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I N D H O L D
Hvad håber du på?
Nørrelandsaften: Er der forskel på diakoni og socialt arbejde?
Samtalegrupper for børn efter forældres skilsmisse
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Himmelske Dage på Heden
Velkommen til Himmelske Dage på
Heden i Kristi Himmelfartsferien
den 30.maj til den 2.juni.
Vores formål
Formålet med Himmelske Dage er på
bredest mulig fælleskirkelig basis at samle
mennesker - både til trospraksis og trosamtale. Det betyder, at der sættes fokus på
hvad troen er. Der sker meningsudveks
ling, hvor man i fællesskab behandler
kirkens opgaver og 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.

som det udgangspunkt medmennesket og
verden mødes ud fra. Tro kan vi hvile i, tro
kan vi gøre, tro kan vi leve, og tro kan vi
dele.

Samfund
– som både er små og store, fra villavejen
til nationen og verden. De kan være
formelle og uformelle, men vi eksisterer
som mennesker altid i samfund. Derfor
påvirker samfundet kirkens dagsorden
og kirken samfundets dagsorden. Derfor
ønsker vi at møde, engagere og udfordre

Himmelske Dage vil gerne sætte
fokus på tro
- som er en mangfoldig størrelse, som det
enkelte menneske, og den enkelte kirke,
bærer med sig på sin egen måde, men også

Døesvej 1, 7500 Holstebro
www.noerrelandskirken.dk

Kordegnekontoret 9742 4545.
noerrelands.sogn@km.dk
Åbent mandag til fredag kl. 9-13, torsdag tillige
kl. 15-17
Kordegn Poul Sønderbæk, pos@km.dk
Kordegn Elsebeth Glinvad Jensen, elgj@km.dk
Sognepræst Carsten Ørum Jørgensen,
Frejasvej 39
9742 3848 eller 6116 4236, coj@km.dk
Træffes alle hverdage, undtagen mandag.
Sognepræst Isak Holm, kontor i kirken
2447 0424, iho@km.dk
Træffes bedst tirsdag – fredag, ml. 9 - 15.
Sognepræst Jakob Søe Esmarch,
Dybbølsgade 44
9742 2008, jses@km.dk
Træffes alle hverdage, undtagen fredag.
Organist Jesper Thimsen,
6064 4799, jesper@noerrelandskirken.dk
Organist Inger Kamstrup,
9743 8884, ik@noerrelandskirken.dk

Derfor laver vi Himmelske Dage på
Heden
Som kirker og kristne vil vi gerne samles
på tværs af kirkesamfund og kirkelige retninger til gensidig opmuntring, erfarings
udveksling og gudstjenestefejring. Vi vil
gerne vise hinanden de muligheder og
den mangfoldighed, der er i det danske
kirkeliv.

Nørrelandskirken

Kirketjener Georg Røn,
2310 9671, gr@noerrelandskirken.dk

hinanden.

Folkelighed
- der først og fremmest er en invitation
til liv, til fællesskab, til samtale, til det vi
deler og identificerer os med. Den udleves
i musik, humor, kultur og fest, og er et
element i alle aspekter af tilværelsen.
Se mere på www.himmelskedage.dk

Kirketjener Tove O. Grøn,
3034 0737, tg@noerrelandskirken.dk
Børne- og ungdomsmedarbejder Filip Svarre,
5181 3818, fs@noerrelandskirken.dk
Sognemedhjælper Christine Linde Najbjerg.
23109675, cln@noerrelandskirken.dk
Tværkulturel sognemedhjælper Inge-Margrete
Jacobsen
5192 9056, imj@noerrelandskirken.dk
Menighedsrådsformand Birgitte Bøgelund
Offenbachsvej 201
2623 2920, boegelund@icloud.com
Kirkegårdskontoret, Viborgvej 10, 9740 1399
Mandag-fredag 9 - 13 og 14.30 - 15.30
kontor@holstebrokirkegaarde.dk

