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I N D H O L D
At få et barn er at binde sig til verden
Dinas rejse fra ateist til kristen
Genhør med Henrik Goldschmidt
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At få et barn er at binde sig til verden
Forfatteren Carsten Jensen skulle have
sagt følgende: ’At få et barn er at binde sig
til verden!’ Hvor er det rigtigt. Det passer
perfekt til den oplevelse man har, når man
bliver forældre og bliver en børnefamilie.
At man er bundet på en helt anden måde
end før. Meget af det, som man før kunne
gøre spontant og når man havde lyst, kræ
ver nu store forberedelser. At få et barn er
at binde sig til verden.
Julenat binder Gud sig til verden ved at få
et barn. Og derved bliver alt vendt op og
ned i forholdet mellem Gud og den verden,
der er din og min, mellem Skaberen og os
han har skabt.

verden og lidelsen. Han standser ikke
engang vores lidelse, han viser os ikke
nogen vej uden om alt det svære, tvært
imod. Det barn han sætter i verden, Jesus
Kristus, vender ikke ryggen til lidelsen,
når han møder den i sit liv, som vi kan
læse om i evangelierne. Tværtimod. Selv
i menneskets største modgang, ser han
mennesket, som skabt i Guds billede.
Jesus bliver født i stalden – under de mest
usle betingelser, for at ingen skal kunne
sige, at det her, det er for ophøjet/ for per
fekt/ for fint, for mig. Det formår jeg ikke.
Min lille verden, er nok ikke sådan en, som
Gud tager bolig i. Det skal ingen kunne
sige. Det fantastiske ved julens budskab,
det er netop, at det præcis er sådan en
verden, sådan et liv han binder sig til og
ikke vil slippe.
I dag er født os en frelser. I dag har Gud
bundet sig til verden ved at få et barn.
Vores verden. Vores hverdag. Gud er ikke
en passiv tilskuer. Han har forpligtet sig
på verden. Han er gået ind i verden med al
den kærlighed, som en far eller mor ejer.
Vi skal aldrig være i tvivl om, at vi er elsket
og værd dø for. For således elskede Gud
verden, at han gav sin eneste søn, for at
enhver som tror på ham ikke skal fortabes,
men have evigt liv. Amen!

Gud binder sig til verden ved at få et barn.
Gud viser sig ikke som en særlig kraft,
der giver os mulighed for at forsvinde fra
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TEMA: Er der håb?
’Vi var tre både fulde af flygtninge
som forsøgte at krydse middelhavet
den samme nat. Ude midt på havet
blev det uvejr og vores båd begyndte
at tage vand ind. Vi kæmpede desperat for at tømme den, men der blev
stadig mere og mere vand i båden.
Dette overlever vi ikke! Jeg så på
min familie. Skønt jeg ikke var kristen, så fik jeg den tanke, at her kan
kun Jesus hjælpe: så jeg bad desperat: Jesus, red os!’
Sådan fortæller en iransk flygtning. Han
er ikke vokset op i en kristen familie og
enhver der konverterer til kristendom
men i Iran, risikere fængselsstraf og nogle
bliver dømt til døden. Men en ven gav ham
en film om Jesu mirakler, som han så en
aften, da resten af familien var gået i seng.
Det var første gang han overhovedet havde
hørt noget om Jesus. Der var noget ved
Jesus, som gav ham håb. Han vovede dog
ikke at tænke mere over det, da det i Iran
ville få alvorlige konsekvenser for ham,
hvis han gjorde. Men under stormen på
middelhavet kom der kun én tanke til ham:
Jesus kan hjælpe!
Og det gjorde han. Midt i stormen dukkede
et skib op, og tog dem alle med om bord
og sikkert i havn. Da familien kom til
Danmark, fik de mulighed for at lære den
Jesus at kende, som havde reddet dem fra
druknedøden.

