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Forår er lig med konfirmationer,
- tanker i en konfirmationstid
Træd forsigtigt i den nye sne af
Grethe Risbjerg Thomsen
Vær lidt varsom denne ene morgen,
træd forsigtigt i den nye sne,
husk, at her har ingen gået,
her bliver dine spor at se
Her skal komme brede spor af biler
her skal komme smalle spor af ski,
mange spor af små og store fødder,
men endnu kom ingen her forbi

Denne underfulde glans forsvinder
trampet bort i vilde drenges leg,
om en time er her bare søle
men endnu kom ingen denne vej
Husk, du går her som den allerførste,
her bliver alle dine spor at se,
vær lidt varsom denne morgen:
træd forsigtigt i den nye sne!
Jeg faldt lidt tilfældigt over dette
digt fornylig, og kom til at tænke på
konfirmanderne. Der bliver stillet

så mange krav til nutidens unge.
De skal tage ansvar for deres liv, de
skal vælge, de skal have en mening,
det er jo det hele deres opdragelse
både i hjem og skole har taget sigte
på, at gøre dem til ansvarlige, fornuftige mennesker, der kan klare
sig selv. Men hvor er der mange
valg, hvor er der meget at tage stilling til, og hvor er der mange krav.
Vi må huske, at det kan være svært
at være ung. Siden Ciceros tid har
ungdommen fået skæld ud for at
være doven og uduelig. Vi voksne
skal dog i stedet for at skælde ud,
bære med på de unge, - hjælpe og
støtte. De unge er på vej ud i livet,
og deres indgang til voksenlivet er
nøjagtig lige så famlende og svær
som den var for os engang, og derfor skal vi tage dem ved hånden og
love dem, at vi altid står bag dem,
også når de ind i mellem bevæger
sig ind på en grund, der viser sig
ikke at kunne bære.
På konfirmationsdagen bliver det
løfte, som konfirmanderne fik med
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sig i dåben, bekræftet: ”Se, jeg er med
dig alle dage indtil verdens ende.” Det
løfte kan vi vakle igennem livet med,
men som forældre og voksne i de
unges nærhed har vi også en del af
ansvaret. Vi skal tage de unge mennesker alvorligt, vi skal bære med
og bære over, lytte, forstå og vejlede
efter bedste evne, fordi deres vej ud
i livet er som nyfalden sne. Når vi er
sammen med de unge mennesker,
skal det gerne mane til andægtighed
og taknemmelighed over at have fået
et ungt menneske betroet i sin varetægt. For så meget kan ødelægges,
hvis man bare vader ind over den
unges liv, men også så meget kan
bygges op, hvis man kan finde sammen med dem i en taknemmelighed
over livet og Guds gaver.
Til lykke til de kommende konfirmander, til lykke med jeres børn til
forældrene, og til lykke til Nimtofte-Tøstrup sogns menighed med de
fantastiske unge mennesker, som
vi alle skal værne om og støtte på
deres vej ud i livet.

Konfirmationer foråret 2020
Nimtofte kirke
søndag d. 26. april kl. 10.30
Jakob Klausen Jensen

Nødager kirke
søndag d. 3. maj kl. 11.00
Nickolas Harding Hjorth

Thomas Sitm Bak Madsen

Frederik Kristian Jepsen

Vitus Leibøll Rod

Jan Friis Pedersen

Nicklas Meng Graarup

Mathias Bjerregaard
Kristensen

Thea Graverholt Sørensen

Viktor Kjeldsen

Tøstrup kirke
søndag d. 3. maj kl. 9.30
Nikolai Legarth Høgh
Prang-Andersen

Det sker
Samvær i konfirmandstuen
Tirsdage kl. 18.30 - ca. 20.30. Pris
50 kr. Tilmelding til sognepræst
Susanne Munk Hjørlund sujh@
km.dk, tlf. 8639 8047, mobil 2297
4852
Den første tirsdag i april falder midt
i påskeugen, der henvises derfor til
aftengudstjenesten med efterfølgende ost og rødvin i konfirmandstuen
skærtorsdag d. 9. april kl. 19.00.
5. maj Sangaften med kirkens
organist Tine Bang Emborg og

kirkesanger Anita Pedersen
2. juni 100 året for Genforeningen
1920 ved sognepræst Susanne
Munk Hjørlund
Påsken i børnehøjde
torsdag d. 2. april
Nimtofte kirke. Dagplejen kl. 9.15
og Børnehaven kl. 10.00
Nødager kirke kl. 17.00 Gud og
Gourmet. Efter børnegudstjenesten
serveres aftensmad i Sognehuset.
Det er gratis at deltage.
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Det sker
Påsken
Palmesøndag d. 5. april kl. 10.30
gudstjeneste i Nimtofte kirke.

Hjørlund der prædiker. Efter gudstjenesten serveres kaffe og lidt
mundgodt i våbenhuset.

