KIRKELIV
ØSTER HORNUM & VEGGERBY SOGNE

VALG TIL MENIGHEDSRÅDET

SOGNEDAG
OM SIMON GROTRIAN
HØSTGUDSTJENESTER
DÅBSJUBILÆUM

KONCERT MED
ARNE ANDREASEN
KOROPSTART
ÆBLEROV

JULI, AUGUST, SEPTEMBER & OKTOBER 2020

Valg til menighedsrådet

EFTER CORONA
Det var et chok: en fysisk rystelse, som
jeg sidst husker fra den morgen, jeg vågnede og opdagede, at Trump havde vundet valget i USA. Statsministeren gik på
TV og lukkede samfundet ned. Et familiemedlem, som har arbejdet på seruminstituttet, forklarede mig, at, ja, det her var
alvorligt. Og vi har været i den rystelse
nogle uger, den har gentaget sig ved de
ugentlige pressemøder i statsministeriet.
Vi er indtil videre sluppet, uden at sundhedsvæsenet er brudt sammen. Det har
været alvorligt for dem, som er blevet
ramt direkte af sygdommen – eller af isolationen eller af store økonomiske tab i en
virksomhed, de har lagt deres liv i. Men vi
har som samfund undgået den afgrund,
som vi så billedet af i begyndelsen. Og
folk, jeg snakker med, og som har være
ramt på den ene eller anden måde, tager situationen roligt: »man må indrette

sig«, »der er jo ikke noget at gøre«, »vi
har jo ikke lidt nogen virkelig skade«. Der
er mere at beundre end at foragte i mennesker.
Til gengæld véd vi ikke helt, hvad vi er
sluppet fri til, dvs. hvordan verden kommer til at se ud efter det her.
At gudstjenesten ser lidt anderledes ud
nu, er det mindste. Vi var knap tredive til
gudstjeneste pinsedag, heraf fireogtyve
kirkegængere, de »almindelige« kirkegængere, som hverken får løn eller falder
under kategorien »frivillige«. De bliver
talt i døren nu. Toogtredive må vi lukke
ind i Øster Hornum (fireogtyve i Veggerby), og der skal være to meter imellem os,
hvis vi synger. Folk sad lidt mere spredt,
end de plejer, og nadveren foregik lidt
anderledes, ellers var det, som vi var vant
til: som før corona.

SOGNEUDFLUGT
Den årlige Sogneudflugt fra Øster
Hornum er aflyst på grund af coronaen. Vi ser frem til at vi igen næste
år kan invitere på udflugt.

/ Menighedsrådet

Vi har her i bladet planlagt efter, at tingene langsomt normaliserer sig, og at vi
igen f.eks. kan fejre dåb i søndagsgudstjenesten fra august. Vi véd ikke, om det
bliver sådan, eller om vi skal vænne os
til en ny virkelighed, hvor vi må mødes
i mindre grupper. Hvad end der sker, følger vi regeringens retningslinjer. Du kan
være tryg ved at komme i kirken, også i
fremtiden.
/Kenneth

DEN NYE VALGFORM
TIL MENIGHEDSRÅDET

Der er kommet en ny valgform til menighedsrådsvalget. Der er sket en ændring,
fordi det skal være mere tidssvarende,
idet man vil sikre den demokratiske legitimitet i folkekirken.
Tidligere var der tale om et afstemningsvalg med listeopstilling. Dette er nu afskaffet.
Selve den demokratiske fremgangsmåde
sker nu ved, at man holder et orienteringsmøde i forbindelse med det årlige
menighedsmøde. Der er tale om en orientering om, hvordan der skal forholdes
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ved selve valget, som skal foregå på valgforsamlingen den 15. september.
Ved valgforsamlingen bliver mødedeltagerne kontrolleret i forbindelse med,
om de har valgret, og herefter afvikles
valgforsamlingen med valg af dirigent,
opstilling af kandidater, præsentation
af kandidaterne, debat og mulighed for
spørgsmål til kandidaterne, og derefter
en skriftlig afstemning, som er hemmelig.
Der sker herefter optælling af stemmer
og offentliggørelse af resultatet.
Valget foregår efter den, der har fået

flest stemmer, dernæst næst flest stemmer og så fremdeles. Når pladserne er
fyldt op i den rækkefølge, er valget i princippet overstået.
På vegne af menighedsrådet
i Øster Hornum, Jens Rye-Andersen

