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Tak for det hele!

Goddag til Mette Goutier
Menighederne i Østsalling pastorat byder
hermed hjertelig velkommen til Mette
Gautier, vores nye
præst, som vi med
glæde ser frem til at
skulle samarbejde
med i forhåbentlig
mange år fremover.

Engang var Lyby og Jebjerg navne,
jeg læste på vejskilte, Breum og
Grønning steder, jeg kom igennem
for at nå færgen til Fur, og Thise
en landsby, jeg passerede på vej
til Hvalpsundfærgen.
Sådan er det ikke længere. Og Gud ske lov
for det! Nu er de fem sogne vigtige områder i
min bevidsthed, huse, hvor der bor folk, jeg er
kommet til at sætte stor pris på, steder befolket
med engagerede, kloge, varme, humoristiske,
tænksomme mennesker. Og nu afmærket med
kraftig rødt på mit hjertes landkort.

Mette præsenterer
sig selv herunder:
Efter næsten 20 år med et spændende arbejdsliv inden for kommunikation, formidling og
undervisning, valgte jeg, med stor opbakning
fra min familie, at forlade min løbebane som
tegnsprogstolk, underviser, kursusudbyder
og ”salmetegner” for at forfølge en gammel
drøm om at blive præst. Jeg blev Cand.theol.
i juni 2017 og afsluttede pastoralseminariet i
Aarhus lige før jul.

Tak for det hele – jeg har været forfærdelig
glad for det godt halve år, jeg har været præst
i Østsalling.
Anne Røndal

Anne Røndal
Menighederne vil gerne hermed rette en stor tak til Anne Røndal, der den 15. maj forlader det embede, som hun har haft i Østsalling pastorat som vikar siden oktober 2017.
Anne kunne med 20 års erfaring fra Engesvang starte op på fuld kraft med det samme
i pastoratet, og hun har ud over gudstjenester med stort engagement undervist konfirmander, deltaget i 500-års fejring af reformationen samt meget mere.
I de fire menighedsråd har vi haft en dygtig og engageret samarbejdspartner, der har
kunnet anspore os til nye spændende tiltag.
Selv har hun bl.a. sammen med organisten startet babysalmesang i Grinderslev kirke.
Anne har været en meget vellidt præst både af konfirmander og sognebørnene, og vi
håber og tror, at hun inden længe får et embede som fast præst i et andet pastorat.
Menighedsrådene i Østsalling pastorat
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Hvordan kan vi både være og gøre kirke? Det
er et af de spørgsmål, jeg har været meget
optaget af i mange år. Før jeg begyndte at
læse teologi, arbejdede jeg med døves tegnsprog, både som tolk og underviser, med
speciale i kirkens sprog og tekster. Det er
ikke kun døve, som kan have udfordringer
med at forstå gudstjenesten og finde sig til
rette i den – det er min erfaring at mange
mennesker gerne vil, men ikke helt kan få
’det der med kirken’ til at passe ind i et liv
på nutidens betingelser. Jeg tror, at kirken i
dag skal være et kendt og genkendeligt sted
at komme ved livets overgange – bryllup,
dåb, konfirmation og begravelse. Hvor der
foregår det, der plejer at foregå, hvor vi kan
være sikre på at blive ført trygt igennem livsbegivenhederne. Men kirken skal også være

