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SOGNECAFÉ

Nye klange i Grinderslev kirke
En midsommerdag d. 20. juni var
Grinderslev menighedsråds orgelgruppe på besøg hos orgelbyggeriet
Frobenius i Birkerød, hvor vi blev
vist rundt af Kim Nielsen.

Igen i efteråret inviterer vi til Sognecafé i konfirmandstuen i Breum Præstegård.
Vi er i den lokale kirkeudviklingsgruppe ved at udvikle lidt på indholdet
i samarbejde med sognepræst Mette Gautier. Det kunne f.eks. være et samarbejde
med efterårets nye konfirmandhold - vi har jo allerede tidligere haft fornøjelsen af at
se enkelte konfirmander til Sognecafeen, og det ville være dejligt at bygge videre på.
Det er rigtig godt, når vi kan mødes på tværs af alder.

Det var særdeles interessant at blive ført
igennem alle led fra tegnebordet over værkstederne, hvor der arbejdes i mange forskellige træsorter og metaller samt bl.a. læder og
filt. Bemærkelsesværdigt er det, at pibeorgelernes tekniske opbygning grundlæggende
er uændret siden 1500-tallet (lige undtagen
sløjfeladesystemet fra sidst i 1800-tallet, som
har med lufttrykkets fordeling til piberne at
gøre). Anvendelsen af de bedste materialer og stor præcision i udførelsen er forudsætninger for, at et instrument kan holde i
mindst 80 år, udsat som det er for skiftende
temperaturer og luftfugtighed.
Vejen fra trykket på en tangent på spillebordet til åbningen af en ventil, så luften slipper
ind i orgelpiben, er udelukkende mekanisk.
Når man ”tænder for orglet” er det blot blæsebælgen til sikring af stabil luftforsyning,
man sætter i gang.
Udbygningen af Grinderslev kirkes orgel
består af et såkaldt svelleværk, som bliver
placeret over indgangsdøren fra våbenhuset.
Her forhindrer afstanden til det gamle orgel
den rent mekaniske løsning: Der må føres et
kabel under gulvet, så elektriske impulser
via magneter kan åbne ventilerne til piberne.
Det kan arbejde fint sammen med det nuværende orgel.
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Derfor vil vi også gerne opfordre småbørnsmødre og -fædre til at komme forbi – evt. som et
supplement til jeres mødregrupper?! Elever, på vej hjem fra skole og alle andre, som har lyst,
er hjertelig velkomne til at kigge inden for til et glas saftevand, en kop kaffe og lidt kage.
Sognecafeen er for alle i Østsalling Pastorat, men bor man i
et andet sogn gælder den samme invitation: Kig ind!
Som i foråret vil vi synge, læse lidt op, spille forskellige spil, tegne, lave håndarbejde
og andet, som vi lige finder på – og ikke mindst: snakke med hinanden.
Ideerne er mangfoldige, kom og vær med og få indflydelse på eftermiddagens forløb.
Vi har åbent mellem kl.14 og 17 og man kan komme og gå, som man har lyst i det tidsrum.

Billedet viser orgelhuset opstillet på gulvet
i Birkerød. De er begyndt opstillingen af
Gambe 8, en af de otte stemmer á 56 piber,
altså i alt 448 piber, som skal huses i det nye
værk.
Alt dette skal fejres og markeres på forskellig vis: Vi regner med indvielse og koncert
sidst i oktober, og til Allehelgensgudstjenesten d. 4. november vil det nye instrument
være i brug. Julens gudstjenester vil få en ny
lydside! Og i januar vil jeres organist glæde
sig til at fortælle og demonstrere de nye
stemmer og den musik, der åbnes op for.
Anne-Lisbeth Olesen

SOGNECAFEEN FINDER
STED FØLGENDE DAGE:
Tirsdag d. 4. september
Tirsdag d. 18. september
Tirsdag d. 2. oktober
Tirsdag d. 16. oktober
Tirsdag d. 30. oktober
Tirsdag d. 13. november
Tirsdag d. 27. november
Tirsdag d. 11. december
Hvis man gerne vil med, men ikke selv
har mulighed for det, kan kørsel arrangeres ved henvendelse til Lene M. Christensen på 97584023 senest dagen før.
Så sørger vi for, at du bliver hentet.

