KIRKEAFTEN
TRO MØDER TRO
Voksenundervisning og Debat
Vi ønsker at belyse
- hvad er den religiøse sekt i forhold til en kirke
- troens liv udtrykt i salmer med hverdagssprog
Torsdag 19. januar kl. 19.00 – 21.30
Filmaften: TO VERDENER.
Dansk dramafilm af Niels Arden Oplev,
om mødet mellem Jehovas Vidner og kristendommen, oplevet af den unge pige Sara.

Tirsdag 7. marts kl. 19.00 – 21.00
TROENS LIV I HVERDAGSSPROG
v. Iben Krogsdal, Hjortshøj.

Tulstrup
  Faurholt
SOGNE-NYT

januar - juni 2017

Iben Krogsdal er skønlitterær forfatter,
phd. og salmedigter.
I 2012 udgav hun bogen: De måske kristne.
Nyeste udgivelse af Iben Krogsdal er
21 nydigtede Luther salmer.
Nedenfor er salmen digtet over:
Vor Gud han er så fast en borg.
Vor Gud, du mærker vores sorg
og kender vores fare
du ryster vores faste borg
og det vi selv kan svare
når vi har valgt en vej
hvor verden lukker sig
og dødens sorte gen
går gennem marv og ben
så er du allernærmest

Og går vi frem med vold og magt
mod dem vi kaldte fjender
og mødes vi i svag foragt
for dem vi ikke kender
så står din dreng med lys
og siger: Mørke, frys!
og hvisker trapper ind
i vores dybe sind
de går mod åbenlyset

Og tar vi magt i verden selv
og hæver undergrunden
og slår vi glædens suk ihjel
før det når ud af munden
så lægger du din ånd
omkring os som en hånd
og støtter vores krop
og hvisker: luk dig op
for himlen som den kommer

Og står vi foran vores død
med hænder uden chancer
og falder himlen mørkerød
i onde nattetrancer
så rejser du din søn
så voldsomt natteskøn
han vælter vores sten
han gør det én for én
til morgensolen brænder
Iben Krogsdal, 2016

Reformationsjubilæum 2017
GODT NYTÅR!

VEJVISER
Sognenyt udgives af Faurholt menighedsråd
og udkommer 2 gange årligt i et
oplag af 500 eksemplarer.
Sats og tryk: Jysk Formtryk ApS, Herning
Redaktør: Karin A. Vestergaard
Menighedsrådet:
Niels Willumsen, formand
97 15 18 75
Niels Ove Grøn, næstformand
Tlf. 97 25 01 40
Arne Juulsgaard, kontaktperson
97 15 17 75
Anne Kristensen, kasserer
20 99 56 73
Erik Sahlholdt,
tlf. 97 15 68 09

LUTHER I FAURHOLT
LUTHER FØR OG NU,
OG FREMTIDENS KIRKE
søndag 18. juni 2017

Fredag, 15. januar kl. 18.00 til 22.00

Vel mødt til gudstjeneste ved Karin A.
Vestergaard i Faurholt Kirke kl. 9.00
Gudstjenesten rummer både gammelt og nyt arvegods efter Luther.
Derefter er kirken vært ved rundstykker i Sognehuset, Faurholt.

Familie og Samfund, og Tulstrup Faurholt Menighedsråd indbyder til en familieaften,
som begynder med fællesspisning, god tid til fællessang og hygge ved bordene.
Underholdning ved Husorkestret Volonteers, fra Møltrup Optagelseshjem
Entré: 130 kr.
Velkommen til en festlig start på år 2017!

Kl. 11.00 giver Marianne Jelved et
oplæg til overskriften for
dagens program.

