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Spejderne på lejr
”Salmer til tiden”
med Willy Egmose

Frygt ikke!
ikke sket så meget nyt, tværtimod, siden kejser Augustus’
dage. Men så forlader vi Augustus’ magtverden til fordel for en
mindre verden, privatsfæren,
den lille familie, to mennesker,
der nødtvungent af kejserens
magt må ud på en vandring på
det mest ubelejlige tidspunkt
tænkeligt.

Der gik en engel gennem stuen det er et almindeligt udtryk, men
egentlig et lidt underligt udtryk,
et udtryk for forlegenhed, for
den situation, hvor samtalen går
i stå og har lidt svært ved at
komme i gang igen. Det skete
også for hyrderne på marken
ved Betlehem. Der gik en engel
forbi, og samtalen måtte forstumme, englen måtte faktisk
selv sætte den i gang igen med
et “Frygt ikke!” Men samtidig
er der langt fra englen, der går
gennem stuen og sætter al ting i
stå, til den hele himmelske herlighed, julenats engel bragte
med sig.
Normalt er herlighed noget andet, noget med verdens ære,
magt og guld. Mennesket er besat af ydre værdier, af hvad der
kan måles og vejes og forklares
og omsættes i penge, sættes i
bås og systematiseres og tidsfæstes. Det bygges der riger og
stormagter på. Og sådan også i
juleevangeliet. Det er en beretning, som vi kender så godt,
som skaber en ganske bestemt
stemning, når vi hører det hver
jul, som sætter vores egne og ofte personlige associationer i
gang. Vi kan det udenad: “Og
det skete i de dage, at der udgik
en befaling fra kejser Augustus,
at der skulle holdes folketælling
i hele verden.” Men hvad står
der egentlig, når vi tager vores
julestemning væk?

bringe af organisation og velfærd på det tidspunkt. Inden for
romerriget herskede freden, inden for romerriget herskede kulturen, uden for var vi barbarer,
inden for romerriget herskede
orden og administration, her bestemte kejseren. Og her er vist

Vi starter i herligheden, i det ypperste mennesket kunne frem-
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I forhold til verdens herlighed
bevæger vi os nedad, fra betydningsfuldhed til det ubetydelige,
fra kejserriget, fra verdens ære
magt og guld, til to mennesker
med deres menneskelige store
problem, at skabe en ordentlig
start for et lille nyt menneske,
“for der var ikke plads til dem i
herberget.” Det kan ikke siges
kortere. Men heller ikke klarere.
Lukas starter i det strålende,
kejseren i Rom, og folketællingen i hele verden, og langsomt
bevæger han sig nedefter, først
til provinsen Syrien, så til vejen
fra Nazareth til Betlehem, så til
to fattige og udsatte mennesker i
en stald, den mest nødtørftige
fødestue, man kan tænke sig.
Og så til det mest udsatte af det
udsatte, et spædbarn, svøbt med
omsorg, men lagt i en krybbe.
Det var ikke nogen ufarlig start
på tilværelsen, ligesom det lille
barns videre liv jo ikke netop
formede sig risikofrit.
Ganske langsomt har Lukas
skrællet lag på lag af, skrællet
magten væk, skrællet æren væk,
skrællet guldet væk, indtil det
lille nøgne, nyfødte menneskebarn i al dets udsathed. Og så

sker der noget, lige præcis der,
hvor vi ikke kan komme længere ned eller ind til kernen, lige
præcis der, hvor magt og ære og
guld ingen rolle spiller længere.
“Da stod Herrens engel for
dem”, bare det lille ord da, og så
er virkeligheden en anden.
Nu arbejder vi os op igen fra det
lille nyfødte barn over den ene
engel og op til hele den himmelske hærskare. Men det er en ny
virkelighed vi er ført over i gennem barnet. Det udsatte og skrøbelige og fattige barn, lige præcis det barn bærer Guds herlighed og liv og glæde med sig, det
barn, hvori Gud og menneske

