Kalenderen
18. juni:

Grillaften ved menighedshuset kl. 17.00

7. juli:

Fællessang på Øster Hurup Havn kl. 20.00

8. juli:

Koncert i Als kirke kl. 19.30

14. juli:

Fællessang på Øster Hurup Havn kl. 20.00

14. juli:

Jazzandagt på Øster Hurup Havn kl. 21.00

19. juli:

Koncert i Øster Hurup kirke kl. 19.30

20. juli:

Koncert i Øster Hurup kirke kl. 16.00

21. juli:

Fællessang på Øster Hurup Havn kl. 20.00

28. juli:

Fællessang på Øster Hurup Havn kl. 20.00

13. august:

Kirkekoret synger på Øster Hurup Havn kl. 20.30

Als og Øster Hurup

Kirkeblad
Juni - Juli - August 2021

TEGLGÅRDEN
Gudstjenester og nærværsgudstjenester på
Teglgården - afholdes i Papegøjestuen kl. 10.00.
4. maj gudstjeneste
Anne Bundgaard
18. maj nærværsgudstjeneste
Anne Bundgaard
1. juni gudstjeneste
Peter Grove
15. juni nærværsgudstjeneste
Anne Bundgaard
6. juli gudstjeneste
Anne Bundgaard
20. juli nærværsgudstjeneste
Anne Bundgaard
3. august gudstjeneste
Peter Grove
17. august nærværsgudstjeneste
Anne Bundgaard
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Se inde i bladet:

Årets konfirmander
Den nye sognegård
Bispevalg
17

Adresseliste
Als Kirke

Øster Hurup Kirke

Graver: Jette Kragelund Petersen
Kirkevej 41, Als
9560 Hadsund
Tlf. 9858 9530 • Mobil 2945 8225
Mail: graveren-als@mail.dk
Fridag mandag
Menighedsrådsformand:
Jens Laurids Pedersen
Teglvænget 70, Als
9560 Hadsund
Tlf. 3020 2583
Kirkeværge: Ole Bressendorf
Tlf. 4094 2814
www.alskirke.dk

Graver: Torben Overgaard
Solbjergvej 31, Øster Hurup
9560 Hadsund
Tlf. 9858 7880 • Mobil 5125 0551
Mail: graveren-osterhurup@mail.dk
Fridag mandag
Menighedsrådsformand:
Inger-Lis Jepsen
Møllevænget 39, Øster Hurup
9560 Hadsund
Tlf. 2757 8796
Kirkeværge: Bent Lybæch Christensen
Tlf. 2530 7267
www.osterhurupkirke.dk

SOGNEPRÆST:	
SOGNEPRÆST:
Iben Brejner Højgaard	
Anne Bundgaard Hansen
Præstegaardsvej 7, Als,
9560 Hadsund
Tlf.: 9858 1011
Mobil: 3030 3785
Mail: IBH@km.dk 

Kontor: Menighedshuset
Præstegaardsvej 7, Als,
9560 Hadsund
Træffes på: 2512 1039
Mail: ANBH@km.dk

