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Forår og påske
Det er i sandhed blevet forår. I
skrivende stund pibler forårsblomsterne frem i præstegårdshaven og
forkynder forår, håb og lys. En af de
første forårsbebudere er den hvide
vintergæk. En gammel legende fortæller om den første kolde tid efter
syndefaldet, at ingen blomst havde
blomstret siden den dag, hvor Adam
og Eva var blevet forvist fra Paradisets Have. Nu sad Eva uden for på
den bare frosne jord. En lystes engel
nærmede sig forsigtigt for at trøste.
Men selv en engel kan have svært ved
at finde de rette ord, når den står over
for et menneske i sorg. I stedet for
at sige noget rakte den sin ene hånd

frem og fangede forsigtigt et snefnug.
Englen åndede på det og lod en dråbe
falde til jorden. En vintergæk skød
frem og derfor er vintergækken
symbol på håb og trøst. Eller som en
nutidig salmedigter udtrykker det:
Guds nåde er en vintergæk
den er din fostergave
og er du ved at dø af skræk
så plant den i din have
med fastetidens bøn
blir jorden atter grøn
i angst og overflod
besejres du af mod
og ene er vi flere.

Men det er ikke alene forår, det er
også påske, og ved påsketid er der
en anden blomst, som har fået en
symbolsk betydning; nemlig påskeliljen. Hvis man tager et påskeløg,
ser det ikke ud af meget. Men lægger vi det i jorden og venter, mens
frost og sne tager magten over
jorden, venter til det bliver forår
og solen igen begynder at varme,
sker der noget forunderligt; løget
begynder at spire. Det vokser uden
vi rigtig ved hvorfor. Vi må slå os
til tåls med, at der sker noget vi
ikke kan gøre rede for. Det har vi
det ikke let med, og alligevel kan
vi ikke andet end at glæde os over
denne smukke blomst med den
varme gule farve, der titter op af
den frosne jord. Påskens budskab
er også en gåde, et budskab vi må
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gribe med troen. For hvordan kan
døde opstå af graven. Med Grundtvigs smukke ord:
Påskeblomst men er det sandt
Har vi noget at betyde?
Er vor prædiken ej tant?
Kan de døde graven bryde?
Stod han op, som ordet går?
Mon hans ord igen opstår?
Springer gult af gule lagen
livet frem med påskemorgen?
Påskens budskab er en gåde. Det er
en gåde vi har svært ved at gøre rede
for, men vi glæder os over at håbet,
lyset og kærligheden vinder over
mørket, ondskaben og døden. Påske er håb, lys, liv og glæde. Troen
på at sammen vi til paradis gå!

Konfirmationer foråret 2019
Nimtofte kirke
søndag d. 28. april
Alex Hallager Okkerholm
Jørgensen

Tøstrup kirke
søndag d. 5. maj
Ditte Louise Horn Pedersen

Andreas Lauge Ciersbæk
Johannesen

Viktor Fogh Mikkelsen

Sarah Skjødt Pedersen
Gry Gerald Salling
Emilie Nielsen Pedersen
Sasia Helene Danielsen

Isabella Fogh Mikkelsen
Rosa Moltke-Leth
Andreas Christiansen
Cathrine Schønning Nielsen

Mia Lillie Gerlach

Nødager kirke
søndag d. 5. maj
Sandie Emilie Pedersen

Mathilde Møller Elkjær
Christensen

Laura Bødtker
Andreas Bilde Fredslund

Nicolai Møller Klemmensen

Niels-Peder Vejsgaard
Loumand

Vera Lund Knudsen

Fie Brizet

Amalie Frøkiær
Isa Pipaluk Stokholm Laursen
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Det sker
Samvær i konfirmandstuen:
Tirsdag d. 2. april - Djurslandssange. Kirsten og Helge Frandsen
kommer og fortæller om bogen
Djurslands sange, som Kirsten
har samlet og redigeret i 2014. Vi
skal naturligvis også synge et par
af dem.

Påske for børn:
Tirsdag d. 9. april kl. 9.30
Dagplejen i Nimtofte kirke
Fredag d. 12. april kl. 10.00
Børnehaven i Nimtofte kirke
Vi synger påskesalmer, hører påskefortællingen og måske har
præsten også gemt et par påskeæg.

Tirsdag d. 7. maj - Højskolesangaften. Tine Bang Emborg og
Anita Pedersen vil synge et uddrag
fra Højskolesangbogen, og der vil
også være plads til ønsker.

Palmesøndag
Tøstrup kirke kl. 10.30. Her deltager børnekoret.

Tirsdag d. 4. juni - Besøg af tidligere præst. Vi får besøg af Egon
Kristiansen tidligere præst ved
Nimtofte-Tøstrup sogn.
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Skærtorsdag
Nimtofte kirke kl. 19.00. Aftengudstjeneste og efter gudstjenesten
serveres ost og vin i konfirmandstuen. Arrangementet er gratis.

