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Ny biskop
Sommerkoncert med
Christine Hjort Bjerre og
Natasha Kutsko Jensen
Christine Hjort Bjerre

Natasha Kutsko Jensen

Præstens side
I al sin glans nu stråler solen,
livslyset over nådestolen,
nu kom vor pinselilje-tid,
nu har vi sommer skær og blid,
nu spår os mer end englerøst
i Jesu navn en gylden høst.
Denne salme af Grundtvig er
vist for de fleste indbegrebet
af pinse. Men samtidig er det
svært for mange at stille noget op med pinsen som højtid
bortset fra dens betydning som
symbol på den tidlige sommer
og på lyset.
Jul ved man hvad er og påske
måske også, men hvad med
pinsen?
»I al sin glans nu stråler solen,
livslyset over nådestolen.« Den
første linie er så klar og dejlig, og
»livslyset« er et godt ord, det kan
vi føle og erfare, men hvad med
nådestolen? Hvad betyder det?
På middelalderlige altertavler
og kalkmalerier finder vi ofte
motivet, nådestolen.
Det er et forsøg på at fremstille
den treenige Gud i ét billede.
Størst er Gud Fader, der sidder
på sin tronstol, mens han holder

den korsfæstede Søn, og over
dem svæver Helligånden som
en due. Det er et billede, der
forsøger at få det hele med - at
der er tale om én Gud, men på
tre måder. Hvis man tager en af
de tre væk, så mister hele billedet sin betydning, så er der kun
rester tilbage.
Sådan er det også med de tre
kirkelige højtider, heller ikke de
kan forstås isoleret. Julen ville
da kun være en yndig historie
om en gud, der lod sig føde,
mens englene sang, men vi ville
aldrig komme længere end til
fortællingen selv, det ville være
et eventyr.
Påsken ville ende med langfredags tortur og lidelse for snart
2000 år siden, og påskemorgens opstandelse ville være meningsløs. Men pinsen holder jul
og påske sammen, og gør det
forståeligt for os.
Pinse betyder ‘halvtreds’. Tallet
refererer til den beretning i Det
Nye Testamente, hvor Helligånden halvtreds dage efter opstandelsen kommer over disciplene,
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sætter sig på dem som ‘tunger
af ild’ og indgyder dem på én
og samme tid forståelse af
Jesus-begivenheden, samt mod
og evne til at formidle dette
videre til andre. Disciplen Peter holder således denne dag
verdens første kristne prædiken, og den går lige i tilhørerne,
så hen ved 3000 lader sig døbe
den dag. BANG! Pinsedagen
blev således startskuddet til det,
som med tiden skulle blive den
kristne kirke.
I pinsen bliver det hele levende
og gælder her og nu, for dér får
vi at vide, at det var for vores
skyld, for menneskers skyld til
alle tider. Derfor hedder det en
nådestol. Billedet viser Guds
nåde - Guds kærlighed til os
ved at vise Gud som skaber,
Gud som frelser, og Gud, som
den der gør det forståeligt og
levende for mennesker igen og
igen. Derfor er pinsen livslyset,
der som den strålende sol giver
varme og glæde og sammenhæng.

Nyt fra menighedsrådet
Henning Toft Bro

• 53 år
• Gift med Ragna Bro
• Far til tre
• Født og opvokset
i Thyborøn.
• Sognepræst i Hjerm
i 12 år
• Siden 1997 Provst
over Morsø provsti.
• Har udgivet musik og bøger
og været med i folkemusikgruppen Tørfisk

Ny biskop
Søndag den 9. maj blev den nye
biskop over Aalborg Stift, Henning Toft Bro, indsat ved en festgudstjeneste i Budolfi Kirke.
Tre kandidater var opstillet til
bispevalget: Henning Toft Bro,
sognepræst og provst på Mors,
Jørgen Kjærgaard, lektor v.
Vestervig Kirkemusikskole og
så Marianne Christiansen, sognepræst i Thisted.
Jørgen Kjærgaard røg
øg ud i første
valgrunde, hvor Henning Toft
Bro og Marianne Christiansen
lå meget tæt.
Kandidaterne har været meget
enige i deres synspunkter,
nspunkter, så
jeg synes, det har været
æret et svært
valg at tage stilling
g til.
Den 25. marts vandt Henning Toft Bro så valget med
970 stemmer mod
od Marianne
Christiansens 826 stemmer.
Menighedsrådsmedlemmer
dlemmer og
præster har haft stemmeret
temmeret til
valget, og stemmeprocenten
procenten var
92,79 pct. i anden runde.