Præstesekretær: Anne-Mette Andersen, Menighedshuset:
Præstegaardsvej 7, Als, 9560 Hadsund • Træffes bedst efter aftale
Tlf.: 9858 1088 • Mobil: 2940 1088 • Mail: amea@km.dk
Organist:
Troels Kold • Tlf. 3069 7918 • Mail: troels.kold@gmail.com
Kirkesanger:
Lisa Navntoft • Tlf. 3028 8522 • Mail: lisanavntoft@hotmail.com
Kirkebladet udgives fire gange årligt af Als og Øster Hurup Menighedsråd.
Redaktion: Kirkebladsudvalget, sognepræsten samt præstesekretæren.
Indlæg til næste kirkeblad sendes til Anne-Mette senest den 9. august 2021.
Oplag: 1.800 stk. • Tryk: Hobro Lyntryk, Tlf.: 9852 4646.
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Nyt fra menighedsrådene
Hele coronatiden har været én lang venten. - Venten på at smitten ville drive over,
venten på at vaccinationerne ville blive en
del af hverdagen, og nu hvor vaccinationerne skrider hastigt frem, venter vi på
en total genåbning af det danske samfund.
Sådan har det været for alle – også for
kirkerne!
Spørgsmålet er, om vi er så vænnede til at vente i vores egen
isolation, at vi har svært ved
at vende tilbage til tiden,
som den var før coronaen. Spørgsmålet er også,
om det er ønskværdigt, at
vi blot fortsætter, hvor vi
standsede den 10. marts
2020. Vi har talt meget om
den ”ørkenvandring”, det
sidste års tid har betydet for
os. Men skal som mennesker
hele tiden orientere os efter de
nye muligheder og inputs.
Coronaen har nemlig også betydet, at
hastigheden i den enkelte lille familie er
blevet sat lidt ned – og måske har vi fået
mere øje på hinanden og på det nære.
Aldrig har der været så mange mennesker
på cykelstierne og i naturen i Danmark –
det gør sig også gældende i vort område.
Deri ligger der også noget kvalitet – vi
benytter vort eget land og lokalområde til
at rekreere i, i stedet for at haste i bilen
et helt andet sted hen til vore nabolande.
Den uformelle snak og hjælp over hækken
og den nærhed, som det betyder – har
også en kvalitet i sig. Der er faktisk en hel
del positive ting, som vi skal huske at tage
med os, når samfundet åbner. Det vil vi

også huske i menighedsrådet, når vi skal
drøfte kirkens rolle i fremtiden. Kirken
har også i lange perioder været lukket,
og i andre måneder har der været kraftige
restriktioner: Reduceret tid til højmesser
– ingen fælles salmesang m.m. – og en hel
del af de normale kirkegængere har også
p.g.a. smittefaren valgt kirkegangen fra.
Den verden har vi alle indstillet os
på, men nu skal vi også i kirken
indstille os på den nye hverdag: Hvordan skal den være
– skal vi blot gå tilbage til
tiden før marts 2020, eller
skal vi også tage nogle af
erfaringerne med os. Da der
blev åbnet for fællessang i
forbindelse med højmesser,
valgte Iben, Troels og Lisa,
at det den første gang skulle
være ”ønskekoncert”, således
kirkegængerne kunne ønske salmerne, der skulle synges. Man følte
sig hensat til den gammeldags giro 413,
og sangen brusede, som den ikke har gjort
længe!
Men det er muligt, at vi ikke blot udelukkende skal vende tilbage til den traditionelle højmesse – for det er tydeligt, at
der er nogle, som er blevet glade for den
korte halvtimes gudstjeneste – den form
for gudstjeneste virker på en måde mere
intens!
Menighedsrådene skal på sine næste
møder drøfte, hvad der skal til for igen
at gøre opmærksom på kirkerne og i det
hele taget igen vænne befolkningen til,
at Als kirke er en nærliggende mulighed
og at Øster Hurup kirke er en del af det
gode liv!
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Velkommen til grillfest

Alle onsdage i juli kl. 20:

ved menighedshuset den 18. juni kl. 17.00

Fælles aftensang på havnen

Igen i år vil vi gerne invitere til grillfest ved menighedshuset. Vi satser på tørvejr, og
derfor afholdes festen i det grønne – altså under åben himmel! Hvis der er udsigt til
regnvejr, finder vi en løsning på det- og I vil få besked.
Vi har engageret en grillmester, som vil servere kamsteg, med lækker salat, kartofler og
flutes. Der vil være pølser til børnene. Drikkevarer medbringer man selv.
I løbet af aftenen underholder ”Pot’s’n pans”
Tilmelding til amea@km.dk eller 98581088 senest den 12.6.
Pris: 50 kr for voksne – børn gratis adgang.
Med venlig hilsen
Als og Øster Hurup Menighedsråd