Skærtorsdag d. 9. april kl. 19.00 i
Nimtofte kirke
Vi holder aftengudstjeneste i Nimtofte kirke kl. 19.00 og efter gudstjenesten inviterer menighedsrådet på
vin og ost i konfirmandstuen. Det
er gratis at deltage.

Børnekirkekoret i
Nimtofte-Tøstrup sogn
Har dit barn lyst til at synge i kor,
så øver børnekirkekoret mandage
13.10 - 14.00 i Musiklokalet på
Midtdjurs Friskole. Det er gratis at
medvirke.
Børnekirkekoret deltager ved forskellige arrangementer i kirkerne.
Søndag d. 29. april i Tøstrup kirke
kl. 10.30
Søndag d. 17. maj kl. 10.30 Nimtofte
kirke Familiegudstjeneste

Langfredag d. 10. april kl. 9.00 i
Tøstrup kirke
Liturgisk gudstjeneste med Tine
Frisenette som liturg.
Organist Tine Emborg.
Kirkesanger Anita Pedersen.
Påskedag d. 12. april i Tøstrup
kirke kl. 10.30
Festlig gudstjeneste med alle de
gode og smukke påskesalmer, og
vi skal høre det glædelige opstandelsesbudskab.
2. påskedag d. 13. april i Koed
kirke kl. 11.00
Fællesgudstjeneste for det gamle
Midtdjurs. Kirken vil være smukt
pyntet, der vil være musikalske
indslag fra sognenes korister, og
det er sognepræst Susanne Munk
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Opstart af lejlighedskor
Som noget nyt vil vi i foråret starte
et lejlighedskor i kirken, som kan
medvirke ved gudstjenester og fællessangaftener ind imellem. Der vil
både være klassiske satser og mere

Det sker
rytmiske sange på repertoiret, og
der brug for både dame- og herrestemmer i koret. Alle er velkomne
til at være med, det er ikke en
forudsætning at kunne læse noder.
Korets første optræden bliver til
en fællessangaften tirsdag d. 9.
juni kl 19.00 i Tøstrup kirke. Vi
mødes og øver 3 tirsdage inden: d.
19/5, 26/5 og 2/6 kl. 19.00 - 20.00 i
konfirmandstuen. Sidste gang øves
der i Tøstrup kirke. Tilmelding
til korleder Rikke Bendixen på
ri.bendixen@gmail.com eller ved
første øvegang.
Familiegudstjeneste
med dåbstræf
Søndag d. 17. maj kl. 10.30 i Nimtofte kirke. De børn, der i år fejre 5
års dåbsjubilæum, får en særlig invitation. Børnekirkekoret deltager.
Efter gudstjenesten serveres kagemand og juice i våbenhuset.

2. Pinsedag d. 1. juni kl. 10.30
Friluftsgudstjeneste
Fællesgudstjeneste for det gamle
Midtdjurs ved Skarresø kirke. Medbring evt. en klapstol eller tæppe.
Tine Frisenette prædiker og efter
gudstjenesten serverer FDF kage,
kaffe og sodavand.
Genforeningsfest
mandag d. 15. juni
Hele byen fejrer den dag 100 året
for Genforeningen.
Her er det foreløbige program men
hold øje med opslag:
Kl. 13.00 Midtdjurs Friskole synger
ved genforeningsstenen
Fællessang
Lokalt foredrag
Kl. 19.00 Sønderjysk kaffebord i
Kulturhuset
Fædrelandssange
Tale om lokal deltagelse
Tale om politiske perspektiv

Kristi Himmelfartsdag torsdag
d. 21. maj
kl. 9.00 Nimtofte kirke
kl. 10.30 Friluftsgudstjeneste ved
Nødager kirke
Pinsedag d. 31. maj kl. 10.30 i
Nimtofte kirke
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Det sker
Litteraturkreds i
konfirmandstuen.
For yderligere information og bøger
kontakt sognepræsten.

Foreninger
Sivested spejderne
Bæver, Ulve
fra 0. til 3. klasse
Leder: Jens Christiansen
Tlf: jens Christiansen 2630 8492
Spejder, Senior og Rover
fra 4. klasse
Leder: Peter, Christian og Ulrik
Tlf: Peter 20 88 90 85

Gudstjenester på
Ringparken:
13. marts – Susanne Munk
Hjørlund
27. marts – Tina Skov Løbner
(Thorsager kirke)
10. april – aflyst – Langfredag
24. april – Torben Jensen
8. maj – Store bededag – aflyst
22. maj – Susanne Munk Hjørlund
5. juni – Tina Skov Løbner
19. juni – Susanne Munk Hjørlund
Efter gudstjenesten er der kaffe,
kage og hyggeligt samvær. Det
koster 20 kr.
I sommerferien er der ikke så
mange gudstjenester som normalt.
Søndag d. 5. juli er der også gudstjenste i Marie Magdalene kl. 9.30
ved Tine Frisenette og Søndag d. 12.
juli er der gudstjeneste i Marie Magdalene kl. 9.30 ved Tine Frisenette
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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.

