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En uforklarlig arv...
En uforklarlig arv vi ikke kan frasige os.
I efteråret udgav forfatteren Jens
Christian Grøndal en bog der hedder ”Dage som græs”. I den anledning gav han forskellige interviews,
der bl.a. handlede om, at han som
ung havde anset sig selv om ateist,
men som ældre var kommet til den konklusion, at kristendommen er en uforklarlig
arv, som han umuligt kan frasige sig.
Jeg tænker det samme, at kristendommen
på så mange måder er en arv vi ikke kan
frasige os. Det kristne menneskesyn og verdenssyn ligger dybt i os, og deraf udspringer de værdier, vi har bygget vores samfund på. Et samfund, der i de seneste måneder har vist sit værd, fordi Danmark stadig har fodfæste efter snart et år med corona.
Kirken har været udfordret ligesom resten
af samfundet, men vi har også oplevet, at
mange har fundet ro og tro i den fælles arv.
Mange arrangementer måtte aflyses, men
på den måde er gudstjenesterne og de kirkelige handlinger kommet til at stå stærkere. Næsten hver lørdag har vi haft dåb med
en begrænset skare, og dåbsforældre har
måttet vælge hvem der skulle være med i
kirkerne, men måske kom dåben til at stå
stærkere for nogen, fordi der blev talt om
hver enkelt barn til hver enkelt familie.
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Ligesådan til begravelserne, hvor der i mange tilfælde slet ikke var plads nok til dem
der gerne ville sige farvel i kirkerne. Efterfølgende har flere pårørende givet udtryk
for, at de fik plads og ro til deres egen afsked, samtidig med at de blev vældig rørte
over, at der stod venner og bekendte på
kirkegården, da de bar kisten ud.
Sådan giver vores fælles kristne arv os en
ramme at færdes i, når de store begivenheder i livet rammer os, som enkelt personer
og som samfund.
Og jeg vil tillade mig at tro, at det er vores
fælles kristne arv, der har gjort, at vi i Danmark har klaret os så godt gennem de måneder, hvor verden har lidt under og kæmpet med Covid19, fordi vi har værdier, traditioner og ritualer vi er fælles om. Hvordan
det hele udvikler sig, ved vi ikke endnu,
men jeg tror mange af os stadig føler målløsheden, uroen og ængsteligheden og søger trøst og håb i troen på, at Gud er med
både alle de ramte rundt om i verden og
med os, der er ængstelige.
”Jeg er med jer alle dage, indtil verdens ende”, sagde Jesus til sine disciple, inden han
sendte dem ud i verden for at døbe og lære. Det er vigtige ord, som vi har arvet af
vores forældre, vores kirke og vores kultur,
og de giver os et fundament at stå på, når
verden og livet vakler lidt, som det gør for
tiden.
Af Lise Munk Petersen

Renovering af Tolne Kirke
Tolne Kirke
Igennem de seneste fire år har TolneMosbjerg Menighedsråd arbejdet på en
stor og tiltrængt renovering af Tolne Kirke.
Arbejdet gik i gang i august og forventes
færdig først i 2021.

Vi håber at kunne åbne kirken med en festgudstjeneste den 28. februar, hvor biskop
Henning Toft Bro prædiker. Da Tolne Kirke
ikke er ret stor, må vi, pga. covid19 regne
med deltagerantallet bliver begrænset,
men der skal nok blive lejlighed til på anden
måde at følge åbningen og se den nyrestaurerede kirke.
Tolne - Mosbjerg Menighedsråd

Billeder af Henrik Laustsen.

3

Arrangementer

Pga. Covid-19 kan ændringer forekomme. Følg med på vores hjemmesi

Fredagscafé
i Lendum Præstegård
kl. 9.30 - 11.30
Fredagscafé er et tilbud for alle - uanset
alder. Vi mødes i konfirmandlokalet i
Lendum Præstegård fredag formiddag kl.
9.30 - 11.30 én gang om måneden.
Vi begynder hver gang med kaffe og
rundstykker. Pris 10 kr. pr. gang.
Herefter er programmet vekslende mellem foredrag om forskellige emner, musikunderholdning osv.
I Fredagscafé hygger vi os i hinandens
selskab, og får en god snak og nyder
samværet.

Alle er hjertelig velkomne.
Se yderligere information om datoer og
program på kirkens hjemmeside og i Sindal Avis.
Tilrettelægger:
Karin Oehlenschlæger, tlf. 21 35 58 31

Dato for efteråret 2020:
 4. december kl. 10.30 - Juleafslutning
med spisning. Husk tilmelding.
Pris 70 kr./person. Program følger.

~•~

Datoer for foråret 2021:
 22. januar
 19. februar
 19. marts
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Sogneeftermiddage
i Mosbjerg
December 2020 - Januar - Februar Marts 2021.
Onsdag den 25. november kl. 14.00
Adventsfest og luciaoptog i Mosbjerg Kirke.
Kaffe i Sognegården.

Sogneeftermiddage foregår i:
Mosbjerg Sognegård, Pletvej 17, Mosbjerg,
9870 Sindal.
Der er ingen tilmelding, og alle er velkomne.
Pris: 25 kr. for kaffe.

Arrangementer

ide www.defemkirker.dk, annoncering og på Facebook - De fem Kirker.

1. søndag i advent
Søndag den 29. november
 Mosbjerg Kirke kl. 10.30
 Hørmested Kirke kl. 14.00
Afslutning minikonfirmander.
 Ugilt Kirke kl. 19.00

Fastelavns- og
familiegudstjeneste
Søndag den 14. februar kl. 10.30 i
Lendum Kirke
Fastelavnssøndag.
Alle er velkomne - også med masker og
udklædning.

De ni læsninger
Søndag den 20. december kl. 10.30 i
Hørmested Kirke
Konfirmanderne medvirker.
Julemusik, julesalmer og gode læsninger
ind under jul.

Kyndelmisse
Søndag den 31. januar
 Lendum Kirke kl. 16.00
 Hørmested Kirke kl. 19.00

Fyraftensgudstjeneste
Onsdag den 3. marts kl. 17.00
i Ugilt Kirke
Alle er hjertelig velkommen.

