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Vi tager forbehold for evt. trykfejl og ændringer.
1.udgave 27/08 2020

Koncerter og foredrag m.m.
Præstegårdskoncert
IDOM TRIOEN. Vi er tre fyre i vores hver især bedste alder, der har spillet sammen de sidste 8 år. Vores repertoire er primært kendte numre
fra den danske sangskat, og vi
nyder at finde alternative indfaldsvinkler på vores sange.
Medbring en stol og picnickurven og nyd din aftensmad i
”Præstens have”. I tilfælde af
dårligt vejr flyttes det ind i kirken.
Fredag 28. august 2020 kl. 17:30
i Præstegårdshaven
i Nr. Felding
Alle er velkomne
Arrangementet er gratis

Fremtidens folkekirke
Vi får besøg af Birgitte Kragh Engholm og hun vil
drøfte fremtidens folkekirke med de fremmødte.
Hvordan skaber vi en relevant og vedkommende
kirke? Hvordan skaber vi gudstjenester og andre
aktiviteter, der er meningsfulde?
En aften hvor der lægges op til debat og samtale over et glas rødvin og ost.
Birgitte Kragh Engholm har siden 2012 været ansat som sognepræst og udvikler i Vesterbro sogn,
og hun sad i daværende kirkeminister Manu Sareens tænketank.
Torsdag 8. oktober 2020 kl. 19:00
i Idrætscenter Syd, Nr. Felding
Alle er velkomne
Entré: 50,- (inkl. Vin og ost)
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Koncerter og foredrag m.m.
Spil dansk aften v/ Jørgen og Kurt Kleon Jeppesen
Organisten og poeten, brødreparret Kleon Jeppesen, vil binde en række fællessange sammen med forskellige anekdoter og pointer.
Jørgen har igennem en årrække været organist ved
Struer kirke, og Kurt er leder
ved frivilligcenteret i Herning
og har tidligere arbejdet som
lærer og sognemedhjælper.
Torsdag 22. oktober 2020 19:30
i Kirkehuset, Tvis
Alle er velkomne

Julekoncert
Kirkens kor ”Toneleg” vil sammen
med børnekorene invitere dig til
en julekoncert fyldt med skøn og
kendt julemusik.
I tilfælde af at vi fortsat er under
Corona-restriktioner, kan det ske,
at vi flytter det fra Nr. Felding kirke.
Følg med på hjemmesiden.

Tirsdag 15. december 2020 kl. 18:30
i Nr. Felding kirke
Alle er velkomne

Ægteskabskursus - 8 aftner med fokus på parforholdet
I stedet for SALON vil vi i foråret bruge nogle aftner med fokus på parforholdet.
Senere i efterår vil der være mere information på kirkens hjemmeside.
Opstart Mandag 11. Januar 2021
i Kirkehuset , Tvis
Alle er velkomne
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Koncerter og foredrag m.m.
”Hva’ tror du selv?”
Interaktiv teenagerteater om tro og tvivl. Læs mere
om arrangementet på kirkens hjemmeside.
Tirsdag 4. februar 2021 kl. 19:00
i Kirkehuset, Tvis

Mirakuløs helbredelse
Mange har oplevet, at Hans Berntsen har
en gave til at helbrede mennesker. Små
og store skavanker forsvinder, når han
lægger sine hænder på den syge krop og
beder en bøn.
Han kommer og fortæller om sit liv og arbejde, og han tilbyder også denne aften
at bede for de som måtte ønske forbøn.
Tirsdag 9. februar 2021 kl. 19:00
i Kirkehuset, Tvis
Alle er velkomne

