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Tiden - og hvordan vi har det
med den!
Det er en særlig fornemmelse, der kan opstå,
når tiden bliver sat ud af kraft. Som f. eks.
når Danmark står stille fordi landet er dækket af sne og fygning og politiet fraråder al
udkørsel. Eller som når strømmen forsvinder i store områder. I sådanne situationer
bliver tiden tidløs. Vi opdager pludselig, at
klokkens minut- og sekundvisere ikke kan
styre alt i tilværelsen. Det kan være en hel
befrielse, at man ikke kan gøre noget ved det,
der er ikke andet at gøre end at vente og bare
være.
Vi er så vant til at tiden er kostbar – vi
kan bruge eller misbruge tiden. Tid er blevet
en mangelvare. Tiden slå ikke til, siger vi til
hinanden. Vi går rundt med dårlig samvittighed over alt det, der kun bliver gjort halvt
eller slet ikke bliver gjort.
Gennem mange medier fortælles om en
voksende udbrændthed, folk bliver nedslidte, mister livslysten og arbejdsglæden – selv
børnene er stressede. Noget er galt – men vi
har ikke tid til at undersøge og se efter, hvad
det er. Den befriende fornemmelse der opstår, når tiden bliver sat ud af kraft p.g.a. snevejr eller lign. vil vi ikke unde os selv på nogen andre tidspunkter, da skal hvert sekund
udnyttes, ellers er det ikke godt nok.
Samtidig bruger vi også at sige til hinanden: hver ting til sin tid. For det meste bliver
det sagt, som en bisætning, men i virkeligheden rummer den lille sætning nøglen til tidens dilemma. Hver ting til sin tid. Tiden er
ikke kun sekunder og minutter, det er også
bare at være, måske for at indstille sig på en
opgave, for at forlige sig med sin tilværelse
eller for at være hos den, der har det svært,
den der er bange, eller den, der venter på døden.

Prædikeren i Det gamle Testamente har
sagt det så rammende: ”Alting har en tid,
for alt, hvad der sker under himlen, er det et
tidspunkt. En tid til at fødes, en tid til at dø.
En tid til at plante, en tid til at rydde. En tid
til at slå ihjel, en tid til at helbrede. En tid til
at rive ned, en tid til at bygge op. En tid til at
græde, en tid til at le. En tid til at holde klage,
en tid til at danse. En tid til at opsøge, en tid
til at miste. En tid til at tie, en tid til at tale.”
Når tiden ikke slår til eller når vi ikke slår
til, er det fordi vi har lavet en regnefejl. Det
må jo nødvendigvis være sådan, at den tid
og de kræfter vi har fået, passer til det, der
er vores opgave. Altså ingen, end ikke Gud,
kan forlange mere af os end det, der er tid til.
Når nogen ville skynde på Jesus, svarede
han ofte: ”Min tid er endnu ikke kommet”.
Han kunne roligt vente på den rette tid til
det, han ville sige og gøre, han lod sig ikke
trække afsted efter en vogn fyldt af forventninger, som han ikke var klar til at opfylde.
Han tog hver ting til sin tid, for det er bedre
at handle i rette tid, end at nå så meget som
muligt.
Ifølge vores begreb om tid, er tiden kort
og tiden går - men man kunne også vende
det om og sige, at tiden kommer. Tiden
kommer til os øjeblik for øjeblik, time for
time. Hver morgen møder os en ny dag. Der
er en verden til forskel på at møde tiden og
på at løbe af sted efter den.
Anna Margrethe Saxild
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Høst og Allehelgen

