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STORT TILLYKKE TIL VORES KONFIRMANDER
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Høsttiden er over os, og der er 
travlhed på markerne og gårde-
ne, for at få det sidste af høsten 
i hus. 

September er den måned, hvor 
vi i pastoratet fejrer høstguds-
tjenester og takker Gud, for de 
gaver han giver os i høsten. 

Men hvorfor takker vi egentlig Gud for 
høsten, det er jo landmandens hår-
de slid, der har fået kornet i laden?  
Sådan kan man måske spørge til de 
fleste områder, hvor vi arbejder for 
føden. Hvorfor skal vi dog så takke 
Gud, for det arbejde vi selv gør?

Grundlæggende tror jeg, at det 
handler om, hvordan vi ser på Gud. 
Hvis vi betragter Gud, som værende en 
tilbagetrukket Gud, der lader os klare os selv – så 
er det måske nok relevant at spørge sådan. Hvor-
imod, hvis Gud er nærværende og handlende i 
vores tilværelse, så er taknemmeligheden på sin 
plads. 

I salmebogen finder vi mange smukke høstsal-
mer, men »Vi pløjed og vi så’de« sætter på en me-
get fin måde ord på, hvorfor vi skal rette vores 
tak til Gud. 

Når vi læser salmen igennem, vil det stå klart, 
at det kun er de tre første linjer, der handler om 
hvad vi kan gøre; vi kan pløje, vi kan så, og så 
kan vi bede. Vi skal gøre vores del af arbejdet og 
så lægge det over til Gud. Resten af salmen hand-
ler om, hvordan Gud er til stede og handlende i 
vores tilværelse. Det er Gud, der opretholder sit 
skaberværk, og det er alene ham, som har sørget 

ALLE GODE GAVER
for regn og sol, tø og frost. Dette understreges på 
smukkeste vis i salmens kendte omkvæd:

Alle gode gaver
de kommer oven ned, 
så tak da Gud, ja, pris dog Gud
for al hans kærlighed!

Jeg tænker det er vigtigt for os, at rette vores tak 
og bøn til Gud, for alt det gode, som vi har 

i vores hverdag. Alt vi har er nemlig 
Guds gode gaver. Disse gode gaver 
er det så vores opgave at forvalte og 
give tilbage til Gud, ved at bringe 
kærlighed og omsorg til vore med-
mennesker. 

I Bibelen hører vi om, hvordan 
Guds folk giver det bedste af høsten, 

eller det førstefødte dyr, tilbage til Gud, 
i form af et takkeoffer. Dette gjorde de for 

at markere, at Gud er høstens Herre og altings 
giver. 

I dag ofrer vi ikke længere, selvom vi stadig har 
et alter i kirken. Vi markerer derimod vores tak-
nemmelighed på en anden måde ved høstguds-
tjenesten. Mange steder er der tradition for, at 
børnene går offergang med frugt og grønt, som 
de placerer på og omkring alteret. Ligeledes har 
vi, ved høstgudstjenesten i kirken, tradition for 
at samle høstoffer ind, som vi lader gå videre til 
dem, der har væsentligt mindre end de fleste. 

Ellers markerer høsttiden også de kirkelige ak-
tiviteters »genopstandelse« efter en velfortjent 
sommerpause. Så der er rig mulighed for at tage 
del i kirkens forskellige fællesskaber. - Jeg håber 
vi ses!

Thomas Frydendal Nielsen 
Sognepræst

Alt vi har 
er nemlig 

Guds gode 
gaver. 
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Søndag den 11. september kl. 10.30 i Harre Kirke  
v. Thomas Frydendal Nielsen. Kom og syng med på 
høstsalmerne. Juniorkoret medvirker. Efter gudstjenesten 
serveres grillede pølser med brød, samt øl og vand.

Søndag den 18. september kl. 10.30 i Durup Kirke  
v. Christian Kjær Bjerre. Graverne har pyntet kirken 
smukt op med frugterne fra årets høst. Efter gudstjenesten 
er der mulighed for at tage frugt og grøntsager.

Søndag den 25. september kl. 10.30 i Roslev kirke  
v. Thomas Frydendal Nielsen.Ved Gudstjenesten med- 
virker KFUM-Spejderne i Roslev. Efter gudstjenesten 
inviterer menighedsrådet på en let frokost i sognehuset. 

