Gudstjenesteliste

Ingstrup

V. Hjermitslev

september, oktober og november 2016
11.9 15.s.e.trin
10.30	
11.9 16.s.e.trin		
10.30
18.9 17s.e.trin
9.30 v. KGS	
25.9 18.s.e. trin.		 10.30 Høstgudstjeneste*
2.10 19.s.e.trin
10.30	
9.10 20. s.s.trin		
10.30
16.10 21.s.e.trin
10.30	
23.10 22.s.e.trin.		
10.30
30.10 23.s.e.trin.
9.30 v. BLJ	
6.11 Allehelgen
10.30
14.00
13.11. 25.s.e.trin. 10.30 v. Peder Sidelmann Kristensen	
20.11 s.s.i kirkeåret		 14.00 familiegudstjeneste
27.11. 1.s.i advent
14.00 familiegudstjeneste 
afslutning minikonfirmander
4.12. 2.s.i advent 		
10.30 
11.12 3.s.i advent
10.30 syng julen ind + voksenkor
* se omtale
KGS: Kristian Gram Schjoldager, Saltum
BLJ: Birgit Lundholm Jensen, Hune

Tænk, om vi
fik en god
diskussion om
kirkens relevans.
Stil op til dit lokale menighedsrådsvalg 2016

”Ingstrup-Vester Hjermitslev pastorat”
www.ingstrupkirke.dk
Sognepræst: Anette Udmark
Præstegårdsvej 61, Ingstrup, 9480 Løkken
Tlf. 9888 3076, anud@km.dk
Træffes i præstegården ml. 10-12,
torsdag ml. 16-18. Mandag ugentlig fridag.

Kirkesanger: Ruth Nielsen, Solvangsvej 57,
9700 Brønderslev, tlf. 9882 2343.

Graver ved begge kirker:
Niels Erik Pedersen
Skolebakken 9
9480 Løkken.
Træffes på tlf. 2963 9021
ingstrupkirkegaard@hotmail.dk

Kasserer uden for rådet: Karen Kjær,
Blæshøjvej 68, 9700 Brønderslev.
khkadm@live.dk

Fælles for begge kirker:
Formand: Kaj Jørgensen, Assenbækvej 16,
V. Hjermitslev, tlf. 9888 7382
gardenia@privat.dk

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. 9899 1441,
helst inden lørdag kl. 18.
Alle kommer dog med, også hvis du først
ringer søndag morgen. Kørslen er gratis.

Kirkeværge: Ole Rasmussen,
Hesteskoen 10, Ingstrup, tlf. 2099 0683,
olepilras@gmail.com
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Organist: Tove Dahl Sørensen,
Vrendstedvej 334, 9480 Løkken,
tlf. 9888 9168.

Kirkebilen

- for Ingstrup og V. Hjermitslev pastorat
Nr. 4 - september, oktober og november 2016

10/08/16 13.06

it lokale

Stil op til d

Menighedsrådsvalg 2016
De sidste 4 år har vi haft et pastorats råd
i stedet for to menighedsråd, til rådet
skal der findes fire kandidater fra hvert
sogn og minimum to suppleanter. Alle
medlemmer af folkekirken, som er fyldt
18 år kan stille op til rådet, det eneste
der kræves er at du er interesseret i kirkens liv og vækst, og sammen med
præst og personale vil være med til både
at nytænke, men også at holde fast i
traditioner ved og omkring det lokale
kirkeliv.
At være medlem af et menighedsråd kan
være et spændende og udfordrende
arbejde, hvis der ligges engagement og
kræfter i det:
- Man bliver valgt for en 4 årig periode.
- I samarbejde med præsten for man
lejlighed til, at være med til at fremme
kirkens liv og vækst lokalt, så det er en
kirke hvor alle aldre og alle typer mennesker kan trives. Ligesom der også
gøres meget for at fremme et godt samarbejde på tværs af sognegrænserne i
den gl. Pandrup kommune med Saltum,
Hune og Jetsmark sogne.

