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Modne rønnebær bag dybgrønne grene 
rødt titter frem – 
Går igennem skoven ganske alene – 
nu må jeg hjem!

Gyldne farver og sensommerbrise 
fylder hjertet med vemodig musik, 
går og nynner en sensommervise 
fjernt fra byens larmende trafik.

Kirsten D. Jørgensen og Finn Jørgensen 1982
Nummer 353 i Højskolesangbogen.



JagtgudstJeneste 
Tirsdag den 21. september ved 
Henne Kirke kl. 19.00
Jagthorn, lækkerier og vildtpa-
rade, som det plejer at være, men 
vi håber på at kunne gennemføre 
gudstjenesten udendørs. Jagtguds-
tjenesten ligger lidt tidligere i år 
med håb om, at vi på vildtparaden 
kan have krondyr med.

HøJskoleformiddag 
Torsdag den 7. oktober kl. 10.00 
– inviteres der til højskoleformid-
dag på Henne Stationskro. Vi 
begynder med en kop kaffe og et 
rundstykke. 

Fortælling: Nymindegablejren 80 
år. En moderne militærlejr dengang 
og nu.
Pris for formiddagen: Kr. 75.
Vær med til en hyggeformiddag 
med sang og fortælling.
Tilmelding senest den 4. oktober til 
Henne Stationskro tlf. 7525 5024 
eller sms 2163 9312.

indvielse af  
ny kirkeklokke 
Søndag den 10. oktober kl. 10.30 
i Henne Kirke
Henne Kirke har fået en ny kirke-
klokke. I forbindelse med, at der er 
blevet etableret automatisk ring-
ning i Henne Kirke, har kirken fået 
en ny kirkeklokke, da den gamle 
klokke ikke kan tåle automatikken. 
Den gamle klokke er ikke gået på 
pension, men vil blive brugt ved 
specielle lejlighederne sammen med 
den nye klokke, da begge klokker er 
stemt sammen. Klokken er en gave 
fra A.P. Møllerfonden.

Til høstgudstjenesten den 10. 
oktober vil menighedsrådet gerne 
markere, at kirken har fået en ny 
klokke og inviterer derfor til en 
let kirkefrokost efter gudstjene-
sten. Det er menighedsrådet håb, 
at mange har lyst til at være med 
denne dag.

kirkebio 
Tirsdag den 26. oktober  
kl. 19.00 i konfirmandstuen
Se filmen ”Erna i krig” om en 
mor, som træder i sin søns sted 
under 1. verdenskrig.
Fra kino.dk: Det danske drama 
'Erna i krig' er en filmatisering af 
Erling Jepsens roman af samme 
navn. Året er 1918. Første Ver-
denskrig raser i Europa. Men 

hjemme hos sønderjyden Erna og 
hendes enfoldige søn, Kalle, er 
livet simpelt. Indtil den dag, hvor 
den lokale betjent Meyer banker 
på døren og hiver 17-årige Kalle 
i krig for at kæmpe på tyskernes 
side. Som dansksindet sønderjyde 
er Erna ikke meget for at støtte 
tyskerne - og bestemt heller ikke 
meget for, at hendes søn skal miste 
livet. Desperat ifører hun sig der-
for soldateruniform og lader sig 
indrulle i krigen.
Der vil blive serveret sodavand/vin 
og lidt godt til.
Tilmelding er ikke nødvendig

6. november  
– alleHelgen  
Igen i år holder vi allehelgens-
gudstjenester lørdagen før første 
søndag i november. D.v.s. den 6. 
november. Vi holder fast i at flytte 
gudstjenesten til lørdag, så der 
herved er god tid til, at familierne 
kan mødes. Der udsendes invita-
tioner, når tiden nærmer sig.