DET SKER

SOGNEDAG:

SIMON GROTRIAN VED BO GRYMER
Jeg har aldrig snakket med den danske
digter Simon Grotrian, og jeg har aldrig
hørt ham læse digte op. Jeg er til gengæld blevet betaget af hans salmer. De
kan være vildt mærkelige eller helt prunkløse, men er altid opløftende. F.eks. den
vidunderlige »Når klokken ringer solen
ind«, der blev sunget til hans begravelse
sidste sommer. Til sognedagen i oktober
kommer Simons gode ven – og min egen
– Bo Grymer. Bo var i en årrække sogTID:
STED:
PRIS:

nepræst i Lemming nord for Silkeborg,
hvor Simon boede. De to har skrevet en
samtalebog sammen, som Sørine Gottfredsen i Kristeligt Dagblad udvalgte til
årets bog i 2019 (Birken og kirken). Bo vil
fortælle om Simons salmer. Vi skal selvfølgelig også synge nogle af dem. Kom
og (gen)opdag en enestående original
salmedigter. Vi spiser som sædvanligt
frokost sammen.
/Kenneth

Søndag den 4. oktober kl. 10.30-14.00
Gudstjeneste med klassisk kor, prædikant Bo Grymer kl. 10.30-11.30.
Frokost og foredrag med sang derefter.
Øster Hornum Kirke og Sognehuset
20 kr. (frokost)

RYTMISK GUDSTJENESTE
Velkommen til aftensgudstjeneste i
kirken hvor det hele er lidt anderledes.
Det er en gudstjeneste med rytmisk
kirkemusik – fællessange og salmer
og musikindslag fra kirkens gospelkor.
Musik-ledsagelsen leveres af Søren
Jensen på kontrabas, Jais Poulsen på

trommer/ percussion og Sune Bendsen
på klaver. Alle er hjertelig velkomne!
TID:
STED:
PRIS:

Torsdag den 22. oktober
kl. 19.00
Øster Hornum Kirke
Gratis

HØST

GUDSTJENESTER
Klassisk kor medvirker i Øster Hornum
og der er frokost i sognehuset efter
gudstjenesten.
I Veggerby medvirker Supersangerne
ved gudstjenesten.
TID OG STED:
ØSTER HORNUM
søndag den 20. september
kl. 10.30
VEGGERBY KIRKE
søndag den 27. september
kl. 10.30
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DET SKER
Bibelkreds

Café

Vi begynder med brød og kaffe,
hvorefter vi læser, lytter og samtaler
over en tekst fra Bibelen. Bibelkredsen ledes af pastor emeritus Svend
Schultz-Hansen.
Alle er velkomne, også hvis man ikke har
været med tidligere.

Vi mødes igen i ulige uger,
med mindre der kommer
retningslinjer, som forhindrer det. Første gang den
12. august. Alle er velkomne, og man kommer og
går stadig, som man vil. Vi
arbejder på, hvordan vi stadig
kan spise noget sammen.

Tid:	Tirsdage kl. 9.30 den 1., 15. og 29.
september, 13. og 27. oktober,
Sted: Sognehuset i Øster Hornum
Pris:
Gratis

Sangaften
Nibekredsens Indre Mission har i mange
år holdt sangaften én gang årligt i sognehuset i Øster Hornum. Her synges der
sange og salmer fra både Salmebogen
og andre sangbøger.

Tid:
Sted:

Onsdage i ulige uger kl. 10.00-12.00
Sognehuset i Øster Hornum

Aftensang
Alle, unge som ældre, er hjertelig Velkomne til aftensang, hvor vi tænder lys, synger sammen, læser et stykke til eftertanke og nyder kirkerummets ro. Vi synger
sange og salmer fra både salmebog og div. tillæg.