Filmaften i Tvis
Denne aften vises filmen ”Unge Astrid”. Da Astrid Lindgren var meget ung, skete der noget, som påvirkede
hende dybt - en kombination af et mirakel og et uheld,
der kom til at forme hendes liv. Det var en hændelse,
som gjorde hende til en af de mest nyskabende kvinder i
vores tid og til den historiefortæller, hele verden senere
skulle elske. Filmen er en fri fortolkning af dengang den
unge kvinde, trods tidens forventninger og religiøse påbud, bestemte sig for at bryde med samfundets normer
og følge sit hjerte.
Torsdag 4. marts 2021 kl. 19:00
i Kirkehuset, Tvis
Alle er velkomne
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Koncerter og foredrag m.m.
Koncert ”Historien om Kim Larsen”
Danmarks nationalskjald Kim Larsen fik sit gennembrud i
1969 med gruppen Gasolin.
Siden slutningen af 70'erne har han været Danmarks førende og bedst sælgende sanger og komponist.
Karsten Holm har sunget Kim Larsens sange i mange år, og
det var ikke svært at sammensætte materialet til dette
sangforedrag. Karsten har altid haft visse fortrin i form af at
give den som Kim Larsen - nemlig flaben/munden. Han
kan ramme tonen, så man kan komme helt i tvivl om, det
er Kim Larsen selv.
Ud over sangene og musikken vil Karsten Holm også fortælle historien om Kim Larsen.
Torsdag 25. marts 2021 kl.19:00
i Nr. Felding Kirke
Alle er velkomne

Entré: 50,-

Sommerkoncert med korene
Kirkernes kor vil give et brag af en koncert, inden de holder sommerferie.
Vi håber mange har lyst til at komme og lytte.
Tirsdag 15. juni 2021 kl.18:30
i Tvis Kirke
Alle er velkomne

Sogneudflugter
Nærmere information, om hvor turen går hen og plan for dagen, bliver offentliggjort på hjemmeside og andet steds, når vi kommer tættere på.
Torsdag 3. juni 2021, Nr. Felding
Torsdag 17. juni 2021, Tvis
Alle er velkomne
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Særlige Gudstjenester

Musikgudstjeneste er en gudstjeneste, som har et mindre fast program end
den traditionelle, og ofte bliver der inddraget video og billeder i prædikenen.
Musikken spilles af et rytmisk band.
”VIP—Very Important Person”
Efterfølgende saft og kage i Menighedshuset.

Søndag 20. september 2020 kl. 15:00
i Nr. Felding Kirke
Alle er velkomne
Tro og Tvivl
Efterfølgende saft og kage i Kirkehuset.
Søndag 15. november 2020 kl. 15:00
i Tvis Kirke
Alle er velkomne

Tro - den rene luft?
Efterfølgende saft og kage i Menighedshuset.
Søndag 24. januar 2021 kl. 15:00
i Nr. Felding Kirke
Alle er velkomne
Tilgivelse
Efterfølgende saft og kage i Kirkehuset.
Søndag 18. april 2021 kl. 15:00
i Tvis Kirke
Alle er velkomne
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Særlige Gudstjenester

Taizégudstjeneste er en enkel meditativ gudstjeneste,
der veksler mellem læsninger og små korte sange. Inspireret af det økumeniske kloster i Taizé i Frankrig.
Voksenkoret Toneleg’ deltager og leder menighedssangen.
Søndag 4. oktober 2020 kl. 19:00
i Tvis Kirke

Langfredag 2. april 2021 kl. 19:00
i Nr. Felding Kirke
Alle er velkomne

DECEMBER-GUDSTJENESTER
Syng-julen-ind gudstjeneste
En gudstjeneste med god plads til mange af de kendte
og kære julesange. Har du ønsker til en særlig sang, så
henvend dig til Jacob senest onsdagen før.

Søndag 6. december 2020
kl. 09:30 i Nr. Felding Kirke
kl. 11:00 i Tvis Kirke
Alle er velkomne

LUCIA og DE 9 LÆSNINGER gudstjeneste
Eftermiddags- og aftensgudstjeneste, hvor vi hører de traditionelle 9 læsninger, og børnene går
Luciaoptog.
Søndag 13. december 2020
kl. 16:00 i Tvis Kirke
kl. 19:00 i Nr. Felding Kirke
Alle er velkomne
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Særlige Gudstjenester
FRILUFTSGUDSTJENESTER
Nogle gange om året flytter vi kirken ud i naturen, der er noget helt specielt
ved at fejre gudstjeneste i Guds frie natur.