Kyndelmisse eller Kjørmes Knud ligger
40 dage efter Jesu fødsel. Halvdelen af
vinteren er gået, og mange længes efter
forår og lysere dage.
Det markerer vi med en stemningsfuld
gudstjeneste med lys i vintermørket og kulden.

Søndagsmatiné

Fastelavn
Pga. Covid-19 situationen er det ikke muligt
at fastlægge flere fastelavnsarrangementer.
Hold øje med annonce i lokalaviserne, hjemmeside og facebook. Vi vil lave særlige indbydelser til børn i alle aldre, hvis det bliver muligt at fejre fastelavn.

Søndag den 7. marts kl. 14.00 i
Ugilt Kirke
Vi får besøg af Betty og Peter Arendt og
Peters bror Christian Arendt. Der venter
os en stor musikalsk oplevelse.
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Julens særlige arrangementer

Pga. Covid-19 kan ændringer forekomme. Følg med på vores hjemmesi

Julens arrangementer i
De fem Kirker
~•~
Adventsfest og luciaoptog
Onsdag den 25. november kl. 14.00 i
Mosbjerg Kirke. Kaffe i Mosbjerg Sognegård.
Fredagscafé
Fredag den 4. december kl. 10.30 i Lendum Præstegård. Juleafslutning med
spisning. Husk tilmelding. Pris 70 kr./
person. Program følger.
Julekoncert i Ugilt Kirke
Torsdag den 10. december.
Himmelske toner med den Unikke Trio.
Der kan købes billet til:
 Kl. 17.00 eller
 Kl. 19.30
Pris pr. billet kr. 100,00.

Skolernes juleafslutning
Vi holder fast i traditionen med at
skolen og kirken har en fælles afslutning inden skolerne går på juleferie,
men i år bliver det lidt anderledes.
Vi skal stadig høre det gode budskab
om barnet der bliver født i Betlehem,
og vi skal synge de gode julesalmer
og sange.
Men der bliver desværre ikke mulighed for at hverken forældre eller
bedsteforældre eller naboer kan være med.
Alt kommer til at foregå under hensyntagen til Covid-19 restriktionerne
gældende til den tid.

Lendum, Hørmested, Tolne-Mosbjerg og
Ugilt Menighedsråd
ønsker
en rigtig glædelig jul og et velsignet nytår!
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Julens særlige arrangementer

ide www.defemkirker.dk, annoncering og på Facebook - De fem Kirker.

Juleaften
i De fem Kirker
~•~
Dette kirkeblad bliver til i september/
oktober 2020 og i skrivende stund øjner
vi at julen i Danmarks kirker nok ikke
bliver som den plejer.
Jul bliver det under alle omstændigheder og den skal også nok blive fejret,
som det nu kan lade sig gøre.
Vi tænker at juleaften bliver det mest
udfordrende, derfor håber vi at kunne
fejre juleaften sådan:

Nytårsgudstjenester
i De fem Kirker
~•~
Torsdag den 31. december
 Kl. 14.30 i Hørmested Kirke
Nytårsgudstjeneste v/Eva Aarestrup Christophersen.
Kl. 16.00 i Ugilt Kirke
Nytårsgudstjeneste v/Eva Aarestrup Christophersen.

 Kl. 14.30 i Lendum Hallen
Julegudstjeneste v/Eva Aarestrup
Christophersen.
 Kl. 14.30 i Ugilt Kirke
Julegudstjeneste v/Lise Munk Petersen.
 Kl. 16.00 i Hørmested Kirke
Julegudstjeneste v/Eva Aarestrup
Christophersen.
 Kl. 16.00 i Tolne Efterskoles Hal
Julegudstjeneste v/Lise Munk Petersen.
Meget kan ændre sig, så hold godt øje med
vores annoncer i lokalaviserne, vores hjemmeside www.defemkirker.dk og facebook:
De fem Kirker

Fredag den 1. januar
 Kl. 14.30 i Lendum Kirke
v/Lise Munk Petersen.
 Kl. 16.00 i Mosbjerg Kirke
v/Lise Munk Petersen
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Konfirmation 2020 og 2021
Hørmested Kirke

K

onfirmation 2021

Tolne

Der er konfirmation i:

Lendum Kirke







Ugilt Kirke lørdag den 24. april
Hørmested Kirke lørdag den 24. april
Lendum Kirke søndag den 2. maj
Tolne Kirke søndag den 2. maj
Mosbjerg Kirke søndag den 2. maj

Ugilt Kirke

Mosbjerg Kirke

8

Minikonfirmander og Børnetjenesten

M

inikonfirmander

Minikonfirmander foråret
2021.

I foråret bliver der mulighed for at være
med til minikonfirmand-undervisning.
Hvis man går i 3.klasse på enten Vendsyssel Friskole i Mosbjerg, Lendum skole
eller Lørslev Friskole.
Undervisningen bliver tilbudt klassevis og
tilmelding kommer igennem skolen. Vi
prøver at lægge undervisningen så det
bliver lige efter skoletid en af de dage
hvor de har tidligt fri, og at det ikke bliver samtidig med andre af skolens aktiviteter.
At gå til Minikonfirmand-undervisning er
at vi sammen skal prøve at finde ud af
det med Gud og os. Synge, lege, høre
gode historier, klippe, klistre og tegne.
Og selvfølgelig lære kirken lidt bedre at
kende.
Johanna Nørholm Rischel, Kirkeog kulturmedarbejder.
Eva Christophersen, sognepræst.

