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TEMA: I fiskernes fodspor
Sogneaften ved Hanne Larsen
”Harboørefiskerne
som jeg husker dem”
af Åge Pedersen
Mindesten for de druknede børn

Taknemmelighed
En mand overtog en gammel
forfalden gård. Markerne var
groet til i ukrudt, - nogle steder
var de sågar sprunget i skov.
Stuehuset og længerne var afskallede, tagene utætte, og mange af spærene var rent ud rådne.
Manden gik til arbejdet med
friske kræfter. Han ryddede
markerne, pløjede og såede til.
Mens kornet voksede, murede,
kalkede, tætnede og udskiftede
han på bygningerne. Så da høsten kom, stod gården hvidkalket
og net omkranset af gule, modne
marker.
Den dag kornet var kommet i
hus, kom sognets præst forbi.
Sammen betragtede de herligheden, og præsten sagde da til
bonden: “Det er vel nok en
prægtig gård, du har. Husk nu at
sige Gud tak for alt, hvad du har
modtaget!”
“Jo,” det ville bonden huske,
“men,” tilføjede han, “du skulle
nu have set den, dengang Vorherre var ene om at passe den.”
To skal der til!
Gud giver det, der skal arbejdes
med, og så er det op til os at tage
fat. Det ligger os lige for at tro,

at vi er ene om ansvaret, og at vi
derfor også er ene om æren, når
arbejdet lykkes.
I dag færdes vi i en verden, hvor
næsten alt er bearbejdet af menneskehånd. Mulighederne er
ubegrænsede. Der er ikke den
forhindring, mennesket ikke
kan overkomme eller den ting,
mennesket ikke kan skabe. Det
er fagre, nye menneskeskabte
verden. Og hvem andre end
mennesket skulle vi takke?
Hvem andre skylder vi æren?
Det er sandt, at havde det ikke
været for menneskets opfindsomme hjerne, så havde vi stadig været på abeniveau.
Men hvem gav os den hjerne?
Hvem satte bevægelsen i gang,
så vi i dag er jordens ubetinget
højst begavede væsener?
To skal der til!
“I begyndelsen skabte Gud
himlen og jorden”
Hvad havde bonden været, hvis
der ikke havde været en mark at
dyrke, hvis der ikke havde været
frø, der kunne spire, hvis jorden
ikke rummede kalk, han kunne
rense og male murene med, hvis
der ikke havde været tømmer at
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udskifte det rådne med, hvis han
ikke havde været stærk og klog?
Han ville have været intet!
Hvis ikke Gud havde skabt himlen og jorden, ville alt have
været tomhed og øde.
Gud skal ikke være ene om at
passe det. Han har givet os ansvaret for at forvalte hele herligheden. Derfor er det op til os
at bruge de evner og muligheder, han har lagt frem til os eller nedlagt i vores gener.
Men uden Gud var vi intet!
Bonden havde ret, da han sagde,
at uden hans indsats, så havde
der ikke været megen gård at
beundre. Men præstens formaning var ikke malplaceret. Den
var ikke en nedvurdering af
bondens slid og snilde. Den var
en opfordring til at huske Gud,
som havde givet bonden evnen
til at udrette og materiale at
udrette med.
Præsten ville kalde ydmygheden
frem i bonden; ikke en kuende
ydmyghed, men en god ydmyghed, der gav bonden fornemmelse af ikke at være alene i en
selvskabt verden, men forbundet med en gavmild, skabende
og opretholdende Gud.

Nyt fra kirkegården
området. Stein Andersen har
bl.a. fortalt, at man under renoveringen af kirken i 1942 havde
besluttet at centralvarmeanlægget skulle stå i en kælder gravet
lige nord for kirkeskibet ikke
langt fra sakristiet. Under udgravningen her stødte man på en
massegrav med mange skeletter. Efter kraniernes størrelse og
form skulle inspektør Rismøller
fra Nationalmuseet have udtalt,
at det kunne være kinesere, måske fra en forlist båd på fjorden.
I folkemunde tales der stadig
om en båd med kinesere, som
sank et sted i fjorden.