Hvad håber du på?
”Hvad håber du på?” En overlæge på
Skejby sygehus stillede spørgsmålet til en
11-årig dreng, der var uhelbredeligt syg af
kræft. I mange måneder havde han levet
godt på trods af kræftsygdommen, men
nu gik det ned ad bakke. Kræften havde
spredt sig. Få måneder tidligere havde han
løbet rundt efter en fodbold. Nu sad han
lænket til en kørestol.
”Hvad håber du på?” spurgte lægen. Der kan
være forskellige svar på spørgsmålet. Svaret
afhænger af sammenhængen. ”Jeg håber
Danmark vinder landskampen”. ”Jeg håber
det bliver godt vejr i morgen,” siger vi.
Men har vi ikke brug for større håb end
håbet om at vinde i fodbold eller at opleve
solskinsvejr? Er der noget større at håbe
på? Er der håb der holder også når man er
uhelbredeligt syg af kræft?
”Hvad håber du på?” Det er et vigtigt
spørgsmål. Også når livet er truet. I mange
tilfælde findes der hjælpsomme håb også
for det menneske, der nærmer sig dødens
grænse. Hvad mon du håber på?
Den uhelbredeligt syge svarer måske:
”Jeg håber at blive rask”. Også på danske
sygehuse sker der små mirakler. Så måske
er det okay at håbe på det – også selvom
det kan virke urealistisk!? Den syge kan
også svare: ”Jeg håber på en god dag i
dag”. Selvom man er træt og måske oplever
smerte, så kan man samtidig have et håb
om fællesskab med mennesker man elsker

eller håbe på, at opleve endnu en smuk
marts-solopgang eller en forløsende latter.
Drengen i kørestolen håbede at blive rask.
Samtidig havde han et frimodigt håb om
at fortsætte det værdifulde fællesskab
med mennesker han holdt af. Der var
også en tredje håbsdimension i spil for
ham. Han formulerede det sådan i en lille
selvbiografi: ”Jeg tror på at jeg kan komme
i himlen og at Gud er med mig i alt.”
I mit eget liv har flere håbsdimensioner
været afgørende. Også håbet om evigt liv.
Håbet kan give kræfter til at leve, også når
livet er svært.

sognepræst
Jakob Esmarch

Håbet om liv på trods af død, er ikke for
ankret i os selv. Det er ikke et håb vi selv
kan eller skal præstere. Det er et håb givet
udefra. Det er et håb givet os med Jesu
opstandelse fra de døde.
Jeg vil ønske dig en håbefuld påske!

Skal påskemorgen opleves på en kirkegård?
Det var i hvert fald på kirkegården i Jerusalem det startede. Nogle kvinder gik
ud til Jesu grav og fandt ud af at Jesus var opstået fra de døde. ”Graven brast, og
Jesus lever”, sang de. Hvordan er det at synge og sige sådan mellem gravene på
kirkegården? Holder opstandelseshåbet også der?
Påskemorgen kl. 8.30 holder vi en kort gudstjeneste på Nordre Kirkegård
med påskesalmer og påskeglæde.
Benyt indgangen fra Sommerlyst og medbring en klapstol, hvis du gerne vil sidde
ned. Efterfølgende er der kaffe og rundstykker i et konfirmandlokale i Nørrelandskirken.
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Er der noget for børn?
CAFÈ COLOUR
- Venskaber på tværs af kulturer.
Mandage kl. 14.30-17.00

Kirkebilsordningen
Det er muligt for ældre og gangbesværede at benytte kirkebil til gudstjenester, sognemøder og Senior Café.
Har du brug for en kirkebil, så ring og bestil den hos TAXA,
minimum 1½ time før gudstjenestens/arrangementets start.
Taxa har tlf. nr.

70 22 30 40

Næsten hver søndag kl. 10 er der
Kravle,-Børne –og juniorkirke.
Se hvornår i kalenderen på www.noerrelandskirken.dk

Deadline på kirkebladet
Har du stof til næste kirkeblad?
Indleveringsfrist er d. 4.april 2019 kl. 9 til sognemedhjælper
Christine Linde Najbjerg: cln@noerrelandskirken.dk
Bladet er klar til uddeling d. 12. Maj.

