Kirkebladet
ØSTSALLING PASTORAT

Foto: Solveig Pedersen

Nr. 7

Sommer 2016

Juni - Juli - August

Konfirmandprædikener
Konfirmandforberedelse
I forbindelse med undervisningen har konfirmanderne tilrettelagt og gennemført et par
gudstjenester på deres egne præmisser, en i
Selde kirke og for nogens vedkommende en
i Thise kirke.
Her bringes de to prædikener samt teksterne,
de er skrevet ud fra.
Vi skal nu høre fra Markus evangeliet
Det første bud i loven (Markus 12,28-31)
v. 28 En af de skriftkloge, som havde hørt
dem diskutere og lagt mærke til, at Jesus
svarede dem rigtigt, kom hen og spurgte
ham: »Hvilket er det første af alle bud?«
v.29 Jesus svarede: »Det første bud er: ”Hør
Israel! Herren vor Gud, Herren er én”, v30
og du skal elske Herren din Gud af hele dit
hjerte og af hele din sjæl og af hele dit sind
og af hele din styrke. v.31 Dernæst kommer:
”Du skal elske din næste som dig selv ”.
Intet andet bud er større end disse.«
Prædiken:
Det, vi lige har hørt hos Markus, er, at Jesus
snakker med en af de skriftkloge.
Det, de taler om, er, hvordan man får det
bedste forhold til Gud og hvilke bud skal
man følge.
Det ene bud er, at man skal være inderlig og
optaget af Gud af hele sit hjerte.
Og det andet bud er, at man skal elske sin
næste, som man skal elske sig selv.
Jesus siger at ”der er ingen bud der er større
end dem”
De bud er lige vigtige i forhold til hinanden.
Man kan ikke bare tage buddet om at være
optaget af Gud og så samtidig være tarvelig
mod sine medmennesker.
Man er nødt til også at være imødekommende over for sine medmennesker og behandle
dem med respekt.
Når Jesus siger, at de to bud er lige vigtige så
betyder det, at de påvirker hinanden og giver
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hinanden energi.
Amen.
Nadveren (Markus 14,17-21)
v.17   Da det blev aften, kom han og de
tolv. v.18  Og mens de sad til bords og spiste,
sagde Jesus: »Sandelig siger jeg jer: En af jer
vil forråde mig, en der spiser sammen med
mig.« v19  De blev bedrøvede og begyndte
én efter én at spørge ham: »Det er vel ikke
mig?« v20   Han sagde til dem: »Det er en
af de tolv, en der dypper i samme fad som
jeg. v.21   For Menneskesønnen går bort,
som der står skrevet om ham; men ve det
menneske, som Menneskesønnen forrådes
af. Det var bedre for det menneske, om det
aldrig var født.«
Prædiken:
Den historie vi lige har hørt, fortæller om
Jesu sidste måltid med sine venner. Men
hvad er venner egentlig? Hvad betyder de
for os? Og hvad er et fælles måltid? Venner
er der jo flere af. Der er meget tætte venner,
det er dem, man kan fortælle alt stort set, for
eksempel fortælle det man ikke engang vil
fortælle sine forældre og sine hemmeligheder. Så er der normale venner, som man
fortæller om sin hobby, og hvad man har
lavet. Der er også bekendte, dem ser man
ikke så meget, men man kender dem stadig.
Måltidet, som vi har hørt om, er Jesu sidste
måltid skærtorsdag, hvor han spiser med
sine venner. Et måltid kan være mange ting.
Et måltid kan være 3 retters menu med sin
familie eller venner eller at sidde og spise
et æble, men er det maden der gør det eller
er det dem man har omkring sig? Det er
jo kedeligt at være alene og sidde at spise.
Det er meget hyggeligere at have venner
eller familie omkring sig. Der er jo nogen at
snakke med, og man kan dele ens oplevelser
med dem man bedst kan lide.
AMEN

