Gudstjenesteliste
September - november 2017
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KGS: Kristian Gram Schjoldager – Saltum
MM: Marianne Madsen – Hune

Graver ved begge kirker:
Niels Erik Pedersen, Skolebakken 9,
9480 Løkken, tlf. 2963 9021,
ingstrupkirkegaard@hotmail.dk
Formand:
Kaj Jørgensen, Assenbækvej 16,
V. Hjermitslev, tlf. 40216958.
Kirkeværge:
Tove Kirsten Krogh, Trudslevvej 45,
Ingstrup, tlf. 23263822.

Kirkebladet

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

”Ingstrup-Vester Hjermitslev pastorat”
www.ingstrupkirke.dk

reklamemesteren.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.

- for Ingstrup og V. Hjermitslev pastorat
Nr. 4 - september, oktober og november 2017

Kirkelige handlinger
1. maj til 1. august 2017
Ingstrup
Dåb: 2.7: Josefine Lærke Madsen,
15.7: Gry Skov Villerup
Begravet: 24.5. Kirstine ØstergaardJensen
V. Hjermitslev
Dåb: 27.5: Marcus Johan Kristiansen,
29.7: Marius Borum Svarrer

Høstgudstjeneste og
frokost
Søndag den 10. sep. kl. 10.30 -14
Høstgudstjeneste i V. Hjermitslev
kirke og frokost i konfirmandstuen.
Traditionen tro vil vi fejre at endnu
en sommer er ved at gå på hæld og
høsten er ved at være i hus. Man er
velkommen til at tage lidt med fra
sin have eller mark til høstauktionen,
overskuddet går til et velgørende
formål. Pris for frokosten 20 kr.

”Hvis folkekirken også i fremtiden skal
bevare sin position som folkets kirke,
må den ruste sig til fremtiden og
forsøge at lytte højere til hvad moderne
mennesker i fremtiden vil efterspørge,
hvilke behov, forventninger og ønsker
de har til deres kirke, og hvad der giver
mening for dem”. Sådan siger Birgitte
Kragh Engholm, sognepræst og forsker
i folkekirkens fremtid, der denne dag vil
komme og holde en visions- og debat
dag med og for de 4 Hvetbo pastorater.

mange forskellige instrumenter eks. en
samba for kirkeorgel, saxofon, violin og
trommer, eller som traditionelt jazzband
med saxofon, klaver, bas og trommer,
der spiller til salmerne.
Jens Peters Kvartet består af Jens Nielsen,
violin, sang og bas, Peter Lindhardt Toft,
orgel og klaver, Ole Hjermitslev, trommer
og percussion, og Karen Grarup, sang
og percussion.

Julekoncert og
fællessang

Tænkepause

Familiegudstjeneste

Tilmelding til Jetsmark kirkekontor v.
Karen Sørensen senest den 11.9 på
tlf.98247136 / mail til: kaso@km.dk /
sms: 51741314

Onsdag den 30.8 og
25.10 kl. 17
i V. Hjermitslev kirke.
Hverdagen kan være fyldt
godt op med mange gøremål, og hverdagen kan være tom og
uden mening eller indhold. Der kan
være mange grunde til, at vi kan have
behov for at stoppe op af og til – få
en tænkepause, og bryde hverdagens
mønstre. Velkommen til en stille stund
med ord til eftertanke, musik og sang. Se
nærmere i gudstjenestelisten for hvilken
kirke det finder sted i.

1.s.i.advent kl. 14

Koncert
Onsdag den 4. oktober kl. 19
Koncert med Jens Peters Kvartet i
V. Hjermitslev kirke

Halloween

Fællesmøde
Lørdag d. 16.9 kl. 10-16
Fællesmøde i Lunden i V. Hjermitsev om
”Den fremtidsgodkendte folkekirke”
ved Birgitte Kragh Engholm

Her bliver der mulighed for at opleve
ny og ældre kirkemusik og salmer i
swingende og lytte venlige versioner.
I programmet indgår også fællessalmer
og sange.
Jens Peters Kvartet har bl.a. specialiseret
sig i at levere musik til gudstjeneste
og kirkemusik med utraditionelle
iklædninger. Musikken er hentet fra det
rytmiske musikunivers, og er udført på

Torsdag den
1. november kl. 17
Halloween for børn og
barnlige sjæle
i V. Hjermitslev kirke.
Efter en kort børnevenlig gudstjeneste
kører vi i lunden, hvor vi skal have
mudder, orme og lege i hallen.
Husk at klæde dig ud (men man må
også meget gerne være en sød engel)
Tilmelding senest den 31.10 kl. 18 til
Anud@km.dk eller sms til 23988855.

Onsdag den 29. november kl. 19
i Ingstrup kirke.
Medvirkende kulturskolens voksenkor
”Curioso” under ledelse af Torben
Warncke. Efter koncerten er menighedsrådet vært ved en kop kaffe og julekage.

I gudstjenesten medvirker efterårets
minikonfirmander fra Ingstrup
Trivselsskole med sang og læsning.
Efter gudstjenesten er der mulighed
for at gå med til juletræsfest i Ingstrup
forsamlingshus.

Læsekreds
Følgende tirsdage kl. 19.30-21 er der
læsekreds første gang i konfirmandstuen
for alle der elsker, at læse og som har lyst
til at drøfte bøger med andre: 26.9. –
24.10. – 21.11. – 16.1. – 27.2. – 20.3.
– 17.4.
I løbet af efteråret flytter læsekredsen ned
i Bogbrugsen på Hovedgaden i Ingstrup
info følger.
Har du ikke været med tidligere er du
velkommen til at kontakte Inge Møller på
tlf. 42255429 / mail imlingstrup@gmail.
com eller du møder blot op første gang.

SÆT X I kalenderen
søndag den 17.12 kl. 19
til Julekoncert med Tina Siel

Forsidefoto: Dåbsklude strikket af flittige hænder i vore sogne. Vil du strikker alene eller være med i en strikkeklub, så kontakt Lene Thiel på tlf. 26116481 for nærmere info