Høst

Der er en hel speciel duft i luften i disse dage,
det er duften af høst, af korn, halm, hø og
støv. Så selvom det måske er et fåtal, der
direkte arbejder med høsten, så kan vi alle
mærke, at det er ved den tid. Og det berører
os alle, om høsten bliver god eller dårlig. Høsten og det daglige brød handler om, at Gud
gør det umulige muligt. Et lille dødt frø bliver lagt i jorden og på forunderlig vis vokser
det op, og bliver til mange fold. Landmanden
slider med jorden i sit ansigts sved, men hvis
ikke Gud gav væksten nyttede det ingenting.
Derfor går vi i kirke, når høsten er i hus.
Høstgudstjeneste er kort sagt en tak for
det daglige brød. Det er kernen i den kristne
tro og det vi holder gudstjeneste på hver søndag. Høsten er både vækstens ophør og samtidig forudsætningen for den nye såning. På
den måde sammenfatter høsten liv og død,
og døden bliver forudsætningen for det nye
liv. Høsten bliver på den måde et billede på
det daglige brød og samtidig er den et billede på det evige liv, når døden har høstet
sit. Men hverken ved høsten her eller høsten
hisset, skal vi være uden Guds velsignelse og
kærlighed, derfor kan vi takke og synge med
Jakob Knudsen i hans store høstesalme:
Han er jo den, hvis vilje
opholder alle ting,
og runder himlens ring,
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ham lyder vind og vove,
ham rører ravnes nød,
hvi skulle og hans småbørn
da og få dagligt brød?
Alle gode gaver
de kommer ovenned,
så tak da Gud, ja, pris dog Gud
for al hans kærlighed!”
Der er i år høstgudstjenester i alle kirkerne på søndagene den 11. og den 18. september Som vanligt afslutter høstgudstjenesten
årets gudstjenestesæson i Børglum Klosterkirke og derefter tages vinterkirkerne i Børglum og Vittrup i brug igen om søndagen.
Anna Margrethe Saxild

Allehelgen

I år er det Allehelgensdag den 6. november.
Det at holde Allehelgen og mindes de døde
er en tradition og en skik, der går langt tilbage i oldtiden længe før kristen tid. Det
er almindeligt menneskeligt at mindes og
tænke tilbage på tiden der var, og de mennesker som man har holdt af, og som nu ikke er
mere. Derfor er også Allehelgen og Allesjælesdag fulgt med ind i den kristne tradition.
Frem til 1770 havde vi i Danmark Allehelgensdag den 1. november og Allesjælesdag
den 2. november, men efter 1770 blev de lagt
sammen og henlagt til 1. søndag i november.
For os i dag er Allehelgensdag meget blevet
til dagen, hvor vi måske mere bevidst end på
så mange andre dage går på kirkegården, og
hvor vi mindes vore døde.
Sådan er det også ved Allehelgensgudstjenesterne, derfor er der gudstjenester i alle kir-

Konfirmander og Mini-konfirmander

kerne denne dag. Vi vil også i år holde den
gamle tradition i hævd og læse navnene op
på de mennesker, der er døde siden sidste
Allehelgen.
Det kristne håb er altid temaet ved gudstjenesterne til Allehelgen. Håbet om opstandelse og evigt liv, der er tæt knyttet til Kristi
opstandelse og sejr over døden. Lyset er et
symbol på håbet i mørket og derfor er det
mange steder en skik at sætte lys på kirkegårdene ved de kæres grave, ligesom kirkerne vil
være særligt oplyste under gudstjenesterne.

Konfirmander

I år bliver konfirmanderne hele skoleåret undervist onsdag morgen kl. 8.15-9.45 og begge 7. klasser på Løkken skole bliver undervist på samme tid i sognegården i Løkken.
Der er konfirmationer Bededag den 12.
maj 2017.

Mini-konfirmander

Nu fortsætter den gode ide med mini-kon-

firmandundervisning. Det er for børn i 3. og
4. klasse og vi skal snakke om, hvad kirken
er for noget og hvem Gud er. Vi skal høre
historier, tegne og male og meget mere. Der
vil også være noget eftermiddagsmad. Det er
frivilligt om man vil være med, men det er
sjovt, siger dem, der har prøvet.
Vi begynder tirsdag den 6. september kl.
14.00 og det varer i 10 uger. Børnene bliver
hentet på skolen og fulgt derhen igen. Det er
organisterne Claus og Anne samt præsterne
Sara og Anna Margrethe, der står for minikonfirmandundervisningen. Som afslutning
på forløbet laver mini-konfirmanderne en
gudstjeneste tirsdag den 15. november 2016,
hvor alle er meget velkomne.

