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Nyt i Østsalling Pastorat
Meditativ bibellæsning
– kom og find ud af hvad det er!

Alle kan læse i Bibelen, eller lytte til den.
Vi kan synes, at mange af teksterne er
svære at forstå, og vanskelige at få noget
ud af. Og så kan vi lade være med at beskæftige os mere med det. Det er nok en
meget almindelig reaktion. Vi kan også
lade os inspirere til at læse mere, følge
kurser, eller ligefrem studere. Det kan være
meget lærerigt og nyttigt. Det er der nogle,
der gør. Så er der nogle, der går i kirke om
søndagen og synes, at det er en god idé. Så
er bibelen ikke bare noget man læser i og
lytter til alene. Så bliver den sat til musik,
og omskrevet til bøn, prædiken m.m.
Men vi kan også arbejde med ord og tekster
i stilhed. Det kan vi f. eks. gøre gennem
meditativ bibellæsning, f. eks. her i Jebjerg
sammen med præsten og de andre, der
tænker, at det kunne være en interessant
måde at møde Bibelens ord og fortællinger
på. Det særlige ved den meditative lytten/
læsning er, at vi optager teksterne på en
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mere direkte måde. Vi lytter med hjertet og
sanserne, før vi sætter hjernen og forstanden ind.
Det foregår kort fortalt på denne måde:
Præsten læser et stykke fra Bibelen,
langsom og roligt. Deltagerne sidder i ro
og ”mediterer” over det, som de har hørt.
Der vil altid, også i en vanskelig tilgængelig tekst, være noget, der rammer os eller
noget, vi hæfter os ved. Ord vil springe ud
af teksten, som siger os noget. Det vil ofte
være vidt forskelligt, hvad det er fra person
til person. Hvad det så end er, så sidder vi
lidt i tavshed med det.
Der bliver en talerunde, hvor hver deltager
kan (ikke skal) fortælle, hvor det var han
eller hun blev fanget i teksten og eventuelt
hvorfor. Her kan der ikke afbrydes. Det,
der fortælles, er ikke til diskussion og skal
ikke kommenteres. Vi taler uden at blive
afbrudt. Vi lytter uden at skulle kommentere. Det er befriende og giver os plads. Så
det handler ikke om at være klog, der er
ikke noget der er forkert.
Teksten læses nu igen, og efter en kortere
stilhed, bliver der igen en talerunde. Nu
deles teksten ud, og vi tager en samtale,
om de tanker vi har delt, om den inspiration vi eventuelt har fået. Her kan vi stille
spørgsmål til hinanden, eller i fantasien
til de personer, der optræder i teksten og
på den måde få åbnet for flere vinkler og
tilgange. Herefter runder vi af, evt. over
en sodavand eller øl. Det hele varer højest
en time.
Sognepræst Toni Irgens-Møller

MEDITATIVE BIBELLÆSNINGER
I konfirmandstuen i Jebjerg

I efteråret holder jeg følgende meditative
bibellæsninger i konfirmandstuen i Jebjerg:
Lørdag d. 24. september kl. 11.00
Tirsdag d. 4. okober kl. 19.30
Lørdag d. 5. november kl. 11.00
Onsdag d. 30. november kl. 19.30
Der er tilmelding 3 dage før den enkelte dato, og du kan deltage det antal gange, der
passer dig. Tilmelding på tlf.: 97 57 40 50
Sognepræst Toni Irgens-Møller

HØSTGUDSTJENESTER
I ØSTSALLING PASTORAT
Søndag den 18. september:

Kl. 10.30 Høstgudstjeneste Grinderslev kirke v/ Lars Foldager Pedersen
Derefter bydes der på frokost i Kulturcenter Østsalling. Alle er velkomne.
Kl. 19.00 Høstgudstjeneste Grønning kirke v/ Lars Foldager Pedersen
Efter gudstjenesten serveres der smørrebrød og kaffe i Grønning
Forsamlingshus. Alle er velkomne.

