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De nyvalgte menighedsråd i Østsalling Pastorat

Ny kirkemusiker/organist ved Jebjerg og Lyby kirker

Menighedsrådene i Østsalling vil fra kirkeårets start
den 1. søndag i Advent se sådan ud:
GRØNNING MENIGHEDSRÅD

GRINDERSLEV MENIGHEDSRÅD

Søren Stisen, Gråstenvej
Gurli Nielsen, Astrup Vig
Edith Rasmussen, Bagvejen Lyby Strand (ny)
Fritz Skytte, Slugten Lyby Strand

Margrethe Kristoffersen
Ole Pedersen
Bodil Mortensen
Jørgen Holøv
Poul Ris Jensen
Poul Jensen

Jens Christensen, Ø. Grønning
Suppleanter:
Anna Elisabeth Christensen, Ø.Grønning
Hans Rasmussen, Borriskær
Jakob Vestergaard, Ø.Grønning

Suppleanter:
Steen Wærge
Bent Havbo

JEBJERG – LYBY MENIGHEDSRÅD

THISE MENIGHEDSRÅD

Annelise Lavrsen, Gråstenvej
Mette Lyngsø Østergaard, Jebjerg
Inger Andersen, Jebjerg
Jens Peter Ladefoged, Jebjerggårdsvej
Anna Marie Christiansen, Bostrup
Knud Erik Stengaard, Fur Landevej

Hanne Storm Sørensen
Ena Højriis Olesen
Lars Prier Andreasen
Daniel Stiesen
Knud Gert Andersen

Præsterne Toni Irgens-Møller og Lars Foldager Pedersen er
automatisk medlem af menighedsrådene.
Toni Irgens-Møller, Kirkegade 2, Jebjerg 7870 Roslev
Tel: 9757 4050 Mail: toej@km.dk
Lars Foldager Pedersen, Åkjærsvej 2, Breum 7870 Roslev
Tel. 9757 6060 Mail: laped@km.dk
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I skrivende stund har menighedsrådene ikke konstitueret sig.
Hvordan posterne fordeles, vil senere blive bekendtgjort.

Fra 1. december 2016 er Wojtek Sciborowski ansat som ny kirkemusiker/organist
ved Jebjerg og Lyby kirker.
Wojtek er fra Polen, hvorfra han har en uddannelse som harmonikalærer. Som sådan
arbejdede han i 4 år i en musikskole. Han
spiller også klaver.
Senere arbejdede han som musiker i Cirkus
Mascot i flere år.
For 9 år siden valgte han sammen med sin
kone, der er sygeplejerske, og deres 2 børn
at flytte til Roslev i Danmark.
De første par år arbejdede Wojtek som
henholdsvis elektriker og ufaglært SOSU
-arbejder på et plejehjem.
Ved lidt af et tilfælde kom han derefter igen

til at leve af sin musik, da han fik tilbudt et
job som harmonikaunderviser under AOF
i henholdsvis Skive, Herning, Videbæk og
Skjern ligesom han spiller i flere grupper.
I 2015 startede han med basisuddannelsen
som organist ved kirkemusikskolen i Vestervig, hvor han fortsat følger undervisningen.
Vi ser frem til et godt samarbejde med
store muligheder for at kunne tilføre de
ugentlige gudstjenester samt andre kirkelige arrangementer nye musiske oplevelser.
Wojtek har allerede med stor succes medvirket ved et par gudstjenester i Jebjerg
kirke.
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THISTED KIRKES
DRENGE-MANDSKOR
Torsdag den 1. december, kl. 19.30 i Grinderslev kirke

Alle i Østsalling pastorat indbydes her til en fælles oplevelse ved indgangen
til julemåneden: En koncert med Thisted kirkes Drenge-mandskor, hvor vi kan
høre stor og ren klang i stemningsfyldt advents- og julemusik under ledelse af
korets nye dirigent Niels Granvig med orgelledsagelse af Sven-Ole Kombak.
Der vil være fri entré og samtidig indsamling til pastoratets julehjælp.

Efter koncerten kan alle hilse på hinanden over et glas gløgg i tårnrummet.

ADVENTSGUDSTJENESTE
Søndag den 11. december
kl. 10.30 i Grønning kirke

Denne 3. søndag i advent vil
der være musikgudstjeneste
med læsninger, fællessalmer
og musikalske indslag ved
Dorotheakoret og GrinderslevGrønning-Thise kirkekor.