Fra Metropolitan til Als Kirke
Torsdag den 8. juli kl. 19.30 i Als Kirke
Operasangeren, baryton Morten Frank
Larsen, er født og opvokset i Ikast og
har, siden sin uddannelse på Det Jyske
Musikkonservatorium i Aarhus og Opera
Akademiet i København, oparbejdet
en fornem karriere på verdens største
operascener - han er fast engageret ved
Wiener Volksoper, synger jævnligt på
Wiener Staatsoper og har sunget på bl.
a. Deutsche Oper Berlin, Opera Massimo
di Palermo, Opernhaus Zürich - og ikke
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mindst på Metropolitan Opera House i
New York!
Han har på DVD indsunget Richard
Strauß’ opera ”Arabella”, i rollen som
den mandlige hovedperson, Mandryka,
for Decca i en optagelse fra Opernhaus
Zürich - hvor den kvindelige hovedperson
synges af ingen ringere end den verdensberømte superstar, sopranen Renée
Fleming.

Igen i 2021 er der fælles aftensang på
Øster Hurups hyggelige havn - kl. 20
hver onsdag i juli måned (7-14-21-28.
juli). Medlemmer af Als-Øster Hurup
Kirkekor synger for, og der uddeles
sanghæfter. Kom og nyd havnestemningen og samværet med op til flere
hundrede glade og sangglade mennesker. Hvis vejret er dårligt, går vi
inden døre i Havnens Fælleshus. Det
er gratis, og det varer ca. 45 minutter.
Hvis det igen i år bliver påbudt at sidde ned under fællessangen, vil der være klapstole
til rådighed. Men tag gerne selv en stol med, hvis det er muligt.

Jazzandagt på havnen
Onsdag den 14. juli kl. 21
fon, klaver og bas, og den fremfører såvel
danske salmer i jazzarrangementer som
ældre og nyere jazz-standards.

Han synger i Als Kirke sammen med sin
hustru Lone Rasmussen, der synger i koret
på Wiener Staatsoper, et program med
operaarier og -duetter, samt danske sange
og populære operettenumre. Der bliver
også plads til et par fællessange, hvor
sangerparret synger for.

Om aftenen på havnen, kort efter den fælles aftensang kl. 20, afholder vi den årlige
jazzandagt på Restaurant Neptuns terrasse
kl. 21, hvor sognepræst Anne Bundgaard
Hansen står for en kort andagt med et par
fællessalmer.

Parret akkompagneres af kirkens organist
Troels Kold på kirkens flygel. Der er gratis adgang og varigheden er ca. en time.

Derefter tager jazzkvartetten Blue Train
over og giver en timelang koncert.
Kvartetten består af en sangerinde, saxo-

Der bliver således musik og stemning ved
molen, mens solen går ned over den hyggelige havn, akkompagneret af bølgeskvulp og mågeskrig. Der er gratis adgang,
og Restaurant Neptun serverer såvel vådt
som tørt under både andagt og koncert.
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Virtuos guitar og visesang
Mandag den 19. juli kl. 19.30 og tirsdag den
20. juli kl. 16 i Øster Hurup Kirke
Christian Alvad, kendt som Niels
Hausgaards guitarist gennem mere
end en menneskealder, og den svenske visesanger Anna Wirsén synger
og spiller tirsdag aften kl. 19.30
viser i nordisk stil under overskriften
’Vildfarelser og Hverdagsviser’. En
koncert med sange om vemod, klogskab, sort humor og romantik, som
mødes med melodisk strengeakrobatik og underfundige historier fra hele
verden.
Onsdag eftermiddag kl. 16 opfører
parret en musikalsk fortælling om det
at eje en syditaliensk olivenlund - med
medfølgende ruin! Efter koncerten
giver de smagsprøver på deres hjemmepressede olivenolie!
Begge koncerter varer ca. en time og
der er gratis adgang.

Als og Øster Hurup kirker
Musikarrangementer i sommerperioden 2021
I 2020 måtte vi aflyse/udsætte alle vores
musik arrangementer hen over sommeren
- undtagen de ugentlige fællessangsaftener - på grund af coronaen. I år satser vi
på vaccinen og planlægger igen en stor
musiksommer i de to sogne!
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Der tages forbehold for Covid-19 restriktioner, lige som der muligvis vil blive krævet coronapas for at overvære de
indendørs arrangementer. Læs nærmere
om de aktuelle krav på kirkernes facebook
og hjemmeside, når arrangementerne nærmer sig.