Søndag den 25. september:

Kl. 10. 30 Høstgudstjeneste Thise kirke v/ Lars Foldager Pedersen
Efter gudstjenesten er der frokost i Thise Forsamlingshus.
Kl. 10.30 Høstgudstjeneste Jebjerg kirke v/ Toni Irgens-Møller
Her medvirker Steffen Schmidt på fløjte og Wojtek Sciborowski			
på harmonika eller klaver.
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IKKE UDEN MIN DATTER
Filmklub onsdag den 14. september
kl. 19.00 i Breum Præstegård
Et amerikansk-iransk par rejser til Iran kort efter den
islamiske revolution. Kvinden Betty Mahmoody spillet af
Sally Field ønsker at vende hjem til USA imod mandens
ønske. Et drama udspiller sig omkring hendes plan
for at undslippe med deres datter under overvågning
fra manden, hans familie og styret. Filmen er baseret
på Betty Mahmoodys bog af samme
navn. Amerikansk drama fra 1991.

BØRNENES FILMKLUB
Lørdag den 17. september
kl. 10.00-12.00

Det er sjovt at se film. Og det er allersjovest
at se dem sammen med andre børn! Kirkerne
i Østsalling inviterer børn sammen med en
voksen til at se tegnefilm i Breum Præstegård
og hygge med boller og lun kakao.
Tilmelding til Lars Foldager Pedersen
Tlf.: 97576060

Reformationsgudstjeneste
Søndag den 30. oktober i Grønning kirke kl.19.00
Vi er nået til den tredje middelalderkirke i vores 4-årige
projekt med fokus på reformationen og dens begyndelse for snart 500 år siden. I år holdes reformationsgudstjenesten ved Lars Foldager og Toni Irgens-Møller.
Smagsprøver på middelaldermad
Efter gudstjenesten vil der være smagsprøver på middelaldermad. Middelalderens mad bestod i vid udstrækning
af brød samt grød. De almindeligste retter derud over
var supper og sammenkogte retter. Kødretterne bestod
primært af okse – og fårefød samt fisk og kylling. Svinekød var meget dyrt og mest forbeholdt de rige.

Alle Helgens Dag
Søndag den 6. november 2016
Hvert år har højmessen på Alle Helgens Dag
særlig fokus på vores behov for at mindes
dem, vi har mistet. Gudstjenesten giver mulighed for i kirkens særlige rum at mindes.
Der vil være mulighed for lystænding.
Kl. 10.30 Jebjerg kirke
v/ Toni Irgens-Møller
Steffen Schmidt medvirker på fløjte og
Wojtek Sciborowski på klaver eller harmonika
Kl. 10.30 Grinderslev kirke
v/ Lars Foldager Pedersen
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MENIGHEDS- OG OPSTILLINGSMØDE
Forud for menighedsrådsvalgene i Østsalling pastorat
tirsdag den 13. september 2016
Grinderslev sogn: Kl. 19.00 Konfirmandstuen Breum Præstegård
Grønning sogn: Kl.19.00 Grønning forsamlingshus
Thise sogn: Kl. 19.00 Thise Forsamlinshus
Jebjerg – Lyby sogne: kl.19.00 Konfirmandstuen, Kirkegade 2 Jebjerg
Dagsorden:
1. Velkomst
2. Orientering v. formanden om året, der er gået
3. Tanker om kirkens liv i den kommende periode
4. Orientering om menighedsrådsvalget
5. Afrunding

Herefter kaffe
1. Opstillingsmøde
Her kan opstilles en eller flere kandidatlister til menighedsrådsvalget.
Menighedsrådsvalget foregår tirsdag den 8. november 2016
I tilfælde af, at der kun er en liste, vil der være fredsvalg.