HUSK sogneindsamlingen søndag 10. marts
Folkekirkens Nødhjælp:
- samler ind til mennesker i verdens fattigste lande
- yder både katastrofehjælp og langsigtet hjælp
Meld dig som indsamler på Kordegnekontoret eller på 22 80 91 75

Himmelske Dage på Heden
Kom med til åbningsgudstjenestegudstjeneste på
Kr. Himmelfartsdag
Velkommen til en festlig og stemningsfuld åbnings
gudstjeneste for Himmelske Dage på Heden 2019 torsdag
den 30. maj kl 14.00. Hvis du ikke har mulighed for at
transportere dig selv, så kan du komme med en bus
fra Nørrelandskirken. Den afgår fra kirken kl.12.30.
Tilmelding til bussen på kordegnekontoret senest søndag
den 12. maj kl.12.00.
Gudstjenesten afholdes under åben himmel på Torvet i
Herning. Her deltager Et stort kor af kirkekorsangere
(bl.a. fra Nørrelandskirken), folkekor fra hele området
samt andre interesserede, der synger for under ledelse
af Mads Bille. Prinsens Musikkorps løfter salmesang og
musikledsagelse. Gudstjenesteprædikant er biskop over
Viborg stift, Henrik Stubkjær. Gudstjenesten tager os ind i
kirkedagenes tema – ”Gå med…”
Har du brug for at sidde ned under gudstjenesten, er du
velkommen til at tage din egen stol med. Kom i god tid – vi
bliver mange.
Læs mere om Himmelske Dage på heden på www.
himmelskedage.dk

På opdagelse i det
Gamle Testamente
Fællesskabet Værktøjskassen inviterer i foråret til 3
spændende aftener, hvor vi sammen med kyndige folk
går på opdagelse i 3 små bøger fra det gamle testamente.
Der gemmer sig uden tvivl skatte i hver bog, som vi skal
gennemgå og undervises i. Underviserne er Bodil Skjøtt
Fra Aarhus og Jørgen Bloch fra Randers.
10. april: Ruths Bog ved Bodil Skjøtt
24. april: Hoseas Bog ved Jørgen Bloch
29. maj: Haggajs Bog ved Bodil Skjøtt
Alle aftener begynder kl.19.30.
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Marts
3

4

1 0.00: IH. FASTELAVNS familiegudstjeneste. Fastelavnssøndag
14.30-17.00: Café Colour

5	14.30: Sognemøde.
Se indhold på opslag i Kirkens
forhal

17

10.00: CØ. 2. søndag i Fasten

	19.00: Rytmisk Aftenguds
tjeneste v/CØ.
18

14.30-17.00: Café Colour

19	14.30: Sognemøde. Se indhold
på opslag i Kirkens forhal
22	16.30: ”Den blå time” Tid til
musik, ord og eftertanke.

8	19.30: Caféaften med
”Southern Roads”. Koncerten
begynder kl. 20.00. Se omtale.

24

10.00: JE. 3. søndag i Fasten

25

14.30-17.00: Café Colour

9 	11.00: Konfirmation –
Storåskolen. IH

31

10.00: CØ. Midfaste

10

8.30:IH. 1. søndag i Fasten

	10.00: IH. Efter begge
gudstjenester opfordrer vil til
at deltage i sogneindsamlingen til Folkekirkens Nødhjælp.

April
1

14.30-17.00: Café Colour

2	14.30: Sognemøde. Se indhold
på opslag i Kirkens forhal

12	14.30: Senior Café. Thorkild
Boutrup fortæller om ”Hele
Danmarks Familieklub”

	19.30: Nørrelandsaften.
”Diakoni som kirkens omsorgs
tjeneste” v/Stiftspræst for
diakoni i Viborg Stift, Steen
Andreassen. Se omtale.

14	17.00: Spaghettigudstjeneste
med fejring af døbte v/CØ

6	11.00: Gudstjeneste for udviklingshæmmede

11

15

14.30-17.00: Café Colour

17.30-20.30: Café Grace

7

10.00: JE. Mariæ Bebudelsesdag

	16.00: Rytmisk Gudstjeneste
v/JE
8

Nørrelandskirken v/JE
21

10.00: IH. Påskedag.

