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Hilsen fra præstevikaren
Mit navn er Poul Asger
Beck, men kaldes gerne
bare Poul. Jeg var vikar i
Østsalling pastorat i februar og vender tilbage som
jeres præstevikar under
Toni Irgens-Møllers studieorlov i oktober, november og december.
Jeg er 58 år, gift med Kirsten siden 1990. Hun
er pensioneret overlæge i psykiatrien og har
bl.a. virket i Skive. Kirsten er nogle år ældre
end mig og blev alene, da hendes første mand
desværre døde. Jeg giftede mig således også til
to teenage-piger, der i dag er i 40-erne. På den
måde er jeg i en ung alder blevet morfar til fem
skønne børnebørn, der nu er fra 6 til 12 år.
Jeg har været præst i Baptistkirken igennem 25
år, men skiftede i efteråret 2018 til Folkekirken.
Jeg blev ordineret d. 7. oktober 2018 i Viborg
Domkirke. Jeg er blevet taget rigtig godt imod
i Folkekirken såvel af kollegaer, provster og biskoppen, som ikke mindst af de menighedsråd
og menige medlemmer, jeg har samarbejdet
med.
Jeg har bedt om at få nogle vikariater her i starten af mit virke som præst i Folkekirken. For
jeg vil gerne prøve lidt forskelligt og se mig lidt
om, inden der sikkert kommer et passende embede til mig.
Jeg glæder mig meget til atter at virke i Østsalling. Bl.a. skatter jeg gudstjenesterne højt. Det
er ofte givende at mødes om forkyndelsen og
nadveren båret af gamle ord og dybe ritualer,
som på en forunderlig måde får nyt liv. Det er
for mig en gave at arbejde med en fornem og rig
tradition, der med Guds hjælp har noget nyt at
sige uge efter uge både i kirken og ved plejehjemsgudstjenesterne.

De helt særlige anledninger dåb og begravelser/
bisættelser er vigtige og særlige gudstjenester,
som i en families liv markerer en milepæl. Er
det dåb, er det jo dyb og rig glæde over livets
store under, som vi får lov at bede om hjælp til
må folde sig helt ud.
Er det afskedens tunge stund, vi står i, kan vi
i Kirkens rige skatkammer finde dyrebare ord
og ritualer til trøst og opmuntring. Noget, der
kan sætte ord på de mange og til tider forvirrende følelser, vi går med. Da kan det - igen: med
Guds hjælp – blive en smuk og værdig afrunding af livet her på jorden.
Et andet vigtigt møde er konfirmanderne. Det
er som regel spændende og givende at mødes
uge efter uge med vore dages unge, der formet
og præget af tidens kultur går i dialog med de
store og altid relevante spørgsmål: Hvem er jeg?
Hvad skal forme mit liv? Hvad giver mening i
en verden, hvor der er flere tilbud, end vi kan
overkomme at tage imod? Den proces og dialog
ser jeg frem til at være en del af i samspil med
de unge og deres forældre.
I de perioder, hvor jeg ikke har vikariater, afholder jeg retræter med fokus på stilhed og fordybelse. Jeg har også fået mulighed for at skrive
nogle bøger. De seneste år to meditationsbøger
og en lille bog, der rummer min egen livs- og
trosfortælling. De kan alle ses på Eksistensen.
dk, hvis det har interesse.
Jeg håber, at vi får et godt og frugtbart samarbejde. Det ser jeg frem til. Men det kan nemt
være, at jeg får brug for jeres gode tålmodighed
og overbærenhed - nok mest i starten.
Jeg kan kontaktes på mail poab@km.dk og fra
d. 1.10. også pr. telefon 97 57 40 50. Tøv ikke
med at tage kontakt, hvis der er blot det mindste, jeg måske kan bidrage med.
Poul Asger Beck
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TILBUD OM