Træffetider
Præsten:
Susanne Munk Hjørlund
Svenstrupvej 2
8581 Nimtofte
Tlf 86 39 80 47 – sujh@km.dk
Træffes alle dage undtagen
mandag.

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.

Mere info på nimtoftesogn.dk
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.

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.

Præsten holder sommerferie i uge
28-29-30. Tine Frisenette passer
embedet tfri@km.dk tlf. 2388 8403
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Nimtofte

Tøstrup

Nødager

Kolind

Ebdrup

Skarresø

Dagens navn

tors. 20. feb			
19.00 (SMH)
			Lysgudstjeneste
søn 23. feb
10.30 (SMH)						
Fastelavn
Familiegudstjeneste		
10.30 (TF)			
Luk. 18,31-43
søn 1. marts		
10.30 (SMH)		
10.30 (TF)
9.00 (TF)		
1.s.i.fasten
							 Luk. 22,24-32
søn 8. marts
9.00 (SMH)		
10.30 (SMH) 			
10.30(TF)
2.s.i fasten
			Familiegudstjeneste 			 Mark. 9,14-29
			med dåbstræf
søn 15. marts		
9.00 (SMH)		
14.00 Konfirmand/		
3.s.i.fasten
				minikonfirmandgudstjeneste 		 Joh. 8,42-51t
søn 22. marts
10.30 (SMH)			
9.00 (SMH)			
Midfaste
							 Joh. 6,24-35
søn 29. marts		
10.30 (SMH) 			
10.30 (TF)		
Mariæ bebudelsesdag
		Børnekoret deltager				 Luk. 1,46-55
tors. 2. april			
17.00 (SMH) Gud og Gourmet			
søn 5. april
10.30 (SMH)			
9.00 (SMH)			
Palmesøndag
							
Mark. 14,3-9 eller
							 Joh. 12,1-16
tors. 9. april
19.00 (SMH) 					
10.30 (TF)
Skærtorsdag
Gudstjeneste 						 Joh. 13,1-15
se omtale i bladet					
fre. 10. april		
9.00 (TF) 			
10.30 (TF)		
Langfredag
							Luk. 23,26 eller
							 Joh. 19,17-37
søn 12. april		
10.30 (SMH)		
10.30 (TF)			
Påskedag Matt. 28,1-8
man 13. april
Fællesgudstjeneste for det gamle Midtdjurs i Koed kirke kl. 11.00. 			
2. påskedag
Alle præster deltager og SMH prædiker				
Joh. 20,1-18
søn 19. april		
9.00 (SMH)		
10.30 (TF)
9.00 (TF)		
1.s.e.påske
							 Joh. 21,15-19
søn 26. april
10.30 (SMH)			
9.00 (SMH)			
2.s.e.påske
konfirmation						 Joh. 10,22-30
søn 3. maj 		
9.30 (SMH)
11.00 (SMH) 11.00 (TF)
		
Konfirmation Konfirmation Konfirmation			
fre 8. maj
9.00 (SMH)					
10.30 (SMH)
Bededag
						Konfirmation
Matt. 7,7-14
søn 10. maj		
10.30 (SMH)		
9.00 (SMH)			
4.s.e.påske
							 Joh. 8,28-36
søn 17. maj
10.30 (SMH) 					
10.30 (TF)
5.s.e.påske
Familiegudstjeneste 					 Joh. 17,1-11
Børnekoret deltager
tors. 21. maj
9.00 (SMH)		
10.30 (SMH) 10.30 (TF)			
Kristi Himmelfartsdag
			Friluftsgudstjeneste			 Luk. 24,46-53
søn 24. maj		
9.00 (TF) 			
10.30 (TF)		
6.s.e.påske
							 Joh. 17,20-26
søn 31. maj
10.30 (SMH)			
10.30(TF)			
Pinsedag
							 Joh. 14,15-21
man 1. juni
Fælles friluftgudstjeneste for det gamle Midtdjurs ved Skarresø kirke kl. 10.30. 		
2. Pinsedag
Alle præster deltager. TF prædiker					
Joh. 6,44-51
søn 7. juni		
9.00 (TF)		
10.30 (TF)			
Trinitatis
							Matt. 28,16-20
søn 14. juni
10.30 (SMH)			
9.00 (SMH)			
1.s.e.trin.
							 Luk. 12,13-21
søn 21. juni		
10.30 (SMH)			
10.30 (TF)		
2.s.e.trin.
							 Luk. 14,25-35
søn 28. juni
10.30 (SMH)		
9.00 (SMH)
10. 30 (TF)
9.00 (TF)		
3.s.e.trin.
							
Luk,11-32
søn 5. juli
10.30 (SMH)						
4.s.e.trin.
							 Matt. 5,43-48
søn 12. juli				10.30 (TF)			
5.s.e.trin.
							
Matt. 16,16,13-26
søn 19. juli		
9.00 (TF)			
10.30 (TF)		
6.s.e.trin.
							Matt. 19,16-26
søn 26. juli		
9.00 (TF)		
10.30 (TF)			
7.s.e.trin.
							Matt. 10,24-31

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