ÆLDREMØDE I BREUM
Tirsdag den 18. september kl. 14.00
m. Anne-Kirstine Langkjer
Kl. 14.00: Kort gudstjeneste i
Grinderslev Kirke v. Mette Gautier.
Derefter foredrag og kaffebord i
Breum Konfirmandstue i forbindelse
med sognecaféen.
”Dette maleri af den
strikkende madonna går
tilbage til 1400-tallet, så
der noget der tyder på,
at sognecaféen ikke er en
helt ny idé. ”

På vegne af gruppen for Lokal Kirke
Udvikling, Lene Musgaard Christensen
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Indretning af nye kirketjenerfaciliteter

Nekrolog

Der er stadig liv og kraft i udviklingsarbejdet omkring Thise kirke.
Vi har nu fået indsat vores nye dygtige præst,
havde en rigtig fin første gudstjeneste med
næsten fuldt hus og en livlig kirkekaffe.
Nu popper der så nye ideer op med en ombygning af graverhuset/kapellet.
Provstiet har sammen med Sallings kirker
lavet en aftale om benyttelse af kapel med
køleanlæg i Skive, og da vi i forvejen næsten
ikke benytter vores kapel, så ligger det lige
for at udnytte dette rum til andet formål.
Lige nu er der trange forhold i Jørgens graverkontor/personalerum/samtalerum/mødelokale, og en ny indretning med inddragelse
af kapellet vil gi` langt bedre forhold og nye
muligheder.

I første omgang søger vi provstiet om tilladelse til at nedlægge kapellet uden at lave
om på selve bygningen. I forvejen har vi tilladelse til udskiftning af vinduer og gavlbeklædninger. Nu vil vi så også søge om at få
lov til at indrette rummet, så der bliver bedre
plads til kontorinventar, pauserum, depot,
mødelokale.
Hvis det går, som vi håber, så vil denne lille
ombygning finde sted i dette efterår.
Knud G. Andersen

En tårnfalkefamilie
med tre unger boede
på kirkegården
denne sommer”

Anna Marie Christiansen,
død torsdag d. 19. juli,
69 år gammel.

Det var en stille og
rolig, lun juniaften på
Tinghøjvej 5 i Bostrup.
Det årlige malekursus
med kunstneren Jeko
Stojanov fra Bulgarien
var i gang. Kursister fra flere østeuropæiske lande
boede på det lille Bed & breakfast. Det var ensbetydende med hygge, inspiration, god mad, kunst,
musik og bulgarske ballader. Sent om aftenen fik
Anna Marie et hjertetilfælde. Der var heldigvis mennesker omkring hende. Hun blev fløjet med helikopter til Skejby Sygehus. Her blev hun opereret og lagt
i kunstigt koma, indtil hendes krop igen begyndte
at fungere. Hun blev overført til Intensiv Afdeling i
Viborg, hvor hun sammen med sundhedspersonalet
kæmpede en brav kamp for at komme tilbage til livet
med så mange færdigheder i behold som muligt.
Kroppen og organerne var dog meget skadede. Efter
1½ måned besluttede hun, at hun ønskede at ophøre
med al behandling. De sidste døgn var der hele tiden
vagt hos hende. Hun havde ikke kræfter til at se
ret mange; men hendes afdøde mands, Haralds, to
døtre, Mette og Dorthe, og hendes gode ven og tidligere præst Lars Foldager, var sammen og på skift
hos hende. Lars Foldager tog nattevagterne på en
seng, personalet havde sat ind på hendes stue. Det
var ham, der var der, da hun en nat stille og fredeligt
holdt op med at trække vejret.
Anna Maries død indvirker på rigtig mange mennesker, fordi hun i sit liv påvirkede så mange
mennesker. Hun var et engageret og engagerende
menneske. Som ung blev hun uddannet lærer. Hun
fortalte altid med glæde om sin tid som lærer i
Skive. Efter hun mødte Harald Johannsen, skabte
de sammen et liv i Tyskland. I mange år drev de
et rådgivende ingeniørfirma der. De bevarede dog
samtidig deres hjem i Bostrup.
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Da de mødte hinanden, havde Harald to små døtre,
Dorthe og Mette. De fik hurtigt to pladser i Anna
Maries hjerte som hendes piger. Efter Haralds pludselige død i 2014, droslede Anna Marie firmaet i
Tyskland ned, men bevarede tegnestue i Tyskland
og hus i Schwerin, som hun gerne lånte ud til venner