noget, vi gør sammen, når vi lader den træde
frem på nye måder, for budskabet er mere
end ord og kirken er mere end en bygning.
Traditionen er vigtig for den sammenhæng,
vi alle har brug for at skrive os ind i og leve i
lyset af, men måden vi fortolker det traditionelle på, skal opleves meningsfuldt for mennesker i alle aldre i dag. Dén opgave glæder
jeg mig til at bære med på, når jeg begynder
som sognepræst ved indsættelsesgudstjenesten i Grinderslev kirke den 13. maj!
Jeg er 46 år, gift med Christian, der er Cand.
Scient i datalogi og arbejder for eBay som
systemudvikler. Vi er forældre til Laurids på
18 år og Albert på 11 år. Når jeg slapper af,
gør jeg det gerne udendørs, f.eks. med hundeluftning og -træning, havearbejde, vandreog cykelture. Tidligere red jeg meget, så
måske bliver der også mulighed for nogle
ture på hesteryg i det smukke Salling. Det
bliver også til inde-sysler med strikkepinde
og hæklenål og en masse bøger.
Jeg er dybt taknemmelig over at være kaldet
til ny sognepræst i Østsalling pastorat, og
siden vi fik beskeden i januar, har min familie
og jeg set frem til at flytte ind i præstegården
og til at blive en del af livet der. Jeg glæder
mig til at komme i gang i embedet og til samarbejdet med menighedsrådene, min præstekollega og de øvrige ansatte ved kirkerne.
Og ikke mindst glæder jeg mig til at møde
jer alle og lære jer og sognene at kende – til
at være og til at gøre kirke sammen med jer.

De bedste hilsner,
Mette Gautier
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PILGRIMSVANDRING
SØNDAG DEN 3. JUNI KL. 10.30

Efter gudstjenesten i Lyby kirke søndag
den 3. juni kl. 10.30 er der kirkekaffe,
hvorefter Steen Værge har arrangeret en
ca. 7 km lang pilgrimsvandring.

SPECIELLE SOMMERGUDSTJENESTER
I ØSTSALLING PASTORAT

Der sluttes med fælles suppespisning ved
Hagenshøj.
Alle er velkomne!

CALLUNA-KORET GIVER KONCERT
MED SOMMERSANGE
TIRSDAG DEN 12. JUNI KL. 19.30 I GRINDERSLEV KIRKE

Sol, sommer, fædreland og naturstemninger vil præge programmet, når koret
tager os med på en rundtur med kendte og mindre kendte gamle og nyere danske
sange. Der ér bestemt klassikere med, sange, som vi kender og holder af, men
nogle af dem bliver præsenteret i nye arrangementer i jazz-stil. Jazz-pianisten og
kirkemusikeren Søren Bech står for nogle af arrangementerne og han akkompagnerer koret ved koncerten, hvor der også vi blive lejlighed til selv at synge med og
komme lidt (mere) i sommerstemning. Calluna-koret har sin hjemmebane i Skive,
og de snart 13 års koncertaktiviteter har givet koret og dets koncerter ry for at være
præget af nærvær og intensitet. Koret dirigeres af Torben Aas Kjær.
Alle er velkomne. Der er fri entré og et lille glas bagefter.

SØNDAG DEN 10. JUNI KL. 14.00
I PRÆSTEGÅRDSHAVEN I JEBJERG

Havegudstjeneste under præstegårdshavens trækroner.
Havemusikanterne medvirker med: Wojtek Sciborowski på klaver og
harmonika, Steffen Schmidt på fløjte og EBM, Julie Schmidt vokal.
Efter Gudstjenesten er der kaffe, kage, leg og mere musik.
Alle er velkomne.

SØNDAG DEN 17. JUNI KL. 10.30
I GRØNNING KIRKE

Sommergudstjeneste i Grønning kirke v/Toni Irgens-Møller
Efterfølgende forfriskning.
Alle er velkomne.

SØNDAG DEN 8. JULI KL. 14.00
I PRÆSTEGÅRDSHAVEN I BREUM

Sommergudstjeneste v/Mette Gautier I præstegårdshaven i Breum
Alle er velkomne.