HALLØJ I PRÆSTEGÅRDSHAVEN
Søndag den 11. juni, kl. 14.00
i Jebjerg Præstegård

Kom til en festlig eftermiddag i præstegårdens dejlige have
- og tag gerne familie og venner med.
Program:
Gudstjeneste i haven
Kaffe/the/sodavand og kage
Musikalsk underholdning med Wojtek Sciborowscy,
Steffen og Julie Schmidt
Gamle lege, kroket, høvdingspil m.m.
Medbring selv stol eller tæppe!
Ved dårligt vejr, afholdes arrangementet i Jebjerg kirke.
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Lokal kirkeudvikling
Østsalling Pastorat er med i projekt ”Lokal
Kirkeudvikling.” Thise har deres egen
gruppe og vi andre i pastoratet er i en
gruppe. De andre pastorater i Nordøstsalling er også med i projektet.
Projektet er sat i værk af Kirkefondet, som
er en uafhængig folkekirkelig organisation,
der hjælper i arbejdet med at skabe liv og
vækst i menighederne.
Projektet vil forløbe over 2 år, hvor der er
fælles tema/inspirationsdage for alle deltagere og besøg af mentor fra Kirkefondet i
de forskellige grupper.
Gruppedeltagerne er for nogles vedkommende medlem af MR, andre er udenfor
MR.
Vores gruppe består af Bent Jensen, Breum,
Steen Værge, Mogenstrup, Erik V. Kristensen, Jebjerg, Anna Marie Christensen, Bostrup, Toni Irgens Møller, Jebjerg,
Kirsten Skytte, Lyby Strand, Lene M. Christensen, Ø. Grønning.
Vi har haft 2 møder, hvor vi bl.a. har diskuteret, hvilke styrker, der er i vore sogne,
som vi kan arbejde videre med og hvilke
områder, der kan sættes ind på for at
forbedre kirke/og sognelivet.
De emner, som vi har på tegnebrættet nu og
i ikke prioriteret rækkefølge er:
Fællesskabet omkring gudstjenesten.
Synlighed på de sociale medier.

Fælles mødested for alle aldre i form af
”Sognets Dagligstue” - diakoni på forskellige planer.
Fortrolighed omkring gudstjenesten –
folder, som fortæller om de enkelte dele i
gudstjenesten.
Mulighed for åben kirke i forbindelse med
katastrofer og mulighed for at tænde lys.
Opfølgning på konfirmandundervisning.
Vi har, når Kirkebladet udkommer, haft
besøg af vores mentor, som kommer og
vejleder os og giver ideer til det videre
arbejde. Vi skal have valgt et par emner ud,
som vi så går i dybden med og derfor kan
det godt være, at vi kontakter nogle af jer,
til at komme med jeres ideer/oplevelser, så
vi har noget helt konkret at arbejde med. Vi
er jo alle ressourcepersoner i det her forløb
og det gælder om, at få en – med et moderne
udtryk – bæredygtig udvikling.
Hvis der er nogle af jer, som tænker, at
I godt vil være med i arbejdet omkring et
af ovenstående emner, så ring til en af os
i gruppen eller måske har I andre ideer til
udvikling af kirkelivet?
En måde, at udbrede arbejdet på, kan jo
være, at vi ligger noget materiale op i
kirkerne, så kan der måske blive noget snak
om det til kirkekaffen og på den måde involvere nogle flere i det.
Lene Musgaard Christensen

