Gudstjenesteliste for december til 1. marts 2019
Dato

Ingstrup

V. Hjermitslev

2.12 1.s.i advent
14.00 familiegudstjeneste.
10.30
9.12 2.s.i advent
10.30
16.12 3.s.i advent		
9.30 v. KGS
23.12 4.s.i advent
10.30
24.12 Juleaften
15.00
16.00
25.12 Juledag
10.30
2. Juledag
Saltum 10.30
31.12		14.00
6.1. Hellig tre konger
10.30
13.1. 1.s.e. H3K		
9.30 v. BLJ
20.1 2.s.e. H3K
10.30
27.1. 3.s.e. H3K		
10.30
3.2. 4.s.e. H3K
10.30
10.2. sidste s.e. H3K		
10.30
17.2. Septurgesima
10.30
24.2.seksagesima		10.30
3.3. Fastelavn
14.00 Familiegudstjeneste v. KGS
KGS: Kristian Gram Schjoldager, Saltum • BLJ: Birgit Lundholm Jensen
”Ingstrup-Vester Hjermitslev pastorat”
www.ingstrupkirke.dk

Præstebolig: Præstegårdsvej 59, Ingstrup.
Træffes på kontoret Præstegårdsvej 61, tirsdag til fredag ml. 10-12 eller efter aftale.
Tlf. 9888 3076, anud@km.dk

Graver ved begge kirker:
Niels Erik Pedersen, Skolebakken 9,
9480 Løkken, tlf. 2963 9021,
ingstrupkirkegaard@hotmail.dk
Formand:
Edmund Jensen, Skovmærkevej 10,
V. Hjermitslev, tlf. 61437801,
edmund.jensen@mail.dk

Kirkeværge:
Tove Kirsten Krogh, Trudslevvej 45,
Ingstrup, tlf. 23263822.
Regnskabsfører:
Karen Sørensen, Ingstrupvej 44,
V. Hjermitslev, tlf. 51741314,
kaso@km.dk
Kirkebilen:
Kører hver søndag til gudstjeneste i vores
kirker og andre af vores arrangementer.
Hvis du har brug for kørsel kan du kontakte
Marthins Taxi i Løkken på tlf. 5151 3441,
helst inden lørdag kl. 18.
Alle kommer dog med, også hvis du først
ringer søndag morgen. Kørslen er gratis.

reklamemesteren.dk, 40438050

Sognepræst: Anette Udmark

Kirkebladet
- for Ingstrup og V. Hjermitslev pastorat
Nr. 1 - december 2018 og januar, februar 2019

Ingstrup - Døde/begravet: 2.9. Niels Åge Vittrup,
29.9 Jan Bækgaard Jensen, 1.10 Kristine Kjeldsen
Viet: 22.9. Susanne Sørensen og Martin Horne
V. Hjermitslev - Døde/begravet 15.8. Kurt Vestenbæk Sørensen,
29.8. Willy Jensen, 30.9 Herdis Ellisgaard

Kalender
Syng Julen ind
med sognekoret
Søndag den 9.12 kl. 10.30 i
Ingstrup kirke – kirkekaffe.

Kravle gudstjeneste
for de 0-6 årige
med Tante Andante
Onsdag den 12.12. kl. 9 i
V. Hjermitslev kirke. Alle er velkommen.
Kom tættere på dig selv
og Gud
Ingstrup kirke den 12.12. kl. 17
Følg med på kirkens facebookside her
vil datoer for 2019 blive offentliggjort.
Julekoncert
med Anne Mette Elten
Søndag den 16.12 kl. 19 i
Ingstrup kirke
Entre 100 kr.
Billetter kan købes i døren fra kl. 18.
Julegudstjenester
med Ingstrup Trivselsskole
og børnehave
Torsdag den 20.12 kl. 9.30.
Alle er velkommen.
Juleaften
kl. 10.30 Jetsmark kirke:
Jul for de mindste (fælles for Hvetbo
pastoraterne ved Anette Udmark)
kl. 15 i V. Hjermitslev kirke
kl. 16 i Ingstrup kirke.