Kirkehøjskolen i Vendsyssel

I dette efterår kommer kirkehøjskolens foredragsrække til at foregå i Sognegården i Brønderslev. Møderne er torsdage kl. 19.30.
Program:
Den 15. september - Marianne Jelved: Der findes to former, den overordnede i
den
formelle form, parlament og det demokrati, der vokser frem nedefra
Den 13. oktober - Niels Kjærgård, økonom, overvismand: Folket, folkekirken og
kirkens ledelse
Den 17. november – Christian Borrisholt Steen, Etisk råd: Menneskesyn på spil
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Hyggeeftermiddage

Vi indledte efterårets program med en meget
vellykket sommerudflugt den 31. august til
Mariager kirke og Hvidsten Kro.
Herefter indbyder vi til nogle gode eftermiddage med foredrag, musik og sang.
Møderne er som sædvanlig onsdage kl.
14.30 – 16.30
Den 14. september
”Originalerne i mit liv”
Foredrag ved Karsten Hansen
Et kendt ansigt fra en lang række naturpro-

Arrangementer i

Løkken-Furreby sogn

grammer på TV2’s regionalkanaler. Det er
programmerne ”Offroad Nordjylland”, ”Gudenåen – en rejse på floden” og ”Langt højere bjerge” som har sat ham på skærmen som
naturvejleder sammen med hynden Frode.
Naturen skal opleves i naturen – ikke i
sognegården, men han evner heldigvis også
at fængsle et publikum som sidder ned ved
et dækket kaffebord. Til det bruger Karsten
Hansen en række forskellige fortællinger.

Den 23. november
Lad tonerne fortælle
Foredrag ved Samuel Frederiksen
Tidligere skoleinspektør Samuel Frederiksen, Hvalpsund, står for et par timers underholdning, hvor der både bliver brug for
stemmebåndene og de små grå celler. En
blanding af musikalske gætterier, fællessang
og underholdning på klaver, cornet og koncertina er samlet under titlen LAD TONERNE FORTÆLLE.
Samuel Frederiksen, der har mange års
erfaring fra store og små sammenkomster,
var i nogle år også indehaver af musik- og
kulturhuset ERTEBÆLGEN i Ertebølle. Han
har været musikskoleleder i Farsø kommune
gennem 12 år og spiller som organist ved kirkerne i Vesthimmerland. I 2013 modtog han
Vesthimmerlands Kommunes kulturpris.
En avis skrev: ”Samuel Frederiksen er
født i København. Til det havde han et stykke musik, som passede. Efterhånden, som
han flyttede, kunne man igennem musikken
høre, hvor han boede. Og sådan blev det ved.
Tilsyneladende kunne han beskrive lige hvad
han ville gennem sin musik. Man fik ikke tid
til at kede sig. Det var underholdning, som

Den 12. oktober
Bag de syv bjerge
Foredrag ved Lene Grårup, Vrå
Lene Grårup fortæller om egne oplevelser og
viser billeder fra en rejse i Albanien, et gammelt kommunistisk land med en fremmed
mentalitet og i gang med en stor omstillingsproces.

fangede de mange tilhørere”.
Da arrangementet finder sted omkring
adventstiden, vil man kunne være sikker på
at det er med i tonernes fortælling.

Sangaftener

Tirsdag den 27. september kl. 19.30
Tirsdag den 15. november kl. 19.30
”Fællessang skaber fællesskab”
Det er godt at synge. Sundt for sjælen, og
sundt for kroppen. Man synger, når
man er glad, men ofte også når man er
ked af det. Sang er følelsesforløsende,
og sang kan udtrykke det, som ord ikke
kan udtrykke.
Når man synger sammen med andre,
hæver man de dagligdags gøremål op
på et højere niveau. Fællessangen styrker
både vores kultur og vores fællesskab.
Vi inviterer til to nye sangaftener i løbet
af efteråret med det sædvanlige
program af salmer, højskolesange
og muntre viser.
Der er en pause midtvejs, hvor der kan
købes øl, vin og vand til snacks.
Alle kan være med og er meget velkomne!