Alle er velkomne til at være med.
Tid:
Sted:

Tirsdag den 8. september kl. 19.30
Sognehuset i Øster Hornum

Bogklub
Vi prøver igen. Vi skulle have haft bogklub lige efter
påske, nu tager vi den i efteråret. Bogen hedder stadig
Jesus, er af Kasper Bro Larsen, lektor ved Aarhus Universitet, den er udkommet i serien »Tænkepauser« på
Aarhus Universitetsforlag og er 60 sider til 50 kr.
Ingen tilmelding nødvendig. Læs gerne bogen inden,
men det er ikke et krav. Vi snakker om bogen – og om
Jesus – sammen. 					
				
/Kenneth
Tid:
Torsdag den 8. september kl. 20.00
Sted:	Præstegården
Pris:
Gratis
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Tid:	Torsdage kl. 17.00-17.30 på følgende datoer:
29. oktober, 12. november, 26. november
Sted: Øster Hornum Kirke
Pris:
Gratis

DET SKER
Lysets Længde - en messe i mørket
Koncert med Arne Andreasen m. band
10 sange om altings begyndelse, godheden & ondskaben, glæden & sorgen, øjeblikket & evigheden, bekendelsen & velsignelsen, himlen & jorden – og det sidste
”Lys os hjem” som en fortrøstningsfuld replik om, at det
hele ender godt.

Alle Helgen
Til Alle Helgen holder vi gudstjeneste i begge kirker hvor
vi mindes dem som faldt bort i årets løb. Deres navne
bliver læst højt fra prædikestolen, og vi tænder et lys for
hvert navn. Der er i Øster Hornum Kirke tradition for at
der vil være musiske indslag fra både solist og kirkens
sangerlaug. Det vil der også være i år sammen med de
andre dele af en normal gudstjeneste.

Medvirkende:
Sigrid Agergaard Svendsen og Anna Søegren på sang,
Sigrid Kongshøj-Munch på violin og bratch, Peter Arendt
på orgel og Arne Andreasen på klaver.
Koncerten er udskudt fra foråret.

Tid:
Onsdag den 28. oktober kl. 19.00
Sted:	Øster Hornum Kirke
Pris:
Gratis

Tid:
Søndag den 1. november
Sted:	Veggerby Kirke kl. 10.30
Øster Hornum Kirke kl. 16.00

Efterårskoncert
I foråret var Øster Hornum Kirkes børne og ungdomskor klar til at give koncert, som, så meget andet, måtte
aflyses pga. corona. Nu prøver vi igen – blot med en
efterårskoncert.
Korene vil underholde med iørefaldende nye sange,
gamle sange, efterårssange og gospel, lidt for enhver
smag! Derudover vil korene også synge for på fællessange.
Velkommen til en hyggelig lille times tid i kirken hvor
nogle af byens børn og unge synger for – og med – os.
Tid:
Tirsdag den 6. oktober kl. 16.30
Sted:	Øster Hornum Kirke
Pris:
Gratis
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ARRANGEMENTSLISTE
Dato

Tid

Sted

Arrangement

GUDSTJENESTER
PÅ BIRKEHØJ

Onsdag den 12.

10.00

ØH

Café

10.00

ØH

Babysalmesang Opstart

Tirsdag den 25.

15.00

ØH

Børnekor og Ungdomskor Opstart

Onsdag den 26.

10.00

ØH

Café

Onsdagene:
8. juli kl. 10.30
12. august kl. 10.30
9. september kl. 14.30
7. oktober kl. 14.30

Torsdag den 13.

Torsdag den 27.

16.00

V

Supersangerne Opstart

Torsdag den 27.

19.30

V

Mandskor Opstart

Fredag den 28.

16.30

ØH

Dåbsjubilæum

Tirsdag den 1.

09.30

ØH

Bibelkreds

Onsdag den 2.

18.30

ØH

Voksenkor Opstart

Tirsdag den 8.

20.00

ØH

Bogklub

Tirsdag den 8.

19.30

ØH

Sangaften

Onsdag den 9.

10.00

ØH

Cafe

Fredag den 11.

16.30

ØH

Kirke for de Små

Tirsdag den 15.

9.30

ØH

Bibelkreds

Onsdag den 23.

10.00

ØH

Café

Fredag den 25.

16.30

ØH

Æblerov

Tirsdag den 29.

09.30

ØH

Bibelkreds

Søndag den 4.

10.30

ØH

Sognedag

Tirsdag den 6.

16.30

ØH

Efterårskoncert

Onsdag den 7.

