
Kirkekaffe

-----

24. marts, 3. søndag i fasten
Luk. 11,14-28

Kl. 10.30

Kl. 10.30
-----

31. marts, Midfaste
Joh. 6,1-15

Kl. 10.30

-----

7. april, Mariæ bebudelsesdag
Luk. 1,26-38

Kl. 10.30
Kirkekaffe

-----

14. april, Palmesøndag
Matt. 21,1-9

Kl. 10.30
------

18. april, Skærtorsdag
Matt.26,17-30

Kl. 10.30
Efterfølgende påskefrokost

19. april, Langfredag
Matt.27,31-56

Kl. 10.30

21. april, Påskedag
Mark. 16,1-8

Kl. 10.30

Kl. 9.00

22. april, 2. påskedag
Luk. 24,13-35

Kl. 9.00
Marlene Sigh

-----

28. april, 1. søndag e. påske
Johs. 20,19-31

-----

5. maj, 2. søn. e. påske
Johs 10,11-16

Kl. 10.30
Kirkekaffe

Onsdag, 8. maj,

Kl. 17.00
Spagetti-gudstjeneste
Børne og familiegudstjeneste

-----

12. maj, 3. søndag e. påske
Johs. 16,16-22

Kl. 10.30

Kl. 9.00

17. maj, Bededag
Matt.3,1-10

Kl. 10.30
Konfirmation

-----

19. maj. 4. søndag e. påske
Johs. 16,5-15

-----

Kl. 10.30
Gunnar Wagner

26. maj, 5. søndag e. påske
Johs. 16,23b-28

Kl. 10.30
Kirkekaffe

-----

30. maj, Kristi Himmelfart
Mark. 16,14-20

Vi henviser til åbningsgudstjenesten på ”Himmelske dage på Heden”,
Torvet, Herning, kl. 14.00
Fælles kørsel, ring: tlf. 22 48 04 25

---------

Kl. 10.30

2. juni. 6. søndag e. påske
Johs. 15,26-16,4

-----

5. juni, Grundlovsdag
Johs. 3,16-21

Kl. 15.00
Sted: Dalen 5

-----

Kl. 10.30

-----
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Koncert med Silkeborg
Kammerorkester
Søndag d. 19. maj kl. 15.00 i Klovborg kirke.
Kammerorkestret laver en koncert sammen
med Claus Myrup, som er koncertmester i Det
kongelige Kapel. Claus spiller på bratsch (Stradivarius !!). Han vil sammen med Kammerorkestret spille P. Telemann: Koncert for bratsch og
strygerorkester og en Romance af Max Bruck
samt et stykke fra filmen 'Fiskerne' Silkeborg
Kammerorkester spiller desuden E. Elgar: Serenade for Strygere.
Orkestrets dirigent er Hans Holm, der i forvejen er kendt her i sognet for flere gange at have
stået for musicals i kirken og skolen.
Orkester, der har sine rødder tilbage til 1958 i Silkeborg.
Der er gratis adgang for alle.

Grundlovsarrangement
Onsdag d. 5. juni, kl. 15.00.
på naturgrunden, Dalen 5, Klovborg.

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
Emne for grundlovstalen: Løgstrups livs- og menneskesyn. Et oplæg
til samtale om tro, etik, samfundsengagement og tro.
Grundlovsdag er demokratiets og samtalens festdag, hvor vi alle mindes
om vor ret og pligt til at blande os i det samfund, vi er en del af.
For teologen og filosoffen K.E. Løgstrup var vores forviklethed med og
ansvar for hinanden et skabt grundvilkår for det at være menneske. Det
er det, han udtrykker i sin berømte sætning: ”Vi har aldrig med et andet menneske at gøre, uden at vi
holder noget af hans liv i vores hånd”.
Foredraget vil komme godt rundt om Løgstrups livs- og menneskesyn i spændingen mellem det almenmenneskelige og kristelige, og vi vil høre små historier om hans eget liv og samfundsengagement.
Alt sammen til inspiration for den fortsatte samtale om det samfund, vi alle er en del af, og det liv, vi er
fælles om at dele.
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.