HØSTGUDSTJENESTER  
I HARREVIG PASTORAT 

LØRDAGSDÅB I HARREVIG PASTORAT
Roslev/Rybjerg/Hjerk/Harre Kirke: 2. lørdag i måneden
Durup/Tøndering/Nautrup Kirke: sidste lørdag i måneden
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DET SKER I PASTORATET

Vi lægger meget vægt på sang i Harrevig pastorat og tilbyder gode muligheder for at samles 
om både fællessang og korsang. Således er der i Durup 2 kor: Et for børn på skolen og et for 
de voksne om aftenen. Har du lyst til at synge med andre, så kom til sangaftener, korsang - og 
selvfølgelig til gudstjenester, hvor sangen spiller en væsentlig rolle. Alle kan synge!

DURUP BØRNEKOR
Vi øver hver torsdag i skolens musiklokale kl. 13.45 og en god time frem. Koret er for eleverne 
i 3. - 6. klasse - og alle kan være med. Vi medvirker ca. en gang i måneden ved gudstjenester og 
andre arrangementer, og synger sange, der passer til lejligheden. Herfor gives et honorar!
Første øvning er torsdag den 25. august.

HARREVIG KOR-LIGHT 
er for de voksne, og navnet stammer fra sammenlægning af 2 kor i Vestsalling, Harrevigkoret 
med base i Durup og Kor light med hjemsted i Oddense. Derfor øver vi også på skift i de 2 
pastoraters sognehuse, i Balling i ulige uger og i Durup i lige uger, på onsdage, første gang den 
7. september i Durup. Vi mødes kl. 19, varmer op og synger mundgode sange med en til fire 
stemmer indtil kl. 21.30. Der er indlagt kaffepause med en velfungerende kageordning.
I kommende sæson 
er planen at medvir-
ke ved høstgudstje-
nester og synge i ad-
ventstiden op til jul. 
Et blandet program 
med sange og salmer 
af C. M. Bellman kommer i marts til brug i kirke og på kro. Sæsonen slutter med sang til påske-
tiden. Vi kommer derudover også gerne ud og synger, hvor gode mennesker i øvrigt samles, og 
har derfor et repertoire med både lystighed og højtidelighed.

Korleder: Jørgen Lorentzen

KORSTART I DURUP

AFTENSANG I HARRE KIRKE
Torsdag den 1. september kl. 19.00 
Vær med til en hyggelig aften, hvor vi synger efter Højskolesang-
bogen. Thomas Olesen og Thomas Frydendal Nielsen vælger et antal 
sange, og knytter nogle ord dertil. Efter en pause, med en forfriskning, 
kan du også være med til at vælge sange. 
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DET SKER I PASTORATET

JUNIOR- OG VOKSENKOR 
FOR ROSLEV-RYBJERG OG HJERK-HARRE SOGNE

Tirsdag den 18. oktober kl. 19.00

Vi er så heldige at vi denne aften får 
besøg af det tyske kor: Collegium 
canorum Lobaviense. 

Koret består af 8 sangere og kommer 
fra Löbau, som ligger i delstaten Sachsen 
i det tidligere Østtyskland. Koret ledes af musikdirektør Christian Kühne, som selv synger med i 
koret. Koret tager hvert år i efterårsferien på rejse til udlandet, og i år går turen altså til Danmark.

Kom og få en stor musikalsk oplevelse!
Gratis entré 

COLLEGIUM CANORUM LOBAVIENSE
SYNGER I ROSLEV KIRKE

Organist og korleder  
Thomas Olesen  

Tlf. 40 15 82 80  
E-mail:  

mail@thomas-olesen.dk

Voksenkoret øver onsdag aften kl. 19-21 i Harre Kirke og starter op igen 31. august. Voksen-
koret består af både kvinder og mænd. Koret er for alle på 16 år +, der gerne vil synge, og som 
samtidig har lyst til at arbejde med sang-stoffet. Der vil primært blive sunget trestemmigt. 
Kontakt gerne Thomas Olesen for nærmere info eller tilmelding. 