TEMA
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I bibelen er der flere beretninger om men
nesker i havsnød. En af dem står i Markusevangeliet:
Efter at Jesus hele dagen havde siddet i båden og talt til skaren inde på
bredden, sagde han til sine disciple:
’Lad os sejle over til den anden side af
søen.’ Da de sejlede bort, fulgte en del
andre både med.
Ikke længe efter blev det et voldsomt
stormvejr. Bølgerne slog ind over båden, som tog en masse vand ind. Jesus
lå i agterstavnen og sov med hovedet
på en pude. Til sidst vækkede de ham.
’Mester!’ råbte de. ’Er du ligeglad
med, at vi drukner?’ Jesus rejste sig
og befalede stormen og søen at være
stille. Straks lagde vinden sig, og det
blev blikstille. ’Hvad er I så bange for?’
spurgte Jesus. ’Har I endnu ikke tro?’
Er du ligeglad med, at vi drukner?
Nej, ligeglad, det er han ikke. Han var sam
men med dem midt i stormen og greb ind
da de bad ham om det. Han spørger dem
efterfølgende, om de ikke havde tro? Det
kan lyde som noget af et krav, når bølgerne
er meterhøje. Men han spørger ikke efter
størrelsen på deres tro eller deres evne til

at tage sig sammen, og presse en tro frem.
Han spørger efter om de har tillid til ham.
Under 2. verdenskrig sad to hollandske
søstre, Betsie og Corrie, i koncentrations
lejr, fordi de var blevet afsløret i at skjule
jøder i deres hjem. Under de barske år,
var de vidne til megen lidelse, ondskab
og afstumpethed, og havde de fokuseret
på ondskaben, så var de gået under. Men
de valgte at holde deres fokus på Jesus,
dele den kærlighed han havde givet dem
med andre og bede for både medfanger og
fangevogtere.
En aften hvor de bad for helbredelse for
Tyskland og de mange andre lande som
krigen havde ødelagt, spurgte Gud dem:
Hvad vil I lave efter krigen?
Betsie var fuldstændig klar i sit svar: Efter
krigen skal vi åbne et hjem, hvor alle de
mennesker der havde siddet i koncentra
tionslejr, kan komme og hvile ud, indtil de
igen har lært at leve. Og hun fortsatte: ’Det
er sådan et smukt hjem, Corrie. Parket
gulve i alle rum, vægge med indbyggede
skulpturer og i hallen står den mest im
ponerende trappe. Og haver! Der er haver
hele vejen rundt om huset, hvor man kan
plante blomster. Det vil gøre dem så godt
at dyrke en smuk have.’ Betsie beskrev det
hele i detaljer, som stod hun lige midt i det,
imens Corrie undrede sig over, hvor det
kom fra.
Betsie døde i lejren, men Corrie blev
løsladt. Efter krigen rejste hun rundt i Hol
land og fortalte om hvad hun havde lært

om Guds trofasthed, og delte også Betsies
vision om at starte et hjem for nedbrudte
koncentrationsfanger. En aften blev hun
opsøgt af en ældre kvinde i fornemme
klæder. Corrie genkendte hende som inde
haveren af et af de smukkeste hjem i byen.
Kvinden var enke, alle hendes sønner, på
nær en, var kommet hjem efter krigen.
Hendes ældste søn var meldt savnet i
Tyskland.
’’Da du fortalte om jeres oplevelser, var der
en stemme inden i, som blev ved med at
sige: ’din søn kommer hjem og i taknem
melighed vil du åbne dit hjem til virkelig
gørelse af Betsies vision!’ Hvis min søn
kommer hjem, så kan du bruge mit hjem’’
lovede enken.
To uger senere fik Corrie et brev, med en
kort besked indeni: ’Min søn er kommet
hjem!’
Da Corrie senere kom på besøg, så hun
ikke bare et hjem, men et palæ med 56
værelser omkranset af den mest impone
rende have. Og indvendig så hun, med sine
egne øje at hver detalje Betsie havde set,
var i huset.
Der er håb, når man sætter sit håb til en
der kan bære det. Og så kan selv det der
ser umuligt ud, blive til virkelighed.
’Tro er fast tillid til det, der håbes på,
overbevisning om det, der ikke ses’.
Marianne Skjølstrup
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Hvem er Gud for danskerne?
Sæsonens sidste Nørrelandsaften
er noget at glæde sig til! Her holder
skuespiller og TV-vært Dina AlErhayem foredrag om vejen fra ateist
til kristen.
I 2006 startede Dina Al-Erhayem som vært
på DR i ’Dinas Dates’ på DR1. Mens hun
var vært på DR, oplevede Dina et vende
punkt i sit liv: ’Jeg var ateist, men trådte
ind i en kirke, foldede mine hænder og bad
Jesus Kristus om at give et tegn, hvis han
altså eksisterede.
At der kom et tydeligt svar tilbage og fort
sat gør, er mit livs største overraskelse’,
siger Dina Al-Erhayem.
Efter Dina kom til tro, søgte hun et job som
vært på DR2-programmet ’Univers’. En af
udsendelserne handlede om mirakler og

