Nørre Felding Kirke
navne- og adresseliste
Sognepræst
Jacob W. Storgaard Christensen
Sørvadvej 12 - Nr. Felding – 7500 Holstebro
Tlf.: 9741 1269 - Mobil 4027 1476
jwc@km.dk – fridag fredag
Kordegnekontor
Aase Søby Nygaard Knudsen
Hovedgaden 2
Tvis – 7500 Holstebro
tlf. 9743 5716
asnk@km.dk
træffetid:
mandag-fredag 9.00-12.00
torsdag tillige 15.00-17.00

Graver
Gitte M. Clemmensen
Ny Sognstrupvej 11
Nr. Felding – 7500 Holstebro
tlf. 9742 5240
clemmensen.os@gmail.com
træffetid:
Træffes bedst ml. kl. 12-13
på tlf. 2237 8048

Kirkesanger
Lisbeth Simonsen
Nørrebjerg 57
7620 Lemvig
Tlf. 6094 3938

Kirkesanger
Ilse Fejsø
Nygade 9
7500 Holstebro
tlf. 9740 6740

10B

Organist
Ingeborg Hult Torstensson
Nordkap 30 2. th.
7500 Holstebro
tlf. 2186 2273
ingeborghult@gmail.com

Menighedsrådsformand
Jens Kristian Jensen
Harald Damtofts Vej 69 Nr. Felding – 7500 Holstebro
tlf. 9742 8402
jkj@nrfelding.dk
Rekvisition af attester
Fødsels- og dåbsattester/fødsels- og navneattester, vielsesattester v. kirkelig
vielse. Kan - uafhængigt af bopæl og uanset hvor man er døbt/navngivet eller
viet – udstedes ved henvendelse til kordegnekontoret i Tvis. Henvendelse
skal ske enten ved personligt fremmøde eller ved almindeligt brev. Oplysning
om reglerne for udlevering af attester fås hos kordegnen.
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Hjemmeside: www.nrfeldingkirke.dk

Efter sommer kommer høst
- Ved Jacob W. Storgaard Christensen

Hvis man er nordmand kalder man jo som bekendt efteråret for høsten. Der er
formentlig meget logisk for en nordmand, eftersom afgrøderne kommer senere i
gang om foråret end i Danmark og derfor først er modne til høst i efteråret. I det
"lune" Danmark er vi derimod vandt til at se mejetærskerne køre i sidste halvdel
af vores sommerferie i slutningen af juli eller begyndelsen af august. Sådan skulle
det ikke gå i år. Nej, vi har haft et norsk forår, hvor såningen kom meget sent i
gang og en deraf følgende sen høst. Til gengæld blev høsten vist nok ik´ så ring
endda, som vi siger på vore breddegrader.
Da jeg gik i skole (Det er ikke så mange år siden, som man skulle tro), lærte vi en
del gamle danske sange udenad. Blandt dem var sangen "Nu er det længe siden"
af Jeppe Aakjær. Sangen er skrevet i 1906 og handler om Aakjærs minder fra
barndommen i 1870´ernes Danmark på landet. I sangen beretter Aakjær om
hvordan "den kære rug kom ind" og hvordan moderen bredte et klæde ud så
ømt som nogen højtidsdug og fejed hvert et snavset strå til side som for en hædersgæst. Rugen var noget der gjorde hvert et barn så spændt og som blev behandlet med den største respekt og alvor af Jeppe Aakjærs far: En skælven i et
ydmygt sind, en bøn til altets skaber, før avlen bringes ind. Særligt den sidste
strofe i sidste vers er meget sigende og smuk: Så slutter far i Jesu navn, og
hjemmet går til hvile med høsten i sin favn.