SØNDAG DEN 22. JULI KL. 08.30

PÅ KIRKEGÅRDSPLÆNEN VED THISE KIRKE

Friluftsgudstjeneste v/Mette Gautier på kirkegårdsplænen ved Thise kirke
Efterfølgende morgenkaffe.
Alle er velkomne.
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Nyt fra gruppen
for lokal kirkeudvikling i den sydlige del af pastoratet
REFORMATIONSGUDSTJENESTE

Nyt fra gruppen for lokal kirkeudvikling i den sydlige del af pastoratet

SØNDAG DEN 29. OKTOBER KL. 10.30 I GRINDERSLEV KIRKE

I årets første kvartal har vi to gange om måneden afholdt sognecafe i konfirmandstuen i
Breum. Der har været pæn tilslutning og vekslende aktiviteter så som højtlæsning, sang, spil
og strikning. Og selvfølgelig hygge med kaffe og hjemmebagt kage, som flere af deltagerne
har bidraget med. Efter ønske holdes også åbent to gange i april, før vi holder sommerpause.
I marts afholdtes forsøgsvis en aften, hvor vi
havde inviteret østeuropæere samt danskere
til en aften med blandet musikprogram og
kaffebord. Der mødte næsten 60 personer op.
Familier med store og små børn, fortrinsvis
polakker og ukrainere, samt en del danskere.
Der blev sunget på dansk, polsk og ukrainsk.
Organist Wojtek Sciborovski samt organist/
korleder Olesia Oleynikova spillede på
klaver og harmonika. En gruppe ukrainske
børn optrådte med sang og guitar. Magrethe
Kristoffersen fortalte lidt om egnen og Jeppe
Aakjær. Mange medbragte kage til kaffen,
så der var en fin kagebuffet. Der ytredes stor
tilfredshed med aftenens forløb og håb om
fremtidige arrangementer af forskellig art
på tværs af nationaliteter. Der påtænkes et
udendørs arrangement med madkurv i sensommeren.
Sidst på året er der planer om at lave en form
for julemarked eller lignende, hvor det vil
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være muligt at skaffe penge til pastoratets
julehjælpskasse.
Som udløber af gruppearbejdet er der opstået
en gruppe på tværs af flere pastorater, der
arbejde på at få en sorggruppe i Salling
Provsti op at stå.
Selve udviklingsarbejdet, som har været
støttet af Kirkefondet, er slut i september. Til
den tid har der i knap 3 år været arbejdsgrupper, som har arbejdet med nye ideer. To gange
om året har de enkelte grupper haft besøg af
en konsulent fra Kirkefondet, ligesom der to
gange årligt har været fællesmøder for alle
grupperne med forskellige temaer/oplægsholdere udefra.
Selv om projektet er slut i september, er det
lokale arbejde ikke slut. Arbejdsgrupperne
forventer sammen med menighedsrådene at
forsætte det i gang værende arbejde i sognene
samt fortsat udvikle nye tiltag.
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1
2
3

1. s. e. trinitatis
10.30 Gudstjeneste i Lyby kirke v/TIM
med efterfølgende pilgrimsvandring
10.30 Gudstjeneste i Grønning kirke v/MG

4
5
6
7
8
9 10.00 Lørdagsdåb i Thise kirke v/MG

S 10

T 12

24
14.30 Gudstjeneste Jebjerg Ældrecenter
v/TIM
19.30 Grinderslev kirke: Koncert med
Callunakoret
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2
3
4
5
6
7
8

27

3. s. e. trinitatis
09.00 Gudstjeneste i Jebjerg kirke v/TIM
10.30 Sommergudstjeneste i Grønning
kirke v/TIM
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6. s. e. trinitatis
09.00 Gudstjeneste i Jebjerg kirke v/MG
14.00 Gudstjeneste i præstegårdshaven i
Breum v/MG

4. s. e. trinitatis
09.00 Gudstjeneste i Grinderslev kirke v/MG
10.30 Gudstjeneste i Lyby Kirke v/MG