Fælles høstgudstjeneste (med bagekonkurrence)
Vi flytter kirken ud i halmkirken på marken. Efter gudstjenesten håber vi, at du vil komme med dit bidrag til kirkekaffen. Bagværket bliver bedømt, og der er en præmie til vinderne.
Søndag 13. september 2020 kl. 14:00
på marken ved Nr. Felding kirke
Alle er velkomne

Fælles friluftsgudstjeneste ved Musikteateret
Kirkerne i Holstebro fejrer fællesgudstjeneste 2. pinsedag ved Musikteateret i
Holstebro. Her laver de bl.a. et stort fælles børnekor.
Søndag 24. maj 2021 kl. 10:30
ved Musikteateret i Holstebro.
Alle er velkomne

FUT i Felding Friluftsgudstjeneste
I forbindelse med byfesten i Nr. Felding i uge 22 holder vi en andagt i teltet på
sportspladsen lørdag formiddag. Vi begynder med at spise rundstykker og
drikke kaffe sammen kl. 09:00
Alle er velkomne
Søndag 5. juni 2021 kl. 10:00
i FUT-teltet på sportspladsen

Friluftsgudstjeneste ved Tvis Kloster
Vi flytter gudstjenesten ned til resterne af
Tvis Kloster og fejrer gudstjeneste i de historiske omgivelser. Bagefter er menighedsrådet vært med kaffe og rundstykker.
Alle er velkomne
Søndag 13. juni 2021 kl. 10:00
ved Tvis Kloster—Tvis Møllevej
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Særlige Gudstjenester
FAMILIEGUDSTJENESTER
Familiegudstjeneste er en gudstjeneste, hvor der vil være indslag specielt for
børnene. Der kan også være grupper der på forskellig vis medvirker i gudstjenesten.

BUSK-gudstjeneste ”Spirerne i Guds have” er dette
års tema for BUSK, hvor vi håber at kunne inddrage
forskellige lokale klubber, så mange er med og bidrager til en festlig gudstjeneste.
Søndag 25. oktober 2020
kl. 11:00 i Nr. Felding kirke
(Efterfølgende frokost)
kl. 14:00 i Tvis kirke
(Efterfølgende kaffe og pandekager)
Alle er velkomne

Fastelavnsgudstjeneste.
Alle børn opfordres til at komme i deres fastelavnsudklædning. Efter gudstjenesten er
der fastelavnsboller, og vi slår
katten af tønden og kårer en
vinder i forskellige kategorier.
Der er éntre for selve delen
med tønder og fastelavnsboller.
Søndag 14. februar 2021
kl. 11:00 i Idrætscenter Syd (Éntre 25,- børn og voksne)
Arr. Nr. Felding kirke - og Borgerforening.

kl. 14:00 i Tvis Centeret (Éntre 40,- børn u.4 år gratis)
Arr. Tvis kirke og FDF Tvis

Alle er velkomne.
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Særlige Gudstjenester
BØRNEGUDSTJENESTER
Børnegudstjeneste er en gudstjeneste målrettet de mindste i menigheden.
Gudstjenesten varer ca. 30 min. Efterfølgende er der gratis aftensmad.