Efter en meget lang og kold
vinter blev der endelig tøvejr, så
vi kunne komme i gang på kirkegården med at tage grandækningen af, rette gravsteder op,
udskifte planter, som ikke havde
klaret den megen sne og kulde,
og endelig lige inden påske
plante stedmoder.
Efter påske blev alle plæner vertikalskåret, gødet og eftersået
med nyt græsfrø, så det er først
nu i begyndelsen af juni vinterens skadevirkning er ved at være overvundet.
Ellers har vi også i år været i
gang med et større anlægsarbejde. Et projekt, som har været
med i menighedsrådets overvejelser de sidste par år, da der ikke var flere ledige urnegravsteder at tilbyde med mulighed
for individuel anlæggelse. Det
vil sige gravsteder, hvor man
selv har mulighed for at bestemme det endelige udseende
med hensyn til stenmaterialer,
plantevalg og gravminde.
Derfor blev kirkegårdskonsulenten indkaldt, og han foreslog
plænen nord for kirken som en
mulighed for nyanlæggelse, dog

Sogneudflugt til Skarp Salling Kirke

skulle der tages hensyn til den
gamle digefod, da man mener,
at diget her er fra ca. 1200 tallet.
Vi på kirkegården tegnede et
projekt, som blev godkendt af
både konsulent og menighedsråd. Så vi bestilte materialer
hjem og gik i gang med anlæggelsen.
Mange gjølboere har slået vejen
forbi og fulgt livligt med i vores
arbejde. Enkelte er tillige kommet med sjove oplysninger om
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Gud & Pita

Og Hanne Nielsen kan fortælle,
at der tidligere har været anlagt
et traditionelt gravsted lige nord
for sakristiet tæt på det gamle
dige med formentligt tre gravsten og jerngitter omkring. En af
de begravede her var ”den gamle post” Niels Jacob Nielsen,
som var Hannes oldefar. Så
Hanne synes, det er vældig
spændende, at der igen bliver
mulighed for at bruge pladsen
nord for kirken.
Graver Pia Bejlegaard

Harboørefiskerne som jeg husker dem
Harboøre-fiskerne som jeg husker dem! Nok farvet lidt af,
hvad min svigermor og min mor
har fortalt mig.
Anna og Mads Hvas
(Malene og Lars Bundgaard)
Anna var af gammel Gjøl slægt.
Mads var gårdmandssøn fra
Harboøre, lig med alle de andre
Harboøre-fiskere. Mads var en
stor stærk mand og en meget
dygtig fisker. Anna var en stille
type, men en dygtig og ihærdig
kone. Mads var meget troende,
og min svigermor har fortalt
mig, at når de unge var til bal på
kroen, gik han ind imellem de
dansende og bad dem om at
danse med ryggen til hinanden
for ikke at blive fristet. Min mor
tjente hos familien Hvas, da de
to drenge druknede på fjorden,
og hun fortalte om, hvordan
forældrene stod sammen om
den frygtelige ulykke, men de
mente, at det var Guds vilje, og
det hjalp dem meget, da begge
drenge blev fundet og blev begravet i indviet jord.
Min far var medhjælper hos
Mads i efterårssæssonen 1950.
Da var Mads 77 år, men han
fiskede stadig med store redska-

Her i huset
boede
Laurette og
Kresten
Madsen
Sandsgaard,
romanens
Marianne og
Poul Vrist.

ber - han brugte 5-6 meter lange
rusepæle. Han stod med den ene
fod på rælingen og den anden
fod på toften af båden og svang
den store trækølle for at slå
pælene fast i fjordbunden. Mads
stod rank og havde fult ud balancen, mens min far, der var 48 år,
havde problemer med balancen i
den gyngende båd. Anna og
Mads byggede hus på Limfjordsgade og åbnede senere en Tatolforretning. De fik 13 børn.