mødes. Det er julens mysterium. Barnet, menneske og Gud, i
al dets skrøbelighed og styrke
frembringer den hele himmelske hærskare og al Guds herlighed, bringer lys og kærlighed
ind i mørke og forstening, lader
hånt om magt og penge og rækker sig ud til mennesket, lader
mennesket få del i herlighed og
liv. Det glemmer vi, hvis vi blot
hører Lukas’ juleevangelium
som stemnings-igangsætter, som
en tangent vi kan trykke på
hvert år, for at få åbnet den fil,
der hedder jul.
For Lukas har noget på hjertet,
ikke kejserens herlighed, men
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Guds herlighed. Der gik en engel
gennem stuen, den engel der sætter det nye i gang, som siger til
os: ”Frygt ikke for jeg forkynder
jer en stor glæde”.
I stedet for at blive forlegne kan
vi ikke lade være med at lytte ind
i stilheden til englens budskab til
englenes sang, og hver især svare ud fra vores skrøbelige og udsatte menneskeposition for en
gangs skyld fri til at glemme verdens herlighed, ære, magt og
guld:
Pris være Gud i sang og bøn
som skænked os sin egen søn.
Så vil vi glemme sorg og savn
og holde jul i Jesu navn.

At vente og håbe
Adventstid i decemberkåbe
at leve er altid at vente og håbe.
Håbet gør os forventningsspændte,
at leve er altid at håbe og vente.

Tidlig lørdag morgen den 24. juli stod vi klar, 23
spejdere fra Gjøl. Endelig skulle vi af sted og for
længst havde vi tilmeldt os til årets sommerlejr. Vi
vidste alle, at det ikke var en hvilken som helst
sommerlejr. I år skulle vi nemlig på korpslejr, en
lejr som kun afholdes hvert femte år. Ingen af os
spejdere havde været på korpslejr før og vidste
ikke, hvilken kæmpe oplevelse vi gik i møde. Andre var mere spændte, fordi de aldrig havde været
med ’’de store’’ på tur og da slet ikke en hel uge
væk fra mor og far.

Advent betyder gudsrigets komme,
så ventetiden er ikke omme.
Endnu er her mørke, endnu må vi sige
ske din vilje, komme dit rige.
Endnu må vi vente, endnu må vi længes,
men lyset skal komme og mørket fortrænges.
Guds rige skal komme, men risikoen
er altid at miste håbet og troen.
For livet består i at håbe og vente
som børn, der mod jul er forventningsspændte.
Ingen forskel på vantro og fromme,
alle må vente på gudsrigets komme.
Guds søn har besøgt os, og lige siden
har mennesket levet i adventstiden.
Lyset skal komme, og mørket skal vige,
ske din vilje, komme dit rige!”

Første dag gik og vi fik bygget et spisebord, lavet
bålplads, gravet fedtfælle, og vi deltog i lejrens
første lejrbål på ’’See arena’’. Her var en kæmpe
scene sat op foran en plads, hvor alle 15.000 deltagere + det løse kunne stå og se med.
Vi var på lige fra første dag, hvilket vi var nød til,
da vi ikke havde så meget tid til opbygning af lejren, fordi vi havde valgt at bruge mere tid på aktiviteter. Allerede søndag morgen skulle vi alle på
patruljetur, en tur som varede 24 timer. Nogle havde valgt at gå hike og overnatte på et slot, vi seniorer havde valgt et løb der hed ’’på flugt’’, her fik vi
smag for, hvordan det var at leve som flygtning.
Alle spejdere fra Gjøl havde gået mange kilometer, så da vi var hjemme på pladsen igen mandag,
var vi meget trætte, og denne dag blev vores officielle afslapnings dag.

