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Decembernat. Engle slår vingerne ind
og lander forsigtigt i menneskesind
de hvisker om barnet som stille blev til:
I nat kan I møde ham her, hvis I vil!

Iben Krogsdal, 2009, 2015.



Jul i en corona-tid
Corona-tid er en forfærdelig tid – 
jule-tid og corona-tid passer dårligt 
sammen. I julen plejer vi at være 
sammen – tæt sammen. Vi plejer 
at mødes med familie og venner 
fra nær og fjern. Vi spiser, drikker, 
snakker, synger og hygger os. MEN 
i år går det ikke, siger statsministe-
ren og de faglige myndigheder. 

I kirken til jul plejer vi også at være 
sammen – mange sammen. Jule-
aften plejer vi at klemme os sam-
men – alle 800 – nogle må stå op, 
andre går endda hjem. Det eneste i 
år der ligner sådan som julen plejer 
at være i kirken, det er hjem. Julen 
hjemme sammen med dem vi plejer 
at være sammen med.
Derfor har vi prøvet på at tænke 
nyt. Vi har ikke et sted i sognene, 
hvor der kan være i nærheden af 
800 – eller måske nærmere 600, 
da vore tyske gæster jo nok ikke 
kommer. Vi skal nemlig holde 2 
meters afstand og der må kun være 
1 person pr. 4 m2. 
Juleaften holder vi i år virtuel guds-
tjeneste sammen kl. 15. Man kan få 
tilgang til gudstjenesten på Face-
book (Henne Lønne Kirker) eller 
gennem hjemmesiden:

sogn.dk/henne

Det er ikke det samme som at sidde 
i kirken sammen og synge: Et barn 
er født i Betlehem. Derfor gør vi 
også noget mere.

Den 13. dec. i Henne og den 17. 
dec. i Lønne synger vi julen ind.  
Vi mødes i kirken og synger alt  
det, vi gerne vil synge. Altså de,  
som kommer, bestemmer, hvad  
der skal synges.

Juledag og 2. juledag er der guds-
tjeneste i begge kirken hhv. kl. 9 og 
10.30. Det bliver i år 2 familieven-
lige julegudstjenester, hvor vi hører 
juleevangelium og synger det, som 
hører en rigtig julegudstjeneste til.

Nytårsaften holder vi i kirkerne om 
eftermiddagen, ganske som vi plejer 
med kransekage osv.

Julen i Henne  
og Lønne kirker:
13. dec. kl. 15 – Vi synger julen 

ind i Henne kirke 
17. dec. kl. 19 – Vi synger julen 

ind i Lønne kirke 
24. dec. kl. 15 – Juleaften –  

Vi mødes hjemme sammen til 
virtuel gudstjeneste 

25. dec. kl. 9.00 i Lønne –  
kl. 10.30 i Henne – Familie- 
julegudstjeneste

26. dec. kl. 9.00 i Henne –  
kl. 10.30 i Lønne – Familie- 
julegudstjeneste

31. dec. kl. 14.30 i Henne –  
kl. 16.00 i Lønne – Vi ønsker 
hinanden et godt nytår med en 
nytårsgudstjeneste

(Hvis restriktioner vedr. Covid-19 
ændrer sig, kan der ske aflysninger 
eller komme nye initiativer)

Præstekontoret 
– er lukket pga. smittefaren. Jeg 
træffes for samtale eller andet på 
tlf. eller mail. Se sidste side i kirke-
bladet.

aktiviteter
– kan pt. ikke gennemføres. Skulle 
der sker ændringer i dette henvises 
til VesterhavsPosten.

Det sker i  Henne & Lønne sogne
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Kniplingerne er udført af Vera 
Sommer.
Mønstret er fra Selskabet for 
Kirkelig Kunst og hedder hjerte 
og kors tegnet af Erik Ellegård 
Frederiksen.
Menighedsrådet ønskede, at om-
danne kniplede dele af en gammel 
alterdug til et altergangssæt, men 
på grund af stoffets ælde kunne 
dette ikke lade sig gøre, derfor 
blev Vera spurgt, om det var noget 
for hende, at kniple et nyt sæt.
Det ville Vera gerne og det meget 
smukke resultat foreligger nu og 
Menighedsrådet siger hjertelig 
tak for den indsats, som Vera har 
udøvet i forbindelse med sættet.