Det sker

Langfredag
Tøstrup kirke kl. 9.00.
Påskedag
Nimtofte kirke kl. 10.30.

Familiegudstjeneste med
dåbstræf
Søndag d. 2. juni. Børn der fejrer
5 års dåbsjubilæum får en særlig
invitation. Efter gudstjenesten
serveres kagemand, saft og kaffe i
våbenhuset.

2. påskedag
Tøstrup kirke kl. 10.30. Fællesgudstjeneste for det gamle Midtdjurs.
Alle præster deltager og Torben
Jensen prædiken.
Kristi Himmelfartsdag
Friluftgudstjeneste ved Nødager
kirke kl. 10.30.
Pinsedag
Gudstjeneste i Teltet til årets byfest
i Nimtofte kl. 10.00.
2. pinsedag
Fællesgudstjeneste for det gamle
Midtdjurs ved Skarresø kl. 10.30.
Efter gudstjenesten serverer FDF
kage og kaffe.

Gud og Gourmet
Et nyt tiltag i Nødager kirke. Onsdag d. 10. april kl. 17.00 er der en
kort børnegudstjeneste, derefter går
vi over i Graverboligen og spiser
aftensmad sammen. Det er gratis.
Der vil også blive afholdt en onsdag
d. 28. august kl. 17.00.
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Foreninger
Sivested spejderne
Bæver, Ulve
fra 0. til 3. klasse
Leder: Camilla og Jens
Assistenter: Amalie og Simon
Tlf: Camilla 40 59 50 13

Litteraturkreds
Elsker du bøger og savner du nogen
at dele læseoplevelsen med?
Så kom i Litteraturkredsen i konfirmandstuen. Man kan kontakte
sognepræsten angående boglisten.
Vi mødes og taler om bogen. Der
bliver serveret kaffe, te, frugt og et
glas vin. Arrangementet er gratis.
Alle der elsker og har lyst til at læse
og diskutere litteratur, kan deltage,
og der er ingen krav om særlige
forudsætninger.
Kontakt sognepræsten.

Spejder, Senior og Rover
fra 4. klasse
Leder: Peter, Christian og Ulrik
Tlf: Peter 20 88 90 85
Møder afholdes i spejderhytten, Sivestedvej 33B om tirsdagen. Bæver
og Ulve fra kl. 17.30 til 19.00. Spejdere og opefter fra kl. 19.00 til 20.45
Vi har Danmarks bedste Spejdere!
Yderligere info om spejderarbejdet
- ring til Jens Christiansen
på 26 30 84 92

Genbrugen Kirkens Korshær

Åbningstider:
Mandag-fredag . . . . . . 13.00-17.00
Samt
Lørdag . . . . . . . . . . . . . 10.00-13.00
Kirkes Korshær pynter igen i år op
til påske i Nimtofte kirkes våbenhus.
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Træffetider
Præsten:
Susanne Munk Hjørlund
Svenstrupvej 2
8581 Nimtofte
Tlf 86 39 80 47 – sujh@km.dk
Træffes alle dage undtagen
mandag.
Præsten holder sommerferie i uge
28-29-30.

Kirkebil og flextur:

Det vil fremover være muligt at
benytte sig af Flextur i Syddjurs
Kommune, hvis man ønsker at blive
kørt til kirke eller til kirkelige arrangementer, som menighedsrådet
indbyder til. Der betales min. 35 kr.
pr. tur / 70 kr. tur-retur. Du bliver
hentet på din adresse og kørt til den
adresse, du bestiller.
Flextur kan bestilles i tidsrummet kl. 7.00 til kl. 20.00 senest en
time før. Der ringes på tlf. 87 40
83 00. Oplys navn og telefonnummer, start- og slutadresse, start- og
afhentningstidspunkt og evt. ønske
om liftbus. Turen betales med kontanter, med lige penge, til chaufføren
ved turens start. Du kan få refunderet beløbet af menighedsrådet ved
at udfylde en blanket med navn og
kontonummer og få overført beløbet. Blanketten fås hos graverne i
kirken eller i konfirmandstuen til
arrangementerne.

Graveren i Nimtofte og Tøstrup:
Hverdage på kirkegården, undtagen mandage eller på telefon
3037 0505, eller på mail:
toestrup.ntsogn@gmail.com
Kirkesanger: Anita Pedersen.
Organist: Tine Bang Emborg.
Menighedsrådsformand
Nimtofte-Tøstrup sogn:
Claus Elkjær Skovgård,
tlf 25 37 18 13.
Næstformand:
Jens Christiansen,
tlf. 86 33 90 15.
Drejer henvendelsen sig om
kirkebøgerne kontaktes Birgit
Boelsmand Andersen,
tlf. 86 39 40 43, mail: biba@km.dk
Træffes: Tirsdag 11.00-14.00
Torsdag 14.00-17.00
Fredag 10.00-13.00 pr. tlf. eller
på kirkekontoret i præstegården i
Marie Magdalene Ryomgård.
Mere info på nimtoftesogn.dk
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Kolind