Johannes Møllehave
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Dagene gik og vi kom alle ud på mange sjove aktiviteter. Nogle af os var ude at sejle kajak, for ikke
at nævne, at enkelte også gik på kajakkerne, nogle

Spejdernes sommerlejr 2010
bindelse med vores fødselsdag
også en tale for os.
Radio, tv, computer og fyrværkeri er måske umiddelbart ikke
lige ord du ville sætte i sammenhæng med en spejderlejr, men

legede med ild, andre fangede
fisk samtidigt med, og nogle var
på en aktivitet, hvor det hele gik
op i leg og spil.
Udover aktiviteterne var der
mange andre faciliteter såsom
spejderlounge, Cafeer, supermarkedet, ”55 grader nord” – en butik spækket med spejderudstyr,
og skulle man få lyst til at gå i
Moské eller Kirke var der også
rig mulighed for det. Hele pladsen var som én stor by eller som
en verden for sig. En verden, fordi vi ikke kun var samlet fra hele
Danmark, men fra 25 forskellige
lande verden over. For mig personligt var det helt klart det fedeste ved lejren, og jeg har selv et
engelsk tørklæde liggende på mit
værelse byttet væk for en hue, og
vi er flere i gruppen, som stadig
har kontakt til flere englændere.
Lørdag den 31. juli fyldte korpset, KFUM- Spejderne, 100 år,
og dette blev fejret med morgenmad, gaver og kagemand til
alle 15 000 deltager samt et brag
af et show på ’’See arena’’, hvor
Camilla Ottesen var vært, og
hvor vi fik hilsener fra forskellige kendte. Lars Løkke Rasmussen var der nede for at besøge sine børn, og holdt i for-

her kan du godt tro om igen, for
vi er også i udvikling. See 20:10
havde under hele lejren sin egen

Radiostation og eget TV-studie,
hvorfra der blev lavet nyheder
som udelukkende handlede om
lejren. På pladsen var der trådløst internet, så der var rig mulighed for at bruge computere. Et
flot fyrværkeri kom ind i billedet
ved afslutningslejrbålet. En utrolig gennemført afslutning på en
helt uforglemmelig sommerlejr.
Til sidst vil jeg gerne sige stort
tillykke til Steen Hessellund.
Steen fik på korpslejren udleveret sin 50 års stjerne af vores
statsminister Lars Løkke Rasmussen, en stjerne som beviser
at Steen har været aktiv spejder
i 50 år.
Anne Torp

KFUM-spejderne
KFUM-spejderne
på Gjøl
Meste Götti Gruppe
Sted:
Spejderhytten på Vinklen
Gruppeleder:
Lise Winther Breumlund
Tlf. 98 27 77 01
Mødetider:
Ulve (1.-3. kl)
Tirsdag kl.18.30-20.00
Spejdere (4.-7. kl)
Onsdag kl. 18.00-19.30
Seniorer (fra 8. kl)
Onsdag kl.19.30-21.00
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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.

Nav ne

Simon Reeves Nygaard
Døbt den 18. juli
Søn af Ann-Carina Reeves og
Kim Søren Nygaard, Gjøl

Grethe Høgsted Christensen og
Kim Simonsen, Gjøl
Viet den 14. august

Sisse Mølbach Djernæs og
Brian Poulsen, Gjøl
Viet den 21. august

Susanne Drachmann Jensen
og Torben Nygaard Larsen,
Brovst
Viet den 28. august

Isabella Krag Kjeldsen
Døbt den 29. august
Datter af Malene og
Thomas Krag Kjeldsen, Gjøl

Emil Lange
Døbt den 29. august
Søn af Mette og Jesper Lange,
Gjøl

Gud & Pasta

Gud & Pasta
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Nav ne

Anni Brinkmann Larsen og
Mads Gadfelt, Hjørring
Viet den 21. august

Mathilde Ravn Nielsen og
Rasmus Ravn Nielsen, Gjøl
Døbt den den 22. august
Børn af Ann Ravn Simonsen og
Johnny Nielsen, Gjøl

Olivia Elisabeth Kjærgaard
Christensen
Fremstillet den 22. august
Datter af Maria Louise Kjærgaard
Christensen og Morten Haugaard
Christensen, Aalborg

Døde
Jette Skall
Anna Elisabeth Mathiasen
Mark Bjørnskov Pedersen
Leif Skov

Frida Offersøy Nielsen
Døbt den 26. september
Datter af Bente Møller-Jensen
og Michael Offersøy Nielsen,
Gjøl

Lean Kjær Holme
Døbt den 26. september
Søn af Sanne Kjær Larsen og
Kasper Busch Holme,
Aalborg

Minikonfirmander
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Indre Mission
November

Januar

Februar

Torsdag den 18. kl. 19.30
Bibelstudieaften v. Bjarne Toulborg.