Distriktpræst:
Karin A. Vestergaard,

tlf. 97 25 25 38

Øvrige præster:
Jens Peter Garne,
Poul Erik Knudsen
Birthe Møberg,

tlf. 97 15 31 20
tlf. 97 25 22 42
tlf. 23 34 27 90

Sognemedhjælper:
Britta Hald Vestergård, tlf. 97 25 23 95
Leder af Besøgstjenesten:
Verner Madsen,
tlf. 23 88 90 74
Kirkekontoret:
Ikast Kirkecenter,
Kirkebetjening:
Kirketjener og graver:
Erna Furbo Koch,

tlf. 97 15 12 96

tlf. 20 62 84 78

Organist:
Ellen Østergaard Gravesen,
tlf. 24 40 89 08
Kirkesangere:
Jane Pedersen,
Ketty Søndergaard,
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tlf. 86 86 10 44
tlf. 97 15 36 53

NYTÅRSFEST
i SogneHuset i Faurholt

Påsken i Faurholt Kirke
Onsdag 5. april kl. 19.30 før-Påske-Optaktskoncert
ved Gospelkoret
Koret ledes af Lydiah Wairimu og pianisten er Henning Busted.

Forretningsfører:
Ikast Kirkegårde v. Jørgen Markusen
Tlf. 97 15 12 14
Kirkeværge:
Johannes Søndergaard, tlf. 97 15 10 66

ARRANGEMENTER I ANDET HALVÅR 2017

Der bliver mulighed for at stille
spørgsmål, og at høre om
arbejdet i Folketingets Kirkeudvalg.
Efterfølgende serveres en let frokost
á 50 kr.
(Se i øvrigt www.faurholtkirke.dk:
Luther 1517-2017).
Se også side 8. En gendigtning af Luthers salme: Vor Gud han er så fast en
borg.

Udlejning af SogneHuset:
Lille sal, store sal eller hele huset.
Der er fast pris for leje af lokaler.
Dertil lægges en betaling pr. kuvert,
og betaling for den brugte strøm.
I de to sale er der installeret videoprojektor, lærred og højtalere
Henvendelse til kirketjener
Erna Furbo Koch, tlf. 20 62 84 78

Skærtorsdag 13. april kl. 16.00: Gudstjeneste og Påskemåltid
Ved gudstjenesten medvirker påskekoret.
Efter gudstjenesten inviteres der til påskemåltid i SogneHuset.
Prisen for middagen er 70 kr. for voksne.
Langfredag 14. april kl. 10.00: Vandringen på Smertens Vej.
Gennem salmer, læsning af Jesu lidelseshistorie, billeder, musik og egen vandring følger vi
Jesus på hans vandring fra Getsemane Have og ud til Golgata.
Påskedag, 16. april kl. 10.00: Opstandelsesfest.
Glæden over LIVETS SEJR fejres.
Festmusikken suppleres af Petru Cotarcea, klassisk- og jazzviolinist.

SENIORTRÆF
Onsdag, 8. februar kl. 14.30
Kunsthåndværk og Kirke
v. væver Lene Abildgaard Knudsen og Poul Erik Knuden, præst og provst, Ikast

Onsdag, 29. marts kl. 14.30
Jeppe Aakjær, født i Fly i 1866 – død i Jenle 1930.
Birthe Lindved, Ikast, fortæller om hans liv og digtning,
og undervejs vil vi synge sange fra hans sangskat.
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NYT FRA MENIGHEDSRÅD OG ANSATTE

Luthersk – fortid eller nutid?

Menighedsrådet 2016-2020

VI skal i 2017 fejre 500 året for begyndelsen til den lutherske reformation.
Martin Luthers reformation tog sin begyndelse med teserne mod afladshandlen, hvor han
forsøgte at gøre op med det som katolikkerne også i dag ser som misbrug. Det lykkedes ikke at
reformere kirken indefra, så modvilligt lagde han navn til en ny udbryderkirke – den lutherske
kirke. Den gren af kirkerne tilhører vores Folkekirke stadig som en evangelisk, luthersk kirke.

