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Udbygning af orglet i Grinderslev kirke

Bladets læsere husker sikkert fra tidligere indlæg, at vi har været i gang med
en længe ønsket udbygning af orglet i
Grinderslev kirke. Salling provsti bevilligede penge til udbygning efter budgetseminar efteråret 2016, og herefter
tog et lille udvalg fra menighedsrådet
fat på dette projekt.

Næste forhindring blev dog, at det glas orgelbyggerne havde modtaget til svelledørene var
ridset, og kunne derfor ikke bruges. Tidsplanen
skred. Ja se, det er en løbende fortælling om,
hvor mange både store og små detaljer, der skal
falde på plads, før et påbegyndt projekt kan afsluttes.

Vi fik god hjælp af orgelkonsulent Jens Chr.
Hansen fra Vinkel. Allerede i januar 2017 var
der lavet udbudsmateriale, og 3 orgelbyggere
gav tilbud. Som man sikkert husker, blev det
TH. Frobenius og sønner orgelbyggeri, som
vandt opgaven.
Næste skridt var så, at få godkendelsen fra
Viborg Stiftsøvrighed. For at denne godkendelse kan gives, skal forskellige instanser såsom
Den kgl. bygningsinspektør, Kirkeministeriets
orgelkonsulent og Nationalmuseet gennemgå
ansøgningen og hver især godkende den, før
den endelige kontrakt med orgelbyggeriet kan
underskrives.
18. maj 2017 kom der svar på samtlige ansøgninger, som for så vidt var positive og med flere
flotte tilkendegivelser af, at det er et flot projekt.
Ja, hvorfor kom vi så ikke straks i gang? Der var
projekteret med, at orglet skulle være færdigudbygget til pinse 2018. Der var bare lige dette ene
problem, at Viborg Stiftsøvrighed ikke var helt
tilfredse med ansøgningen. Der skulle tilknyttes
en arkitekt, som skulle være ansvarlig undervejs i projektet og have tilsyn og kontakt med
de forskellige håndværkere. Nationalmuseets
kirkekonsulenter skulle afklare, om der er kalkmalerier bag kalken på gavlvæggen samt være
tilstede, når de 2 huller skal bores i gulvet, hvor
pulpitursøjlerne skal stå.
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Henover sommeren brugte arbejdsgruppen
tid på at drøfte disse krav med Viborg Stiftsøvrighed, udforme en ny ansøgning og finde
en arkitekt, som ville på tage sig opgaven, og
samtidig tilstræbe, at budgettet ikke blev overskredet. Det lykkedes, og december 2017 fik vi
den endelige godkendelse, så der kunne skrives
kontrakt med orgelbyggeriet.
Tidsplanen skred imidlertid i forhold til at få
orglet færdig til pinse 2018, sådan som det lå
i tilbuddet fra orgelbyggeriet. Det tager ca. 18
måneder at opbygge en sådan orgeludbygning,
som vi har købt. På det sidste planlægningsmøde, i april måned 2018, blev en ny tidsplan
godkendt, og orgelbyggeriet gik nu i gang. Orgelbyggerne begyndte med at afmontere det
gamle spillebord, og opbygge det nye. Kirken
måtte lukke et par uger i løbet af sommeren. Intonationen af det nye orgel skulle have foregået
så orglet kunne indvies til høstgudstjenesten i
september.

derstrege den enkelte søndags, og den enkelte
salmes karakter. I tilgift vil orglet kunne folde sig
ud som koncertinstrument med nye dimensioner.
Irene Skriver

Og, hvis vi tænker på det oprindelige ønske
om udbygning af orglet, skal vi tilbage til
2006, hvor pedalværket blev udvidet. I samme
ombæring fik man da er overslag på, hvad et
nyt svelleværk ville koste. I 2014 havde menighedsrådet udarbejdet en projektbeskrivelse
om udbygning af orglet, som et budgetønske.
Men tålmodighed og målrettet indsats lønner
sig, og det bliver helt sikkert et plus for Grinderslev kirke.
De repertoiremæssige muligheder udvides betragteligt. Således vil det udbyggede orgel i
langt højere grad, og på mere nuanceret vis un-