22

10.00: CØ. 2. påskedag.

13

14.30-17.00: Café Colour

9	14.30: Senior café. Vi får besøg
af Ruth Hvas, Nørrelandskirkens
første præstefrue.
10	19.30: Værktøjskassen. Ruths
bog v/tidligere generalsekretær
for Israelsmissionen Bodil Skjøtt.
Se omtale.
11

9.30: Børnepåske v/CØ

14

1 0.00: JE. Palmesøndag –
familiegudstjeneste, mini
konfirmander medvirker.

24	19.30: Værktøjskassen. Hoseas’
bog v/missionær Jørgen Bloch.
Se omtale
28
29

16
18

14	14.15: Senior Café. Rundvisning
på Center for Sundhed. Bemærk
tidspunktet. Tilmelding på
kordegnekontoret senest d. 6.
Maj.
17

1 0.00: CØ. Tværkulturel forbønsgudstjeneste. St. Bededag.

19

10.00: CØ. 4.søndag efter påske

20

14.30-17.00: Café Colour

14.30-17.00: Café Colour

17.30-20.30: Café Grace

21	14.30: Sognemøde. Se indhold
på opslag i Kirkens forhal

4	10.00: Konfirmation: Nørre
Boulevard Skolens 7.SA. JE

23	17.00: Spaghettigudstjeneste
v/JE

5	9.00: Konfirmation:
Balletskolen. CØ.
11.00: Sønderlandskolen 7. c. CØ.

26
10.00: JE. 5.søndag efter påske
	19.00: Rytmisk Aftensguds
tjeneste v/JE.

6

27

14.30: Sognemøde. Påskemøde.
16.00: CØ. Skærtorsdag.

19	10.00: JE. Langfredag – en
gudstjeneste med undren og
tilbedelse af Frelseren.
21

14.30-17.00: Café Colour

10.00: CØ. 1.søndag efter påske

Maj
3

	16.00: Optakt til påske v. kirkens organister og JE.

	16.00: Rytmisk gudstjeneste
v/JE

8 .30: Påskemorgenguds
tjeneste på Nordre Kirkegård (benyt indgangen fra
Sommerlyst, der er en sidegade
til Viborgvej). Efterfølgende
fortsætter de der har lyst til en
kop kaffe og festgudstjeneste i

14.30-17.00: Café Colour

7	14.30: Sognemøde. Se indhold
på opslag i Kirkens forhal
11	10.00: Konfirmation: Den
Kristne Friskoles 7.b. IH

29	19.30: Værktøjskassen. Haggajs
Bog v/tidligere generalsekretær
i Israelsmissionen, Bodil Skjøtt.
Se omtale
30

12

10.00: JE. 3. søndag efter påske

14.30-17.00: Café Colour

1 4.00: Gudstjeneste på
himmelske dage i Herning.
CØ. Se omtale.

Forkortelserne dækker over:
CØ: Carsten Ørum Jørgensen
JE: Jakob Søe Esmarch
IH: Isak Holm

Påskehøjtiden i
Nørrelandskirken
Palmesøndag d. 14.april
Kl. 10: Familiegudstjeneste.
Minikonfirmanderne medvirker.
Kl. 16: Optakt til påsken:
- Fællessalmer
- Ord til eftertanke
- Organisterne samt ungdoms –og
voksenkoret medvirker.
Sognepræst Jakob Søe Esmarch
Skærtorsdag d. 18. April
Kl. 16: Gudstjeneste
Langfredag d. 19. April
Kl. 10: en gudstjeneste med undren
og tilbedelse af Frelseren.
Påskedag d. 21. April
Kl. 8.30: Påskemorgengudstjeneste
på Nordre kirkegård (Benyt indgangen fra Sommerlyst, en sidegade til Viborgvej). Efterfølgende er der kaffe og
festgudstjeneste i Nørrelandskirken.
Kl. 10: Påskegudstjeneste.
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ELIM * Danmarksgade 16 * www.holstebro.indremission.dk