Laurette og Kresten
Madsen Sandsgaard
(Marianne og Poul Vrist)
Kresten var en stolt og meget
dygtig fisker. Han havde købt
meget vand med ålegårdsrettigheder, og han havde en god
økonomi, det ved jeg fra læsning af Brugsens protokoller,
han lånte penge ud til Brugsen,
som var stiftet i 1903, til en
lavere rente end Gjøl
Sparekasse tog. Laurette var en køn og
livsglad kone. Hun
kunne godt li’ at
more sig, var meget følsom og
forstående.
Anna og Mads Hvas – romanens
Malene og Lars Bundgaard.
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De unge piger fra Harboøre
samfundet kunne altid få trøst
og gode råd om sorger og glæder
(som unge jo kan have) hos hende. Parret byggede som de første
Harboørefolk hus på Grebjerg.
Ellen og Peter Flyvholm
(Anna og Thomas Jensen)
Peter var en middelhøj stærk
mand og en meget dygtig fisker,
og sammen med Mads Hvas var
han talsmand for Harboøresamfundet. Hans ord havde stor
magt. Ellen var vistnok læreruddannet og talte med bymæle. De
fik mange børn. Jeg gik i skole
med den yngste, Harald, og han
sagde altid, at de var et helt fodboldhold og at de havde hver
een søster. Han sagde intet om,
at hende var de fælles om.
De byggede hus på Fjordgade.
Peder Madsen Sandsgaard
(Anton Knopper)
Peder var bror til Kresten Madsen Sandsgaard. Peder var også
en meget dygtig fisker. Han
byggede sit hus i 1909 i Fjordgade. Huset købte jeg og min
kone i 1982, og vi bor her stadig.
Åge Pedersen

Drukneulykken
På Gjøl kirkegård står en sten
som minde om den ufattelige
tragedie, der ramte Mads Hvas
og hans familie, da hans to
drenge druknede på fjorden, kun
fem og ti år gamle – den ældste
under forsøg på at redde den
yngste. Mange år senere, da
Mads Hvas havde fået drengenes
død på afstand, skrev han sin
egen beretning om ulykken på
fjorden i et missionsk skrift:
Det var den 11. august 1920. Jeg
var, som så mange gange tidligere, taget ud på Limfjorden
for at sætte ruser. Min store
dreng, Jens Peder, der var 10 år,
havde om formiddagen sammen
med en kammerat været ude at
røgte nogle småruser, og om eftermiddagen havde han af sin
mor fået lov til at gå ned til fjorden sammen med sine to mindre
brødre på fem og seks år og en
legekammerat.
Nede ved fjorden fik de fat i en
båd og gjorde den klar for at tage
en lille tur i det smukke vejr. Der
var ikke megen vind, og fjorden
var omtrent stille. Drengene fik
sat det lille sejl og staget båden
ud, men da de var kommet lidt
uden for broen, kom der et stærkt
vindpust, der tog så hårdt i sejlet,
at toften, hvori masten var fastgjort, brækkede, og sejlet faldt i
vandet. Den mindste af drengene, der hed Laurits, sad i bådens læside, og da sejlet faldt i
vandet, tog det samtidig den lille
fyr med sig. Under den stærke
krængning tog båden vand ind.
Da Jens Peder så sin lillebror

ligge i vandet, skyndte han sig at
få rettet båden op og sprang derefter selv ud for at bjærge ham,
men uheldigvis var båden kommet drift udefter, så han ikke
kunne komme tilbage til den.
Der var ingen på land, der havde
set ulykken, og de to drenge i
båden var de eneste, der blev vidner til den. De så, hvordan Jens
Peder kæmpede for at holde sig
selv og Laurits oven vande og så
dem til sidst synke uden at kunne
komme dem til hjælp. De kunne
ikke, fordi de kun
havde en åre tilbage,
og samtidig måtte de
øse båden. Omsider
blev det opdaget fra
land, at den lille båd
drev udefter, og man
fik sat et skib i vandet og de to drenge
bjærget.
Drengene fortalte, at
de havde bedt Jesus
om at hjælpe sig i
land, og nu var hjælpen k
kommet.
t
Det var allerede rygtedes, at der
drev en båd om på fjorden, men
der var ingen, der anede noget
om selve ulykken, før de to skibe
var kommet i havn.
Min kone var naturligvis en af de
første, der hørte om det, der var
hændt hendes to drenge, og hun
blev som lammet, da hun hørte,
at Jens Peder og Laurits var
druknet. Der blev hurtigt sendt
bud efter mig på fjorden, og jeg
syntes, at de to drenge, der nu
var omkommet, var de bedste af
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vore børn, og at jeg så vanskeligt
kunne undvære dem. Men godt
er det i en sådan stund at kunne
gå til Gud. Min kone og jeg fandt
begge, trods savnet og det svære,
en vidunderlig ro i at vide, at
hvad Gud gør, er vel gjort. Der
blev sat en eftersøgning i gang
for at finde de to omkomne småfyre, og det lykkedes ret hurtigt
at finde Jens Peder og få ham
bragt i land. Men Laurits kunne
man ikke finde. Selv gik jeg
mange ture langs stranden for at
se efter vor lille dreng, men al
eeftersøgning var ganske forgæves.
Så var det en morgen,
at sorgen ligesom
ffaldt så knugende over
os. Vi syntes, at det
o
var så strengt, at vi
v
iikke måtte få Laurits
iigen fra havet og få
ham begravet ved
h
hans brors side. Så fik
h
jjeg det bibelord fra
Luk.
2.12:
L
k 2
12 »Og dette skal I have
til tegn: I skal finde et barn,
svøbt, liggende i en krybbe.« Jeg
stolede helt på, at dette ord var
blevet givet os fra Gud som svar
på vor bøn, og vi fandt begge en
dejlig fred derved, slutter Mads
Hvas sin fortælling.
Og således skete det for Mads
Hvas. Mændene, som havde fundet Laurits i fjorden inde ved
Lindholm, havde svøbt drengen i
klæde og lagt ham i en hestekrybbe, da faderen kom for at
genkende den druknede.