26

10.30 Gudstjeneste Breum Ældrecenter
v/TIM
MR møde Grinderslev

F 29
L 30 10.00 Lørdagsdåb Thise kirke v/TIM

M
T
O
T
F
L

10. s. e. trinitatis
v/TIM

32
14.30 Gudstjeneste Jebjerg Ældrecenter

7 v/TIM

20.00 Solnedgangsgudstjeneste Lyby

1 Evt. lørdagsdåb

S

2

M
T
O
T
F

3
4
5
6
7

14. s. e. trinitatis
10.30 Gudstjeneste i Jebjerg kirke v/TIM
10.30 Gudstjeneste i Thise kirke v/MG
13.00 Arrangement på Jenle for danskere
og østeuropæere

36

TIM = Toni Irgens-Møller
MG = Mette Goutier
MR = Menighedsrådsmøde

T 9
F 10
L 11
11. s. e. trinitatis

10.30 Gudstjeneste Jebjerg kirke v/TIM

29

M
T
O
T
F
L

13
14
15
16 18.30 MR møde Jebjerg – Lyby
17
18

S 19

8. s. e. trinitatis
08.30 Morgengudstjeneste på plænen
Thise kirke v/MG
10.30 Gudstjeneste Jebjerg v/MG

30

23
24
25
26
27
28

M 30
T 31

5 10.30 Gudstjeneste Grønning kirke

L

S 12 09.00 Gudstjeneste Thise kirke v/TIM

16
17
18
19
20
21

S 29

S

September

O 8 kirke v/TIM
28

9
10
11
12
13
14

S 22

1
2
3
4 Evt. lørdagsdåb v/TIM

T

10.30 Gudstjeneste i Grønning kirke v/MG

M
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T
F
L

O
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L

M 6

7. s. e. trinitatis

M 25
T 26
O 27
T 28

M
T
O
T
F
L

10.30 Gudstjeneste Jebjerg kirke v/TIM

S 15 09.00 Gudstjeneste i Lyby kirke v/MG

18
19
20
21 18.30 MR møde Jebjerg – Lyby
22
23

S 24

1 09.00 Gudstjeneste Thise kirke v/TIM

M
T
O
T
F
L

August

5. s. e. trinitatis

S

S

13
14
15
16

S 17
M
T
O
T
F
L

23

2. s. e. trinitatis
10.30 Gudstjeneste i Thise kirke v/MG
14.00 Havegudstjeneste i Jebjerg
præstegårdshave v/TIM

M 11

O
T
F
L

Juli

M
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T
F
L
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12. s. e. trinitatis
09.00 Gudstjeneste Lyby kirke v/MG
10.30 Gudstjeneste Grinderslev kirke
v/MG

FACEBOOK

34

20
21
22
23
24
25
13. s. e. trinitatis

S 26 09.00 Gudstjeneste Jebjerg kirke v/MG

Gå ind og følg vores
nye facebookside
”Østsalling Pastorat”
og klik gerne ”Synes godt
om”. Her vil altid blive bragt
nyheder
og meddelelser.

10.30 Gudstjeneste Grønning kirke v/MG

35

M 27
T 28

9. s. e. trinitatis
10.30 Gudstjeneste Grinderslev kirke
v/TIM

Sogneudflugt for Østsalling pastorats sognebørn. Se program andet sted i bladet.

O 29
31

10.30 Gudstjeneste Breum Ældrecenter

T 30 v/MG
F 31
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To ”unge knægte” på kirkegården

Sagde Solveig (graver og kirketjener i Lyby),
da vi i en afslappet og hyggelig atmosfære i
graverhuset i Lyby snakkede om liv og virke
for sådan et par drenge:
Mathias Jacobsen, 21 år og bopæl i Brårup
(det gør det lidt svært at nå Thise og specielt
Lyby med bussen!) og Martin Høgh Würtz,
22 år og boende i Resen.
Begge de unge mennesker har gået på ungdomsuddannelsen STU i Skive, hovedparten
på joblinien, der åbnede flest muligheder for
udeliv. Uden at nogen af dem dog havde set
det som en mulighed at få arbejde på en kirkegård.
På skolen var deres lærer bl. a. Bent Hansen,
som var mangeårig forælder på Thise
Friskole. Han og ”Landsbygraveren” i Thise
var en overgang kolleger, og igennem Jørgen
Skovbo kom først Mathias og senere Martin
i praktik på kirkegårdene i henholdsvis Thise
og Lyby.
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Mine tanker om: Besøgstjeneste

Det førte så i sidste ende til ansættelser
i flexjob begge steder som hjælpegravere. De to kendte hinanden fra skolen
og selvom de pointerer, at de er ret forskellige, så trak Mathias Martin med
ind i kirkegårdsarbejdet.