og bekendte. Hun bevarede sin store omgangskreds
i Tyskland.
Haralds død ramte Anna Marie hårdt. De to havde
suppleret hinanden så godt - arbejdsmæssigt men
også igennem deres fælles interesser for kunst,
arktitektur, kirke og rejser. Hun blev hjulpet af sin
handlekraft. Hun brugte den ekstra tid, hun nu havde
på at engagere sig lokalt. Ikke mindst i kirken, hvor
hun var valgt ind i menighedsrådet for Lyby sogn.
Hun indgik desuden i et lokalt netværk for turisme i
Salling og flere andre sammenhænge.
Hendes indsats i menighedsrådet har været uvurderlig. I sin første periode fungerede hun som kasserer,
og holdt vågent øje med kirkernes økonomi og muligheder. Hun overtog redaktionen af Kirkebladet
for Østsalling pastorat med stor dygtighed. I den
indeværende periode har hun fungeret som formand
med stor dygtighed og godt overblik. Hun lagde
bl.a. vægt på, at møder i menighedsrådet ikke skulle
bliver opslidende midnatsforestillinger, og ledede
dem efter det.
Helt konkret skænkede hun belysning til Lyby
Kirke. Derfor er kirkegården nu vel oplyst om
aftenen, og kirken er smukt belyst i jule- og vintermånederne. Andet hun har været med til at sætte sit
fingeraftryk på, er sognecaféen i Breum, gruppen for
gamle lege i Jebjerg, solnedgangsgudstjenesterne i
Lyby, sorggruppe i Salling. Hun har været med til
at skab overblik Lyby kirkegårds historie og meget,
meget mere.
Anna Marie Christiansen var et vidende, hjælpsomt
og omsorgsfuldt menneske. Hun mistede selv sin
mor som en stor pige; og det er bemærkelsesværdigt, hvor mange mennesker der i det sidste par
måneder har fortalt mig, at hun havde været som en
mor for dem. Selv har jeg aldrig gået forgæves til
Anna Marie efter hjælp og støtte. Hun sparede ikke
sig selv, hvis der var noget hun kunne gøre for andre.
Hun vil blive husket og savnet af mange mennesker.
Sognepræst Toni Irgens-Møller
Anne Maries sygdom og død, gi’r for mig kun
mening, når jeg tænker på, hvordan jeg skal
bruge mine egne kræfter og tid.
Sagt af graver ved Lyby kirkegård
Jørgen Skovbo Jørgensen
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Konfirmander
foråret 2018
REFORMATIONSGUDSTJENESTE

Konfirmander foråret 2018

SØNDAG DEN 29. OKTOBER KL. 10.30 I GRINDERSLEV KIRKE

Konfirmander i Thise Kirke 7. april
Fra venstre: Jens Bak, Marcus Gravgaard, Oliver Hagstrøm Pedersen, Rasmus Holm Petersen,
Daniel Brunsgaard Christensen, Jakob Clausen, Cecilie Korsgaard Pedersen, Alberte Wiehl Marcussen.

Konfirmander Jebjerg Kirke d. 27. april og Lyby Kirke d. 29. april
Loke Dusgaard Kristiansen, Jacob Krogh Veile, Jakob Bak Klausen, Mathias Bavnsgaard Madsen, Mikkel Møller
Henriksen, Christian Tommerup Sørensen, Emil Botter Thomsen, Thor H. S. Nielsen, Sebastian Sørensen, Mia Vistisen
Nygaard, Elke Botter Thomsen, Amalie Tølbøll Karlsen, Sigrid Bak Wager, Emma Vium Kalms, Laura Fuglsang.

Tag godt imod de nye konfirmander
Tre hold konfirmander begynder deres konfirmationsforberedelse i september og oktober. Thise-konfirmanderne begynder
onsdag den 5. september. Grinderslev og Grønning – konfirmanderne og Jebjerg –Lyby konfirmanderne begynder torsdag
efter efterårsferien, d. 25. oktober.
Konfirmandforberedelsen foregår dels i konfirmandstuen nogle morgentimer sammen med præsten hver uge i et halvt år,
og dels nogle søndage i kirkerne sammen med menighederne. De unge giver et frisk pust til gudstjenestelivet i den periode.
Derfor er det så godt, når de bliver taget godt imod af resten af menigheden.
Vi holder derfor 3 gudstjenester for den ”garvede” menighed og konfirmanderne, hvor de kan fejre gudstjeneste sammen,
og hilse på hinanden bagefter til kirkekaffe/sodavand.
Så til vores tre konfirmandstart gudstjenester er alle særligt indbudt. Det er en enestående chance for, at være med til at
invitere de unge med ind i det fællesskab vi har om kirke og gudstjeneste.
Så sæt X i kalender en eller flere af disse datoer:

6

Konfirmander Grønning og Grinderslev kirker 14. og 21. april
Fra venstre: Clement Amore (Grønning), Jeppe Rask Jespersen (Grønning), Rasmus Hovgaard, Magnus Nordahl Petersen,
Jamie Oliver Porter, Oliver Gustav Hjorth Pedersen, Nicolaj Toft Mortensen, Lars Kjær, Adam Riis, Cicilie Alexandra
Berner, Anna Kathrine Væver Pedersen, Rikke Østergaard Andersen, Laura Abben Bargmann Jeppesen, Mathilde Vejle
Lindenborg, Emma Cosmus Nielsen

Søn. d. 2. september:
Jebjerg Kirke kl. 10.30
Thise Kirke kl. 10.30

Søn. d. 7. oktober
Grinderslev Kirke kl. 10.30
(for Grønning og Grinderslev menighederne)
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10-17 Sognecafé i Breum konfirmandstue
14.30 Gudstjeneste på Jebjerg
Ældrecenter v. TIM

15. s. e. trinitatis
9.00 Lyby Kirke v. MG/TIM (fælles
pastoratsgudstjeneste)
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T 27
F 28
L 29
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14-17 Sognecafe i Breum Konfirmandstue
14.30 Gudstjeneste på Jebjerg
Ældrecenter v. TIM
19.00 Møde i Østsalling Pastoratsråd

Evt. lørdagsdåb v. TIM
19. s. e. trinitatis
10.30 Konfirmandvelkomstgudstjeneste
for Grinderslev- og Grønning- konfirmander i Grinderslev Kirke v. MG
10.30 Høstgudstjeneste i Lyby Kirke
41

8
9

O 10

10.00 Møde i Grønning MR

T 11

19.00 Højskolesangaften i Breum konfirmandstue

38

M 15
T 16

14.00-17.00 Ældremøde og sognecafé i
Breum Konfirmandstue
19.30 Lyt til Biblen i Jebjerg konfirmandstue

O 17

17. s. e. trinitatis
10.30 Jebjerg Kirke v. TIM
(fælles pastorats gudstjeneste)
19.00 Højskolesangaften i Jebjerg
konfirmandstue
10.30 Gudstjeneste på Breum
Ældrecenter v. MG
17.00 Møde i Grinderslev MR
19.30 Koncert i Grinderslev Kirke
med Kristian Lilholt

18. s. e. trinitatis
10.30 Jebjerg Kirke v. TIM
10.30 Høstgudstjeneste i Grønning Kirke
v. MG m. frokost
17.00 Høstgudstjeneste i Thise Kirke
v. MG m. aftensmad

14-17 Sognecafé i Breum konfirmandstue

T 23
O 24
T 25
F 26

42

M 29
T 30
O 31
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Allehelgen
10.30 Gudstjeneste i Grinderslev Kirke
v. MG
10.30 Gudstjeneste i Jebjerg v. TIM
45

M

5

T

6

14.30 Gudstjeneste på Jebjerg
Ældrecenter v. TIM

O

7

17.00 Stillegudstjeneste i Thise Kirke

T

8

F

9

21. s. e. trinitatis
10.30 Jebjerg Kirke v. TIM
(fælles pastorats gudstjeneste)

19.00 Foredrag om keltisk kristendom
i Breum konfirmandstue

22. s. e. trinitatis
10.30 Grønning Kirke v. TIM
16.30 Aftensang m. fortælling i Lyby
Kirke v. TIM

24. s. e. trinitatis
9.00 Jebjerg Kirke v. MG
10.30 Grønning Kirke v. MG

14-17 Sognecafé i Breum konfirmandstue
Filmperle i Jebjerg Konfirmandstue
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T
F

49

4
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2. s. i advent

50

19.00 Julekoncert i Jebjerg Kirke
14-17 Sognecafé i Breum konfirmandstue

KIRKEKAFFE

14-17 Sognecafé i Breum konfirmandstue

Nu har alle fem kirker i Østsalling
Pastorat indført kirkekaffe
efter alle gudstjenestern.
25. s. e. trinitatis
10.30 Lyby Kirke
19.00 Thise Kirke
47

Det er der stor tilfredshed med, og det
virker helt efter hensigten. Folk vågner
op, inden de skal køre hjem.