Hvorfor nu al den gammeldags almue-romantik blot fordi vi endnu en gang høster årets afgrøder? Det er jo blot et erhverv og en industri, der handler om at
tjene mest muligt - naturligt nok. De fleste mennesker i Danmark har ikke noget
særligt forhold til agerdyrkning, som det var tilfældet i Aakjærs barndom. Men:
Vi har jo i virkeligheden været igennem et gigantisk kulturtab i kraft af dels vores
urbanisering (tendensen til at bo og arbejde i byer) og dels en næsten konstant
velstandsstigning. Derfor har vi brug for en digter som Jeppe Aakjær i vores moderne hverdagsliv med fitness, fastfood og firhjulstrækkere. Vi har brug for at føle en taknemmelighed over alt det, som vi er blevet givet - ikke mindst i erkendelse af, at det alt sammen ikke er en selvfølgelighed: Det daglige brød, det gode
helbred, tryghed og velstand, venner og familie. Det er jo alt sammen væd at sige tak for.
What´s in it for me? (Hvad får jeg ud af det?), spørger så det moderne menneske. Svar: Imponerende meget! Det vi kan opnå, hvis vi husker at skønne på og
vise taknemmelighed og respekt omkring alt det, vi har fået givet, det er en høj
grad af glæde og tilfredshed i livet. Enhver lykke-forsker vil kunne bekræfte, at
det hænger sådan sammen. Og det overraskende er, at vi I tilgift får mere overskud til at gøre lidt godt imod vores medmennesker. Måske fordi vi da endelig
indser, at vi allerede er blevet givet alt det, vi behøver, og herigennem også opnår en tillid til, at vi aldrig for alvor kommer til at mangle noget. Og har vi tillid,
da har vi også tro.

Rigtig glædelig høst til jer alle!

Nu er det længe siden,
men end det gemmes i mit sind hvordan i barndomstiden
den kære rug kom ind.
Hvordan dens kernetunge top
ved moders svage kræfter
blev lagt i lugen op.
(Jeppe Aakjær, 1906)

Gudstjenester i Nørre Felding kirke
Oktober
06. 19.s.e.trintatis
Mark. 2. 1-12

Fælles Faize i Tvis Kirke
11.00 - Jacob Storgaard

13. 20.s.e.trinitatisIngen
Matt. 22. 1-14

9.00 i Tvis
10.30 i Mejdal

20. 21.s.e.trinitatis
Johs. 4. 46-53

11.00 - Jacob Storgaard

27. 22.s.e.trinitatis
Matt. 18. 21-35

16.00 - Jacob Storgaard
BUSK

November
03. Alle Helgens Dag
Matt. 5. 1-12

16.00 - Jacob Storgaard

10. 24.s.e.trinitatisIngen
Matt. 9. 18-26

9.00 i Tvis
10.30 i Mejdal

17. 25.s.e.trinitatis
Matt. 24. 15-28

11.00 - Jacob Storgaard
Fælles gudstjeneste med Aulum Gospilkids

24. Sidste s. i kirkeåret
Matt. 25. 31-46

11.00 - Jacob Storgaard

27. onsdag

17.00 – Jacob Storgaard
Minikonfirmander

Indsamling i kirkebøssen går til
Kirkens Korshærs Varmestue i Holstebro.

Taizé-gudstjeneste
En ny og anderledes måde at holde gudstjeneste på
Efter den særdeles velbesøgt Taizé-gudstjeneste i Nørre Felding i foråret er turen
nu kommet til Tvis

Søndag d. 6. oktober kl. 11.00
Taizé-gudstjenesten er en særlig gudstjenesteform, hvor flerstemmig sang, stilhed og stearinlys er de centrale omdrejningspunkter.
Taizé-sangene, hvor versene gentages utallige gange, læres hurtigt og har en
yderst smuk og meditativ klang. Sangene sammen med lysene og stilheden midt i
gudstjenesten giver et helt særligt nærvær og er for de fleste mennesker en meget glad og fredfyldt oplevelse: Her kan man være tilstede og finde plads til sin
helt personlige kristen-tro.
Inden gudstjenesten kl. 10.40 serverer vi kaffe og croissanter.

Vi glæder os rigtig meget til at byde jer alle
velkommen til en helt særlig gudstjeneste-oplevelse!
Jacob W. Strogaard Christensen
Sognepræsten i Nørre Felding

Kaffe og sang i præstegården
Invitation
Alle pensionister og ældre i Nørre Felding Sogn inviteres herved til det årlige besøg i præstegården i Nørre Felding, Sørvadvej 12

torsdag d. 24. oktober 14.00-16.00
Vi starter eftermiddagen med en rundvisning i den nybyggede præstebolig (det
gule hus) og den nyanlagte have. Efter kaffen, som nydes i det nye menighedshus, går vi tilbage til præsteboligen, hvor vi vil synge sammen under kyndig ledsagelse af Hanne Mortensen, der vil spille på præstens nye flygel.
Jeg glæder mig til at byde jer velkommen i mit hjem!