ET PAR ARRANGEMENTER
I DET NYE ÅR
Menighedsrådet og organist Anne-Lisbeth Olesen påtænker et par
arrangementer i det nye år med orglet som omdrejningspunkt.
Et foredrag om orglet som instrument.
En musikalsk aften med prøver på hvad orglet
kan frembringe med den nye tilbygning.
Hold øje med Salling Avis, Breums webside
og Facebook for annoncering!
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DEBAT: Folkelighed og Folkekirken
Kirkekaffen i vores kirker er kommet
for at blive. For så vågner vi, før vi
kører hjem efter gudstjenesten.
Sådan kunne jeg læse i det sidste nummer af
vores lille fine kirkeblad. Men det er selvfølgelig ikke et argument, der holder. Nej, kirkekaffen er indført for at gi´ os et ekstra frirum til en
samtale efter den kirkelige handling. Om dagligdagen, om familien, om glæder og sorger,
om prædikenen. Og for at skabe lidt uhøjtidelig
stemning efter den højtidelige handling.
Folkekirken er klart lidt truet i denne tid. Det
viser det faldende dåbstal, det faldende medlemstal, det faldende antal konfirmander. Og
dog oplever vi her på landet en stigende kirkegang og en stigende interesse for kirkelivet.
Hvordan kan det nu gå til?
Vi er tiltagende blevet opmærksomme på, at
det kan være lidt beklemmende at være med i
kirkens fællesskab, fordi der er ritualer, der er
blevet fremmede for os:
Vi føler, at det f. eks. er flovt at rejse sig op
eller sætte sig ned på de forkerte tidspunkter.
De kirkelige ritualer, liturgien, er genkendelig landet over, men vi er der så sjældent, at
vi glemmer det. Derfor ligger der nu i mange
kirker en ”manual”, så vi kan sidde roligt og
følge med! Èt af de mange tiltag, der gør det
lettere, tryggere at være i det fællesskab, der
ikke kræver medlemskort, og hvor vi alle er
velkomne. Og ikke nok med det. Slet ikke nok
med det!
I næsten alle kirker eksperimenteres med
mange forskellige gudstjenesteformer.

Og netop disse tiltag vækker stor opmærksomhed, og deltagelsen vokser:
Udendørs gudstjenester i præstegårdens have
eller en morgengudstjeneste på birkelunden på
kirkegården, på havnen eller på stranden.
Koncerter, sanggudstjenester, læsningsgudstjenester.
Indendørs emnegudstjenester for vores højtider,
men også for fastelavn, jagt, idræt, musik. Ja,
der er næsten ingen ende på det, når landets
aviser annoncerer med arrangementer, der kan
foregå i en kirke.
Og godt for det: For det er en pompøs bygning, der
kan fortjene at blive brugt på mange måder med
en stor bevågenhed fra os almindelig danskere.
Bemærkelsesværdig var det, da en århusiansk
præst lagde krop og kirke til en AGF-fanklub
gudstjeneste før AGF´s hjemmebanekamp.
Præsten er selvfølgelig fodboldnørd og AGF-fan
(det er den tidligere biskop i Århus jo også). Han
fyldte kirken til bristepunktet med fanklædte – og
måske øldrikkende – publikummer.

AGF´s slagsang blev sunget og tillagt en teologisk drejning, og gudstjenesten blev gennemført i fin orden – måske ikke netop ro.
Og Gud holder nok ikke lige med AGF.
Gik folkeligheden for vidt?
Det blev i hvert fald til et debatemne, og som
sådan blev – bliver - vi kun klogere.
Og vi er rigtig godt tjent med, at kirkelivet
bliver genstand for interesseret og kvalificeret
debat. Rummeligheden i folkekirken er stor, og
det skal den fortsat være.

SOGNECAFÉ

Sognecafeen er godt i gang efter sommerpausen
Der er kommet forslag om strikning af dåbsservietter. Vi har kigget på forskellige
modeller og vi har strikket et par stykker, for at se, hvilken størrelse, det skal være.
Hvis der er flere interesserede, så man kan henvende sig til Margrethe Kristoffersen
og få flere oplysninger, hvis man gerne vil være med til at strikke.
I Sognecaféen forsøger vi at ramme det indhold, som brugerne efterspørger
og pt. er det oplæsning/fortælling, håndarbejde og spil. Det gode samvær
med snak og en tår kaffe er omdrejningspunktet.
Og et nyt tiltag er, at konfirmanderne, som led i deres undervisning skal være med en
gang. I dag har Thises konfirmander været på besøg og Mette havde forskellige spil,
vi skulle spille på tværs af generationer. Det var givtigt - tror jeg – for alle 13 kommende
konfirmander og 8, der blev konfirmeret for ml. 46 og 80 år siden. Vi oplevede,
at konfirmanderne er bevidste om deres eget forhold til tro og engagerede i
undervisningen, der er mere mangfoldig end den undervisning, vi andre modtog.