MINIKONFIRMANDUNDERVISNING
FOR ELEVER I 4. KLASSE
PÅ BREUM SKOLE
I foråret inviterede vi til minikonfirmandundervisning.
Nogle af jeres børn var også meldt til. Desværre blev det
et meget lille hold, og vi valgte at aflyse. Derfor prøver vi nu igen at invitere i håb om, at flere har mulighed for og lyst til at deltage. Denne gang bliver vores tilbud
til de børn, der går i 4. klasse på Breum skole.
Aktiviteterne vil komme til at foregå i konfirmandstuen eller i kirken. Vi planlægger, at det
skal være onsdage fra kl. 14.00-16.00 i uge 35, 36, 37 og 38 afsluttet med deltagelse i høstgudstjenesten søndag den 22. september i uge 38.
Vi fortæller nogle af de gamle fortællinger, som rummer alt fra uhygge til livsvisdom, og som
ligger dybt i vores kultur. Vi forsøger at få fortællingerne til at møde det moderne børneliv.
Der vil også være masser af sang, leg, hygge og forskellige kreative aktiviteter på programmet.
Vi sørger for lidt frugt eller brød og noget at drikke.
Vi henter børnene på skolen. Så håber vi, at I kan hente dem
hos os, eller at de selv kan gå hjem. Hvis det ikke er tilfældet,
finder vi sammen med jer som forældre ud af noget.
Vi lægger informationen, og hvor man kan tilmelde sit
barn på skolens Intra.
Vi håber meget, at I synes jeres barn skal deltage i
minikonfirmand undervisningen.
Spørgsmål og tilmelding til
Margrethe Kristoffersen på:
tlf. 26312428 eller
mail: marg0893@live.dk.
Venlig hilsen
Mette Gautier, Anne-Lisbeth Olesen,
Lene Musgaard Christen, Karin Ulrick
og Margrethe Kristoffersen.
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Livets glæder og tidens gang
Små filosofiske overvejelser af Grethe Jensen
Grethe Jensen, som havde en ejendom sammen
med Henning Jensen på Langesgårdvej i mange år, døde i forsommeren i år. Henning lever
stadig og bor på Breumgård. Grethe var et meget flittigt og kreativt menneske, der altid var
i gang. Hvis det ikke var arbejde, var det med
hendes mange interesser: strikke, hækle, male,
sy, digte, læse, skrive, gå til foredrag, lytte til
musik, synge (f.eks. i Dorotheakoret), lave mad,
bage kager, sætte kaffe frem, hygge om og forkæle familien, osv osv.

Det hændte, at hun fik sine digte med i bladene, ligesom hun skrev nogle længere indlæg til
Skivebogen om sin barndom og ungdom, samt
beskrivelser af livet på landet midt i sidste århundrede. Hun ønskede at pille lidt af glansen
af »de gode gamle dage«, og at fastholde for
eftertiden, hvordan livet havde formet sig på
landet for nogle generationer siden, hvor velstanden ikke var så stor.
Vi har fået lov til at bringe et par af hendes små
filosofiske tekster, og det gør vi med glæde.
Sognepræst Toni Irgens-Møller

Om at bruge tiden!

Der er mange, der bruger udtrykket »at få tiden til
at gå«, eller endnu værre,«at slå tiden ihjel«.
Jeg bryder mig ikke om de udtryk. Som om tiden kun
er noget, man skal have has på, mens man venter på
noget bedre, som om man har ubegrænsede mængder af
den.
Nu ved jeg godt, at det kun er en udtryksform, som
man bruger uden at tænke over det. Noget, som jeg
måske også selv siger, uden at tænke over det. Jeg kom bare til at
tænke på en dag, at det i grunden er en dårlig måde, at udtrykke
sig på!
Som ældre må man jo regne med, at have endnu mindre tid at tage
af, så det er om at bruge den, mens man har den. Ikke bare at få
den til at gå!
Det er dette liv og denne tid vi skal få noget ud af. Bruge den
til noget godt, det må gerne være godt for andre også, men i hvert
fald godt for en selv!
Noget, der fylder en med glæde og tilfredsstillelse, så man synes
hver dag er en god dag! Og der igennem bliver man også til glæde for andre. For det er jo ikke kun sig selv, man skal have tid
til, men man kan nemt blive andres dårlige samvittighed, hvis man
forventer at de skal hjælpe en med at få tiden til »at gå«! Det
gælder både børn, familie og naboer.
Nej, brug tiden mens du har den, en dag slipper den op for os alle,
og så er det ikke rart at tænke på, at man måske de sidste år har
bestræbt sig på at »slå tiden ihjel«.
Brug den i stedet for!!
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De små glæder!