Marts
On 6 Bibelstudie i hjemmene
On 13 K redsmøde Tale v/Thomas
Kristensen, Hvi de Sande
Ma 18 	Mandagsmøde: 18.00
Fællesspisning. Tale v/Bjarne
Hvidbjerg, Tirstrup
Ti 19 Messy Church fra kl. 16
On 20 Bibelkursus hos LM
To 21 Bibelkursus hos LM
On 27 	IM-møde: v/ Christoffer Grøndal
Svinth Olesen, Timring

April
On 3 	Bibelstudie i hjemmene
Lø 6 	I Worship lovsangsfest: ”Må jeg
aldrig miste glæden over nåden”
v/Erik Ladegaard, Holstebro
On 10 	IM-møde: Tale v/Michael Lerche
Nygaard, Kolding
Ma 15 	Mandagsmøde: Tale v/ Børge
Jørgensen, Varde
On 17 Bibelstudie i hjemmene
On 24 Generalforsamling i Elim

IM

Maj
On 1 Bibelstudie i hjemmene
Fr 4 Danmark spiser sammen
On 8 	Fællesmøde: v/Robert Bladt,
Børkop
On 15 	IM-møde: v/Simon Schøler
Kristensen
Ma 20 Mandagsmøde: Sang og fork yn
delse v/”Såmænd”, Fredericia
Ti 21 Messy Church fra kl. 16
Fr 24 Elimfest kl. 18 spisning og lovsang v/ Joakim Hejslet m.fl
On 29 Fællesspisning i hjemmene

Indre Mission i Holstebro er et folkekirkeligt arbejde, og ud fra huset i Danmarksgade 16 sker en række aktiviteter. Vi ønsker at være et
fællesskab, der favner den enkelte, og hvor der er plads til menneskers forskelligheder. Der sker mange ting i vores fællesskaber, og på denne
side kan du se nogle udpluk af programmet. På vores hjemmeside www.holstebro.indremission.dk kan du finde mange flere oplysninger.
Du kan også kontakte formand Tove Kviesgaard Kristensen tlf. 2247 7811, hvis du har spørgsmål.

Korene i Nørrelandskirken
(alle er gratis at deltage i):

KFUM OG KFUK I HOLSTEBRO
Jeg kan godt lide,
at en stor del af
aftenerne består
af foredrag.
Steffen Kirk Madsen

Der er plads til indhold,
undren og hyggeligt
samvær i et kristent
fællesskab.

Simon Frendø-Sørensen

EN GO’ AFTEN

KONTAKT

- KFUM og KFUKs ungdomsarbejde

Maria Gottenborg Ørts Veng
T 6174 7608
E mariaoerts@gmail.com
W holstebro.kfum-kfuk.dk

’En Go’ Aften’ er et tilbud til alle unge,
som gerne vil deltage i debatter og gå i
dybden med deres tro.
Her samles unge til temaaftener, besøg
ude fra, spil, sang, hygge, bibeltimer,
lovsang osv.
Vi mødes torsdage i lige uger kl. 20.00
på Ungdomsborgen, hvis ikke andet er
anført. Fællesspisning kl. 19.00
En Go’ Aften er fælleskab, plads til forskellighed og fællesspisning.
Ester Rønn Mogensen

UNGDOMSBORGEN
Kirkestræde 9A, Holstebro

KFUM OG KFUK I DANMARK
KFUM og KFUK er en kirkelig børneog ungdomsbevægelse, der tilbyder
børn og unge aktiviteter lokalt, lejre
og festivaler over hele landet og et
globalt fællesskab gennem YMCA og
YWCA.

Gospelkoret i Nørrelandskirken
mødes hver torsdag i kirkens store
mødesal kl. 19.00 - 21.00, og er for alle,
som har lyst til at synge gospel! Vi
synger traditionel og moderne gospel.
Kontakt: Betty Bech tlf 20 86 80 59
eller Flemming Doktor tlf. 26 98 45 02
Gospel - KIDS er sang, dans, glæde,
venner og Gud, og det er for børn i 1. 6. klasse. Det sker hver mandag
kl. 16.15 - 17.30 i store mødesal.