10.00

ØH

Café

Fredag den 9.

16.30

ØH

Kirke for de Små

Tirsdag den 13.

09.30

ØH

Bibelkreds

Onsdag den 21.

10.00

ØH

Café

Tirsdag den 27.

09.30

ØH

Bibelkreds

Onsdag den 28.

19.00

ØH

Koncert med Arne Andreasen

Torsdag den 29.

17.00

ØH

Aftensang

Fredag den 30.

16.30

ØH

Halloween

AUGUST

SEPTEMBER

Alle er velkomne på Birkehøj
(Birkehøjvej 10, Øster Hornum),
hvor gudstjenesterne foregår i
plejehjemmets dagligstue. Der er
en kop kaffe med brød til alle efter
gudstjenesten.

OKTOBER
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K: Kirkebus
Bestil på Ældrecentrets tlf. 9988 8530
frem til lørdag kl. 12.00.
Bussen henter dig på din bopæl. For
kørsel på andre tidspunkter, kontakt
sognepræsten.

GUDSTJENESTELISTE
Dato

Øster Hornum

5. juli 4. s.e. trinitatis »Elsk jeres fjender!«

Kl. 10.30

8. juli Birkehøj

Kl. 10.30

12. juli 5. s.e. trinitatis Prisen på et liv
19. juli 6. s.e. trinitatis
»Sælg alt og giv det til de fattige!«

Kl. 11.00
Kl. 09.00
v/Helge Maagaard

26. juli 7. s.e. trinitatis To spurve
2. aug. 8. s.e. trinitatis Huset på klippen

kl. 09.00 v/Knud Olav Petersen
Kl. 09.00
v/Anna Margrethe Saxild

9. aug. 9. s.e. trinitatis Den dårlige dommer

Kl. 10.30

12. aug. Birkehøj

Kl. 10.30

16. aug. 10. s.e. trinitatis
»…og I dansede ikke!«

10.30k
i Æblehaven

23. aug. 11. s.e. trinitatis Kvinden med alabastkrukken
30. aug. 12. s.e. trinitatis Det gode træ

Kl. 10.30

6. sept. 13. s.e. trinitatis Herren og slaven

Kl. 10.30

9. sept. Birkehøj

Kl. 14.30

13. sept. 14. s.e. trinitatis Betesda

Kl. 09.00 v/Anna Margrethe Saxild

20. sept. 15. s.e. trinitatis

10.30k
Høstgudstjeneste
Klassisk Kor medvirker
Frokost efter gudstjenesten

27. sept. 16. s.e. trinitatis

Kl. 09.00

4. okt. 17. s.e. trinitatis
Han fester med toldere og syndere

Kl. 10.30k
præd. Bo Grymer (sognedag)
Klassisk kor medvirker. Frokost,
foredrag og sang efter gudstjenesten

7. okt. Birkehøj

Kl. 14.30

11.okt. 18. s.e. trinitatis Vintræet

09.00 v/Anna Margrethe Saxild

Kl. 19.30

Kl. 10.30
Høstgudstjeneste
Supersangerne medvirker

Kl. 10.30

18. okt. 19. s.e. trinitatis Nathanael

Kl. 09.00 v/Helge Maagaard

22. okt. Rytmisk gudstjeneste

Kl. 19.00 m/rytmisk kor og band

25. okt. 20. s.e. trinitatis

1. nov. Alle helgens dag
Jordens salt og verdens lys

Veggerby

k

Kl. 10.30
BUSK m. FDF
Børne – og ungdomskoret
fra ØH medvirker.
Let frokost efter gudstjenesten
Kl. 16.00k
Sangerlaug medvirker

Kl. 10.30
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FOR BØRN OG UNGE
Babysalmesang
Velkommen til et fantastisk
tilbud fra kirken til dig og
dit barn. Til Babysalmesang
synger vi salmer og bruger bl.a.
chiffontørklæder, faldskærm,
sæbebobler og andre sansemotoriske virkemidler.
Vi synger og sanser først en halv
time i kirken, hvorefter vi går ned i sognehuset og får en kop kaffe og lidt frugt
og en god snak om stort og småt.
Vi tager selvfølgelig vores forholdsregler ift. corona – det
betyder bl.a. at vi har brug for mere afstand og derfor
er der højst plads til 6 mødre med babyer. Hvis der bliver
flere tilmeldte opretter vi venteliste.