KONCERT MED
BRITTA KRARUP MØLLER
Onsdag d. 21. september kl. 19.00
i Grinderslev kirke
Vi aflyste i maj, nu kommer et let ændret program,
men stadig med Schumann, Fauré, Händel og en
afdeling med musik til tekster af Aakjær, hvis 150
årsdag kan fejres d.10.september.
Anne-Lisbeth Olsen ledsager på klaver og orgel.
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Menighedsrådet
Når der den 8. november er valgt et nyt
menighedsråd i hver af pastoratets sogne,
afholder rådene konstituerende møde.
Deres opgaver er i grove træk beskrevet her.
Der skal vælges:
Formand og næstformand:
Vælges for 1 år ad gangen.
Deres opgaver er at:
- Forberede møder, udarbejde dagsorden
og udsende mødeindkaldelse
- Lede møder og forhandlinger
- Sørge for at beslutninger udføres
- Underskrive dokumenter
- Repræsentere menighedsrådet i forhold
til offentlige myndigheder
Sekretær:
Vælges for 1 år ad gangen.
Opgaver er f.eks.:
- Udsende mødeindkaldelser og dagsordener udarbejdet af formanden
- Udarbejde beslutningsprotokol
- Bistå ved udarbejdelse af korrespondance
- Sørge for offentliggørelse af dagsordener
og beslutningsprotokoller
Kontaktperson:
Vælges for 1 år ad gangen.
Overordnede opgaver er:
- Varetage den daglige arbejdsgiverfunktion
- Fungere som bindeled og koordinator mellem menighedsrådet, de ansatte
og præsterne og fremme samarbejdet
mellem de 3 parter.

Kasserer:
Vælges for 1 år ad gangen.
Opgaver:
- Føre regnskabet eller føre tilsyn med at
regnskabsføreren udfører sine opgaver i
overensstemmelse med gældende regler
og vedtægter
- Føre tilsyn med alle betalinger
- Deltage i udarbejdelse af budget
- Deltage i budgetsamråd i provstiet
- Forelægge årsregnskabet
Kirkeværge:
Vælges for 1 år ad gangen.
Kirkeværgen kan vælges uden for menighedsrådet. Formanden og ansatte ved
kirken kan ikke vælges.
Opgaver:
- At føre tilsyn med kirkebygningen samt
kirkegården
- Tage initiativ til udarbejdelse af løbende
vedligeholdelse.
Der nedsættes præstegårds- og kirkegårdsudvalg, og her i sognene har vi desuden
Aktivitetsudvalg og Medie- og kirkebladsudvalg. Og så nedsættes der somme tider
ad hoc udvalg i forbindelse med særlige arrangementer og projekter. De afhænger af
hvilke interesser og behov, der viser sig i
rådene og i sognene.
Menighedsrådene kan altid hente hjælp hos
Provstiet, Stiftet og Landsforeningen for
Menighedsråd.
Erik V. Kristensen
Anna Marie Christiansen
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Gudstjenesteliste for september 2016 - december 2016

September

Oktober

T
F
L

1
2
3 10.30 Lørdagsdåb Grinderslev kirke LFP

L

1 Evt. lørdagsdåb TIM

S

2

S

4

M
T
O
T
F
L

3
4 19.30 Meditativ bibellæsning v/ TIM
5
6
7
8

S

9 09.00 Gudstjeneste Jebjerg kirke TIM

M
T
O
T
F
L

15. s.e. Trinitatis
09.00 Gudstjeneste Thise kirke TIM/LFP

5
6
7 10.00 MR Thise Præstegård
8
9
10

S 11
M 12
T 13

16. s.e. Trinitatis
09.00 Gudstjeneste Lyby kirke TIM
10.30 Gudstjeneste Grønning kirke TIM
Opstillingsmøder til sognenes menighedsrådsvalg. Se annonce andet sted i bladet