Kirkelige handlinger
DØBTE:

2. maj:
			
9. maj:
			
16. maj:
			

Julie Christina Mikkelsen, Als kirke

Datter af: Nanna Christina Lind Larsen og Dennis Buus Mikkelsen

Loui Halvor Villadsen, Øster Hurup kirke

Søn af: Camilla Kristine Eriksen og Jonas Obbekjær Mark Villadsen

Ellen Agnes Kvist, Als kirke

Datter af: Maja Oline Jensen og Kasper Skovbo Kvist

VIELSER OG VELSIGNELSER:

7. april:
			

Janne Brøndum Bjørnestad og Ken Roland Christian-Regnar Bjørnestad,
Øster Hurup kirke

BISATTE & BEGRAVEDE:

6. februar: Niels Jensen Nielsen, Als kirke
26. februar: Lis Sørensen, Øster Hurup kirke
13. marts:
Ely Nedrud, Als kirke
24. marts:
Johannes Laustsen, Als kirke
30. marts:
Ingemann Bager Sørensen, Øster Hurup kirke
31. marts:
Hans Jørgen Nielsen, Øster Hurup kirke
11. april:
Peder Kristian Simonsen, Als kirke
13. april:
Margit Pedersen, Øster Hurup
22. april:
Anna Marie Davidsen, Øster Hurup kirke
6. maj:
Agnes Tofthøj Jensen, Als kirke
8. maj:
Else Jellesen Christensen, Øster Hurup kirke
12. maj:
Jonna Hylleberg Andersen, Øster Hurup kirke
Ovenstående er bragt i henhold til GDPR reglerne

Sorggruppe
i Als-Øster Hurup-Skelund-Visborg
Bærer du på en sorg? – Har du mistet et menneske, der var vigtigt i lige netop dit liv? –
Så er deltagelse i sorggruppe måske noget for dig. – Formålet med gruppen er:
F At møde andre i sorg.
F At tale om din afdøde pårørende og den betydning vedkommende har haft.
F At få støtte i dit personlige sorgarbejde.
F At genvinde dit livsmod og komme videre i livet
Nærmere information kan du få hos:
Sognepræst Anne Bundgaard Hansen på tlf. 2512 1039 eller på mail anbh@km.dk
Der kan også rettes henvendelse til kirkekontoret på tlf. 9858 1088.
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Gudstjenestelisten

8 august

10. søndag efter trinitatis
Skelund kirke kl. 9.30 (IBH)
Als kirke kl. 11.00 (IBH)

15. august

Friluftsgudstjeneste
Fruerlundparken kl. 19.00 (IBH og PGRO)

JUNI
6. juni

13. juni

1. søndag efter trinitatis
Ø. Hurup kirke kl. 9.30 (IBH)
Visborg kirke kl. 11.00 (IBH)
Popmusikalsk gudstjeneste
Skelund kirke kl. 19.00 (PGRO)

21. august

Konfirmation
Als kirke kl. 10.00 (IBH)
Visborg kirke kl. 10.00 (ABH)

22. august

2. søndag efter trinitatis
Als kirke kl. 9.30 (PGRO)
Skelund kirke kl. 11.00 (PGRO

Konfirmation
Ø. Hurup kirke kl. 10.00 (IBH)
Skelund kirke kl. 10.00 (PGRO)

29. august

13. søndag efter trinitatis
Skelund kirke kl. 9.30 (PGRO)
Ø. Hurup kirke kl. 11.00 (PGRO)

20. juni

3. søndag efter trinitatis
Skelund kirke kl. 9.30 (IBH)
Ø. Hurup kirke kl. 11.00 (IBH)

27. juni

4. søndag efter trinitatis
Visborg kirke kl. 9.30 (ABH)
Als kirke kl. 11.00 (ABH)