B

ørnetjenesten

De fem Kirker har fået mulighed for at
deltage i et pilotprojekt under DKM
(Danmarks kirkelige mediecenter).
Projektet retter sig imod børnehavernes
kommende skolebørn og indbyder dem
til at besøge kirken seks gange to formiddage på et skoleår, for at snakke om
livets store spørgsmål. Gennem samtale, sang og kreative aktiviteter der tager
udgangspunkt i kirkeåret, mødes vi omkring HØST, ALLEHELGEN, JUL, FASTELAVN, PÅSKE OG PINSE.
I september mødtes vi med børnene fra
Sindal Privatskoles Børnehus og Vendsyssel Børnehus for at arbejde med
HØST, én dag i Mosbjerg Kirke og én
dag på Landbrugsmusset Højen, hvor vi
talte om jordens ressourcer, som vi lever af, om taknemmelighed for livet og
at dele med hinanden.
Vi glæder os meget over den store opbakning vi har mødt i børnehusene og
det er en stor fornøjelse for os voksne
at være i børnenes selskab og høre deres overvejelser om det der betyder
noget i deres liv. Som altid er vi heldige
at have gode hjælpere, der sørger for
lækker forplejning til små og store.
Af Lise Munk Petersen
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Nyt fra sognene...
Opfindsomhed og aflysninger
Folkekirkens "prædikat om
at være kedelig" må siges at
være skudt i sænk. Aldrig før
har der været så stor kreativitet og initiativ som i det
sidste halve år, hvor der har
været lukket ned og foretaget aflysninger og restriktioner på verdensplan.
I vores lille verden: De Fem Kirker og vores nabo
sogne har medarbejdere og præster arbejdet på
højtryk for at få bragt kirkens budskab ud, samt
foretaget de handlinger, der nu skulle klares.
Konfirmationerne må siges at være et historisk
tilløbsstykke og opfindsomhed, og en STOR TAK
til alle, der fik gjort dagen minderig for de unge
mennesker fra de fire menighedsråd.
Den digitale verden kan skabe afstand, men her
skaber den nærhed til Folkekirken, da besøgene
på kirkernes hjemmesider er stigende.
Højskolesangbogen, Salmebogen og Den ny Bibeloversættelse ligger på mit skrivebord
ved siden af kuglepennen, og her faldt jeg over
to sange i Højskolesangbogen "Hvor du sætter
din fod" af Jens Sejer Andersen og "Idas sommervisa" af Astrid Lindgren. Der synes at være
et budskab til os alle i de to.
Valget til menighedsrådene er overstået, når
bladet udkommer. Velkommen til nye medlemmer samt tak for indsatsen til dem, der har været med i kortere eller længere tid. Lendum /
Hørmested indgår "fornuftsægteskab" i 2021,
når den endelige dispensation fra Kirkeministeriet er på plads.
Vi tror på, at kunne udrette noget sammen
fremover for vores menigheder i begge sogne.
Konfirmander og minikonfirmander er startet.
Så livet i den retning er absolut ikke kedeligt.
Dejlige børn og unge. Jeg bliver så glad, når de
vinker og råber "Hej", når vi mødes, selv om den
gamle "Mercer" er skiftet ud med en lille "ØKO-
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bil". Sådan en dag er det solskin, selvom regnen
falder i tove.
AFLYST, AFLYST, AFLYST, står der i vores aktivitets annonceringer. Vi tager "grusom" hævn
over COVID-19, holder Festgudstjenester med
signalet: ÅBEN, ÅBEN, ÅBEN, og forhåbentligt i
2021.
Fortsæt endelig med besøget på hjemmesiden:
De Fem Kirker, ja også de øvrige, og læs annonceringen i lokalavisen.
Bodil Kjær, Hørmested Menighedsråd

Lendum siden sidst
Årstiden er skiftet til efterår og trods Covid-19
er der sket lidt i Lendum sogn.
Den 23. august blev der endelig mulighed for,
at fejre vores 14 unge konfirmander i Lendum
Kirke og vejret var med os. Det blev en anderledes måde at gøre det på.
En stor og velment tak skal der her lyde til kirkens ansatte og vores sognepræst Eva for deres store indsats for at gøre dagen festlig.
Efteråret er ligeledes tiden til at fejre høsten,
hvor vi siger tak for de gaver høsten gav os fra
markerne. Denne dag markerede vi i Lendum
Kirke den 20. september, hvor vores minikonfirmander medvirkede. De havde til dagen malet forskellige Jesus billeder på glas, som pyntede i vinduerne med lys i. Kirkens ansatte havde
pyntede kirken flot med frugt, blomster og
korn.
Efter en festlig gudstjeneste blev der serveret
sandwich og juice til alle.
Endnu engang tak til alle ansatte og vores sognepræst Eva for jeres indsats, så vi alle alligevel
kan mødes til festlige stunder i Lendum Kirke.
Susanne Christensen, Lendum Menighedsråd

Nyt fra sognene...
Nyt Sognehus i Ugilt

En lille hilsen fra Ugilt Kirkegård
Tænk sig hvor hurtigt et år det går. Når man
arbejder ude på kirkegården kan man rigtig følge med i naturens gang. Markerne rundt om
kirken skifter farve fra brun til spæde grønne
farver, til det høje sommergrønne, for så at få
den gyldne farve, hvor høsten så begynder. Og
man kan ikke følge med, og sådan er det hver år
og det bliver det nok ved med.
I skrivende stund, er vi færdige med at klippe
hæk, græsset skal stadig slås, selv om det ikke
gror så hurtigt mere. Sommerblomsterne er på
det sidste, og skal inden længe tages op, for at
give plads til hyacintløg. Inden længe er der lagt
gran på alle gravstederne, og julen nærmer sig.
Gad vide hvordan den bliver i år med al den
corona virus?
Alle savner vist at det bliver normalt igen. Det
trænger vi til. Men når det nu er sagt, vil Birgit
og jeg sige tak til alle dem der kommer her på
kirkegården, uden jer ville vores arbejde være
lidt trist, for I kommer altid og er så venlige og
rare, I er gode til at rose os, og det kan få selv
en regnvejrsdag til at skinne, og det skal I have
tak for.