Jacob W. Storgaard Christensen
Sognepræsten i Nørre Felding

BUSK-gudstjeneste
Nørre Felding Kirke vil gerne invitere alle Felding-borgere til at deltage i den årlige BUSK-gudstjeneste, der i år finder sted

søndag d. 27. oktober kl. 16.00
BUSK står for Børn - Unge - Skole - Kirke. Gudstjenesten er derfor et fælles projekt for børn og unge i samarbejde mellem Nørre Felding Skole og Kirke.

Vi starter med gudstjeneste i kirken, hvor børn og unge fra Felding deltager med
sang, bøn og oplæsning.
Efter gudstjenesten spiser vi pizza sammen i Menighedshuset overfor kirken. Alle
er hjertelig velkommen - tilmelding er ikke nødvendig.
Vi glæder os til at se jer!
Menighedsrådet ved Nørre Felding Kirke

Kirkekaffe og nye tider for højmessen
Som bekendt har Menighedsrådet besluttet at starte op med en ny omgang kirkekaffe. Fremover vil der således i Menighedshuset Sørvadvej 12 være kaffe og
lidt godt brød

Til gudstjenesten kl. 9.30: Efter gudstjenesten
Til gudstjenesten kl. 11.00: Inden gudstjenesten
Samtidig har Menighedsrådet i en prøveperiode på et år fra. 1. oktober besluttet
at afholde søndagens højmesser på et fast tidspunkt hele året jf. tiderne ovenfor.
Vi håber at rigtig mange har lyst til at tilbringe lidt tid i vores nye, fine mnighedshus til en uformel snak om stort og småt mens kaffen nydes!

Menighedsrådet i Nørre Felding

Alle Helgen-gudstjeneste
Vi mindes dem, vi mistede igennem året
På Alle Helgens Dag mindes man traditionelt de helgener, som har betydet meget for den kristne kirke og dens trosliv. I dag er Alle Helgens Dag mest af alt den
dag på året, hvor vi mindes de mennesker, som har betydet meget for os i vores
personlige liv, men som ikke længere er hos os.
Nørre Felding Kirke vil derfor gerne sende en særlig invitation til de af jer, der har
mistet et familiemedlem eller kær ven det seneste års tid. Vi holder Alle Helgengudstjeneste i kirken

Søndag d. 3. november kl. 16.00
Gudstjenesten er en særlig gudstjeneste, hvor der vil være bøn, sang, stilhed og
tænding af stearinlys. Herunder vil navnene på de, der er gået bort og/eller begravede/bisatte det seneste års tid i Nørre Felding Sogn blive læst op.
Alle er velkommen til at deltage i Alle Helgen-gudstjenesten.

Jacob W. Storgaard Christensen
Sognepræsten i Nørre Felding

Spil dansk dagen
Torsdag den 31/10 Tvis kirke kl. 17.00
Spil Dansk Dagen/Familiegudstjeneste i Tvis kirke kl.
17.00
I anledning af spil dansk dagen laver vi en familiegudstjeneste, hvor vi bl.a. synger danske sange og salmer.
Kirkens kor medvirker og bagefter spiser vi “pandekager” i Sognegården.
Vel mødt.
Tvis Menighedsråd

Nedtonings musik i Nørre Felding og Tvis kirker
Organist Ingeborg Hult Torstensson spiller en halv times stille og meditativ orgel
og klaver musik ledsaget af sang og instrumentalister.
Altid sidste torsdag i måneden kl. 17.00 - 17.30
Tvis Kirke: 26/9 og 28/11
Nørre Felding Kirke: 30/01 og 27/02

Koncert-gudstjeneste med Aulum Gospel-kids
Kom og vær med til et brag af en gudstjeneste!
Nørre Felding Kirke arrangerer i samarbejde med Tvis Kirke en koncert og gudstjeneste med deltagelse af Aulum Gospel-kids