4

SOLNEDGANGSGUDSTJENESTE
I LYBY KIRKE
Torsdag den 4. august, kl. 20.00

Asger Lavrsen medvirker på trompet
Efter gudstjenesten serveres der kirkekaffe
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Kære borgere i Breum og omegn
Kan vi gøre det igen???? – stå sammen,
når det er nødvendigt
Vi kunne det da Breum skulle forskønnes –
Breum 2020, vi har fået en smuk by, og der
arbejdes fortsat med denne byforskønnelse.
Vi kunne stå sammen, da man ikke ønskede
store vindmøller tæt på bebyggelse.
Nu er der igen brug for et sammenhold og
engagement… der skal vælges et nyt menighedsråd. Orienterings- og opstillingsmøde er den 13. september 2016.
For Grinderslev kirke skal der vælges 6
personer + suppleanter.
Hvorfor er det nødvendigt med et menighedsråd? Et menighedsråd er den ”bestyrelse”, som vælges hvert 4. år.
Menighedsrådets centrale opgaver og
kompetencer er:
• At forvalte den kirkelige økonomi i
sognet
• At have ansvar for drift og vedligeholdelse af kirke, kirkegård, menighedslokaler, præsteboliger.
• At ansætte og være arbejdsgiver for
kirkefunktionærer, det vil sige alle
medarbejdere ved kirke og kirkegård
bortset fra præsterne.
• At tilrettelægge det kirkelige liv i sognet
i samvirke med præsten
• At indstille, hvilken ansøger, der skal
ansættes i et ledigt præsteembede.
Menighedsrådets opgave er at drive organisationen “Grinderslev kirke”.
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Der er en økonomi, som har betydning for
den daglige drift. Der er bygninger, som
skal vedligeholdes. Der er et personale,
der skal have gode arbejdsbetingelser og
sikres en god arbejdsplads. Menighedsrådets skal sammen med præsten sikre et
godt kirkeliv og et spændende kulturelt liv
i Grinderslev sogn.
Grinderslev kirke står der med sine tykke
gamle mure og virker som en selvfølgelighed både i vores landskab, men vel for
de fleste også i vores bevidsthed, et hus
og institution vi kan bruge ved livets store
øjeblikke. Her mødes vi omkring ritualer
og i relationer. Vi mødes til dåben, konfirmationen, bryllup, begravelse og til gudstjenesterne.
Kirkerummet og kirkegården er fortællingen om generationers liv, glæde og sorg,
men også om deres håb og kærlighed.
Kirken er en del af vores lokalsamfund,
lige såvel som både hallen, brugsen og
kroen. Et levende lokalsamfund skabes
af samarbejde mellem aktørerne. Eks.
er arbejdsgruppen Foreninger på Tværs,
som igennem de sidste 6 år har arrangeret et spændende foredrag, et samarbejde
mellem lokale aktører.
Men Grinderslev kirke er vel kun en
selvfølgelighed så længe der er nogen der
finder den vigtig!
For at kirken fortsat kan være er et aktivt
og godt sted i lokalsamfundet, er det nødvendigt med opbakning og engagement
fra befolkningen i sognet. Der har i mange

generationer været et menighedsråd, som
har villet, og ydet en indsats for at drive
Grinderslev kirke.

Det er et spændende og givende arbejde.
Man får en stor og bred indsigt og møder
en masse dejlige mennesker.

Vi har alle en travl hverdag, tiden flyver
afsted, vi har alle så meget vi vil. Det er
kun fantasien, som sætter grænser for
vores muligheder. Jeg vil dog appellere
til, at man lige tager en dyb indånding og
mærker efter, om det er nu, man kan tænke
sig at være aktiv omkring vores kirke i
Grinderslev.

Vi har igennem de sidste 4 år arbejdet tæt
sammen med Thise, Grønning og Jebjerg
-Lyby menighedsråd i Østsalling Pastorat.
Der ligger inspirerende muligheder for
lokal kirkeudvikling i dette samarbejde.
Irene Skriver
Formand for Grinderslev Menighedsråd

Foto: Solveig Pedersen
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Gudstjenesteliste for juni 2016 - september 2016

Juni

Juli

O 1
T

2

L

4

F

S

2. s. e. Trinitatis
09.00 Jebjerg kirke LFP
10.30 Thise kirke LFP
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T

9

10.00 MR Thise

F 10

F 17

7

L

9

8
7. s. e. Trinitatis
09.00 Gudstjeneste Grinderslev kirke LFP
10.30 Gudstjeneste Lyby kirke LFP

28
10.00 MR Thise

T 14
F 15
L 16

18.30 MR Jebjerg-Lyby
18.00 MR Grinderslev

S 17

8. s. e. Trinitatis
09.00 Gudstjeneste Jebjerg kirke LFP
10.30 Gudstjeneste Thise kirke LFP

29

M 18
T 19

4. s. e. Trinitatis
09.00 Gudstjeneste Lyby kirke TIM
10.30 Gudstjeneste Grinderslev kirke LFP

O 20
25

T 21
O 22

T 21
F 22
L 23
24

T 23
F 24
L 25

Evt. lørdagsdåb TIM

S 26

5. s. e. Trinitatis
09.00 Gudstjeneste Thise kirke TIM
10.30 Gudstjeneste Jebjerg kirke TIM

M 27
T 28

8

T

O 6

14.30 Gudstjeneste Jebjerg Ældrecenter TIM

M 20

O 29

27

O 13

L 18
S 19

5

T 12
24

T 14

6. s. e. Trinitatis
09.00 Gudstjeneste Jebjerg kirke LFP
10.30 Gudstjeneste Grønning kirke LFP

M 11

3. s. e. Trinitatis
10.30 Gudstjeneste Grønning kirke LFP
14.00 Friluftsgudstjeneste i Jebjerg
Præstegård - musik og leg TIM