Efter en del forsinkelser skrider opførelsen
af sognehuset i Ugilt nu omsider frem, og
går efter planen. Vi forventer, at det står
færdigt omkring den 1 december.
I menighedsrådet har vi været så heldige, at
Birthe og Ingolf har givet os lov til, at benytte konfirmandstuen i præstegården til
diverse arrangementer, indtil menighedshuset er færdigt. Det er vi meget taknemlig
for.
På grund at corona situationen, må vi nok
vente med den helt store indvielsesfest til
foråret.
Menighedsrådet håber og tror, at det nye
hus vil give mere liv i og omkring kirken.
Huset kan bruges til mange forskellige aktiviteter som for eksempel: reception efter
bryllup og barnedåb, foredrag, læsekreds,
blomsterbinding, børnekor, ja kun fantasien
sætter grænser.
Vi glæder os alle til at tage Ugilt Sogns nye
hus i brug.
Ib Christiansen, formand
Ugilt Menighedsråd

Vi glæder os til at se jer igen i sæsonen 2021.
Glædelig jul og godt nytår
Birgit og Susanne, Ugilt Kirkegård
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Gudstjenester

Lendum

Hørmested

Tolne

December 2020 - Januar - Februar Marts 2021
6. december

2. søndag i advent

14.00 LMPE

9.00 LMPE

13. december

3. søndag i advent

10.30 EAC

20. december

4. søndag i advent

24. december

Juleaften

14.30 EAC, Lendumhallen 16.00 EAC

25. december

Juledag

10.30 EAC

26. december

2. juledag

27. december

Julesøndag

31. december

Nytårsaften

1. januar

Nytårsdag

3. januar

Helligtrekonger

10. januar

1. s. e. helligtrekonger

9.00 LEK

10.30 LEK

17. januar

2. s. e. helligtrekonger

10.30 EAC

9.00 EAC

24. januar

Sidste s. e. helligtrekonger

31. januar

Septuagesima

16.00 EAC, Kyndelmisse.

19.00 EAC, Kyndelmisse.

7. februar

Seksagesima

14. februar

Fastelavn

10.30 EAC

9.00 EAC

21. februar

1. s. i fasten

28. februar

2. s. i fasten

3. marts, onsdag

Fyraftensgudstjeneste

7. marts

3. s. i fasten

14. marts

Midfaste

21. marts

Mariæ bebudelse

28. marts

Palmesøndag

1. april

Skærtorsdag

2. april

Langfredag

9.00 LMPE

4. april

Påskedag

10.30 EAC

5. april

2. påskedag

10.30 LMPE*

16.00 LMPE
skoles Hal

9.00 EAC
9.00 LMPE
14.30 EAC
14.30 LMPE

10.30 HTB**

10.30 EAC

9.00 EAC
10.30 EAC

9.00 EAC

10.30 EAC

19.00 EAC

17.00 EAC

9.00 EAC

10.30 LMPE

Mosbjerg

Ugilt

10.30 LMPE
9.00 EAC
9.00 LMPE

E, Tolne Efter-

14.30 LMPE
10.30 LMPE
10.30 EAC
10.30 LMPE**
16.00 EAC
16.00 LMPE
17.00 LMPE

15.00 LMPE

9.00 LMPE

10.30 LMPE

10.30 LMPE

9.00 LMPE

9.00 LMPE

10.30 LMPE

**

E

17.00 LMPE

9.00 EAC

10.30 LMPE

9.00 LMPE

LMPE - Lise Munk Petersen
EAC - Eva Aarestrup Christophersen
LEK - Lone Kirkelund
HTB - Biskop Henning Toft Bro
*
**
***

De ni læsninger.
Salmegudstjeneste.
Festgudstjeneste.

Kirkebilen:
Kirkebilen kan benyttes til alle gudstjenester, uanset hvor i pastoratet
du bor.
Kirkebilen bestilles senest dagen før
inden kl. 12.00 hos:
Elses Taxa, Bindslev, tlf. 98 93 81 06
Sidste frist for indlevering af stof til
næste udgave af ”Kirkebladet” er
den 24. januar 2021 til:
Redaktør af kirkebladet Eva Aarestrup Christophersen, mail:
eac@km.dk
Såfremt kirkebladet udebliver kan
henvendelse ske til Kirkekontoret,
tlf. 98 93 90 08.

Brug kirkernes hjemmeside:
www.defemkirker.dk

10.30 LMPE
10.30 LMPE
9.00 LMPE

Find os på facebook:
De fem Kirker

B

For børn

abysalmesang

i Lendum Kirke
Babysalmesang henvender sig til forældre
med små børn fra 0-12 måneder. Vi mødes i Lendum Kirke hver anden fredag fra
kl. 10.00 - 11.30. Vi synger ca. 40 min. Bagefter slapper vi af med en bid brød og en
kop kaffe - hyggesnak til de voksne og en
velfortjent tår mælk til de små. Det er gratis at deltage.
I dag ved vi, at musik har stor betydning
for det spæde barn. Musik påvirker barnets udvikling
Igennem danse, fagter og sæbebobler,
vuggen osv. stimulerer vi alle børnenes
sanser. De reagerer helt spontant, og efter
få gange er de tydeligt med på alt det, der
sker og genkendelsens glæde er stor.

1414

Forældrene lærer salmer og sange, som de
kan synge for deres børn, og bliver trygge
ved at synge for dem. Kirkens rum er rigtig
godt at bruge, og de danske salmer har en
kvalitet, som er helt unik. De er uopslidelige og en dejlig gave at give videre til næste generation.
Hjertelig velkommen med jeres små.
Du er velkommen til at kontakte underviser Karin Oehlenschlæger for at høre mere på tlf. 21 35 58 31.

Datoer for foråret 2021:







15. januar
29. januar
12. februar
26. februar
12. marts
26. marts

Babysalmesang, hvad er det?
Der står fredag i min kalender, og i dag betyder
det Babysalmesang i Lendum Kirke. I bilen sidder Emil klar til at komme afsted. Emil er min
”baby dukke”, som altid er med, når vi holder
Babysalmesang. Han er rigtig glad for at være
med, for han får altid mange knus af de andre
babyer på holdet. Sammen med ham bliver der
også pakket paraply, faldskærm, rasle æg, massagebolde, sange og zylofon, - ja, det er lige før
der skal trailer på min lille Yaris, for der skal jo
også være plads til indkøbene i Brugsen til vores
forfriskning efter sangen i kirken.

Alle bliver i godt humør af at synge salmerne og
iagttage, hvordan de små med deres sanser tager imod det.