Juniorkoret er for børn i 4.-6. klasse. Koret øver i musiklokalet på Roslev Skole, onsdag kl. 
14.35-15.30. Første gang efter sommerferien er 24. august. Kontakt gerne Thomas Olesen for 
nærmere info eller tilmelding. 
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DET SKER I PASTORATET

Efter en tid inviteres der igen til Ord og Toner, hvor du får mulighed 
for at få en pause fra det hektiske hverdagsliv. Ord og Toner er ikke 
en gudstjeneste, men snarere et refleksionsrum, hvor toner og ord er 
omdrejningspunktet. Organist Thomas Olesen leverer tonerne fra 
orgel eller klaver og sognepræst Thomas Frydendal Nielsen leverer 
ordene. Lejlighedsvist vil også kirkens Voksenkor medvirke. 

Ord og Toner er to onsdage kl. 19:

21. september i Hjerk Kirke og 9. november i Harre Kirke

ORD OG TONER

Tirsdag den 1. november kl. 19.00 i Rybjerg Kirke: Musik og underholdning fra søn og far.

Det handler om Thyborøn, om fiskeri og familieforhold, 
når Anders & Bent Bro går på scenen sammen med klaver 
og guitar.Tilsat vestjysk groftsaltet humor og med smilet og 
humoren som drivkraft, tager de to Bro’er dig med på en 
musikalsk sejltur.

Entré: 100 kr. - betales ved indgangen.  

ET LIV I FISK & MUSIK MELLEM TO BRO’ER   

Årets julekoncert bliver med Ann-Mette Elten i Durup Kirke tirsdag 
den 29. november kl. 19.00. Her i begyndelsen af adventstiden får 
vi en optakt til julen med en stemningsfuld koncert med en af vore 
mest efterspurgte solister. Med sig har hun guitaristen Niels Kirke-
gård, med hvem hun har mere end 30 års karriere, nok mest kendt fra  
»På Slaget 12«. Ann-Mette Elten kan meget mere end det fra hitlister-
ne, tænk bare på albummet Adagio med klassiske highlights. Vel mødt 

til julestemning - det bliver både hyggeligt og højtideligt - og de elskede julesalmer og sange får 
nyt liv! Overskuddet går til julehjælp i sognet.

Menighedsrådet - Durup, Tøndering og Nautrup
Billetter af 150 kr. kan købes fra 1. november 2022 i Daglí Brugsen, Durup 

ÅRETS JULEKONCERT 
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Søndag den 16. oktober kl. 10.30

Sognepræst Christian Kjær Bjerre er liturg ved gudstjenesten og klassisk 
sopran og operasanger Marianne Heuer synger til organist Thomas  
Olesens musik på orgel. Velkommen til en stemningsfuld gudstjeneste.

MUSIKGUDSTJENESTE  
I HJERK KIRKE MED  

SOPRAN MARIANNE HEUER

HALLOWEEN 
Fredag den 28. oktober kl. 17.00

Vi mødes ved Harre Kirke og laver græskar-
lygter. (Husk redskaber).
Kl. 18.00 er der familiegudstjeneste ved 
Christian Kjær Bjerre. Juniorkoret og 
KFUM-spejderne medvirker. 
Bagefter serveres der aftensmad. 
Både børn og voksne er meget velkomne, 
og man må gerne møde udklædt.

BABYSALMESANG
I HARRE KIRKE 

Se oplysninger på pastoratets hjemmeside 
www.harrevigpastorat.dk og kontakt organist 
Thomas Olesen for yderligere information  
og tilmelding på tlf. 40 15 82 80, e-mail:  
mail@thomas-olesen.dk
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Allehelgens dag er den første søndag i november. Oprindelig var dagen viet til 
de helgener, der i øvrigt ikke var blevet plads til med egne dage i kalenderen. 
Efter reformationen fastholdt man helligdagen, men nu som en mere generel 
mindedag for de afdøde. Den tradition holder vi i hævd, og dagen vil også 
blive markeret med flere gudstjenester i vores pastorat. Pårørende vil således 
modtage en invitation. Der er særligt fokus på dem, der er døde i det forgang-
ne år, men det er lige så meget en mindedag for alle, der har mistet en af sine 
kære. Alle er meget velkomne til Allehelgens gudstjeneste.