36

37

M 19
T 20

38

19.00 Koncert i Grinderslev kirke
10.30 Gudstjeneste Breum Ældrecenter LFP

T 22 18.00 MR Grinderslev

17
18
19
20
21
22

22. s.e. Trinitatis
09.00 Gudstjeneste Lyby kirke LFP
10.30 Gudstjeneste Grønning kirke LFP

M 24
T 25

S 25

O 26 Nye og gamle salmer

14.00 Kort gudstjeneste i Grinderslev kirke med

F 28
L 29

”Ældremøde”

S 30

O 28 efterfølgende kaffe og fortælling i konfirmandstuen
T 29 19.00 Sangaften i Jebjerg konfirmandstue
F 30

M 31

L

3

S

4 09.00 Gudstjeneste Jebjerg LFP

2. s. i Advent

10.30 Gudstjeneste Thise LFP

10.00 MR Thise

49

TIM = Toni Irgens-Møller
LFP = Lars Foldager Pedersen

O 9 14.30 Gudstjeneste Jebjerg Ældrecenter TIM

24. s.e. Trinitatis

46

M 14
T 15
42

O 16 19.00 Salmesangsaften Jebjerg kirke TIM
T 17
F 18
L 19

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

Sidste søndag i kirkeåret

11.00 Meditativ bibellæsning v/ TIM.

T 27

2

S 20 09.00 Gudstjeneste Grønning TIM

L 24 Se omtale andet sted i bladet

39

45

S 13 09.00 Gudstjeneste Jebjerg kirke LFP

21. s.e. Trinitatis

10.30 Gudstjeneste Jebjerg kirke TIM

F

M 5

10.30 Gudstjeneste Thise kirke LFP

S 23

18. s.e. Trinitatis
10.30 Høst-/musikgudstjeneste
Jebjerg kirke TIM
10.30 Høstgudstjeneste Thise kirke LFP
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Alle Helgen søndag
10.30 Musikgudstjeneste Jebjerg TIM
10.30 Grinderslev LFP

1 m/ Thisted kirkes drenge – og mandskor

T 10
F 11
L 12

10.00 MR Thise
14.30 Gudstjeneste Jebjerg Ældrecenter TIM

18.30 MR Jebjerg -Lyby

M 26
T 27
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M
T
O
T
F
L

5

Evt. lørdagsdåb LFP
11.00 Meditativ bibellæsning v/ TIM

19.00 Grinderslev kirke Julekoncert

T

18.00 MR Grinderslev

17.00 Fyraftensgudstjeneste

S 16 09.00 Gudstjeneste Thise kirke TIM

O 21 m/ Britta Krarup Møller

F 23

41

T 11 Jebjerg kirke TIM

F 14
L 15

L

December

1
2
3
4

M 7
T 8

18.00 MR Grinderslev

10.00-12.00: Børnenes filmklub

S 18

M 10

10.30 Gudstjeneste Grinderslev kirke LFP

T
O
T
F

S

T 13 118.30 MR Jebjerg - Lyby

L 17 Breum præstegård

17. s.e. Trinitatis
09.00 Gudstjeneste Jebjerg kirke LFP
10.30 Høstgudstjeneste Grinderslev kirke LFP
19.00 Høstgudstjeneste Grønning LFP

40

20. s.e. Trinitatis

O 12

14.30 Gudstjeneste Jebjerg Ældrecenter TIM

O 14 19.00 Filmaften i Breum præstegård
T 15
F 16

19. s.e. Trinitatis
10.30 Gudstjeneste Lyby kirke TIM
10.30 Gudstjeneste Grønning kirke LFP

November

10.30 Gudstjeneste Lyby TIM

43

47

M 21
T 22
O 23

10.30 Gudstjeneste Breum Ældrecenter LFP

T 24 18.30 MR Jebjerg - Lyby

19.00 Aftensang i Grinderslev kirke.
10.30 Gudstjeneste Breum ældrecenter LFP
19.00 Filmaften i Jebjerg konfirmandstue

F 25
L 26

1. s. i Advent

S 27 10.30 Gudstjeneste Jebjerg TIM
23. s.e. Trinitatis
19.00 Reformationsgudstjeneste
Grønning kirke LFP/TIM