Søndag d. 17. november kl. 11.00
Gospel kids formål er at formidle evangeliet om Jesus Kristus for børn og juniorer, ved at være et sted, hvor glæden er i centrum og bliver udtrykt gennem bevægelse og sang.
Gudstjenesten afholdes i Nørre Felding Kirke og er en familie-gudstjeneste. Vi
håber derfor at se rigtig mange af sognenes børnefamilier.
Inden gudstjenesten kl. 10.40 spiser vi lidt godt brød og drikker kaffe sammen i
Menighedshuset, Sørvadvej 12 - overfor Nørre Felding Kirke.

Vi glæder os rigtig meget til at se jer!
Jacob W. Storgaard Christensen
Sognepræsten i Nørre Felding og Tvis

Korsang

i Tvis og Nr. Felding

Velkommen til en ny sæson med
koraktiviteter i Tvis og Nr. Felding.
Tvis og Nr. Felding sogn har et aktivt kormiljø, bestående af ca. 60 engagerede kormedlemmer i alle aldre.
Vi synger, danser og bevæger os til musik, synger til
gudstjenester, højtider og koncerter. Der er stort
samarbejde de forskellige kor imellem og vi laver tit
fælles projekter.

Korskolen i tvis
Tirsdage 13.00-13.30 i Tvis sognegård 0.-2. klasse
Korstart i uge 33.
En halv time med sang, musik og bevægelse. Vi arbejder med holdning, intonation og engagement. Vi lærer sange og salmer og deltager til enkelte gudstjenester, jule- og forårskoncerter.

Børnekoret
3. til 7. klasse.
Tvis: Tirsdage 14.30-15.30 Tvis sognegård
Nr. Felding: Onsdage 14.00-14.45 Musiklokalet Nr. Felding skole.
Korstart i uge 33.
Fokus på sange og salmer, rytmisk og klassisk musik, 2 og 3
stemmige satser, solmisation og bevægelse.
Deltagelse kræver stabilt fremmøde og engagement.
Korene medvirker til de større højtider, jule- og forårskoncerter.
Børnekorets medlemmer er aflønnede efter gældende takster.

Voksenkoret
Tirsdage 19.30-21.30 i Tvis sognegård.
Er et 4 stemmigt kor i rivende udvikling, med fokus på musikglæde og engagement. Vi synger og bevæger os til en varieret musik repertoire af såvel klassiske
som rytmiske satser. Deltagelse forudsætter, at du kan synge rent, og at du kan
deltage til de større højtider, jule og forårs koncerter.
For nærmere information, kontakt korlederen:
Ingeborg Hult Torstensson
ingeborghult@gmail.com
2186 2273
På genhør og vær velkommen!

Nørre Felding Kirke 1. januar – 30. juni 2013
Døbte
24.02.2013 Sia Merrild Skytte
24.02.2013 Malthe Merrild Brogaard
10.03.2013 Amalie Marie Lykke Bundgaard
10.03.2013 Emilie Noer Kimestad
31.03.2013 Sara Stampe
19.05.2013 Mads Torkkel Jeppesen Aggerholm
02.06.2013 Bertram Bundgaard Mørup
16.06.2013 Alberte Heede

Viet
18.05.2013 Rikke Venning Hindkær
og Thomas Hindkær
22.06.2013 Lene Grønborg Poulsen
og Tim Linde Nielsen
Velsignet
20.04.2013 Anja Stubkjær Jensen
og Daniel Ruthard Jensen
Døde
22.01.2013 Anders Bjerg Kjærgaard
24.02.2013 Kristen Østergaard
22.03.2013 Esther Marie Lauritsen
09.04.2013 Herdis Svenningsen
12.04.2013 Karen Byskov Mogensen
31.05.2013 Per Vilkind Sloth
08.06.2013 Kirsten Raabjerg Pedersen

Giv det største til
de mindste…

BØRNEKIRKE
Nu startes børnekirke op i Nr. Felding kirke.