Glæde er sådan et dejligt ord, og en dejlig fornemmelse. Ikke sådan en evig lallende glæde. Man kan
jo ikke altid være glad! Men en stille indvendig
glæde. Glæde over de små ting i tilværelsen.
Hvis man aldrig føler glæde, sådan uden nogen særlig grund, tror jeg hverdagen bliver grå og trist.
Glæde over at solen skinner, og at det er en smuk
dag. Også over at det regner, når det har været tørt
i lang. En stille, mild sommerregn f.eks. over at alting grønnes
om foråret, at kornet modnes på marken om sommeren, over at planterne gror i haven, både blomsterne og de mere nyttige ting i køkkenhaven, for det smager nu bedst, det man henter i sin egen have!
Glæde over fuglenes sang forår og sommer, og over at se dem på fuglebrættet om vinteren. Over en smuk aftenhimmel, når solen går ned
i de pragtfuldeste farver. Over en efterårsskovs flotte farvespil!
Og træer og buske en vinterdag, når det hele er hvidt af rim, eller
der ligger et tykt lag sne på alt.
Duften af nyslået hø, af hyldeblomsterne en sommeraften, eller når
kornet dufter lige før det bliver høst!
Glæden over at være rask og rørig. Det er jo desværre ikke alle,
der kan glæde sig over det.
Over børn og børnebørn og andet familie. Over at mødes og få en
god snak. Også med naboer og venner, og forresten også helt fremmede,man møder og får en snak med kan give glæde i hverdagen.
Glæden over at fremstille et eller andet med hænderne, eller bare
at skrive sine tanker ned på papiret. Over at læse en god bog,
eller sidde helt stille og lytte til god musik. At høre et godt
foredrag, som sætter nye tanker i gang.
At gå en tur i haven en tidlig sommermorgen, se duggen perle på
græs og andre planter, se det hele vågne til live, når solen skinner.
Bare glæden over at være til. Glæde over livet!!

FORTÆLLEEFTERMIDDAG
Tirsdag den 24. september kl. 14 i Breum konfirmandstue
»Jyder i almindelighed og thyboere i særdeleshed«. Tidligere sognepræst
Anne Kirstine Langkjer er født og opvokset i Thy, og når hun bliver ivrig
slår hun over i landsdelens dialekt. Hun vil fortælle om det folkefærd, der
altid ved hvor nord er, og hvorfor. En eftermiddag med gode historier, og
det bliver ikke kedeligt!
Der er veldækket kaffebord og alle er velkomne!
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SORGGRUPPE I SALLING
Har du mistet et menneske, der stod dig nær?
Så er der mulighed for at deltage i en sorggruppe
torsdage fra kl. 15.00-17.00 på følgende datoer:
19. september, 3. oktober, 24. oktober, 		
7. november, 21. november, og 5. december.

Spørgsmål og tilmelding til: Margrethe Kristoffersen tlf. 26312428
Gruppen mødes i Graverhuset ved Hjerk kirke, 		
Hjerk Kirkevej 1 A, 7870 Roslev.

GRAVMINDEUDVALGET
PÅ JEBJERG KIRKEGÅRD
Vi begynder igen vores arbejde følgende onsdage: den 18.
september, den 23. oktober, den 13. november.
Møderne finder sted i konfirmandstuen i Jebjerg Præstegård og begynder kl. 9.30 med kaffe.
Alle, der er interesserede i, hvad gravstenene kan fortælle,
er meget velkomne.
Har I spørgsmål, må I gerne ringe på Bodil Stouby, tlf. 21 66
24 15.
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SOGNECAFÉ
Sognecafé eftermiddagene i konfirmandstuen i Breum fortsætter efter sommeren.
Vi håber, at der er rigtig mange, der har lyst til at komme og være med. Det bliver tirsdage i
ulige uger med opstart i uge 37.
Vi har forsøgt at lave et program, så der på forhånd er fastlagt noget af det, der sker nogle af
gangene. Tidrummet er som tidligere fra kl. 14.00 til 17.00.
Datoerne indtil jul bliver:
10. september Opstart med hyggeligt samvær, måske lidt oplæsning og fællessang.
24. september Fortælleeftermiddag: »Jyder i almindelighed og thyboer i
særdeleshed«. Med forhenværende sognepræst Anne Kirstine Langkjer.
Hun er født og opvokset i Thy. Når hun bliver ivrig, slår hun gerne over i
landsdelens dialekt. Hun vil fortælle om det folkefærd, der altid ved hvor
nord er, og hvorfor. Det bliver spændende og underholdende.
8. oktober
22. oktober

Gamle billeder og film fra Grønning og Grinderslev.
Emnet frit, evt. oplæsning og fællessang.