Søndag den 6. november:
Hjerk Kirke kl. 10.30 v. Thomas Frydendal Nielsen
Roslev Kirke kl. 19.00 v. Thomas Frydendal Nielsen 
Durup Kirke kl. 19.00 v. Christian Kjær Bjerre

Ved gudstjenesterne i Hjerk og Roslev medvirker Saxofonist Trine Jensen 
Gadegaard. Trine Jensen-Gadegaard er uddannet klassisk saxofonist fra Det 
fynske Musikkonservatorium. Ved gudstjenesten i Durup medvirker cellist. 

ALLEHELGENSGUDSTJENESTER 
I HARREVIG PASTORAT

2. søndag i advent den 4. december i 
Nautrup Kirke kl. 19.00
De 9 læsninger er de senere år blevet en 
fast og kærkommen tradition i mange 
danske kirker. 
Hos os er de 9 læsninger anledning til at 
skabe en gudstjeneste ved hjælp af vores 
lokale kræfter, som vil læse teksterne. 
Vores kor medvirker i år og vi vil veks-
le med oplæsning af tekster, fællessang 
af menigheden, orgelmusik og sang af 
korene.

DE NI LÆSNINGER GUDSTJENESTER  
1. SØNDAG  
I ADVENT 

27. NOVEMBER
I HARREVIG PASTORAT

Kl. 10.30 i Roslev Kirke.
Kl. 16.00 i Hjerk Kirke efter juletræstæn-
dingen på Hjerk Stortorv. Thomas Frydendal 
Nielsen står for guds tjenesten, og Voksen-
koret medvirker, med organist Thomas Olesen 
som dirigent. Kom og hør koret, og syng med 
på adventssalmerne.
Kl. 19.00 i Durup Kirke. Trompetist Olav 
Ploug-Jørgensen medvirker.
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KREATIV CAFÉ
Hver mandag kl. 13.00 - 16.00 i Roslev 
Sognehus til håndarbejde og hyggeligt 
samvær. 

Der betales 10 kr./person for at deltage.

BOGCAFÉ 
Læsetid for alle bogelskere

Bliv inspireret til dine næste gode læse-
oplevelser. Læseglade medarbejdere fra 
Skive Bibliotek præsenterer nyere bøger.
Mandag den 19. september i  
Roslev Sognehus kl. 19.00 - 21.00
Der vil være indlagt en pause undervejs og 
sat tid af til evt. spørgsmål.

GRATIS 
INFLUENZA-

VACCINATION
for pensionister, førtidspensionister og 
personer med kroniske sygdomme. For alle 
andre, er det mod betaling. Torsdag den 
6. oktober fra kl. 13.00 - 14.30 i Durup 
Sognehus, Åstedvej 20, Durup. 
Husk sygesikringsbevis

ERINDRINGSCAFÉ
Ældresagen Sallingsund afholder erin-
drings café, som er en info- og samværscafé 
for borgere med hukommelsesbesvær og 
deres pårørende.

Tirsdage (undtagen når der er sogne-
eftermiddag) kl. 14.00 - 16.00 i Roslev 
Sognehus.

Evt. kontakt: Lis Nørgaard Krogh 20 46 01 86 
eller Rita Pedersen  41 42 79 11.

SOGNEAFTEN  
ROSLEV SOGNEHUS

Tirsdag den 8. november kl. 19.00 - 21.00: 
Foredrag om Poul Erik Søe v/ journalist 
Jeppe Søe, Aalborg. Historien om den på-
virkning og de aftryk, som hans far har sat 
i ham, og i mange andre, gennem farens 
virke som højskoleforstander og chef.

MANDAGSCAFÉ
Hver mandag i ulige uger kl. 9.30  serveres 
kaffe/te og rundstykke i Roslev Sognehus, 
Jernbanegade 16.