3. SØNDAG I ADVENT

den 11. december i Lyby kirke med
Julie Schmidt
Wojtek Sciborowski

Nyd en skøn musikgudstjeneste med solosang,
fællessalmer og hvad der ellers hører en adventsgudstjeneste til.
Samtidig er du med til at fejre vores ny organist og
til at indvi de nye hynder på bænkene i Lyby kirke.
Det gør vi med ”champagne” og klejner.
Det begynder kl. 10.30 – og du er hjemme igen
inden middag – en god oplevelse rigere.

SKIVE KIRKES VOKSENKOR
Tirsdag den 13. december, kl. 17.00 i Thise kirke

Adventsmusik med koncertbesøg af Skive kirkes Voksenkor: 18-20 unge sangere i
alderen 16-25år vil under ledelse af organist og kantor Morten Ladehoff fylde Thise
kirke med nye klange, satser og sange.
Børn og unge fra Thise friskole bærer lys ind i kirken, synger og går senere Luciaoptog, hvorefter der er let, familievenlig spisning.

Efter gudstjenesten serveres
varm gløgg i tårnet.
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GRØNNING KIRKE

HELLIG TRE
KONGERS AFTEN
i Jebjerg Kirke

Torsdag den 5. januar kl. 19.00
En gudstjeneste med
Helligtrekongerssalmer
og fortælling som
afslutning af julen.
Det er sidste gang juletræet
tændes i kirken i denne jul
- eller først gang i dette år.

Grønning Kirke er gennem de seneste år
blevet renoveret indvendig, hvad angår
farver. Kirkebænkene er blevet malet i
en blå farve, som er i samme tone som
prædikestol og alterparti. Ligeledes er indgangsdør og orgel malet, sidstnævnte med
et strejf af orangerødt. Jan Bloch, Breum,
har udført malerarbejdet.

Nu har vi en kirke, hvor der er farver på
til at live det ellers så ferske rum op og
Menighedsrådet er meget tilfredse med det
færdige resultat.
Lene M. Christensen

Sidst i september fik vi de nye hynder
på plads, de er orangerøde – igen med
udgangspunkt i alterpartiet. Hynderne er
syet i et kraftigt uldstof og er udført af
møbelpolstrer Michael Bjarnaa, Resenvej
i Skive.

HØJSKOLESANGAFTEN
Onsdag den 25. januar kl. 19.00-21.30
i Jebjerg konfirmandstue

Akustikken er god, stemningen ligeså, når vi samles til sangaftener. Vi synger
og synger, hvad der falder os ind særlig fra højskolesangbogen; men vi lærer
også nogle nye sange eller salmer.
Denne aften vil vi prøvesynge nogle af
de nye salmer fra salmebogstillægget:
”100 salmer”.
Vi styrker os halvvejs med kaffe,
the og brød.
Velkommen til dig og dine naboer og
venner.
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Gudstjenesteliste for december 2016 - februar 2017

December

T
F
L

1 19.30 Julekoncert i Grinderslev kirke
2
3

S

4

M 5
T
O
T
F
L

14.00 Grundtvigforedrag på Breum

S

49

6 Ældrecenter v/LFP

7
8 MR Thise
9
10 Evt. lørdagsdåb v/TIM

S 11
M 12
T 13
O
T
F
L

2. s. i Advent
9.00 Jebjerg kirke v/ LFP
10.30 Thise kirke v/LFP

Januar

14
15
16
17

3. s. i Advent
10.30 Lyby kirke med musiske indslag v/TIM
10.30 Musikgudstjenste i Grønning kirke v/LFP
17.00 Adventmusik Thise kirke med kor
og Luciaoptog samt spisning.

S

M 19

T 10

50

T 20

51

S 25
M
T
O
T
F
L

8

M
T
O
T
F
L

F 27
L 28

9.00 Lyby kirke v/TIM
10.30 Grinderslev kirke v/LFP

3

52

3
4 Evt. lørdagsdåb v/TIM

S

5

M 6
T

7

O 8

Sidste s. e. H3K
9.00 Thise kirke v/TIM
10.30 Lyby kirke v/TIM

2

F

3

S

5 10.30 Jebjerg kirke v/TIM

L

4

1. s. i Fasten

10.30 Grinderslev kirke v/LFP

6

14.30 Gudstjeneste Jebjerg Ældrecenter v/TIM
MR Thise

TIM = Toni Irgens-Møller
LFP = Lars Foldager Pedersen

19.00 Fortælleaften i konfirmandstuen i

9 Breum præstegård v/Helga Ørgaard

Septuagesima

M 13
T 14
O 15

10.30 Grinderslev kirke v/LFP

7

T 16
F 17
L 18

Sexagesima

S 19 10.30 Jebjerg kirke v/TIM
4

M 20
T 21
O 22

10.30 Gudstjeneste på Breum
ældrecenter v/TIM

T 23

10.30 Grønning kirke v/LFP

8

17.00 Fyraftensgudstjeneste i Jebjerg
v/TIM
10.30 Gudstjeneste på Breum Ældrecenter
v/LFP
19.00 Foredrag i Jebjerg Konfirmandstue
v/Jari Dolberg

