September - november 2019

Godnat og putte-ritual med børnene
Både børn og voksne har brug
for at slutte dagen med fred.
Fred med de andre, fred med
Mor og Far, fred med, hvad der
gik godt i dagens løb og fred
med det, der ikke gik.
Den fred kan vi ikke give os
selv. Den må vi gives til os. En
anden må give os freden, én må
række os den.
Mor – eller Far – kan række
barnet fred. Når vi trøster, puster på såret, lytter til sorgerne,
glæder os over sejrene. Når barnet fortæller i vished om, at Mor
og Far lytter og forstår, så indtræffer freden i sindet. Men hvad
med alt det, som er så svært at
sætte præcise ord på? Hvordan
få fred med det? Eller det, som
vi skammer os over, - måske så
meget, at vi aldrig fortæller om
det til nogen?
Bønnen til Gud begynder dér,
hvor vi ved, at vi ikke selv kan
løse tingene. I alvor og sandhed.
Børnene har oplevelser på egen
hånd, som de kan have svært
ved at sætte ord på. Bønnen til
Gud giver et sted at gå hen, giver
”et helle”. Bøn begynder med alvor og sandhed. At søge Gud for
at få fred, trøst, glæde, mening
eller mod er naturligt.

Bønnen gælder tilværelsens
grund, som bærer både børn og
Mor og Far og alle andre. Bøn
gælder nærheden til Gud, bøn
giver sjælen den dybe fred, hvor
intet andet når ind.
Det er godt, at slutte dagen
med fred. Guds fred kommer til
os, når vi synger en godnat-sang
og beder Fadervor sammen:

1 Du, som har tændt millioner af stjerner,
tænd i vort mørke en tindrende tro.
Du er vort lys, og du vogter og værner
Os, så vi sover i tryghed og ro.
2 Tak for den lysende dag, der er gået,
Gaven til os dine hænder har rakt.
Tilgiv os det, som vi ikke fik nået,
Tilgiv alt ondt, vi fik gjort eller sagt!
3 Tak for hver glæde, der fyldte vort hjerte,
Hver gang du gjorde vort liv til en fest.
Hjælp os at bære hver byrde, hver smerte,
Du ved alene, hvad tjener os bedst.
4 Tak for de mennesker, som blev vor støtte,
Når vi fandt vejen besværlig at gå.
Hjælp os i morgen at hjælpe forknytte,
Mød du os selv i de svage og små.
5 Du, som har tændt millioner af stjerner
Mørket i verden vil du byde trods.
Du er vor Far, den, der vogter og værner,
Lys i det mørke, som kommer fra os.
Johannes Johansen 1981 og 1982

Fader vor,
du som er i himlene!
Helliget blive dit navn,
komme dit rige,
ske din vilje
som i himlen således også på jorden;
giv os i dag vort daglige brød;
og forlad os vor skyld,
som også vi forlader vore skyldnere,
og led os ikke ind i fristelse,
men fri os fra det onde.
For dit er Riget og magten og
æren i evighed!
Amen

Tirsdag d. 10. sept. kl. 19.30 i konfirmandstuen:

Sogneaften:
På strejftog til Libanon

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 for at melde sig til.
Tilmelding senest dagen før på
tlf. 75 76 31 25.

Datoer:
11.09. : Kirsten Juul, altergang
26.09. : Kirsten Juul.
09.10. : Kirsten Juul. altergang.
23.10. : Kirsten Juul.
13.11. : Kirsten Juul, altergang
28.11. : Kirsten Juul.
11.12. : Kirsten Juul, adventsgudstjeneste. Fest m. menighedsrådene, familier mm. kursus

ved Kirsten Hansen og Rune Graversen.
To af vores menighedsrådsmedlemmer har været på
rejse med Viborg stift til Libanon, hvor de har set, hørt
og oplevet livet i det mellemøstlige land helt inde på livet.
Vi skal høre om deres oplevelser, lidt om landets historie, om kulturen, om de
kristne, om muslimer, om
bygninger, ja, og om mødet
med mennesker fra en helt anden kultur end vores. Vi
glæder os til en spændende aften.
Alle er velkomne.
Med venlig hilsen menighedsrådet
Onsdag d. 23. oktober kl. 19.00:

Menighedsmøde om bl.a.
kirkegården i Klovborg

På det årlige menighedsmøde vil menighedsrådet
gerne fortælle om fremtidsplaner for kirkegården i
Klovborg.
Flere forhold gør, at man har ønsket en fremtidsplan
for kirkegården - der er færre begravelser, flere urnegravsteder og flere gamle gravsteder bliver nedlagt.
Derfor har menighedsrådet bedt landskabsarkitekt
Mette Faurskov udarbejde et projekt, som hun denne
aften vil fortælle nærmere om
Derudover vil der være orientering om menighedsrådets arbejde i det forgangne år i Klovborg og i Tyrsting
sogne.
Der serveres en kop kaffe.
Vel mødt, med venlig hilsen menighedsrådet

Filmaften

Den årlige filmaften fælles for menighedsrådene bliver i år man. d. 4. nov. Nærmere herom senere.

Klovborg Missionhus
Tor. d. 5. sept.: Bibelkredsene
mødes kl. 19.30. Se i Den lille
Avis hvor.
Tor. d. 12. sept.: Fælles møde
med Brædstrup på ”Klippen”. Taler: Esper Thidemann fra Århus
Tor. d. 26. sept.: Høstfest i missionshuset v. sognepr. Kirsten
Juul
Tor. d. 3. okt.: Bibelkredsene
mødes kl. 19.30. Se i Den lille
Avis hvor.
Tor. d. 10. okt.: Møde - taler er

Christen P. Olesen, Ejstrupholm
Tor. d. 24. okt.: Bibelkredsene
mødes kl. 19.30. Se i Den lille
Avis hvor.
Tor. d. 31.: Bedemøde kl. 19.30
Tor. d. 7. nov.: Møde - taler er
Peter Nord Hansen, Fredericia
Tor. d. 14. nov.: Efterårskredsmøde i Ejstrupholm miss.hus. Taler
er pastor Bo Knudsen, Herning
Tor. d. 21. nov.: Bibelkredsene
mødes kl. 19.30. Se i Den lille
Avis hvor.

Ydre Mission:
Tor. d. 19. sept.:
Mission Afrika mødes
Tor. d. 17. okt.:
Mission Afrika mødes
Tor. d. 28. nov.:
Mission Afrika mødes
Se i Den lille Avis, hvor mødet
holdes

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.
Første gang er onsdag d. 25. 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. 25. sept..; onsdag d. 2. oktober; onsdag d. 9. okt.; onsdag d. 23. okt.; onsdag d. 30. okt.
onsdag d. 6. november, onsdag d. 13. november, onsdag d. 20. november.
Tine Mynster er uddannet i almen musik ved Det jyske Musikkonservatorium med speciale i børnemusik.
Arr. Klovborg menighedsråd

Babysalmesang 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. 25. 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. 25.
sept..; onsdag d. 2. oktober; onsdag d. 9. okt.; onsdag d. 23. okt.; onsdag
d. 30. okt. onsdag d. 6. november, onsdag d. 13. november, onsdag d. 20.
november.
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. Klovborg menighedsråd
Onsdag d. 2. oktober kl. 19.30:

Samtaledagen

Tema: Grænser. Hvor går grænsen?
Dette arrangement indgår i Grundtvigsk Forums
samtaledag og har temaet ”Grænser?”
Ideen er, at vi mødes så 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 der er grænser?
Hvor går grænsen for religion?
Hvor går grænsen for staten?
Hvad betyder døden som grænse for os?
Hvilke grænser bør der være omkring rugemødre, donorbørn og anonyme sæddonorer?
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, rødvin, lidt godt at spise og så ellers velkommen til snak om en ting.
Vel mødt! 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

Konfirmander i Klovborg 2019
Med tak til fotograf Maja Due, Klovborg, bringes her foto af årets konfirmander i Klovborg kirke Store Bededag, fredag d. 17. maj 2019.
Mette Marie Nikolajsen, Klovborg og Emmelie Hvilsted Muldkjær Kristensen,
Hampen

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 under gudstjenestelisten 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

