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Børnekunst i kirken
Gjøl kirkes stenbilleder
Jazz – en god oplevelse
Fuldmånemøde

Vejgaard Kirkes Koncert kor
Julekoncert

Børnekunst i kirken
I to måneder har kor og altertavle været helt lukket af, fordi
Nationalmuseet har foretaget
en række forundersøgelser af
kirkens kalkmalerier. Det betød, at vi måtte lave et lille alterbord foran trappen ved korbuen. Da vi syntes, at det blev
lidt kedeligt bare at skulle se op
mod en hvid væg, besluttede vi
at bede nogle børn om at lave
en udsmykning
ykning hertil.

Musikskolens billedskoleelever
på Gjøl Skole tog imod udfordringen, også selv om det var
med kort varsel. Efter blot fire
dages intenst og målrettet engagement lykkedes det børnene under ledelse af lærer Trine
Grankvist Jensen at lave 5 farvestrålende billeder over Ingemanns smukke morgensalme:
»Nu titte til hinanden«
nan
na
nden«
n« og resultatet blev rigtig
tig flot.

Søndag den 4. oktober blev billederne præsenteret for menigheden ved gudstjenesten, og
i våbenhuset blev der vist et
PowerPoint show over hele arbejdsprocessen.
Hvis du ikke fik mulighed for at
se billederne i kirken, så kommer
der nok en ny chance, idet det er
meningen, at billederne nu skal på
en vandreudstilling rundt omkring
i ko
kommunen.
komm
mmun
unen
en.

De første skitser
til billederne
er tegnet

Torsdag den 1. oktober
blev der holdt fernisering
med chips og
»champagne« til alle

Der arbejdes hurtigt
og effektivt
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Nyt fra menighedsrådet
Kalkmalerier
I slutningen af 1400-tallet blev
Gjøl Kirkes lofter og vægge i koret prydet med motiver fra især
det Gamle Testamente.
Efter reformationen i 1536, blev
disse kalkmalerier imidlertid
kalket over. I 1907 blev de så
genfundet og afdækket. Men de
nedbrydes. Enkelte steder er der
ligefrem forsvundet dele af motiverne.
I 2006 var nationalmuseet oppe
for at se på malerierne, og de sagde, at vi skulle få lavet en forundersøgelse af dem med henblik på
en restaurering. De fortalte, at det
var galt i mange kirker på grund
af salt og forurening i luften.
Efter tilskyndelse i foråret fra
provst Farsinsen har menighedsrådet besluttet at gå i gang med
dette projekt i samarbejde med
Nationalmuseet, Provstiet og
Stiftet.

Forundersøgelsen blev påbegyndt
den 1. oktober og er færdig til 1.
søndag i advent. Koret har således
været lukket af, og der blev lavet
et midlertidigt alter med et lille
bord foran koret, og børn fra Gjøl
Skole lavede nogle fine billeder,
som prydede altervæggen.
Nye møbler
Efter ønske i flere år, er der
indkøbt nye konfirmandborde
og stole til sognegården. De er
ens med det øvrige møblement,
vi har, blot er stolene betrukket
med læder, hvilket på sigt også
vil blive gjort med de øvrige
stole, efterhånden som de bliver slidt.
Budget
Alle sognene i Jammerbugt Provsti er blevet pålagt at spare på
budget 2010. Gjøl sogn er således
blevet bedt om at skære næste års

Høstgave
Ved høstgudstjenesten den 20. september
blev der indsamlet et beløb på kr. 3354,Menighedsrådet har besluttet
at dele pengene mellem:
• Møltrup Optagelseshjem
• Jydsk Børneforsorg/Fredehjem
• Jammerbugt provsti projekt
»På kanten af livet«
• Kirkens Korshær i Aalborg
• KFUKs Sociale Arbejde
På modtagernes vegne
Hjertelig TAK for gaven