M 13

T 16

T

S 10

L 11

O 15

3

F

O 8

S 12

S

2

M 4
23

M 6
T

1

L

3

5

F

T 30 10.30 Gudstjeneste Breum Ældrecenter LFP

Evt. lørdagsdåb LFP
9. s. e. Trinitatis
09.00 Gudstjeneste Grønning kirke LFP
10.30 Gudstjeneste Jebjerg kirke LFP

30

M 25
T 26
O 27
T 28
26

F 29
L 30
S 31

10. s. e. Trinitatis
09.00 Gudstjeneste Lyby kirke TIM
10.30 Gudstjeneste Grinderslev kirke TIM

August
31

M 1
T

2

O 3
T

4

F

5

S

7

L

20.00 Solnedgangsgudstjeneste i
Lyby kirke med trompetspil TIM

T

1

L

3

F

S

2

4

15. s. e. Trinitatis
09-00 Gudstjeneste Thise kirke TIM

6
11. s. e. Trinitatis
10.30 Gudstjeneste Jebjerg kirke TIM
10.30 Gudstjeneste Thise kirke LFP

9

O 10
T 11

TIM = Toni Irgens-Møller
LFP = Lars Foldager Pedersen
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M 8
T

September

MR = Menighedsrådsmøde

10.00 MR Thise
14.30 Gudstjeneste Jebjerg Ældrecenter TIM

F 12
L 13
S 14

12. s. e. Trinitatis
09.00 Gudstjeneste Jebjerg kirke TIM
19.00 Gudstjeneste Grønning kirke TIM

33

M 15
T 16
O 17
T 18
F 19
L 20

Evt. lørdagsdåb TIM

S 21

13. s. e. Trinitatis
10.30 Gudstjeneste Lyby kirke TIM
10.30 Gudstjeneste Grinderslev kirke LFP

T 23
T 25
F 26

Jebjerg - Lyby
Kirkebil koordineres af sognepræsten på telefon 9757 4050 eller mail.
Den kan bestilles til gudstjenester og arrangementer.
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M 22
O 24

KIRKEBIL
Grinderslev
Kirkebilen til kirkelige handlinger i Grinderslev bestilles senest lørdag kl. 14 hos Fly Taxa
telefon 9754 5211 eller Sognepræst
Lars Foldager telefon 9757 6060.

10.30 Gudstjeneste Breum Ældrecenter LFP
18.00 MR Grinderslev

L 27
S 28
M 29
T 30
O 31

14. s. e. Trinitatis
09.00 Gudstjeneste Jebjerg kirke LFP
10.30 Gudstjeneste Thise kirke LFP

35
Lysekrone i Lyby kirke set nede fra
Foto: Solveig Pedersen
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Konfirmation i Lyby kirke den 24. april 2016
Fra venstre: Jeanette Sarup Christensen, Mikkel Vistisen Nygaard, Sidsel Korsgaard Nørgaard

Konfirmander i Jebjerg kirke den 22. april 2016
Nederste række fra højre: Frida Stouby Strøm, Anne Beuchert Jensen, Cecilie Olsen, Laura Tommerup
Sørensen, Marie Lillie Lundby. 2. række: Emma Pipaluk Damgaard Pors, Lise Holm Thomsen, Sandra Christine
Vinding Christensen, Line Bak Klausen. 3. række: Sidsel Korsgaard Nørgaard, William Sinus Schmidt, Rasmus
Hvidbjerg Bæk, Mikkel Vistisen Nygaard, Jeanette Sarup Christensen. 4. række: Magnus Lillie Lundby, Toke
Østergaard, Sargon Habeel, Lasse Bak Wager, Nicklas Svindt Svenstrup, Simon Mousten Vestergaard Kristensen
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Konfirmander Thise kirke den 2. april 2016
Bagerst fra venstre: Rasmus Heilskov Østergaard, Simon Gjørup Mortensen, Jakob Grønbæk Otte.
Siddende fra venstre: Laura Heiden Kaptajn, Iben Prier Andreasen, Alma Damgaard Jensen, Matilde Juul
Kanne, Pernille Hausted Børsting, Amalie Tøtrup Jensen.