helbredelser gennem bøn. Sidenhen har
Dina set mange blive helbredt gennem
håndspålæggelse og bøn til Jesus. I dag
er bøn blevet en del af Dinas hverdag, og i
foredraget ’Hvem er Gud for danskerne?’
fortæller hun om, hvilken forskel det har
gjort i hendes liv at få en personlig tro på
Jesus.
’Jeg havde ikke fantasi til at forestille mig,
hvad der ventede mig i mit liv. Til den der
tager imod Jesus, knytter der sig en lang
række løfter, der har med liv i overflod og
livsforvandling for den enkelte at gøre. Men
det var skelsættende for mig at opdage, at
der er en virkelighed bag ordene; for én ting
er at læse om Jesu disciple, der oplever Helligåndens forvandlende kraft, men noget helt
andet er selv at opleve det’
fortæller Dina.
Dina kommer i foredra
get med sit bud
på, hvad der skal til, for
at troen bliver levende
for flere danskere.
Mange tror på noget
mellem himmel og jord,
men når man konkret
spørger til, hvad det
specifikt betyder, så er
der mange forskellige
svar. For Dina er svaret
blevet Jesus. Hem
meligheden er, ifølge
hende, at den enkelte

modtager Jesus – ikke som et sæt kristne
værdier, men som en levende relation.
Hvem er Gud for danskerne?
tirsdag 22. januar, kl. 19.30
Kaffe og foredrag koster 30 kr.

Babysalmesang: nyt hold
starter 21. februar
Babysalmesang hører helt naturligt
sammen med kirkerummet. Her
synger vi nye og gamle salmer, lytter,
danser, rører og ser.

En stund fyldt med nærvær!
Forløbet er på 8 lektioner – torsdage
fra 11.30 – 12.30 – sidste gang 11.
april. Hver gang slutter vi med en
forfriskning i konfirmandlokalet.
Tilmelding sker på kirkekontoret,
9742 4545 eller mail til Inger
Kamstrup: ik@noerrelandskirken.dk
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Januar

December
Sø 2

Ti 1 	14.00: Nytårsgudstjeneste
v/ CØJ. Nytårsdag.

10.00: CØJ. 1. s. i advent.

Lø 8 	11.00: Julegudstjeneste for
udviklingshæmmede med
krybbespil v/ CØJ.

Sø 6 	10.00: JSE. Hellig tre Kongers
søndag.

Sø 9 	10.00: Krybbespils-guds
tjeneste v/ CØJ. 2. s. i advent.
Ma 10 	19.30: Julekoncert med ’Coro
Misto’. Se omtale s. 12.

Julegudstjenester:

Ti 11 	14.30: Hverdagsgudstjeneste
med efterfølgende julemøde.

Mandag 24. december:
11.00: Jul med Konrad v/ JSE.

On 12 	18.30: ALPHA: ’Hvorfor og
hvordan skal jeg bede?’

13.00: Gospel-julegudstjeneste v/ JSE
& Nørrelandskirkens gospelkor.

To 13

09.30: Børnejul.

14.30: Gospel-julegudstjeneste
v/ CØJ & Nørrelandskirkens gospelkor.