DÅBSJUBILÆUM. (Udskudt fra maj 2020)
Til denne gudstjeneste inviterer vi specielt de børn, der er døbt i 2017, 2018 og
2019 i Tvis eller Nr. Felding kirker. Er dit barn døbt i en anden kirke, er du også
velkommen til at tilmelde barnet. Dåbsbørnene får overrakt en lille gave fra
sognet, og derfor er det vigtigt, at dåbsbørnene tilmelder sig på mail til
kkm.nrft@gmail.com (senest ugen før).
Alle andre er selvfølgelig også velkomne til børnegudstjenesten og spisningen
bagefter.
Ruth var en kvinde, der fulgte hendes svigermor til et nyt land. Her samlede
hun korn på marken, så de kunne få noget mad.
Når vi er færdige i kirken, er der gratis aftensmad i Menighedshuset.
Tirsdag 6. oktober 2020 kl. 17:00
i Nr. Felding Kirke
Alle er velkomne
”Verdens lys” i denne mørke tid skal vi fejre lyset og høre om Ham, der siger at
han er Verdens lys. Optakt til kyndelmisse.
Når vi er færdige i kirken, er der gratis aftensmad i form af pizza i Kirkehuset.
Tirsdag 26. januar 2021 kl. 17:00
i Tvis Kirke
Alle er velkomne
Bartimæus, en blind mand, som sad ved vejen en dag, hvor Jesus kom forbi.
Når vi er færdige i kirken, er der gratis aftensmad i Menighedshuset.
Tirsdag 9. marts 2021 kl. 17:00
i Nr. Felding Kirke
Alle er velkomne
GENERELT FOR ALLE BØRNEGUDSTJENESTER GÆLDER DET...
For køkkenets skyld vil vi gerne have en
tilmelding til KKM til spisning senest fredag i ugen inden
KKM kontaktinfo: mobil: 30 30 10 42 /mail: kkm.nrft@gmail.com
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Særlige Gudstjenester
BØRNEGUDSTJENESTER (forsat)
DÅBSJUBILÆUM.
Til denne gudstjeneste inviterer vi specielt de børn, der er døbt i 2018, 2019 og
2020 i Tvis eller Nr. Felding kirker. Er dit barn døbt i en anden kirke, er du også
velkommen til at tilmelde barnet. Dåbsbørnene får overrakt en lille gave fra
sognet, og derfor er det vigtigt, at dåbsbørnene tilmelder sig på mail til
kkm.nrft@gmail.com (senest ugen før).
Alle andre er selvfølgelig også velkomne til børnegudstjenesten og spisningen
bagefter.
Tirsdag 11. maj 2021 kl. 17:00 i Tvis kirke
Torsdag 13. maj 2021 kl. 17:00 i Nr. Felding kirke

BABYSALMESANG
BABYSALMESANG for babyer 0-1 år. Læs mere på
hjemmesiden, tilmelding via kirkernes hjemmeside.
www.nrfeldingkirke.dk
Arr. Nr. Felding & Tvis kirker.

Efterårshold Nr. Felding kirke (tirsdage)
10 tirsdage med opstart Tirsdag 4. august 2020 kl. 10:00 i Nr. Felding kirke
Alle er velkomne - men begrænsede pladser
Vinter/forårshold Tvis kirke (tirsdage)
10 tirsdage med opstart Tirsdag 5. januar 2021 kl. 10:00 i Tvis kirke
Alle er velkomne - men begrænsede pladser
Forsommerhold Tvis kirke (dage)
10 tirsdage med opstart Tirsdag 6. april 2021 kl. 10:00 i Tvis kirke
Alle er velkomne - men begrænsede pladser
Kontakt Kirke– og Kulturmedarbejder (KKM) Dorte eller følg med på nettet for
at få seneste information.
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Andre begivenheder
KOR
VOKSENKORET ”Toneleg’”- øver hver tirsdag
19:30-21:30 i Tvis kirkehus.
Koret er åbent for alle og ledes af kirkens organist Birgitta. Mere information kan fås ved
henvendelse til Birgitta.

Omkring børnekor henvises til kirkens hjemmeside eller kontakt kirkens organist.

Tre tirsdage i januar måned har du mulighed for at deltage i et lejlighedskor,
hvor vi forbereder gospelsange til gospelgudstjenesten første søndag i februar.
I skrivende stund har vi ikke helt fastlagt, hvem der skal leder koret.
Når de sidste detaljer er på plads med , tid, sted og korleder opdatere vi på
hjemmesiden.
Dog ved vi allerede nu at projektet sluttes af med korets deltagelse ved gospelgudstjenesten i Nr. Felding kirke.
Søndag 7. februar 2021 kl. 10:00
i Nr. Felding Kirke
Alle er velkomne
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Andre begivenheder
”Små synger sammen” og SALMELEG
”Små synger sammen” og salmeleg i Nr. Felding Kirke. Begge dele er noget vi
ønsker at fortsætte med, men pga. Covid19 restriktioner kan vi desværre ikke
udfører det i øjeblikket. Hold øje med hjemmesiden.

JULEVANDRING for de mindste
Vi gentager succesen fra sidste år og invitere de mindste på en julevandring op til kirken og juleafslutning i kirken. Nærmere program findes på kirkens hjemmeside, når vi nærmer os.
Onsdag 9. december 2020 kl. 9:30-11:00
i Tvis kirke
Torsdag 10. december 2020 kl. 9:30-11:00
i Nr. Felding kirke
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Andre begivenheder
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Andre begivenheder
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Tvis og Nr. Felding dit pastorat!