Første søndag i advent begyndte en ny periode i menighedsrådets arbejde.
Menighedsrådets sammensætning er den samme som i perioden 2012-2016, og ansvarsområderne er også de samme.
Stedfortræderne for menighedsrådets enkelte medlemmer er: Ina Winther Wive og Agnete
Fenger.
Begge har givet tilsagn om at deltage i menighedsrådets møder, så vidt muligt.
Vi ser frem til samarbejdet i menighedsrådet.

Ny bygning på kirkegården
I menighedsrådet har der været et ønske om at få bedre plads til kirkegårdens materiel, og
et bedre og større rum, som både kan bruges til kirkekaffe, som dåbsværelse og som kapel,
når der er behov for dette.
Efter anbefaling fra stiftets konsulenter er det vedtaget at fjerne den eksisterende bygning
og at opbygge et nyt hus som efterkommer de aktuelle behov. Det vil blive placeret på
samme sted.
Byggeprojektets arkitektfirma er: Brøgger-arkitekterne. Det forventes påbegyndt i 2017.

Babysalmesang
Er dit barn mellem 0 og 9 måneder? Kan du li` at synge sammen med dit barn?
Kan du li` at være sammen med andre forældre med babyer?
Så er babysalmesang lige noget for dig og dit barn …………..
Sted og tid: Faurholt Kirke, tirsdag kl. 10.00 – 10.30
- derefter er der forfriskning for de, der har lyst fra kl. 10.30 – 11.00.
Opstart: Tirsdag 17. januar. I alt 8 gange (Undtaget uge 7)
Leder: organist Ellen Østergaard Gravesen.
Tilmelding senest 10. januar: tlf. 24 40 89 08 organist@faurholtkirke.dk

Gospelkor og Påskekor ved Faurholt Kirke.
Gospelkoret starter op igen
Koret øver hver onsdag, fra 11. januar kl. 17.00 – 18.30, og frem til 5. april
Vil du gerne synge med i koret, så kontakt Niels Ove Grøn tlf. 97 25 01 40 no.evergreen@
gmail.com

Hvem vil synge med i Påskekor?
Organist Ellen Østergaard Gravesen efterlyser korsangere til at synge i årets påskekor, som
synger med ved gudstjenesten Skærtorsdag.
Koret øver tirsdagene 28. marts, 4. april og 11. april fra kl. 16.00 – 17.30 i SogneHus/kirke.
Tilmelding til Ellen senest 1. februar: tlf. 24 40 89 08 organist@faurholtkirke.dk
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Der er 500 års afstand mellem os og Luther. Datidens spørgsmål og verdenssyn var anderledes
end i dag. Så skulle vi ikke bare skippe Luther og koncentrere os om historien om Jesus og
biblens beretninger?
Jeg mener, Luther kan stadig hjælpe os med at pege på nogle centrale bibelske sandheder.
Det gør Luther bl.a. ved hjælp af de såkaldte ”Sola ord”. Sola er latin og betyder alene. Det
er ikke let at udfolde dem kort, men jeg vil alligevel gøre forsøget:
Sola scriptura - skriften alene
Før Luther var bibellæsning forbeholdt præster og andre latinkyndige. Luther oversatte Biblen
til tysk for at alle mennesker skulle have adgang til Guds ord og understreger at Biblen skal
være vores rettesnor og ikke traditionen eller noget andet. Han giver os også hjælp til bibellæsningen, når Luther taler om at alle biblens tekster skal læses og forstås ud fra sit centrum.
Der er noget som er vigtigere end andet og det centrum er Jesus vores Herre og frelser.
Sola fide – troen alene & sola gratia – nåden alene
Her understreger Luther, at vi ikke bliver frelst eller retfærdiggjort gennem køb af afladsbreve,
gennem gode gerninger eller på anden måde, hvor vi skal gøre os fortjente til Guds kærlighed.
Det hele gives os ganske gratis eller som det hedder på latin ”gratia”. Vi kan hverken gøre
fra eller til, det eneste vi kan og skal gøre er at turde tro på, at det er sandt – ”sola fide”. Det
lyder så enkelt og let ”bare” at tro, men det ligger dybt i os mennesker, at vi gerne vil gøre
os fortjente til tingene også over for Gud. Så Luther minder os om en bibelsk sandhed, der til
alle tider er vigtig at understrege.
Luther var et menneske på godt og ondt ligesom alle os andre. Der er områder, hvor vi i dag
synes, han var på vildspor, f.eks. i hans syn på bønderne oprør, hvor han opfordrede til at de
skulle slås ned som ”gale hunde”. Der er dog masser af Luthers tanker, der stadig er relevante.
Et sidste eksempel er hans tale om, at vi skal ”tjene Gud i kald og stand”. For samtiden var det
finere at være munk eller præst, og disse var hævet over menigheden. Luther understreger, at vi
alle skal tjene Gud på vores sted: i familien, på arbejdspladsen og hvor vi ellers færdes. Det gælder
uanset om vi er præster,
murere eller pensionister.
Det ene er ikke finere end
det andet, og vi er alle
forpligtet på kirkens og
næstekærlighedens sag.
Det gjalt i 1517 og det
gælder i 2017.
Jens Peter Garne
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GUDSTJENESTE- OG MØDEKALENDER
GUDSTJENESTER
januar - juni