19.00 Højskolesangaften i Jebjerg
konfirmandstue

FACEBOOK

18.30 Møde i Jebjerg-Lyby MR

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

L 24
26. s. e. trinitatis
10.30 Grinderslev, indsamling til
Kirkens Korshær, v. MG
48

M 26

44

M

46

O 21

T 27

1. s. i advent
10.30 Grønning Kirke v. MG
10.30 Jebjerg Kirke v. TIM

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

F 16

S 25

2

M 10

F 23

10.30 Gudstjeneste på Breum
ældrecenter
18.30 Møde i Jebjerg-Lyby MR
19.00 Møde i Grinderslev MR

S

S

T 15

T 22

Evt. lørdagsdåb v. TIM

L

L 10

T 20

1

T 11

M 19
43

L

T

L 17

L 27
S 28

Evt. lørdagsdåb v. MG

S 18

M 22
39
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December

O 14

L 20
S 21

2

L

T 13

20. s. e. trinitatis
9.00 Jebjerg Kirke v. MG
10.30 Thise Kirke v. MG

F 19

18.30 Møde i Jebjerg-Lyby MR

F

M 12

T 18

19.00 Møde i Thise MR

1

S 11

L 13
S 14

T

S

17.00 Stillegudstjeneste i Thise Kirke

F 12

19.00 Foredrag i Thise Forsamlingshus,
Familie på Farten

S 23

36

2

November
40

1

T

S

M 17

T 20
F 21
L 22
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14. s. e. trinitatis
10.30 Konfirmandvelkomstgudstjeneste
i Thise Kirke v. MG
10.30 Konfirmandvelkomstgudstjeneste
Jebjerg Kirke v. TIM
13.00 Arrangement på Jenle
for østeuropæere og danskere

16. s. e. trinitatis
10.30 Grinderslev Kirke,
høstgudstjeneste v. MG

O 19

M

10.00 Dåb i Grinderslev Kirke v. MG

S 16

T 18

Oktober

14-17 Sognecafé i Breum konfirmandstue

O 28
T 29
F 30
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FRA NORDKAP TIL GIVE TIL FODS
FOREDRAG MED ANNE GRETHE TRANGBÆK
& HELGE RUDE KRISTENSEN
MANDAG 17. SEPTEMBER KL. 19.00
I THISE FORSAMLINGSHUS
Helge lovede at gå hjem fra Nordkap,
hvis naboen holdt op med at ryge.
Naboen blev røgfri – og Helge på 69 år
snørede vandrestøvlerne. På 73 dage gik han
3500 kilometer fra Nordkap hjem til Give.
Undervejs var Anne Grethe i den gamle landcruiser hans uundværlige støtteteam.
Foredraget er ikke bare en palet af smuk natur og spændende mennesker- men også en
varm fortælling om, at når to står sammen, så bliver det umulige muligt – også at samle
over 200.000 kroner ind til Kræftens Bekæmpelse.

KONCERT I GRINDERSLEV KIRKE
TORSDAG DEN 27. SEPTEMBER KL. 19.30

KRISTIAN LILHOLT

IDA FRIIS VIRENFELDT OG LASSE JØRGENSEN

Kristian Lilholts musik rammer direkte i hjertet. Han har en
sjælden fornemmelse for den rigtige tone på det rigtige tidspunkt. Alle hans sange har et medmenneskeligt indhold, og en
del af dem er klart relaterede til kirkerummet. I sine unge dage
var han kirkesanger i Aalborg, og han er derfor bekendt med hele den danske salme
sangskat. Musikken til sangen ‘Hvor Går Vi Hen Når Vi Går’ er direkte udsprunget af
hans yndlingssalme ‘Dejlig Er Jorden’. ‘Der Må Findes Et Rum’ har klare bibel referencer, og handler om den verden på den anden siden af dette jordiske liv, hvor vi måske
skal mødes igen. Instrumentalnummeret ‘It’s Time To Fly’ kom til ham, mens han var
med til at bære en kammerats kiste ud af kirken. osv. Kristian Lilholts instrumentalmusik fungerer ganske enkelt fremragende kirkerummet, Han vælger sit repertoire til
kirkekoncerter med fuld respekt for kirkekrummet, og hele hans musikalske univers har
en lødighed, som blot forstærkes i kirken - til glæde for publikum.
Koncerten arrangeres af ”Foreninger på tværs” og entré 150 kr.