5. november

Gamle billeder og film fra Grønning og Grinderslev.

19. november

Frit (Her kan man evt. komme med ønsker eller indslag).

3. december
		

Anne-Lisbeth spiller til julehygge/sang, 			
evt. kan vi flette hjerter og stjerner.
Vi håber, at rigtig mange, også nogen af jer der ikke har været med før,
har lyst til at komme og være med til nogle hyggelige eftermiddage. Der
er kaffe, te, saftvand og kage i åbningstiden, og det er gratis.
Kom og vær med til at skabe et mødested på tværs af alder og interesser.

Ønsker du kørsel, så kan du ringe Lene på tlf.: 27624023/97584023 senest dagen før, så sørger vi for, at du bliver hentet og kørt hjem igen.
Venlig hilsen
Østsalling pastorats Menighedsråd
og den lokale kirkeudviklingsgruppe.
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SEPTEMBER
S

1. 11. s. e. trinitatis
9.00 Grinderslev Kirke v. TIM

M

2.

T

3.

O

4.

T

5.

F

6.

L

7. 10.30 Dåb i Jebjerg Kirke v. JJKJ

S

8. 12. s. e. trinitatis
9.00 Grønning Kirke v. TIM
10.30 Jebjerg Kirke v. TIM

M

9.

T

1. 14.30 Gudstjeneste på Jebjerg
Ældrecenter v. PAB
17.00 Jebjerg Kirke, fyraftensgudstjeneste v. PAB

O

2.

T

3.

F

4.

L

5. 10.30 Dåb i Jebjerg Kirke v. PAB

S

6. 16. s. e. trinitatis
9.00 Grinderslev Kirke v. PAB
10.30 Jebjerg Kirke Høstgudstj. v. PAB

M
T

7.
8. 14.00 Sognecafé, »Gamle billeder og film«
i Breum konfirmandstue

O

9.

T

10. 14.00 Sognecafé i Breum konfirmandstue
14.30 Gudstj. på Jebjerg Ældrecenter v. TIM

O

11.

T

12.

T

10. 19.00 Menighedsrådsmøde, Grønning

F

13.

F

11.

L

14.

L

12.

S

15. 13. s. e. trinitatis
9.00 Thise Kirke v. JJKJ
10.30 Jebjerg Kirke v. JJKJ

S

13. 17. s. e. trinitatis
9.00 Lyby Kirke v. MG
10.30 Thise Kirke v. MG

M

16.

T

17.

M
T

14.
15.

O

18.

O

16.

T

19.

T

17.

F

20.

F

18.

L

21.

L

19.

S

22. 14. s. e. trinitatis
10.30 Grinderlsev Kirke Høstgudstj.
v. MG. Dorotheakoret og minikonfirmander deltager

S

20. 18. s. e. trinitatis
10.30 Grønning Kirke v. PAB

M

23.

M
T

21.
22. 14.00 Sognecafé i Breum konfirmandstue

T

24. 14.00 Fortælleeftermiddag,
Breum konfirmandstue.
19.00 Sangaften, Jebjerg konfirmandstue

O

23. 19.00 Sangaften i Breum konfirmandstue

T

24. 19.00 Menighedsrådsmøde for alle råd i
pastoratet

O

25.

F

25.

T

26. 14.30 Gudstjeneste på Breumgård v. MG

L

26.

F

27.

S

L

28.

27. 19. s. e. trinitatis
9.00 Jebjerg Kirke v. MG
10.30 Grinderslev Kirke v. MG

S

29. 15. s. e. trinitatis
10.30 Lyby Kirke v. TIM
10.30 Grønning Kirke Høstgudstj. MG
og efterflg. frokost i forsamlingshuset
17.00 Thise Kirke Høstgudstj. v. MG
Dorotheakoret medvirker

M
T

28.
29.

O

30.

T

31. 14.30 Gudstjeneste på Breumgård v. MG

M
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OKTOBER

30.