Sø 16

10.00: IH. 3. s. i advent.
16.00: Julegudstjeneste v/ CØJ.

On 19 	19.30: Syng julen ind til
klokkespil. Se omtale s. 12.
Sø 23 	10.00: De 9 læsninger.
Musikgudstjeneste v. IH.
Se omtale s. 12.

Tirsdag 25. december:
10.00 Juledagsgudstjeneste v/ CØJ.
Onsdag 26. december:
10.00: 2. juledagsgudstjeneste v/ JSE.

	19.30: Evangelisk Alliances
Bedeuge. Tema: Åndeligt
venskab. Hver aften i bedeugen
samles der til bøn i byens menigheder.
Ti 8

Fr 11 	16.30: ’Den blå time. Tid til
musik, ord, eftertanke’
v. Jesper Thimsen og Inger
Kamstrup.
Sø 13

17.30 - 22.00: Julefest for voksne.
Se omtale s. 12.

10.00: IH. 1. s. e. HtK.

Ti 15 	14.30: Sognemøde. Se indhold
på opslag i kirkens forhal.
On 16 	18.30: ALPHA: ’Hvorfor og
hvordan skal jeg læse i
Bibelen?’
Sø 20

Søndag 30. december:
10.00: IH. Julesøndag.

14.30: Senior Café. Nytårskur.

10.00: JSE. 2. s. e. HtK.

	16.00: Rytmisk gudstjeneste
v/ JSE.
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	11.30: Årsmøde i Nørreland
Sogns Menighedspleje.
Årsmødet begynder med frokost.

Marts
Sø 3

	19.00: Rytmisk gudstjeneste
v. CØJ.

1 0.00: Fastelavns familiegudstjeneste v. JSE. Der er tøndeslagning efter gudstjenesten.
Kom gerne udklædt.

Ti 5 	14.30: Sognemøde. Se indhold
på opslag i kirkens forhal.
On 6 	18.30: ALPHA: ’Hvem er
Helligånden?’
Ti 22 	19.30: Nørrelandsaften. ’Hvem
er Gud for danskerne’
v. Dina Al-Erhayem. Se s. 5.
Sø 27

Sø 10

10.00: JSE. Sidste s. e. HtK.

Ti 12 	14.30: Senior Café.
Vinterbanko.

10.00: CØJ. 3. s. e. HtK.
Sø 17

10.00: JSE. Septuagesima.

Ma 28 14.30: Litteraturklub.
On 30 	18.30: ALPHA: ’Hvordan leder
Gud?’
To 31 	17.30: Spaghettigudstjeneste
v. JSE.

Februar
Fr 1 	19.30: Musik-café aften
v/ Henrik Goldschmidt.
Se s. 11.
Sø 3 	10.00: Diakoniens Dag gudstjeneste v/ CØJ. 4. s. e. HtK.

Ti 19 	14.30: Sognemøde. Se indhold
på opslag i kirkens forhal.

Er der noget for BØRN?
Næsten hver søndag kl. 10 er der
Kravle-, Børne- & Juniorkirke.
Se hvornår i kalenderen på
noerrelandskirken.dk
Forkortelserne dækker over:
CØJ: Carsten Ørum Jørgensen
JSE: Jakob Søe Esmarch
IH: Isak Holm

On 20 	18.30: ALPHA: ’Hvordan kan
jeg stå imod det onde?’
Fr 22 	16.30: ’Den blå time. Tid til
musik, ord, eftertanke’
v. Jesper Thimsen og Inger
Kamstrup.
Sø 24

10.00: CØJ. Seksagesima.

	16.00: Rytmisk gudstjeneste
v/ CØJ.
Ma 25 14.30: Litteraturklub.

Deadline på kirkebladet
Har du stof til næste kirkeblad?
Indleveringsfrist er 2. januar til
Noerrelands.sogn@km.dk
Bladet er klar til uddeling 9/2.
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Er der en grøn pigespejder i dig?
Hos De grønne pigespejdere lærer vi
pigerne, at de kan meget mere end
de selv tror og vi giver dem kærlige
skub til at tage udfordringer op, og
at de ikke skal være bange for at
fejle.