Fredag den 7.
Kredsens nytårsfest på Sanden
Bjerggaard. Tale v. Generalsekretær
Thomas Bjerg Mikkelsen.

Lørdag den 5. kl. 9.00
Bibeldag i Aabybro v. Jens Ole
Christensen, København.

Fredag den 26. kl 19.30
Adventsfest for hele familien.
Grethe og Kaj Kristensen, Ryå,
medvirker. Lotteri til fordel for
Fremtidsbørn.

December
Torsdag den 16. kl. 19.00
Førjulehyggeaften med bl.a. spil om
medbragte pakker.

Uge 2
Evangelisk Alliances Bedeuge.
Se Aabyposten.
Torsdag den 20. kl. 19.30
Bibelstudieaften v. Bjarne Taulborg.
Torsdag den 27. kl. 19.30
Temaaften v. mis. Preben Hansen,
Aalborg. Emne: “ Er du grebet af
Kristus?“

Torsdag den 17. kl. 19.30
Bibelstudieaften v. Bjarne Taulborg.

Fælleskirkelig bedekreds
Torsdag den 3. februar kl. 19.30
Hos Wanda og Egon Buus,
Nørredigevej 40.

Høstgave
Ved høstgudstjenesten den 19. september blev der indsamlet et beløb
på 4.200 kr.
Menighedsrådet har besluttet at dele
pengene mellem:
• Møltrup Optagelseshjem
• Jydsk Børneforsorg/Fredehjem
• Jammerbugt provsti projekt
”Omsorg for din nabo”
• Kirkens Korshær i Aalborg
• KFUKs Sociale Arbejde
På modtagernes vegne:
Hjertelig TAK for gaven.
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Koranlæsning
Vil du være med til at læse Koranen fra ende til anden?
og hans samtid – og hvad der siden skete. Jeg er
fuldt ud klar over, at jeg ikke kan yde Koranen
fuld retfærdighed, fordi jeg ikke selv
kommer fra den kultur, men vi kan dog
i det mindste få undersøgt, om vore fordomme holder, eller de blot er – fordomme. Og vi vil kunne undersøge,
på hvilke områder vi er enige med
muslimerne, og på hvilke vi må være
uenige.

Koranen er skrevet på arabisk, og teksten er hellig
for muslimer. En troende muslim skal læse og udtale teksten på arabisk. Det kan vi
ikke-muslimer ikke leve op til. Men
heldigvis er Koranen oversat til dansk, endda til et letlæst og smukt nutidsdansk. Den kan købes i boghandelen, forlaget er ”Vandkunsten”.
Koranen er islams grundbog, ligesom
Bibelen er kristendommens og Gammel Testamente er jødernes grundbog.
Derfor kan læsningen af Koranen give
os et lille indblik i, hvad den muslimske kultur bygger på.
Jeg forestiller mig, at vi begynder efter
nytår. Vi mødes hver anden mandag aften, vi læser cirka 50 sider pr. gang
hjemme og snakker om indholdet, når vi mødes.
Og hver gang vil jeg, så vidt jeg nu kan som pensioneret folkekirkepræst, fortælle om Muhammed

Hvis vi følger denne plan, kan vi gennemføre læsningen på ti mandage. Vi
begynder mandag den 10. januar 2011
kl. 19.30 i Gjøl Sognegård. Deltagelse er gratis, men jeg vil bede dig tilmelde dig i forvejen på 41 62 21 05
eller ggtt@live.dk, så jeg kan se, om
der overhovedet er interesse for Koran-læsningen.
Venlig hilsen Troels Tejlgaard

det sker
Salmer & litteratur

Familiegudstjeneste

Tirsdag d. 23. november kl. 19.00-20.00
i Vedsted Kirke
Onsdag d. 9. februar kl. 19.00-20.00
i Biersted Kirke

2. søndag i advent kl. 10.15 i Gjøl Kirke
Luciaoptog & sang ved Kirkens Børnekor
og optrin ved Minikonfirmanderne.