JULI
4. juli

5. søndag efter trinitatis
Ø. Hurup kirke kl. 9.30 (ABH)
Skelund kirke kl. 11.00 (ABH)

11. juli

6. søndag efter trinitatis
Visborg kirke kl. 9.30 (IBH)
Salmesangsønskegudstjeneste
Als kirke kl. 11.00 (IBH og ABH)

14. juli

Jazzandagt
Ø. Hurup Havn kl. 21.00 (ABH)

18. juli

7. søndag efter trinitatis
Visborg kirke kl. 9.30 (ABH)
Ø. Hurup kirke kl. 11.00 (ABH)

25. juli

8. søndag efter trinitatis
Als kirke kl. 9.30 (PGRO)
Skelund kirke kl. 11.00 (PGRO)

AUGUST
1. august
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9. søndag efter trinitatis
Ø. Hurup kirke kl. 9.30 (PGRO)
Visborg kirke kl. 11.00 (PGRO)

SEPTEMBER
5. september

14. søndag efter trinitatis
Als kirke kl. 9.30 (ABH)
Visborg kirke kl. 11.00 (ABH)
Skovmesse
Veddum byskov kl. 19.00 (PGRO)

Anne Bundgaard Hansen (ABH)
Iben Brejner Højgaard (IBH) - Peter Grove (PGRO)
Kirkebilen kan gratis benyttes til gudstjenester, kirkelige handlinger samt koncerter!
Ring 98575710 senest dagen før.

Konfirmandindskrivning 2021/2022
I starten af juni uddeles der indbydelse til konfirmationsforberedelse i den
kommende 7. klasse på Havbakkeskolen! Hvis du går i skole et andet sted,
men ønsker at blive konfirmeret – eller blot følge konfirmationsforberedelsen
her, bedes du rekvirerer indskrivningsbrev hos præstesekretær Anne-Mette
Andersen, tlf. 98 58 10 88 – Mail: amea@km.dk
Alle på 7. årgang er velkomne til at følge konfirmationsforberedelsen, også
selvom man ikke ønsker at blive konfirmeret – eller endnu er i tvivl!
Konfirmationsforberedelsen leder frem mod forårets konfirmationer i Øster
Hurup Kirke lørdag den 7. maj og i Als Kirke søndag den 8. maj 2022.
Konfirmationsforberedelsen foregår i Menighedshuset i Als og starter til september.
Tilmelding senest den 2. juli 2021
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Als Øster Hurup Kirkekor

Indvielsesgudstjeneste

synger på Restaurant Neptuns terrasse
på havnen i Øster Hurup
fredag den 13. august kl. 20.30

i Øster Hurup kirke

Efter en laaaang coronanedlukning af alle koraktiviteter, stamper og pruster medlemmerne af Als-Øster Hurup Kirkekor som galopheste i boxen for at komme til at synge
igen - og koret fejrer den forestående færdigvaccinering i Danmark med at synge nogle
af de sange, de blev forhindret i at opføre i løbet af 2020.
Så der bliver både sange om genforening og befrielse - samt numre af bl. a. Anne Linnet,
Steffen Brandt og mange flere. Der bliver selvfølgelig også masser af fællessang.
Der er gratis adgang, og Restaurant Neptun serverer på terrassen før og under koncerten.

Friluftgudstjeneste
i Fruerlundparken
søndag den 15. august kl. 19.00

Vi har taget kirken i brug for længst, men vi kan først få alle dem med,
som vi ønsker til september, hvor vi håber alt er normalt efter Corona
epidemien.
PROGRAMMET VIL SE UD SOM FØLGER:
• Klokken 10 fremvisning af graverfaciliteter, kapel og kirkegård
samt kirke.
• Klokken 11 indvielsesgudstjeneste ved Provst Carsten Bøgh

Vi holder traditionen i hævd og holder igen
i år friluftgudstjeneste i Fruerlundparken.
Selve gudstjenesten varer en lille time,
hvorefter der er kaffe og hyggeligt samvær, på hvad der forhåbentligt bliver en
lun og dejlig sommeraften.
Vi kan endnu ikke løfte sløret for gudstjenestens tema, men kan allerede nu afsløre
at den vil indeholde læsninger, fællessang
og musikalske indslag leveret af vores
dygtige Als-Øster Hurup kirkekor.
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• Klokken 12 spisning i Multihuset
Meld til i god tid, så I er sikre på at komme med!