synge og spise 
Onsdag den 17. november 
kl. 17.30 på Nymindegab Kro
Endelig genoptager vi den gode 
traditionen med, at vi synger en 
time fra højskolesangbogen, hvor-
efter vi spiser en dejlig middag 
sammen. Pris for middag: kr. 150.
Tilmelding senest den 12. novem-
ber til trj@km.dk eller 
sms 21 63 93 12

konfirmation 2022 
Lønne 13. maj og Henne  
15. maj – begge dage kl. 10.30.
Der uddeles tilmeldingssedler på 
skolerne, men man er også vel-
kommen til at tilmelde sig på 
trj@km.dk
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gudstJeneste  
på baunbo i lunde:
Torsdag 2. september, kl. 14.00
Torsdag 7. oktober, kl. 14.00
Torsdag 4. november, kl. 14.00 
– Den første uge i hver måned.

gudstJeneste  
på møllegården  
i outrup:
Torsdag 16. september, kl. 14.30
Torsdag 21. oktober, kl. 14.30
Torsdag 18. november, kl. 14.30
Sæt kryds torsdag den 9. december: 
Fælles Julegudstjeneste for ældre i 
Lunde kirke kl. 14.00 med efterføl-
gende kaffe i Forsamlingshuset.

smågrupper
Om søndagen mødes et stort fælles-
skab til gudstjeneste. Har du lyst el-
ler nysgerrig efter et lille fællesskab, 
er du velkommen til det, vi kalder 
smågrupper. Hør mere hos præsten 
eller Yvonn Tittel (yti@jv.dk) 

Høstfest
Traditionen tro har vi plø-
jet, sået og høstet markerne. 
Det vil vi gerne sige Gud 
tak for! Det gøres smukt og 
pyntet i Outrup og Lunde, 
se gudstjenestelisten.

korsfeen 
– holder høstfest i Missionshuset 
i Outrup fredag den 17. septem-
ber fra kl. 14.00 til 16.30. 
Det er en eftermiddag, hvor vi syn-
ger høstsange sammen med vores 
kirkesanger Preben Olesen og vores 
organist Jens Kruuse.  Vi drikker 
kaffe og vores præst Thomas An-
cher Uth vil fortælle noget om sig 
selv og sit virke her i sognet. Der vil 
også blive plads til et par anekdoter. 
Vi glæder os til en hyggelig efter-
middag. Alle er velkommen.
Tilmelding til Petra Krogh 
på 26 96 73 60.

konfirmand  
opstart
I uge 43 begynder konfir-
mandforberedelsen i Lunde 

præstegård for Lunde og 
Outrup. Tirsdag den 12. okto-

ber er der konfirmandgudstjeneste 
og indskrivning for alle konfirman-
der og deres nærmeste pårørende. 
Vi mødes alle i Lunde kirke kl. 17.00 
til kort gudstjeneste og efterfølgen-
de er en forældreorientering og let 
aftensmad. Tilmelding til konfirma-
tionsundervisning med NemId via 
dette link https://www.folkekirken.
dk/livets-begivenheder/konfirma-
tion/konfirmandtilmelding. 

Tilmelding til den 12. oktober: skriv 
til lunde.sognvarde@KM.DK Skriv 
i emne: Tilmelding 12. oktober og 
antal personer.

skumringsgudstJe-
neste i lunde kirke!
Søndag den 24. oktober kl. 17.00 
er der skumringsgudstjeneste i 
Lunde Kirke! 
Efter gudstjenesten er der aftens-
mad i Forsamlingshuset. Menig-
hedsrådet og nogle frivillige laver 
noget mad. Konfirmanderne plejer 
også at hjælpe med det praktiske.
Vi spiser sammen og synger et par 
sange. Vi glæder os til en hyggelig af-
ten sammen! Det er en aften for hele 
familien. Vi slutter senest kl. 19.30. 
Pris pr. person: 50 kr. For en hel 
familie: 100 kr. Konfirmander gratis.
Tilmelding senest den 21. oktober 
til Anette Stammose på 
tlf. 30 11 02 65 eller 
Mail: anette@stammose.dk
Hilsen Lunde Menighedsråd.

grandækning 
– på Outrup Kirkegård. 
Mens vi nyder sensommeren, er vi på 
kirkegård så småt begyndt at forbe-
rede grandækningen. Som i år, om 
Coronaen det vil, begynder den 25. 
oktober, med at en masse gravere og 

tro Håb og kærligHed
Skovene omkring præstegården 
har fået navne. Der er tre, så det 
er naturligt at kalde dem Tro, Håb 
og Kærlighed. Der er sat to kunst-
værker op:  et kors og et hjerte som 
symboler. Der mangler et stort 
anker i den sidste skov. Kender du 
en der har et anker, så kontakt præ-
sten. Der vil blive etablereret stier 
i skoven, så sognebørn kan bevæge 
sig rundt. Følg med på Facebook, 
hvornår skovene er tilgængelige.

