41. årgang – Nr. 30

juli - august - september - november 2019

Kirkebladet fylder 40 år!
I år er det 40 år siden Nimtofte og
Tøstrups første kirkeblad så dagens
lys, i den anledning har tidl. sognepræst Egon Kristiansen skrevet
følgende:
Det er 40 år siden, og jeg havde
aldrig prøvet det før, men nu skulle
jeg være sognepræst i Nimtofte
og Tøstrup sogne. Der var 1500
sognebørn spredt rundt om i små
bysamfund og udstrakte landområder uden synlige grænser ud til
nabosogne. Jeg tænkte, hvordan
kommer jeg i kontakt med alle disse
hjem og familier, som jeg nu skulle
være præst for? I andre sogne var
der kontakt gennem et kirkeblad,
som med mellemrum blev omdelt

af postvæsenet. Sådan et blad fandtes ikke i Nimtofte-Tøstrup Pastorat. Men vi havde brug for sådan
et kirkeblad, der kunne oplyse alle
i de to sogne om gudstjenestetider
og lokale foreningsaktiviteter. Men
hvordan skulle sagen gribes an? l
menighedsrådet fik jeg oplyst, at
der ikke var budgetteret med udgifter til den slags. Alligevel fik jeg
den aftale i stand, at hvis jeg selv
ville designe bladet med forside og
samle stof fra lokale foreninger, så
ville menighedsrådet finde midler
til trykkeri og postomdeling. Og
sådan blev det. Uden kunstneriske
evner måtte jeg i gang med at designe en midlertidig forside til bladet.
Senere måtte vi finde på noget pænt

og professionelt. Nu kendte jeg en
mand, Knud Sørensen, i Rønde,
som i fritiden tegnede landskaber
og bygninger. Han var f link og
påtog sig uden honorar at tegne de
to kirker, Nimtofte og Tøstrup, på
et stykke A4 papir, som så kunne
kopieres over på kirkebladet. Da
jeg samtidig søgte et overblik over
vore sognegrænser mod syd og
nord, mod øst og vest, opdagede
jeg, at der var steder på landet, hvor
man ikke vidste, hvilket sogn man
tilhørte. Det gav mig ideen om at
indtegne de ellers skjulte grænser
på forsiden af vores nye kirkeblad.
Til sidst for at tydeliggøre, at det var
KIRKENS BLAD, tegnede jeg med
blyant og lineal et alter med kors
og lys og endelig Bibelen slået op
på Johs. Evg. 3. kap., vers 16. Sådan
blev det første KIRKENS BLAD sat
i verden for 40 år siden. Og selv om
forsiden var tænkt som et midlertidig løsning, gik der 31 år, før der
kom en farverig fornyelse.
Egon Kristiansen

Nimtofte kirke
Alex Hallager Okkerholm
Jørgensen
Fie Steffani Nørholm Brizet
Vera Lund Knudsen
Gry Gerald Salling
Andreas Lauge Ciersbæk
Johannesen
Emilie Nielsen Pedersen
Sasia Helene Danielsen
Sarah Skjødt Pedersen
Mia Lillie Gerlach
Mathilde Møller Elkjær
Christensen
Nicolaj Møller Klemmensen
Tøstrup kirke
Cathrine Schønning Nielsen
Isabella Fogh Mikkelsen
Viktor Fogh Mikkelsen
Ditte Louise Horn Pedersen
Rosa Moltke-Leth
Andreas Christiansen

Konfirmander 2019-20
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Konfirmander fra Kolind skole bliver undervist onsdage ca. 11.50-13.40 i konfirmandstuen i Nimtofte. Konfirmander fra Kolind skole bliver transporteret i bus.
Første gang er onsdag d. 18. september.
Konfirmander fra Midtdjurs Friskole bliver også undervist onsdage fra kl. 10.1511.45 i konfirmandstuen. Første gang onsdag d. 18. september.
Ved spørgsmål kontakt sognepræst Susanne Munk Hjørlund sujh@km.dk eller tlf.
8639 8047 /2297 4852.
Der vil være konfirmandindskrivning for Midtdjurs Friskole søndag d. 8. september kl. 10.30 i Tøstrup kirke, og for Kolindkonfirmanderne søndag d. 15. september
kl. 10.30 i Nødager kirke.
Konfirmationerne i 2020: Nimtofte kirke søndag d. 26. april kl. 10.30 / Tøstrup
søndag d. 3. maj kl. 9.30 / Nødager søndag d. 3. maj kl. 11.00
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Det sker
Samvær i konfirmandstuen
Sommerferie juli og august
Tirsdag d. 3. september. Mols
Bjerge. Mika Leth Pedersen kommer og fortæller om nationalparken
Mols Bjerge.
Tirsdag d. 1. oktober. Bagedyst.
Måske elsker du at bage, måske
har du en yndlingsopskrift, som
dine børn og børnebørn elsker, så
kom til den store Bagedyst. Igen i