Vi giver vores pigespejdere en tryg ramme,
hvor de kan prøve kræfter med udford
rende aktiviteter i den friske luft. Vi er
udenfor så godt som hver gang også i vin
terhalvåret i kortere eller længere tid. Om
sommeren mødes vi i skoven på Nibsbjerg
vej, så der er vi ude hver gang.
Hos os bliver pigerne klædt på til livet og
finder deres egne ben at stå på. Det gør vi
lige fra første gang de kommer til spejder.
Pigespejderne i Holstebro gruppe holder
til i kirkens kælder samt multirum, hjørnet
og patruljehytten ude i gården hver onsdag
i vinterhalvåret.
De Grønne Pigespejdere er:
* Spirer og smutter, 5-9-årige
kl. 18.00-19.15 i kælderen.
* Spejdere, 10-14-årige
kl. 18.00-19.30 i Multirummet m.m.
* Spilopspejd er vores nyeste tiltag. Det
er piger på 2/3-6 år sammen med deres
voksen og evt. søskende. Vi mødes i sko
ven en gang om måneden.
Vi vil ikke kun gøre en forskel for pigespej
dere i Danmark. Vi mener, at det gåpåmod,
de venskaber og det stærke selvværd en
pigespejder opbygger er værdifuldt for alle
piger - både herhjemme og internationalt.
Det kalder vi pigespejdereffekten.

Læs mere på
www.pigespejder.dk/holstebro om, hvad
der er det unikke ved at være en del af et
pigespejderfællesskab.

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

70 22 30 40
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Orientering fra Menighedsrådet
Vær velkommen, Herrens år!
Vi har lige taget hul på et nyt kirkeår - et
nyt nådeår fra Herren med lys, liv, kraft og
glæde som det beskrives i dén salme som
vi indleder det nye kirkeår med: Julenat
blev lyset tændt i mørket, påskemorgen
slog livstræet rod i graven og med pinsen
bringes os Guds kraft.
Derfor må vi med frimodighed give os i
kast med de opgaver der ligger foran os.
I Menighedsrådet er vi bl.a. optagede
af, at vi i september i år kan fejre, at der
har været kirke på Nørreland i 50 år. Det
glæder vi os til at fejre sammen med alle
jer der bor i sognet samt alle jer der føler
en tilknytning til kirken. Søndag d. 22.
september holdes festgudstjeneste med
deltagelse af Biskop Henrik Stubkjær. I
ugen op til festgudstjenesten vil der være
forskellige aktiviteter, som vi vil orientere
om på et senere tidspunkt.
I 50 år har kirkens bygninger dannet ram
me for et væld af aktiviteter og kristne fæl
lesskaber. Vi kan se på kirkens bygninger
at de bliver brugt. Og det kan vi glæde os
over.
Med årene ændres behovene for indretnin
gen af de fysiske rammer og dét sammen
med dén slitage der naturligt opstår når
ting bliver brugt, har fået os i Menigheds
rådet til at overveje en renovering af
kirkens møde –og aktivitetslokaler.

Vi skal sikre, at vores kirke er åben og imø
dekommende for alle aldersgrupper, små
og store fællesskaber og for mennesker i
forskellige livssituationer.
Samtidig skal vi sikre, at en renovering
sker i respekt for den nuværende arkitek
tur som Johannes Exner står bag.
Det er en længere proces som lige nu er på
begynderstadiet og som vi vil informere
om når processen skrider frem.
’Vi er Guds hus og kirke nu, bygget af
levende stene’. Disse ord fra en gammel
salme minder os om, at kirken i bund og
grund er andet og mere end mursten og
hensigtsmæssige indretninger. Vi er alle
inviterede til at deltage i et fællesskab fuld
af liv og tro og håb. Nu hvor vi befinder os
i et jubilæumsår, finder jeg det belejligt at
nævne, at vi i Menighedsrådet har forholdt
os til, hvordan vi opfatter dét at være
menighed:
’Vi er et fællesskab på vandring i efterføl
gelse af Jesus. På denne vandring er me
nigheden et tjenende fællesskab, der med
det kristne evangelium som udgangspunkt
for vores praksis, ønsker at tjene Gud, tjene
mennesker i vores by og tjene hinanden.
Vi ser menigheden som et fællesskab af
Jesu disciple der er sat til at leve i indbyr
des kærlighed.
Vi ser mangfoldighed som en styrke, som
hjælper os til at være menighed for og med

