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Kirkens messehagler
Liturgiske farver

Forårskoncert
med Hanbokoret

De liturgiske far ver
I kirken anvendes forskellige
farver til markering af, hvor i
kirkeåret vi befinder os. Disse
såkaldte »liturgiske farver« kom
mer bl.a. til udtryk ved farven på
den messehagel, præsten bærer
ud over præstekjolen ved nad
ver og evt. ved dåb. Farverne til
lægges en symbolsk betydning
og afspejler indholdet i de bibel
ske tekster, der læses i kirken
den pågældende periode.
Oprindelig var den liturgisk
farve udelukkende hvid, knyttet
til dåbshandlingen og påskens
fest. Påsken var som festen for
Jesu opstandelse den første
kristne højtid, der blev fastlagt
og fejret, og også dåben foregik
oprindelig påskedag ved dag
gry.
Senere blev også de øvrige kir
kelige fester som pinse og jul
fastsat, og efterhånden også
festdage i kirkeåret som Mariæ
bebudelsesdag og Kristi him
melfartsdag. Adventstiden blev
en forberedelsestid til julen, der
slutter med Helligtrekongers
dag. Fasten blev forberedelses
tid til påsken, der slutter med
Kristi himmelfart. Tiden efter
pinse og frem til advent benæv
nes trinitatistiden. Trinitatis be
tyder treenighed. Ordet dækker
over, at man fejrer den treenige
Gud: Fader, Søn og Helligånd.
Trinitatistiden har et skiftende
antal søndage, alt efter hvornår
på året påsken og pinsen falder.
Omkring år 1200 opstillede
pave Innocens III bestemte reg
ler for anvendelsen af farver i
Roms kirker, og disse bestem

melser blev gennem de følgende
århundreder udbredt som den
almindelige regel i de vester
landske kirker. Det er på den
baggrund, man taler om kirke
årets liturgiske farver, der er
hvid, rød, grøn og violet.

Kirkeåret begynder
1. søndag i advent
Violet er udtryk for bod,
besindelse, anger og omvendel
se, blandet af offerblodets røde
og visdommens blå. Den anven
des på bods- og bededage, dvs. i
adventen (forberedelsen til jul),
i fasten (forberedelsen af påske)
samt på Bededag.
Hvid symboliserer renhed,
lys, glæde, hellighed og uskyld
og er kirkens festfarve. Den an
vendes juledag, hvor Jesu fød
selsdag fejres, de to påskedage
som markerer opstandelsen, Ma
riæ Bebudelsesdag (undfangel
sen 9 mdr. før jul), Kristi Him
melfartsdag samt Skærtorsdag,
hvor Jesus indstiftede nadveren.
Grøn er Trinitatistidens far
ve og symboliserer vækst, forår
og håb. Den anvendes i Hellig
trekongerstiden og Trinitatisti
den, hvor evangelieteksterne
fortrinsvis handler om Jesu
barndom og opvækst samt om
at vokse i troen.
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Rød symboliserer lidenskab,
kærlighed og passion samt ånd,
ild og blod. Den bruges i Pinsen,
hvor vi mindes, at Helligånden
kom over apostlene i form af
ildtunger. Som blodets farve be
nyttes den på kirkens eneste
martyrdag, Sankt Stefans dag,
som er 2. juledag (Stefanus var
den første kristne martyr, der
blev stenet for sin tros skyld).
Sort er sorgens og dødens
farve og bruges alene langfre
dag.
Gjøl Kirkes messetøj

Kirkens ældste messehagel
fra omk. år 1900.
Rundt om i Danmarks kirker,
som fx her på Gjøl, kan man sta
dig finde en gammel slidt mes
sehagel i rødt fløjl med guldkors
på ryggen. En gejstlig hage
smæk, som en vittig modstander
af den slags beklædning engang
har kaldt den. Den var i mere
end 250 år den gængse liturgi
ske beklædning, når præsten

stod for alteret. Fra midten af
1950’erne har der i takt med øn
sket om gudstjenestefornyelse
været større opmærksomhed
om kirkeårets liturgiske farver,
og siden er mange messehagler
blevet skabt i de forskellige li
turgiske farver, ligesom messe
haglerne har fået en anden form
end den gamle »hagesmæk«.