NOVEMBER

DECEMBER

F

1.

S

L

2. Evt. dåb v. PAB

S

3. Alle Helgen
10.30 Jebjerg Kirke musikgudstj. v. PAB
10.30 Thise Kirke v. MG
Dorotheakoret medvirker
16.00 Grinderslev Kirke v. MG
Dorotheakoret medvirker

1. 1. s. i advent
10.30 Jebjerg Kirke Musikgudstj. v. PAB
10.30 Thise Kirke v. MG
14.00 Grinderslev Kirke v. MG

M

2.

T

3. 14.00 Sognecafé Anne-Lisbeth spiller til
julehygge/sang i Breum konfirmandstue

M

4.

T

5. 14.00 Sognecafé, »Gamle billeder og film«
i Breum konfirmandstue

O
T
F

6. 19.00 Foredrag, Breum konfirmandstue
7.
8.

L

9.

19.00 Händel og Haugen, billedkoncert,
Grinderslev Kirke
O

4.

T

5.

F

6.

L

7. Evt. dåb v. MG

S

8. 2. s. i advent
9.00 Jebjerg Kirke v. MG
10.30 Grønning Kirke v. MG

S

10. 21. s. e. trinitatis
9.00 Grønning Kirke v. MG
10.30 Lyby Kirke v. MG

M
T
O

11.
12. 14.30 Gudstjeneste på Jebjerg
Ældrecenter v. PAB
13.

T

14.

F

15.

L

16.

Kirkekaffe

S

17. 22. s. e. trinitatis
16.00 Jebjerg Kirke v. PAB

De fem kirker i Østsalling Pastorat har indført
kirkekaffe efter alle gudstjenester.

M

18.

T

19. 14.00 Sognecafé i Breum konfirmandstue

O

20.

T

21. 19.00 U2-koncert Thise Kirke
19.00 Menighedsrådsmøde Jebjerg/Lyby

F

22.

L

23.

S

24. Sidste søndag i kirkeåret
9.00 Lyby Kirke v. MG
10.30 Grinderslev Kirke v. MG

M
T

25.
26.

O

27.

T

28. 14.30 Gudstjeneste på Breumgård v. MG
19.00 Jebjerg Kirke Salmesangsgudstj.
v. PAB

F

29.

L

30.

TIM = Toni Irgens-Møller
MG = Mette Gautier
JJKJ = Jens Jacob Kaufmann Jensen
PAB = Poul Asger Beck
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SANGAFTEN I BREUM
Onsdag den 23. oktober kl. 19.00 i Breum konfirmandstue
En lykkelig begivenhed i danmarkshistorien er genforeningen i
1920, som fulgte efter et demokratisk valg, hvor Sønderjylland
stemte sig hjem til Danmark. I årene mellem nederlaget i 1864
og 1920 betød fællessangen ganske meget for sønderjyderne.
Mange af de sange vil vi denne aften synge sammen og knytte
lidt historie til. Næste år - i 2020 - vil der her i sognene være en
festlig og musikalsk markering af 100-året for genforeningen.
Som sædvanlig vil der også være plads til mange andre sange, som bliver ønsket og foreslået,
så velmødt til en hyggelig sangaften.

SANGAFTEN I JEBJERG
Den 24. september kl. 19.00 i konfirmandstuen
Organist Wojtek Sciborowski spiller til, og der er kaffebord.
Alle er hjertelig velkomne til hyggelige aftener med sang og spil

FOREDRAG
Onsdag den 6. november kl. 19.00 i Breum konfirmandstue
Lars Novrup Frederiksen fortæller om klosterliv og klostrenes
samspil med egn og folk, om Stubber Kloster og Grinderslev
Kloster.
Lars er født i 1952, gift med Ingrid og bor i Sevel. Interesser og CV er
omfattende: Naturelsker, bankdirektør, bagerbydreng, leder, ravsamler, kartoffelavler, sømand, forsikringssælger, grønlandsfarer, kajaksejler, svampefinder, områdedirektør.
Gennem hele sit liv har han altid haft stor interesse for historien. Da
finanskrisen var på sit højeste, søgte han adspredelse ved at researche
og skrive på sin debutroman, Kirstine. Bogen er produktet af hans
historiske interesse og fantasiverden igennem flere år.
Med udgangspunkt i bogen og sin historiske viden fortæller han levende om middelalderens
klostertid.
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Morgengudstjeneste i »Birkelunden«
En dejlig sommermorgen var tænkt som baggrunden for vores
morgengudstjeneste i »Birkelunden«. Det blev en overskyet
én af slagsen, så vi måtte ha´ tæpperne frem. Men alligevel
blev det en fin oplevelse med vores dygtige vikar, og han tog
os bl.a. med tilbage til én af de gammeltestamentlige lettere
umoralske historier, som også der viste, at magt korrumperer. En fin prædiken, dejlige salmer ledsaget af Anne Lisbeth
på harmonika - det kan hun jo også. Kaffen, rundstykkerne
og osten med snak om arrangementet og indholdet fuldendte
denne morgenstund.
Knud G. Andersen