På et LKU møde i Roslev var temaet: Diakoni

Nu arbejder de begge steder i forbindelse med graversamarbejde mellem
Thise og Lyby, da Jørgen Skovbo er
graver og kirketjener begge steder,
og lysten til netop det arbejde lyser
ud af dem. De er begge glade for
udelivet, har fået egne ansvarsområder med renholdelse af tomme
gravsteder, græsklipning og vedligeholdelse
af kirkediger. De går begge op i at områderne
fremtræder indbydende og pænt og at deres
maskiner er rengjorte, i god stand og efterladt de rigtige steder. Det er en fornøjelse at
se deres maskinhus.

Ensomhed, sygdom og andre ting kan gøre
det til noget vigtigt. Og endelig kan vi måske
udvikles som en kultur. – Så man mødes
jævnligt, blot for hyggens skyld. – Måske
unge og ældre, der kan give hinanden noget?

Arbejdsopgaverne og ugeplanen lægges i tæt
samarbejde med Jørgen og Solveig, sådan at
de føler, at de 20 ugentlige timer bliver brugt
effektivt. Dog er de også glade for kontakten
til kirkegårdens besøgende, hilser gerne på,
er hjælpsomme og imødekommende.
De har nu været her i et års tid, og i den tid
har de også deltaget i kirkelige handlinger,
skullet pynte i kirken og på alteret. De er
gladest for de lyse (barnedåb, konfirmation
og bryllupper), men også de tunge ser de
som en del af deres arbejde, der måske kan
lette de pårørende. Siddende stille og nobelt
klædte bagerst i kirken.
De kan begge let se en fremtid med kirkegårdsarbejde, og de vil rigtig gerne videreuddanne sig via kurser mm..
Knud G. Andersen

Her stod det os klart, at der er stor forskel på
storby og så på landet, som vi bor på.
Pludselig stod det os klart, at besøgstjeneste
var det, vi kunne bruge på landet.

Vor kommune har kontakt med vore indbyggere, og ved at der er behov for besøgstjeneste og hvor.
Præsten er her en person som kan kontaktes!?
Det er fint nok; men en besøgstjeneste som en
slags brobygger vil være bedre. – Her kan der
så henvises fra den ene til den anden ...
Jeg forestiller mig en besøgstjeneste, hvor
en med særlige sociale talenter står i spidsen
og sætter folk sammen. Folk som passer
sammen.

Et møde om måneden af 2 timers varighed
året igennem, kunne være en mulighed ...
En opgave som folkekirken skylder folk ...
Besøgsvenner:
Det er ikke nødvendigt at være kirkegænger,
eller for den sags skyld troende. – Er der
trosspørgsmål er præsten altid parat.
Som besøgsven kunne det være en mulighed,
helt privat, at søge svar på svære spørgsmål
i Det Nye Testamente. Som en øvelse ... Det
kunne være en øvelse, som overflødiggør alt
andet.
Her tænker jeg på håndfæstninger, som visse
besøgstjenester bruger.
Dette er mine tanker i hovedtræk om besøgstjeneste. Er der andre synspunkter, hører jeg
gerne.
Lad det få en chance her hos os.
Meld dig til mig i 1. omgang så får vi det op,
at stå.
Steen Værge