Julekoncert 
– med Simone i Lunde Kirke tirs-
dag den 23. november kl. 19.00
Oplev Simone, en af Danmarks 
absolut dygtigste sangerinder, ved 
en bevægende og stemningsfyldt ju-
lekoncert akkompagneret af pianist 
Christian Kruse. – Ved koncerten 
synger Simone nogle af julens mest 
elskede sange med en stemme, der 
kryber helt ind under 
huden. – Julekoncerten 
er et fælles arrange-
ment mellem Lunde og 
Outrup Menighedsråd. 

samtale – gåtur
Præsten vil gerne ud at gå og tale 
sammen med mennesker. Det kan 
være lettere at tale om tingene, 
mens man går. Har du brug for at 
vende problemer, overvejelser og 
ting, du tumler med, så book en 
tid med præsten. Få en samtale i 
dit hjem, præstegård eller lad os gå 
en tur. Præsten har to ører og en 
mund. Del liv med en præst, som 
har tavshedspligt.

månedens salme
I september er månedens salme 
DDS 730 Vi pløjed og vi såede.  
Har du forslag til salmer,  
så kontakt præsten.

lys-globe i outrup
I august indviede Outrup kirke en 
lys-globe, lysestage, hvor man kan 
tænde et lys. Minikonfirmander og 
konfirmander er introduceret til, at 
det er muligt at tænde et lys for én 
man tænker på. Det kan også være 
for noget du er optaget af og har 
brug for at tænde et lys for. Kig forbi 
Outrup kirke og se hvor smuk den er. 
Er der låst i kirken kan i dagtimer-
ne, kontakt graveren. 
Udenfor normal ar-
bejdstid til præst eller 
kirkeværge.

gravermedhjælpere, fra det gamle 
Ribe amt. Der mødes til en fælles 
kursus/inspirations dag på Outrup 
Kirkegård. Dagen bruges på at ud-
veksle ideer og erfaringer mens der 
dækkes gravsteder. Alle er velkomne 
til at kigge forbi i løbet af dagen.

alle Helgen i Lunde-
Outrup søndag 7. november
I kirken er der tradition for at de, 
som er døde i årets løb, mindes med 
oplæsning af deres navne ved Alle 
Helgensgudstjenesten i begyndel-
sen af november. Efter gudstjene-
sten er det muligt at sætte en rose 
og et lys på graven. 
Mange hilsener Thomas A. Uth

stop up og X-treme 
starter op igen! 
Så er vi klar til en ny sæson med 
Stop Up og X-treme. 
Stop Up er for 0.-3. klasse og X-
treme er for 4.-7. klasse. Både Stop 
Up og X-treme mødes hver fredag 
på skolen i Lunde kl. 15.30-16.45. 
Vi har hver gang forskellige sjove og 
skønne programpunkter. Derudover 
synger vi hver gang sammen og hø-
rer fortælling fra Bibelen. Alle kan 
være med og alle er velkomne! 
Vi starter op den første fredag i 
september, og der vil blive delt pro-
grammer ud til de børn, der går på 
skolen i Lunde. Hvis dit barn ikke 
går i Lunde, og du gerne vil have  
et program, så kontakt da Jette  
N. Andersen på 21 97 12 11.
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Lørdag d. 14. august er alle 
restriktioner i kirkerne op-
hævet, så nu må vi samles og 
synge sammen igen. Vi glæder 
os til at se jer. På gensyn.

Høst – med kirkefrokost: 
Søndag d. 19. september kl. 
10.30, er der høstgudstjeneste i 
Nr. Nebel kirke. 
Efter gudstjenesten er der kirkefro-
kost i konfirmandstuen, Bredgade 
88, Nr. Nebel. – Pris: 50,-
Tilmelding til: 
Anette Hansen 61 54 10 80 eller 
Ann Andersen 75 28 80 79, senest 
torsdag d. 16. september.