Kirke for de små
En hyggestund for de mindste – med sang, leg, fortælling, sanseoplevelser og hygge. Efter en god halv time i
kirken spiser vi sammen i sognehuset.
Målrettet børn fra 2-6 år, men alle er velkomne til en
hyggelig oplevelse for hele familien.
TILMELDING
Pga. omstændighederne med corona har vi brug for en
tilmelding. Tilmeldingen skal ske til kirke- og kulturmedarbejder Kathrine Kofod på mail: kirke.kathrine@outlook.dk
senest torsdag aften, dagen før der er Kirke for de Små.
For at sikre forsvarlig afstand mellem deltagerne kan der
blive tale om en begrænsning ift. antal.

TILMELDING senest den 10. august til Kathrine Kofod,
mail: kirke.kathrine@outlook.dk
MAKS. 6 MØDRE + BABYER.
Tid:

Hver torsdag kl. 10.00,
første gang efter sommerferien:
Torsdag den 13. august
Sted: Øster Hornum Kirke og Sognehus
Pris: Gratis
Tilmelding: kirke.kathrine@outlook.dk

Minikor
Minikoret for 0.-2. klasse er planlagt til at starte i september. I skrivende stund er vi dog ikke klar over, hvordan
mulighederne for at synge
er til den tid, pga.
af corona.
Information og
invitation kommer
ud gennem
skolen i det
nye skoleår.
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Tid: 	Fredagene den 11. sept. og 9. okt. kl. 16.30
Sted: Øster Hornum Kirke og Sognehus
Pris:
Spisning for voksne 20 kr. Børn gratis
Tilmelding: kirke.kathrine@outlook.dk

Klub-K
Klub-K er for alle unge i 6., 7. og 8. klasse – vi forventer
at starte op med Klub-K i løbet af september.
De nye 6. klasser på Øster Hornum Skole får invitation
gennem skolen. Datoerne kan også findes på hjemmesiden efter sommerferien.
Har I spørgsmål, så kontakt organist Sune eller kirke- og
kulturmedarbejder Kathrine.

Kirkerødder

BUSK-gudstjeneste

En super hyggelig børnegudstjeneste målrettet børn fra
6-12 år sammen med hele familien. Med sang, fortælling, fadervor og aktiviteter for store og små. Bagefter
spiser vi sammen i sognehuset.

BUSK-gudstjeneste i samarbejde med FDF. Børne- og
ungdomskoret fra Øster Hornum medvirker.

TILMELDING
Af praktiske hensyn vil vi gerne have en tilmelding til
arrangementerne senest 3 dage før. Tilmelding skal
ske til kirke- og kulturmedarbejder Kathrine Kofod på
mail: kirke.kathrine@outlook.dk. For at sikre forsvarlig
afstand mellem deltagerne kan der blive tale om en
begrænsning ift. antal.

Sandwich eller lignende efter
gudstjenesten.
Tid: Søndag den 25. oktober kl. 10.30
Sted: Veggerby Kirke
Pris: Gratis

Dåbsjubilæum

Fredag den 25. september Kl. 16.30: Æblerov
Naturkarsten/Karsten Kortbuks kommer og hjælper os
med at presse æblesaft og har en god fortælling med.
Børnekoret synger for os. Hvis vejret er godt, foregår
noget af arrangementet udenfor i Æblehaven.
Fredag den 30. oktober kl. 16.30: Halloween
Vi hygger os i kirken med det uhyggelige – og vi håber,
at skolens kommer og minikor synger for os.

Sted: Øster Hornum Kirke og Sognehus
Pris: 20 kr. for voksne for spisning, gratis for børn
Tilmelding: kirke.kathrine@outlook.dk

Vi inviterer til en særlig festlig oplevelse for alle døbte
børn i sognet. Børn, der er døbt i Øster Hornum Kirke
i 2016 og 2017, vil få en særlig invitation tilsendt og
der vil også være en særlig gave til netop disse børn ved
dåbsfesten – men alle er selvfølgelig velkomne til at være
med til en herlig børnefest.
Vi vil sanse, synge, danse, hoppe og lege – og selvfølgelig høre en fortælling fra Bibelen. En god halv time i
kirken efterfulgt af spisning i sognehuset.
TILMELDING
Senest den 17. august på mail:
kirke.kathrine@outlook.dk.
Pga. corona kan
der blive tale om et
begrænset antal
deltagere.