SOLNEDGANGSGUDSTJENESTE

ONSDAG DEN 8. AUGUST KL. 20.00 I LYBY KIRKE

Denne aften akkompagneres organisten af Asger Lavrsen på trompet.
Postludiet lyder på trompet fra kirketårnet. Derefter serveres kirkekaffe,
mens vi nyder solens sidste stråler.
Kom og vær med til en
rigtig hyggelig aften!
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SOGNEUDFLUGT FOR MENIGHEDERNE
I ØSTSALLING PASTORAT
TIRSDAG DEN 28. AUGUST 2018

FÆLLESSANG PÅ JENLE MED SPECIELT HENBLIK
PÅ ØSTEUROPÆERE I OMRÅDET
SØNDAG DEN 2. SEPTEMBER KL. 13.00.

Et udendørs arrangement med skov-og strandtur,
fællessang og evt. sanglege.
Hvis ikke vejret arter sig vel, er der mulighed
for at gå ind i laden på Jenle.
Alle er velkommen.
Håber, at også mange danskere vil deltage
Deltagelse er gratis.
Alle medbringer madkurv og drikkevarer.

PROGRAM
Kl. 10.00: Afgang fra Breum præstegård.
Der serveres kaffe i bussen.
Kl. 11.30: Ankomst Vedersø præstegård.
Kl. 12.00: Guidet rundvisning.
Herefter:
– Medbragt frokost i præstegårdens lade
– Besøg i Vedersø kirke
Kl. 15.30: Kaffe med kage på Borbjerg Mølle Kro.
Forventet hjemkomst senest kl. 17.30

Pris pr deltager 100,00 kr inkl. bus, rundvisninger,
kaffe i bussen samt madkurv til frokost og eftermiddagskaffe.
Tilmelding til Anna Marie Christiansen
Tlf.: 29994001 eller mail. amcservice@adslhome.dk
senest den 15. august.
Pladsen er begrænset til en busfuld, så det gælder ”først til mølle” princippet.
12

OMDELING
AF KIRKEBLAD
Fremover vil kirkebladet blive uddelt
af Skive Folkeblads distribution.
Det kommer sammen med Midt på
Ugen den sidste uge i måneden før,
det træder i kraft.
Dog er der ca. 75 adresser i Jebjerg Lyby sogne, der falder uden for ruterne. Her vil de blive omdelt på
anden vis.

JULEHJÆLP/
MENIGHEDSHJÆLP
Menighedsrådene forsøger
stadigvæk at samle penge til pastoratets julehjælp/menighedshjælp.
For mange familier kan selv et
lille bidrag være med til at gøre
en forskel.
Der er løbende mulighed for at
indbetale bidrag på kontoen til
dette års uddeling.
Kontonummer:
8500 – 4560 630 110
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Kontakter Grinderslev, Grønning, Thise, Jebjerg & Lyby

Velkommen til ...
Vi har smidt nøglen
til Thise Kirke væk!
... i hvert fald for en stund
Fra d. 1. april til d. 1. november er kirken
åben 24-7. Så, har du brug for en stille stund
eller at sende en tanke til dine kære, har du
muligheden for at bruge kirkens rum, lige
når det passer dig. Dag eller nat, morgen
eller aften.
Kør en tur forbi med dine gamle forældre, få
en god snak om livet og…?
Tag de små børn med. Så er der anledning
til nogle sjove snakke, om både fortid, nutid
og fremtid.
Der er lys, som kan tændes på kanten af døbefonten. Der er elkedel, kaffe og te, hvis
du trænger til en kop at varme dig på. Vær

Sognepræsten
Jebjerg-Lyby

Ferie- og fridage
Ferie uge 30-31-32

Ferie- og fridage
Ferie uge 27-28-29

Sognepræst
Mette Gautier
Tlf. 97 57 60 60
Åkjærvej 2, Breum
7870 Roslev

dog opmærksom på, der er IKKE tændt for
varmen, men vi lægger nogle tæpper ind på
kirkebænken til fri afbenyttelse. Skriv i gæstebogen - dine tanker, en bøn eller en hilsen.
– Eller ingenting ... du bestemmer!
Gå en tur rundt på kirkegården, kig på de
gamle bevaringsværdige gravsten, tag kaffen
med ud på bænkene i solskinnet og NYD den
dejlige ro og fred på vores alle sammens
skønne plet. Gå op på højen og lad øjnene
strække ud, helt ned til den blå Limfjord.
Tænk eller lad være ... det er helt op til dig.
Velkommen til Thise Kirke og Kirkegård.