Tilmelding sker til Jane Tang Jørgensen
tlf. 61 33 64 55. Læs mere på gospel-kids.dk
Tirsdagskoret er for alle som har lyst til
at synge sammen. Vi synger alle mulige
sange; både dem man synger i og uden
for kirken, og dem som er jazzede og
mere traditionelle, men mest på dansk.
Vi synger også lidt flerstemmigt, og ca.
en gang om måneden synger vi til en
gudstjeneste. Vi øver tirsdag 19 - 21.
Har du lyst til at være med, kontakt
Jesper Thimsen, tlf. 60 64 47 99.

Ungdomskoret øver onsdag kl. 15.45 17.15, og vi synger til gudstjenesterne i
kirken også. Man får løn for at synge til
gudstjenesterne, og det er en fordel at
kende en lille smule til noder.
Alderen er fra 12 år og op.
Kontakt Jesper Thimsen,
tlf. 60 64 47 99
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Caféaften med Southern Roads

Samtalegrupper for Børn efter forældres skilsmisse
Hvad er en samtalegruppe?

Hvornår og hvor?

Det er et sted, hvor man møder andre på
samme alderstrin i 4. til 6. klasse, som alle
har det tilfælles, at ens forældre er gået fra
hinanden.
Børnegrupper er ikke terapiforløb, men
et samtalerum, hvor man kan dele tanker
og følelser og give hinanden gode råd i en
lille gruppe på max 8 børn og 2 voksne.
Sammen med de voksne tages forskellige
emner op, som berører skilsmissen.

Gruppen mødes 8 onsdag
eftermiddage i foråret 2019:
Første gang 24. april. Herefter
1. maj, 8. maj, 15. maj, 22.
maj, 5. juni, 12. juni og 19.
juni. Hver gang kl. 15.30 –
17.00 i konfirmandlokale 2 i
Nørrelandskirken, Døesvej 1.

Hvorfor tilbyder vi børnegrupper?

Fredag den 8. marts, kl. 19.30
Den velassorterede café åbner kl. 19.30
og koncerten starten kl. 20.
SOUTHERN ROADS er et musikalsk
projekt, hvor fokus er på, at de fem
musikere hver især bidrager på lige fod
til det musikalske udtryk. Navnet peger
dels i retning af musikstilen samt at
bandet gerne vil vise vej. Det kommer
til udtryk på mange forskellige måder i
sangene, som handler om stemninger
og følelser, og har en åndelig kerne. Der
er en længsel efter mening og retning i

vores komplekse moderne tilværelse.
Sangene er inspireret af amerikansk
folkemusik med alle dens elementer af
blues, country og gospel. Det er vigtigt
for bandet, er der er plads til at være i
sangene som lytter. Bandet leverer en
autentisk og dybfølt optræden, hvor
deres passion for musikken tydeligt
kan mærkes. Bandet gør endvidere
brug af enkelte fællessange, hvor de
har taget gamle country-gospelsange
under kærlig behandling, som
publikum synger med på. Det giver en

afvekslende og anderledes medrivende
koncertoplevelse. Bandet består af:
Claus Pihl trommer, percussion mm.
Stefan Mouridsen guitar, banjo, dobro,
mundharpe, kor mm.
Lars Bräuner bas
Kasper Petterson guitar, kor komponist/
arrangement
Peder Juul guitar, mandolin, vokal,
sangskriver/komponist
Entré 50 kr.

Mange børn oplever, at deres mor og far
flytter fra hinanden. Børn har det forskel
ligt, når det sker. Nogle er overraskede og
kan ikke forstå, hvorfor forældrene ikke
kan være sammen mere. Andre kan måske
godt forstå det.
Uanset hvad, betyder skilsmissen en masse
forandringer i hverdagen, som skaber
mange nye tanker og følelser. Hvad nu
med skolen? Hvad med de ting, man laver
i sin fritid?
Hvordan skal man holde fødselsdag, jul
eller sommerferie. Og hvordan skal man
være over for sin fars eller mors nye kære
ste og deres børn?
Mange børn går rundt med sådanne tanker
uden at dele dem med andre. Vi holder
børnegrupper, fordi det kan være rart at
dele tankerne med andre.
I børnegruppen er der tavshedspligt om
hvad vi deler med hinanden.