Renovering af orglet i Thise Kirke
Foto: Solveig M. Pedersen

Thise menighedsråd har søgt Augustinusfonden om tilskud til
en gennemgribende renovering af vores orgel. Orglet er bygget
af Marcussen & Søn Orgelbyggeri. Det er efterhånden en gammel
sag fra 1945, men det vurderes af høj kvalitet af vores konsulent
Jens Chr. Hansen, både klangligt og teknisk, så orglet vurderes
som en værdig - om end mindre - repræsentant for orgler bygget i
denne periode. Og - for pokker da - vi er blevet tilgodeset med et
beløb på 200.000 kr! Så nu finder vi selv den resterende financiering med hjælp af Salling Provsti og vores egne disponible midler,
og så er målet at foretage denne fuldstændige renovering i 2020.
Knud G. Andersen

U2 GUDSTJENESTE
Torsdag den 21. november kl. 19.00 i Thise Kirke

- blev aflyst
i august
og opføres
nu

Vi inviterer til en musikalsk aften med akustiske numre fra U2’s fantastiske musikalske univers. En aften, hvor vi sammen med tilhørerne vil skabe et særligt rum af oplevelser, eftertænksomheder, bøn og fællessang. U2 er et af tidens
mest legendariske rockbands. De er bl.a. kendt for
utallige hits, hvor de fleste af deres tekster er fyldt
med kristne referencer. Det er disse referencer der
er omdrejningspunktet for denne aften.
Musik og guidning gennem aftenen leveres af:
Aksel Toft: forsanger og præst. Mikkel Zedlitz
Alberg: guitar og kor. Lars Zedlitz Alberg: guitar,
sang og kor.
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Digital rundvisning i Thise Kirke
Kirker har altid været nogle mystiske bygninger. Ikke mindst at opholde sig i. Sådan
har jeg det i hvert fald.
Så skal man rejse sig, så ned og sidde igen.
Så op igen… åh nej. Det var ikke der, man
skulle rejse sig!
Heldigvis opdager man, at det ældre ægtepar
foran bliver siddende, så man nøjes med at
lave et lille hop på bænken.
Det at være mystisk er både noget der gør
kirken spændende, men også noget der afholde folk for at komme. Selvom de egentlig
har lyst.
Derfor har vi i Thise arbejdet på at gøre kirken mere jordnær, hvilket er en større opgave
for en bygning med direkte forbindelse til
himlen.
Vi startede med at smide nøglen væk. Så man
har længe kunnet kikke ind uden frygt at
støde på præster, menighedsrådsmedlemmer
eller andre udyr. For da slet ikke at tale om
den frygtede kirkekaffe.
Det har givet folk mulighed for at udforske,
men også mulighed for at bruge kirken helt
for dem selv. Kirken blev lidt lettere tilgængelig og lidt mindre farlig.
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Nu tager vi et skridt mere.
På kirkegården og inde i kirken er opsat 9
QR-koder. En QR-kode er en udvidet stregkode, som man kan skanne med sin smartphone. Gør man det, for man adgang til en af
de 9 film om Thise Kirke. Det er simpelthen
en digital rundvisning.
Ude foran kirken står et oversigtskort, hvor
posterne er markeret. Så du kan gå en tur, og
få historien om selve bygningen eller f.eks.
om kirkens krucifiks. Du kan også finde ud
af, hvorfor der egentlig hænger et skib inde
i kirken.
Du kan vælge at gå hele ruten, eller blot
scanne en enkelt kode du tilfældigt kommer
forbi.
Selvom der ikke er inkluderet en guide i
»fællesrejsning«, så håber vi alligevel, at kirken igen er blevet lidt mindre mystisk. Vi
vil i hvert fald gerne invitere folk til at lære
deres kirke at kende. Så kan man kun komme
til at holde mere af den, og måske blive lidt
mere tryg ved at komme i den.
Daniel Plougmann Stisen,
Næstformand Thise Menighedsråd