ORGELBYGGERI I GRINDERSLEV KIRKE
Fra midt i juni arbejdes der på udbygningen af orglet i Grinderslev kirke. Det betyder, at nogle gudstjenester og kirkelige
handlinger sommeren over vil blive ledsaget af klaverspil, da
også det nuværende orgel er berørt af ombygningen. Orgelbyggeriet Frobenius står for arbejdet med det nye svelleværk, som
bliver placeret over indgangsdøren til kirken. Vi regner med
indvielse af det nye værk hen i september, sandsynligvis ved
årets høstgudstjeneste.
Alle kan se frem til nye forunderlige klange i vores smukke og akustisk spændende
kirkerum. Organisten glæder sig til ved lejlighed at fortælle og præsentere de nye
orgelstemmer for alle, der har lyst. Også en indvielseskoncert venter forude.
Anne-Lisbeth Olsen
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Sognepræsten
Grinderslev,
Grønning, Thise

Organist
Anne-Lisbeth Olesen
Tlf. 28 96 13 60
trilom@gmail.com

Kirkesangere ved
Grinderslev og Thise kirker
Holger Lundgaard Christensen
Tlf. 97 59 32 19
og Ingrid Arnborg Jensen
Tlf. 97 57 63 38
Kirkesanger ved
Grønning kirke
Bente Dahl
Tlf. 97 57 63 57

Graver ved Grinderslev kirke
Peder Pedersen
Tlf. 97 57 81 30
Mobil 40 29 71 02
Graver ved Grønning kirke
Peder Pedersen
Tlf. 97 57 81 30
Mobil 40 29 71 02
Graver ved Thise kirke
Jørgen S. Jørgensen
Mobil 24 67 82 80

Redaktion:
Anna Marie Christiansen
Tlf. 2999 4001
amcservice@adslhome.dk
Toni Irgens-Møller
Tlf. 9757 4050
toej@km.dk
Deadline:
Billeder og forslag til artikler modtages
gerne, senest den 20. juli 2018

Sognepræst
Toni Irgens-Møller
Tlf. 97 57 40 50 / 21 48 36 74
Kirkegade 2, Jebjerg
7870 Roslev
Email: toej@km.dk

Der er ikke fast træffetid i
Jebjerg Præstegård. Man er vel
kommen til at se ind; men ring
evt. på forhånd for at være sikker
på, at præsten er til stede. Mandag er fast fridag. Telefonsvarer
angiver vagthavende præst.
Kirkemusiker/organist
Wojtek Sciborowski
Tlf. 25 36 92 21
sciborowscy4@hotmail.com
Graver ved Jebjerg kirke
Bo Kvols
Tlf. 97 57 80 40 / 30 66 98 94
graverkontorjebjerg@mail.dk
Graver ved Lyby Kirke
Jørgen S. Jørgensen
Mobil 24 67 82 80

Hjemmesider for sognene:
sogn.dk/jebjerg
sogn.dk/lyby

Menighedråd
Jebjerg-Lyby

Formand:
Anna Marie Christiansen
Tel. 2999 4001
amcservice@adslhome.dk
Kirkeværge:
Knud Erik Stengaard
Tel. 9758 4324
Mobil: 2146 1460
mail@stengaardaps.dk

Kasserer:
Mette Lyngsø Østergaard
Tel. 4030 5021
mariesminde.jebjerg@mail.tele.dk