Kvong Menighedsråd

GudstJenester På 
BlåBJerG PleJehJem
Indtil videre er gudstjenesterne på 
plejehjemmet aflyst.

Trods den nuværende situation, 
håber jeg at vi kan holde fast ved 
følgende arrangementer:

vi synGer Julen ind  
i kvonG kirke
Onsdag d. 9. december kl. 19.00. 
Salmerne i første halvdel er fastlagt, 
men efter kaffepausen er der ønske-
koncert. Husk at vi pga. Covid-19, 
følger de gældende regler. Vi ses!

vi synGer Julen ind  
i nr. neBel kirke
Søndag d. 13. december kl. 14.30.
Salmerne i første halvdel er fastsat, 
- efter kaffepausen er der ønske-
koncert. Husk at vi pga. Covid-19, 
følger de gældende regler. Vi ses!

JuleGudstJenesten 
P.g.a. Covid-19, har vi i år fået lov 
til at låne Form og Fritids store hal 
til julegudstjenesten. Derfor bliver 
der fælles gudstjeneste for sognene, 
Nr. Nebel, Lydum og Kvong, jule-
aftensdag kl. 15.00. 
Det bliver meget anderledes, at 
skulle holde julegudstjeneste på 

denne måde, men med hjælp fra 
indskolingseleverne, som har sagt 
ja til at hjælpe med pynt til juletræ-
erne og tegninger til en altertavle, 
håber vi alligevel på at det bliver en 
fin oplevelse for alle, – vi glæder os, 
til at se jer!

nytårsskål
Nytårsdag kl. 15.00 i Kvong kirke 
og kl. 16.30 i Nr. Nebel kirke. 
Efter gudstjenesterne er der mulig 
for at ønske hinanden Godt Nytår 
med et glas bobler og et stykke 
kransekage.

læsekreds i kvonG
Læsekreds begynder torsdag d. 
28. januar kl. 19.00, Betty Smith 
»Der vokser et træ i Brooklyn«

sanGkor 
v/Nr. Nebel kirke er startet igen. 
Vi synger hver torsdag kl. 16.00  
i kirken, med organist Karen  
Marie Madsen.

nyt alterGanGssæt
Ved høstgudstjenesten den 27. 
september 2020, blev Kvong Kir-
kes nye altergangssæt taget i brug.
Sættet består af et kalkklæde og et 
klæde til disken.
Begge med kniplede kanter.

Det sker i  Nr. Nebel, Lydum & Kvong sogne
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konstitueret Præst  
i en corona tid
Så er de første måneder efter  
Kasper Bøtkers afsked forløbet, og 
jeg nyder mit vikariat ved kirkerne. 
Det forlyder, at det kommer til 
at trække lidt ud med ansættelse 
Kasper Bøtkers afløser, da prøve-
prædikener og ansættelses samtaler 
på grund af Corona restriktioner er 
udsat nogen tid.
Det er på alle måder en brydnings-
tid for både menighed, kirkebetje-
ning og præst.
Vi forsøger på bedste måde både 
at overholde gældende bestemmel-
ser og beskytte kirkens personale, 
samtidig med at vi har en over-
ordnet målsætning om at opfylde 
menighedens ønsker så godt, som 
det kan lade sig gøre. Det er lidt af 
en balancegang, som giver udfor-
dringer for alle parter og maner til 
forståelse og til overbærenhed.
Vi har været nødt til at sige nej til 
menighedssang ved nogle kirkelige 
handlinger, – i disse tilfælde er det 
alene vores kirkesanger, Preben 
Olesen og jeg der må synge, – godt 
at vi har så dygtig en kirkesanger. 
Det er en stor glæde, at have så 
dygtige folk både som kirkesanger 
og organist. Det er ikke nogen selv-
følge i sogne af vores størrelse.

synG Julen ind  
i lunde oG outruP 
kirker
Lunde kirke tirsdag den  
8. december kl. 19.00
Outrup kirke tirsdag den  
15. december kl. 19.00
Kom og vær med til at synge julen 
ind i pastoratets kirker.
Der vil blive lejlighed til at vælge 
netop din yndling julesalme.