SOGNECAFÉEN BEGYNDER IGEN
EFTER NYTÅR TIRSDAGE I ULIGE
UGER KL. 14-17, SOM FØLGER:

Tirsdag d. 15. januar
Tirsdag d. 29. januar
Tirsdag d. 12. februar
Tirsdag d. 26. februar
Tirsdag d. 12. marts
Tirsdag d. 26. marts
Tirsdag d. 9. april
Tirsdag d. 23. april
Tirsdag d. 7. maj
Mht. evt. kørsel, da kontakt mig på
97584023, gerne dagen før, så sørger
jeg for transport til og fra Sognecaféen.
På vegne af gruppen for Lokal Kirke
Udvikling, Lene Musgaard Christensen

Knud Gert Andersen
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MENS VI VENTER
23. DECEMBER – DAGEN FØR DAGEN

D. 23. december kan godt være en lang dag for børnene!
Eller for de voksne omkring dem?! Eller måske fejres juleaften d. 23.,
fordi der så både kan blive jul hos mor og hos far? Når den familie der ligger hus til julen
i år bor langt væk fra Salling, er det måske nemmere at nå i kirke d. 23. - inden afgang?
Uanset hvordan det er hjemme hos jer, så holder vi i år gudstjeneste d. 23. december kl. 10.30
i Grinderslev kirke – særligt for børn, men ikke mindre særligt for alle andre.
Vi skal gå på vores nye, 20 m. lange juledug, der dækker hele kirkegulvet, og se
og høre hvilke fortællinger der dukker op, mens vi bevæger os fra den ene ende
af kirken til den anden. Tag gerne et par tykke strømper med – så det bliver ekstra
blødt og rart at vandre langs hele julefortællingen!
Lad os vente på juleaften sammen!

ADVENT – JUL – NYTÅR
I ØSTSALLING PASTORAT
Tors. d. 29. nov. i Grinderslev Kirke
Julekoncert med Limfjordskoret kl. 19.30
Søn. d. 2. dec.
Jebjerg Kirke kl. 10.30 og Grinderslev Kirke kl. 16.00
Vi tænder det første lys adventskransen
Tir. d. 4. dec. i Thise Kirke
Julekoncert med Callunakoret kl. 19.30
Søn. d. 9. dec.
Grønning Kirke musikgudstjeneste kl. 10.30
efterfulgt af gløgg og æbleskiver i forsamlingshuset.
Lyby Kirke eftermiddagsgudstjeneste kl. 16.00
Tir. d. 11. dec. i Jebjerg Kirke
Julekoncert med Skive Musikskoles kor og Salling Symfoniorkester kl. 19.30
Efterfulgt af gløgg og småkager
Tor. d. 13. dec. i Thise Kirke
Luciaoptog kl. 17.00 bagefter er der forfriskninger

MORGENFRYDSGUDSTJENESTE
31. DECEMBER
Start årets sidste dag med et frisk morgenbad
v. Sundsøre i vinterbadeklubben ”Morgenfryd.
Program:
Kl. 8 vinterbad
Kl. 8 – 8.45 Sauna og omklædning
Kl. 9 gudstjeneste i Sundsøre v. Mette Gautier
Vi ønsker hinanden ”Godt Nytår” med
”Morgenfryds Likør” fremstillet på
vandmyntehonning fra Erling Englyst.
Kom, mærk blodet bruse og se lyset bryde frem
– med eller uden havbad :-)
Vel mødt!
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Søn. d. 16. dec. i Jebjerg Kirke
Gudstjeneste kl. 16 for hele pastoratet
Søn. d. 23. dec i Grinderslev Kirke
Lillejuleaftensgudstjeneste for hele familien og alle sognene ”Mens vi venter” kl. 10.30
Breumgård ældrecenter julegudstjeneste kl. 14.30
Juleaften
Jebjerg og Grønning kirker kl. 14.00
Grinderslev og Lyby kirker kl. 15.15
Thise og Jebjerg Kirker kl. 16.30
Juledag
Grinderslev Kirke kl. 10.30
Jebjerg Kirke kl. 16.00
2. juledag Grønning Kirke kl. 10.30
Søn. d. 30. dec. Lyby Kirke kl. 10.30
Man. d. 31. dec.
Morgengudstjeneste i Sundsøre kl. 9.00
De friskeste begynder med en dukkert kl. 8 – og en dram fra Limfjordsbrænderiet.
Tir. d. 1. jan
Nytårsgudstjeneste i Jebjerg Kirke med trompet og bobler kl. 14.30
og i Grinderslev Kirke kl. 16.00
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December