Pastor Helge Flensted Jensen
fremskaffede omk. 1970 en ny
messehagel, som er af katolsk
oprindelse, i rødt silke med et
stort guldkors. I korsets midte er
et billede af en fisk og nogle
brød, som leder tankerne hen på
Jesu bespisning af 5000 menne
sker i ødemarken med tre små
fisk og fem brød.
Fisken er desuden et oldkirke
ligt billede på Kristus, og om
brødet sagde Jesus: Jeg er livets
brød!

nok valgt eftersom Gjøl Kirke
er en Paradiskirke. Slangen og
æblet viser hen til syndefaldsbe
retningen i Det Gamle Testa
mente, som netop er motivet på
overlæggeren over indgangsdø
ren, og på nært hold ser man i
æblet et billede af Mester Göti,
kirkens bygmester. Samtidig
har træet korsform, hvilket for
kynder tilgivelse og frelse ved
Jesu død på korset.
Livstræet er delt i en højre og
venstre side. Venstre side har
frodige forårsgrønne farver på
bladene: Livet i Paradis før syn
defaldet og døden. Højre side
har efterårs farver: Livet efter
syndefaldet, hvor død og under
gang råder. Men der er også
grønne blade imellem, for vi le
ver jo i frelsens tid. På grund af
Jesu død og opstandelse har vi
fået håb om evigt liv.
Bladenes antal er halvdelen af
årets dage – resten er på den
usynlige side af træet. Som bla
denes farver er forskellige, er

Den grønne messehagel fra
1990 er designet og syet af Bir
gith Christensen, Aalborg. Ho
vedmotivet på ryggen er para
distræet – livets træ, naturlig
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menneskenes dage det også. Der
er mørke dage i sorg og tvivl. Der
er lyse dage i glæde og tro.

Den hvide stola er syet og forar
bejdet af Ester Vestergaard, bi
stået af Jes Vestergaard med de
sign og farver. Den var en gave
til Gjøl Kirke i anledning af sog
nepræst Kristen Vestergaards 20
års jubilæum i 1997.
Den har også hentet inspiration i
Mester Göti’s stenarbejder. For
oven i begge sider er motivet
hentet fra indgangsdørens højre
side: Lammet og korset.
Ved nadveren synger vi salmen:
»O, du Guds Lam! med korsets
skam, du bar alverdens synder«.
Jesus Kristus er det ofrede lam,
som frelser os fra synd og død.
På stolaens højre bånd ses i mid
ten de fire buer, som symbolise
rer den korsformede døbefont.
De fire buer symboliserer også
de fire paradisfloder, der med
udspring ved Livstræets rod, lø
ber ud i de fire verdenshjørner
med liv og kraft fra Gud til ver
den. Under døbefontens fire bu
fortsættes side 4

De liturgiske far ver
er ses de fire floder løbe med det
evige livs blå vand.
På venstre bånd i midten ses
Sct. Nicolaus’s anker og guld
klumper. Sct. Nicolaus ses også
ved
indgangsdøren
i
sit
bispeskrud. Han var nemlig bi
skop i Smyrna i Lilleasien, og
han havde en usædvanlig sans
for at hjælpe mennesker i nød.
Fx kastede han anonymt tre
guldklumper ind af vinduet hos
en fattig familie.
Sct. Nicolaus blev de søfaren
des skytshelgen, som de anråbte
i havnød. I hans navn byggedes
Nicolai-kirker i havnebyerne.
Gjøl Kirke er således en af dem.

For neden på stolaen ses to fisk
og to kornaks. Fisken er et gam
melt symbol på Kristus – og
kornet hentyder til brødet og Je
su ord: Jeg er livets brød.
Stolaens motiver er bundet sam
men af et reb, som hidrører til
Mester Göti’s udsmykning af
den venstre kragsten i korbuen.
Kirkens violette stola er syet i
Betlehem af kristne palæstinen
siske kvinder, og blev købt i Je
rusalem i 1994. Den er dekore
ret med »Jerusalemkors«. Man
mener, at det kors Jesus blev
korsfæstet på, var et såkaldt Tkors. Jerusalemkorset består

dels af fire T-kors, som tilsam
men danner et stort kors, eller et
korskvadrat, der symboliserer
helheden i verden. I korsets
vinkler er der fire mindre kors,
der symboliserer de fire evange
lister.