Menighedråd
Grinderslev
Formand:
Jørgen Holøv
Tel: 4010 6620
Jho@fiberpost.dk
Kirkeværge:
Poul Jensen
Poulj57@gmail.com
Kasserer:
Ole Pedersen
Olepkilde2@ofir.dk

Menighedråd
Grønning
Formand:
Jens Christensen
Tel. 21768287
jens@bjornsholm.dk
Kirkeværge:
Fritz Skytte
Tel. 9758 4188
kirstenskytte@dlgpost.dk
Kasserer:
Edith Rasmussen
Tel. 9759 7394
edithlyby@gmail.com

Menighedråd
Thise
Formand:
Knud Gert Andersen
Tel. 3011 9946
knudga@energimail.dk
Kirkeværge:
Lars Prier Andreasen
Tel. 23111202
prierandreasen@mail.dk
Kasserer:
Hanne Storm Sørensen
5331 8803
htthise@gmail.com
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At trække vejret med de døde
Uddrag af bogen: Når livet går i sort – 52 læsninger til et sørgeår.

Veninden dør et par uger senere. Og Iben
Krogsdal fortæller om tiden derefter: ”Siden
begyndte jeg for sjov at kigge efter tegn fra
hende. Ikke fordi jeg troede, at vores lille
aftale var andet end to menneskers måde at
sige ”vi ses måske snart igen” på, men den fik
mig alligevel til at se anderledes på verden.
Var hun i den due, der en eftermiddag landede
ved siden af mig på et trappetrin foran mit
hus og virkede usædvanlig tam? Eller var det
måske hende, der en dag fik mig til at læse
en særlig historie i avisen, som pludselig rørte
ved noget i mit eget liv. Var hun i et andet
menneskes særlige blik … I dag er det tolv år
siden at min veninde døde, og jeg har stadig

ikke fået noget klart tegn fra hende. Det havde
jeg heller ikke forventet. Men jeg har ikke tal
på de sommerfugle og pludselige vejrskift og
små lykketræf og pudsige begivenheder, der
måske kan have været fra hende. Og jeg har
ikke tal på de mange forunderlige måder, min
veninde stadig er med til at åben mine øjne for
det uventede i livet. Jeg bærer hende ikke bare
i mig i den sorg, jeg stadig føler.
Jeg fornemmer også, at vi på en
ny og ganske særlig måde trækker
vejret i den samme store, gådefulde verden, hvor vi heldigvis
aldrig selv får det sidste ord, for
det sidste ord er Guds. Og derfor
kan uventede ting ske, derfor kan
livet udfolde sig på nye måder,
og derfor får vi af og til lov til at
blive som børn igen, der kan se
med forventningens åbne og anderledes øjne
på verden. Der er en stille nåde i at vente på at
blive overrasket af livet. Der er en stille nåde i
at mærke, at min veninde stadig i dag, selvom
hun er død, kan være min veninde. Og der er
en stille nåde i at vide, at vi mennesker ikke
kun lever i fællesskab med vores levende,
men også i et smukt og uudgrundeligt fællesskab med vores elskede døde.”
Sorgen er det stærke hjerte
der bliver ved at bløde
den der elsker trækker stadig
vejret med de døde
Iben Krogsdal

Thorvig Tryk, Skive

Præst og salmedigter Iben Kroghsdal fortæller i den lille tekst til uge 33 om tabet af
en god veninde, der dør efter lang tids tiltagende pinefuld sygdom. En dag under venindens sygdom er de taget ud til et smukt sted
i naturen, og de taler bl.a. om døden: ”Min
veninde vidste ikke, om hun troede, der var
noget ’på den anden side’, men hun troede på
Gud. Imens vi sad der, lavede vi
en aftale sådan bare for sjov. Vi
blev smilende enige om, at hvis
der var noget ’på den anden side’,
så skulle hun sende mig et tegn
på det. Hun skulle vise sig på en
overraskende måde, måske som
en sommerfugl eller en lille forunderlig hændelse, og så ville jeg
vide det.”