3

budget ned med 110.000,- kr. (ca.
5%). Det er en svær opgave, især
når vi på budget 2009 også blev
pålagt at spare 50.000,- kr. og i
2008 75.000,- kr.
På løn kontoen kan vi ikke
skære ned, men de fleste andre
konti er blevet beskåret. Det vil
kunne mærkes især på vedligeholdelse af vores bygninger,
sogneaftner og kirkekoncerter,
idet der ikke vil bliver råd til så
kendte personer fremover. Det
behøver ikke nødvendigvis at
være negativt, da vi har erfaret,
at blandt andet sogneaftner,
som er arrangeret med lokale
personer, er meget populære.
På vegne af Menighedsrådet
Bente Skole

Gjøl kirkes stenbilleder
Det er altid med en vis andagt,
jeg træder ind i Gjøl kirkes
våbenhus, for jeg møder hver
gang en berømthed: Mester
Göti. Hans selvportræt er på
dørens overligger.
Stenmesteren sidder med sin
spidshammer og tilhugger en
kirkekvader. Hans navn står

højere oppe til højre. Kirkens
bygmester. Han har været død i
mere end 800 år, og vi ved ikke
ret meget om ham, men han
må have været en selvbevidst
herre, for han har sidestillet sig
selv med Adam i Paradis.
Jeg har i sommermånederne
været sammen med Göti næsten dagligt, for jeg har gnubbet
alle hans stenbilleder. Og jeg
vil her pege på den rigdom på
stenskulptur, du har i din kirke.
Jeg har nemlig lagt mærke til,
at når folk kommer og ser Gjøl
kirke, så kigger de ned, for der

Kirkejazz
Jazz-koncert på Gjøl,
ja hvem gider det?
Jeg var nødt til at være til stede,
da Pia havde ferie, ellers havde
jeg valgt at blive hjemme, da
jazz slet ikke er noget for mig!!
Jeg forventede at høreværn var
påkrævet, og blev det for slemt
kunne jeg snige mig ud af
»bagdøren« i tårnet.
Jeg mødte kl. 18.30 som aftalt
og blev mødt af 6 dygtige
musikere, som virkelig forstod
at afpasse musikken til kirkerummet, og så en sangerinde
Marylin Keller, som havde en
stemme uden lige.
Gruppen forstod at skabe en
utrolig god og glad stemning

i ca. 1 1/2 time. Nogle sange
var også meget kendt på dansk,
så der blev sunget med og
klappet en del. Desværre var
der kun få Gjølboere, men heldigvis var der gæster langvejs
fra bl.a. et tysk par.
Hvorfor denne smøre??
Jo, man kan godt give anderledes
tiltag en chance, selvom man på
forhånd er negativ indstillet.
Alt i alt en meget god aften, og
så var den endda gratis!
P.S. det endte med at jeg købte
en CD med gruppen.
Egon Buus,
gravermedhjælper
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er et dørtrin. Derefter går de op
og ser den sjældne altertavle,
tager et fotografi, drejer rundt
på hælen, konstaterer at der
også er kalkmalerier – uden
at se nærmere på dem, og går
ud uden at se den rige billedverden på dørkarmene.
Andre har skrevet om altertavlen og kalkmalerierne, men jeg
har gnubbet stenbillederne og
fundet en masse detaljer frem,
som man ellers ikke lægger
mærke til, fordi de er svære at
se. Det var nemmere i 1100-tallet, hvor alle stenbilleder var
bemalede i stærke farver.

Min teknik er, at jeg lægger
snitmønsterpapir over et billede, gnubber med en klump sort
stearin, går hjem og formindsker
billedet i en kopieringsmaskine,
så alle prikkerne samler sig til et
motiv, går tilbage til kirken og
tegner motivets kontur nøje op
med fingerspids og blyant, går
hjem igen og fylder motivet ud
med sort tusch, formindsker en
sidste gang og billedet ser ud
som det viste.
Det er ganske enkelt, men det
tager tid. Jeg skal vælge, hvor
i relieffet, jeg vil lægge konturen. Jeg skal vælge, om jeg
vil holde mig til det, der er bevaret, eller tage det med, som
er brækket af.
Sagen er, at der er flyttet rundt
på stenene, og der er slået kanter af. Mester Göti har brugt
en grovkornet granit, der let