VALGFORSAMLING
15. september 2020
Bag alle disse arrangementer står et menighedsråd. Der er brug for nye kræfter der, og måske skal det være DIG eller én DU kender. Vi håber at se dig
17:00 i Kirkehuset, Tvis eller
19:30 i Idrætscenter Syd i Nr. Felding

Nørre Felding og Tvis kirker er:
Et kirkeligt fællesskab, der vil tilbyde gudstjenester og sociale arrangementer
med kvalitet og dybde, hvor alle føler sig velkommen
En kirke, der ønsker et bredt tilbud til mennesker i alle aldre og arbejder vedvarende for, at kirken kan nå flest mulige i vores sogne
En kirke med et aktivt kor-miljø med sangere i alle aldersgrupper
En menighed, hvor der organisatorisk er plads til alle - vi har et ideal om, at alle
kan bidrage med hver deres talenter
En menighed i vækst - både i antal deltagere og frivillige
En del af kirkens arbejde er båret af frivillige hænder, der hjælper med det de
kan.
Der er altid brug for flere i fællesskabet, hvis du f.eks. kan:
Bage, lave kaffe, praktisk arbejde, læse tekster, eller andet.
Kontakt KKM hvis du vil stå til rådighed i fællesskabet af frivillige.
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Samlet kalender oversigt
Gul indikere at arrangementet foregår i Nr. Felding sogn
Lilla indikere at arrangementet foregår i Tvis sogn

Ti 4.
Fr 28.

10:00
17:30

To 3.
On 9.
Sø 13.

09:30
13:00
14:00
17:00

Ti 15.
Sø 20.
To 1.
Sø 4.
Ti 6.
To 8.
To 22.
Sø 25.
To 5.
Sø 15.
Sø 29.

AUGUST
Babysalmesang OPSTART - Nr. Felding kirke
Præstegårdskoncert v/Idom Trioen (s.2)
SEPTEMBER
Seniorcafé - Personen Jens Vejmand v/Asger Korsholm (s.15)
Minikonfirmander Nr. Felding OPSTART
Fælles Høstgudstjeneste Nr. Felding v/JS (s.8)
Valgforsamling i Kirkehuset, Tvis

15:00 Musikgudstjeneste Nr. Felding v/JS (s.6)
OKTOBER
09:30 Seniorcafé - "Livet som blind" v/Bente Mejndor (s.15)
19:00 Taizegudstjeneste Tvis v/JS (s.7)
17:00 Børnegudstjeneste Nr. Felding v/JS (s.10)
19:00 Fremtidens kirke - Har vi brug for den? (s.2)
19:30 Spil dansk koncert (s.3)
11:00 BUSK-Gudstjeneste Nr. Felding v/JS (s.9)
BUSK-Gudstjeneste Tvis v/JS (s.9)
NOVEMBER
09:30 Seniorcafé – Tidligere Jehovas Vidne (s.15)
15:00 Musikgudstjeneste Tvis v/JS (s. 6)
14:00 Juletræsgudstjeneste Nr. Felding v/JS
16:00 Juletræsgudstjeneste Tvis v/JS
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Samlet kalender oversigt
Gul indikere at arrangementet foregår i Nr. Felding sogn
Lilla indikere at arrangementet foregår i Tvis sogn
DECEMBER

On 9.

09:30 Syng-julen-ind Gudstjeneste Nr. Felding v/JS (s.7)
11:00 Syng-julen-ind Gudstjeneste Tvis v/JS (s.7)
09:30 Julevandring - for Dagplejer og Børnehave i Tvis (s.13)

To 10.

09:30 Julevandring for Dagplejer og Børnehave i Nr. Felding (s.13)

Sø 6.

Sø 13.
Ti 15.

16:00 Lucia-Gudstjeneste Tvis v/JS (s.7)
19:00 Lucia-Gudstjeneste Nr. Felding v/JS (s.7)
18:30 Julekoncert med kirkens kor (s.3)
JANUAR

Fr 1.