Høst – og menighedsmøde i 
Kvong: Søndag d. 26. september 
kl. 10.30, er der høstgudstjeneste i 
Kvong kirke, efter gudstjenesten er 
der åbent menighedsmøde i kirke-
huset, hvor menighedsrådet er vært 
ved en let anretning.

læsekreds i kvong: 
Sæsonen begynder torsdag d. 
23. september, kl. 19.00 21.00 i 
Kirkehuset, Kvong. Første gang er 
man velkommen til at komme med 
forslag til bøger vi skal læse.
Alle er velkomne.

Jagt/efterårsguds-
tJeneste i Lydum kirke: 
Torsdag d. 30. september kl. 
19.00, traditionen tro medvirker 
jagthornsblæserne og efter gudstje-
nesten, vil der bliver serveret lidt 
godt til ganen.

fyraftenssang med 
fællesspisning: 
Onsdag d. 13. oktober kl. 17.30 
er der fyraftens-sang i Lydum kirke. 
Derefter er der fællesspisning i 
forsamlingshuset.
Alle er velkomne.
Tilmelding nødvendig,
se dagspressen og Lydum
hjemmeside: www.lydum.dk

syng dansk: 
Søndag d. 31. oktober planlæg-
ger vi  et arrangement i de 3 sogne, 
under titlen «SYNG DANSK»  
– Hold øje med dagspressen og 
Kvongposten.

alle Helgens dag: 
Ved gudstjenesterne Alle helgens 
dag i Lydum, Kvong og Nr. Nebel
kirker, mindes vi vore døde. Nav-
nene på dem vi har mistet siden det 
sidst var Alle helgens dag, vil blive 
læst op fra prædikestolen.

kirkesuppe i Nr. Nebel: 
Søndag d. 21. november, kl. 17.00 
er der gudstjeneste i Nr. Nebel 
kirke, - derefter er der suppe i kon-
firmandstuen, Bredgade 88,  
Nr. Nebel. – Pris: 30,-
Tilmelding til: 
Anette Hansen 61 54 10 80 eller 
Ann Andersen 75 28 80 79, senest 
torsdag d. 18. november.

Juletræet i lydum 
– tændes lørdag d. 27. november: 
Vi begynder med gudstjeneste i 
kirken, derefter tændes juletræet 
foran kirken og vi samles i Møllen 
til gløgg, æbleskiver og julehygge.

Julekoncert  
i kvong kirke
Mandag d. 29. november,  
kl. 19.30, synger Maria Carmen 
Koppel julekoncert i kirken.
Hun akk. af Steen Rasmussen, 
piano og Benjamin Koppel, sax.

Mere omtale følger, så hold øje med 
Kvongposten og dagspressen.

gudstJenester 
på blåbJerg 
pleJeHJem:

September:
Tirsdag d. 7. september, kl. 14.30 
Tirsdag d. 21. september, kl. 14.30

Oktober:
Tirsdag d. 5. oktober, kl. 14.30
Tirsdag d. 19. oktober kl. 14.30

November:
Tirsdag d. 2. november, kl. 14.30
Tirsdag d. 16. november kl. 14.30

Første tirsdag i måneden  
er der altergang.

formiddagskaffe  
i nr. nebel: 
Sæsonen begynder igen tirsdag 
d. 12. oktober, og derefter tirs-
dag d. 9. november og tirsdag d. 
7. december.
Alle dage kl. 10.00 – 11.00 i  
konfirmandstuen Bredgade 88,  
Nr. Nebel. 
På gensyn.

formiddagskaffe  
i kvong: 
Sæsonen begynder igen onsdag 
d. 6. oktober og derefter onsdag 
d. 3. november og onsdag d. 1. 
december.
Alle dage kl. 10.30 – 11.30 i Kirke-
huset, Kvong. – På gensyn.

Øvrige arrangementer, 
- Hold øje med dagspressen!
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For leje af Missionshus, 
henvendelse til Bent Krog, 
Stadionvej 36. 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.