Fælles morgenandagt:
Sammen med konfirmanderne vil der være morgenandagt med fællessang i Klovborg kirke kl. 9.00 følgende torsdage: Torsdag d. 5. september, torsdag d. 3. oktober, torsdag d. 7. november.
Alle er velkomne
September måned:
Høstgudstjeneste:
Søndag d. 15. september: Høstgudstjeneste i
Klovborg kirke kl. 10.30.
Ved gudstjenesten medvirker minikonfirmander
og FDF. Efterfølgende serveres der kirkekaffe.
Søndag d. 22. september: Høstgudstjeneste i Tyrsting kirke kl. 10.30.
Efterfølgende serveres der kirkekaffe.
Fredag d. 27. september kl. 19.30: Musikandagt
ved kulturnatten i Klovborg Kirke
Sang, musik, andagt for børn og voksne ved aftenstide, hvor vi samler os og siger Gud tak for dagen.
Oktober måned:
BUSK-gudstjeneste i Klovborg kirke
Søndag d. 27. 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
November måned:
Alle Helgens gudstjenester søndag d. 3. november.
Ved gudstjenesten vi mindes vore kære, som er gået bort i året, der er gået siden sidste Alle Helgen.
I kirken kommer vi med vores sorg, når vi har mistet et elsket menneske. Her er vi ikke alene. I den
kristne forkyndelse får vi at høre, at Gud fra sin evighed lyser sin fred og giver os håb, der rækker ind i
evigheden. Den trøst lyder ved gudstjenesten, her glemmes vores sorg og smerte ikke.
Kl. 9.00: Gudstjeneste i Tyrsting kirke. Menighedsrådet serverer en kop kaffe efter gudstjenesten.
Kl. 11.00: Gudstjeneste i Klovborg kirke. Menighedsrådet serverer en kop kaffe efter gudstjenesten.
Navnene vil blive læst højt efter prædikenen. –
Søndag d. 24. november kl. 14.00 i Klovborg kirke, for børn med forældre:

Afslutning med minikonfirmanderne
Andagt, fællessalmer og musikalsk, bibelsk fortælling for børn ved

Klezmerduo: David og Goliat

Dette er historien om hyrdedrengen, der overvinder
kæmpen, som end ikke den stærkeste soldat turde kæmpe imod. Hyrdedrengen der ender med at blive konge.
En fortælling om mod, om at turde være sig selv, om at
bruge det man har lært – og om tro!
”David og Goliath” bliver fortalt i et levende og billedrigt
sprog, sat i ramme og understreget af stemningsfuld jødisk klezmermusik.
Vi skal synge og danse sammen undervejs og børnene
kommer til at møde nogle af de helt gamle traditionelle
instrumenter som skalmeje, trommer, zimbalom, fløjte
og jødeharpe.
Varighed: en lille times tid.
Ann-Mai-Britt Fjord (fortælling, harmonika, percussion, sang). Henrik Bredholt (sopransax, zimbalom, skalmeje, trehulsfløjte, jødeharpe, sang)

Klovborg

www.klovborgfdf.dk

”FDF - når det er bedst!”
Det var temaet for FDFs sommerlejr, der i år
var på Middelgrunden ved Strib, lige ned til Lillebælt.
Der var lagt vægt på leg og fællesskab - men
der var også udfordringer i programmet! De store tog af sted på natløb i regnvejr hvor de bl. a.
skulle overnatte under presenning. Men de er
seje og klarede det super! Derudover blev der
gøglet og leget på tværs
af klasserne.
Selv da vejret udfordrede med lokal skybrud et
par timer, forblev humøret højt og der
blev hygget inden døre.
Se evt. billeder
fra sommerlejren på hjemmesiden og Facebook.

Nu rammer Kulturnatten Klovborg

Tjek kalenderen

på hjemmesiden med
datoer for arrangementer i efteråret.

HUSK

Kontingentbetaling
senest 15. september!
Se mere på hjemmesiden.

Fredag den 27. september fra kl. 17 – 24 inviteres alle til Kulturnatten i Klovborg, som indeholder flere forskellige spændende kulturindslag. Med ønsket om et arrangement, der samler hele byen, er der
tænkt på kulturelle indslag, som når alle aldersgrupper og mange sanser. Hold øje med det endelige
program i aviser, hos Købmanden og på Facebook.
Allerede nu kan vi røbe, at FDF bygger på et vildt sejt løb for større børn - men det er ikke et helt
almindeligt løb.
Vi glæder os til nogle skønne timer, hvor vi lader kulturen være vores landsbys samlingspunkt.
På vegne af Klovborgs foreninger/tovholderne: Line Hasselstrøm, Jesper Kristensen, Susanne Have
og Mette Nørtoft Hedeager

Gudstjenester
i Klovborg og Tyrsting
september - november
2019
Dato

Klovborg kirke

Tyrsting kirke

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

-----

8. sept. 12. søn. e. trinitatis
Mark. 7,31-37.

Kl. 9.00
Marlene Sigh

-----

15. sept. 13. søn. e. trinitatis
Luk. 10,23-37.