Mød op! 
 Alle er velkomne.
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Tirsdag den 13. september og 13. december kl. 17.00 
Sorgmessen er henvendt til alle, der har brug for en andagt rettet mod et tab. Uanset om ens tab 
netop er sket eller det er længere tid siden, så kan det være godt at have et sted at gå hen med sin 

smerte, et sted at mindes, erkende, genfinde livsmod og mening. Under sorg-
messen vil der være mulighed for lystænding.
Temaet den 13. september er: »Høst - at leve med minderne«,  
og den 13. december er temaet: »At gå ind i en højtid som efterladt«.
Tilbuddet er primært rettet mod sørgende i Salling og Skive, men alle er  
velkommen. Efter sorgmessen serveres suppe. Der kræves ikke tilmelding.
Durup Kirke ligger på Tønderingvej 1, Durup, 7870 Roslev

Spørgsmål kan rettes til sognepræst Christian Kjær Bjerre på tlf 3030 8831

SORGMESSE I DURUP KIRKE 

Tirsdag den 13. september kl. 14.00 - 16.00: »Den døde soldat« v/ oversergent Jacob Panton, 
Køge. Jacob Panton bliver ramt af en granat, skudt 5 gange af en snigskytte og dør på operations-
bordet. Mirakuløst bliver han genoplivet og overlever med nød og næppe. Hør historien om, 
hvordan krigen ændrede alt.

Tirsdag den 11. oktober kl. 14.00 - 16.00: »Fra præstekanal til den mest populære TV- station« 
v/ fhv. direktør Ivar Brændgaard, Holstebro. En spændende fortælling omkring opstarten af 
TV-Midtvest.

SOGNEEFTERMIDDAGE I ROSLEV SOGNEHUS

Roslev-Rybjerg Menighedsråd i samarbejde med Ældresagen arrangerer:

6. september  kl. 11.30  Menu: Dansk Bøf.
4. oktober  kl. 11.30  Menu: Hjerter i Flødesovs.
1. november  kl. 11.30  Menu: Gule Ærter.
13. december  kl. 11.30  Julemenu.
Arrangementet foregår i Roslev Sognehus. Pris 90 kr./person.
Husk tilmelding ved Helga Vinkel, tlf.  3115 8600 eller Rita Pedersen, tlf. 4142 7911 senest 1 uge før.

»INGEN SPISER ALENE«

11
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Onsdag den 5. oktober
Fortællekonen Ruth Dein, Hadsten.
»Personer, jeg har mødt på min vej«.

Onsdag den 2. november
Oplæsning ved novelleskribent  
Anna-Lise Bach, Skive.

Onsdag den 1. december 
Julehygge, julesange og juleknas. 
Børnekoret medvirker.

Alle eftermiddage er kl. 14.00 Sognehuset, 
Durup og der er kaffe og kage, pris 25 kr.

CAFÉ- 
EFTERMIDDAGE 
I DURUP SOGNEHUS

Roslev-Rybjerg Menighedsråd inviterer til 
menighedsmøde, hvor menighedsrådet vil ori-
entere om kirkelivet i sognene og menigheds-
rådets virksomhed. Menighedsmødet fore- 
går i Roslev Kirke efter gudstjenesten søndag 
den 30. oktober kl. 10.30. Menighedsrådet 
er vært ved kaffe og småkager.  

MENIGHEDSMØDE 
I ROSLEV-RYBJERG SOGNE

Tirsdag den 24. november  
kl. 16.00 - 20.00 i Roslev Sognehus

Kom og lav en kalender- eller juledekora-
tion, eller bind din adventskrans selv.
Graverne vil give gode fif til hvordan man 
binder sin adventskrans og hjælper gerne 
med yderligere tips og tricks. Menigheds-
rådet sørger for halmkranse, ler, gran og 
pyntegrønt og til børnene vil der være 
et kalenderlys. Derudover bedes du selv 
medbringe; lys, bånd og andre pynte ting 
som du vil have i din dekoration og med-
bring også gerne en grensaks. Kom og 
vær med til at adventshygge med os - du 
dropper bare ind, som det passer for dig.

KOM TIL
DEKORATIONS-

VÆRKSTED

Mødeserien med temaet »De gamle grav-
stens historie« fortsætter i efteråret 2022.
Alle med interesse for eller viden om Durup 
sogns tidligere generationer er velkommen.
Programmet for andet halvår 2022 er følgen-
de: Vi starter torsdag den 1. september, fort-
sætter torsdag den 6. oktober, og igen den 
17. november.
Møderne finder sted i sognehuset, Åstedvej 20 
i Durup, og starter kl. 9.30. Vi begynder med 
kaffe og rundstykker. Alle er velkommen til et 
par hyggelige timer sammen med os.
Har I spørgsmål er I velkommen til at ringe til 
P. C. Gade, tlf. 2228 1816 eller S. O. Haug,  
tlf. 2074 2033.