I december måned vil vi forsøge at 
arrangere nogle tiltag med ” syng 
julen ind” og ”de ni læsninger ” 
i kirkerne, således at der i begge 
sogne vil blive lejlighed til at synge 
nogle af advents- og juletidens 
mange smukke salmer.
Da vi ikke vil stå i den situation, at 
vi skal afvise mange mennesker til 
juleaftens gudstjenesterne, fordi vi 
efter de gældende Corona regler bli-
ver for mange i kirken, er det i skri-
vende stund planen,  at vi engang 
i december optager en juleaftens 
gudstjeneste og lægger den ud på 
kirkens hjemmeside og på Face-
book den 24. december.
Første juledag vil der ikke være 
gudstjeneste i kirkerne; men derimod 
både gudstjeneste 2. og 3. juledag, 
hvor jeg vil forsøge at kompensere 
for, hvad vi kommer til at savne ved 
ikke at komme i kirkerne juleaften.
Efter gudstjenesterne nytårsdag vil 
der blive lejlighed til at ønske hinan-
den et godt nytår, idet menighedsrå-
dene med omhyggelig hensyntagen 
til gældende Corona regler vil være 
vært for et glas champagne og lidt 
sødt til ganen.
Men uanset Corona regler og man-
ge restriktioner glæder vi os i kirken 
til igen på forskellig måde at skulle 
fortælle budskabet om, at Gud i sin 

JuleGudstJeneste  
På BaunBo i lunde:
Torsdag den 10. december 
kl. 14.30

JuleGudstJeneste  
På mølleGården  
i outruP:
Onsdag den 23. december 
kl. 11.00

Det sker i  Outrup og Lunde sogne
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ProGram for 

i outruP:

December:
Fredag d. 11. kl. 18.00 julemiddag 

i missionshuset, derefter taler 
Bjarne Hvidberg Tistrup til slut 
synger vi julen ind. 
Juletræsfesten er aflyst.

Januar og Februar:
Alle møder og bibeltimer er aflyst 
på grund af coronaen.

Marts:
Torsdag  d. 18. møde i missions-

huset pastor imiritus Thomas 
Kristensen, Hvide Sande taler.

Hvor intet andet tidspunkt er 
nævnt, er alle tidspunkter kl. 19.30.

For leje af Missionshus, henven-
delse til Bent Krog, Stadionvej 36. 
På tlf. 75 25 11 83 eller 
mobil 61 39 12 49.

Formand Bernhard Simonsen, 
Trekanten 2, 6855 Outrup, 
tlf. 75 25 11 92 eller 
mobil 22 50 74 78.

grænseløse og grænsesprængende 
kærlighed sendte sin Søn til jord. 
Sendte ham som barn på bare fød-
der, at Gud lod ham vokse til,  for at 
fortælle alle som vil høre derpå, at 
himlens og jordens Gud han er først 
og fremmest kærlighedens, glædens 
og tilgivelsens Gud, som vil at vi 
skal kunne leve med frimodig og 
med glæde over livet, fordi han har 
taget sig af al vor skyld og skam, så 
vi kan få  hænderne fri til at tage sig 
af hinanden.
Julens fortællinger er jo nogle fan-
tastiske fortællinger fuld af lys og af 
glæde, af englesang og julefryd, der 
fortæller, at julens glæde og fryd ikke 
kun er en glæde for de velbjergede 
og dem med tjek på det hele, og dem 
der har  deres på det tørre. Men at 
julens fortællinger blev skabt blandt 
små og bange hyrder og forknytte 
og forknuede småkårsfolk, og han 
som blev født i julenatten derude på 
overdrevet uden for Betlehem, han 

havde livet igennem en sær forkær-
lighed for de små og de svage, for 
enkerne og de faderløse, og dem 
som ingen regnede for noget. Alle 
dem gav han ny værdighed og viste 
dem, at også de hørte til blandt Guds 
elskede små.  Det skal vi huske at 
tænke med også i Lunde og Outrup 
sogne i denne tid. Det er dobbelt 
tungt at være forkuet og forknyt og 
ensom, når alle andre nyder hinan-
dens fællesskab og glæder sig.
Jeg vil ønske alle i begge sogne en 
glædelig advent og en rigtig glæde-
lig jul. Ved langt de fleste gudstjene-
ster i kirkerne kunne vi sagtens være 
mange flere. Det er næstens kun ju-
leaften, at vi er nødt til at lave krum-
spring for at overholde gældende 
regler. På alle andre tider kunne vi 
sagtens være mange flere til sammen 
at glæde os over samvær, salmesang 
og gudstjeneste fællesskab.
Så velkommen i Lunde og Outrup 
kirker. Kirkens gudstjenester er for 
alle uden undtagelse både nu og i 
det kommende år. Kom og tag din 
nabo med.
Og også godt nytår til jer alle når 
den tid kommer. Der er nye gudstje-
nester allerede første nytårsdag og 
næsten hver søndag året rundt. Der 
er I også hjertelig velkommen.