STILLEGUDSTJENESTER I THISE KIRKE
TORSDAG D. 4. OKTOBER KL. 17.00
ONSDAG D. 7. NOVEMBER KL. 17.00
Hvad er en stillegudstjeneste?
I en hverdag, hvor de fleste af døgnets timer handler om arbejde, børn,
praktiske gøremål og spekulationer, kan vi alle have brug for en stille stund, hvor krop og
sjæl får mulighed for at slappe af og få en tiltrængt pause. Vi har tidligere haft denne form
for hverdagstilbud i Thise Kirke, nu gentages det et par gange i løbet af efteråret.
Kirkerummet og stillegudstjenesten indbyder til ro, fred, nærvær og fordybelse.
Gudstjenesten indeholder musik, salmer, læsninger og bøn. Centralt er 3-5 minutters stilhed,
her kan man tømme sindet for tanker og finde et øjebliks ro.
Stillegudstjenesten er et hverdags supplement til søndagens gudstjeneste, som er meget ordrig. Den varer en lille halv times tid, og der bliver udleveret en oversigt over forløbet. Det er
tænkt som en hjælp, så man kan føle sig hjemme i denne mere stille måde at være i kirken på.

DEN KELTISKE KRISTNING
AF LIMFJORDSEGNEN
FOREDRAG V. PASTOR
JOHN KRISTENSEN TRANDUM
ONSDAG DEN 24. OKTOBER KL. 19.00
I BREUM KONFIRMANDSTUE
Meget tyder på, at dele af Danmark havde mødt kristendommen allerede inden den
officielt kom til Danmark sydfra, i form af den katolske kirke, og ved munken Ansgar.
At dele af Danmark blev kristnet gennem irske munke vil blive sandsynliggjort af
foredragsholderen. I særlig grad gælder det egnene omkring Limfjorden, hvorfor emnet
er særlig interessant for os her i Salling.

Med venlig hilsen Thise Kirke, graver Jørgen Skovbo
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”SÅ SYNG DA SALLING, LAD HJERTET TALE”

Ny høst- og efterårssalme
Salmedigteren Lisbeth Smedegaard Andersen
skrev i 2013 salmen: Fra vest går blæste ind.
Erik Sommer har som sædvanlig lavet en dejlig
sangbar melodi. Digterne skriver selv om salmen:
”Da Danmark var et landbrugsland, har det
været naturligt at holde høstgudstjeneste og
takke for høsten, men jeg tror, at når høstgudstjenester stadig er en naturlig del af vores
kirkeår og tradition, så skyldes det, at vi har
brug for en gang imellem særligt at lægge
vægten på taknemmeligheden over menneskelivet som helhed. Derfor har jeg skrevet
en efterårs- og høstsalme, hvor jeg prøver at
udvide perspektivet lidt fra høsten til taknemmeligheden over, at Gud ikke alene giver sol
og væde, men også er hos os, når vi sørger og
frygter for fremtiden.”
Citat fra ”100 kommentarer til salmebogstillægget”

Fra vest går blæsten ind
1. Fra vest står blæsten ind mod
de lave fyrrehegn
der danser skyggedans med mørkets magter
mens skyer går og kommer
med tågedis og regn
og vådt og vissent løv i kælderskakter

2. når somren er til ende
og feriedage brugt
og vibeskrig og lærkesang forstummet
når markerne er høstet
og træet bærer frugt
skal vores lovsang fylde himmelrummet
3. til Gud der i sin godhed
lod alting spire frem
og sendte sol og regn til byg og hvede
han glemmer ingen skabning
og husker også dem
som året bragte mere gråd end glæde
4. Frygt ikke! det er ordet
når havtorn står med bær
og hede sommerdrømme er forbrændte
Gud er hos den der ængstes
og den hvis fremtid er
en ligning med en hel del ubekendte
5. Hør! fugletrækket nordfra
en sommer brænder ned
og græsset visner væk og solen vender.
Når Gud vil lyse om os
velsignelse og fred
skal vinterhjerter leve i hans hænder.