Bibelen fra en ende af
Vi er færdige!
Vi har vendt den sidste side!
Halvandet års slid har båret
frugt. Synes vi da.
Hvor mange gennemførte så?
Det er som regel det første
spørgsmål, jeg får, når jeg for
tæller, at vores bibelmaraton

Fra bibelmaraton til Koranlæsning

sluttede kort før jul. Og jeg kan
glad svare: Tretten – og det er et
godt og kristeligt tal, uden sam
menligning iøvrigt med forgæn
gerne.
Bibelen som roman! Bibelen
som en samling litteratur – som
det jo også er udover alt det an
det, vi tillægger den bog. Det
har været et hårdt løb, men det
har også været sjovt at mødes
hver fjortende dag og udveksle
meninger, tage de store ord i
munden, blive fortrolig med
dem, så man kan diskutere hen
over bordet. Det har været en
stor og dejlig oplevelse for mig,
at samlingen af tretten vidt for
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skellige mennesker kunne blive
til et hold, hvor alle kom til orde
og fik deres mening accepteret,
omend slet ikke altid med enig
hed. Tak til holdet for munter
hed, tak til menighedsråd for
husly og kaffe, tak til Dorthe
husmor for venlig omsorg – for
uden mad og drikke, duer...
Og nu er så de fleste af heltene
fortsat med at læse Koranen fra
ende til anden. For det kan være
godt nok at snuse til, hvad de
tror på, vore nye naboer og ven
ner. Måske kunne man lære no
get af dem. Og de af os.
Troels Tejlgaard

Navne
Døde

Agnete Poulsen
Karen Helene Christensen
Gerda Elisabeth Krogh
Grethe Gyde Risgaard
Hartvig Jensen
Niels Skovgaard Larsen
Doris Jensen

Leonard Udklit Rasmussen
Døbt den 2. januar
Søn af Lise Udklit Jørgensen og
Rico Skriver Rasmussen, Norge

Nicoline Lyndgaard Skall
Døbt den 23. januar
Datter af Mariann og Peter
Lyndgaard Skall, Aabybro

Konfirmander 2011

Tirsdag den 5. april kl. 16.00
i Åbybro Hallen
Oplev Sigurd Barrett og
tøjdyret snapper fortælle bibelhistorier
Sammen med det nysgerrige tøjdyr Snapper vil Sigurd
tage børn og familier på en forrygende tur gennem Bibe
len med sang, musik og fortælling. Som en del af kon
certen medvirker børne-/ungdoms kirkekor fra Jammer
bugt kommune, der skal synge nogle af de nye sange
sammen med Sigurd.
Efter forestillingen vil Sigurd skrive autografer til bør
nene, og det vil være muligt at købe den nye dvd, bog og
andre materialer.
Entré: 50
Billetter kan købes i Dagli’ Brugsen Gjøl
,Eller på sigurd.barrett.jammerbugt@gmail.com
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Tabita Bejlegaard Sørensen
Laura Elise Nielsen
Mathias Pedersen
Victor Meldgaard Nielsen
Helena Palsgaard Nielsen
Bastian Laurens Solås
Lasse S. B. Christensen
Mathilde Bruun Winde
Frederik Kortegaard Iversen
Maria Klitgaard Frederiksen
Nanna Heidemann Jensen
Line Jungersen Frederiksen
Line Rønd Sørensen
Caroline Sørensen
Marcel Madsbøll
Andreas Overby Nørgård
Jeppe Juul Jensen
Lau Severin Guldhammer Vad
Jannie Bæck Jensen

IM
Marts

Uge 11
Vækkelsesmøder rundt om i kredsen.
Onsdag den 16. kl. 19.30
Møde i Aabybro ved missionær
Henri A. Jensen, Silkeborg.
Torsdag den 24. kl. 19.30.
Bibelstudieaften ved Bjarne Taulborg.
Onsdag den 30.
Kredsgeneralforsamling i Aabybro.

April

Torsdag den 14. kl. 19.30
Bibelstudieaften ved Bjarne Taulborg.
Onsdag den 6. kl.18.30
Forårsfest. Sognepræst Inger Øeby,
Bonderup, medvirker.

Fælleskirkelig
bedekreds
Torsdag den 10. marts kl.
19.30 hos Anne Grethe
og Poul Erik Balsby,
Lykkegaardsvej 6.
Torsdag den 28. april kl.
19.30 hos Ingrid og Villy
Kristiansen, Vinkelen 9.
Torsdag den 26. maj kl.
19.30 hos Hanne og Leon
Madsen, Birkumvænge 6.

KFUM & KFUK
April

Onsdag den 13. kl. 19.30
Bibeltime hos Hanne og Keld
Sørensen, Løvsangervej 30, Aabybro.
Emne: »Indtoget i Jerusalem« ved
sognepræst Poul Erik TranholmPedersen, Hune.