år prøver vi at dække et stort flot
Sønderjysk kagebord, så alle kan
mættes og glædes. Giv Susanne
Hjørlund besked, hvis du tager en
kage med.
Tirsdag d. 5. november. En rejseberetning De Vestindiske Øer.
Gurli Andersen fortæller om sin
rejse til De Vestindiske Øer i 2017.
Tirsdag d. 3. december. Julehygge.
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Det sker
Årets sidste Samvær i konfirmandstuen byder på julemad, mandelgave, julehistorie, julesalmer - og
sange.
Alle aftener mødes vi til fællesspisning kl. 18.30 i konfirmandstuen i
Nimtofte, Svenstrupvej 2. Derefter
serveres der kaffe/te og småkager.
Det koster 50. kr. Tilmelding til
sognepræst Susanne Munk Hjørlund 8639 8047 / 2297 4852 eller
sujh@km.dk.
Fællesgudstjeneste for det
gamle Midtdjurs med Walk
and Talk
Søndag d. 25. august. Vi mødes
ved Koed kirke til morgenkaffe
og en bolle, derefter går turen på
gåben til Kolind kirke, hvor der vil
blive holdt gudstjeneste kl. 10.30.
Efter gudstjenesten serveres kaffe
og kage i våbenhuset, og en bus
vil stå klar til at transportere dem,
der måtte ønske det tilbage til Koed
kirke.
Høstgudstjeneste
Sognets høstgudstjeneste er søndag
d. 22. september i Nimtofte kirke
kl. 10.30. Børnekoret deltager. Efter
gudstjenesten inviterer menighedsrådet på frokost i konfirmandstuen.
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Gud og Gourmet
i Nødager kirke
Onsdag d. 28. august kl. 17.00. Vi
mødes til en kort familiegudstjeneste i kirken, derefter spiser vi pizza
sammen i sognehuset. Det er gratis
at deltage.
Børnekirkekoret
Starter mandag d. 2. september
i musiklokalet på Midtdjurs Friskole.
0.klasse – 3. klasse 13.10-14.00
4. klasse og opefter 14.00-15.00
Kirkekoret skal synge til 3 gudstjenester i løbet af kirkeåret så sæt
allerede nu kryds i kalenderen
Høstgudstjenesten d. 22. september
i Nimtofte kirke kl. 10.30
Søndag d. 29. marts kl. 10.30 kirke
følger senere
Julekoncerten torsdag d. 12. december kl. 19.00 i Tøstrup kirke

Minikonfirmander
efteråret 2019
3. klasse fra Midtdjurs Friskole in-

Det sker
viteres til minikonfirmand en fast
hverdag i efteråret. Præsten henter
børnene ved skolen og sammen
går vi ned i kirken. Derefter går vi
i konfirmandstuen og laver noget
kreativt og spiser pålægschokolademadder og får lidt saftevand.
Præsten følger børnene tilbage på
skolen. Alle elever i 3. klasse vil efter
sommerferien modtage et brev med
tilmelding. Det kræver ikke at man
er døbt for at deltage.
Vi holder afslutning 1. søndag i
advent med en festlig gudstjeneste
i Nimtofte kirke kl. 10.30.
Familiegudstjeneste
i Nødager kirke
Søndag d. 6. oktober kl. 10.30.
Børn, der i år fejrer 5. års dåbsjubilæum vil modtage en invitation til
denne gudstjeneste. Årets konfirmander deltager også, og skal traditionen tro plante årets æbletræ.
Efter gudstjenesten serveres lidt
mad og hjemmepresset æblesaft i
sognehuset.
Litteraturkredsen
Torsdag d. 26. september kl. 19.00
Vi læser bogen Ar af den islandske
forfatter Audur Ava Olafsdottir,
som vandt Nordisk Litteraturpris i

2018. Vi mødes i konfirmandstuen
kl. 19.00 til 20.30, der vil blive serveret kaffe, te, frugt, chokolade og
et glas vin. Bøgerne kan hentes i
konfirmandstuen fra tirsdag d. 27.
august.
Onsdagscafé – Livsfortællinger fra et fængsel
Onsdag d. 4. september kl. 13.3016.00 i Caféen på Ringparken. Ved
tidl. Fængselspræst Carl og hustru
organist Ingeborg Lomholt.
Undervejs er der fællessang og hygge omkring bordene. Foredraget
er gratis. Kaffe og kage undervejs
(30 kr.)

