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Gå i mørket med lyset.

Gå for andre, med håbet.

Gå i visheden om

Gå mellem skred og fald.

ikke at gå alene

Gå i flakkende skygger

Gå med lyset. Kom!

Gå – mærk, at vi skal!

Denne salme er skrevet af Erling
Lindgren i 2010. Den er oprindeligt skrevet til pilgrimsvandringer,
og vi mærker da også tydeligt det
nærmest meditative i versenes
rytme. Salmen bliver ofte sunget

i vore kirker under altergang eller
som udgangssalme. Vi bliver sendt
ud af kirken med lys og trøst om,
at vi ikke går alene. Vi bliver sendt
ud med håb og pligt til at dele livet
med hinanden. Vi bliver sendt ud

som medvandrere blandt dem, der
har brug for os. Det er en smuk og
enkel salme, den egner sig også til
adventstiden, hvor vi venter på at
lyset skal komme til verden. Advent
er forberedelse og forventning om
det, der skal komme. Adventstiden er en særlig tid og skulle også
gerne være en sød og god tid, uden
for meget stress og jag. Det er
ventetid, hvor vi hygger og glædes
og gennem ritualerne i kirken og
i vore hjem fortæller hinanden,
at noget særligt er på vej. Vi har
brug for en lang adventstid. Til at
glædes, forberede os, sætte håbet
i stilling, skabe plads for tanke
og eftertanke. Det er især vigtigt
denne adventstid, at håbet og lyset
får plads. Sætningen fra salmen Gå
i mørket med lyset, rammer vores
liv og hverdag meget præcist. Vi går
den mørke vinter i møde, hvordan

bliver smittetrykket, hvordan udvikler covid19 sig? Hvordan bliver
vores jul i år? Må vi være sammen
med dem vi plejer, må vi rejse som
vi plejer, kan vi komme i kirke som
vi plejer? Gå i mørket med lyset/Gå
i visheden om/ikke at gå alene/Gå
med lyset. Kom! Vi går ikke alene.
Vi går sammen, og selv om vi går
”mellem skred og fald” selvom vi
”går i flakkende skygger” så er der
én der er gået i forvejen og kalder
på os, og siger Kom! Lyset der blev
tændt julenat og som altid lyser
for os. Håbets flamme der nok kan
være spinkelt og flakkende, men
som aldrig brænder ud. Julenat blev
dette håb født ind i vores verden. Et
håb ikke bare i adventstiden, men
et håb der peger ud over hele vort
liv og også hinsides. Håbet om at
selvom vi går i mørket, så er der
lys, selvom vi føler, vi går alene, så
er vi det ikke. Håbet om
at der er en, der er gået i
forvejen og som kalder på
os. Kalder os ud i livet med
trøst og håb til at leve det
liv, vi har fået givet.
Må adventstiden og vintertiden blive en tid hvor
håbet er stærkere end
mørket, hvor vi kan gå i
mørket med lyset!
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Årets konfirmander

Der sker
Julehjælp
Der er mulighed for at søge julehjælp indtil d. 6. december. Kontakt
sognepræsten
Da vi ikke ved hvordan hele situationen omkring Covid19 udvikler
sig hen over julen og vinteren, kan
der komme ændringer i gudstjenester og arrangementer. Følg med
på hjemmesiden nimtoftesogn.dk,
Adresseavisen eller ring til sognepræsten 8639 8047 eller send en
E-mail: sujh@km.dk
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Det sker
Julens gudstjenester
Der er tilmelding til julens gudstjenester Lillejuleaften d. 23. december, Juleaften d. 24. december, Juledag d. 25. december og
Midnatsgudstjenesten nytårsnat
d. 31. december. Tilmelding til
sognepræsten Susanne Munk Hjørlund på e-mail sujh@km.dk eller
86398047/22974852.
På Kirkens hjemmeside og Facebookside vil der blive lagt en julegudstjeneste med børnekirkekoret
ud.
Aflysning
Årets julekoncert d. 3. december er
desværre aflyst. Børnekirkekoret
plejer at deltage ved koncerten, der
vil i stedet være mulighed for at se
og høre det dygtige børnekor på
kirkens hjemmeside og Facebook.
Midnatsgudstjeneste
Torsdag d. 31. december kl. 23.30 i
Tøstrup kirke.
Årets sidste gudstjeneste og prædiken. Ord og toner til eftertanke og
refleksion over året der er gået, og
det nye vi har i vente.
Tilmelding til sognepræsten Susanne Munk Hjørlund på e-mail sujh@
km.dk eller 86398047/22974852.
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Samvær i konfirmandstuen
Vi håber at kunne mødes i konfirmandstuen til spisning kl. 18.30.
Derefter er kaffe og hyggeligt
samvær. Det koster 50 kr. og der er
tilmelding til sognepræsten. Det
endelige program er i skrivende
stund i på plads. Hold øje med
hjemmesiden og FB.
Tirsdag d. 2. februar og tirsdag d.
2. marts.
Litteraturkreds
Torsdag d. 28. januar kl. 19.00 i
konfirmandstuen.
Vi læser Oplyst af Tara Westover.
En erindringsroman. Tara vokser
op i Buck´s Peak, Idaho, med fanatisk religiøse forældre og en voldelig
bror. Da hun som 17-årig starter på
brigham Young University, er det
første gang, hun befinder sig i et
klasselokale.
Bogen kan hentes i konfirmandstuen.
Fastelavn
Søndag d. 14. februar kl. 10.30 i
Nimtofte kirke.
Denne søndag inviteres alle store
som små til familiegudstjeneste i
Nimtofte kirke. Derefter går vi i
Kulturhuset og slår katten af tøn-