Inden prædiken går vi over i menighedshuset, hvor

Følgende søndage er der børnekirke:
20. oktober
kl. 11.00
24. november kl. 11.00
01. december kl. 11.00
08. december kl. 11.00
22. december kl. 09.30
På søndage, som ikke er nævnt ovenfor, sker der spændende
ting i kirken, så som høstgudstjeneste, besøg af Gospelkids,
BUSK-gudstjeneste m.m. Se programmet over gudstjenester.

Vi ses i kirken.

Hvordan holder vi liv i vores ægteskab/parforhold?
Onsdag d. 23. oktober 2013 kl. 19.00
i Foyeren i Nr. Felding.

Foredrag for par i alle aldre med emnet
“Hvordan holder vi liv i vores ægteskab/parforhold?”
v/Steen Kruse, psyko-og familieterapeut fra Hinnerup.

Gratis entré.
Der er kaffe efter foredraget
Arr. Tvis og Nr. Felding Menighedsråd

Børneklubben
Så er vi atter starter op i børneklubben efter ferien, og første gang mødte der 20
børn op, dejligt! Der er stadigvæk plads til flere.
Oktober
7. Besøg af præsten
14. Efterårsferie
21. Forberedelse til BUSK-gudstjeneste
27. BUSK-gudstjeneste i Nr. Felding kirke kl. 16.00 , hvor
børneklubben medvirker. Efter gudstjenesten er der pizza til alle
28. Vi går i køkkenet og laver mad

November
4. Temaaften om ”Samson”
11. Sportsaften
15.-16. Overnatning med film, spil, leg og råhygge
18. Ingen børneklub
25. Julehygge og afslutning
Børneklubben er for alle piger og drenge i 1. kl. til og med 6. kl.
Vi mødes mandag på Ahonsvinget 2 - kl. 16.30 – 18.00
Marianne, Dan og Anette
Ved evt. spørgsmål er I velkommen til at ringe til
Annette Grysbæk tlf. 2498 4225
Børneklubben er en del af KFUM & KFUK, som er en kristen
børne – og ungdomsorganisation med tilknytning til folkekirken.

Missionshuset – Ahornsvinget 2

Oktober
Onsdag den 9. kl. 19.30

Møde,v
Heri Eltør Aulum

Fredag

Familietræf,v
Karsten Vestergård Nøvlingskov

November
6+7

den 25. kl. 19.00

kl.

19.30

Onsdag den 13. kl. 19.30
Onsdag den 20. kl. 19.30
Fredag den 29. kl. 19.00

Bibelkursus i Vinding
Møde. Filmaften
.
Generalforsamling
Familietræf
Julehygge-kom og lav din egen juledekoration

Familiearbejde i Nr. Felding
Vi mødes til samtaler om livet som kristne, bibelemner og etiske problemstillinger m.m. Desuden følger vi missionshusets program.
Til fredagstræf og andre gange i løbet af året har vi arrangementer, hvor børnene deltager.
Da vi er blevet en stor flok, har vi valgt at inddele os i to grupper. Gruppesammensætningen ændres en gang årligt.
Møderne i grupperne foregår i private hjem, mens fredagstræf foregår i missionshuset.
Yderlig information kontakt Gitte Clemmesen tlfnr 9742 5240

KFUM & KFUK i Nr. Felding
Vi er en flok unge i alderen 16-30 år, der mødes hver mandag i Nr. Felding Missionshus.
Vi har mange forskellige aktiviteter lige fra bil o-løb, rulleskøjte i skøjtehal, boldspil, wii, singstar, hokos krokus til temaaftner, eller aftener hvor vi debatterer aktuelle emner, eller vi får en til at holde et oplæg for os.
Vi hygger os meget sammen, og hver gang afslutter vi med en andagt.
Lyder det som noget for dig, er du velkommen i Missionshuset - Ahornsvinget 2

mandag aften kl. 19.30 – 22.00.
Du kan ringe til Thomas 2571 5686, for at høre nærmere :-)

Oktober
7. oktober
14. oktober
21. oktober
28. oktober

Sangaften v/Lasse – Evt. med spil af Bent G. Jensen
Fællesspisning med biograftur v/Henrik
Bibeltime v. Anette og Flemming Grysbæk
Pigeaften v/ Marie og Lea

November
4. november
11. november
18. november
25. november

Fællesspisning med spilleaften v/ Martin S
Bibeltime v. Anette og Johannes Jespersen
DGI-Huset v/Kenneth
Vi laver juledekorationer

Formand/leder/kontaktperson
Borgerforeningen
Børnehuset Troldhøj
- Formand foræld.best.