10.30 Gudstjeneste Grinderslev LFP

44

M 28
T 29
O 30 19.30 Meditativ bibellæsning v/TIM

48
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Thise kirke - kirkeudvikling
Det har været undervejs nu i cirka ét år.
Kirkeudvikling på landet – et 3 årigt forløb
sat i søen at provstiet med støtte fra Kirkefondet. Fællesmøder og nu også i små,
lokale grupper, der vil debattere, undersøge og måske komme med forslag til vores
kirke i en ny tid.
Deltagerne her i Thise sagde hurtigt ja til
at medvirke: Ena Olesen, Hanne Storm
Sørensen, Jørgen Skovbo, Daniel Stisen,
Lars Andreasen, Bettina Alberg, Dan
Othkjær, Lars Foldager Pedersen og Knud
Gert Andersen. Dertil kommer en tilknyttet
”mentor”: Ole Kamp fra Ålborg.
En spændende gruppe!
Første møde har været afholdt med et slags
”drømmesenarie”: ”Hvad kunne du ønske for
vores kirke – og folkekirken – lige nu”, og
så dukkede et katalog af ideer og tanker op.
Intet blev bestemt, joh – at vi da skulle mødes
igen og forsøge at konkretisere med blik på
enkeltdele og for at blive lidt klar til det næste
stormøde i hele provstiet i september.
Èn af ideerne vil med stor sandsynlighed
blive sat i søen:

Vi vil gerne ha´ endnu flere i tale, og vi vil
derfor arbejde hen imod et ”folkemøde”,
hvor alle i Thise Sogn kan deltage og gi´
sit bidrag med, for samtalen er et omdrejningspunkt. Vi grubler nu lidt over, hvordan
vi kan skabe så stor nysgerrighed, at vi
kan samle en stor flok i ét af vores mange
”huse”. Vi har endda fået ét tæt på kirken!
Og så er der oplevelsen og forståelsen for
det, der sker i kirken! Vi kan nok ikke gøre
så meget ved liturgi og ritualer, men lige nu
er der – igen – en del debat om vielsesritualet:
”Til døden skiller jer ad” falder en del for
brystet, når nu op imod 50 procent bliver
skilt, og netop en debat om sådanne vedkommende emner kan vække en del interesse. Heldigvis tager ting i den danske folkekirke rigtig lang tid, så de beslutninger,
der alligevel ind imellem bliver taget, bliver
så til på et ordentligt grundlag og ikke som
”hovsa” løsninger.
Til efteråret er der menighedsrådsvalg,
og netop det aktualiserer også de lokale
gruppers arbejde.
Knud G. Andersen

SANGAFTEN I JEBJERG
PRÆSTEGÅRD
Torsdag den 29. september kl. 19.00

Kom til en hyggelig aften og syng med fra højskolesangbogen.
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ÆLDREMØDE

Onsdag den 28. september kl. 14.00
i Grinderslev kirke
Vi genoptager ældremødet fra tidligere år, med en indledende kort gudstjeneste kl.14 i Grinderslev kirke. Derefter
er der kaffe og fortælling ved Hans Frederiksen om Jeppe
Aakjær i konfirmandstuen i Breum præstegård. Og havevandring, hvis vejret tillader det. Alle er velkomne!
Giv dig selv lidt tid i Jebjerg Kirke

FYRAFTENSGUDSTJENESTE
Tirsdag den 11. oktober fra kl. 17.00-17.30
i Jebjerg kirke v/ Toni Irgens-Møller

Vi synger 2-3 salmer, lytter til musik og ord til eftertanke, falder til ro efter dagens
aktiviteter.