F 24

4. s. e. H3K

S 29 10.30 Grønning kirke v/TIM
M 30
T 31

F
L

T

S 12 9.00 Jebjerg kirke v/LFP

2. s. e. H3K

16
17
18 19.00 Filmaften i Breum præstegård
19
20
21

T 26

2

F 10
L 11

10.30 Thise kirke v/LFP

O 1
19.00 Kyndelmissegudstjeneste i Jebjerg
kirke v/TIM

T

T

O 25 19.00 Sangaften i Jebjerg konfirmandstue

14.00 Grønning kirke v/LFP
15.00 Grinderslev kirke v/LFP
16.00 Thise kirke v/LFP

26 10.30 Grønning kirke v/LFP
27
28
29
30
31 23.00 Thise kirke v/LFP

2

14.30 Gudstjeneste på Jebjerg
Ældrecenter v/TIM

M 23
T 24

14.00 Jebjerg kirke v/TIM
15.15 Lyby kirke v/TIM
16.30 Jebjerg kirke v/TIM

10.30 Jebjerg kirke v/TIM
10.30 Grinderslev kirke v/LFP

11
12
13
14

S 22

O 21 14.30 Julegudstjeneste på Jebjerg Ældrecenter v/TIM
T 22 10.30 Julegudstjeneste på Breum Ældrecenter v/LFP
F 23
L 24

O
T
F
L

1 s. e. H3K
10.30 Grønning kirke v/LFP

S 15 10.30 Jebjerg kirke v/TIM

4. s. i Advent

9.00 Skolegudstjeneste i Thise kirke v/LFP
11.00 Skolegudstjeneste i Grinderslev kirke v/LFP

2
1
3
4
5 19.00 Hellig 3 Konger gudstjeneste i Jebjerg kirke
6
7 Lørdagsdåb v/LFP
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Marts

O 1

14.00 Lyby kirke v/TIM

1 15.30 Grinderslev kirke v/TIM

M 9

S 18 9.00 Grinderslev kirke v/TIM
10.30 Jebjerg kirke v/TIM

M
T
O
T
F
L

Februar

5

L 25

Fastelavn søndag

S 26 10.30 Lyby kirke v/TIM
10.30 Thise kirke v/LFP

M 27
T 28

9

Ny lysekrone i Grinderslev kirke
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DU SOM HAR TÆNDT
MILLIONER AF STJERNER
Kyndelmissegudstjeneste med masser af levende lys i
Jebjerg Kirke torsdag den 2. februar kl. 19.00.

Musik- og lysgudstjeneste hvor vi
sammen med konfirmanderne fejrer,
at lyset er ved at vende tilbage.
Vi vil dog nyde aftenen udelukkende
i stearinlysets skær, med sange og
fortællinger om lys og mørke.

JAKOBS HISTORIE
Fortælleaften med sognepræst Helga Øgaard, Resen
torsdag den 9. februar kl. 19.00
i konfirmandstuen i Breum

En fortælling om patriarken Jakob er en historie, som
viser, at intet menneskeligt er biblen fremmed.
Historien foregår i en anden tid og en anden kultur end
vores – alligevel kan vi kende os selv og vort liv i de
bibelske fortællinger.
Her møder vi både jalousi, misundelse, svigt, bedrag,
ensomhed, kærlighed og sorg. Jakobs historie viser os
menneskelivet som velsignet af Gud
– vel at mærke livet som det er, og ikke som vi kunne
drømme om det kunne være.
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FYRAFTENSSANG I
JEBJERG KIRKE
Tirsdag den 21. februar 17.00-17.30
Tre salmer, tre stykker musik, tre oplæsninger,
tre minutters stilhed i en skøn sammenblanding.
Giv dig selv en halv times musikalsk forkælelse efter
dagens opgaver og påfyldning af ro og eftertanke.