Jeg glæder mig til i dag, hvilket jeg for øvrigt gør
til hver gang, men i dag kommer der 3 nye babyer og deres mødre, som har sendt SMS, at de
gerne vil deltage. Det er så dejligt, når mødre,
som har deltaget før, kommer igen med deres
andet barn, og super dejligt, når nye henvender
sig for at være med. Nu tæller vi 11 skønne babyer og deres mødre.

Nu er det blevet tid til ”Biblens 5 minutter”. Der
bliver næsten stille i kirken, - der høres lige en
lille pludre lyd. I dag skal vi høre et vers fra Biblen, hvor Gud siger: ”Frygt ikke”. Vi snakker om,
at efter nogens udsagn, så står der ”frygt ikke”
365 gange i Biblen, - altså et til hver dag i året.
Godt at vide at Gud er med os hver dag i året,
og vi må dele alle vores glæder og bekymringer
med Ham.

I dag er vi en herlig flok. Lige fra babyer, der kun
er få uger til ”velgroede” babyer, som er flere
måneder. De kigger nysgerrigt på hinanden, og
triller nogle gange rundt og rører, - og måske
bliver ”sidemandens” sut snuppet. Det kunne
være, den smagte bedre.
Vi synger salmer, imens vi laver fagter, danser
og bruger forskellige rekvisitter. Børnene er begejstrede, når faldskærmen bliver bredt ud over
dem, og der synges: ”Spænd over os dit himmelsejl”. Ligeså går armene og benene på de små,
når ”Du som gi´r os liv og gør os glade” bliver
sunget, og der samtidig spilles med rasleæg.

I dag skal vi også synge ”Boble sangen”, hvori
der står: ”….det bobler indeni mig, for jeg er
glad og fri, og det er jeg fordi; Jesus elsker
mig…..” Jeg finder sæbeboble ”maskinen” frem
og starter. Sæbeboblerne svæver opad i sollyset
fra vinduerne. Børnene kigger fornøjet efter
dem – nogle rækker deres små hænder frem for
at prøve at fange en boble.

Efter mange sange og indtryk slutter vi omkring
døbefonten. Fadervor og sangen ”Må din vej gå
dig i møde” er faste punkter, så det springes
heller ikke over i dag. Der falder en ro over flokken, - nu er det ved at være tid til en lille forfriskning til både mor og barn.
Sutteflasker, babymos, kaffekander og brød bliver fundet frem. Nogle babyer trænger også til
en ny ble, så forskellige ”dufte” breder sig imellem hinanden.
Sikke snakken går imellem mødrene. En skal lige
høre de andre, hvad de gør med en rød babynumse. Andre udveksler erfaringer mht tøjstørrelser. Imens drikkes der kaffe og spises nybagt
franskbrød fra Brugsen.
Tiden går, og vi skal til at bryde op for i dag. En
rigtig hyggelig, sjov og dejlig gang Babysalmesang er overstået for i dag. Der aes på kinder og
gives luftkys til de små venner – tak for i dag og
på gensyn - vi ses næste gang.
Af Karin Oehlenschlæger
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KFUM-spejderne

KFUM-spejderne KFUM-spejderne
i Lendum
Mødetider:
Ulve (1. - 3. klasse):
onsdage kl. 18.30 - 20.00
Kontaktperson:
Michael Olsen, tlf. 26344746
Ninna Hansen, tlf. 24899874
William Johansen, tlf. 30424193
Tropspejdere (4. - 7. klasse):
onsdage kl. 18.30 - 20.30
Kontaktperson:
Michael Christensen, tlf. 20972259
Anette Sørensen, tlf. 52375394

Seniorspejdere (8. - 16. år):
onsdage kl. 18.30 - 20.30
Kontaktperson:
Michael Christensen, tlf. 20972259
Gruppeleder Michael Christensen, tlf.
20972259,
mail: oestenheden@hotmail.com

i Mosbjerg

Gruppeleder:
Finn Thomsen, tlf. 30 66 05 62
Se også:
http://mosbjerggruppe.gruppesite.dk
Følg også med på:
https://www.facebook.com/groups/
kfummosbjerg/

Mødetider:
Bævere (0. - 1. klasse):
torsdage kl. 16.30 - 18.00
Ulve (2. - 3. klasse):
torsdage kl. 16.30 - 18.00
Spejdere (4. - 8. klasse):
torsdage kl. 18.15 - 20.00
Opstart efter juleferien i uge 1 - 2021.
Alle interesserede er velkomne til at
kigge ned i Spejderhuset på Mosbjergvej
407 i Mosbjerg, når der er spejdermøde.
Lederne og grupperådet • Finn Thomsen
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KFUM-spejderne

KFUM-spejderne
i Lørslev
Mødetider:
Bæver (0. - 2. klasse)
mandage kl. 18.00 - 19.30

Ulve (3. - 4. klasse):
mandage kl. 18.00 - 19.30
Junior (5. - 6. klasse)
mandage kl. 18.00 - 19.30
Spejdere (Fra 7. klasse):
mandage kl. 18.00 - 19.30
Hos spejderne i Lørslev er der plads til
alle, og det er aldrig for sent at starte.

Er kælderen fuld?
- og kan bilen ikke længere være i garagen?
Hva’ med at få ryddet op og lade KFUMspejderne tage sig af alle ”lopperne”, så
de kan gøre nytte til det årlige Loppemarked i Mosbjerg til september?
Spejderne henter gerne små og store
”lopper”, dog ikke hvidevarer og elartikler.

Ring til
Allan Nielsen,
tlf. 22 63 05 57

For yderligere info eller spørgsmål, kontakt gruppeleder Lone Villadsen, tlf. 60
64 43 02. Se hvad vi laver på vores facebook side KFUM spejderne i Lørslev.
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Vi samler ind til verdens fattigste
Vær med, når Folkekirkens Nødhjælps Sogneindsamling løber af stablen søndag den
14. marts 2021. Sammen gør vi en forskel
for mennesker i yderste nød.

Når vi samler ind den 14. marts, går pengene blandt andet til klimahjælp som:

Lige nu står problemerne i kø for verdens fattigste.