Gudstjenesten arrangeres og afholdes i
samarbejde mellem menighedsråd og præster i Skelund – Visborg og Als – Øster
Hurup pastorater.

Senest tilmelding den 2. september kl 12. på mobil nummer 27 57 87 96,
Inger-Lis Jepsen.
Hvis der ikke er forbindelse, så prøv graveren i Øster Hurup på
tlf: 98 58 78 80 eller kirkekontoret på tlf: 98 58 10 88.
Vi vil koordinere med hinanden.
På glædeligt gensyn!
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Kirkens børneaktiviteter

i en coronatid

kirken og se og opleve fællesskabet dér. Vi følger
udviklingen i den gradvise genåbning, og håber at vi
kan samles igen til et nyt og spændende program efter
sommerferien.
Børn og voksne ønskes en god sommer og et glædeligt
gensyn i kirken.

Konfirmanderne 2021
I Als og Øster Hurup har vi gennem de
seneste år fået skabt et rigt og varieret kirke- og gudstjenesteliv i pastoratet – også
for børnene. Områdets dagplejere med
børn plejer at komme til ”krible, kravle,
krumspring”. Vi plejer at have børnegudstjenester med fællesspisning, at invitere til
5- og 7-års dåbsjubilæum i kirken, at have
besøg af skoleklasser og børnehaven – og
ikke mindst at samle hundredvis af glade
børn og voksne til de store familiegudstjenester til jul og fastelavn.
Alle disse ting har været aflyst under
coronanedlukningen – eller ikke været
mulige at gennemføre under de gældende
restriktioner.
Børn har imidlertid høj prioritet for begge
menighedsråd. Vi har derfor i det seneste
år måtte tænke anderledes for at holde
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kontakten til børn og familier, og dele
det gode budskab, som kirken bygger
på. Heldigvis er vores tilbud blevet taget
rigtig godt imod! Der har været stor tilslutning til de forskellige arrangementer,
som det har været muligt at gennemføre;
julevandring på kirkegården, fastelavnsløb, påske- og pinsevandring.
Under nedlukningen har vi været rundt
hos områdets dagplejere med hilsner til jul
og påske; Bøger om højtiden, lidt lækkert
og ting til forskellige aktiviteter. Også
børnehavens tre grupper fik påskeposer
med en god historie samt ideer og ting til
forskellige påskelege og -aktiviteter.
Den tilslutning vi har oplevet ved de
forskellige coronavenlige aktiviteter for
børnene har glædet os – men vi glæder
os også, til vi igen kan være sammen i

Den 21. august kl. 10.00
konfirmeres følgende i Als Kirke:
Julie Andersen
Anton Skov Andreassen
Nanna Sloth Arentoft
August Duelund Kovdal Bjertrup
Tobias Sand Frandsen
Pilu Aviája Frederiksen
Jens Ditlev Brejner Bjerregaard Højgaard
Gabriel Jensen
Rasmus Søgaard Jensen
Jeppe Kragh Jørgensen
Nanna Bager Larsen
Karla Qiutong Brix Nielsen
Marius Sønderskov Nielsen
Frederik Nissen
Valdemar Otte Pedersen
Tobias Bach Skovrider
Frederik Hye Stegger
Peter Wilt
Elias Kjær Wulff

Den 22. august kl. 10.00
konfirmeres følgende i
Ø. Hurup kirke:
Sebastian Frahm Gade
Cilas Andreas Mortensen
Nikolaj Tomra Nielsen
Lukas Nis Sjørup
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Sognegården

Valg af ny biskop i Aalborg Stift
Biskop Henning Toft Bro har meddelt, at
han med udgangen af oktober ønsker at
fratræde sin stilling for at gå på pension.
Hans meddelelse har bevirket, at der er
blevet udskrevet valg af ny biskop.