L

1 10.30 dåb i Grinderslev Kirke v. TIM

S

2 16.00 Jebjerg Kirke v. MG

M
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T
F
L

3
4 19.30 Callunakoret i Thise kirke
5
6
7
8

S

9

M
T
O
T
F
L

Januar
T

1. s. i Advent

10
11 19.30 Julekoncert i Jebjerg Kirke
12
13 17.00 Lucia-aften i Thise Kirke
14
15

S 16

49

50

O
T
F
L

9.00 Nytårsgudstj i Sundsøre Pakhus

8

2

8 14.30 gudstj. på Jebjerg Ældrecenter v. TIM

O 9
T 10

S

4. søndag efter Helligtrekonger
10.30 Jebjerg v. MG
17.00 Kyndelmissegudstjeneste
i Grinderslev Kirke v. MG

3

5

7 Konfirmandstue

F

8

L

9

14.30 Gudstjeneste på

O 13

F 18

F 15

T 17

T 14

L 19

L 16

FACEBOOK
Septuagesima søndag

4
Højskolesangaften i Jebjerg
Konfirmandstue kl. 19.00

10.30 Jebjerg Kirke v. TIM
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M 18
T 19
O 20

F 25

F 22

T 24 14.30 gudstjeneste på Breumgård v. MG

T 21 14.30 Breumgård v. MG

L 26

L 23
3. søndag efter Helligtrekonger

Vi mangler desværre en person til at
holde siden opdateret. Indtil vi finder
en, der kan det, beder vi om overbærenhed. Hvis der skulle være en,
der kunne tænke sig den opgave,
hører vi gerne!

Sexagesima søndag

S 24 10.30 Grinderslev Kirke v. MG

17.00 Kyndelmissegudstjenste v. TIM

T 31

Gå ind og følg vores facebookside
”Østsalling Pastorat – ny”.

S 17 9.00 Thise Kirke v. TIM

O 23

O 30

10

T 12 Jebjerg Ældrecenter v. TIM

O 16

T 29

M 4
T 5
O 6

7

M 11
3

T 15

M 28

3

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

19.00 Sangaften i Breum

T

S

Fastelavns søndag
10.30 Jebjerg Kirke v. MG
14.00 Grønning Kirke v. MG,
tøndeslagning

10.30 Grønning Kirke v. MG

1. søndag efter Helligtrekonger
10.30 Jebjerg Kirke v. TIM
19.00 Grønning Kirke v. TIM

M 14

T 22
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1
2

S 10 9.00 Lyby Kirke v. MG

S 27 10.30 Thise Kirke v. TIM

1

2 10.30 Dåb i Grinderslev Kirke v. TIM

F
L

Marts

Sidste søndag efter Helligtrekonger

M 21

Julesøndag
10.30 Lyby Kirke v. TIM

L

O 6

tekstet gudstjeneste for alle

1. Juledag
10.30 Grinderslev Kirke v. TIM
16.00 Jebjerg Kirke v. TIM

M 31 v. MG (m. forbehold for sted)

19.00 Lyby Kirke fortællegudstjeneste

2. søndag efter Helligtrekonger

52

1

T

S 20 10.30 Grinderslev Kirke,

4. søndag i advent
10.30 Familiegudstj. v. MG i Grinderslev
Kirke ”Mens vi venter”
14.30 Julegudstj. på Breumgård v. TIM