Birgitte Bøgelund
Menighedsrådsformand

mange – forskellighed gør stærk. Vi øn
sker at invitere andre med, så vi sammen
kan lære Jesus bedre at kende.
Vi anser gudstjeneste, undervisning, dia
koni og mission som ufravigelige kerneop
gaver’.
Det er en fornøjelse at være Menigheds
råd i en menighed hvor der eksisterer en
mangfoldighed af fællesskaber!
Midt i alle drømmene om opdatering af
de fysiske rammer, prioriterer vi også i
år at yde økonomisk tilskud til, at årets
konfirmander kan komme på tur til Israel i
vinterferien. Det er en stor oplevelse for de
unge mennesker og giver anledning til nye
tros-refleksioner. Sidste års konfirmander
sagde bl.a.: ’Det gør dét at tro på Jesus
mere konkret’, ’Én ting er at læse om det i
en bog, en anden ting er at være på stedet
i virkeligheden’. ’Jeg har været dér hvor
Jesus har gået’.
Disse udsagn bekræfter os i Menigheds
rådet i, at vi fortsat må have øjnene rettet
mod det faktum, at vi er en kirke, bygget af
levende stene.
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September
On 5 Bibelstudie i hjemmene
Fr 7 – lø 8
	Elimlejr på Rydhave Slots Efterskole.
Ti 11 Messy Church fra kl. 16.
On 12	IM-møde: Romerbrevet
3, 9-26 v/ Henrik Gren Hansen.
Ma 17 	Mandagsmøde:
v/ Søren Grysbæk.
On 19 	kl.18.00: Fællesspisning & IM
Fødselsdagsfest.
Møde v/ landsleder i DFS Steen
Møller Laursen. En aften for hele
familien.
On 26 Bibelstudie i hjemmene.

Oktober
Ti 9
Messy Church fra kl. 16.
On 10 	IM-møde: Romerbrevet kap. 4-5
v/ Egild Kildeholm Jensen.
On 17 Bibelstudie i hjemmene.
Ma 22 	Mandagsmøde: Fællesspisning
fra kl. 18.00. Sang, musik og forkyndelse v/ Helga og Kurt Nielsen.
On 24 	Fællesmøde: ’Sendt i kærlighed’
v/ Niels H. Mortensen.
On 31 Bibelstudie i hjemmene.

On 7

Solveig & Henning

SENIOR

KONTAKT

- KFUM og KFUKs voksenarbejde

Sinne Dueholm
T 2944 9584
E sinne.dueholm@gmail.com
W holstebro.kfum-kfuk.dk

Senior-klubben er KFUM og KFUK i
Holstebros voksen arbejde, hvor alle er
velkomne.
Har også givet gode og
givende venskaber.
Sinne

Inger & Carl

Møderne begynder kl. 19.30
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. Læs mere på
www.holstebro.indremission.dk kan
du finde mange flere oplysninger eller
kontakte formand Tove Kviesgaard
Kristensen, tlf. 22 47 78 11.

KFUM OG KFUK I HOLSTEBRO

Emnerne er
vedkommende,
og programmet
varieret

Vi har en lang,
lang fortid i
KFUM og KFUK

November
IM-møde: ’Guds folks vandring
mod det forjættede land, set i
lyset af Alle Helgens Dag’
v/ Thomas Kristensen.