Det sker
den. Der vil være fastelavnsboller,
saftevand, kaffe og te. Arrangementet er et samarbejde mellem
Borgerforeningen, Kulturhuset,
Daglig Brugsen, Sivested spejderne
og menighedsrådet. Det er gratis.
Syddjurs Bibliotek bringer
biblioteket endnu tættere på
dig i Nimtofte
Det blev fornyeligt fejret at Nimtofte får adgang til endnu f lere
biblioteksoplevelser helt tæt på.
Fejringen skyldes at Det Rullende
Bibliotek – Syddjurs Biblioteks
Bogbus – er begyndt at holde endnu
mere i Nimtofte. Og en udgave der
holder åbent hele tiden – derfor har
vi døbt den Det ÅBNE Rullende
Bibliotek.
Tidligere har man – hvis man ville
låne bøger o.a. – skulle vente på at
Det Rullende Bibliotek stoppede
ved Midtdjurs Friskole hver tirsdag.
Den fortsætter den med, men nu
holder biblioteksbussen ligeledes
hver fredag hele dagen på parkeringspladsen ved Kirkens Korshær
på Stadionsvej. Og selvom bussen
er ubemandet, så kan man frit
lukke sig ind ved hjælp af sit Sundhedskort og låne bøger, magasiner

afhente reserveringer, få inspiration
til en god læseoplevelse og læse
dagens avis - i bund og grund alt,
hvad du kan i et normalt bibliotek.
Man kan nemt og enkelt lukke sig
selv ind ved at scanne sit sundhedskort i en scanner ved siden af
adgangsdøren. Skal du låne bøger
eller andet materiale kan du bruge
en selvbetjeningsautomat inde i
bussen – du skal bare være oprettet
som låner på Syddjurs Bibliotek.
Dette kan man gøre vha. NemID på
bibliotekets hjemmeside eller ved at
kontakte Syddjurs Bibliotek i vores
bemandet Åbningstid.
Meget mere end en bogbus
Ideen med Det ÅBNE Rullende
bibliotek er, at det skal være meget mere end en bogbus. Det skal
være et mobilt videnscenter og en
forlængelse af de tjenester Syddjurs
Bibliotek ellers tilbyder. Bussen
rykker altså gerne ud til arrangementer, byfester og lignende, og
tilbyder et rum for viden, samtale
og fordybelse.
”Vi glæder os til at få rigtigt gang i
Det ÅBNE Rullende bibliotek. Det er
en fantastisk mulighed for bibliote5

Der sker
ket at være fysisk til stede, hvor det
giver mening. Jeg håber, at flere vil
kunne se bussen som en samarbejdsmulighed og at bibliotek på den her
måde, kan støtte endnu mere op om
kulturlivet i Nimtofte sammen med
de mange gode aktive mennesker der
er i byen” – Claus Petterson, leder
af Syddjurs Bibliotek
Det ÅBNE Rullende Bibliotek er
blandt andet et resultat af et vedvarende samarbejde med brugere
af bogbussen i bl.a. Mørke. Her
har Syddjurs Bibliotek en løbende
dialog om gode idéer til, hvordan
Det Rullende Bibliotek kan bruges
bedst muligt.
”Det er vigtigt for os at skabe et
bibliotek, som giver mening for
dem, som bruger det. Derfor har
det været uvurderligt, at en gruppe
lokale har afgivet deres tid til at give
os indsigter i, hvordan et mobilt
bibliotek kan give værdi til beboerne Syddjurs”, forklarer Annette
Heinrichson, projektleder for Det
ÅBNE Rullende Bibliotek.
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Foreninger
Sivested spejderne
Bæver, Ulve
fra 0. til 3. klasse
Leder: Jens
Tlf: Jens Christiansen 93 39 38 29
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 93 39 38 29

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.
Sognepræsten holder fri i uge 7.