26 10.30 Grønning Kirke v. MG
27
28
29

S 30

Helligtrekonger søndag

6 10.30 Thise Kirke, familiegudstjeneste

S 13

F

M 4

L 12

F 21
L 22

T 25

5 Evt. lørdagsdåb v. MG

4

F 11

9.00 Skolejuleafslutning

16.30 Thise Kirke og Jebjerg Kirke

L

F

T

T 20 i Grinderslev Kirke v. MG

Juleaften
14.00 Grønning Kirke og Jebjerg Kirke

3

M 7

3. søndag i advent
16.00 Jebjerg Kirke v. TIM

M 24 15.15 Lyby Kirke og Grinderslev Kirke

T

S

M 17
51
T 18 14.30 Gudstj. på Jebjerg Ældrecenter
O 19 9.00 Skolejuleafslut. i Thise Kirke v. MG

S 23

14.30 Jebjerg Kirke v. TIM

1 16.00 Grinderslev Kirke v. TIM

O 2

16.00 Grinderslev Kirke v. MG

2. s. i Advent
10.30 Adventsgudstj.
i Grønning Kirke v. MG
16.00 Jebjerg Kirke v. MG

Februar

5

M 25

9

T 26
O 27 19.00 Fortælling i Breum Konfirmandstue
T 28
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’SE’

EN GUDSTJENESTE I GRINDERSLEV KIRKE
• En tekstet gudstjeneste er primært beregnet på at tydeliggøre det,
der i forvejen foregår ved en almindelig gudstjeneste
• En tekstet gudstjeneste er en fornyelse af gudstjenesten. Fornyelsen består
ikke i, at man laver noget om, men at man tydeliggør det, der i forvejen 		
plejer at foregå. Derved opdager man ting, som man måske tidligere overså.
• Nogen siger også, at salmesangen bliver tydeligere, fordi salmerne bliver
tekstet på storskærm. Herved kan alle løfte hovedet mens de synger, hvilket
også er en fordel for sangens klang.
• En tekstet gudstjeneste er for ALLE, fordi alle får mere ud af sådan en
gudstjeneste, når man både kan høre og læse det, der bliver sagt.
Det gælder både normalthørende og de, der efterhånden ikke hører alt.
• En tekstet gudstjeneste afhjælper problemer med baggrundsstøj og mistede
ord, da man kan læse tilbage og se det, man ikke hørte.
• En tekstet gudstjeneste giver ALLE i menigheden lige mulighed for at følge
med, uanset hvordan vi hører.
• En tekstet gudstjeneste er også velegnet som indføring i gudstjenestens gang,
for nye konfirmander, såvel som for ’gamle’ konfirmander, hvor det ikke
længere er frisk i erindring – men når gudstjenesten er tekstet kan man 		
læse med på Trosbekendelsen, Fadervor og dagens tekster. Og så står der
også, hvornår man skal rejse sig osv.

– og sådan en gudstjeneste skal vi have her i Østsalling pastorat

Søndag d. 20. januar kl. 10.30
Efter gudstjenesten vil der være en let frokost i konfirmandstuen i Breum og et
oplæg ved Landsdelspræst for hørehæmmede, Søren Skov Johansen.
Tilmelding til frokost til Margrethe Kristoffersen: 26312428, senest d. 16. januar
Alle er hjerteligt velkomne!
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FÆLLES SANGAFTNER
Hjerte løft din glædes vinger …
Kom og syng med på nye og gamle sange

Jebjerg konfirmandstue tir. d. 22. januar kl. 19.00
(næsten) frit valg fra Højskolesangbogen v. Wojtek Sciborowski
Breum konfirmandstue tor. d. 7. februar kl. 19.00
”Fra Aakjær til PH” v. Anne-Lisbeth Olesen

KYNDELMISSE
GUDSTJENESTER
Gå i mørket med lyset…

Jebjerg Kirke søn. d. 27. jan kl. 17.00
Grinderslev Kirke søn. d. 3. feb. kl. 17.00
Kyndelmisse markerer, at nu er den halve vinter gået og foråret er
på vej. Derfor fylder vi disse aftener kirkerne med lys og varme, og skaber i et sammenspil mellem musik, salmer og tekster en særlig stemning på en mørk årstid.