NY SÆSON FOR KORENE VED LØKKEN KIRKE

Foto: Karsten Hansen
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Mandag den 5. september starter korene op efter sommerferien til en ny spændende
sæson.
Børne- og Ungdomskoret øver mandage kl. 16-17. Vi søger nye sangere i koret, så er
du frisk og har lyst til at synge er det måske noget for netop dig!
Voksenkoret øver mandage kl. 19-21. Også her er der plads til nye sangere. Der er
plads til alle, men vi mangler særligt flere herrestemmer. Nodekendskab er ikke nødvendigt, men en fordel.
Kontakt organist og korleder Claus Bach Nielsen på 25684915 hvis du har lyst til
at synge med.
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Arrangementer i Vrensted sogn
Løkken præstegård

Spil Dansk

Torsdag den 27. oktober kl.19.30
- er der endnu engang ”Spil Dansk” på programmet.
Eller snarere ”Syng Dansk” idet storpastoratets to voksenkor samt Løkken kirkes
børne- og ungdomskor sammen leverer musikken denne aften. Løkken Kirkes Voksenkor og Rubjerg Knude Koret synger sammen
og hver for sig en buket af danske sange og
vil undervejs invitere publikum med på fællessang. Sangene suppleres med små fortællinger, og der bliver både plads til alvor og
humor undervejs. Og selvfølgelig en kaffepause.
Vel mødt til en god tradition i sognegården - alle er velkomne.

Foto: Torvemusik i sognegården
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I slutningen af 2015 besluttede provstiet, at
afsætte økonomiske midler til enten renovering eller nybyggeri af Løkken præstegård. I den forbindelse bad menighedsrådet ingeniørfirmaet Lønborg a/s og UBN
arkitekter om at udarbejde et beslutningsgrundlag for menighedsrådet, således vi
på baggrund af faglige vurderinger kunne
træffe beslutningen om, hvilken af de to løsninger der var mest hensigtsmæssig.
Menighedsrådet besluttede efterfølgende
ud fra denne vurdering, at præstegården skal
renoveres.
Provstiudvalget bad os derefter om, at få
udarbejdet et dispositionsforslag til renoveringen. Dette forslag ligger nu til endelig
godkendelse i Ålborg Stift. Vi afventer derfor pt den endelige godkendelse. Når denne godkendelse foreligger, vil vi informere
yderligere om projektet.
På menighedsrådets vegne
Britta Drivsholm

Koncert i Vrensted kirke

Tirsdag den 4. oktober kl.19.30 er der koncert i Vrensted kirke.
Denne gang med ”Jens Peters Kvartet”
som sammen med kirkens voksenkor spiller
og synger rytmiske toner. Programmet består af såvel kendt som nyt, idet to af kvartettens musikere har komponeret nogle af
numrene og dermed leverer ”det nye”.
Kvartetten er kendte musikere fra Vendsyssel og består af Ole Hjermitslev på trom-

mer, Søren Baggesen på saxofon,
Jens Nielsen på bas, violin og sang og Peter
Lindhardt Toft på klaver, orgel, sang.
Alle er velkomne til en svingende glad
koncert i Vrensted kirke.

Foto: Jens Peters Kvartet
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Arrangementer i

Ny kirkesanger i pastoratet

Det er en glæde at kunne meddele, at der fra
den 1. september er ansat en ny kirkesanger.
Det er en ung pige på 22 år, der er under uddannelse til sygeplejerske ved navn Mette
Larsen. Mette har en dejlig sangstemme og

Foto: Koncert i Lyngby kirke den 30. juni
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er en rigtig sød og venlig pige med en behagelig udstråling. Hun har sunget i kor siden
børnehaveklassen og har sunget i Nordjysk
Pigekor samt i kirkekor i både Sct. Olai kirke
og Sct. Catharinæ kirke i Hjørring, hvor hun
også bor. Mette får også ugentlig undervisning i solosang.
Så det er en erfaren og dygtig sangpige, vi
alle kan glæde os til at nyde rundt om i vore
kirker!
På vegne af Vrensted, Børglum, Rubjerg og
Lyngby sogne, Gitte Lundsgaard