springer en flis af. Det gjorde
ikke noget, når billedet skulle
males op bagefter. Men uden
farver kan man se manglerne.
F. eks. mangler Evas hoved på
døroverliggeren, for der er en
stor flis røget af.
Alligevel kan man sagtens få
et indtryk af den rigdom på billeder, der er. Hvert billede har
sin betydning, for de er symboler på et eller andet.
Hver detalje har betydning, og
hele den symbolverden kunne
jeg fylde fem kirkeblade med.
Men i stedet laver jeg et hefte,
hvor jeg fortæller om alle 11
stenbilleder. Når det er færdigt, kan du tage et eksemplar
i våbenhuset. Men de vil også
dukke op i kirkebladet, når redaktøren lige står og mangler
en vignet.
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Jeg vil kort give et eksempel.
Der er halvanden løve og et kors
på en af stenene. Det er i våbenhuset til højre for døren. Stenen
har engang været overligger over
en præstedør, tror jeg. Der er
naturligvis to hele løver, men den
ene er halvt skjult, fordi man har
klasket våbenhusmuren ovenpå
billedet. Løven til venstre er ond,
den viser tænder. Løven til højre
er god, den slikker korset.
Men begge løfter deres pote i
tilbedelse af korset.
Også den onde løve. Og det er
det, der kan gøre den til symbol på dig og mig. I øvrigt er
det en ualmindelig flot løve.
Se blot halen! Omkring korset
er der fem pletter, det er Kristi
fem sår. Under korset er der
en streg, der angiver Golgatabakken.
Troels Tejlgaard

Kornyt

Voksenkoret øver tirsdag
klokken 19.30 til ca. 21.00
Her er hyggeligt samvær og
sangglæde i centrum. Vi synger både kirkelige og verdslige
sange og medvirker ved ca. 6

gudstjenester om året. Vi synger to- og trestemminge sange,
men vi vil rigtig gerne kunne
synge firestemmige sange. Derfor mangler vi nogle sangglade
mænd, så sidder du derude med
en lille sangfugl gemt i maven,
så mød op og prøv en hyggelig
sangaften. Skulle der være nogle kvindestemmer, som gerne
vil være med, er de naturligvis
også mere end velkomne.

Børnekoret øver torsdag
klokken 14.30 til 15.45
Vi begynder hver øvegang med
at hygge os med et stykke kage
eller frugt. I koret er sammenholdet vigtigt, for sammen synger vi bedre! Vi synger både
kirkelige og verdslige sange og
medvirker ved 4-6 gudstjenester om året. Der kræves ingen

forudsætninger for at synge i koret – kun lysten og glæden ved at
synge. Alle børn fra 3. klasse og
opefter, kan deltage i koret.
Skulle nogen have spørgsmål
er i velkomne til at ringe til mig
på tlf. 40 52 42 71. – Og husk
begge tilbud er GRATIS!
Jan Mygind
Organist og korleder

Som mange sikkert ved, er der
både et børne- og voksenkor
tilknyttet Gjøl kirke.
Nu er begge kor begyndt igen
efter sommerferien.
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Døde
Erik Frøstrup
Marie Justine Madsen
Dorte Rodkjær Poulsen
Valborg Jørgine Christensen
Helga Hansen
Hermann Peter Jensen
Torben Myrup Gundersen
Martin Pedersen
Jørgine Ester Eriksen

Nav ne

Maria Jensen og
Tim Korp Andreasen, Århus
Viet den 18. juli

Mathilde Lehmann
Døbt den 2. august
Datter af Louise
og Søren Lehmann, Gjøl

Louise Dalgaard Pedersen og
Claus Knudsen Christensen,
Nørresundby
Viet den 8. august

Mette Christensen og
Jesper Lange, Gjøl
Viet den 22. august

Ann Ravn Simonsen og
Johnny Nielsen, Gjøl
Kirkelig velsignet den 22. august

Jannie Johansen og Peter
Hedegaard Kristensen, Gjøl
Viet den 29. august
Samme dag blev sønnen Bertram
Kristensen døbt