Elsebeth G. Jensen
Lone Laursen
Claus Straarup

23 47 95 98
96 11 59 15
51 74 98 29

Børneklubben
Holstebro Flyveklub
Idrætscenter Syd
Idrætsforeningen
- Amatør/revy
- Badminton
- Fodbold formand
- Fodbold senior
- Fodbold ungdom
- Gymnastik
- Håndbold
- It-afdeling Club Inn
- Nr. Felding i bevægelse
Kantinen/Hallen
KFUM & KFUK Unge Voksne
Krogsdal Spejder
Menighedsråd
Missionshus
Nr. Felding Kirke
Nr. Felding Skole
- Skolebest. formand
- Skolefritidsordning
- SFH

Annette Grysbæk
Erik Leander
Anders Jensen
Per Østergaard
Carsten Mouritsen
Hans Jakobsen
Martin Drost
Brian Kjeldsen
Martin Vestergaard
Tanja Bang-Madsen
Louise Lundquist
Heidi Sørensen
Ellen Jensen

97 40 52 62
96 10 10 79
20 22 06 14
20 97 32 02
97 41 30 40
51 36 35 78
29 29 90 50
73 32 64 32
40 33 66 95
21 13 43 53
97 49 49 19
22 53 67 11
97 42 56 58
97 42 29 14
25 71 56 86
22 45 72 20
97 42 84 02
30 25 71 51
97 41 12 69
96 11 59 01
24 68 76 04
96 11 59 04
6174 88 00
2253 67 11
2128 14 94
97 42 09 34
96 10 14 48
24 28 51 71
21 68 52 42
20 97 32 02

Nr. F. Venstrevælgerforening
Nærpoliti
Nærpoliti – mobil
Snegla
www.nrfelding.dk

Thomas Mogensen
Carina H. Mølgaard
Jens Kristian Jensen
Dan Hansen
Jacob W.S. Christensen
Jette Lund
Niels H. Christensen
Dan Pedersen
Tove Halkjær
Heidi Sørensen
Annette Green
Leif Brøgger
Kurt Kjeldsen
Kurt Kjeldsen
Majbritt Olesen
Per Østergaard

Opslagstavlen
Oktober
søn.

6.

11.00 Fælles gudstjeneste v/JS

man.

7.

16.30 Børneklubben – Besøg

ons.

9.

19.30 Missionshuset – Møde

man.

14.

9.15 Nr. Felding i bevægelse

søn.

20.

11.00 Gudstjeneste v/JS

man.

21.

16.30 Børneklubben – Forberedelse

ons.

23.

19.00 Foredrag ved Steen Kruse

tors.

24.

19.00 Besøg ”Nr. Felding Rådhus” i Holstebro

fre.

25.

19.00 Missionshuset – Familietræf

søn.

27.

16.00 BUSK-gudstjeneste v/JS

man.

28.

9.15 Nr. Felding i bevægelse

man.

28.

16.30 Børneklubben – Madlavning

November
fre

1.

24.00 DEADLINE BORGERNYT

søn.

3.

10.00 Gymnastik – Tonsedag

søn.

3.

16.00 Alle Helgens Dag gudstjeneste v/JS

man.

4.

16.30 Børneklubben – Temaaaften

man.

11.

man.

11.

16.30 Børneklubben – Sportsaften

ons.

13.

19.30 Missionshuset – Møde

lør.

16.

11.00 Gymnastik – Bazar i hallen

søn.

17.

11.00 Fælles gudstjeneste v/JS

ons.

20.

19.30 Missionshuset – Generalforsamling

søn.

24.

11.00 Nisseløb og julehygge

søn.

24.

11.00 Gudstjeneste v/JS

man.

25.

9.15 Nr. Felding i bevægelse

man.

25.

16.30 Børneklubben - Julehygge

ons.

27.

17.00 Minikonfirmander v/JS

fre.

29.

19.00 Missionshuset - Familietræf

9.15 Nr. Felding i bevægelse