On 14 & to 15
	Bibelkursus
v/ Morten Mouritzen.
Ma 19 Mandagsmøde:
v/ Jørgen Pedersen.
Ti 20 Messy Church fra kl. 16.
On 21 Bibelstudie i hjemmene
On 28	IM-møde: Romerbrevet kap. 6-8
v/ Søren Grysbæk.

Her samles voksne til bibelforedrag,
inspiration, debat om aktuelle emner,
samtaler, fællesskab og meget mere.
Vi mødes kl. 19.30 den første mandag i
hver måned i Sognehuset på Kirkestræde 9A, hvis ikke andet er anført.
En sammenhæng, med
både fortid og nutid om
kristne værdier.
Martha

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.
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Musik-caféaften

fredag 1. februar, kl. 20.00
Café fra kl. 19.30
Et genhør med

’Manden der vil reparere verden med musik’
Henrik Goldschmidt

Vi er så heldige igen at have fået fat på den jødiske solo-oboist Henrik Goldschmidt!
Mange vil huske hans besøg i kirken sidste år. Et helt særligt menneske og musiker, der bringer så meget godt med sig. Kendt for
sit fredsskabende arbejde med musik på tværs af religioner, og ikke mindst ’Goldschmidts Musikakademi’ - en helt særlig gratis
musikskole i København.
Vi vil denne aften nyde koncert i kirkerummet for obo og orgel, og senere musik for obo og klaver i kirkens menighedssal. Her får
vi også mulighed for at høre Goldschmidts tankevækkende
’Flugt og medmenneskelighed – en families historie’. Jesper Thimsen er aftenens akkompagnatør.
Man kan købe kaffe i caféen fra kl. 19.30, og koncerten begynder i kirken kl. 20.00
Der bliver en god pause med rig mulighed for at forsyne sig i caféens store udvalg.
Tag en ven med til denne berigende voksen-aften!

Entré koncert: 50 kr.

Den blå time
TID til
musik
ord
eftertanke

Fredag 11. januar, 22. februar og 22. marts, hver gang kl. 16.30
Disse tre sene eftermiddage 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 vil synge sammen, høre den kommende søndags tekst og have nogle reflekterende ord
med på vejen, som giver stof til eftertanke. Der vil både være musikindslag og en stille tid til
bare at være i rummet.
Aftenerne varer ca. tre kvarter og er arrangeret af kirkens organister.
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Glimt af højtid
Vi synger julen ind

Onsdag 19. december, kl. 19.30
Traditionen tro vil vi sammen med kirkens
klokker synge nogle af vore skønne jule
salmer.
Jesper Thimsen spiller fra klokketårnet, og
vi andre stemmer i fra kirkens gårdhave.
Undervejs vil der være enkle refleksioner.
Der vil blive serveret en kop kaffe/kakao
og en julesmåkage samt mulighed for en
tur i klokketårnet!
Tag gerne naboen med, nyd sangen, mu
sikken og samværet!

Julefest for

’De 9 læsninger’
– musikgudstjeneste

Søndag 23. december, kl. 10.00
• L æsninger helt fra Skabelsen til Jesu
komme.
• Fællessalmer.
• Adventsmusik med kirkens ungdoms- og
voksenkor.
• Organist Jesper Thimsen og Inger
Kamstrup.
• Sognepræst Isak Holm.

Årets julekoncert med

’Coro Misto’
Mandag 10. december
kl. 19.30
Årets julekoncert i Nørrelandskirken er i år med ’Coro
Misto’, som er et af de bedste kor i Jylland. Koret vil synge
en dejlig julekoncert, hvor vi kan nyde julestemningen med
en buket af julens musik. Koret er hjemmehørende i Ålborg
og de ledes af dirigenten Søren Birch.
Entré: 100 kr. Billetter sælges i døren.

voksne

6. juledag
30. december
kl. 17.30 - ca. 22.00

Program:
• Julemiddag, juletale og musikalsk
indslag.
• Sang og dans omkring juletræet.
• Afslutning i kirken.
Tilmelding senest 19. december på
Kordegnekontoret, tlf. 9742 4545.

Pris: 125 kr.

Julefesten foregår i
Nørrelandskirkens mødesale.