Händel & Haugen
Trompetist
Dorthe Zielke
Organist
Søren Johannsen
Billeder af
Arne Haugen
Sørensen

Händels Messias i nye musikalske arrangementer for
trompet og orgel i samspil
med Arne Haugen Sørensens
betagende malerier.
Under koncerten projiceres
de fortællende billeder om
Jesu fødsel og liv op i kirkerummet.

TIRSDAG DEN 3. DECEMBER KL. 19.00
I GRINDERSLEV KIRKE
Aftenen byder også på den kendte og elskede
julemusik!
ALLE er hjertelig velkomne!

BILLED
KONCERT
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PILGRIM
I VIBORG
STIFT
Viborg Stift har udgivet en folder med
kort over vandreture, hvor du kan opleve
en kirke undervejs.
Du behøver ikke gå langt for at gå pilgrim - din vandring begynder med det
første skridt. Du kan vælge at gå alene
eller dele din tur og dine tanker med andre. Fælles for pilgrimme er den åndelige
søgen efter svar – måske på et problem,
måske i livet, måske i vandringen med
Gud.
Du kan finder kort og yderligere oplysninger på www.viborgstift.dk.
I Salling er der flere afmærkede vandringer, hvor du kan komme til Sæby Kirke,
Glyngøre og Nautrup Kirker, Krejbjerg
Kirke og Balling Kirke.
Folder med kort vil blive lagt frem i vores
5 kirker.

KIRKEKALENDER
KIRKEKALENDER - NU SOM APP
Alt fra kirkerne i Østsalling Pastorat på din telefon.
Folkekirkens IT har udgivet en
applikation til smartphones og tablets,
som virker både på iOS og Android. I
Kirkekalender kan du finde alle landets
kirker (selvfølgelig også vore sognekirker), og se alle arrangementer, kontaktoplysninger, fakta om sognet og meget
mere.
Kirkekalenderen er gratis og kan hentes
fra enten App Store (iOS) eller Google
Play (Android).

FACEBOOK
Gå ind og følg vores facebookside »Østsalling Pastorat - ny«
og klik gerne »Synes godt
om«. Her vil altid blive bragt nyheder
og meddelelser.

SOGN.DK
Her finder du bl.a. en opdateret kalender for alle sogne.
De kirkelige handlinger,
gudstjenester, dåb og bisættelser/begravelser samt information om
kulturelle arrangementer.

14

ØSTSALLING PASTORAT
Sognepræster:
Mette Gautier · Åkjærsvej 2,
Breum · 7870 Roslev
Tlf. 97 57 60 60 / 61 15 15 82
Mail: mega@km.dk
Toni Irgens-Møller
Kirkegade 2, Jebjerg
7870 Roslev
Tlf. 97 57 40 50 / 21 48 36 74
Mail: toej@km.dk
Mandag er fast fridag for begge
præster. Telefonsvarer angiver
vagthavende præst.

Grinderslev Kirke
Organist Anne-Lisbeth Olsen
Tlf. 28 96 13 60
Mail: Trilom@gmail.com

Kirkeværge Fritz Skytte
Tlf. 97 58 41 88 / 23 29 53 03
Mail: kirstenskytte@dlg.dk
Kirketjener Kirsten Skytte
Tlf. 97 58 41 88 / 23 36 36 68
Mail: kirstenskytte@dlgpost.dk
Sognets hjemmeside:
Sogn.dk/Grønning

Thise Kirke
Organist Anne-Lisbeth Olsen
Tlf. 28 96 13 60
Mail: Trilom@gmail.com
Graver Jørgen Skovbo Jørgensen
Tlf. 24 67 82 80
Mail: skovbothise@gmail.com

Graver Peder Pedersen
Tlf. 97 57 81 30 / 40 29 71 02
Mail: pedersen@sallingweb.dk