Konfirmander og guldkonfirmander

Konfirmander 2010
Bagerst f. v.: Casper Corfitz Christensen, Mike Davidsen, Mathias Vinge Andersen, Rasmus Skov
Andersen, Thomas Risdahl Krogsgaard.
Midten f. v.: Josefine Dam Daugaard, Olivia Nørgaard Jensen, Mathilde Bihlet Pedersen, Mathias
Fristrup Krogshave, Lone Krogsgaard, Frederik Damgaard Pedersen, Tobias Lyndgaard Pedersen,
Heidi Jensen, Christine Andersen.
Forrest f. v.: Mette Nørgaard Jensen,
Ann-Sofie Dahl Christensen,
Amalie Winde, Alice Sehested Olsen.

Guldkonfirmander 2010
Bagerst f. v.: Carl Johan Christensen,
Erik Thomsen, Gerhard Højgaard
Jensen, Karl Johan Christensen.
Midten f. v.: Gorm Poulsen,
Allan Jakobsen, Gert Poulsen.
Forrest f. v.: Helga Christensen,
Else Christensen, Jonna Hedegaard,
Ketty Sørensen
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Nav ne

Gitte Dalby og
Michael Jepsen, Gjøl
Viet den 10. april

Natalie Strøm Nøhr
Døbt den 11. april
Datter af Lotte Strøm Christensen
og Michael Nøhr, Gjøl

Martha Staal Johannesen
Døbt den 18. april
Datter af Marie Staal Johannesen
og Jakob Hyldgaard Johannesen,
København

Døde
Kaj Andreasen
Marie Fjordbak
Villy Marius Nielsen
Laila Bertelsen

Benedikte Lyager og
Henrik Frederiksen, Gjøl
Viet den 22. maj

Ann Christina Lindegaard
Jørgensen og Kim Lindegaard
Jørgensen, Hjallerup
Viet den 5. juni

Lune Emilie Nielsen
Døbt den 6. juni
Datter af Sisse Christensen og Kasper
Nørgaard Nielsen, Vestbjerg

Stine Heidemann Gregersen og
Kenneth Svendsen, Vadum
Viet den 26. juni
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Aftensang i kirken
Lad sangen få vinger!
At synge sammen med andre
kan være en helt fantastisk oplevelse – det kan skabe et helt
særligt fællesskab og samhørighed. Det var Luther helt sikkert bevidst om, for en væsentlig
del af den omfattende reformation, som blev sat i gang i 1517,
var nemlig indførelse af menighedssang som en del af
Gudstjenesten. Den første danske salmebog udkom i 1569 og
bestod i overvejende grad af
tyske salmemelodier, som blev
oversat til dansk. Siden er der
udkommet 14 nye udgaver af
salmebogen, og hver gang er der
kommet nye salmer med. Den
seneste salmebog kom i 2003.