FILMAFTEN
”The Scarlett Letter”
Breum konfirmandstue

Onsdag den 18. januar 2017, kl. 19.00
Vi skal se filmen The Scarlett Letter
– Det flammende Bogstav.
Demi Moore har hovedrollen som Hester Prynne,
en ung kvinde, der ankommer til en koloni i
Massachusetts Bay i 1666. De lokale indbyggere,
der er yderst tilknappede og formelle, tager
hurtigt afstand fra den frisindede Hester, som
omgås både slaver og kvækere og går afslørende
klædt. Mens hun venter på at hendes mand,
Roger, skal nå frem til kolonien, får Hester at
vide, at han er blevet dræbt på
vejen. Men inden længe får den
nye præst, Arthur Dimmesdale,
et godt øje til hende.
Medbring selv forfriskninger.
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Ordet og Billedet
v/kunstner Jari Dolberg
Foredrag i Jebjerg Præstegård
torsdag d. 23. februar kl. 19.00
Ordet inspirerer til mine billeder.
Her mener jeg ordet i bred forstand, det kan være bibelske tekster eller al
anden form for litteratur.
Jeg kobler ordet med hvad jeg selv har med mig.
Processen fra idé til det udtrykte billede, skulptur eller grafiske værk kan
tage lang tid. Der kan gå flere år hvor jeg arbejder med skitser inden jeg

LYBY KIRKE
Det er lykkedes menighedsrådet at skaffe
det beløb, der skal til for at få syet nye
hynder til kirkebænkene i Lyby Kirke.
De gamle hynder ser mildest talt miserable
ud og er ikke så gode at sidde på.
Menighedsrådet kontaktede Spar Midt Vest
Fondene og spurgte, om de ville give et
tilskud.
Spar Midt Vest Fonden sagde ja, og det
førte til, at fondene yder et tilskud på
50.000 kr. Det er menighedsrådet meget
taknemmelige for, for uden det havde
det ikke været muligt at gennemføre projektet.
Det er møbelpolstrer Jytte Jacobsen fra
Oddense, der skal sy hynderne.
Samtidig vil menighedsrådet også prøve at
rengøre knæfaldet.

Går alt efter planen, skal hynderne være
klar til den sidste søndag i kirkeåret,
den 20. november.
Bodil Stouby

når frem til det endelige resultat. Min udtryksform er maleriet, monotypier
(grafik) og skulpturer formet i jern, gammelt kasseret skrot, der får nyt liv.

Jebjerg
Ældrecenter
Gudstjenesterne på Jebjerg Ældrecenter
holder flyttedag fra om onsdagen til om
tirsdagen.

Finder vej tilbage gennem vildnisset
og regnen, til livet
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En regnvejrsdag i september
- At huske på hvor de blev af

Datoerne offentliggøres i kirkebladet og på Ældrecenteret Månedskalender. Alle er
velkomne til at deltage i gudstjenesterne, der begynder kl. 14.30 og varer ca. 45
minutter. Efter gudstjenesten er der kaffebord med hjemmebag, til ca. 20 kr.
13

Foredrag med Rasmus Tantholdt

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

Et af formålene for arbejdsgruppen
Foreninger på tværs, er at arrangere foredrag
i lokalområdet, som bringer viden, indsigt
og forståelse fra verden omkring os.

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

Vi har i flere år haft en interesse for at invitere Rasmus Tantholdt.
Det er så lykkedes i år, og vi er både stolte
og glade over, at kan byde ham velkommen
til vores årlige foredragsaften i maj måned
2017.

Kirkesangere ved
Grinderslev og Thise kirker
Holger Lundgaard Christensen
Tlf. 97 59 32 19
og Ingrid Arnborg Jensen
Tlf. 97 57 63 38

Rasmus Tantholdt kommer til Breum
den 18. maj 2017 kl. 19.00.
Foredraget hedder: Verden er stadig ny.
Rasmus Tantholdt blev uddannet journalist
fra Danmarks Journalisthøjskole i år 2000,
og vi kender ham som korrespondent i konfliktområder, særligt i Mellemøsten. Men
også fra Afghanistan har Rasmus Tantholdt
rapporteret utallige gange på tv-skærmen.

Husk at sætte kryds i kalenderen d. 18. maj
2017 til en aften med foredrag, hygge med
naboer, venner, nyde en lækker sandwich til
en kold øl/eller en kop kaffe.
Det foregår i Østsalling Kulturcenter.
På arbejdsgruppens vegne.

Det sidste vi har set, er Rasmus Tantholdt,
der har lavet et interview med Syriens præsident Bashar al- Assad.