Der er gratis at
deltage i forløbet.

Tilmelding?
Tilmelding til børnegruppen
skal ske inden 12. februar til
børnegruppeleder
Hanne Andersen, tlf. 40 86 61 42
hanneandersen84@gmail.com
eller Simone Svarre, tlf. 61 33 24 50
simonekjaers@gmail.com
Ved tilmelding oplyses barnets navn, alder

og hvad I måtte mene ville være relevant,
for os at vide om jeres familie. Der er et
begrænset antal pladser i gruppen, så først
til mølle-princippet gælder.

Hvem står bag?
Børnegruppen er et tilbud under
Nørreland Sogns Menighedspleje.

”Den blå time”

Tid til musik, ord og eftertanke
Fredag den 22. marts kl. 16.30
Denne eftermiddag er der lagt vægt på, at man bare kan komme i kirken og nyde
lidt god musik og lade roen og freden sænke sig.
Vi skal høre en række talentfulde elever fra orkesterefterskolen spille, og vi skal
synge sammen. Vi skal også høre den kommende søndags tekst og have nogle
reflekterende ord med på vejen, som giver stof til eftertanke.
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Hele Danmarks Familieklub
Nye klubber til Marts
Brug for unge ledere.
Til marts starter der igen nye
familieklubber i Nørrelands Sogn.
Det er KFUM´s Sociale arbejde
i Danmark der står bag familie
klubberne.
Klubberne henvender sig til familier med
børn i forskellige livssituationer og med
forskellige baggrunde. Familierne mødes
hver anden mandag et par timer fra kl.
17.00 til måltider, leg og aktiviteter med
masse af sjove indlæg.
Maden får du og er selv med til at
tilberede den.
Her er der mulighed for at finde nye

fællesskaber og netværk, der kan gøre
det lettere for alle – HUSK sammen gør
vi tingene sjovere, og alle kan lære og
bidrage.
Klubberne starter til marts, og for at
deltage skal du logge ind på www. Hele
Danmarks familieklub og tilmelde dig.
Alle, der er med til at lede og stå for
klubberne, er frivillige, som er blevet
klædt på med et kursus i hvordan det er
muligt at hjælpe og være frivillig.
Vi mangler unge frivillige til at lave
aktiviteter for børnene.
Det koster ikke noget – men man har

mulighed for få nogle fantastiske sjove
oplevelser og en masse med på sit CV,
omkring frivilligt arbejde.
For at blive frivillig skal du tilmelde dig
www.heledanmarksfamilieklub.dk
Du vil så blive kontaktet af en fra familieklubben.
Måske kender du også nogle, der kunne
ønske at deltage enten i familieklubben
eller som frivillig, så hjælp dem med at
bliver tilmeldt.
Thorkild Boutrup, Tove Sørensen &
Christian Fredsgaard.

Diakoni som kirkens omsorgstjeneste
Nørrelandsaften tirsdag den 2. april kl.19.30
På forårets Nørrelandsaften får vi besøg
af stiftspræst for Diakoni i Viborg stift
Steen Andreassen. Han vil holde et
foredrag for os om diakoni.
”Diakoni er evangeliet i handling og
udtrykkes gennem næstekærlighed,
inkluderende fællesskaber, værn om
skaberværket og kamp for retfærdighed”
(jf. Den norske Kirke).
Med udgangspunkt i Den norske Kirkes

Plan for diakoni perspektiverer Steen
Andreassen diakonien i den dansk
sammenhæng.
Er der forskel på diakoni og socialt
arbejde? Kræver diakonien mange flere
samarbejdsflader ind i det offentlige og
med andre foreninger? Hvilke diakonale
udfordringer er der i Nørreland Sogn?
Hvordan engagerer diakonien en stor del
af den ”sovende” menighed?

Steen
Andreassen
præsenterer
en lang række
diakonale aktiviteter,
der finder sted i andre sogne. Måske
nogle af disse aktiviteter kan inspirere
frivillige og ansatte i Nørreland Sogn?
Kaffe og foredrag koster 30 kr.