 Vandpumper og vandrensningsanlæg, som

Mens klimaforandringernes konsekvenser er en
realitet, har corona-pandemien været med til at
forværre problemer, der eksisterede i forvejen.
Sult, ulighed og konflikter.
Som næstekærlige mennesker må vi ikke vende
det blinde øje til verdens fattigste, der mere end
nogensinde har brug for en håndsrækning. I stedet må vi bevare håbet og troen på, at vi kan
gøre en forskel.

 Træplantning, der modvirker jordskred og
kan bremse voldsomme oversvømmelser.
sikrer folk rent drikkevand.

 Køkkenhaver og nye afgrøder, der kan klare
tørke og omskifteligt vejr.
”Vi lever i en tid, hvor næstekærlige handlinger
aldrig har været vigtigere. Lige nu må vi påtage
os opgaven at hjælpe mennesker i yderste nød,
fordi både klimaforandringer og corona gør uligheden i verden større.

Det får du helt konkret mulighed for søndag den
14. marts, hvor vi samler ind til verdens fattigste. Klimaproblemer øverst på listen.
I tørkeplagede lande som Etiopien, Sydsudan og
Zimbabwe sulter millioner af mennesker, fordi høsten slår fejl år efter år. I lande som
Nepal, Bangladesh og Myanmar forsvinder livsgrundlaget, når voldsom regn skyller jorden væk.
Klimaforandringerne er her allerede – de er bare
ikke særlig ligeligt fordelt på verdensplan. Det er
verdens fattigste, der rammes hårdest af konsekvenserne. Mennesker, der i forvejen ingenting
har.
Vi må handle nu, hvis vi skal redde liv. I verdens
fattigste lande er der brug for konkret hjælp til
at håndtere tørke og oversvømmelser. Hjælp til
at overkomme de orkaner, der kun bliver voldsommere og voldsommere år for år.
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Billede 1: I Nepal ødelægger klimaforandringerne de traditionelle rismarker. I landsbyen Parsatal har indbyggerne fået hjælp til at lave de tidligere rismarker om til en fiskesø. Hvert år sætter
Folkekirkens Nødhjælp 5.000 småfisk ud i den
kunstige sø. Foto: Jakob Dall
Forkortet artikel fra Folkekirkens Nødhjælp/
Lissy Lisborg

Vendsyssel Børnehus
Vendsyssel Børnehus
Pladsen 4
9870 Sindal
Tlf. 61 68 57 57
Mail: vendsyssel-

Når alle hjælper hinanden i
Vendsyssel Børnehus
Ingen kan være i tvivl om, at der er og altid har
været KÆMPE forældre opbakning til Børnehusets rengørings- og arbejdsdage.
Børnehusets bygninger er ejet af Vendsyssel Friskole som vi sidder til leje hos. Vi står selv for den
indvendige vedligeholdelse af bygningerne og af
legepladsen. Vi er alle rigtige glade for vores børnehus. Det er derfor nødvendigt, at alle står sammen, for at sørge for, at huset holder sig i en ordentlig og pæn stand. Bestyrelsen for Vendsyssel
Børnehus arrangerer derfor hvert år 4 rengøringsdage samt 2 arbejdsdage.
I år har vi, grundet corona, været nødsaget til at
aflyse forårets rengøringsdag og arbejdsdag, men
forældrene tog for alvor revanche lørdag den 5.
september. Denne dag blev årets arbejdsdag i
Børnehuset, og mange familier trodsede regnen
og tog børnene med til en hyggelig dag i Verdens
Bedste Børnehus.
Dagen startede, som altid, med morgenmad og
herefter gik store som små i gang med arbejdsopgaver både inde og ude.

Udenfor blev der klippet hæk, beskåret træer,
fræset sandarealer, kørt nyt faldsand på, lavet
nyt hegn, fejet, plantet krukker og fjernet legehus så der kan blive plads til et nyt.
Indenfor stod den på en masse små reparationer, grundig rengøring af stuerne, køkkenet,
garderober samt oprydning og vask af legetøj.
Vi skal bestemt ikke glemme den fantastiske
køkkentjans og god betjening der var dagen i
gennem. Morgenmad, lækker frokost samt
frugt og kaffe/kage blev vi forkælet med.
Sådanne dage kan noget HELT særligt. Vi er SÅ
taknemmelige for at have de bedste forældre
som gang på gang står klar til at give en hjælpende hånd.
Derudover er disse dage med til at styrke relationer og sammenholdet børn og voksne imellem. Her er plads til alle og såvel store som små
børn hjælper med og hvor ER ALLE BARE SÅ
GODE.
Helle Mørkbak Højrup
Daglig leder, Vendsyssel Børnehus
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Meddelelser
Besøgstjenesten
Har du lyst at blive besøgsven eller høre
om ordningen, eller selv få besøg af en
besøgsven, er du meget velkommen til at
kontakte en af os.

Udlejning af
Hørmested Menighedshus
 mindre receptioner

ved dåb og bryllup.
 til mindesammen-

Vi mangler besøgsvenner, så har du tid og
overskud, og sprede glæde hos et andet
menneske og hos dig selv, er det måske
noget for dig.

komst efter begravelse.
Vilkår for udlejning oplyses ved henvendelse til: Bodil Kjær, tlf. 40 75 46 75

Formand for besøgstjeneste og kontaktperson for Tolne-Mosbjerg Menighedsråd:
Lissy Lisborg, tlf. 20 74 40 37,
mail: lisborg04@gmail.com

Udlejning af Mosbjerg
Sognegård

Kontaktperson for Ugilt Menighedsråd:
Heidi Hunderup, tlf. 30 57 54 12,
mail: heidi_h@outlook.dk

Menighedsplejen i
Tolne-Mosbjerg Sogne

 til bryllupsreception
 til mindesammenkomst efter begravelse
Som et forsøg vil menighedsrådet tilbyde
udlejning af Sognegården til barnedåb for
familier, der fejrer dåb i Tolne eller Mosbjerg kirker
Vilkår for udlejning oplyses ved henvendelse til: Birgitte Eriksen, tlf. 22 45 94 09

Nyt MobilePay nr. 819986
Menighedsplejens konto nr. er
9075 - 1362003705
og den kan betænkes hele året.
Menighedsplejen er en konto der
blandt andet bruges til at hjælpe familier, der har det svært økonomisk - mest
til jul, hvor der deles julepakker ud,
men f. eks. også hvis der er børn, der
skal konfirmeres. Menighedsrådet vil
gerne sige tak for alle bidrag, der har
gjort det muligt for os at hjælpe og
støtte rundt omkring i vore to sogne.
Hjertelig tak for alle gaver og bidrag til
Menighedsplejen.
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Strikkecafé i Mosbjerg
Strikkerne mødes kl. 14.00 den sidste torsdag
i hver måned, hvor du er velkommen i Mosbjerg Sognegård, Pletvej 17, Mosbjerg.