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

Irene Skriver

Graver ved Thise kirke
Jørgen S. Jørgensen
Mobil 24 67 82 80

SALLING KIRKEHØJSKOLES
forårsprogram er under udarbejdelse

Temaerne bliver “Middelalderen” og “Salling i går og i dag”
Mødedagene bliver:
Mandag den 16. januar
Mandag den 20. februar

Mandag den 30. januar,
Mandag den 13. marts.

Årsmødet bliver mandag den 20. marts kl. 19
Forårsturen: “Salling rundt” i bus finder sted mandag den 15. maj hvor vi
kører fra Salling efterskole kl. 8 og er tilbage ca. kl. 18
14

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

Margrethe Kristoffersen

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.

Jens Christensen
Tlf. 97 58 40 23

Kirkemusiker/organist
Wojtek Sciborowski
Tlf. 25 36 92 21
Graver ved Jebjerg kirke
Bo Kvols
Tlf. 97 57 80 40 / 30 66 98 94
graverkontorjebjerg@mail.dk
Graver ved Lyby Kirke
Jørgen S. Jørgensen
Mobil 24 67 82 80
Hjemmesider for sognene:
sogn.dk/jebjerg
sogn.dk/lyby

Menighedråd
Grønning

Menighedråd
Thise
Knud Gert Andersen
Tlf. 97 57 81 46

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

Menighedråd
Jebjerg-Lyby
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

Anna Marie Christiansen
Tlf. 29 99 40 01
amcservice@adslhome.dk
Kontaktlisten er meget mangelfuld,
da rådene i skrivende stund ikke har konstitueret sig.
Den endelige fordeling af posterne vil blive
offentliggjort i kirkerne samt i det næste kirkeblad.
Følg ligeledes med på Østsalling Pastorats facebookside.
Deadline:
Billeder og forslag til artikler modtages gerne senest den 19. januar 2017.
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Julekrybben v. Toni Irgens-Møller
Maria med barn på skødet og tre vise mænd
på vej til at tilbede. Sådan ser den første julekrybbe vi kender ud. Den går tilbage til
omkring år 200 i en af Roms katakomber.
Senere bliver scenen fyldt ud med personer
og dyr. Josef får sin faste plads. Der kommer
hyrder til, og engle. Og så oksen, æslet og
fårene fra marken.
Frans á Assisi brugte at holde julemesse i en
grotte ude i skoven. Han fik bygget en krybbe
og fyldt den med hø og stillet en okse og et
æsel ved siden af krybben. Så var han klar
til fejre Jesu fødsel. Det særlige var, at der
ikke var Jesusbarn eller nogen jomfru Marie.
Jesus er nemlig til stede i brødet på alteret.
Han er altså til stede i denne julekrybbe på
samme måde, som han er til stede i nadvermåltidet.
Flere og flere kirker lavede julekrybber med
fødselsscenen med Marie, Josef og barn,
hyrder, vise mænd, okse, æsel, engle, stjerne
osv. Det hele begyndte i Italien og arbejdede sig efterhånden op i Europa, og ud i hele
verden.
Julekrybberne tog form og farve efter de omgivelser, de blev skabt i. Forskellige materialer blev taget i brug, ligesom persongalleriet
kunne udvides med personer fra det lokale
område. I Betlehem er der tradition for at
udskære julekrybber af oliventræ. I Irland
placeres Jesu fødsel i det lokale bondemiljø.
I Lapland er fårene blevet erstattet af rensdyr,
mens man i Peru lader de hellige tre konger
ride på lamaer. Personerne kan være iført
16

stedets dragter, og de kan være lyse eller
mørke i huden. På forskellig vis gøres det
tydeligt, at julebudskabet gælder os alle.
Fødselsscenen kan også være placeret i en
anden ramme end en stald eller grotte. På
den måde er rammen med til at tolke, hvad
Jesu fødsel betyder. Det gælder også billedet
her, som stammer fra Peru, hvor forældrene
med barnet er placeret inde i en stor hånd.
Det kan sige os, at Guds fader hånd var med
lige fra begyndelsen. At den også er nærværende ved afslutningen af Jesu liv fremgår af
hans sidste år på korset ”Far, i dine hænder
betror jeg min ånd.”
Billedet siger os, at nok er Jesus Maria og
Josefs søn; men han er også Guds og dermed
omgivet af hans faderlige omsorg, uanset
hvad der sker. Med dåben bliver vi alle hver
især gjort til Guds børn og Jesu brødre og
søstre. Vi hører som sådan til i den samme
store trygge hånd. (Kilde: ”Barn Jesus i en
krybbe lå” af Kirsten Nielsen”)

