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FLADE

GÆ RU M

APROPOS

GUDS FRED ELLER
BEKYMRINGER !
Vær ikke bekymrede for noget,
men bring i alle forhold jeres
ønsker frem for Gud i bøn og
påkaldelse med tak. Og Guds
fred, som overgår al forstand,
vil bevare jeres hjerter og tanker i Kristus Jesus. 
(Filipperbrevet,
kapitel 4, vers 6-7)

Tro er modgift imod bekymringer og giver ro i sindet.
Den er dog ikke en tro på
»hvad-som-helst« men en levende, betydende tro på Jesus
Kristus og alt det han er. Tro er tillid og når man
er fyldt med tillid, formindskes eller forsvinder
bekymringerne.
Vi mennesker er ikke fuldkomne i vor tro og har
derfor svært ved at give slip på vore bekymringer. Men vi har lov til at vokse i troen og blive
bedre til at slippe vores bekymringer. Vi skal erstatte bekymringer med bøn og påkaldelse med
tak. Disse er vore primære våben imod bekymringer.

Som den svenske diplomat Dag Hammerskjöld*,
sagde: »DEN DAG JEG FØRST VIRKELIG FOR
ALVOR troede på Gud, fik livet og verden for
første gang mening for mig.«

Ikke at bekymre sig er ikke det samme som at
være ligeglad

* Han var generalsekretær for FN fra 1953 indtil
1961 og hans tragiske flyulykke i Afrika.

- lige glad med fremtiden – lige glad med andre
- lige glad med alting. Nej, slet ikke.

(Se i øvrigt de andre tanker til overvejelse
om TRO på side 6)

Vi skal ikke være bekymrede for noget, idet vi
lægger vore byrder og ønsker frem for Gud i bøn
og påkaldelse med tak. Som Jesus sagde, »Søg
Guds rige først og hans retfærdighed, så skal alt
andet gives jer i tilgift«.
Dermed har vi, og får vi Guds fred, der overgår
vor forstand. Den forbavser os. Vi har en fred,
som verden ikke kan tage fra os.

BKS

Uanset hvad verden byder på, beholder vi Guds
rige. Guds rige er en freds- og troens rige, hvor
tro, håb og kærlighed går i stedet for bekymringer og frem for alt andet.
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Jeg ved godt, at det er nemmere sagt end gjort,
men med Guds hjælp kan det lade sig gøre, og alt
andet lige har vi lov til at vokse i tro og vænne os
til at henvende os til Herren med vor bekymringer og ønsker. Det er nøglen til megen fred og
visdom.

TANKE TIL
OVERVEJELSE
»Hvis du ikke kan få et menneske ud af
hovedet, bed for det.
Måske er du den eneste, der har
omsorg nok til at gøre det«.
Anonym

DET SKER

FORÅRSKONCERT
I FLADE KIRKE
Søndag den 31. marts er der koncert i Flade Kirke. Medvirkende er vor egen
organist Elena, organisten i Abildgård Søren Rasmussen, fløjtenisten Tine Lilholt og vores kirkesanger Tina Siel m.fl.
Koncerten begynder kl. 16.00 og vil vare cirka en time. Der vil spilles numre på
både orgel, fløjte og klaver af Mozart, Chopin og Bach o. a. Derforuden vil der
være solosang med bl.a. Tina Siel og et par fælles sange.
Kom og vær med til at byde foråret velkommen. Fri entré.

Elena
Mølgaard
Nielsen

Tina Siel

Søren Rasmussen
og Tine Lilholt

SANGAFTEN
MED NIELS OLE
SØRENSEN
Torsdag den 14. marts kl. 19.30 kommer
organist ved Bangsbostrand Kirke
Niels Ole Sørensen til Gærum
Selskabslokaler.
Niels Ole er en dygtig pianist,
og vi skal sammen med ham synge
mange af de kendte salmer og sange.
Der er gratis kaffe.
Flade og Gærum Menighedsråd
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DET SKER

Arkitekt
Frank Svendsen

NYRENOVERET KIRKE
Her er et kig ind i den ny renoverede Gærum
kirke, hvor der bl.a. er kommet nye bænke med
udtræk i enderne. Lysekronerne er blevet efterset, gulvene er blevet afslebet og lakeret og der er
kommet guld på bladene på alterskranken.
Også orgelet er blevet totalt gennemgået og har
fået ny farve. Desuden er tæppet ved alteret fjer-

net. Der er kommet nye stole og nye lys i våbenhuset, hvor der også er kommet nye tæpper.
Der har været et fint samspil mellem menighedsrådet, arkitekten og håndværkerne og resultatet er blevet rigtig flot.
Alt i alt fremtræder Gærum kirke lys og venlig
og klar til mange års brug.

Kirkefrokost i Selskabslokalerne efter genindvielse af Gærum kirke.
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FASTELAVN ANNO 2019
Efter gudstjenesten søndag den 3. marts kl.
14.00 i Gærum vil vi traditionen tro tage hen til
spejderhytten, hvor der er nogle katte, der skal
slås af tønderne og derefter serveres varm kakao
og fastelavnsboller til alle deltagere.