Sted er ændret i en midlertidig periode.
Der er kaffe m/tilbehør.
Alle er velkomne. Der strikkes nu karklude
som sælges til 30 kr. for 2 stk. Pengene går
ubeskåret til menighedsplejen.
Yderligere oplysninger hos Lilly Jensen, tlf. 21
65 50 42.

Meddelelser
Menighedsrådsvalg 2020
Følgende er blevet valgt:
Lendum Menighedsråd
 Jørgen Toft Jensen
 Leif Christensen
 Susanne Christensen
 Heidie Lønstrup Larsen
 Keld Moesgaard
Stedfortræderne er:
 Tina Mølgaard
 Grethe Nielsen
Hørmested Menighedsråd
 Bodil Kjær
 Inge Lise Leerskov
 Lene Frandsen
Tolne-Mosbjerg Menighedsråd
 Karen Marie Andersen
 Gerda Baand
 Birgitte Eriksen
 Kurt Benny Jakobsen
 Dorte Faurholt Jensen
 Henrik Mølgaard Laustsen
 Lissy Margrethe Lisborg
 Lars Stubben
 Inger Barkholt Thomsen
Stedfortræderne er:
 Kjeld Høegh Thomsen
 Susanne Fristrup
 Preben Rye Hansen
Ugilt Menighedsråd
 Ib Christiansen
 Heidi Hunderup
 Helga Knudsen
 Dorthe Bolander
 Britta Johnny Rump
Stedfortræderne er:
 Niels Peder Bak
 Ingolf Arne Skovbjerg

Mosbjerg Aktivitetsudvalg
Formand: Hans Kurt Jensen,
tlf. 26 13 54 88
I øjeblikket er alle aktiviteter lukket.
Dvs. at der ikke er adgang til lokalerne
på Mosbjerghus.
Formand:
Hans Kurt Jensen, tlf. 26 13 54 88
Næstformand:
Kirsten Hansen, tlf. 51 29 33 57
Kasserer: Jette Jensen
Sekretær: Karina Høholt.
Sonja Andreasen
Kurt Juul Thomsen, tlf. 20 20 66 97
Ved genåbning: se opslag ved indgangsdør
og i Brugsen.

Lokalhistorisk Arkiv i Lendum
Der er åbent den 1. tirsdag i hver måned kl.
14-16.00 i kælderen på Lendum Skole.

Tolne og Mosbjerg Sognes
Lokalhistoriske Arkiv
er på Mosbjerghus, det tidligere Ældrecenter. I øjeblikket er der ikke adgang til lokalerne på Mosbjerghus.
Mail: mosbjergtolnearkiv@gmail.com
Se i øvrigt opslag i Brugsen og på Mosbjerghus. Lukket i skoleferierne.

Sindalegnens Lokalhistoriske
Arkiv
har åbent hver tirsdag kl. 19.00-21.30, dog
ikke i skoleferierne.

Tolne og Omegns
Borgerforening
Formand: Brian Wiehl, tlf. 98 93 00 23

Mosbjerg og Omegns
Borgerforening
Formand: Ulla Pia Lauritsen, tlf. 50 94 80 46.
Se mere på www.mosbjergtolne.dk

Tolne-Mosbjerg Teaterforening
Formand: Jens Ole Thomsen, tlf. 22 48 53 12.
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Meddelelser
Menighedsrådsmøder Lendum
Offentliggøres på
hjemmesiden.

Menighedsrådsmøder
Hørmested
Offentliggøres på
hjemmesiden.

Møderne er offentlige og afholdes i Lendum
Præstegård, Skærumvej 42, Lendum, 9870
Sindal.

Møderne er offentlige og afholdes i Hørmested Menighedshus, Hammerholtvej
12, 9870 Sindal.

Menighedsrådsmøder Tolne/
Mosbjerg

Menighedsrådsmøder Ugilt

9. december kl. 19.00
21. januar kl. 19.00
16. februar kl. 19.00
11. marts kl. 19.00

13. januar kl. 17.15
10. februar kl. 17.15
24. marts kl. 17.15

Møderne er offentlige og afholdes i TolneMosbjerg Sognegård, Pletvej 17, Mosbjerg,
9870 Sindal.

Møderne er offentlige og afholdes i Sognehuset, Ugiltvej 550, 9800 Hjørring.

I skrivende stund er ikke alle menighedsrådsvalg afsluttet, og de har endnu ikke konstitueret sig.
Menighedsrådene frem til 1. søndag i advent 2020:
Lendum Menighedsråd
Formand:
Leif Christensen, tlf. 29 44 68 57, mail: leif236@outlook.dk
Næstformand/kasserer:
Keld Moesgaard, tlf. 21 43 78 81, mail: bentekeldmoesgaard@gmail.com
Kontaktperson:
Jørgen Toft Jensen, tlf. 98 47 35 54, mail: toft.jensen@nrdc.dk
Kirkeværge:
Susanne Christensen, tlf. 24 66 51 47, mail: sushen@familie.tele.dk
Sekretær:
Grethe Nielsen, tlf. 22 81 01 30, mail: grethetangmose@privat.dk
Menigt medlem:
Irene Thomsen, tlf. 27 50 66 84, mail: mikael.irenethomsen@hotmail.com
Hørmested Menighedsråd
Formand/kontaktperson:
Næstformand/sekretær:
Kirkeværge:
Kasserer:

Bodil Kjær, tlf. 40 73 46 75, mail: klarupdal@gmail.com
Inge Lise Leerskov, tlf. 21 69 24 52, mail: bunken-leerskov@hotmail.com
Peter Hartmann Kristensen, tlf. 22 25 03 75, mail: skovmoseservice@gmail.com
Lene Frandsen, tlf. 30 31 93 04, mail: lf@hjff.dk

Tolne-Mosbjerg Menighedsråd
Formand:
Lissy Lisborg, tlf. 20 74 40 37, mail: lisborg04@gmail.com
Næstformand/kirkeværge: Gerda Baand, tlf. 98 93 00 14, mail: gbaand@nordfiber.dk
Kasserer:
Birgitte Eriksen, tlf. 22 45 94 09, mail: mosbjergvej425c@gmail.com
Kontaktperson:
Inger Barkholt Thomsen, tlf. 61 38 99 81, mail: ingerbarkholt@gmail.com
Menigt medlem:
Irene Pontoppidan, tlf. 29 84 75 38, mail: dvergfisk@gmail.com
Menigt medlem:
Hans Jørgen Krogh, tlf. 25 24 60 62, mail: hdeasyrider57@gmail.com
Menigt medlem:
Karen Marie Andersen, tlf. 98 93 00 07, mail: mie.aage@hotmail.com
Menigt medlem:
Kurt Jakobsen, tlf. 30 32 98 04, mail: tolnevej297@pc.dk
Menigt medlem:
Lilian Christensen, tlf. 21 73 09 84, mail: lilianchristensen3@gmail.com
Ugilt Menighedsråd
Formand:
Næstformand og sekretær:
Kontaktperson og kasserer:
Kirkeværge:
Menigt medlem:
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Ib Christiansen, tlf. 98 96 32 78, mail: bjergevej69@mail.tele.dk
Heidi Hunderup, tlf. 30 57 54 12, mail: heidi_h@outlook.dk
Helga Knudsen, tlf. 98 93 30 01, molskovgaard-privat@mail.dk
Britta Rump, tlf. 21 73 37 30, mail: bjarne.rump@gmail.com
Astrid Lisbeth Petersen, tlf. 20 96 61 75, mail: a.k.h.petersen@gmail.com

Kirkelig vejviser
Sognepræst for Lendum, Hørmested,
Tolne, Mosbjerg og Ugilt Sogne
Kbf. Lise Munk Petersen
Kirkevej 129, Tolne
9870 Sindal
Tlf. 98 93 03 23 eller
29 93 71 01
Mail: lmpe@km.dk
Mandag fri

Sognepræst for Lendum, Hørmested,
Tolne, Mosbjerg og Ugilt Sogne:
Eva Aarestrup Christophersen
Lendum Præstegård,
Skærumvej 42, Lendum
9870 Sindal
Tlf. 91 17 33 39
Mail: eac@km.dk
Mandag fri

Kirke– og kulturmedarbejder
Johanna Nørholm Rischel, 30 33 43 11, mail: jnr@km.dk
Kirkesangere ved alle kirker
Karin Oehlenschlæger, tlf. 21 35 58 31, mail: moselund49@gmail.com
Bente Wiberg Moesgaard, tlf. 51 30 95 81, mail: bentekeldmoesgaard@gmail.com
Jens Munk Petersen, tlf. 30 95 63 60, mail: jens.munk123@gmail.com
Organister ved alle kirker
Andreas Müller, tlf. 25 77 48 80, mail: noder@vigtigt.info
Kirsten Gaardbo, tlf. 20 71 90 84, mail: okgaardbo@outlook.dk
Graver v/Lendum Kirkegård
Ernst Oehlenschlæger
Søndergade 12, Lendum
Tlf. 98 47 32 42, tlf. 20 45 61 08
Mail: lendumkirke@gmail.com
Graver v/Hørmested Kirkegård
Dorthe Arenfelt Christensen
Hammerholtvej 12, Hørmested
Tlf. 40 18 02 38
Mail: hormestedkirke@gmail.com
Graver v/Mosbjerg og Tolne Kirkegård
Dorthe Neistskov
Pletvej 1, Mosbjerg
Tlf. 98 93 05 97, tlf. 21 67 15 98
Mail: mosbjergkirke@mail.dk
Graver v/Ugilt Kirkegård
Susanne Nikolajsen
Ugiltvej 550, Ugilt
Tlf. 98 93 30 56, tlf. 29 79 30 56
Tirsdag - fredag kl. 9.00-9.30
Mail: ugiltkirke@outlook.dk

Hvad gør man ved:









Fødsel
Navngivning
Dåb
Konfirmation. Tilmelding her:
https://www.defemkirker.dk/
livets-gang/konfirmation/
Vielse
Dødsfald
Navneændring
Udstedelse af attester

Henvendelse til Kirkekontoret,
Nørregade 48, 9870 Sindal, tlf. 98 93
90 08
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befrielse 75 år

J

ulekoncert

Torsdag den 10. december
i Ugilt Kirke
 1. koncert kl. 17.00
 2. koncert kl. 19.30
(Der vælges et af tidspunkterne)
Himmelske toner med
Den Unikke Trio
Sangerinde Tina Siel
Fløjtespiller Tine Lilholt
Pianist Knud-Erik Thrane

Pris pr. billet: 100 kr.
Billetter kan ikke reserveres på forhånd. Billetter sælges fra tirsdag den
17. november i Dagli Brugsen, Mosbjerg, Tårs Døgnbutik og graverkontoret v/Ugilt Kirke.
Vi tager forbehold for eventuelle restriktioner
ifm. Covid-19

Glæd jer!

F

ællessang sammen

i Sindal Bykirke,
Nørregade 48, Sindal
Tirsdag den 26. januar
kl. 17.00:
v/Iben Høvring Madsen,
tilflytter og deltager i babysalmesang.
Tirsdag den 23. februar
kl. 17.00:
v/Niels Konnerup, Tolne
Efterskole.
Tirsdag den 23. marts
kl. 17.00:
v/Anne Alon, Lørslev
Friskole.