Tina Poulsen og
Dennis Lind Poulsen, Aabybro
Kirkelig velsignet den 5. september

Nicoline Mølbach Djernæs
Døbt den 13. september
Datter af Sisse Mølbak Djernæs
og Brian Poulsen, Gjøl

Oscar Heidemann-Lehmann
Døbt den 4. oktober
Søn af Sanne og Claus
Heidemann-Lehmann, Aalborg
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Spejderne
Fuldmåne møde
Endelig blev det tid for de nye ulve
at få deres ulvenavne. Alle var
spændte, også de, der havde fået
deres navn sidste år, for de vidste
jo, at alt kunne ske.
Alle var med i tårnet på vores
Paradiskirke. Det var lidt uhyggeligt med den smalle trappe og
de stejle trin. Ulvene skulle sidde
uden om en rundkreds af levende
lys, så helt mørkt var det da ikke,
selv om »lyset var gået« øverst i
tårnet netop den aften.
En efter en blev de kaldt ind i
midten med deres hjemmelavede
ulvemasker, og så skulle de alle
hver især fremsige ulveløftet og ulveloven, for at få deres navn.
Det var selvfølgeligt heller ikke
noget problem, man er vel en ulv.
Det kneb måske lidt mere, da de

grønne slangeunger blev præsenteret. Måske var de lidt slimet,
måske var de lidt ulækre, men det
er de jo sådan nogle. Ned gled de
da også. Nogle blev der smagt på,
andre blev spist med stor appetit.
Derefter blev der skyllet efter med
slangeblod, og så var alle døbt. Det
er jo ingen sag, når man er en ulv.
Da vi kom ud af kirken igen, var
det blevet temmelig mørkt. Børnene snakkede om et åbent vindue,
eller var det bare nogle glemte børn
i tårnet. Man kan jo ikke hænge sig
i bagateller, så der blev hurtigt låst
og sunget af.
Alle havde haft en god aften, nogle
måske lidt skræmte, men alle en
sejr rigere. Børnene havde fået,
hvad de kom for, nemlig deres ulvenavn.
Pia Andersen, Ulveleder

December
Tirsdag den 29. kl. 19.30
Juletræsfest for hele familien
sammen med Aabybro KFUM/K.
Juletale ved tidligere sognepræst
Kirsten Vestergaard.

Januar
Fredag den 8. kl. 19.30
Nytårsfest på Sanden Bjerggaard.
Uge 2
Evangelisk Alliances Bedeuge.
Se nærmere i Aabybro Posten.
Torsdag den 21. kl. 19.30
Bibelstudieaften
v. Bjarne Taulborg.

Februar

Meste Götti Gruppe

Gruppeleder:
Henrik Plaetner
Tlf. 98 27 91 99

Fredag den 27. kl.19.30
Adventsfest for hele familien.
Inger Brinkmann Poulsen,
Nørhalne, medvirker.
Lotteri til fordel
for Fremtidsbørn.

Torsdag den 28. kl 19.30
Temaaften v. Pastor Emer.
Villy Jørgensen, Vilsted.
Emne: Lina Sandell.

KFUM-spejderne
på Gjøl
Sted:
Spejderhytten på Vinklen

November

Mandag den 15. kl. 18.30
KLF, Kirke og Medier.
Møde i Birkelse Baptistkirke
med fællesspisning
og generalforsamling.

Amanda
fremsiger
ulvelov og
ulveløfte

Torsdag den 18. kl. 19.30
Bibelstudieaften
v. Bjarne Taulborg.

Mødetider:
Ulve (1.-3. kl)
Tirsdag kl.18.30-20.00

Fælleskirkelig
bedekreds

Spejdere (4.-7. kl)
Fredag kl. 15.00-17.00
Seniore
Onsdag kl.19.00-21.00

Bjørn spiser
baby-slagner
og drikker blod
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Torsdag den 4. februar kl.
19.30. Hos Ingeborg og Niels
Jørgen Larsen, Birkumvænge
17.