Arrangementet er sponseret af Gærum Menighedsråd i samarbejde med spejderne.
Alle er velkommen og børnene må gerne klæde
sig ud til gudstjenesten. På gensyn.

HISTORIEN OM
FORSIDEBILLEDET
Billedet er alterbilledet i Kingos kirke på Nørrebro i København, og der står flg. om billedet på sognets hjemmeside:
Af kirkens inventar samler opmærksomheden sig om det
særprægede, gribende alterbillede, malet og skænket af
maleren, prof. Erik Henningsen. Historien bag billedet
lyder således:
År 1900 forsvandt professorens lille 4-årige dreng fra sit
hjem »Lille Tuborg« i Hellerup. En stor eftersøgning blev
sat i gang, men først sent på aftenen eller næste morgen
fandt man drengen sovende ved de to søer på den vildsomme Nørrebros fælled. Som tak for at have fået drengen uskadt tilbage, besluttede prof. Henningsen at male
alterbilledet. Han forærede det til Kingos Kirkes indvielse
i 1910.
I 1980 kunne en endnu levende søn genkende sig selv
som den 4-årige på billedet. Det dristige billede af den
opstandne Kristus midt i storbyen er et gribende udtryk
for bykirkens budskab til de mennesker, den er sat midt
iblandt.
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DET SKER

TANKER TIL
OVERVEJELSE
OM TRO
»DEN DAG JEG FØRST VIRKELIG FOR
ALVOR troede på Gud, fik livet og verden
for første gang mening for mig«.
Dag Hammarskjöld
»JEG TROR PÅ KRISTENDOMMEN, ligesom jeg tror på, at solen er stået op, ikke
alene fordi jeg ser den, men fordi jeg ser
alt andet ved den«.
C. S. Lewis
»JEG FORSØGER IKKE AT FORSTÅ for
at kunne tro, men jeg tror for at kunne
forstå. For jeg tror dette: Hvis ikke jeg tror,
vil jeg ikke forstå«.
Anselm af Canterbury
»TROEN ER IKKE NOGET ANTI-INTELLEKTUELT. Det er en menneskelig
handling, der overskrider vore fem sansers grænser«. 
Billy Graham

KVINDERNES
INTERNATIONALE
BEDEDAG
Fredag den 1. marts fejres
Kvindernes Internationale bededag over hele verden.
Frederikshavn lokalkomite inviterer omegnens kvinder fra
folkekirken og frikirker til at være med omkring temaet: »Kom, alt er fuldbragt«.
Mødested: Flade præstegård fredag den
1. marts kl. 14.00. Der serveres kaffe.
Læs mere på: www.kvindebededag.dk

NYT FRA
MENIGHEDSRÅDENE
Flade og Gærum menighedsråd skal frem til det ordinære
menighedsrådsvalg i november 2020 arbejde sammen som
ét menighedsråd.
På grund af forskellige årsager bl.a. arbejdsmæssige er der
nogle der er stoppet i Flade menighedsråd.

MENIGHEDSRÅDET
Møderne finder sted i konfirmandstuen i Flade Præstegård
Tirsdag den 26. marts
kl. 19.00
Tirsdag den 30. april
kl. 19.00
Tirsdag den 21. maj
kl. 19.00

Der er pt. kun to medlemmer i Flade, der nu skal arbejde
sammen med Gærum menighedsråd.
Samarbejdet berører kun menighedsrådet, så det daglige arbejde ved kirkerne vil ikke blive berørt.
Villy Hansen
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DEADLINE
Stof til næste kirkeblad skal
være sognepræsten i hænde
senest den 1. april.

ADRESSER

KONTAKT

Sognepræst Bruce Kent Steuer,
Brønderslevvej 59, tlf. 98 48 60 09, bks@km.dk
Sekretær: Grethe Hostrup, træffes på kontoret
tirsdag og fredag formiddag, tlf. 98 48 60 09
– og altid på tlf. 21 21 04 24. gmho@km.dk

FLADE
Flade Kirke: Flade Kirkevej 1, 9900 Frederikshavn

BABYSALMESANG
Kære forældre/bedsteforældre og børn
I inviteres hermed til babysalmesang i Gæ
rum og Flade kirker.
Babysalmesang er både sang og musik, salmer, bevægelse og rytmik for babyer og
børn. Det er ro og kvalitetstid mellem børn
og voksen, og alle er meget velkomne.
Hvert forløb varer 10 uger, hvor vi mødes
én formiddag ugentligt i enten Gærum kirke eller Flade kirke.
Denne sæson er der babysalmesang i Gæ
rum kirke følgende dage kl. 10.00:
Tirsdag 5/3, tirsdag 19/3, tirsdag 26/3, torsdag
4/4, tirsdag 9/4, tirsdag 16/4, tirsdag 23/4.
Lørdag 13/4 kl. 10.30 er der babysalmesangsgudstjeneste, og efter gudstjenesten
vil der være servering.
Man kan sagtens nå at være med, og det er
gratis at deltage. Tilmelding, mødested og
tid findes på facebooksiden: »Babysalmesang i Flade og Gærum Kirker« eller ved at
kontakte musikpædagog Signe Højmark
Thaarup, tlf. 26 46 68 48.
Gærum kirke
Flade kirke
Brønderslevvej 160
Flade Kirkevej 1
SH, DK, BKS