HØSTGUDSTJENESTER
I ØSTSALLING PASTORAT 2018
Grinderslev Kirke søn. d. 16. september kl. 10.30
Grønning Kirke søn. d. 30. september kl. 10.30
Bagefter høstfrokost i forsamlingshuset
Thise Kirke søn. d. 30. september kl. 17.00
Bagefter høstmåltid i kirkerummet
Musikgudstjeneste i Lyby Kirke søn. d. 7. oktober kl. 10.30
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Tre aftener i efteråret er sat af til bare at synge. Vi skal synge sange vi kender
og holder af. Vi skal lære nogle nye sange og salmer, og overveje om vi vil
komme til at holde af dem. Vi får motioneret hjerte, hjerne, lunger, læber og
humør. Vi går altid gladere hjem end vi kom. Det ved enhver, der har været
med. Alle kan være med, så notér disse datoer i din kalender:
Tirsdag d. 25. september kl. 19.00-21.30 i Jebjerg konfirmandstue
Wojtek Sciborowski ved klaveret
Torsdag d. 11. oktober kl. 19.00 i Breum konfirmandstue
Anne-Lisbeth Olesen ved klaveret

Tirsdag d. 20. november kl. 19.00 i Jebjerg Konfirmandstue
Wojtek Sciborowski ved klaveret

LYT TIL BIBELEN
TIRSDAG DEN 18. SEPTEMBER KL. 19.30-20.30
Lyttegruppen mødes i Jebjerg præstegård første gang efter sommeren.Vi er en gruppe på
op til 10 personer i alle aldre, der bruger en time på at arbejde med et stykke fra bibelen
ved først og fremmest at lytte til det og lade det tale til os direkte ind i vores egne liv og
vores egen erfaring. Dernæst lytter vi til hinanden, og vi vil opdage, at bibelen har noget
at sige os hver især. Inden vi skilles aftaler vi efterårets mødeaftner.
Tilmelding til Toni Irgens-Møller på 9757 4050 eller toej@km.dk

FILMPERLE
ONSDAG DEN 31. OKTOBER
KL. 19.00 I JEBJERG
KONFIRMANDSTUE
Tema og titel annonceres
i Sallingavis og på opslag
i september.
Efter filmen er der
kaffebord med oplæg til
samtale om filmen.

JULEHJÆLP/
MENIGHEDSPLEJE
Menighedsrådene samler stadigvæk ind til
pastoratets julehjælp/menighedspleje.
For nogle familier kan selv et lille beløb
være med til at gøre en stor forskel.
Der er løbende mulighed for at indbetale
bidrag på kontoen til dette års uddeling
Kontonummer: 8500 4560 630 110
Vil du ansøge om julehjælp, så kontakt
sognepræsterne senest 20. november.
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Suppleringsvalg til Jebjerg-Lyby menighedsråd
Menighedsrådet i Jebjerg og Lyby er for
tiden underbemandet, og der vil derfor
blive afholdt suppleringsvalg i løbet af efteråret. Under almindelige omstændigheder
ville rådet bestå af 6 valgte medlemmer, 4
fra Jebjerg og 2 fra Lyby; men p.g.a. en udmelding af rådet, og Anna Marie Christiansens død er der nu kun 4 medlemmer i alt.
Der skal vælges et medlem for Jebjerg og et
medlem for Lyby, og gerne suppleanter for
hvert sogn.

Perioden de pågældende vil komme til at
fungere i rådet bliver 2 år. Det er en oplagt
måde at komme til at prøve hvad opgaverne
i menighedsrådet indebærer for en kortere
periode.
Overvej evt. allerede nu, om det kunne
være noget, der kunne interessere dig, eller
overvej om du kender nogen, der kunne være
gode kandidater til de ledige pladser.
Oplysninger om orienterings- og opstillingsmøder og valg fremkommer i sensommeren.

EFTERÅRSMESSEN I BREUM
SØNDAG DEN 28. OKTOBER
Kom og mød kirken i Østsalling pastorat.
Vi vil forsøge komme med nogle bud på, at kirken
er andet og mere end gudstjenesten om søndagen.
Måske har du også et bud på noget, der kunne være aktuelt.
Kirken i Østsalling Pastorat

FÆLLESSANG PÅ JENLE MED SPECIELT HENBLIK
PÅ ØSTEUROPÆERE I OMRÅDET

Kontakter Grinderslev, Grønning, Thise, Jebjerg & Lyby
Sognepræsten
Grinderslev,
Grønning, Thise

Sognepræsten
Jebjerg-Lyby

Ferie- og fridage
22. sept., 18.-21. okt, 17.-18. nov.

Ferie- og fridage
13.-16. sept., 13.-17. okt.,
22.-25. nov.