Tid: 	Fredag den 28. august kl. 16.30-18.30
Sted: Øster Hornum Kirke og Sognehus
Pris:
Gratis
Tilmelding: kirke.kathrine@outlook.dk
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VÆRD AT VIDE
Kor ved Veggerby Kirke

Kor ved Øster Hornum Kirke

VEGGERBY MANDSKOR

Det er svært at undvære sang! Det er vi flere der har
erfaret i den senere tid, hvor det pludselig blev vanskeligt
at være sammen og dyrke fællesskabet og sangen. Det
blev afgørende at holde afstand – ikke bare én men to
meter - og sang kan derfor ikke dyrkes som vi plejer.
Ekstra vanskeligt er det i korsammenhæng, hvor vi står
tæt, skulder ved skulder, lytter til hinanden og øver os i
at forene stemmerne i én harmonisk klang.

Mandskoret begynder en ny sæson torsdag den 3. september. Øveaftenerne vil dog ikke forløbe, som de plejer,
da det er helt nødvendigt at tage særlige forholdsregler,
når vi synger sammen og skal passe på hinanden. Det
gælder nu, og det vil gælde i længere tid fremover.
I vil derfor blive mødt med særlige instruktioner, som
SKAL respekteres og overholdes af alle. Det gælder bl.a i
fht placering/afstand (mindst 2 meter ved sang) og mht.
afspritning. Hver person medbringer selv kaffe/te/vand,
krus og evt. brød til eget forbrug. Når vejret tillader
det, vil vi evt gå i Kirkelunden og synge udendørs – her
medbringer man selv stol mm. Ligeledes vil aftenen blive
forkortet, således at vi nu øver fra kl. 19.30-20.45. Hellere lidt sang og godt samvær end ingenting.
Alle sangglade mænd uanset alder og forudsætninger
udi sang er meget velkommen. Vi glæder os til at se jer.
Torsdage kl. 19.30-20.45 i Veggerby Kirke
Opstart torsdag den 3. september
Kontakt organist og korleder Inger-Marie Larsen, tlf. 2035 9362.

SUPERSANGERNE
Ungdomskoret ”Veggerby Supersangere” starter op igen
torsdag den 27. august i Veggerby Kirke. Så hvis du
er vild med at synge og går i 3. klasse og opefter, har du
mulighed for at være med.
Vi skal synge både rytmisk og klassisk, og mødes i alt 5
torsdage til og med torsdag den 24. september. Vi starter
hver gang kl. 16.00 med en lille forfriskning, så du kan få
energidepoterne fyldt op, og så synger vi fra kl. 16.15-17.15.
Som afslutning skal vi synge til høstgudstjenesten søndag
den 27. september kl. 10.30 i Veggerby Kirke.
Vi glæder os til at se dig.
Kontakt Korleder Dorthe Winther, tlf. 3023 5460.

Korsang giver glæde og overskud, vækker minder og gode
følelser. Jeg glæder mig til at spille og synge med alle de
fantastiske frivillige sangere, børn som voksne, som er
engageret i kirkens forskellige kor. Jeg håber og tror på vi
snart kan samles igen og dyrke vores fælles passion.
Indtil videre er planen at vi begynder efter sommerferien, og selvfølgelig efter de, på det tidspunkt, gældende
retningslinjer. Alle er velkomne! Der kræves ingen anden
forudsætning end glæden ved at synge
/Sune Bendsen

Børnekor (2.-5. kl.)...................Tirsdage kl. 15.00-16.00
Ungdomskor (fra 6. kl.)............Tirsdage kl. 15.50-16.50
Klassisk voksenkor.................. Onsdage kl. 18.30-20.10
Rytmisk voksenkor.................. Onsdage kl. 19.50-21.30
Korene deltager lejlighedsvis i gudstjenester, koncerter
o.a. i kirken ligesom de også gerne deltager i arrangementer i omegnen, tager på kortur eller afholder
korweekends/workshops.
For yderligere information, kontakt korleder Sune Bendsen
på 3024 1276 eller sune@ohkirke.dk eller se hjemmeside:
www.ohkirke.dk

Opstart efter ferien
Børne- og ungdomskor begynder uge 35 og voksenkorene uge 36. Korene øver i Sognehuset i Øster Hornum.
Det er gratis at gå til kor.