GRAVSTENENES 
HISTORIE

Ring, når du har brug for én at tale med. På 
7012 0110 møder du én, der vil lytte til dig. 
Det er først og fremmest et medmenneske, du 
møder der. Her er der mulighed for en per-
sonlig og anonym samtale. Alle ved Nicolaj- 
Tjenesten har tavshedspligt. Telefonerne er åbne 
hver dag fra kl. 19 - kl. 3 om morgenen.

SCT. NIKOLAI- 
TJENESTEN

11
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Hen over sensommeren har vi klippet hæk på Hjerk Kirkegård.

På Harre Kirkegård har vi været i gang med den helt store omlægning. Gamle hække er gravet 
op, og nye, små hække er plantet. Der er blevet udlagt større områder med græs, og tidligere 
gravsteder vil blive plantet til med buske og stauder.

Fra uge 43 vil vi gå i gang med grandækning. Sommerblomster vil blive taget op undervejs, som 
vi kommer frem, eller når de ikke er pæne mere, på grund af vejret.

Som ansat graverteam ved Hjerk og Harre kirker har vi valgt at arbejde sammen. Derfor vil der 
ikke være personale på hver kirkegård hver dag. Vi forsøger at være 3 dage i Hjerk og 2 dage i 
Harre.

De bedste hilsner fra 
 graverteamet Winni og Karen

HJERK OG HARRE KIRKEGÅRDE

ROSLEV OG RYBJERG KIRKEGÅRDE
Vi forventer at starte med grandækningen i uge 42.
Vi opfordrer gravstedsejere til, at få »ryddet op« på de gravsteder, hvor vi skal grandække. (Skåle, vaser 
og andet bedes lagt bag gravstenene).
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NYT FRA KIRKEGÅRDENE KIRKELIGE FORENINGER I PASTORATET

INDREMISSION NORDSALLING

SEPTEMBER
  1. Bibelundervisning v. pastor Thomas  
 Kristensen, Hvide Sande. Rom. 3.
  6.  - 8. Time Out på Kildeborg.
15.  Møde v. missionær Bjarne Lindgren,  
 Ringkøbing.
22. kl. 18.30Høstfest m. spisning v.  
 missionær Bent Kjær Andersen,   
 Kibæk.
29. Møde v. missionær Finn Najbjerg,  
 Vinderslev. 

OKTOBER
  6.  Bibelundervisning v. pator Jesper  
 Hornstrup, Skive. Rom. 4. 
13. Møde v. missionær Søren Skovnborg,  
 Ans.
20.  Efterårsferie
27.  Møde v. generalsekretær Ole    
 Andersen, Ordet og Israel. 

www.imnordsalling.dk

GRUPPELEDER: 
Jane Justesen, Mogenstrupvej 8, Roslev  
2447 2012 · jane.justesen1972@gmail.com

Adressen er Kærvej 20, 7870 Roslev 
Find Roslev KFUM Spejderne på Facebook, 
hvor du kan se mere om, hvad vi laver.
 

NOVEMBER
  2. Fællesmøde på Fur v. pastor Morten  
 Mouritsen. 
10. Møde v. Ole Sørensen fra Norea.
17. Møde v. missionær Søren Grysbæk,  
 Horsens.
24. Sømandsfest v. sømandsmissionær  
 Jørgen B. Knudsen.

DECEMBER
  1. Adventsmøde v. missionær Andrea  
 Nygaard Kristensen,Thisted.

Hvor andet ikke er anført, holdes møderne i 
Durup Missionshus Hovedgaden 43. fra kl. 
19.30 til ca. 21.30. Søger du et godt fællesskab 
er du meget velkommen.