September
Onsdag d. 8. kl. 19.30 – I.M. 
fødselsdagsfest i Missionshuset.
Pastor emeritus Thomas  
Kristensen H.V. Sande taler.

Oktober
Onsdag d. 6. kl. 19.30 – høstfest  
i Missionshuset. Sognepræst  
Thomas Uth taler.

November
Onsdag d. 17. kl. 19.30 møde i 
Missionshuset. Fritidsforkynder 
Martin Faldt H.V. Sande taler.

December
Fredag d. 10. kl. 18.00 – jule-
middag i Missionshuset.  
Derefter taler missionær Bjarne 
Hvidbjerg Tistrup, til slut  
synger vi julen ind.

i Outrupto ud af tre i menig-
Hedsrådet er nye – 
så vi skal lige i gang
Menighedsrådet i Henne-Lønne 
Sogne vil i gang med at snakke 
”hvad vil vi med kirken?”  

Henne-Lønne: Det nye menig-
hedsråd i Henne-Lønne Sogne er 
meget nyt. Kun to ud af de seks 
valgte medlemmer er gengangere – 
her iblandt formand Søren Jessen, 
der her fortæller, hvad der foregår i 
menighedsrådet lige nu: 
- Jeg ser det på den måde, at der 
er rigtig mange, der stiller op til 
menighedsrådet, fordi de gerne vil 
hjælpe. Men det er de færreste, der 
har en klar vision om, hvad de vil. 
Den skal de først danne sig, og det 
går der nogle år med. Vi sidder med 
et forholdsvis nyt menighedsråd, og 
vi er først ved at finde ud af, hvad 
det er alt sammen. Det er jo ikke 
gjort nemmere af, at vi haft corona 
og har holdt virtuelle møder, siger 
han og fortsætter:
- Det, der forestår nu, er implemen-
tering af planerne for omlægning af 
kirkegården. Det skal ske i en takt, 
hvor kirkegården kan følge med. I 
mit hoved kan tidshorisonten være 
50 år, for grave skal først løbe ud, 
og de kan jo blive forlænget i en 

eller to generationer. Så hvordan vi 
kan ændre kirkegården, er et lang-
tidsprojekt, men det er hele tiden 
vigtigt, at vi opjusterer retningen.
- Her og nu har menighedsrådet på 
forårets budgetmøde drøftet at få 
anlagt det klitlandskab mod syd på 
Lønne Kirkegård, hvor flagstangen 
står, og hvor der er græsplæne i dag. 
Græsplænen skal bevares delvis, men 
hegnes ind med klitter med hjelme 
og urter, og dén omlægning skal ske 
før kirkegårdsmuren bliver bygget 
færdig, så der kan komme maskiner 
ind, forklarer Søren Jessen.
- Helt konkret får vi i år en hjæl-
peklokke op i Henne. Den gamle 

klokke er slidt op, så nu får den 
støtte af en ny klokke, der kan afla-
ste, siger han. 

Hjælpeklokken er et projekt, 
menighedsrådet har arbejdet på i 
fire år. Måske kommer det nyeste 
projekt, rådet netop har sat i søen, 
til at tage lige så lang tid. Projek-
tet går ud på at diskutere, hvad vi 
vil med kirken. Dét arbejde må I i 
sognet hellere end gerne komme 
med indspark til. Vores navne og 
adresser står andetsteds her i bla-
det, så giv lyd, hvis I har drømme 
om nye tiltag i kirken. Vi kan altid 
blive inspireret.

På billedet ses fra venstre Birgitte 
Thuesen Bjerg, Hanne Jørgensen, 
Søren Jessen og forrest Yvonn 
Tittel. Ove Nielsen,  Anne Katrine 
Marstrand og præst Thue Raakjær 
Jensen manglede.

”Hvad laver  
menigHedsrådet?”
… er et spørgsmål, som kan 
dukke op, men også besvares 
med .. ”De laver rigtig mange 
forskellige ting.” 