Konfirmander 2020/2021
Dato for tilmelding og konfirmandundervisningsstart
udmeldes efter sommeren.
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VÆRD AT VIDE
Menighedsrådsmøder

FDF

Øster Hornum menighedsråd:
Tirsdagene den 4. august, 1. september og 6. oktober
kl. 19.00 i Sognehuset i Øster Hornum.

FDF ØSTER HORNUM

Veggerby menighedsråd:
Tirsdagene den 18. august, 15. september og 20. oktober kl. 19.00 i FDF-Kredshuset i Kirketerp.
Alle menighedsrådsmøder er offentlige.

Puslinge (0. kl.) og
Tumlinge (1.-2. kl.................... Torsdage kl. 17.00-18.30
Pilte (3.-4. kl.)......................... Torsdage kl. 17.00-19.00
Væbnere (5.-6. kl.).................Mandage kl. 18.00-20.00
Seniorvæbnere (7.-8. kl.)........Mandage kl. 18.00-20.00
Seniorer (9. kl.-18 år)..............Mandage kl. 18.00-20.00
FDF Familie (2-6 år, alle er førskolebørn): En lørdag i
måneden kl. 10-12.
Adresse: Kredshuset, Nibevej 151B, Øster Hornum

Deadline

FDF VEGGERBY

Indlevering af materiale til næste Kirkeliv
(november og december 2020, januar og februar 2021)
Torsdag den 17. september 2020 kl. 12.00
til kirke.kathrine@outlook.dk
Ansvarshavende: Kirke- og kulturmedarbejder
Kathrine Kofod, kirke.kathrine@outlook.dk
Omdeling: Y’s Men Støvring
Layout og tryk: Degn Grafisk

Hver tirsdag kl. 18.00-20.00
Kontakt Casper Bach,
tlf. 3023 2025,
mail: casper@fdf.dk
hvis du vil vide mere.
Adresse: Kredshuset,
Kirketerpvej 53A, Kirketerp

HVEM ER VI?
Sognepræst
Kenneth Berg
Nibevej 191, Øster Hornum
9530 Støvring
Tlf: 9838 5092
kbg@km.dk
Træffetid (tlf.):
Tirsdag-fredag
kl. 10.00-11.00
Mandag fridag.
Organist
Sune Engholm Bendsen
Tlf. 3024 1276
sune@ohkirke.dk
Kirke – og
kulturmedarbejder
Kathrine Kofod
Tlf. 5186 6187
kirke.kathrine@outlook.dk

ØSTER HORNUM
Kirkegården
Graver June Holst
Til Kirken 10
9530 Støvring
Tlf. 9838 5342
tilkirken@mail.dk

Kasserer
Simon Kofod
Tlf. 2961 9763

Kirkesangere
Jacob Winther Pedersen
Tlf. 9838 7094

Kirkeværge
Jens Rye-Andersen
Tlf. 2070 1600

Dorthe Winther Sloth
Tlf. 3023 5460

Kirkesangere
Lena Engholm Bendsen
Tlf. 3024 1026

VEGGERBY
Kirkegården
Graver Ellen Godiksen
Kirketerpvej 83, 9240 Nibe
Tlf. 4012 5808 / 2728 3703
veggerbygraver@gmail.com

Benedikte Jakobsen
Tlf. 4062 4162
Formand
Svend Erik Larsen
Tlf. 2934 5009

Formand
Anders Langdahl
Tlf. 5174 3706
Kirkeværge og kasserer
Lene Jensen Pedersen
Tlf: 9838 7333