AFTENSANG I GRINDERSLEV KIRKE
Onsdag den 26. oktober kl. 19.00

Vi vil med ”Aftensang i Grinderslev kirke”give mulighed
for at synge, hvad der ønskes af nye og gamle salmer, men
med fokus og mulighed for at lære nogle fra det nye tillæg:
”100 salmer” - med nutidige tekster, hvor nogle melodier er
kendte, andre er nykomponerede. Dine ønsker er velkomne.
Vi tager også højskolesangbogen med, og Dorotheakoret vil
hjælpe med det nye. Der er forfriskninger midtvejs.
Giv dig selv lidt tid i Jebjerg Kirke

SALMESANGSAFTEN

Onsdag den 16. november fra kl. 19.00-20.00
i Jebjerg kirke v/ Toni Irgens-Møller

Præsten fortæller om to salmer. Deltagerne bestemmer resten, og organisten spiller
til. Vi kan nå at synge mange yndlingssalmer på en aften. Kom og vær med!
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ADVENT 2016
Torsdag den 1. december kl. 19.30

indbydes der til en særlig koncert i Grinderslev
kirke fælles for hele Østsalling pastorat:
Thisted kirkes drenge-mandskor
vil synge stemningsfuld og stor advents- og julemusik under ledelse af
korets nye dirigent Niels Granvig,
med orgelledsagelse af Svend Ole
Kombak. Alle kan glæde sig til stor
musik og overbevisende smuk korsang og stemmekraft.

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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Salling Kirkehøjskole

EFTERÅR 2016 MED FØLGENDE PROGRAM

”Kendte personer fra vor egn”
”Verdensreligionerne imellem”

Mandag den 26. september
kl. 10. 15 Forfatter Knud Sørensen, Nykøbing M.:
”Der er historier alle vegne”
kl.13 Mag. art. Monica Papazu, Randers:
”De ortodokse kirker og Islam”
Mandag den 10. oktober
kl. 10.15 Jesper Østergaard, Århus:
”Buddhisme og Islam”
kl. 13 Tove Uth, Saxild:
”Min far Jens Toldstrup”
Mandag den 31. oktober
Kl. 10.15 Forlægger Klaus Gjørup, Skive:
”Skønhedsidealer i verdenshistorien”
kl. 13 Red. Jeppe Søe, Svenstrup:
”Min far Poul Erik Søe”
Mandag den 14. oktober
kl. 10.15 Teologisk stiftskonsulent Henning Thomsen, Viborg:
”Kristendommens forhold til Verdensreligionerne”
kl. 13 Lektor Hanne Sejersen, Harre:
”Jeppe Aakjær, Aksel Sandemose og bibelen”
Salling kirkehøjskoles møder holdes på Salling Efterskole i Jebjerg.
Kl.10.15 til 12.15. Derpå frokostpause indtil eftermiddagsmødet fra kl.13 til ca. 15.
Betaling: 250,- kr. pr. semester, 100,- kr. pr. dag. Enkelt foredrag 50,Formand er Kjeld Stampe Nielsen, Knud Strand, tlf. 51164937
Kasserer er Henny Jakobsen, Selde, tlf. 40364269
Skoleleder, sognepræst Henrik Forman, Heltborg tlf. 60 72 90 17.
25-årsskriftet 50,- kr.
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Siden sidst i sognene

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

Der er kommet en henstilling også til Østsalling pastorat om ikke at bringe billeder
og navne ved kirkelige handlinger uden
skriftligt samtykke. Præsterne har valgt at
lade siden ”Siden Sidst” udgå indtil videre.