I dag rummer salmebogen ikke
færre end 791 salmer. De fleste
af os har et nært forhold til en
god håndfuld af salmerne, men
det er de færreste, som kender
dem alle. Vores nuværende
salmebog er en helt fantastisk
guldgruppe af melodier og tekster, som strækker sig helt tilbage fra omkring år 1000 og
frem til i dag – altså musik fra
de sidste ca. 1000 år. Det gi-

ver en helt utrolig alsidighed!
I løbet af efteråret vil der den
første onsdag i hver måned være
sangaftener, hvor vi synger fra
salmebogen. Vi vil synge de
kendte, de knap så kendte, de
nye og de gamle – kort sagt vil
vi komme godt rundt i salmernes vidunderlige mangfoldige
univers! Husk at hvert fugl synger med sit næb - jo flere vi er jo
bredere vinger får sangen!
Så tag din nabo, mand, kone,
venner, børn, forældre, onkler
og tanter under armen og kom
og syng med!
Første gang er onsdag den
1. september kl. 19.30-20.30.
Organist Jan Mygind

Litteraturkredsen af 2003
Kunne du tænke dig at være med til at læse og diskutere ny og nyere litteratur i fællesskab med andre? Vi er en flok, der allerede længe har læst 6-7
romaner om året og haft glæde af at diskutere indholdet og problemstillingerne. Og der er plads til
flere i flokken. Deltagelse er gratis, men der betales
for kaffen. Vi mødes en gang om måneden i ”Huset”, Nørreøkse Engvej 1 i Arentsminde - det er
Langeslund sogns menighedshus. Vi har valgt at
mødes onsdage kl. 14.30. Hvis du læser den kommende sæsons litteraturliste og kunne tænke dig at
deltage, skal du blot henvende dig til Troels Tejlgaard, Bygstubben 20, Gjøl, telefon 41 62 21 05.

Vestfronten - med efterfølgende
fortælling om Sølbecks senere liv.
Denne gang mødes vi på Gjøl i Bygstubben
tubben
20, da det er en slags juleafslutning. Samtidig
fastlægger vi datoerne for de følgende måneders
læsning.
Januar: Primo Levi: Om ikke nu, hvornår så
Februar: Atiq Rahimi: Den tålmodige sten
Marts: Yehuda Amichai: En stille glæde (Lyrik)
April: Frank Jæger: Jomfruen fra Orleans.
Hvis der i løbet af vinteren udkommer en bog, vi
meget gerne vil læse straks, tager vi den i stedet
for Frank Jægers Jeanne d’Arc-bog.
Maj: Udflugt. Vi slutter traditioneltt
sæsonen af med en fælles udflugt,
en heldagstur i privatbiler.

Litteraturlisten for 2010/2011 ser sådan ud:
8. september: Sofi Oksanen: Renselse
13. oktober: Karin Lützen: Mors hemmelighed
17. november: Thomas Sølbeck: Artillerist på

Troels Tejlgaard
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Indre Mission
August

Torsdag den 14. kl. 19.30
borg
Bibelstudieaften v. Bjarne Taulborg.

Søndag den 22. kl. 10.00
K.L.F. Kirke og Medier: Sommerstævne i Skt. Catrine
Kirke i Hjørring.

November
Onsdag den 3. og torsdag den 4. kl. 19.30
Bibelkursus i Brovst.

September

Torsdag den 18. kl. 19.30
Bibelstudieaften v. Bjarne Taulborg.
Fredag den 26. kl. 19.30
Adventsfest.

Onsdag den 15. kl. 10.00
Husmoderdag på Sanden Bjerggaard.
Onsdag den 22. kl. 19.30
K.L.F. Kirke og Medier. Efterårsstævne i Aaby
Sognegaard. Taler Jørgen Pyndt fra TV-Nord.

Fælleskirkelig bedekreds

Torsdag den 30. kl. 19.30
Høstfest. Tale v. Villy Holm Pedersen, Brønderslev.
Stort høstlotteri.

Torsdag den 4. marts Torsdag den 2. september kl. 19.30 hos Ingrid og Villy Kristiansen,
Vinkelen 9

Oktober

Torsdag den 21. oktober kl. 19.30 hos Hanne
og Leon Madsen, Birkumvænge 6

Tirsdag den 5. og torsdag d. 7.
Oktobermøder i Skovsgaard.
Den 5. kl. 19.00 med gudstjeneste i Ø. Svenstrup Kirke.
Den 7. kl. 19.30 møde i Bjælkebo.