Rubjerg og Lyngby sogne
Vellykket og velbesøgt koncert
den 30. juni i Lyngby kirke

Vi kunne endnu engang notere et stort antal
tilhørere, ved koncerten med trioen ”Et letsindigt Ord”, der stod for den swingende og
stemningsfulde underholdning. Det var også
denne gang organist Anne Toft, der stod for
arrangementet.
Det charmerende og gennemmusikalske trekløver bestod af sangerinden Karoline Budtz, guitaristen Jens Christian Kwella
samt bassisten Kim Mikkelsen. ”Et letsindigt
Ord” fokuserede i ord og toner på musikken
i Danmark under besættelsen, altsammen
krydret med sjove anekdoter om de enkelte

komponister og tekstforfattere, og om sangenes tilblivelse. Repertoiret spændte lige
fra de eftertænksomme sange som ”Den blå
Anemone” og ”Man binder os på mund og
hånd” til de glade swing-og revynumre som
”Den lille lysegrønne Sang.” Der blev vugget
og rokket og sunget med på flere af de festlige sange, der for de flestes vedkommende
er blevet evergreens.

Foto: Koncert i Lyngby kirke den 30. juni
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Arrangementer i Børglum sogn

Høstgudstjeneste i Børglum Kloster Kirke
Den 18. september 2016 kl. 9.30
Ved sognepræst Sara Dommerby Toft. Vibeke Skagbo, orgel og Lars Ole Schmidt, trompet medvirker.
Efter gudstjeneste serveres kaffe og rundstykke.

teser på kirkedøren i Wittenberg. Derved
indvarsledes reformationen, som ændrede
historiens gang og fik betydning for troen på
Gud, synet på mennesket og indretningen af
samfundet. I 2017 er det således 500 året for
reformationen, og det fejres overalt i verden.
Som optakt til Reformationsfejringen i
2017 afholder Aalborg stift en række reformationsgudstjenester. I år 2016 afholdes den
i Børglum klosterkirke mandag 31.oktober,
kl.19.00 og hele Stiftet er inviteret.
Gudstjenesten er en musikgudstjeneste
med J.S. Bachs kantate ”Christ lag in Todesbanden” som omdrejningspunkt. Den musiske ledelser er lagt i hænderne på organist
Lars Colding Wolf og Zimmermann Ensemblet. Provst Thomas Reinholdt Rasmussen er
liturg og prædikant.
Efter gudstjeneste inviteres til kaffe og
orientering om reformationsfejringen –
velmødt til en smuk gudstjeneste”
Provst Thomas Reinholdt Rasmussen

Salg af præstegården i Børglum

Der har været flere henvendelser uden tilbagemeldinger, men der er stadig en del søgninger på nettet.

www.sneglefart.dk

Reformationsgudstjeneste
den 31. oktober kl. 19 i Børglum
Klosterkirke

”31. oktober 1517 opslog Martin Luther sine
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Følg Niels og Ranveg Clemmensen på
deres tur gennem Canada, USA, Mellemamerika og måske Sydamerika på
deres hjemmeside www.sneglefart.dk.
Her kan du også tilmelde dig et nyhedsbrev der udsendes ca. en gang om måneden.

Kontaktadresser
Løkken-Furreby Sogn

Sognepræst vakant
Kst. sognepræst Sara Dommerby Toft
Tlf. 20356748
Mail: sdt@km.dk - Mandag fridag
Kirkekontoret
Præstevangen 2
9480 Løkken
Åbent tirsdag - fredag 9 -13
Tlf. 98963755, mail:
Graver Per Damsgaard
Træffes tirsdag - fredag mellem 9 og 10
Tlf. 98991459/mobil 23432912
Mail: loekkenkirkegaard@mail.dk
Organist Claus Bach Nielsen
Tlf. 25684915
Mail: organistkontoret@gmail.com
Kirkesanger Helle Windfeldt
Tlf. 98801980/mobil 20891980
Mail: helle.windfeldt@skolekom.dk
Menighedsrådsformand
Britta Drivsholm, tlf. 41224172
Mail: britta.drivsholm@skolekom.dk
Kirkeværge for Løkken Kirke
Hanna Bach, tlf. 98991484
Kirkeværge for Furreby Kirke:
Aase Bladt, tlf. 98991577