Udover den daglige drift af kirken 
og kirkens personale er der opgaver 
omkring vedligeholdet af kirkerne, 
bygningerne rundt om kirkerne og 
kirkegårdene.
En gang om året gennemgår kirke- 
og kirkegårdsudvalget sammen med 
en byggesagkyndig alle bygnin-
gerne og kirkegårdene, så der altid 
overblik over hvilke vedligeholdel-
ses opgaver, der skal foretages i det 
kommende år.
Vi skal huske på at vores kirker, der 
ligger i sognet, er gamle. Nr. Nebel 
kirke er over 800 år gammel, så der 
vil være reparationer, der skal udfø-
res og det er vigtigt at vedligeholde 
kirkerne, så vi kan bevare dem for 
fremtiden. 
En anden af opgaverne er også 
provstesyn.
Hvert 4. år er der provstesyn, 
hvor provsten, provstisekretær og 
provstiets byggesagkyndige kom-
mer på besøg og er med til gen-
nemgang. Derudover deltager også 
menighedsrådets byggesagkyndige, 

graveren, præsten, formanden og 
udvalget. 
Ved gennemgangen tjekkes forskel-
lige grave, nogle er fredede, hvor 
beplantningen skal være den sam-
me, som fra den blev anlagt. Der 
ses efter tagsten, der skal skiftes, der 
gives gode råd om brandsikring og 
materiel, og der gennemgås mur-
værk, stendiger og belægning rundt 
om kirkerne. Efter synet sender 
provstiet en liste over de ting, som 
er vigtige at få udbedret i de kom-
mende 4 år. 
Heidi Sørensen, medlem af menigheds-
råd for Nr. Nebel og Lydum 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

OUTRUP & LUNDE 
KIRKER

Sognepræst
Thomas Ancher Uth
Lundtangvej 21, Lunde 
præstegård, 6830 Nr. Nebel. 
Tlf. 23 44 65 67
e-mail: thau@km.dk 
Træffes ikke fredag.

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. 61 75 98 28 / 40 49 83 05
e-mail: brt@km.dk

OUTRUP SOGNS 
MENIGHEDSRÅD
e-mail: 
ovtrup.sognvarde@km.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: lunde.sognvarde@km.dk

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 Pfänner
Tlf. 20 91 45 73

Menighedsrådsmedlem
Morten Jøker
Tlf. 29 36 14 62

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. 61 54 10 80
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

Menige medlemmer
Heidi Hejdemann Sørensen
Tlf. 40 82 19 76
Laila Bigum Skallebæk
Tlf. 20 95 56 38

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

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

www.BLAABJERG-KiRKER.DK

lidt om det at  
være medlem af  
et menigHedsråd
Jeg synes at det er et spændende 
arbejde, det vi laver i et lokalt 
menighedsråd.

- Vi har lige været med til at an-
sætte en ny præst, og få en helt ny 
præstefamilie installeret i præste-
gården. I forbindelse med at få en 
ny præstefamilie, har vi et præste-
gaardsudvalg, som vurderer på hvad 
skal der renoveres, tager kontakt til 
håndværkere, søger provstiet om 
penge og kigger på hvad der skal 
ske i præstegaardshaven. 
Menighedsrådet i vores sogn, består 
af kontaktperson, kirkeværge, kas-
serer, næstformand, sekretær og 
formand. Præsten er også en del af 
menighedsrådet. 
Menighedsrådet kan også danne ud-
valg, der tager sig af noget bestemt, 
vi har eks. Vis  sammen med Outrup 
Menighedsråd fået etableret Kors-
Feen, som er en cafe, der har åbent 
hver fredag mellem 14 og 16. Her 
kan du komme og få en kop kaffe, 
blive opdateret på de spændende 
ting, der er i gang i sognet, få et spil 
kort, lave noget kreativt eller få et 
spil billard. Vi låner lokaler i Klub-
huset I Lunde, som ligger ved Sta-

dion. Der er lige nu 8 frivillige, der 
på skift tager sig af at passe cafeen. 
Vi er altid 2 på arbejde af gangen. 
Tilbuddet er for alle, der har lyst. 
Lige nu er en lille flok fra Outrup 
og en flok fra Lunde, der dukker op 
hver fredag til en hyggelig snak.

