
    

   

September – November 2018 

Svanen over Kloster 

Højt over Klosters tage svømmer der en svane. 

Det er den svane, som udgør vindfløjen på kirke-

spiret. Hvorfor den netop forestiller en svane, er 

der ingen der ved. Den bærer indskriften ”SA 

1745”, som kunne stå for ”Søgaard Aar 1745”. 

Måske er det en gave fra hovedgården ved bred-

den af Stadil Fjord, hvor man nok fra tid til anden 

har beundret synet af flokke svømmende svaner? 

Svanen er brugt som symbol på flere ting. Som én 

af Danmarks største fugle symboliserer den det 

ophøjede, majestætiske. Den hvide farve: Renhed 

og ædelt mod, når den forsvarer sin rede. Så er 

der også noget sanseligt og elegant over svanens 

lange hals. I gammel græsk mytologi fortælles det 

om Zeus, som forvandler sig til en svane for at 

forføre den smukke prinsesse Leda, men det for-

tælles også, at svanen synger en sang når den 

dør: Svanesang.  
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Sådan minder svanen over Kloster os om vigtige 

værdier ved menneskelivet: Om det ophøjede og 

ædle, om renhed og mod – både i livets sanselige 

sider og når vi møder det skæbnetunge.  

Og så hjælper vejrsvanen os ellers med at tage 

bestik af vindretningen. I dag, som den har gjort 

det i 273 år. 

Naturens Dag 
Søndag den 9. september rykker gudstjenesten i 

Ny Sogn ud i det fri. Som et led i Naturens Dag 

fejrer vi gudstjeneste på Røjklit Havn kl. 17.00. 

Tekstet Gudstjeneste 

Årets høstgudstjeneste i Ny Sogn kirke, søndag 

den 16. september, bliver lidt anderledes: Tekstet 

gudstjeneste for hørehæmmede. Der bliver stillet 

en storskærm op, så man kan læse alt, hvad der 

bliver sagt. Præst for hørehæmmede Søren Skov 

Johansen medvirker og holder et lille foredrag 

bagefter. Efter gudstjenesten er alle indbudt til en 

lille frokost i konfirmandstuen. Tilmelding til fro-

kost til mig på 97337011 eller hokl@km.dk  

 

Holmbohjemmet 
Gudstjeneste: Ons 5/9, ons. 3/10, ons 14/11 hver 

gang kl. 10.00  

Sangtime: Ons 19/9, tir 30/10, tir 27/11 hver 

gang kl. 14.30 

Kom og vær med til en hyggelig times tid!  

mailto:hokl@km.dk


G U D S T J E N E S T E L I S T E 

Dato og evangelium Ny Sogn Gl. Sogn 

2. sep – 14. søn. e. Trinitatis  

Joh 5: Ved Bethesda dam 
9.00 10.30 

9. sep – 15. søn. e. Trinitatis  

Luk 10: Martha og Maria 

17.00  

Naturens dag 

9.00 

16. sep– 16. søn. e. Trinitatis 

Joh 11: Jesus og Lazarus  

10.30  

Høstgudstj 

9.00 

23. sep – 17.søn. e. Trinitatis 

Mark 2: Læge for de syge 
9.00 

10.30 

Høstgudstj 

30. sep– 18. søn. e. Trinitatis 

Joh 15: Vintræet 

10.30 Th. Kri-

stensen 

 

7. okt – 19. søn. e. Trinitatis 

Joh 1: De første disciple 
9.00 10.30 

14. okt– 20. søn. e. Trinitatis 

Matt 21: Lignelser om vingårde 
10.30 * 

21.okt – 21. søn. e. Trinitatis 

Luk 13: Om ulykker  

 10.30 Bodil 

Hindsholm 

28. okt– 22. søn. e. Trinitatis 

Matt 18: Størst i Himmeriget 

19.30 

Sangaften 

9.00 

* 

4. nov -Alle helgen søndag 

Matt 5: Jordens salt, verdens lys 
10.30 9.00 

11. nov – 24.søn. e.Trinitatis 

Joh 5: Jesu fuldmagt fra Gud 
9.00 * 

18. nov – 25.søn. e.Trinitatis  

Luk. 17: Guds rige i blandt os 
 

9.00 Mogens 

Thams 

25. nov Kirkeårets sidste søn.  

Matt 11: Jesu fryderåb 

16.15 Julelys 

tændes 

* 

10.30 

* henviser til at O.L prædiker i andre kirker:  

14. okt Rindum kl. 9.00, 28. okt: Rindum kl. 10.30. 11. 

nov Rindum kirke kl. 10.30. 25. nov. Rindum kl. 9.00 

Kontakt:  
Ole Lange 97337011 –Kirkegårdene: 24484340 og 

61204437 www.holmsland-kirker.dk.  

http://www.holmsland-kirker.dk/


Koncert med Tina Lynderup 
Torsdag den 27 september kl. 19.30 er alle ind-

budt til koncert i Gammel Sogn kirke. Tina Lynde-

rup er kendt for sin smukke stemme når hun for-

tolker både nyere og klassiske sange. Glæd dig til 

en smuk oplevelse! Entré ved døren 

Sangaften 
Søndag den 28. oktober holder vi en sangtime i 

stedet for en traditionel gudstjeneste. Det er i Ny 

Sogn kirke kl. 19.30. Vi synger fra højskolesang-

bogen, og jeg knytter sangene sammen med ord 

og betragtninger både over menneskelivet og søn-

dagens evangelium. 

11. november 2018 
Søndag den 11. november 2018 kl. 11.00 er det 

100 år siden, at første verdenskrig stoppede. Vi 

markerer det med en fælles Gudstjeneste i Rin-

dum kirke kl. 10.30. Bagefter er der kirkefrokost, 

og så vil vi tre sønderjyske præster omkring Vonå, 

Mogens, Lars og jeg fortælle lidt om hvordan 1. 

verdenskrig har præget vores familiers historie. 

Kirkelige handlinger 1. kvartal 2018 

Dåb: Milas Toftgaard Mikkelsen, Andreas Møller 

Jørgensen, Vilja Haahr Estrup, Vigga Slot Peder-

sen, Bryllupper: Marlene Løager Thomsen og Ni-

els Erik Weile, Lone Ditlev Lindquist og Henrik 

Lindquist, Nina Charles Christensen og Mathias 

Thue Nielsen. Begravelser: Sand Jensen, Aage 

Qvistgaard, Esther Lydia Poulsen, Inge Haugaard 

Plougsgaard 