Alle Helgens Dag
Søndag d. 3. november. Alle Helgens Dag – falder den første søndag
i november – og er en søndag, som
bryder den lange række af trinitatis
søndage mellem pinse og advent.
Dagen er vor kirkes mindedag for
vore døde og samtidig en betoning
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Det sker
af trosbekendelsens ord om ”kødets
opstandelse og det evige liv”. Det
er opstandelseshåbet, der præger
denne søndag.
Til gudstjenesterne denne dag vil
navnene på alle døde i sognene
og bisatte og begravede på kirkegårdene blive nævnt. Familier og
pårørende til døde i årets løb får
en særlig indbydelse til denne dag.
Der holdes gudstjeneste i:
Nødager kirke kl. 10.30
Nimtofte kirke kl. 16.00
Kirkerne vil være åbne hele dagen.
I alle tre kirker vil der denne dag
stå lys i våbenhuset, som man er
velkomne til at tage med ud til
gravene.
Gudstjenester på
Ringparken i Caféen
Fredage kl. 14.30 med efterfølgende
kaffe og samvær.
Fredag d. 13. september ved Susanne Munk Hjørlund
Fredag d. 27. september ved Tina
Skov Løbner
Fredag d. 11. oktober ved Torben
Jensen
Fredag d. 25. oktober ved Susanne
Munk Hjørlund
Fredag d. 8. november Tina Skov
Løbner. Alle er velkomne.
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Foreninger
Sivested spejderne
Bæver, Ulve
fra 0. til 3. klasse
Leder: Jens
Assistenter: Amalie og Simon
Tlf: Jens Christiansen 2630 8492
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

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:
Telefon 3037 0505, eller 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
søn 7. juli

9.00(SMH)

søn 14. juli

9.00 (TF)

søn 21. juli

Ebdrup

Skarresø

10.30 (TF)

9.00 (SMH)

søn 11. aug

10.30 (TF)

9.00 (TF)

10,30 (SMH)
10.30 (TF)

10.30 (TF)

9.00 (TF)

søn 8.sept.

10.30 (TF)

søn 15.sept.

10.30 (TF)
Konfirmandindskrivning

søn 22. sept.

14.00 (TF)
Høstgudstjenste

søn 29. sept.
søn 6.okt.

17.00 (TF)
Kafe Kolinds
Balladeband deltager
9.00 (SMH)

søn 13. okt

9.00 (SMH)

søn 20. okt

14.00 (TF)
10.30 (TF)
Børne og
familiegudstjeneste

17.00 Gud og Gourmet (SMH)
Familiegudstjeneste med
spisning
9.00 (SMH)
10.30 (SMH)
11.s.e.trin.
Luk.18,9-14
10.30 (SMH)
12.s.e.trin.
Indskrivning for
Mark. 7,31-37
konfirmander på
Midstdjurs Friskole
10,30 (SMH)
13.s.e.trin.
Høstgudstjenste Luk. 10,23-37
med efterfølgende
frokost og indskrivning
af konfirmander fra
Kolind skole
10.30 (SMH) Høstgudstjeneste
14.s.e.trin.
med efterfølgende frokost i
Luk. 17,11-19
konfirmandstuen. Børnekoret
deltager i gudstjenesten
10.30 (TF)
15.s.e.trin.
Matt. 6,24-34

10.30 (SMH)

søn 27. okt.

søn 10. nov.

10.30 SMH)

10.30 (TF)
Fællesgudstjeneste
med walk and talk.
Se inde i bladet

ons. 28. aug

10.30 (SMH)
10.30 (TF)

14.30 (TF)

Dagens navn
3.s.e.trin.
Luk. 15,1-10
4.s.e.trin.
Luk. 6,36-42
5.s.e.trin.
Luk. 5,1-11
6.s.e.trin.
Matt. 5,20-26
7.s.e.trin.
Luk. 19,1-10
8.s.e.trin.
Matt. 7,15-21
9.s.e.trin.
Luk.16,1-9
10.s.e.trin.
Luk. 19,41-48

10.30 (SMH)

søn. 18.aug

søn. 3. nov.

Nødager

10.30 (TSL)

søn 4.aug

søn 1. sept.

Tøstrup

9.00 (TF)

søn28. juli

søn 25. aug

Nimtofte
10.30(SMH)

10.30
16.s.e.trin.
familiegudstjeneste Luk. 7,11-17
med dåbstræf
17.s.e.trin.
Luk. 14,1-11
18.s.e.trin.
Matt,34-46

9.00 (TF)
16.00 (SMH)

9.00 (SMH)

10.30 (SMH)
10.30 (SMH)

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

19.s.e.trin.
Mark. 2,1-12
Alle helgensdag
Matt. 5,1-12
21.s.e.trin.
Joh. 4,46-53