Hvorfor sker der ikke noget med den nye sognegård i Als?
Det spørgsmål er der måske en del der stiller sig selv, for vi har efterhånden skrevet
om projektet nogle gange, og der sker jo
ikke ret meget på grunden.
Tegningerne og projektet er i hovedtræk
færdigt, og menighedsrådene har sendt
det videre til Aalborg stift via Hadsund
Provsti.

Vi er meget utålmodige efter at komme i
gang. På trods af det, er det dog muligt, at
vi alligevel vælger at udskyde igangsætningen af byggeriet. Det skyldes:
1. Vi ønsker et kvalitetsmæssigt godt
byggeri, og derfor vil vi søge at
undgå et vinterbyggeri.
2. Hele byggesektoren er i øjeblikket
voldsomt overophedet, og derfor
giver det måske mening at vente, til
byggeaktiviteterne og dermed prissætningen finder et mere passende
leje.

Sideløbende har vi en ansøgning liggende hos fredningsmyndighederne om,
at måtte benytte 14 parkeringspladser
på ”Blokkerne”. Efter reglerne skal der
afsættes et passende antal parkeringspladser, og der satser vi på at dette areal
kan anvendes. Men da det er fredet, skal
vi have fredningsmyndighedernes godkendelse. Vi håber på en afgørelse – en
positiv afgørelse - i løbet af sommeren.

8582

Eventuelle kandidater skal senest den 21.
juni have meddelt sit kandidatur. For
at kunne opstille skal der sammen med
anmeldelsen af opstillingen vedlægges
min 75 og max 150 stillere.
Der er den 10.5. blevet valgt en valgbestyrelse på 3 personer, som sammen

Vi forventer, at sognegården skal være
samlingspunktet for os alle i sognene i de
næste mange år! Vi arbejder på at få det
bedste byggeri, og at det skal være på så
gode økonomiske vilkår som muligt – det
er jo andres penge vi sidder og formidler.

50-årige Hanne Dahl,
der er sognepræst i Budolfi sogn.
Se mere om kandidaten på:
https://hannedahl.nu/

6062

49-årige Thomas Reinholdt Rasmussen,
der er provst i Hjørring provsti
Se mere om kandidaten på:
https://www.thomasreinholdt.dk/

2088

Lærred

17
Sal 2
51 m²

2772

288

18x21M

1812

2
Foyer / garderobe
55 m²

1440

18x21M

8
Kirkekontor
19 m²

9x21M

9
Præstekontor
15 m²

2412

1812

Delsnit A1-A1

H(96)1.47

3732

Loftrum til
ventilation

8112

Lærred

Mobilvæg

16
Sal 1
70 m²

Snit F-F

H(96)1.46

1383

1020

10x21M
30
35 dB

1275

1812

960

2412

10x21M
30
35 dB

Terrasse

13
Møde
16 m²

4212

14
Anretterkøkken
17 m²

2412

0

10
Præstekontor
15 m²

51-årige Annette Brounbjerg Bennedsgaard,
der er provst i Horsens provsti.
Se mere om kandidaten på:
https://annettebennedsgaard.dk/

2412

1365

1533

EI230
 35 dB

14

Det er samtlige menighedsrådsmedlemmer og præsterne i stiftet, der skal vælge
den nye biskop. Reglerne siger, at en
kandidat skal have mindst halvdelen af de
afgivne stemmer for at være valgt. Hvis
der er to kandidater, kan man derfor nøjes
med én afstemning, mens der ofte vil være
behov for to afstemninger, hvis der er flere kandidater.

I øjeblikket er der tre kandidater til stillingen:

11x21M
EI230

19
Depot
14 m²

med stiftsadministrationen skal forestå
det egentlige valg. Det er valgbestyrelsen,
der styrer valget og fastlægger en tidsplan
for det.

Den nye biskop tiltræder stillingen den 1.12. og der bliver indsættelsesgudstjeneste i
domkirken den 12.12.
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