KREDS 97
- et fællesskab omkring Bibelen og
hverdagens emner.
Kontaktperson: Susan Pedersen,
30 64 39 50.
Mandag, 16. januar kl. 19.30
Møde hos Karin A. og Kaj Vestergaard,
Jens Holdgaards Vej 75
Tekst: Apostlenes Gerninger kap. 14
Mandag, 20. febr. kl. 19.30
Møde hos Hanne og Niels Ove Grøn,
Vestermosevej 7
Tekst: Apostlenes Gerninger kap. 15
Mandag, 13. marts kl. 19.30
Møde hos Inga og Egon Hansen,
Faurholtvej 26
Tekst: Apostlenes Gerninger kap. 16
Mandag, 10. april kl. 19.30
Møde hos Susan og Eigil Pedersen,
Vestre Allé 47
Tekst: Apostlenes Gerninger kap. 17
Mandag, 8. maj kl. 19.30
Møde hos Kirsten Gjesse,
Egeparken 10
Tekst: Apostlenes Gerninger kap. 18
Mandag, 12. juni kl. 19.30
Møde hos Karina og Henrik Larsen,
Tulstrup Enge 1
Tekst: Apostlenes Gerninger kap. 19
Familie og Samfund
Formand: Edith Pedersen, tlf. 97 15 36 61
Fredag, 13. januar kl. 18.00
Nytårsfest i SogneHuset, Faurholt.
Se side 7.
Tirsdag 28. februar kl. 19.00
Årsmøde/generalforsamling i
Region Midt-Vest.
Foredrag v. Ejvind Nielsen, Aarhus
Emne: Humor i tilværelsen
Sted: Aulum Fritidscenter Pris: 50 kr.
Tilmelding 17. februar
Torsdag, 9. marts kl. 19.00
Generalforsamling
Sted: SogneHuset i Faurholt
Foreningen er vært.
Tirsdag 23. marts kl. 19.00
Peptalk ved Anna Hjernøe, som fortæller
om de 5 grundsmage.
Underholdning v. Anni Filt,
med countrysange.
Sted: Aulum Fritidscenter Pris: 50 kr.
Tilmelding: Først til mølle,
senest 13. marts.
Tirsdag 16. maj kl. 18.00
Besøg i Søby Brunkulslejer.
Pris 80 kr. inkl. rundvisning og kaffe m.m.
Tilmelding senest 10. maj
Lørdag 10. juni:
Sommerudflugt, fælles med
menighedsrådet.