Hjemmeside: sogn.dk/flade-frederikshavn
Facebook: Flade sogn
Babysalmesang Flade & Gærum kirker
Formand: Henning Dahl Jensen,
Fladbjergvej 9, Kilden, 9900 Frederikshavn,
tlf. 61 77 45 89, hdjensen@mail123.dk
Kirkesanger: Tina Siel,
Strandvej 104, 9970 Strandby, tlf. 23 31 53 23
Graver: Charlotte Møller, Stagstedvej 12, Brønden,
9352 Dybvad, tlf. 20 85 03 46. graver@fladekirke.dk
Telefontid: Tirsdag-fredag kl. 8.00-10.00
Organist: Elena Mølgaard Nielsen
Randersgade 32, 1. tv., 9900 Frederikshavn
tlf. 22 84 63 69, medvedenko.elena@gmail.com
Vedr. gravsteder: Kontakt graveren eller
Flemming Hansen, tlf. 98 42 06 93, fth@km.dk

GÆRUM
Gærum Kirke:
Brønderslevvej 160, 9900 Frederikshavn
Hjemmesider: sogn.dk/gærum
www.gærumsogn.dk
Webmaster: Gert Andersen, tlf. 51 90 15 26
Facebook: Babysalmesang Flade & Gærum kirker
Formand: Villy Kvist Hansen, Lindetvej 12,
Gærum, tlf. 98 48 60 15, kvist45@gmail.com
Kirkesanger: Tina Siel,
Strandvej 104, 9970 Strandby, tlf. 23 31 53 23
Graver: Bente Schioldann,
Bredmosevej 41, Hørby, tlf. 40 36 44 31

KIRKEBIL
Ring helst 24 timer før arrangementet/
gudstjenesten finder sted.
Flade

Henning Dahl Jensen,
tlf. 61 77 45 89
Gærum Niels Pedersen, tlf. 28 96 62 04

Organist: Elena Mølgaard Nielsen
Randersgade 32, 1. tv., 9900 Frederikshavn
tlf. 22 84 63 69, medvedenko.elena@gmail.com
Kirkeværge: Niels Christian Birkbak,
Egevej 10, Gærum, tlf. 20 68 14 46
ingamoeller@webspeed.dk
Vedr. gravsteder: Kontakt graveren eller
Flemming Hansen, tlf. 98 42 06 93, fth@km.dk
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115
GUDSTJENESTER
GÆRUM KIRKE

10.30
Matt. 3,13-17

14.00 Samvær i spejderhytten
efter gudstjenesten - se side 5

MARTS

1. s. i fasten
Søndag d. 10.
2. s. i fasten
Søndag d. 17.

APRIL
MAJ

10.30
Luk. 11,14-28
10.30
Joh. 6,1-15

Mariæ bebudelse
Søndag d. 7.

10.30
Luk. 1,26-38

Lørdag d. 13.

10.30 Babysalmesangsgudstjeneste

Palmesøndag
Søndag d. 14.

10.30
Matt. 21,1-9

Skærtorsdag
Torsdag d. 18.

19.00
Matt. 26,17-30

Langfredag
Fredag d. 19.

10.30
Matt. 27,31-56 eller Mark. 15,20-39

Påskesøndag
Søndag d. 21.

09.00
Mark. 16,1-8

2. påskedag
Mandag d. 22.

10.30
Luk. 24,13-35

10.30
Mark. 16,1-8

1. s. e. påske
Søndag d. 28.

09.00 Arne Holmgaard
Johs. 20,19-31

Lørdag d. 4.

10.30 Konfirmation i Gærum
Johs. 10,11-16

2. s. e. påske
Søndag d. 5.

10.30 Konfirmation for K-klassen
Johs. 10,11-16 ✽

3. s. e. påske
Søndag d. 12.

10.30 Konfirmation, Heldagsskolen
Johs. 16,16-22 ✽

Bededag
Fredag d. 17.
4. s. e. påske
Søndag d. 19.

10.30
Matt. 3,1-10
10.30
Johs. 16,5-15

5. s. e. påske
Søndag d. 26.
Kristi himmelfart
Torsdag d. 30.

JUN

Konfirmandklasserne er små, derfor opfordres alle til at være med til gudstjenesterne

09.00 Arne Holmgaard
Matt. 15,21-28

3. s. i fasten
Søndag 24.
Midfaste
Søndag d. 31.

✽

10.30
Matt. 4,1-11

6. s. e. påske
Søndag d. 2.

09.00 Arne Holmgaard
Johs. 16,23b-28
10.30
Mark. 16,14-20
10.30
Johs. 15,26-16,4

Kirkebil

Fastelavn
Søndag d. 3.

FLADE KIRKE

Kirkekaffe

DATO