Kontaktperson Nordsalling IM: 
Jens Thorsen tlf. 2927 7870

BÆVERE (0.-1. KLASSE)
Tirsdag kl. 18.30-19.45
Christina Jønsson, 2214 4102

ULVEUNGER (2.-4. KLASSE)
Torsdag kl. 19.00-20.30
Bent K. Christensen, 2896 4364

JUNIOR (5.-6. KLASSE)
Torsdag kl. 19.00-20.30
Jane Justesen, 2447 2012

TROP (7.-8. KLASSE)
Torsdag kl. 19.00-20.30
Jane Justesen, 2447 2012

KFUM SPEJDERNE
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MENIGHEDSRÅDSMØDER
HJERK-HARRE
6. oktober kl. 19.00
17. november kl. 19.00

Møderne holdes i Hjerk  
Graverhus, Hjerk Kirkevej
1B, Hjerk

DURUP-TØNDERING- 
NAUTRUP
14. september kl. 18.00
12. oktober kl. 18.00
  9. november  kl. 18.00
Møderne holdes i  
Durup Sognehus,  
Åstedvej 20, Durup

ROSLEV-RYBJERG
8. september kl. 18.30
13. oktober kl. 18.30
16. november kl. 18.30
Møderne afholdes i Roslev  
Sognehus, Jernbanegade 16, 
Roslev

Stjerneklubben er for børn fra 0. til 6. klasse. Vi hygger, spiller, leger, laver konkurrencer og 
der bliver fortalt bibelhistorie. Stjerneklubben er hver onsdag aften fra kl. 18.00 - 19.30  
i  Durup Missionshus, Hovedgaden 43.

Den 7. september: Opstart efter sommerferie.
Program laves sammen med børnene den første aften.

Stjerneklubben i Durup er en del af Danmarks      
Folkekirkelige Søndagsskole.
 
Henvendelse: Gerda Harregaard, Mølkærvej 32, Durup. 
Tlf. 60 89 77 87 · mail: gerdaharregaard@gmail.com

STJERNEKLUBBEN I DURUP

Forudsætningen for at komme i betragtning til julehjælp er at man er bosiddende i et af sognene 
i Harrevig Pastorat. 

Ansøgning til Julehjælp kan downloades fra hjemmesiden www.harrevigpastorat.dk fra  
1. november 2022 eller den kan afhentes ved Sognepræst Christian Kjær Bjerre, Åstedvej 20, 
Durup eller Sognepræst Thomas Frydendal Nielsen, Sallingsundvej 47, Roslev.

Ansøgningerne kan afleveres følgende steder:

•  Kirkekontoret, Torvet 4, Durup
•  Durup Præstegård, Åstedevej 20, Durup
•  Sognehuset i Roslev, Jernbanegade 16, Roslev
•  Roslev Præstegård, Sallingsundvej 47, Roslev

I henhold til Databeskyttelsesforordningen må ansøgningen ikke sendes pr. mail, da den indeholder 
personfølsomme oplysninger. Kuverterne mærkes »Julehjælp Harrevig Pastorat«. 

Ansøgningsfrist: Senest torsdag den 1. december 2022. Menighedsrådene

JULEHJÆLP I HARREVIG PASTORAT
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SOGNEPRÆSTER
Thomas Frydendal Nielsen
Sallingsundvej 47,
7870 Roslev
tlf. 9757 1577 
tfn@km.dk

Christian Kjær Bjerre
Åstedvej 20, Durup
7870 Roslev
tlf. 3030 8831
chkb@km.dk 

Præsterne træffes efter aftale.  
Præsterne har mandag fri.

PRÆSTESEKRETÆR
Jette Blaaberg Kildahl
Center Salling, 
Torvet 4, Durup
tlf. 2366 3233
jbpe@km.dk

ORGANISTER
Jørgen Lorentzen 
tlf. 2348 3840
jlorentzen90@gmail.com

Thomas Olesen
tlf. 4015 8280
mail@thomas-olesen.dk 

GRAVERE
Roslev, Rybjerg Kirker
Marianne Johannesen
tlf. 5180 2740
roslevrybjergkirke@
gmail.com

Durup, Tøndering, 
Nautrup Kirker
Birgit Heimann
tlf. 2121 4306
bibh@km.dk

Hjerk, Harre Kirker
Karen Grove Andersen
tlf. 2393 2707
kagr@km.dk

KIRKEVÆRGER
Roslev, Rybjerg
Dorrit Kamp Nielsen 
tlf. 3066 0528
dorritogjensanker@
gmail.com 

Durup, Tøndering, Nautrup
Harry Harregaard
tlf. 2170 7738
ghharregaard@get2net.dk 