Dato
1. jan.
8. januar
15. januar
22. januar
29. januar
5. februar
12. februar
19. februar
26. februar
5. marts
12. marts
19. marts
26. marts
2. april
9. april
13. april
14. april
16. april
17. april
23. april
30. april
4. maj
7. maj
12. maj
14. maj
21. maj
25. maj
28. maj
4. juni
5. juni
11. juni
18. juni

Navnet
Nytårsdag
1.søndag.e.h.3.k.
2.søndag e.h.3.k.
3.søndag e.h.3.k.
4.søndag e.h.3.k.
Sidste s. e.h.3.k.
Septuagesima
Seksagesima
Fastelavn
1. søndag i fasten
2. søndag i fasten
3. søndag i fasten
Midfaste
Maria Bebudelse
Palmesøndag
Skærtorsdag
Langfredag
Påskedag
Anden påskedag
1. søndag e. påske
2. søndag e. påske
Konfirmandoverhøring
3. søndag e. påske
Bededag
4. søndag e. påske
5. søndag e. påske
Kristi Himmelfart
6. søndag efter påsken
Pinsedag
Anden Pinsedag
Trinitatis
1. s. e. trin.

Signatur: JPG: Jens Peter Garne
BM: Birthe Møberg

Tidspunkt/præst	Indsamling
16.30 PEKN
Bibelselskabet
8.30 PEKN
Diakonhøjskolen
10.00 KAV
10.00 JPG
Ingen gudstjeneste
10.00 BM
KLF – Kirke og Medier
10.00 KAV
Økumenisk Ungdom
Ingen gudstjeneste
10.00 PEKN
Kirke til Kirke
10.00 KAV
Fasteindsamling - FKN
Ingen gudstjeneste
8.30 KAV
Fasteindsamling - FKN
19.30 BM
Fasteindsamling - FKN
10.00 JPG Brunch-gudstj.
10.00 PEKN
Kirke til Kirke
16.00 BM med påskemåltid i SogneHuset
10.00 KAV
10.00 PEKN
KFUM og KFUK i Danmark
Ingen gudstjeneste
8.30 JPG
10.00 KAV
19.00 KAV
9.00 KAV Konfirmation
8.30 JPG
Danske Kirkers Råd
Ingen gudstjeneste
10.00 JPG
8.30 JPG
Kirkefondet
10.00 JPG
10.00 BM
Kirke til Kirke
Friluftsgudstjeneste fælles med andre sogne
16.00 PEKN CHURCH-a-CROSS.
9.00 KAV LUTHER før og nu.
PEKN: Poul Erik Knudsen
KAV: Karin A. Vestergaard

Søndag 5. marts kl. 10.00: Kirke til Kirke.
Mød to volontører hjemvendt fra Indien.
Laila Hornshøj og Tanja Brombjerg Damgaard – udsendt af Danmission – giver ved
gudstjenesten et lille glimt fra deres 3 måneders deltagelse i den lokale lutherske kirkes
arbejde i Sydindien.
Efter kirkekaffen fortæller de mere om tiden som volontører.
Søndag 2. april kl. 11: Brunch-gudstjeneste
Brunchgudstjeneste er en anderledes gudstjenesteform, som er søndag formiddag kl.
10.00. Den holdes ikke i kirken men i SogneHuset
Det er en friere gudstjenesteform med plads og rum til samtale, og det kan blandt andet opleves ved, at man både før, under og efter gudstjenesten får mulighed for at forsyne sig ved brunch-buffeten. Til gengæld er der ikke nadver ved denne gudstjeneste.
Der er ingen traditionel prædiken, men et til anledningen udviklet gudstjenesteforløb
med blandt andet refleksioner og oplæg til samtale over en god kop kaffe, et glas juice
og velsmagende mad.
Pris for brunch 40 kr.
Søndag 11. juni kl. 16.00: Church-a-Cross – International gudstjeneste
Initiativet til Church-a-Cross er taget af de seks kirkesogne, der er i og omkring Ikast.
Gudstjenestesproget vil være engelsk, med delvis oversættelse til farsi og tigrinja.
Efter gudstjenesten er der middag og tid til fællesskab i SogneHuset.