Maj

Onsdag den 11. kl. 19.30
Bibeltime hos Ruth og Frank Kiel,
Vestergårdsvej 54, Fristrup. Emne:
»Jesu Bortgang« ved sognepræst
Lone Krogsgaard, Gjøl.

det sker
Sogneindsamling 2011
Søndag den 13. marts
kl. 10.00-13.00 fra Gjøl Sognegård
Gjøl sogn vil igen i år samle ind til
Folkekirkens Nødhjælps allerfattigste
mennesker.
Familien Mutinta har fået en trædepumpe til at hente vand fra
undergrunden fra Folkekirkens Nødhjælp. Det betyder, at de
nu kan vande deres marker, og dermed bliver høsten fire gange
større end den plejer. Så nu er der mad nok til familien på 2
voksne og 3 børn. Desuden kan de sælge af den overskydende
høst og bruge pengene til at sende deres børn i skole.
Gjøl sogn indsamlede sidste år 7088 kr.
En pumpe koster 1700 kr.
Du kan melde dig som indsamler hos:
Jonna Uttrup på tlf. 98277443 eller
mail: mogens.uttrup@privat.dk

Fælles sogneaften med Biskop Henning Toft Bro
Tirsdag den 22. marts kl. 19.30 i Sognegården, Nørhalne
Kom og hils på vores nye biskop Henning Toft
Bro. Aftenens emne er: Jeg elsker den brogede
folkekirke - et strejftog gennem folkekirkens nutid
og fremtid i Aalborg Stift.
En aften med sang, tale, debat og kaffebord.

Sogneaften med betjent Torben Jørgensen
og Leif Luffe Maarslet
Torsdag den 7. april kl. 19.00 i Gjøl Sognegård
Leder af ungdomspolitiet i Hjørring, Torben Jørgensen, vil
fortælle om de faldgrupper, der er i samfundet, om det at kom
me på kant med loven og hvilke konsekvenser det har.
Desuden medvirker Leif Luffe Maarslet,
ungdomskonsulent i Jammerbugt Kommune.
En aften især for unge ca. 12 til 16 år og
deres forældre, men alle er velkomne.
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Gud & Pita
Onsdag den 4. maj kl. 17.30
i Gjøl Kirke

Forårskoncert med Hanbokoret
Tirsdag den 10. maj kl. 19.30 i Gjøl Kirke

Emne: Fortælling om fåret,
der blev væk.

Hanbokoret under ledelse af Ida
Larsen kommer denne aften til Gjøl.
Koret som til daglig holder til i Skovs
gård, har eksisteret i 37 år og består
af 35 sangere i alle aldre - mænd og
kvinder. Der venter et dejligt program
med både tre og firstemmige satser.

Arrangementet er gratis, men
vi vil gerne have en tilmel
ding senest den 2. maj til Lone
Krogsgaard tlf. 98277050 el.
lrk@km.dk

Pilgrimsvandring

Vi starter med en kort guds
tjeneste i børnehøjde. Deref
ter går vi i sognegården for at
spise sammen.

Arr. Gjøl Menighedsråd i samarbejde med
Gjøl Husmoderkreds og Gjøl Borger & Erhversforening

Kr. Himmelfartsdag den 2. juni
Kl. 9.30 kort gudstjeneste i Lild Strand
Kirke ved Provst Poul Farsinsen.
Herefter vandres der over Bulbjerg og
Ellidshøj til Vust. Undervejs vil der være pauser.
Ca. kl. 15.30 afsluttes med nadvergudstjeneste i Vust Kirke.
Nærmere program senere. Se Aabybroposten.

Påsken i Gjøl Kirke
Familiegudstjeneste - Palmesøndag den 17. april kl. 10.15
En festlig gudstjeneste, hvor børn bærer »palmegrene« ind i kirken. Desuden indbydes de børn, der
er født i 2005 til få overrakt en børnebibel som gave fra menighedsrådet.
Efter gudstjenesten er der sodavand, kaffe m.m. i sognegården og æggejagt for børnene.
Aftengudstjeneste - Skærtorsdag den 21. april kl. 18.30
Skærtorsdag spiste Jesus det sidste måltid sammen med sine disciple. Det var det jødiske påske
måltid. Et mindemåltid til minde om udfrielsen fra trældom i Ægypten. Det er ved den lejlighed, at
Jesus indstifter brødet og vinen som den første nadver.
Som noget nyt vil vi indlede gudstjenesten med at spise et lille symbolsk påskemåltid efter jødisk
tradition. Det vil foregå i kirkens tårnrum.
Efterfølgende går vi ind i kirken og fejrer nadvergudstjeneste sammen.
Gjøl Sognekor medvirker.
Stillegudstjeneste - Langfredag den 22.april kl. 10.15
Dagen, hvor vi mindes Jesu død på korset.
Det vil være en gudstjeneste med vægt på musik, eftertanke og bøn.
Fællesgudstjeneste med Biersted i Gjøl Kirke.