Konfirmander Grønning kirke søndag den 9. april og Grinderslev kirke den 16. april 2016
Øverst fra venstre: Kristian Haldborg, Jacob Lillie Halborg Andersen, Taj Baadsgaard, Henrik Korsgaard
Lauersen, Andreas Østergaard Hansen, Ricky Varde Pedersen, Oliver Søndborg Juhl, Jesper Østergaard
Andersen, Martin Svindt Jeppesen, Asbjørn Ulsø Dammark, Mathias Langberg Hinge, Anders Færk Henriksen
Forrest fra venstre: Malene Panduro Nielsen, Maja Rask Jespersen, Merete Holmgaard Stagstrup, Cecilie
Hovgaard, Anne Svane Thorsen,Julie Victoria Gamme Jensen
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Orientering om Jebjerg kirkegård
Der bliver lavet to nye afdelinger på Jebjerg kirkegård. Dette påbegyndes her i 2016.
Der er mange, der har undret sig over en masse røde pinde på græsplænerne på kirkegården
Her under kan man se et billede, hvor der er indrammet et par områder med rødt på den
nordlige side samt på den sydøstlige del. Det er her pindene står.
Pindene skal bruges til afsætning af de nye afdelinger med urne- og kistegravsteder.
Bo Kvols

Billede af kirkegårdens sydøstlige del. Plænegrave til
kister og urner
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Billede af plænen til urnegrave, som anlægges på kirkegårdens nordlige del

Orientering om Jebjerg kirkegård

Oversigtskort. Urnegrave anlægges på kirkegårdens nordlige del, markeret med rød ramme. Plænegrave til kister og
urner anlægges på kirkegårdens sydøstlige del, markeret med rød ramme.

ØSTSALLING PASTORATS JULEHJÆLP
Sidste år vedtoges det i Østsalling pastorat, at man vil forsøge at samle midler,
så det er muligt at yde en ekstra lille hjælp til hårdt trængte familier i pastoratet
i forbindelse med julen. Julen 2015 lykkedes det at hjælpe 4 familier. Vi ville
gerne kunne nå endnu længere ud. For at gøre dette muligt er vi selvfølgelig afhængige af, at andre, som kan afse en et pengebeløb, bidrager til julehjælpskassen. Danskerne er så gode til at bidrage til store indsamlinger til internationale
formål. Skulle vi måske ikke tænke på at hjælpe i vore egne sogne. Dette kan
man gøre i form at lægge et bidrag i kirkernes indsamlingsbøsser i forbindelse
med gudstjenester og andre arrangementer i kirkerne.
Eller man kan overføre et beløb til julehjælpskontoen: 8500 – 4560 630 110
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Siden sidst i sognene
Døbte

26. februar i Grønning Kirke
27. februar i Grinderslev Kirke
27. februar i Grinderslev Kirke
27. februar i Grinderslev Kirke
27. februar i Grinderslev Kirke
27. februar i Grinderslev Kirke
6. marts i Grinderslev Kirke
3. april i Lyby Kirke

Jannik Helsted Ravn
Alba Emillie Gram-Hanssen
Elias Midtiby Møberg
Asger Kristian Brøchner Dyhrberg
Marie Jerga Kirkegaard
Victor Kirkegaard Jensen
Felix Justesen
Aura Skovbølle Engel G Gudiksen

Begravede/bisatte
11. februar
24. marts
11. april
15. april
20. april

Agnethe Sørensen bisat fra Jebjerg Kirke
Kaj Dyrberg bisat fra Grønning Kirke
Ingrid Simonsen jordfæstet ved Grinderslev Kirke
Frode Jensen bisat fra Grinderslev Kirke		
Dagny Pedersen jordfæstet fra Jebjerg Kirke

Redaktion
Anna Marie Christiansen - Tlf. 2999 4001 - amcservice@adslhome.dk
Toni Irgens-Møller - Tlf. 9757 4050 - toej@km.dk
Lars Foldager Pedersen - Tlf. 9757 6060 - laped@km.dk
Deadline:
Billeder og forslag til artikler modtages gerne senest den 25. juli 2016.
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Kontakter Grinderslev, Grønning, Thise, Jebjerg & Lyby
Sognepræsten
Grinderslev,
Grønning, Thise
Sognepræst
Lars Foldager Pedersen
Tlf. 97 57 60 60
Åkjærvej 2, Breum
7870 Roslev
laped@km.dk
Ferie- og fridage
Fast fridag: mandag
25.-26. juni 2016
30.-31. juli 2016
13.-14. august 2016
Organist
Anne-Lisbeth Olsen
Tlf. 97 59 73 10
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