Vrensted, Rubjerg, Lyngby Sogne

Sognepræst Anna Margrethe Østergaard
Dith Saxild
Tlf. 98889096/mobil 61511044
Mail: amsa@km.dk - Mandag fridag

Graver ved Vrensted Kirke
Henry Kragh
Tlf. 97709105/mobil 21440536
Mail: henrykragh@gmail.com
Graver ved Rubjerg Kirke
Tage Carlsen
Tlf. 98999172/mobil 61319172
Mail: tagebcarlsen@gmail.com
Graver ved Lyngby Kirke
Else Marie Westergaard
Tlf. 98996358/mobil 24407988
Mail: emwestergaard@hotmail.com
Organist Anne Lindhardt Toft
Tlf. 98982580/mobil 23293218
Mail: lindhardttoft@gmail.com
Menighedsrådsformand i Vrensted
Jens Juhl, tlf. 98889306
Mail: jens.juhl02@gmail.com
Menighedsrådsformand i Rubjerg-Lyngby
Gitte Lundsgaard
Tlf. 98944809/mobil 40544809
Mail: gslundsgaard@gmail.com

Børglum Sogn

Graver Erik Jensen
Tlf. 23652261 tirsdag-fredag kl. 8-15
Mail: graverenshus@gmail.com
Organist Vibeke Skagbo
Tlf. 26152059, mail: vibeke@skagbo.dk
Menighedsrådsformand
Niels Erik Gregersen
Tlf. 98994186
Mail: enegregersen@gmail.com
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Gudstjenesteliste
DATO

SØNDAGE

- for alle sognene
LØKKEN

4. september 15. s.e. Trinitatis

10.45 AMS

11. september 16. s.e. Trinitatis

10.45 SDT

18. september 17. s.e. Trinitatis

10.45 SDT (1)(2)

25. september 18. s.e. Trinitatis

10.45 AMS

2. oktober 19. s.e. Trinitatis

10.45 AMS

9. oktober 20. s.e. Trinitatis

10.45 SDT

16. oktober 21. s.e. Trinitatis

10.45 SDT

23. oktober 22. s.e. Trinitatis

10.45 NN

30. oktober 23. s.e. Trinitatis

10.45 AMS (1)

6. november Alle helgens dag

10.45 SDT

13. november 25. s.e. Trinitatis

10.45 SDT

20. november S. s. i Kirkeåret

10.45 AMS

27. november 1. s. i Advent

10.45 AMS (1)

AMS - Anna Margrethe Saxild
SDT - Sara Dommerby Toft
TTR - Thomas Reinholdt
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9.30 AMS (2)

BØRGLUM
KLOSTER
9.30 AMS

BØRGLUM

VITTRUP

VRENSTED

RUBJERG

9.30 SDT
10.45 AMS (2)

9.30 SDT

LYNGBY
10.45 SDT

16.00 AMS (2)

9.30 SDT (2)

16.00 SDT (2)
9.30 AMS
9.30 AMS

10.45 SDT
9.30 SDT

9.30 SDT

9.30 AMS

10.45 AMS

9.30 SDT
9.30 NN
9.30 SDT

10.45 SDT

16.00 SDT

10.45 AMS

9.30 AMS

19.00 TRR (3)

31. oktober 23. s.e. Trinitatis

4. december 2. s. i Advent

FURREBY

10.45 SDT

(1) Løkken kirkes Børne- og Ungdomskor medvirker
(2) Høstgudstjeneste
(3) Reformationsgudstjeneste

9.30 AMS

9.30 SDT

16.00 AMS
9.30 SDT

9.30 SDT

10.45 SDT

9.30 AMS

9.30 AMS
9.30 AMS

10.45 AMS

9.30 SDT

Kirkebil for alle sogne til gudstjenester og til arrangemen-

ter i Sognegården: Ring til Kristians Taxi på 98991877 senest fredag mellem kl. 8 og 16.
15

Indsættelse af sognepræst Anna Margrethe Saxild
søndag den 5. juni