Kl. 10.30
Høstgudstjeneste

-----

Kl. 10.30

Kirkekaffe
22. sept. 14. søn. e. trinitatis

-----

Luk. 17,11-19

Kl. 10.30
Høstgudstjeneste
Kirkekaffe

27. september, fredag.
Kulturnatten i Klovborg

Kl. 19.30
Musik-aftenandagt for hele
familien

-----

29. sept. 15. søn. e. trinitatis
Matt. 6,24 -34

Kl. 10.30

-----

6. okt. 16. søn. e. trinitatis
Luk. 7,11-17.

-----

Kl. 10.30

13. okt. 17. søn. e. trinitatis
Luk. 14,1-11

Kl. 9.00
Arne Kiel Nielsen

-----

20. okt. 18. søn. e. trinitatis
Matt. 22,34-46

-----

Kl. 9.00
Marlene Sigh

27. okt. 19. søn. e. trinitatis

Kl. 13:00

-----

Mark. 2,1-12

BUSK
FDF medvirker - kirkekaffe

3. nov. Alle Helgens dag
Matt.5,1-12

Kl. 11.00
Kirkekaffe

Kl. 9.00
Kirkekaffe

10. nov. 21. søn. e. trinitatis

-----

Kl. 10:30

Kl. 10.30

-----

24. nov. Sidste søndag i kirkeåret

Kl. 14.00

Kl. 10.30

Matt. 25,31-46

Børneandagt med besøg
af Klezmerduo, musikalsk,

Johs. 4,46-53
17. nov. 22. søn. e. trinitatis
Matt. 18,21-35

bibelsk børnefortælling
Afslutning med
minikonfirmander
1. dec. 1. søn. i advent
Luk. 4,16-30

Kl. 10:30
Musikgudstjeneste Kirkekaffe

7

-----

Kristian Enevoldsen
og Barrit kirkes voksenkor
Onsdag 9. oktober kl. 19.30
er der koncert i Klovborg Kirke

Koret er under ledelse af Kristian Bisgaard Enevoldsen, der startede koret i 2013. De synger et blandet
rytmisk repertoire af iørefaldende og vedkommende sange og salmer.
Undervejs vil Kristian fortælle om sangene, og der vil også være mulighed for at synge med.
Tag familien og naboen med til en hyggelig og musikalsk aften.
Gratis adgang

Allan Mortensen med sin trio
Koncert i Klovborg kirke
ons. d. 30. okt. kl. 19:30.
Sangeren Allan Mortensen giver koncert i Klovborg kirke med sin trio.
Koncerten dækker et bredt repertoire fra sangerens karriere, lige fra popsange, over højskolesangbogen og til fortolkning af salmer. Naturligvis
bliver der også plads til et par fællessange.
Aftenens musikere udover Allan Mortensen på sang:
Jeppe Smith-Olsen - kontrabas.
Uffe Kristiansen - piano.
Søren Pedersen - trommer.
Gratis adgang

Salmesangsaften

Onsdag d. 20. november kl. 19.30 i konfirmandstuen, Skadevej 18

Grundtvig og Grotrian
Grundtvig er vores gamle, store poet og teologisk skarpe digter, Grotrian er vor tids store digter med
dybfølt kristen tro midt i vores moderne tids afstand til Gud.
Denne aften vil vi synge N.F.S. Grundtvigs og Simon Grotrians salmer. Vi skal synge både gamle og
kendte og nye og ukendte salmer. Vi vil søge at sammenligne tekster og lytte til melodierne og i fællesskab være uforstående og måske forstå lidt mere om os selv og vores tid gennem disse to digteres
møde med Gud.
Der er kaffe og kage til alle. Vel mødt.
Med venlig hilsen Uffe Kristiansen, Mette B. Schmidt, Hanne Kristensen og Kirsten Juul
Sognepræsten
Kirsten Juul - 75 76 12 33 - har ugentlig fridag mandag
Friweekend: 7.-8. september og ferie fra d. 11.okt. til d. 20.okt.
Præsterne Kirsten Juul, Arne Kiel Nielsen, Nr. Snede (tlf. 75 77 10 43) og Marlene Sigh, Ejstrupholm
(tlf. 75 77 22 40) afløser hinanden i ferier og på fridage.
Kirkebladet
Hvis Kirkebladet udebliver bedes der rettes henvendelse til menighedsrådet v. kirkeværge Birthe
Knudsen, 41597433
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.