Sognepræst
Lars Foldager Pedersen
Tlf. 97 57 60 60
Åkjærvej 2, Breum
7870 Roslev
laped@km.dk

Aftengudstjeneste
Tirsdag den 31. maj var der af menighedsrådet indbudt til gudstjeneste i Grinderslev Kirke, hvor præstevikar Laila Hansen
havde sin sidste vikargudstjeneste.
Der var fremmødt omkring 60 glade
personer, som alle tog turen fra kirken i
småregn til præsteboligen, hvor der duftede
godt af grillede pølser.
Nogle gik ind i konfirmandstuen, andre en tur
i den smukke have, alt i mens snakken gik.
Lars Foldager Pedersen blev budt velkommen tilbage efter sin sygdomsperiode, og vi
takkede Laila for hendes gode gudstjenester og dejlige samarbejde.

Organist
Anne-Lisbeth Olsen
Tlf. 97 59 73 10

Men vigtigst af alt er jo vore gæster. Derfor
vil vi her igennem sige tusind tak til dig,
som mødte op.
Sussi Stender

NYE SANGERE TIL DOROTHEAKORET?

Vi er 14 sangere, som øver tirsdage kl. 19, og vi vil meget gerne byde velkommen
til flere, som har lyst til at synge bl.a. flerstemmigt i kor med alle de glæder og den
træning af det at lytte og synge, der følger med. Du behøver ikke at have særlige
forudsætninger med hensyn til noder, og du kan prøve nogle gange for at se, om det
er noget for dig. Koret er tilknyttet kirkerne og synger jævnligt i forbindelse med
højtider og særlige lejligheder.
Kontakt evt. Anne-Lisbeth på tlf: 28961360
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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
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Billeder og forslag til artikler modtages gerne senest den 19. oktober 2016.
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Lørdagsdåb
Lørdagsdåb er en mulighed en gang månedligt i
kirkerne i Østsalling. Dåben er det ene af to sakramenter i folkekirken. Nadveren er den anden.
Som sakramente skal en dåb altid ske under
en gudstjeneste med mindre der er tale om en
hjemmedåb eller nøddåb. Det vil sige en situation, hvor barnet er i øjeblikkelig livsfare. I det
tilfælde hvor en præst ikke kan nå frem, kan
alle døbte kristne i vores kirkes forståelse døbe
barnet, fordi det er livstruet. Så vi ser positivt på
at børn døbes selv uden for en gudstjeneste, hvis
det er nødvendigt.
At en normal dåb skal ske ved en gudstjeneste
har også den pointe, at vi i folkekirken er forpligtet på, at dåb altid kan ønskes ved enhver
gudstjeneste. Det gælder søndagsgudstjenesten og enhver anden annonceret gudstjeneste.
Vi har alle vores foretrukne ideer om gudstjenestelivet. Men som bekendt skelner vi ikke
mellem de fremmødte. Menigheden er dem, som er i kirken under gudstjenesten. Vi kalder
det for gudstjeneste, fordi det er Guds tjeneste for mennesker, og over for Gud er vi alle lige.
I Østsalling har menighedsrådene besluttet, at der en gang hver måned er lørdagsdåb. Det
er en gudstjeneste med dåbssakramentet i fokus. Det har den styrke, at dåben og dens betydning som sakramente er tema for en sådan gudstjeneste.

Lørdagsdåb er altså et ekstra tilbud om en gudstjeneste med forkyndelse af det gode
budskab om Jesus Kristus – ikke en begrænsning.
Lørdagsdåb annonceres tre måneder i forvejen. Præsterne oplyser gerne om kirke og tid,
når det ligger fast. Det vil også kunne ses på kirkens facebook i ugen op til gudstjenesten.
Sognepræst Lars Foldager Pedersen

Thorvig Tryk, Skive

Alle gudstjenester – også dåbsgudstjenester - er offentlige og alle mennesker er velkomne,
herunder kirkesøgende som ikke kender dåbsbarnet endnu. Ved dåbsgudstjenesten har alle
i menigheden altså en åben invitation til at se barnet og blive vidner til dets optagelse i
kirkens fællesskab. Det er en god ting at kunne sige til et barn, når det vokser op. Det skaber
tryghed at vide sig fulgt med interesse af andre mennesker i ens sogn og samfund.