Sognepræsten
Jebjerg-Lyby

Menighedråd
Grinderslev

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

Formand
Irene Skriver
Tlf. 97 57 64 37

Ferie- og fridage
4.-5. juni 2016
27.-28. august 2016
2.-29. juli 2016
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.
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

Kirkeværge
Jens Thorsen
Tlf. 97 57 80 54
Kasserer
Sussi Stender
Tlf. 30 88 57 42
sussistender@fibermail.dk

Menighedråd
Grønning
Formand
Jens Christensen
Tlf. 97 58 40 23
Kirkeværge
Fritz Skytte Jensen
Tlf. 97 58 41 88
Kasserer
Niels Henrik Thordal
Tlf. 97 58 40 34

Menighedråd
Thise

Menighedråd
Jebjerg-Lyby

Formand
Knud Gert Andersen
Tlf. 97 57 81 46

Formand
Erik Vestergaard Kristensen
Tlf. 97 57 45 58 / 28 59 36 88
erikv@kristensen.mail.dk

Kirkeværge
Ingrid Christensen
Tlf. 97 57 81 94

Kirkeværge
Kristian Goul
Tlf. 97 58 40 11 / 22 13 63 21
dagmargoul@yahoo.dk

Kasserer
Kathrine Nielsen
Tlf. 25 12 48 57
knielsenthise@gmail.com

Kasserer
Anna Marie Christiansen
Tlf. 29 99 40 01
amcservice@adslhome.dk
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At finde det frem, du havde glemt, at du havde gemt
lebøre. Konfirmationsfesten er en rigtig
fest. For den begynder i kirken. I det hus,
der husker, hvad der er sket i generationer.
Kirken gemmer og husker alt det levede liv,
der er strømmet igennem den. Dåb, konfirmationer, vielse, begravelse og fortællingerne om opstandelsen. Stenene, bænkene,
gulve, mure og lofter, døbefonten, alteret og
knæfaldet husker og er med til at skabe den
særlige stemning, der er i et kirkerum.
Det er vigtigt, at vi ikke glemmer de store
og forunderlige tildragelser i livet helt. Det
er vigtigt, at de bliver gemt og passet på. Et
barn er noget af det mest forunderlige, der
kan komme ind i vore liv. Vi kan ikke lægge
det fra os, for det er der i sin totale magtesløshed og afhængighed. Sådan begynder et
menneskeliv. Det er en total livsomvæltning
for de, som bliver forældre til den lille størrelse. Intet bliver igen det samme. Alligevel kommer der en ny hverdag, hvor det er
nemt at komme bort fra det storslåede, som
vi aldrig troede, vi ville glemme.
Derfor er det vigtigt med festerne. For vi
skal hjælpe hinanden med at huske det, vi
har det med at glemme, at vi har gemt: At
der er store forunderlige – ja guddommelige
– ting på spil i vores hverdagsliv.
Sognepræst Toni Irgens-Møller

Thorvig Tryk, Skive

Maria, Jesu mor, gemte de store og forunderlige øjeblikke i sit hjerte. Da det nyfødte
Jesusbarn får besøg af skæggede hyrder og
fine vismænd, hører vi, hvorledes Maria
gemmer deres ord i sit hjerte og grunder
over dem. Hun burde ikke være blevet
forundret efter englen Gabriels besøg og
besked om, at hun var udset til at føde et
barn fra Gud. Da Jesus når konfirmationsalderen, begynder han at gå sine egne veje.
Han bliver væk i Jerusalem efter påskefesten, og efter at alle er rejst hjem til Nazaret.
Maria og Josef leder febrilsk efter ham over
alt i den store by med de mange mennesker,
de store pladser og de skumle gyder.
Sidst af alle steder leder de i templet.
Hvem skulle også have troet, at man ville
finde en frisk 12-årig dreng der? Men
hvordan kunne Maria glemme de store ord
om hendes søn fra engle og mennesker, var
de for godt gemt?
Det kan vi jo godt undre os over. Men
faktisk er det sådan, at det netop er så store
ting, vi ”glemmer”. Det vidunderlige er for
stort til, at vi kan gå og tænke over det i det
daglige. Sådan kan vi ikke leve. Desværre
kan det gå så vidt, vi helt mister følelsen
af, at der er noget stort og forunderligt i
verden. Det hele kan komme til at se gråt og
slidsomt ud.
I det meste af april var vores pastorat
præget at feststemning. Konfirmander blev
fragtet til og fra kirke i alt fra seje sportsvogne til minimalistiske løbehjul og tril-