Arne Aa

de ni læsninGer 
lunde oG outruP 
kirker med årets 
konfirmander
Søndag den 20. december
4. søndag i advent, kl. 14.00 i 
Outrup og kl. 15.30 i Lunde.

Det sker i  Outrup og Lunde sogne
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kirkeBil
Det er muligt at bestille kirkebil 
til gudstjeneste og til øvrige 
arrangementer i kirkeligt regi. 
Kirkebilen bestilles hos 
Lunde Taxa tlf. 75 28 20 13

BaBysalmesanG 
For alle 7 sogne i Blåbjerg i 
Nr. Nebel kirke. Forældre til 
børn i alderen 2-12 måneder 
indbydes til babysalmesang.

På grund af coronavirus bliver det 
lidt anderledes end normalt. Der 
er ikke uldtæpper på gulvet som 
underlag til børnene. I stedet skal 
de ligge på et medbragt tæppe eller 
dyne på bænkene. På den måde 
sikrer vi den nødvendige afstand 
mellem de deltagende. 
Det er meget vigtigt med TIL-
MELDING. Der er kun plads til 
6 mødre med babyer og der er kun 
adgang for tilmeldte.
Når det er sagt, vil vi gøre alt for 
at oplevelsen bliver så god som 
muligt.

Tilmelding til organist  
Marie Madsen via mail: 
karenmarie_madsen@hotmail.com
eller sms til 51 40 08 88 

I babysalmesang synger vi for 
børnene. De er meget opmærk-
somme og suger indtrykkene til sig. 
I babysalmesang fokuseres der på, 
at barnet får en god oplevelse af sal-
mesang og kirkerum i samspil med 
mor/far og de øvrige deltagere.
 
Det handler ikke om, hvordan du 
synger. Man synger bare så godt 
som man nu kan, og salmerne læres 
undervejs.
  
Hvordan foregår det?
Vi synger det første vers af en salme 
eller børnesang, og for at påvirke 
flere sanser laver vi fagter til nogen 
af sangene, blæser sæbebobler, leger 
med farvestrålende tørklæder, mm. 
Ved at stimulere flere sanser på én 
gang, lagrer oplevelsen sig bedre i 
børnenes hukommelse. Det bety-
der, at de har langt lettere ved at 
huske ord, vi har sunget og bevæget 
os til, end ord, vi blot har sagt.

HUSK - det er ingen ulejlighed at 
ringe til præsten, hvis man har behov 
for denne, evt. ved en hjemmealter-
gang, eller blot ved en samtale. 
Det samme gælder ved indlæggelse 
på sygehus, hvis besøg ønskes. 
Præsten får ikke automatisk besked.

Medbring tæppe eller dyne, som  
dit barn kan ligge på.

Forår 2020
Torsdage kl. 11.00-11.45: sang
  kl. 11.45-12.30: kaffe/the
1. torsdag d. 21. januar
2. torsdag d. 28. januar
3. torsdag d. 4. februar
4. torsdag d. 11. februar
VINTERFERIE
5. torsdag d. 25. februar
6. torsdag d. 4. marts
7. torsdag d. 11. marts
8. torsdag d. 18. marts

Det sker | Fælles for de 7 sogne
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HENNE & LØNNE 
KIRKER

Sognepræst
Thue Raakjær Jensen
Blåbjergvej 160, 6854 Henne
Tlf. 21 63 93 12
e-mail: trj@km.dk
Træffes bedst formiddag tirs-fre