Menighedsråd:
Formand Knud Gert Andersen
Tlf. 30 11 99 46
Mail: knudga@energimail.dk

Menighedsråd:
Formand Jørgen Holøv
Tlf. 40 10 66 20
Mail: Jho@fiberpost.dk

Kirkeværge
Lars Prier Andreasen
Tlf. 23 11 12 02
Mail: prierandreasen@mail.dk

Kirkeværge Poul Jensen
Tlf. 40 18 56 62
Mail: poulj57@gmail.com

Sognets hjemmeside:
Sogn.dk/Thise

Sognets hjemmeside:
Sogn.dk/Grinderslev

Grønning Kirke
Organist Anne-Lisbeth Olsen
Tlf. 28 96 13 60
Mail: Trilom@gmail.com
Graver Peder Pedersen
Tlf. 97 57 81 30 / 40 29 71 02
Mail: pedersen@sallingweb.dk
Menighedsråd
Formand Jens Christensen
Tlf. 21 76 82 87
Mail: jens@bjornsholm.dk

Jebjerg Kirke
Organist/kirkemusiker
Wojtek Sciborowski
Tlf. 25 36 92 21
roslev2512@gmail.com
Jebjerg Kirkegård,
Graver Margit Kjær
Tlf. 29 29 80 40
Mail: margit-kjaer@yahoo.dk

Deadline: Idéer, indlæg
og forslag modtages gerne,
senest 20. oktober 2019.
Layout & tryk:
Kirkebladet.nu |
Videbæk Bogtrykkeri A·S

adm. Bo Kvols
Tlf. 30 66 98 94
graverkontorjebjerg@mail.dk
Menighedsråd,
fælles med Lyby Sogn
Formand
Erik Vestergaard Kristensen
Tlf. 28 59 36 88
Mail: erikv@kristensen.mail.dk
Kirkeværge
Knud Erik Stengaard
Tlf. 21 46 14 60
Mail: mail@stengaardaps.dk
Sognets hjemmeside:
Sogn.dk/Jebjerg

Lyby Kirke
Organist/kirkemusiker:
Wojtek Sciborowski
Tlf. 25 36 92 21
roslev2512@gmail.com
Graver Jørgen Skovbo Jørgensen
Tlf. 24 67 82 80
Mail: skovbothise@gmail.com
Menighedsråd,
fælles med Jebjerg Sogn
Formand
Erik Vestergaard Kristensen
Tlf. 28 59 36 88
Mail: erikv@kristensenmail.dk
Kirkeværge
Knud Erik Stengaard
Tlf. 21 46 14 60
Mail: mail@stengaardaps.dk
Sognets hjemmeside:
Sogn.dk/Lyby

Redaktion
Margrethe Kristoffersen
Mobil 26 31 24 28
marg0892@live.dk
Connie Gervald Pedersen
Mobil 21 82 23 22
conniegervald@gmail.com
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DU GAV MIG, O HERRE, EN LOD AF DIN JORD
1. Du gav mig, o Herre, en lod af din jord,
3. Så lær mig at leve, o Gud, som jeg kan,
som jeg nu min egen må kalde.
frimodigt som fuglen i skove,
Du gav mig et dagværk og brød til mit bord.
og takke for regnen, som vander mit land,
Her lever jeg trygt på dit mægtige ord,
for solskin og varme i sommerens brand,
der taler til mig som til alle.
for avl i min lade dig love.
Her bygtes mit bo,
Hvad magted jeg vel,
her nyder jeg ro
om du ej gav held?
og kan dig med glæde påkalde.
Det vokser jo, medens vi sove
2. Af henfarne slægter jeg arved den vang,
hvis muld jeg for udsæd nu pløjer.
Her rydded de marken for stene engang
og dyrked den siden med suk eller sang.
		
Nu, Herre, for dig jeg mig bøjer:
den mark, som blev min,
var altid dog din.
Min tanke til dig jeg ophøjer.

4. Så lær mig da, Herre, at dig til behag
jeg bruger det pund, mig blev givet,
at fylde med hæderligt virke min dag,
at hjælpe og værne om den, som er svag,
at elske, thi deri er livet.
Og giv mig til sidst
et navn, Herre Krist,
som er i din livsbog indskrevet!
K.L. Aastrup, 1945