Hjerk
Pia Møller Frederiksen
tlf. 3092 1900
pia@entr.dk 

Harre
Tom Holmen Christensen
tlf. 2467 2445
dulith3010@gmail.com   

FORMÆND FOR 
MENIGHEDSRÅDENE
Roslev, Rybjerg
Dorte Eskildsen
tlf. 26231140
eskildsendorte@gmail.com

Durup, Tøndering, Nautrup
Karen Marie Thorhauge
tlf. 2341 1852
km@thorhauge.nu

Hjerk, Harre
Anne Marie Dalgaard
tlf. 5131 0780
dalgaard@fiberpost.dk

Mød os på 
www.harrevigpastorat.dk 
eller 
facebook.com/harrevigpastorat 

KONTAKTER
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Du har altid mulighed for at kontakte en af pastoratets præster for en samtale. Det kan være en 
samtale om små eller store spørgsmål i livet, en særlig udfordring eller andet. Det kaldes ofte sjæ-
lesorg. Sjælesorg er omsorg for sjælen. Samtalen er fortrolig, og præsten har tavshedspligt.

ÅNDELIG VEJLEDNING - ET TILBUD 
Det kan også være, at mange ting i livet går godt. Men du savner et menneske, som du kan tale 
med, om »hvor Gud er henne« midt i hverdagen. Eller måske savner du inspiration / hjælp til at 
læse i Bibelen, eller til at bede på en måde, som fungerer for dig. Den slags kaldes åndelig vejled-
ning. Christian Kjær Bjerre har netop taget en uddannelse i åndelig vejledning og kan også være 
behjælpelig med den type samtaler.

BEHOV FOR EN SAMTALE 
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GUDST JENESTER
DAG KIRKEÅRET TID OG STED

SE
P
TE

M
B
ER

Søndag d. 4. 12. s. e. trin.   9.00 Rybjerg (TFN) 10.30 Durup (TFN)

Søndag d. 11. 13. s. e. trin. 10.30 Harre Høst (TFN) 19.00 Tøndering (TFN)

Tirsdag d. 13. Sorgmesse 17.00 Durup (CKB)

Søndag d. 18. 14. s. e. trin. 10.30 Durup Høst (CKB) 19.00 Roslev (CKB)

Søndag d. 25. 15. s. e. trin. 10.30 Roslev Høst (TFN) 19.00 Durup (TFN)

O
K

TO
B
ER

Søndag d. 2. 16. s. e. trin.   9.00 Hjerk (TFN) 10.30 Roslev (TFN)

Søndag d. 9. 17. s. e. trin. 10.30 Nautrup (CKB) 19.00 Roslev (CKB)

Søndag d. 16. 18. s. e. trin. 10.30 Hjerk Musik (CKB) 19.00 Durup (CKB)

Søndag d. 23. 19. s. e. trin.   9.00 Roslev (TFN) 10.30 Durup (TFN)

Fredag d. 28. Halloween 18.00 Harre (CKB)

Søndag d. 30. 20. s. e. trin.   9.00 Durup (TFN) 10.30 Roslev (TFN)

N
O

V
EM

B
ER

Søndag d. 6. Allehelgen 10.30 Hjerk Musik (TFN) 19.00 Durup (CKB) 
19.00 Roslev (TFN)

Søndag d. 13. 22. s. e. trin.   9.00 Tøndering (CKB) 10.30 Roslev (CKB)

Søndag d. 20. Sidste s. i kirkeåret   9.00 Harre (TFN) 10.30 Durup (TFN)

Søndag d. 27. 1. søndag i advent 10.30 Roslev (TFN) 16.00 Hjerk (TFN)  
19.00 Durup (CKB)

D
EC Søndag d. 4. 2. søndag i advent 10.30 Hjerk (TFN) 19 Nautrup (TFN)

De 9 læsninger 

TFN: Thomas Frydendal Nielsen, CKB: Christian Kjær Bjerre, TIM: Toni Irgens-Møller

GUDSTJENESTER PÅ ÆLDRECENTRE
ROSLEV ÆLDRECENTER KL. 14.30

30. august · 27. september · 25. oktober · 29. november

DURUP ÆLDRECENTER KL. 10.30
24. august · 7. september · 5. oktober · 2. november · 23. december: Julegudstjeneste