Organist			
Inger-Marie Larsen
Tlf. 2035 9362
imlaars@gmail.com

bykirke.dk

.vegger
e.dk / www
www.ohkirk
e
rk
ki
ok.dk/oh
IDE:
ww.facebo
w
HJEMMES
:
K
O
O
Å FACEB
FØLG OS P
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VI KAN LEVE UDEN KIRKEN
Hvis vi var i tvivl, har corona-nedlukningen gjort det klart. Synagoger, moskéer
og kirker over hele verden har fulgt regeringernes anvisninger og lukket ned.
De har gjort det ud fra den betragtning,
at der ikke var akut brug for det, de havde at tilbyde. Det er til at leve uden. Som
en sociolog konstaterede det for nogle
uger siden: Den religiøse udøvelse er
valgfri og individuel. Kristne var berøvet
deres frihed til at gå i kirke, som fodboldfans var berøvet deres frihed til at
tage på stadion. Og ingen større ulykker er konstateret som følge af kirkernes
lukning. Ikke større end af lukningen af
forlystelsesparker og restauranter. (Det
har snarere været mindre omkostningsfuldt at lukke kirkerne: En gudstjeneste
bidrager ikke det mindste til samfundsøkonomien alligevel.)
Mennesker kan fint leve uden religion,
som tidl. præst i Vartov Niels Grønkjær
skrev for nogle år siden. Sådan som vi
kan leve uden det meste.
Spørgsmålet er selvfølgelig, hvornår det
giver mening at begynde at luge ud i
det, vi kan leve uden. Og hvornår det
snarere er noget af det, vi skal holde fast
i.
En anden sociolog har konstateret, at
fyrre procent af alt kontorarbejde er noget, vi kan leve uden – og som vi burde
afskaffe. Mange mener, at corona-krisen netop har afsløret, hvor overflødige
mange af de funktioner er, som ellers er
nogle af de mest ansete. Det er kommet
for en dag, at sygeplejersker og læger
har levet fint uden udviklingskonsulenter på gangene, mens vi til gengæld alle
sammen er blevet klar over, at vi dårligt
kan leve uden læger og sygeplejersker
eller skraldemænd og kasseekspedienter. Nu kan man sige, det er en uretfærdig udhængning af konsulenten, og at
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der sikkert er meget nyttigt konsulentarbejde. Men det giver alligevel mening
at spørge, om vi ikke har overdrevet,
hvor enormt vigtigt det er, det, vi laver
alle sammen. Noget af det er i hvert fald
mere enormt vigtigt end andet. Andet
er mest noget, hvis vigtighed vi taler op,
men som vi fint kan leve uden. Hvis vi nu
kunne leve uden konsulenterne på hospitalerne, så ville konsulenterne selvfølgelig føle sig overflødiggjort. Men hvad
hvis det ikke var noget negativt at blive
overflødiggjort? Hvad hvis det i stedet
var en chance for at hellige sig noget
andet, som også er til at leve uden, men
som måske alligevel er vigtigere?
Det er her, selvfølgelig, at jeg gerne vil
placere kirken: i gruppen af de ting, som
vi kan leve uden, men som alligevel besidder en form for større nødvendighed.
Der er ikke noget klart formål med at
overveje ting som universets begyndelse. Der er ikke nogen udpræget nytte
forbundet med at tænke over Gud eller
evigheden. Det er i det hele taget fuldstændig unyttigt at gå i kirke. Men der er

heller ikke meget formål i den spontane
forbindelse mellem mennesker, som vi i
nogle tilfælde kalder kærlighed. Eller i at
gå en lang tur langs en sumpet å-bred
uden at vide, hvor man er på vej hen.
Alle tingene er noget, vi sådan set fint
kan leve uden, men som alligevel giver
forfærdelig meget mening. Det er den
mening, det unyttige kan have – og som
jagten på at nyttiggøre sig selv og sin tid
og bevise sin uundværlighed kan give
mindre plads til. Det, som er vigtigt og
uundværligt, er selvfølgelig vigtigt og
uundværligt. Det bør også anerkendes
som sådan: arbejdet på hospitaler og i
supermarkeder f.eks. Men en del af det,
som er overflødigt, er stadig værdifuldt.
Den, der er færdig med sit arbejdsliv og
passer sin have dagen lang eller kigger
ud på fuglene, bidrager også med værdi
til universet.
Det er sådan, jeg er fortrøstningsfuld,
selv om det er rigtigt, at vi kan leve uden
kirken.
/Kenneth