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.
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 sognets hjemmeside
nimtoftesogn.dk
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Nimtofte

Tøstrup

Nødager

Kolind

Ebdrup

Skarresø

Dagens navn

søndag d. 22. nov. 			
14.30
10.30 (SMH)			
sidste søndag i kirkeåret
			Julestue				Matt. 11,25-30
Søndag d. 29. nov. 10.30 (SMH) 9.00 (SMH)		
10.30 (GK)			
1.s.i advent
							 Matt. 21,1-9
søndag d. 6. dec.
9.00 (SMH)
10.30 (SMH)		
10.30 (GK)			
2.s i advent
							 Luk. 21,25-36
søndag d. 13. dec. 		
10.30 (SMH) 10.30 (GK)			
3.s.i advent
			De Ni Læsninger				 Matt. 11,2-10
Torsdag d. 17.dec			
søndag d. 20. dec. 		
		
onsdag d. 23. dec.

19.00 Julekoncert			

10.30 (SMH)		
Syng julen ind		

16.00 (GK) 			
De ni læsninger			

4.s.i.advent
Joh. 1,19-28

19.00 (SMH) 		
17.00 (SMH) 				
Lillejuleaften
Julegudstjeneste		Julegudstjeneste				
Luk 2,1-14

torsdag d. 24. dec. 15.30 (SMH) 14.30 (SMH) 13.30 (SMH)
				

13.00 (GK)			
14.30 (GK) 16.00 (GK)		

Juleaften
Luk2,1-14

fredag d. 25. dec. 		
10.30(SMH)					
							
lørdag d. 26. dec.

Ingen

Ingen

Ingen

Ingen

Ingen

Juledag
Luk2,1-14

Ingen

søndag d. 27. dec. 10.30 (SMH)			
10.30 (GK)			
Julesøndag
							 Luk. 2,25-40
torsdag d. 31. dec.		
23.30 (SMH) 		
		Midnatsgudstjeneste

14.00 (GK)

fredag d. 1. jan.

Ingen

Ingen

Ingen

Ingen

Ingen

Ingen

søndag d. 3. jan.
9.00 (SMH)		
10.30 (SMH) 10.30 (GK)			
Helligtrekongers søndag
							 Matt. 2,1-12
søndag d. 10. jan. 		
9.00 (GK)		
10.30 (GK)			
1.s.e.h.3k.
							 Luk. 2,41-52
søndag d. 17. jan. 		
10.30 (SMH) 		
9.00 (SMH)			
							
søndag d. 24. jan. 9.30 Fællesgudstjeneste for det gamle Middjurs i Marie Magdalene kirke. 		
			
Alle præsterne deltager. (SMH) prædiker.		

2.s.e.h.3 k
Joh. 2,1-11

Sidste s.e.h.3 k.
Matt. 17,1-9

søndag d. 31. jan. 10.30 (SMH)			
10.30 (GK)			
Septuagesima
							 Matt. 20,1-16
torsdag d. 4. febr. 			
19.00 (SMH)
			Kyndelsmissegudstjeneste		
søndag d. 7. feb.		
10.30 (SMH)		
10.30 (GK)			
Seksagesima
							 Mark. 4,1-20
søndag d. 14. feb.

10.30 (SMH) 			
9.00 (SMH)			
Fastelavn
Fastelavnsgudstjeneste					 Matt. 3,13-17

søndag d. 21. feb. 		
9.00 (GK)		
10.30 (GK)			
1.s i fasten
							 Matt. 4,1-11
søndag d. 28. feb. 10.30 (SMH) 			
10.30 (GK)			
2.s i fasten
							Matt. 15,21-28
søndag d. 7. marts		
10.30 (SMH)		
10.30 (GK)			
3.s. i fasten
							 Luk 11,14-28
søndag d. 14. marts 			
10.30(SMH)
10.30 (GK)			
			Familiegudstjeneste 			
			med dåbstræf

(SMH) Susanne Munk Hjørlund / (GK) Gunilla Knudsen
Udgivet af menighedsrådene i Nimtofte-Tøstrup Sogn – Redigeret af sognepræsten.
Kolind Bogtrykkeri I/S

Midfaste
oh. 6,1-15