Påskedag - Søndag den 24. april kl. 10.15
Jesus genopstår fra de døde. Det er den vigtigste dag i den kristne kirke.
Påskemorgen er et løfte om, at der er mere efter døden. En festdag!
2. Påskedag - Mandag den 25. april kl. 10.15
Fællesgudstjeneste i Biersted Kirke.
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Adresser:
Sognepræst
Lone Krogsgaard
Kirkebakken 7, Gjøl
Tlf./fax 98 27 70 50
Mobil 51 51 46 48
lrk@km.dk
Mandag fridag. Ved ferieog fridage henvises til
sognepræsten i Biersted
tlf. 98 26 80 38
Graver
Pia Bejlegaard,
Kirkegårdskontoret
Tlf. 98 27 72 90 /
privat tlf. 98 27 73 74
pia@gjoelkirke.dk
Træffes bedst
på mobil 20 23 74 50
Mandag fridag
Organist
Jan Mygind, tlf. 40 52 42 71
Menighedsrådsformand
Bente Skole
Limfjordsgade 39, Gjøl
Tlf. 98 27 71 78
versko@nordfiber.dk
Kirkeværge
Jonna Uttrup, tlf. 98 27 74 43
Regnskabsfører
Gunnar Østergaard
kan træffes hver fredag
kl. 10-12 i sognegården.
Tlf. 98 27 72 91

Gudstjenester
dato

tid

MARTS

Søndag
Søndag
Søndag

den 13.
den 20.
den 27.

andet

præst

9.00		
10.15 Indsamling
10.15		

APRIL

SRK
LK
LK

Søndag
den 3. 9.00		
Søndag
den 10. 10.15 Guldkonfirmander
Palmesøndag den 17. 10.15 Familiegudstjeneste
Skærtorsdag den 21. 18.30 Begynder med et
				
let påskemåltid
Langfredag
den 22. 10.15 Fællesgudstj. på Gjøl
				
Stillegudstjeneste
Påskedag
den 24. 10.15 Indsamling
2. påskedag den 25. 10.15 Fællesgudstj.
				
i Biersted

MAJ

Søndag
Søndag
Søndag
Bededag
Søndag
Søndag

den
den
den
den
den
den

1.
8.
15.
20.
22.
29.

LK
SRK
LK
LK
LK
LK
SRK

10.00 Konfirmation
9.00 		
10.15		
10.15 		
10.15 Indsamling
10.15		

LK
LK
SRK
LK
LK
SRK

Kr. himmelfart den 2. 10.15 Fællesgudstj.
				
i Biersted
Søndag
den 5.
9.00 		

SRK

JUNI

LK

Gjøl Sognegård
Kirkebakken 26, Gjøl
9440 Aabybro, tlf. 98 27 72 91

Udgivet af Gjøl menighedsråd.
Kirkebladsudvalg: Charlotte Fischer,
Rikke Christensen og Jonna Uttrup.
Ansvarshavende redaktør:
Lone Krogsgaard.
Forsidefoto: Kirkens grønne messehagel .
deadline: For næste blad d. 26. april
Stof hertil sendes til Lone Krogsgaard.
Udkommer uge 23.

LK = Lone Krogsgaard · SRK = Susanne Rytter Karamperis
Kirketaxa: (Aabybro Taxi) tlf. 98 24 11 77 - kan gratis benyttes til alle gudstjenester og arrangementer i kirken og sognegården, som menighedsrådet indbyder til.

Menighedsrådsmøder
Tirsdag den 5. april kl. 19.00
Tirsdag den 3. maj kl. 19.00
Tirsdag den 7. juni kl. 19.00
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Møderne er offentlige og alle er velkomne

Besøg

Jeg kommer gerne på besøg i hjem
met eller på sygehuset. Sig blot til,
hvis der er brug for en snak.

Lone Krogsgaard

TEAM LYNDERUP 97 17 34 08

www.gjoelkirke.dk