Ebdrup

Skarresø

Nimtofte

Tøstrup

Nødager

Dagens navn

søn 24. marts		
10.30 (TF)		
9.00 (TF)			
3. s.i.fasten
							 Luk.11,14-28
søn.31. marts
10.30 (TF og SMH) 		
9.00 (SMH)			
Midfaste
Afslutning med minikonfirmander				
Joh. 6,1-15
søn 7. april
10.30 (TF)
9.00 (TF)			
9.00 (SMH)
10.30 (SMH)
Mariæ
							
bebudelse
							 Luk. 1,26-38
ons. 10. april						17.00 Gourmet børneguds						tjeneste med fællesspisning
søn 14. april
9.00 (SMH)				
10.30 (SMH) 		
Palmesøndag
					Børnekoret deltager
Matt. 21,1-9
tor. 18. april			
10.30 (TF)
19.00 (SMH) Menighedsrådet inviterer
Skærtorsdag
				
på ost og vin i konfirmandstuen		
Matt. 26,17-30
fre. 19. april		
10.30 (TF)			
9.00 (TF)		
Langfredag
							Matt. 27,31-56
							
eller Mark. 15,20-39
søn 21.april
10.30 (TF)			
10.30 (SMH)			
Påskedag
							Mark. 24,13-35
man 22. april					
10.30 (TJ)		
2. påskedag
					Fællesgudstjeneste for det
Luk. 24,13-35
					gamle Midtdjurs
søn 28. april			
10.30 (TF)
10.30 (SMH)			
1. s.e.påske
			Cykelløb
Konfirmation			 Joh. 20,19-31
søn 5. maj
11.00 (TF) 				
9.30 (SMH)
11.00 (SMH)
2. s.e.påske
Konfirmation				Konfirmation Konfirmation
Joh. 10,11-16
søn 12. maj			
9.00 (SMH)
10.30 (SMH)			
3. s.e.påske
							 Joh. 16,16-22
fre 17. maj
10.30 (TF)				
9.00 (TF)		
Bededag
							 Matt. 3,1-10
søn 19. maj		
10.30 (TF)		
9.00 (TF)			
4. s.e.påske
							 Joh. 16,5-15
søn 26. maj
10.30 (TF)
9.00 (TF)		
10.30 (SMH) 9.00 (SMH) 		
5. s.e.påske
							 Joh. 16,23b-28
man 27. maj						19.00 Sommerkoncert
tor 30. maj
9.00 (SMH)					
10.30 (SMH) Kr. himmelfartsdag
						FriluftsMark. 16,14-20
						gudstjeneste
søn 2. juni
9.00 (SMH)				
10.30 (SMH) 		
6. s.e.påske
					Familiegudstjeneste
Joh. 15,26-16,14
					med dåbstræf		
søn 9. juni
10.30 (TF)			
10.00 (SMH) Byfest, gudstjeneste i teltet
Pinsedag
							 Joh. 14,22-31
man 10. juni			
Fællesgudstjeneste for det gamle Midtdjurs ved Skarre sø.
2. pinsedag
			
Friluftsgudstjeneste. (TSL prædiker)		
Joh. 3,16-21
tir 11. juni
19.30 Sommerkoncert
søn 16. juni		
10.30 (TF)		
9.00 (TF)			
Trinitatis søndag
							
Joh. 3,1-15
tor 20. juni						19.30 Sommerkoncert
søn 23. juni
9.00 (SMH)				
10.30 (SMH)		
1. s.e.trin.
							 Luk. 16,19-31
søn 30. juni
10.30 (TF)
9.00 (TF)			
9.00 (SMH)
10.30 (SMH)
2. s.e.trin.
							 Luk. 14,16-24
søn 7. juli
9.00 (SMH)			
10.30 (SMH)			
3. s.e.trin.
							 Luk. 15,1-10
søn 14. juli
9.00 (TF)						
4. s.e.trin.
							 Luk. 6,36-42
søn 21. juli 		
10.30 (TF)			
9.00 (TF)		
5. s.e.trin.
							 Luk. 5,1-11
søn 28. juli				
10.30 (TSL)			
6. s.e.trin.
							 Matt. 5,20-26
søn 4. august
9.00 (SMH)				
10.30 (SMH)		
7. s.e.trin.
							 Luk. 19,1-10
søn 11. august 		
9.00 (SMH)		
10.30 (SMH)			
8. s.e.trin.
							 Matt. 7,15-21

(SMH) Susanne Munk Hjørlund / (TF) Tine Frisenette / (TSL) Tina Skov Løbner / (TJ) Torben Jensen
Udgivet af menighedsrådene i Nimtofte-Tøstrup Sogn – Redigeret af sognepræsten.
Kolind Bogtrykkeri I/S