Kirkelige handlinger
1. februar til 1. maj 2016
V. Hjermitslev
Døde: 3/5: Grethe Dunker, 23/6: Christian Pedersen, 1/7: Gudrun Brogaard
Larsen, 4/7: Poul Jørn Hansen
Ingstrup
Dåb: 15.5: Mikas Noah Brämer
Tulstrup Holm
Viet: 18/6: Jana Boelt Andersen og
Lars Nielsen
Døde: 1/5: Preben Larsen
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- Som medlem af menighedsrådet er
man arbejdsgiver for 5 ansatte. Og man
er sammen med fagfolk med til at have
opsyn med og sørger for, at vore flere
hundred år gamle bygninger også kan
stå i en god stand til kommende generationer.
- Der er rig mulighed for at komme på
kurser og deltage i spændende arrangementer indenfor folkekirkens mange
arbejdsområder.
- Enkelte af rådets poster som formand,
kontaktperson og kirkeværge er lønnede
poster.
Tirsdag den 13. september
inviteres alle interesserede til et orienterings og opstillingsmøde. Der vil være en
orientering om rådets primære opgave
og der vil blive lagt op til en drøftelse af
hvilken rolle kirken skal have i vore sogne
i fremtiden.
Møderne afholdes:
Kl. 18.30 i konfirmandstuen i Ingstrup
kl. 20 i Lunden i V. Hjermitslev.
På gensyn!

Børnekor
Da vi har mange sangglade børn i pastoratet, vil vi prøve at starte et børnekor
op for alle børn fra 2. klasse. Til en start
bliver det kun 10 gange i efteråret, men
hvis der er ønske om at fortsætte så gør
vi det også i foråret. Koret vil blive ledet
af organist Tove Sørensen og de skal
mødes torsdage kl. 14.30 til 16 i
konfirmandstuen første gang er torsdag
den 22.september.
(Går dit barn på Saltum skole, kan det
blive hentet af ”kirkebilen”, såfremt der er
to eller flere der vil med)

Tilmelding kan ske til Anette Udmark
på mail: anud@km.dk, hos købmanden
i V. Hjermitslev og på Trivselsskolen i
Ingstrup senest den 15. september.

Sognekoret
Er du glad for at synge men har måske
ikke lige tid til at gå til kor hele året så
se her!
Sognekoret starter op torsdag d.
3.11 kl. 16.30-18 i konfirmandstuen
og mødes ugentlig frem til søndag den
11.12, hvor de medvirker ved kirkernes
”syng julen” kl. 10.30 i Ingstrup kirke.
Har du spørgsmål er du velkommen til
at kontakte organist Tove Sørensen på
tlf. 98889168.
TIlmelding er ikke nødvendig.

Høstgudstjeneste og
frokost
Søndag den 25.9
Høstfesten indledes med gudstjeneste
i V. Hjermitslev kirke, hvorefter vi kører
ud i konfirmandstuen i Ingstrup og for
frokost. Velmødt til nogle hyggelige
timer med samvær og sang.
Pris 20 kr. for frokost.

Gudstjeneste for børn
Den 8.10 kl. 13 i Ingstrup kirke
Denne eftermiddag for vi fornemt
besøg af skuespiller Hans Jørn Østerby,
der har fået et problem for ”Hvor er
Jack”? Gudstjenesten henvender sig
til børn og unge fra 8 år, men alle er
hjertelig velkommen.
Følg med på kirkens facebook side her
vil der blive lagt mere information op
om arrangementet.

Sogneaften
Onsdag den 19.10 kl. 19
i konfirmandstuen
Ved Kristian Gram Schjoldager, sogneog flyvevåbenspræst.
Kristian, der til dagligt er præst i SaltumAlstrup sogne, vil denne aften fortælle
om sit andet arbejde som præst på
flyvestationen Aalborg. I pausen vil der
blive serveret rødvin og ost.

Gospelgudstjeneste
Søndag den 30.10 i Jetsmark kirke kl. 16
Gudstjenesten er arrangeret i samarbejde mellem de fire pastorater i den gl.
Pandrup kommune, og koret Gospel4you medvirker under ledelse af Karen
Vingaard Olesen.

Koncert og fællessang
Onsdag den 30.11 kl. 19
i Ingstrup kirke.
Vi skal denne aften synge sammen med
og høre en masse skønne julesange ved
kulturskolens kor Curioso.

Læsekredsen
mødes følgende tirsdage kl. 19.30-21 i
konfirmandstuen: d. 20.9, 18.10, 15.11
Hvis du ikke har været med før er du
velkommen til at kontakte Inge Møller på
tlf. 42255429 for ydereligere information.

Sæt

x

i kalenderen søndag den
18. december til årets juleopera
i Ingstrup kirke med Sopran Charlotte
Hjørringgaard mf.

10/08/16 13.06