16:00 Gudstjeneste Tvis v/JS

Ti 5.

10:00 Babysalmesang OPSTART - Tvis kirke

On 6.

Minikonfirmand - Tvis OPSTART

Ma 11.

Ægteskabskursus 1 af 8 OPSTART - Tvis (s.3)

Sø 24.

15:00 Musikgudstjeneste Nr. Felding v/JS (s. 6)

Ti 26.

17:00 Børnegudstjeneste v/JS – Tvis (s.10)
FEBRUAR

To 4.
Sø 7.
Ti 9.
Sø 14.

09:30 Seniorcafé - "Min historie" v/kommunaldirektør Lars Møller(s.15)
19:00 Hva’ tror du selv? Interaktivt teenageteater - Kirkehuset, Tvis
10:00 Gospel gudstjeneste
19:00 ”Mirakuløs helbredelse” -Foredrag og Forbøn v/Hans Berntsen
– Kirkehuset, Tvis (s.4)
11:00 Fastelavnsgudstjeneste i Idrætscenter Syd (s.9)

14:00 Fastelavnsgudstjeneste i Tvis Centeret (s.9)
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Samlet kalender oversigt
Gul indikere at arrangementet foregår i Nr. Felding sogn
Lilla indikere at arrangementet foregår i Tvis sogn
MARTS
To 4.
Ti 9.
To 25.

09:30 Seniorcafé - Grønlandske naturoplevelser i dronningens fodspor
19:00 FILMaften – Tvis (s.4)
17:00 Børnegudstjeneste Nr. Felding v/JS (s.10)
19:00 Koncert ”Historien om Kim Larsen” - Nr. Felding kirke (s.5)
APRIL

Fr 2.
Ti 6.
To 8.
Sø 18.

19:00 Taizégudstjeneste - Nr. Felding
10:00 Babysalmesang OPSTART - Tvis kirke
09:30 Seniorcafé—Historien bag stenene (s.15)
15:00 Musikgudstjeneste Tvis v/JS (s.6)
MAJ

To 6.
Ti 11.

09:30 Seniorcafé - Besøg i præstegården (s.15)
17:00 Børnegudstjeneste m. DÅBSJUBILÆUM v/JS -Tvis (s.11)

17:00 Børnegudstjeneste m. DÅBSJUBILÆUM v/JS -Nr. F. (s.11)
Ma 24. 10:30 Fælles 2. pinsedag gudstjeneste ved Musikteateret(s.8)
To 13.

JUNI
To 3.

Sogneudflugt for Nr. Felding sogn (s.5)

Sø 13.

10:00 Andagt i teltet ifm. FUT i Felding(s.8)
10:00 Friluftsgudstjeneste v/Tvis kloster(s.8)

Ti 15.

18:30 Korenes sommerkoncert (s.5)

Sø 5.

To 17.

Sogneudflugt for Tvis sogn (s.5)
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KONTAKTINFO
(hvor ikke andet er nævnt kan tilmelding sendes til kordegn eller KKM)
Kordegnekontor

Kirke- og kulturmedarbejder (KKM)

Peder V. Østerby
Hovedgaden 3, Tvis.
pvo@km.dk - Tlf. 9743 5716.
Åbent: mandag-fredag 9.00-12.00, torsdag tillige 15.00-17.00

Dorte Jeppesen
Hovedgaden 3, Tvis.
kkm.nrft@gmail.com - Tlf. 3030 1042.

Sognepræst

Organist og korleder

Jacob W. Storgaard Christensen
Sørvadvej 12 - Nr. Felding.
jwc@km.dk - Tlf. 4027 1476
Fridag fredag

Birgitta Maria Wiklund
organist.nrft@gmail.com – Tlf 3030 0498

Træffes de fleste dage 08:30-14:30

Fridag mandag

Læs mere på vores hjemmeside
www.nrfeldingkirke.dk
www.tviskirke.dk
De seneste oplysning om vores
kommende
arrangementer vil du altid kunne
finde på kirkernes
hjemmeside.

Den vil også blive
opdateret med
oplysninger når
tingene nærmer sig.

Eller følg os på Facebook
@tvisognrfeldingkirker
Nr. Felding og Tvis kirker
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