Graver
Birgitte Davidsen
Tlf. 24 66 13 55
e-mail: 
hennelonnekirker@outlook.dk

Gravermedhjælper
Lena Mikkelsen 

Organist: 
Ulrike Witte
Tlf. 40 24 23 05

Kirkesangere
Kirstine V. Sørensen
Tlf. 30 23 51 70

Kaj Nielsen
Tlf. 75 28 99 40

HENNE & LØNNE  
SOGNES 
MENIGHEDSRÅD

Formand 
Søren Rask Jessen
Tlf. 20 30 41 39
e-mail: 8881@sogn.dk 

Næstformand
Ann Katrine Rye Marstrand
Tlf. 22 87 53 08

Kontaktperson
Birgitte Thuesen Bjerg
Tlf. 27 57 24 13

Kasserer
Hanne Jørgensen
Tlf. 29 92 56 02

Kirkeværge
Ove Sidding Nielsen
Tlf. 23 71 74 41

Menighedsrådsmedlem
Yvonn Tittel
Tlf. 20 60 45 65

NR. NEBEL, LYDUM  
& KVONG KIRKER

Sognepræst 
Ann Andersen
Bredgade 88, 6830 Nr. Nebel
Tlf. 75 28 80 79
e-mail: aan@km.dk

Graver Nr. Nebel og Lydum
Erik Møller Thomsen
Tlf. 29 79 48 51, undt. mandag
e-mail: graver-nn@nlkirker.dk

Graver Kvong 
Heidi Harmsen
Tlf. 40 10 81 37
e-mail: graverkvong@gmail.com

Organist:
Karen Marie Madsen
Tlf. 51 40 08 88, undt. mandag

Kirkesangere
Jens Simonsen
Tlf. 75 27 02 48 / 22 22 41 60, 
undt. mandag

Birgitte Kudsk
Tlf. 75 25 00 69  / 61 79 13 32,
undt. mandag

NR. NEBEL-LYDUM 
SOGNS 
MENIGHEDSRÅD

Formand
Anette Hansen
Tlf. 75 28 82 39
e-mail: 
anettestengaarden@gmail.com

Næstformand
Anna Marie Gandrup Lauridsen
Tlf. 26 80 73 49

Kasserer
Jonna Madsen
Tlf. 75 28 86 86

Kirkeværge Nr. Nebel/Lydum
Lars Lyhne Christensen
Tlf. 60 93 26 54

Kontaktperson for personalet
Klaus Bomgaard
Tlf. 41 37 68 00

Menigt medlem
Else Berg
Tlf. 75 28 86 39

KVONG SOGNS 
MENIGHEDSRÅD

Formand
Anni Tromborg Vad
Tlf. 51 90 32 43
anniogegon@gmail.com

Næstformand
Tina Lindahl Henriksen
Tlf. 20 83 24 86

Kasserer
Claus Larsen
Tlf. 40 87 05 31

Kontaktperson
Henrik Haahr Pedersen
Tlf. 21 22 40 89

Kirkeværge 
Ib Henriksen
Tlf. 21 93 08 82

OUTRUP & LUNDE 
KIRKER

Konstitueret sognepræst
Arne Aa
Vester Husby, 6950 Ulfborg
Tlf.  40 49 83 05  /  75 28 20 71
Mail: arneaa@outlook.dk

Organist 
Jens Kruse Kristensen
Tlf. 22 12 13 48

Kirkesanger 
Preben Olesen
Tlf. 21 63 08 86

Graverhuset ved Outrup Kirke 
Birkegade 1, 6855 Outrup 
Tlf. 75 25 14 04

Graverhuset ved Lunde Kirke 
Gl. Lundevej 3, Lunde,  
6830 Nørre Nebel 
Tlf. 75 28 23 14

Præstesekretær 
Birte R. Thomsen 
Træffes tirsdag fra 9-13 
Tlf. 75 28 20 71
e-mail: brt@km.dk