1.8 - 1.11 2018

Kirkelige handlinger

Juledag
kl. 10.30 Ingstrup kirke – kirkekaffe.
2. Juledag
kl. 10.30 Saltum Kirke. Fællesgudstjeneste v. Kristian Gram Schjoldager.
Nytårsaftensdag
kl. 14 V. Hjermitslev kirke – Champagne
og kransekage.
Kirkemusikalsk legestue
Torsdag den 10-1 i V. Hjermitslev kirke,
kl. 9 og I Ingstrup kire torsdag den 17-1
kl. 9.30.
Kirkemusikalsk legestue er for børn fra
1-4 år sammen med en voksen.
Alle er velkommen.
Læsekreds
Januar-april den tredje tirsdag i
måneden fra kl.19.30 - ca. 21.30
I Ingstrup Bogbrugs.
Har du lyst at deltage er du
velkommen til at kontakte Inge Møller,
Molleringstrup@gmail.com eller ringe
på 42255429.
Gospelgudstjeneste
Lørdag den 2.marts kl. 14.30 med
Hvetbo pastoraternes 80 konfirmander.
Alle er velkommen.
Familiegudstjeneste
Fastelavns søndag den 3. marts kl. 14 i
Ingstrup kirke.

Julesorg
Juleglæde
Julefred
Det var julenat i 1824 eller 1825, at
Grundtvig sad længe oppe. Han skulle
skrive sin juleprædiken, prædikenen til
Julemorgen. Der var den gang ingen gudstjenester i kirken juleaften. Han skulle
skrive, men han kunne ikke. Han var i én af de mange perioder i sit liv, hvor en dyb
depression holdt ham inde i tungsind og mørke. Han forlod sin skrivepult og gik
rundt i huset, det stille hus, hvor alle sov. Han nåede børneværelset, lindede lidt på
døren og kiggede ind. Derinde lå hans “puslinger”, de sovende drenge og smilede
sødt i søvne. Måske drømte de om Julemorgen og julegaven, som man dengang
først fik Julemorgen. Grundtvig fortalte senere: “Så fik jeg en salme” – julesalmen
“Velkommen igen Guds engle små”. Han gik tilbage til sin skrivepult og skrev versene
ned, og Julemorgen læste han salmen op i Vor Frelsers Kirke på Christianshavn.
Salmen er et deprimeret menneskes julesang, som fortæller om juleglæden på trods
og på tværs af alt det, der gør ondt i livet. Og i salmen optræder ordet julesorg.
Salmen slutter med disse linjer:
Vor Fader i Himlen! Lad det ske! lad julesorgen slukkes!
Mon ikke de fleste forbinder et eller andet med begrebet ”julesorg”? Nogle kan
måske nemt sætte ord på, at det handler om, at julen aldrig bliver den samme, fordi
de har mistet et elsket menneske, der stod dem nær. Og der er ingen højtid som
julen, fordi vi på godt og ondt fejrer den i familiens skød, der minder os om dem, vi
savner. Men julesorg kan også være noget mere diffust. En følelse af tabt uskyld; at
juleglæden aldrig kan blive så ren som man følte den i barndommen. Julesorg er på
den måde en form for vemod over, at tiden går og aldrig vender tilbage.
Juleevangeliet er budskabet om, at juleglæden og julefreden er stærk nok til, at julesorgen kan slukkes: ”Frygt ikke! Se, jeg forkynder jer en stor glæde, som skal være for
hele folket: I dag er der født jer en frelser i Davids by; han er Kristus, Herren”. Freden
og glæden findes i det budskab; den fred og den glæde, vi ikke kan skænke os selv,
men som kommer til os, uforskyldt.
Da byder vor Herre selv Guds fred
til dem, den efterhige;
da åbner sig himlens borgeled,
da kommer ret Guds rige.
Sognepræst Anette Udmark