Torsdag den 11. november kl. 19.30 hos Ingeborg og Niels Jørgen, Birkumvænge 17

KFUM-spejderne
KFUM-spejderne
på Gjøl
Meste Götti Gruppe
Sted:
Spejderhytten på Vinklen

Der er ikke noget fast tidspunkt for,
hvornår man kan begynde til spejder. Du møder bare op og ser,
om det er noget for dig.
Vi starter op efter
ferien i uge 33

Gruppeleder:
Lise Winther Breumlund
Tlf. 98 27 77 01
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
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det sker
Forklaringsgudstjeneste

Aftensang i Gjøl Kirke

Søndag den 22. aug. kl. 10.15 i Gjøl Kirke

Første onsdag i hver måned kl. 19.30

Denne søndag byder vi særlig velkommen til
det nye hold konfirmander, som de næste
mange måneder jævnligt vil komme til gudstjeneste. Når man begynder på noget nyt og
ikke rigtig ved, hvordan tingene foregår, kan
man godt føle sig lidt usikker. Derfor vil vi
denne dag komme med forklaringer undervejs til, hvorfor vi lige netop gør sådan,
hvornår og hvordan. En oplagt mulighed for
at lære gudstjenesten bedre at kende.
Alle er selvfølgelig velkomne.

Onsdag den 1. september – Onsdag den 6.
oktober – Onsdag den 3. november
Se omtale side 8.

Sogneaften ”I fiskernes fodspor”
Onsdag den 8. september kl.19.30 i Gjøl
Sognegård
Denne aften vil Hanne Larsen fra Spentrup
ved Randers fortælle om de Harboøre-fiskere,
der kom til Gjøl i 1910 og som blev mere eller
mindre landskendt efter at Hans Kirks roman
”Fiskerne” udkom i 1928 og siden blev filmatiseret til TV.
Hanne Larsen har sin viden fra sin mor, som
var gift med Agtor Larsen, som var
ejer af Bejlegården fra 1940 til
1944. Hun glæder sig til at møde
beboerne på Gjøl og udveksle
erfaringer og viden om fiskerne.

Tur til Brovst Asylcenter
Onsdag den 25. august kl. 19.00
fra Gjøl Kirke
Brovst asylcenter blev oprettet i 1994 og har
siden 2003 været drevet af Brovst kommune,
nu Jammerbugt kommune.
Asylcenteret er beliggende i Tranum Klit og
har 250 beboere fordelt på 14 huse. I øjeblikket bor der personer fra 33 forskellige nationer, ca. 100 er børn i alderen 0-17 år.
Vi vil besøge centeret, hvor Lene Rauf fortæller og viser rundt. Desuden er der mulighed for at møde nogle af de familier, der bor
der og få en snak om deres situation og de
faktiske forhold. Aftenen slutter med kaffe og
kage.

Høstgudstjeneste
Søndag den 19. sept. kl. 14.00 i Gjøl Kirke
Kirken vil være flot pyntet i anledning af, at
høsten er i hus, og alle må gerne medbringe
lidt af årets høst i form af frugt, grønt, brød,
blomster m.m. Spejderne og de børn, der har
lyst, vil bære det hele ind i kirken ved gudstjenestens start. Efter gudstjenesten er der
kaffe og sodavand i våbenhuset, efterfulgt af
auktion over de ting, som er medbragt. De
indsamlede penge går til forskellige kirkelige foreninger
og nødhjælpsorganisationer.

Vi kører i egne biler med start fra kirkens
parkeringsplads kl. 19.00. De, der ikke selv
har mulighed for at køre,
kan henvende sig til
Lone Krogsgaard
på tlf. 98 27 70 50
helst inden den
23. august.
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de t sker
Gud & Pasta

Allehelgen

Torsdag den 23. sept. kl. 17.00 i Gjøl Kirke

Søndag den 7. november kl. 16.00
i Gjøl Kirke

Vi starter med en kort gudstjeneste i børnehøjde,
hvorefter vi går i sognegården for at spise sammen.
Tema: om Jonas, der blev slugt af en hval.
Arrangementet er gratis, men
vi vil gerne have en tilmelding senest den 20. september til Lone Krogsgaard tlf. 98 27 70 50
eller lrk@km.dk

Salmer & litteratur
Tirsdag den 28. september kl. 19.00
i Vadum Kirke
Så starter vi en ny omgang salmestafet. Denne
gang på en ny måde idet vi vil inddrage nogle
fortællinger af Karen Blixen.
Aftnerne er et samarbejde mellem Vadum,
Biersted, Birkelse og Gjøl sogne.