Siden sidst
Dagplejedag
Den 20. maj afholdt dagplejerne
på Gjøl Årets Dagplejedag.
Dagen stod i motorikkens tegn, og
alle mødtes i Sognegården, hvor
der hele dagen var mulighed for at
boltre sig, og udfordre kroppen.
Til frokost blev der lavet pizza
sammen med børnene, og efter
en hårdt tiltrængt middagslur, var
forældrene inviteret på kaffe, saft
og kagemand.
Dagplejerne på Gjøl

Dagens smil
- Mor, er der ikke noget,
der hedder guldkonfirmander?
- Jo
- Det vil jeg gerne gå til!
Joakim 10 år
(tidl. minikonfirmand)

Konfirmander
til koncert
i Brovst Hallen med det kristne
rockband The Dawn.
Et fællesarrangement for alle
konfirmander i Jammerbugt
Provsti.
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det sker
Salmestafetten går videre

Sogneeftermiddag

- alle aftner er kl. 19.00 – 20.00

Torsdag den 10. dec. kl. 14.00
i Gjøl sognegård

Torsdag den 26. november i Vadum Kirke
Tirsdag den 19. januar i Aaby Kirke
Torsdag den 11. februar i Biersted Kirke
Tirsdag den 23. marts i Vedsted Kirke

Adventshygge med kaffebord, fællessang, musik og julehistorie. Kirkens Børnekor medvirker med Luciaoptog og sang.
En hyggelig eftermiddag for alle.

Til hver aften er valgt et tema, som der vælges salmer ud fra, både gamle og nye.
Ud over at det er dejligt at synge sammen,
er det også en oplagt mulighed for at se og
opleve de andre kirker i området.
Aftenen tilrettelægges af stedets præst og organist.

De 9 læsninger
3. søndag i advent
Julekoncert
med Vejgaard Kirkes Koncertkor

Søndag den 13. december kl. 19.30
i Gjøl kirke

Torsdag den 3. december kl. 19.30
i Gjøl Kirke

»De 9 læsninger« er en gudstjenesteform, der
stammer fra England. Gudstjenesten er bygget
op omkring ni tekster fra Bibelen, der fortæller
frelseshistorien fra skabelsens morgen og frem
til selve julebegivenhederne med Jesu fødsel,
hyrderne og de vise mænd. Teksterne læses af
nogle fra menigheden, og ind imellem teksterne er der salmer eller musik.
En stemningsfuld gudstjeneste med levende
lys i kirken.

Sangerne er alle studerende ved Aalborg
Universitet og Musikkonservatoriet.
Dirigent og korleder er Peter Slot Andersen,
organist ved Vejgaard Kirke.

Gjøl Sognekor og solist Christine Hjort
Bjerre medvirker under ledelse af organist
Jan Mygind.
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de t sker
Krybbespil

Særlige gudstjenester

Torsdag den 17. december kl. 19.00
i Gjøl Kirke

Dagplejegudstjeneste
Onsdag den 16. dec.
kl. 10.00

Det traditionsrige krybbespil opført af elever
fra Gjøl skole.

Børnehavegudstjeneste
Torsdag den 17. dec.
kl. 10.00
Skolegudstjeneste
Fredag den 18. dec.
kl. 8.15
Alle er velkomne til at
deltage i de forskellige
gudstjenester.

Kyndelmissegudstjeneste
Søndag den 31. januar kl. 19.00 i Gjøl Kirke
Kyndelmisse betyder »kertemesse« eller med
nutidige ord, lysgudstjeneste. Det er et symbol på at lyset vender tilbage og dagene bliver
længere. I den allermørkeste tid vil vi
denne aften hente lys i evangeliet og tænde det for hinanden.
Kirken vil være optændt
af en masse levende lys.
Gjøl Sognekor medvirker
og efter gudstjenesten er
der kaffe i våbenhuset.