EN AFTEN MED FORTÆLLING
SELMA LAGERLÖF: GENERAL LÖWENSKJÖLDS RING
Karen Holdt Madsen, præst i Tyrsting-Uth- Endelave fortæller
i Breum Konfirmandstue ons. d. 27. feb. kl. 19.00
”Selma Lagerlöfs historier er elementært
spændende. Men de er samtidig beretninger
om menneskesindets kringelkroge. De handler
om sorg og glæde, om selvbedrag og bedrag,
om had og kærlighed, misundelse og storsind
- intet menneskeligt er dem fremmed.”
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Ny vintersalme

Efterårsmessen i Sundsøre Hallen

Heldigvis digtes og komponeres der i disse år en stor mængde
nye salmer. Det er et stort tag-selv-bord af bud på ny-formuleringer
af det store, gode budskab, vi hele tiden må læse, høre og forstå
ind i netop vores tid og liv.

Her deltog Lokal KirkeUdviklings Gruppen
med en stand. Vi ville gerne gøre kirken synlig,
gerne vise, at kirken er meget andet end
søndagsgudstjenesterne

I den kommende tid vil vi derfor i vores kirker
blive dus med en af dem: En morgenstund med
sne i byens gader fra 2004. Det er salmedigter,
præst og kunsthistoriker Lisbeth Smedegaard
Andersen, der har skrevet ordene og Erling
Lindgren, der har komponeret melodien.

Der var et par quizzer, man kunne deltage i,
foldere med de mange specielle arrangementer
i efteråret og op til jul. (Folderne kan nu fås i
kirkerne).

Det er en vintersalme, og forfatteren fortæller
selv, ”at vi ofte forbinder vinteren med mørke

og forfald og død. Men vinter er også klare dage
med sol, og vinter er hviletid og eftertanke”.
(Citat fra ”100 kommentarer til salmebogstillægget”)Salmen opfordrer os derfor til at give
plads for eftertanken og til at gå langsomt på
denne tid af året, med Kristus ved din side, så
han kan skabe sit rige midt imellem os.
Mette Gautier

1. En morgenstund
med sne i byens gader,
og somrens sidste roser svøbt i is.
I birkens grene flagrer blå musvitter
som engle i et vinterparadis.

4. Han er dig nær,
hans Ånd er i dit hjerte,
og vækker tro og håb og kærlighed,
så du kan sprede lys i vintrens mørke:
han er velsignelsen, du bringer med.

2. En hviletid
for alt, hvad Herren skabte,
for korn og pindsvin dybt i vinterhi;
en eftertankens tid for os, der haster
de nøgne, sorte buske travlt forbi.

5. Gå langsomt nu
i disse korte dage;
naturen hviler, kræfterne fornys
til solopgangen kommer fra det høje
og vinterbuske blomstrer i hans lys.

3. Gå langsomt nu
med Kristus ved din side,
så skaber han sit rige på din vej,
hvor du kan se de andre med hans øjne
og elske dem, som han har elsket dig.

Vi havde lånt de gamle konfirmationsbilleder
bl.a. for at få navne på dem. Billederne blev
studeret nøje, og vi fik navne på en del af dem,
og det gav anledning til snak om kammerater fra
dengang. Jebjerg/Lyby har navne på deres gamle
konfirmationsbilleder og har dem i en mappe,
som der også blev bladret flittigt i. Jebjerg/Lyby

Vi havde rigtig mange besøgende på vores
stand, så vi havde travlt med at tale med folk –
det var en rigtig god oplevelse og tak til alle for
at kigge forbi!
Lene Musgaard Christensen

At arbejde i Østsalling Pastorat

Hvert år arrangeres der en fælles udflugt for
menighedsråd og medarbejdere ved vores
kirker. I sommer gik turen til bl.a. til Stubber
Kloster. Vi gik ud til klosteret igennem det
smukke sø-landskab, guidet af Lars Novrup
Frederiksen, der kunne berette meget interessante fortællinger og fakta om landskabets og
klostrets historie igennem tiden.
At arbejde ved kirkerne i Østsalling Pastorat,
som ved andre kirker, er til tider krævende
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har også en gruppe, der arbejder med livshistorier, der knytter sig til nogle af de gamle gravsten,
det materiale havde vi også med.

og altid engagerende, hvad enten man er lønarbejder eller frivilligt menighedsrådsmedlem.
Somme tider er det virkelig spændende, somme
tider meget tålmodighedskrævende. Men en
gang om året samles vi, så mange vi kan og
tager af sted sammen og får nogle gode oplevelser. Det er godt at mærke, at vi er mange, der
er engagerede i kirkernes liv, og at vi gerne vil
hinanden på kryds og tværs. Sommerudflugten
er en lille belønning som alle sætter pris på, og
som giver energi til det kommende års indsats.