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

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

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.
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Redaktion:
Toni Irgens-Møller
Tlf. 97 57 40 50 / 21 48 36 74
toej@km.dk
Mette Gautier
Tlf. 97 57 60 60

Deadline:
Idéer, indlæg og forslag modtages gerne,
senest den 22. oktober

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:
Jens Peter Ladefoged
Tel: 22 76 03 94
jebjerggaard@mail.dk

Kirkeværge:
Knud Erik Stengaard
Tel. 97 58 43 24
Mobil: 21 46 14 60
mail@stengaardaps.dk

Kasserer:
Mette Lyngsø Østergaard
Tel. 40 30 50 21
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. 21 76 82 87
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. 30 11 99 46
knudga@energimail.dk
Kirkeværge:
Lars Prier Andreasen
Tel. 23 11 12 02
prierandreasen@mail.dk
Kasserer:
Hanne Storm Sørensen
Tel. 53 31 88 03
htthise@gmail.com
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Barnetro og Voksentro

Derefter troede hun nok på, at Gud havde skabt
jorden og sat den i gang, men hun troede ikke
længere på at Gud kunne eller ville gribe ind
i den. Hun satte Gud op på hylden ved siden
af glaskuglen, hvori der var indstøbt et smukt,
men urørligt, efterårsblad.
Gud, ude af stand til at bevæge sig og blive
bevæget af verden – i en glaskugle på hylden.
Mon ikke det er en tanke mange af os kender
og bærer med os langt ind i voksenlivet, ja,
som bliver til vores voksentro.
Men voksentro – hvad er det? Jeg ved, fra
mange voksne, at det for dem er et ikke-ord.
Noget man ikke har. Noget der ikke har udviklet
sig siden barndommen, men snarere noget man
har afviklet – bevidst eller ubevidst. Som med
den lille pige der satte Gud på tag-mit-papir-testen. Eller andre oplevelser i barndommen – en
elsket bortløben kat, der aldrig kom hjem trods
ihærdige bønner, eller det langt mere alvorlige,
at ens far eller mor døde, selvom man bad så
inderligt om, at det ikke måtte ske. Derfor er
Gud blevet afskediget, som én der hverken kan
eller vil gribe ind. Og de fleste opdagede ikke,
at det skete – man lod den bare ligge, troen.
Sådan lidt henkastet, i rodebunken på gulvet,
sammen med så meget andet.
Alligevel fyldes de allerfleste mennesker af en
sær undren, når vi møder noget u-troligt.

”En så uendelig forskelligartethed kan umuligt
være nødvendig for naturens husholdning, den
må være udslag af en verdensånd, som er til
overmål opfindsom, glad og lystig, ude af stand
til at tilbageholde sine muntre kildevæld af lyksalighed” (fra Ehrengaard af Karen Blixen).
Mon ikke mange af os kan nikke genkendende
til følelsen af en pludselig, dyb forundring –
når vi står over for det ubegribelige, som får os
til at stoppe op og holde vejret et kort sekund.
For dem, der ingen tro har haft, kan det ske at
troen eller en søgen efter troen vækkes. Og det
kan pirke til dem, der engang, undervejs i livet,
opgav troen og lod den ligge sammenkrøllet
i et hjørne eller ligefrem besluttede sig for at
holde fast i ikke-troen. For de fleste oplever en
livslang forundring over naturen og universet
– over livet.
Som voksne skal vi ikke lade barndommens
fascinerende og farverige bibelfortællinger om
Den gamle mand med det lange hvide skæg,
forstyrre betagelsen af det vi ikke kan forklare.
Myterne vi fik fortalt som børn er mange generationers forsøg på at sige det uudsigelige. At
fortælle det ufortællelige, ved hjælp af sproget,
som aldrig helt slår til, når vi vil udtrykke fornemmelsen af, at livet er en gave vi ikke kan
give os selv, men kun forundret og taknemmeligt tage imod. Skaberen findes, må vi sige –
ikke som en forklaring, men som en fortælling
om livet der hele tiden fornys, en fortælling vi
kan gribe med voksentroen.
Mette Gautier

Thorvig Tryk, Skive

I sin lille fortælling om Barnetro, skriver Peter
Adolphsen om en lille pige, der skrev en lille
lap: ”Gud, hvis du findes, så tag dette papir”.
Hun lod sedlen ligge på sit bord natten over,
men næste morgen var den der stadig. Hun
gentog forsøget flere gange, men hver gang
med samme resultat.