M udgangspunkt i litteraMed
tur
t af Karen Blixen får hver
aften
sit eget tema, hvoruda
fra
f salmerne vælges.
Aftnerne
er et samarbejde
A
mellem Vadum, Biersted,
Vedsted og Gjøl sogne.
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det sker
De 9 læsninger

Særlige julegudstjenester

3. søndag i advent
kl. 19.30 i Gjøl Kirke

Dagplejegudstjeneste
Mandag d. 13. december
kl. 10.00

En musikgudstjeneste
bygget op omkring
9 læsninger fra biblen,
der fører os gennem
Guds historie fra
skabelsen til Jesu fødsel.

Børnehavegudstjeneste
Torsdag d. 16. december
kl. 10.00
Skolegudstjeneste
Onsdag d. 22. december
kl. 8.15
Alle er velkomne
til at deltage i de
forskellige gudstjenester.

Julekoncert med Gjøl Sognekor
Salmer til Tiden

Tirsdag d. 30. november kl. 19.30
i Gjøl Kirke

– en aften i selskab med Willy Egmose
Mandag d. 17. januar kl. 19.30 i Gjøl Kirke

Intet kan skabe julestemning som vores kære
julesalmer. De fleste mennesker har et nært
forhold til en god håndfuld julesalmer – vi
synger dem i kirken, og mange af os synger
dem også rundt om juletræet juleaften. I år vil
Sognekoret holde en julekoncert, hvor de traditionelle julesalmer vil være i centrum. Vi vil
synge alle de kendte julesalmer, og publikum
vil også have mulighed for at få luftet sangstemmen. Så kom til en hyggelig og stemningsfuld julekoncert med Sognekoret under
ledelse af organist Jan Mygind.

Gjøl kirke har været så heldige at få Willy Egmose til kirken for at præsentere sin nye sangbog ”Salmer til tiden”.
Det bliver en aften med musik og fællessang,
hvor nogle af de nyere salmer præsenteres.
Willy Egmose har været aktiv jazzmusiker sideløbende med sit virke som organist ved
Skjern Kirke siden 1968. De sidste mange år
har han arbejdet med at lade de to verdener
mødes og har høstet stor anerkendelse herfor.
Tilfældigt stiftede han i radioen bekendtskab
med Lars Busk Sørensen og hans salmer. Det
satte ham i gang med selv at komponere, og
senere har han sat melodier til en del andre
forfatteres tekster. Willy Egmose benytter i
sine melodier elementer fra
jazzmusikken, men forsøger samtidig at bevare kontakten med de kirkemusikalske rødder.
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de t sker
Gud & Pasta med dukketeater
Onsdag d. 16. februar
kl. 17.30 i Gjøl Kirke

Krybbespil
Tirsdag d. 21. december kl. 19.00 i Gjøl Kirke
Det traditionsrige krybbespil opført af elever fra
Gjøl skole.

Vi starter med en kort gudstjeneste i børnehøjde, denne gang med dukketeater. Derefter går vi i sognegården for at spise sammen. Arrangementet er gratis, men vi vil
gerne have en tilmelding senest den 13. februar til Lone Krogsgaard tlf. 98 27 70 50
eller lrk@km.dk

Kyndelmissegudstjeneste
Søndag d. 6. februar kl. 19.00 i Gjøl Kirke
Kyndelmisse markerer vinterens midte og koldeste tid, en tid hvor vi mere end på nogen anden årstid længes efter lyset. Derfor vil vi denne
aften høre om Ham, der om sig selv har sagt:
”Jeg er verdens lys; den som tror på mig, skal
aldrig vandre i mørket, men have livets lys”. I
den allermørkeste tid vil vi hente lys i evangeliet og tænde det for
hinanden. Kirken
vil være optændt af
en masse levende
lys. Gjøl Sognekor
medvirker og efter
gudstjenesten er der
kaffe i våbenhuset.