13

Konfirmander

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

Konfirmanderne i Thise begyndte i september forberedelsen til deres konfirmation den 27. april.

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:
Toni Irgens-Møller
Tlf. 97 57 40 50
toej@km.dk
Mette Gautier
Tlf. 97 57 60 60

Konfirmanderne i Grønning og Breum begyndte efter efterårsferien forberedelsen til deres
konfirmationer først i maj.
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Deadline:
Idéer, indlæg og forslag modtages gerne,
senest den 21. januar 2019

Sognepræsten
Jebjerg-Lyby

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

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

Graver ved Lyby Kirke
Jørgen S. Jørgensen
Mobil 24 67 82 80

Kirkeværge:
Fritz Skytte
Tel. 9758 4188
kirstenskytte@dlgpost.dk

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

Kasserer:
Edith Rasmussen
Tel. 9759 7394
edithlyby@gmail.com

Menighedråd
Jebjerg-Lyby

Menighedråd
Thise

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

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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Afsender:
Jebjerg-Lyby Menighedsråd
Kirkegade 2
7870 Roslev

“Velkommen igen” Malene Dahl, Sparkær

Han kigger ud af vinduet, ud i mørket, ud på
sneen, der daler. Det er store hvide flager, der
langsomt svæver ned gennem luften fra det høje
og lander blidt og blødt på
den kolde jord uden for. Det
ligner nærmest englevinger,
der svæver i luften, synes
han. Eller måske ligefrem
små engle, der langsomt
svæver gennem luften fra
det høje. Pludselig begynder
ordene i hans indre at samle
sig og af sig selv føje sig til
hinanden, og blive til flere og
endnu flere.
Det kom der ikke en prædiken ud af. Der kom
i stedet en salme til verden. ”Velkommen igen
Guds engle små fra høje himmelsale”, som
netop handler om den forbindelse, der genoprettes mellem Himmel og Jord til hver jul.
Englene daler ned på gæstevisit og synger juleevangeliet for børnene, mens de sover. Da
børnene vågner næste morgen, har de pludselig
lært en ny julesang - fuldstændig som i dåben,
hvor Gudsriget også er noget, vi modtager ligeså
ubevidst som det lille sovende barn. Mens de
nyvågnede børn synger denne nye sang eller ju-

lesalme, da vandrer englene syngende op og ned
af sangens tonestige, ligesom i Jakobs drøm, og
himmel og jord mødes i et fælles julekor.
”Vor Fader i Himlen! lad det ske, lad julesorgen
slukkes”. Salmens billedsprog med små engle
og børn, der leger jul - og Jensenius’ fine tegninger - til trods, så er salmens grund alvor. Til jul,
med al den festlighed, julehygge og forventningens glæde der findes, dér bliver også sorgens
virkelighed tydelig.
Det er midnatstimen, døgnets
mørkeste time, og det er ved
vintersolhverv, årets mørkeste
tid, der er salmens ramme og
baggrund, og derfor har den
også blik for menneskelivets
mørkeste stunder og kalder
det julesorg.
Det er i dette dybeste mørke,
at engle i solskinsklæder
begynder at dale så lette og
nænsomt som sne fra himlen til jordens skyggedale med bud fra Gud om, at nu kommer
han til os (igen) med sit lys og sin varme og sit
nærvær. Han kommer til os for at sprede mørket
og slukke julesorgen hos os, kommer for at
”byde Guds fred til dem, den efterhige – og åbne
himlens borgeled”. Og da kan intet længere tage
glæden fra os.
Glædelig jul til alle!

Thorvig Tryk, Skive

Sent juleaften i 1824 sidder præsten N.F.S.
Grundtvig og bakser med sin prædiken til
juledag. Som præst finder jeg stor trøst i at vide,
at også Grundtvig syntes, at den er svær. Det er
som om, han ikke kan få fat i en rigtige ende,
ikke kan få teksten til at glide og prædikenen
skrevet.