Kalkmalerier
Så er der endelig kommet en
rapport fra Nationalmuseet om
tilstanden af vores kalkmalerier.
Undersøgelsen blev udført i tidsrummet 5. oktober til 12. november 2009, og blev varetaget
af medarbejdere fra Nationalmuseets bevaringsafdeling: konservator Isabella Brajer, og seniorforsker Susanne Ørum, konserveringstekniker.
Kalkmalerierne er dateret til år
1530-40 og befinder sig i korets
hvælving. De er stedvist meget
nedbrudte af saltskader. De har
været belastet med vandskader
fra et utæt tag allerede fra før
den første istandsættelse i 1907.
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Fugttilførsel har udviklet saltskader, bl.a. fordi salte i opløst
stand kan vandre i murværk, og
så pga. vekslen mellem kulde
og varme i kirken.
Malerierne i Gjøl Kirke er vurderet som særdeles bevaringsværdige og prioriteres derfor,
ud fra et bevaringsmæssigt
synspunkt, meget højt af Nationalmuseet.
Konklusion fra undersøgelsen
indeholder en anbefaling om
at adskille klimaet i koret fra
resten af kirken, f.eks. ved
hjælp af en glasdør opsat i korbuen eller lignende, således at
klimaet i koret kan kontrolleres,
og så blot have døren åben i
forbindelse med kirkelige handlinger. Formålet er at minimere
risikoen for fremtidige saltskader på malerierne.
Men alt dette skal vi søge om i
Provstiet og Stiftet.
På vegne af Menighedsrådet
Bente
Bent
Be
ntee Skole

Se her
Vi vil gerne, at kirkebladet ud
over at annoncere med gudstjenester og arrangementer
også er spændende læsning.
Derfor har vi et lille udvalg,
hvor vi mødes ca. fire gange
om året for at snakke form
og indhold. Har du lyst til at
være med, ring da til Lone
Krogsgaard tlf. 98 27 70 50.

Børnehaven
på påskebesøg

Spejderne
Lise Winther Breumlund
- ny Gruppeleder
for spejderne på Gjøl.
Jeg bor i »Jenle« sammen med
min mand og vores 3 dejlige børn
- Lærke på 8 år (der er ulveunge)
og tvillingerne Malthe og Mathilde på 5 år, der glæder sig til, at de
bliver store nok til at kunne begynde til spejder.
Jeg arbejder som folkeskolelærer
på Ulveskov skole i Birkelse.
Hvis jeg syntes, det var nostalgisk
at sende min ældste datter af sted til
hendes første ulvemøde for 1½ år
siden, så var det intet sammenlignet med, da jeg blev spurgt, om jeg
ville være gruppeleder her på Gjøl.

Jeg har haft mange fantastiske
oplevelser i spejderregi, knyttet
venskaber, været på masser af
sommerlejre, 2 korpslejre, en tur
til Færøerne, en 100 km hike og
meget andet. I hvert fald ved jeg,
at meget af det, jeg har lært som
spejder har været nyttigt. Måske
ikke lige morse eller pionering,
men hele måden at tænke ressource orienteret og kreativt på.
Spejder er ikke kun noget, man
går til - det er noget man er!

KFUM-spejderne
på Gjøl

Den 23. juni kl. 19.00
Sankt Hans fest v. Spejderhuset.
Der er uddeling af årsstjerner til
ulve og spejdere, stort bål, båltale
og forskellige boder, leg og hygge.

Meste Götti Gruppe
Sted:
Spejderhytten på Vinklen
Gruppeleder:
Lise Winther Breumlund
Tlf. 98 27 77 01
Konfirmanderne på udflugt

Mødetider:
Ulve (1.-3. kl)
Tirsdag kl.18.30-20.00
Spejdere (4.-7. kl)
Fredag kl. 15.00-17.00
Seniore
Onsdag kl.19.00-21.00

Konfirmanderne på udflugt
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Venlig hilsen
Lise Winther Breumlund

Korpslejr i Skive
den 24. juli til 1. aug.
Lejrens officielle navn er »SEE
20:10«, som er en sammentrækning for »Scout Explorer Event
2010«. Lejren er for alle spejdere
uanset korps eller land.
Vi regner med at sende 7 seniorere
og 10-15 spejdere af sted. Desuden
arbejder vi på muligheden for at få
ulveungerne med i et par dage.