Syng sammen
Torsdag d. 3. marts
kl. 19.30 i Gjøl Sognegård
Denne aften vil Solveig Poulsen og
Kaj Mortensen Christensen skiftes
til at fortælle lidt om, hvad de har
oplevet gennem livet. Undervejs
vil de finde sange, som vi kan synge med på, og som har betydet noget for dem i deres færden.

Fastelavnsgudstjeneste
Søndag d. 6. marts kl. 14.00 i Gjøl Kirke

Sogneaften med Ingrid Buch
Torsdag d. 10. februar kl. 19.30
i Gjøl Sognegård
Foredrag med Ingrid Buch, redaktør/
vært på TV2 Nord. Hun fortæller og viser billeder fra ” En arbejdsdag på TV 2 Nord.”
Aftenen er arrangeret af Gjøl Menighedsråd
i samarbejde med Gjøl Husmoderkreds og
Gjøl Borger & Erhvervsforening.

En familiegudstjeneste for store og små, og
man må gerne komme udklædt. Efter gudstjenesten er
der tøndeslagning på Bejlegaarden og kakao med fastelavnsboller i sognegården.
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ADRESSER:

GUDSTJENESTER

Sognepræst
Lone Krogsgaard
Kirkebakken 7, Gjøl
Tlf./fax 98 27 70 50
Mobil 51 51 46 48
lrk@km.dk

DATO

Mandag fridag. Ved ferieog fridage henvises til
sognepræsten i Biersted
tlf. 98 26 80 38

DECEMBER

ANDET

PRÆST

NOVEMBER
Søndag
1. s. i advent

den 21.
den 28.

10.15
10.15

CL
LK

2. s. i advent

den

LK

3. s. i advent
4. s. i advent
Juleaften

den 12.
den 19.
den 24.

Juledag

den 25.

2. juledag

den 26.

10.15 Familiegudstjeneste
med Luciaoptog
19.30 De 9 læsninger
9.00
15.00 Inds. til Børne16.30 sagens Fællesråd
11.00 Inds. til Børnesagens Fællesråd
9.30

LK

LK
LK
LK
NN

5.

CL
LK
LK
LK
CL

Træffes bedst
på mobil 20 23 74 50
Mandag fridag

JANUAR
Nytårsdag

den

Organist
Jan Mygind, tlf. 40 52 42 71

Søndag
Søndag
Søndag
Søndag
Søndag

den 2.
den 9.
den 16.
den 23.
den 30.

16.00 Inds. til Det Danske
Bibelselskab
10.15
10.15
9.00
10.15
10.15

den 6.
den 13.
den 20.
den 27.

19.00 Kyndelmisse
10.15 Inds. til Nicolaitj.
10.15
9.00

den

14.00 Familiegudstjeneste LK

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
Udgivet af Gjøl menighedsråd.
Kirkebladsudvalg: Charlotte Fischer,
Rikke Christensen og Jonna Uttrup.
Ansvarshavende redaktør:
Lone Krogsgaard.
FORSIDEFOTO: Fra Gjøl Kirkes altertavle.
DEADLINE: For næste blad d. 17. januar.
Stof hertil sendes til Lone Krogsgaard.
Udkommer medio marts.

1.

LK
NN
LK
LK
LK

FEBRUAR
Søndag
Søndag
Søndag
Søndag

MARTS
Fastelavn

6.

LK = Lone Krogsgaard · CL = Cathrine Lauritsen · NN = Intet navn
NB: Der tages forbehold for ændringer i gudstjenestelisten,
da Cathrine Lauritsen går på barsel fra nytår, 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

Besøg

Tirsdag den 7. december kl. 19.00
Tirsdag den 4. januar kl. 19.00
Tirsdag den 1. februar kl. 19.00

Jeg kommer gerne på besøg i hjemmet eller på sygehuset. Sig blot til,
hvis der er brug for en snak.
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Møderne er offentlige og alle er velkomne

Lone Krogsgaard

TEAM LYNDERUP 97 17 34 08

Graver
Pia Bejlegaard,
Kirkegårdskontoret
Tlf. 98 27 72 90 /
privat tlf. 98 27 73 74
pia@gjoelkirke.dk
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