I menighedsrådet snakker vi også 
om," Hvor tit skal Kirken kalkes", 
" Hvor stor en græsplæne kan vi få 
på kirkegården", "Hvem skal spille 
til kirkekoncerten". "Hvordan får vi 
maden lavet til skumringsgudstje-
nesten", "Hvornår skal vi have en 
ny minitraktor til kirkegården".

Der er mange spændende spørgs-
mål, det er også menighedsrådet, 
der ansætter graver, gravermedhjæl-
per, kirkesanger og organist. Vi har 
heldigvis nogle stabile  og dygtige 
medarbejdere, så det har vi ikke 
behøvet at bruge så meget tid på.

Lige nu er vi i gang med at få 
designet et nyt kortæppe til kirken, 
vi har haft en kunstner til at lave et 
spændende billede, som vi så forsø-
ger at få nogle frivillige til at sy. Det 
er en lang process, derfor kræver 
det indimellem en vis tålmodighed 
at sidde i menighedsrådet.

Regnskabet bruger vi også en del tid 
på, Hvor mange penge skal vi bruge 
til aktiviteter, skal vi spare sammen 
til en ny plæneklipper eller skal vi 
snart have kirkediget renoveret?

Sommerhilsen, Thorkild Møller 
Christensen. Lunde Menighedsråd.

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.

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

Det sker | Fælles for de 7 sogne
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dag Henne lønne lunde outrup nr. nebel kvong lydum

Gudstjenester i de 7 sogne i Gl. Blåbjerg

4. september 10.00 - UTH 
Konfirmation

10.30 - AAN
Konfirmation

5. sep. - 14.s.e.t. 10.30 - TRJ
Konfirmation

10.00 - UTH 
Konfirmation

10.30 - AAN
Konfirmation

12. sep. - 15.s.e.t 10.30 - TRJ 9.00 - TRJ 10.30 - UTH 9.00 - UTH

19. sep. - 16.s.e.t. 9.00 - TRJ 10.30 - TRJ 9.00 - UTH 10.30 - UTH
Høstfest

10.30 - AAN
Høst 9.00 - AAN

21. sep. 19.00 - Jagt

26. sep. - 17.s.e.t. 10.30 - UTH
Høstfest 9.00 - UTH 9.00 - AAN 10.30 - AAN

Høst

30. september 19.00  - AAN
Efterår / Jagt

3. okt. -  18.s.e.t.  9.00 - AAN 09.00 - UTH 10.30 - UTH 10.30 - AAN

10. okt. - 19.s.e.t. 10.30 - TRJ
Høst / Klokke

10.30 - UTH
Familiegudstjeneste 9.00 - AAN 10.30 - AAN

12. oktober 17.00 - Konfirmand 
gudstjeneste

17. okt. - 20.s.e.t. 9.00- TRJ 10.30 - TRJ

24. okt. - 21.s.e.t. 10.30 - TRJ 9.00 - TRJ 17.00 - UTH 10.30 - AAN 9.00 - AAN

31. okt. - 22.s.e.t. 9.00 - TRJ 10.30 - TRJ 10.30 - UTH 9.00 - UTH Fælles syng - dansk

6. nov. - Allehelgen 15.00 - TRJ 16.30 - TRJ

7. nov. - Allehelgen 10.30 - UTH 14.00 - UTH 16.00 - AAN 14.30 - AAN 10.30 - AAN

14. nov. - 24.s.e.t. 9.00 - UTH 10.30 - UTH

17. november 19.00 - AAN

21. nov. - S.s. i kirkeåret 10.30 - TRJ 9.00 - TRJ 17.00 Kirkesuppe

27. november 14.00 - AAN
Juletræet tændes.

28. nov. - 1.s. i advent 9.00 - TRJ 10.30 - TRJ 10.30 - UTH 9.00 - UTH 10.30 - AAN 14.00 - Kirkekaffe

5. dec. - 2.s. i a. 10.30 - TRJ 9.00 - TRJ 9.00 - UTH 10.30 - UTH

 AAN = Ann Andersen  •  TRJ = Thue Raakjær Jensen  •  UTH = Thomas Ancher Uth
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