Som det er tradition i Gjøl Kirke, vil
navnene på de, der er døde
i det forgangne år,
blive læst op.
Der er desuden
mulighed for
efter gudstjenesten at få
et særligt
lys til at
sætte ud på
de kæres
grave.

Mød dit kirkespøgelse – for børn
Torsdag den 11. november kl. 19.30
i Gjøl Kirke

Tirsdag den 28. september i Vadum Kirke
”Godhed, ondskab og retfærdighed”
Torsdag den 28. oktober i Gjøl Kirke
”At handle ud fra sin natur - og om
begrebet nåde”
Tirsdag den 23. november i Vedsted Kirke
”Karen Blixens gudsopfattelse”
- alle aftner kl. 19.00 – 20.00

BUSK-gudstjeneste
Søndag den 31. okt. kl. 10.15 i Gjøl Kirke
BUSK står for Børn, Unge, Sogn og Kirke.
Kom og oplev en anderledes, aktiv og festlig
gudstjeneste for hele familien,
ien, hvor spejdere og
minikonfirmander medvirker.
ker.
Tema: Gud vender
alting på hovedet

Tror du på spøgelser? Når der er mørkt
kan vi godt blive bange, så ser vi en masse
skygger og hører underlige lyde. Selv om
vi godt ved, at der ikke er noget at være
bange for eller at der ikke findes spøgelser,
så gyser vi alligevel.
Denne aften får du lov til at prøve, hvor
modig du er. Da der er helt mørkt i kirken,
skal du have en lommelygte med, og du må
også gerne tage din mor og far med. Der er
lavet nogle små opgaver, som bringer dig
rundt i hele kirken, og
når vi er færdige er der
kage og sodavand til alle.
Kom og få en (u)hyggelig og anderledes
oplevelse i din kirke!
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Sognepræst
Lone Krogsgaard
Kirkebakken 7, Gjøl
Tlf./fax 98 27 70 50
Mobil 51 51 46 48
lrk@km.dk
Mandag fridag.
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

GUDSTJENESTER
DATO

TID

www.gjoelkirke.dk

PRÆST

AUGUST
Søndag

den 22.

LK

den 29.

10.15 Indsamling
Forklaringsgudstj.
10.15

Søndag

den 5.
den 12.
den 19.
den 26.

10.15
9.00
14.00 Høstgudstjeneste
10.15

LK
NN
LK
LK

den
den
den
den
den

3.
10.
17.
24.
31.

10.15
10.15
10.15 Indsamling
9.00
10.15 BUSK

LK
LK
LK
NN
LK

den 7.
den 14.
den 21.
den 28.

16.00 Allehelgen
9.00
10.15
14.00 Indsamling

LK
LK
NN
LK

NN

SEPTEMBER
Søndag
Søndag
Søndag
Søndag

OKTOBER
Søndag
Søndag
Søndag
Søndag
Søndag

NOVEMBER
Søndag
Søndag
Søndag
1. s. i advent

LK = Lone Krogsgaard · NN = Intet navn
NB: Der tages forbehold for ændringer i gudstjenestelisten,
da Sofie Gjørup Winkel har barselsorlov, og der ikke var fundet en afløser
på det tidspunkt, da kirkebladet gik i trykken.
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

informationer

Tirsdag den 7. september kl. 19.00
Tirsdag den 5. oktober kl. 19.00
Tirsdag den 2. november kl. 19.00

Udgivet af Gjøl menighedsråd.
Kirkebladsudvalg: Charlotte Fischer,
Rikke Christensen og Jonna Uttrup.
Ansvarshavende redaktør: Lone Krogsgaard.

Møderne er offentlige og alle er velkomne.

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

ANDET

Besøg
Jeg kommer gerne på besøg i hjemmet
eller på sygehuset. Sig blot til, hvis der er
brug for en snak.
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Lone Krogsgaard

FORSIDEFOTO: Fra Gjøl Lokalhistorisk
Forening – billede af fiskerne fra 1912.
DEADLINE: For næste kirkeblad d. 20. sept.
Stof hertil sendes til Lone Krogsgaard.
Udkommer medio november.

TEAM LYNDERUP 97 17 34 08
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