Nav ne
Døde
Arne Kristian Andersen
Carl Christian Sørensen
Vagn Hundahl Ovesen

Laura Søe Christensen
Døbt den 10. januar
Datter af Line Søe Larsen
og Lars Bruun Christensen, Gjøl

Mette Nørgaard Jensen, Gjøl
Døbt den 21. februar

Cecilie Lausten
Døbt den 7. marts
Datter af Rikke Lausten
og Peter Svoldgaard Lausten, Gjøl

Lukas Jellesen Reimer
Døbt den 21. marts
Søn af Christina Jellesen Reimer
og Steen Helmer Reimer, Gjøl

Uddeling af
børnebibler
Palmesøndag
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Juni
Lørdag den 5. kl. 14.00
Grundlovsfest i Fosdalen.
Tale v. Pastor Emer.
John Ørum Jørgensen, Gjellerup.

Friluftsgudstjeneste

Onsdag den 9. kl. 19.30
Havemøde hos Margit
og Svend Kristensen, Drøstrup.
Tale v. Mogens Åen, Strandby.

Flyvestation Aalborg Brassband deltager i gudstjenesten, og spejderne arrangerer snobrødsbagning m.m.
for børnene. Alle er velkomne til at nyde deres medbragte kaffekurv i haven. Medbring gerne en havestol
eller et tæppe til at sidde på.
I tilfælde af regn afholdes gudstjenesten i kirken.

Torsdag den 24. kl. 19.30
Havemøde hos Anna
og Folmer Ostesen, Fjerritslev.
Tale v. Elna Thisgaard Olesen,
Brønderslev.

2. Pinsedag, den 24. maj kl. 14.00
i præstegårdshaven

Juli
Søndag den 4. kl. 14.30
Parkmøde på Bratskov.
Tale v. Pastor Emer.
Bent Hedemand, Frejlev.

August
Søndag den 8. kl. 19.30
Havemøde hos Wanda
og Egon Buus, Nørredigevej 40.
Tale v. Pastor John Christensen
Tranum.
Søndag den 22. kl. 10.00
K.L.F. Kirke og Medier.
Sommerstævne
i Skt. Catharinæ Kirke i Hjørring.

Koncert
med Christine Hjort Bjerre
og Natasha Kutsko Jensenn
Torsdag den 29. juli kl.19.30
i Gjøl Kirke
De to musikere har siden studietiden arbejdet sammen om Lied og Opera. De er desuden begge aktive i
Det Nordjyske Operakompagni. Aftenens program vil
rumme stor variation fra et bredt udvalg af komponister. Koncerten vil falde i to halvdele med henholdsvis
kendte kantate- og opera-arier af kendte komponister
som Mozart, Offenbach og Gerschwin.
Sopran Christine Hjort Bjerre er uddannet fra Nordjysk Musikkonservatorium med musikpædagogisk
diplomeksamen i 2004, og i 2009 debuterede hun fra
Det Jyske Musikkonservatoriums Solistklasse.
Pianist Natasha Kutsko Jensen er uddannet fra henholdsvis Musikakademi i Hviderusland som klaverlærer, akkompagnatør og ensemblespiller i 1984, og
fra Nordjysk Musikkonservatorium med afsluttende
Diplomeksamen i 2007 hos Docent Anne Marie Fog.
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de t sker
Gud og Pita

Sogneudflugt
til Løgstør og omegn

Onsdag den 9. juni kl. 17.00 i Gjøl Kirke

Søndag den 30. maj

Vi starter med en kort gudstjeneste i børnehøjde, hvorefter vi går i sognegården for
at spise sammen.
Tema: om en mand, der sov
hos løver.
Arrangementet er gratis,
men vi vil gerne have en
tilmelding senest den
6. juni til Lone Krogsgaard tlf. 98 27 70 50
eller lrk@km.dk

Vi starter med gudstjeneste i Gjøl Kirke kl.
10.15. Efterfølgende serveres en let frokost
i sognegården, hvorefter vi i bus kører vestpå gennem Hanherred og over Aggersundbroen til Skarp Salling Kirke, som er en
særpræget landsbykirke, der er i slægt med
Viborg Domkirke i sin udformning.
Herfra køres til Løgstør, hvor der bliver lejlighed til at se Limfjordsmuseet eller gå en
tur langs Frederik VII `s Kanal.
Eftermiddagskaffen drikkes på »Bondestuen« i Aggersund, og måske bliver der tid til
en lille afstikker til Aggersborg.
Turen koster 60,- kr. (børn gratis).
Tilmelding: se AabybroPosten.