OUTRUP SOGNS 
MENIGHEDSRÅD
e-mail: outrupkirke@mail.dk

Formand 
Frank Jensen
Tlf. 91 17 60 98

Næstformand 
Irma Rue Pedersen
Tlf. 75 25 16 26

Kasserer 
Jørgen Jespersen
Tlf. 75 25 19 13

Kontaktperson 
Egon Madsen
Tlf. 75 25 12 13

Kirkeværge 
Inger Marie Rønnstad
Tlf. 71 75 25 39

Sekretær 
Lene Flæng Pedersen
Tlf. 75 25 18 31

LUNDE SOGNS 
MENIGHEDSRÅD
e-mail: lundekirke@gmail.com

Formand 
Thorkild Møller Christensen 
Tlf. 51 20 61 85
Mail: landlyst11@bbsyd.dk

Næstformand 
David Kuntz Etzerodt
Tlf. 30 22 26 34

Kontaktperson og Kirkeværge
Anette Stammose
Tlf. 30 11 02 65
 
Kasserer
Lise Hvelplund
Tlf. 21 22 91 44
 
Sekretær
Susanne Pfænnner
Tlf. 20 91 45 73

Adresser  Mandag er fast fridag for præster, organister, kirkesangere og gravere

www.BLAABjERG-KIRKER.DK
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dag henne lønne lunde outrup nr. nebel kvong lydum

Gudstjenester i de 7 sogne i Gl. Blåbjerg

10. dec.
10.00 - AAA

Julegudstjeneste 
for børnehaven

13. dec. 3. s. i advent 15.00 - TRJ
Sanggudstjeneste 09.00 - AAA 10.30 - AAA 14.30 - AAN 

Vi synger julen ind 10.30 - AAN

17. dec. 19.00 - TRJ
Sanggudstjeneste

10.00 og 11.00 
Julegudstjeneste 
for børnehaven

20. dec. 4. s. i advent
15.30 - AAA

De ni læsninger m. 
årets konfirmander

14.00 - AAA
De ni læsninger m. 
årets konfirmander

10.30 - AAN 9.00 - AAN

24. dec. Juleaften 15.00 - TRJ
Virtuelgudstjeneste

15.00 - TRJ
Virtuelgudstjeneste

15.00 - AAA
Virtuelgudstjeneste

15.00 - AAA
Virtuelgudstjeneste

15.00 - Fælles 
for alle 3 sogne

15.00 - Fælles 
for alle 3 sogne

15.00 - Fælles 
for alle 3 sogne

25. dec. Juledag 10.30 - TRJ 9.00 - TRJ 10.30 - AAN 9.00 - AAN

26. dec. 2. juledag 9.00 - TRJ 10.30 - TRJ 09.00 - AAA 10.30 - AAA 9.00 - AAN 10.30 - AAN

27. dec. 3. juledag 10.30 - AAA 09.00 - AAA

31. dec. - Nytårsaften 14.30 - TRJ 16.00 - TRJ

1. jan. Nytårsdag 14.30 - AAA 16.00 - AAA 16.30 - AAN
Nytårsskål

15.00 - AAN
Nytårsskål

3. jan. 
Hellig Trekongers dag 10.30 - TRJ 10.30 - AAA 09.00 - AAA 10.30 - AAN

10. jan. 1. s. e. H3K 9.00 - TRJ 10.30 - TRJ 09.00 - AAA 10.30 - AAA

17. jan. 2. s. e. H3K 10.30 - AAA 09.00 - AAA 10.30 - AAN 9.00 - AAN

24. jan Sidste s. e. H3K 10.30 - TRJ 09.00 - AAA 10.30 - AAA 9.00 - AAN 10.30 - AAN

31. jan. Septuagesima 9.00 - TRJ 10.30 - TRJ 10.30 - AAN 9.00 - AAN

7. feb. Seksagesima 10.30 - TRJ 10.30 - AAA 09.00 - AAA 9.00 - AAN 10.30 - AAN

14. feb. Fastelavn 9.00 - TRJ 10.30 - TRJ 13.00 - AAA 10.30 - AAA

21. feb. 1. s. i fasten 10.30 - AAA 09.00 - AAA 10.30 - AAN 9.00 - AAN

28. feb. 2. s. i fasten 9.00 - AAN 10.30 - AAN

7. marts 3. s. i fasten 10.30 - TRJ 09.00 - AAA 10.30 - AAA 9.00 - AAN 10.30 - AAN

14. marts Midfaste 9.00 - TRJ 10.30 - TRJ 10.30 - AAA 09.00 - AAA 10.30 - AAN 9.00 - AAN

AAN = Ann Andersen  •  TRJ = Thue Raakjær Jensen  •  AAA = Arne Aa D
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