Fastelavnsgudstjeneste
Søndag den 14. februar
kl. 14.00 i Gjøl Kirke
En familiegudstjeneste for
store og små, og man må
gerne komme udklædt.
Efter gudstjenesten er der
tøndeslagning på Bejlegaarden og kakao med
fastelavnsboller i sognegården.
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Sogneaften med Kurt Malmberg
Onsdag den 10. februar kl. 19.30
i Gjøl Sognegård
Kurt Malmberg, forhenværende lærer
ved Saltum Centralskole, er en af initiativtagerne bag et støtteprojekt til fordel for
et børnehjem i Graskop i Sydafrika.
Børnehjemmet tager sig hovedsageligt af
børn, hvis forældre er døde pga. af AIDS,
og det er tæt knyttet til den lokale kirke,
der fra flere kristelige organisationer får
støtte til den daglige drift. Kurt Malmberg
var selv dernede i februar for at være med
til at afslutte et påbegyndt byggeprojekt,
og når den nødvendige tilladelse foreligger vil endnu et byggeri blive startet, for
behovet for tag over hovedet til de mange
børn er stigende.
Kurt Malmberg fortæller og viser billeder.
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Sognepræst
Lone Krogsgaard
Kirkebakken 7, Gjøl
Tlf./fax 98 27 70 50
Mobil 51 51 46 48
lrk@km.dk
Fredag fridag.
Ved ferie- og fridage
henvises til
sognepræsten i Biersted
tlf. 98 26 80 38
Graver
Pia Bejlegaard,
Kirkegårdskontoret
Tlf. 98 27 72 90 /
privat tlf. 98 27 73 74
pia@gjoelkirke.dk
Træffes bedst
på mobil 20 23 74 50
Mandag fridag
Organist
Jan Mygind
Tlf. 40 52 42 71
Menighedsrådsformand
Bente Skole
Limfjordsgade 39, Gjøl
Tlf. 98 27 71 78
versko@nordfiber.dk
Kirkeværge
Jonna Uttrup
Tlf. 98 27 74 43
Regnskabsfører
Gunnar Østergaard
kan træffes hver fredag
kl. 10-12 i sognegården.
Tlf. 98 27 72 91

GUDSTJENESTER
DATO

TID

www.gjoelkirke.dk

PRÆST

DECEMBER
2. s. i advent
3. s. i advent
4. s. i advent
Juleaften

den 6.
den 13.
den 20.
den 24.

Juledag
2. Juledag
Julesøndag

den 25.
den 26.

10.15
19.30
10.15
15.00
16.30
9.30
11.00
-

Ni læsninger
Indsamling
Indsamling

LK
LK
SGW
LK
SGW
LK

Ingen gudstjeneste

JANUAR
Nytårsdag
Søndag
Søndag
Søndag
Søndag
Søndag

den
den
den
den
den
den

1.
3.
10.
17.
24.
31.

16.00 Indsamling
9.00
10.15
10.15
10.15
19.00

LK
LK
LK
SGW
LK
LK

den 7.
den 14.
den 21.
den 28.

10.15 Indsamling
14.00 Fastelavn
9.00
10.15

LK
LK
LK
SGW

FEBRUAR
Søndag
Søndag
Søndag
Søndag

LK = Lone Krogsgaard · SGW = Sofie Gjørup Winkel
Kirketaxa: (Aabybro Taxi) tlf. 98 24 11 77 - kan gratis benyttes til alle gudstjenester og arrangementer i kirken og sognegården, som menighedsrådet indbyder til.

Menighedsrådsmøder
Tirsdag den 1. december kl. 19
Tirsdag den 5. januar kl. 19
Tirsdag den 2. februar kl. 19
Møderne er offentlige og alle er velkomne.

Gjøl Sognegård
Kirkebakken 26, Gjøl
9440 Aabybro
Tlf. 98 27 72 91

ANDET

Besøg
Jeg kommer gerne på besøg i hjemmet
eller på sygehuset. Sig blot til, hvis der er
brug for en snak.
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Lone Krogsgaard
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