Bibelmaraton
Vi løber og løber…
…nej, vi læser og læser! Og det er
biblen, vi læser. Fra ende til anden.
Som en roman.
»Hvordan går det med bibellæsningen?«,
bliver jeg spurgt. Og jeg svarer glad: »Det
går fint. Vi er fjorten deltagere, vi mødes hver
fjortende dag i Sognegården og drøfter de 50
sider, vi har læst, og hører om de kommende
50 sider.«
Vi er så langt henne i Gammel Testamente, at vi
regner med at gøre den del færdig til sommerferien. Efter ferien går vi i gang med Ny Testamente, og hvis du kunne tænke dig at være med
i denne slutspurt, så skal du bare melde dig på
telefon 41 62 21 05 eller på ggtt@live.dk.
For de fleste er det noget af en øjenåbner at
læse biblen som den litteratur, den også er. Vi
har det sjovt med det – og det er hårdt arbejde.
Bare spørg deltagerne.

Kirkemusikerkoncert
Søndag den 6. juni kl. 19.30 i Torslev Kirke
Jammerbugts provstis organister og kirkesangere (plus-plus) går hvert år sammen om at
lave en koncert til fordel for humanitært børnearbejde. Sidste år blev koncerten holdt i Jetsmark Kirke og entréindtægten gik til kommunens Børnesorggruppe. I år finder koncerten
sted i Torslev Kirke og forberedelserne er i
fuld gang. Oveni koncerten kan du glæde dig
til en smuk, lun juniaftentur langs fjorden helt
til Kokkedal – og så til højre.
Troels Tejlgaard

Venlig hilsen
Troels Tejlgaard
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Sognepræst
Lone Krogsgaard
Kirkebakken 7, Gjøl
Tlf./fax 98 27 70 50
Mobil 51 51 46 48
lrk@km.dk
Fridag mandag
Fra 1. maj er ugentlig fridag
flyttet fra fredag til mandag
Ved ferie- og 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
Gjøl Sognegård
Kirkebakken 26, Gjøl
9440 Aabybro
Tlf. 98 27 72 91

www.gjoelkirke.dk

GUDSTJENESTER
DATO

TID

ANDET

PRÆST

MAJ
Søndag
Pinsedag
2. pinsedag
Søndag

den
den
den
den

16.
23.
24.
30.

9.00
10.15 Indsamling
14.00 Friluftsgudstj.
10.15

LK
LK
LK
LK

den
den
den
den

6.
13.
20.
27.

10.15
9.00
10.15
10.15

LK
LK
SGW
LK

den
den
den
den

4.
11.
18.
25.

10.15
9.00
10.15
9.00

LK
SGW
KV
SGW

10.15
10.15
10.15
10.15 Indsamling
10.15

LK
LK
LK
LK
NN

JUNI
Søndag
Søndag
Søndag
Søndag

JULI
Søndag
Søndag
Søndag
Søndag

AUGUST
Søndag
Søndag
Søndag
Søndag
Søndag

den 1.
den 8.
den 15.
den 22.
den 29.

LK = Lone Krogsgaard · SGW = Sofie Gjørup Winkel · KV =Kristen Vestergaard
NB! Der tages forbehold for ændringer i august måned, idet der skal ansættes en
vikar i Biersted under Sofie Gjørup Winkels barselsorlov.
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
i sognegården
Tirsdag den 1. juni kl. 19.00
Tirsdag den 3. august kl. 19.00
Møderne er offentlige og alle er velkomne.

Sognepræstens
sommerferie
Uge 27 – 28- 29
Embedet varetages i den periode af
præsten i Biersted, tlf. 98 26 80 38
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informationer
Udgivet af Gjøl menighedsråd.
Kirkebladsudvalg:
Charlotte Fischer, Birgitte Myrup,
Rikke Christensen og Jonna Uttrup.
Ansvarshavende redaktør: Lone Krogsgaard.
FORSIDEFOTO: Charlotte Fischer.
DEADLINE: For næste kirkeblad d. 14. juni
2010 (næste blad udkommer medio august).
Stof hertil sendes til Lone Krogsgaard.

TEAM LYNDERUP 97 17 34 08
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