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Alt det, vi ikke når
Det er blevet december, og rigtig mange
mennesker har fået travlt. Der er så meget,
der skal nås inden jul: gaver, småkager, rengøring, pyntning og julefrokoster.
Gad vide, hvad der ville ske, hvis vi ikke
spiste andesteg eller flæskesteg juleaften?
Eller hvis vi ikke havde et juletræ, og hvis vi
ikke gav hinanden gaver? Ville det virkelig
ikke blive jul, hvis der ikke var pyntet op
og bagt et hav af småkager?
Alt sammen er jo hyggeligt og dejligt, vel
at mærke hvis man ikke har pisket rundt
siden 1. søndag i advent for at nå det hele,
hvorefter man synker udmattet sammen
d. 24. december.
Hvornår var der tid til at sætte sig og spille
et spil med børnene? Hvornår tog vi en tur i
skoven eller til havet? Var der tid til at sætte
sig og læse en bog eller høre musik? Var der
tid til at besøge familie og venner? Var der
tid til at finde ud af, hvorfor vi fejrer jul?
Da de vise mænd fra østen kiggede op på
nattehimlen, så de en stjerne, der bevægede
sig. De fulgte med, indtil den stod stille
over en ydmyg stald, og inde i stalden lå
grunden til, at kristne fejrer jul. De fandt et
nyfødt barn i en krybbe, og det var glæden
i menneskeskikkelse.
Alt, hvad vi behøver at nå, er at komme
hen til julebarnet. Vi behøver ikke medbringe hverken guld, røgelse eller myrra.
Vi behøver ikke piske rundt i køkkener
eller julestuer.
Vi skal bare komme som dem, vi nu
engang er, se barnet i krybben og selv lade
os se. Vi skal glæde os over glædens komme
til jord.
Alt det, vi ikke når, er dybest set ligegyldigheder, blot ikke glæden.
Glædelig jul!
Lone Nyeng
OMMERSYSSEL ØSTRE PASTORAT
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JULENAT

– med og uden
glimmer

D

a jeg var barn, samlede jeg på
glansbilleder. Nogle af de allerfineste havde sølvglimmer drysset på,
så de glitrede og blinkede - næsten som
stjerner.
Nu har jeg stillet mine julekrybber
frem, og det får mig til at tænke lidt på
glansbilleder, når jeg ser den lille hellige
familie, der sidder i stalden og udstråler
himmelsk idyl.
Jeg kommer også til at tænke på beretningen om en præst, der i den allerbedste mening ville illustrere julens glade
budskab ved at fremstille en julekrybbe.
Skolebørnene hjalp ham med at få lavet
hele sceneriet. Der blev skåret i store
stykker pap og limet og malet, så det
var en lyst. Det kom grangiveligt til at
ligne det, det skulle: stalden, Josef og
Maria, det lille Jesusbarn, hyrderne og
selvfølgelig en masse engle samt de vise
mænd fra østerland med kamel og gaver.
Det var flot og farvestrålende, og præsten
var vældig tilfreds med arbejdet.
Så gav han sig til at fortælle for børnene, og han var selv meget optaget af sin
DECEMBER 2019 - FEBRUAR 2020

egen beretning og lod sig virkelig rive
med. “Kan I se, hvor rolige og betagede
hyrderne er? Selv lammene ligger med
hovedet på skrå. Og se Josef og Maria,
hvor fredfyldte de er. Ja, himmelens fred
er virkelig kommet til jorden. Kan I børn
nu sige mig, hvorfor det er sådan?”
En af drengene rakte hånden op og
svarede: “Ja, det er, fordi de er af pap!”
Freden hersker, og idyllen hviler over
det hele, fordi det alt sammen er af pap.
Men den virkelige jul, det er en jul i
kød og blod. Ordet blev kød og tog bolig
iblandt os.
Der var ikke plads i herberget, og derfor måtte det unge par finde sig til rette i
en stald. At træde ind i en moderne stald
er jo noget af en opgave. Man skal skures og skrubbes og puttes i special-tøj,
fordi grisene ellers kan blive befængt
med alskens ting og sager, som vi slæber
med ind.
Her lidt mere end 2000 år efter den
første jul er vi tilbøjelige til at forstå
evangeliet på en renskuret glansbilledagtig måde.
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Men i en stald på den tid har der næppe været særlig rent. Midt i stank og
skidt har Maria født sit barn.
Glansbilledets fredfyldt stivnede hyrder på marken uden for byen Betlehem
krakelerer, når vi skruer tiden tilbage og
ser på de samfundsforhold, der herskede
dengang. For da var hyrderne udskud.
De hørte til på samfundets bund. Det er
til dem, der ikke bliver regnet for noget,
Guds engel kom. De er de første, der får
budskabet. De hører om den nyfødte
FØR dem, der sidder inde med klogskab
og visdom. De vise mænd kommer først
ind på scenen i næste kapitel. Også magthaverne kommer det først senere for
øre. Næh, de usleste - de får budskabet
først, og er også de første, der kommer
og tilbeder himmelens kongesøn.
Josef og Maria har næppe heller haft
sølvglimmer på sig. De var fattige folk,
og efter en lang rejse og en nat i en stald
samt en fødsel, så er virkeligheden julenat ikke den romantiserede idyl, vi gør
den til.
I en af vore salmer står der “Kom,
Jesus, vær vor hyttegæst”. Jeg har hørt
nogen synge “Kom, Jesus, vær vor hyggegæst”.
Det hele er slet ikke så sødt og tuttenuttet og rosenrødt.
Og det er det ikke, for det virkelige liv
er nemlig ikke et papliv.
Ordet blev kød.
Og det blev det netop, fordi livet ikke
er et papliv, men et liv fuldt af skærende
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kontraster. Der er sygdom og død, ondskab og mørke. Alt sammen noget, der
forhindrer os i at leve det liv, Gud har
skabt og tiltænkt os at leve.
Et menneskeliv er som den slags fløjl,
vi kalder “nervøs velour”. Det er umuligt
at få til at ligge stille og glat. Så bliver der
en fold her, så bliver der en skygge der.
Og går der hul på det, er det umuligt at
reparere, så det bliver usynligt.
Det er de senere år blevet moderne at
tale om en juledepression. Intet kan være
mere forkert. Derimod er der noget, der
hedder julesorg.
Hostrup, der ellers er mere kendt som
komediedigter, skrev salmen ”Julebudet
til dem, der bygge”. Her var han lige
holdt op som præst. Han var syg. Han
havde mistet kone og tre børn. Han kender til de ting, han skriver om. Når han
skriver om mørket og dødens skygge og
om sorgen, så skriver han ud fra sin egen
erfaringsverden, som bestemt ikke har
været noget glansbillede heller.
Men ind i dette kommer julebudet.
Budet som giver lys i mørket og trøster
i sorgen.
Julesorgen hersker, der hvor glæden
ikke får magten. Men julesorgen kan
slukkes af julebudet.
Julebudet er ikke et budskab om, at
alle krøller og folder i livet nu glattes
ud, og at livet bliver til et glansbilledliv fra en romantisk succesroman. Men
julebudskabet er lys i mørke. Det er et
budskab om, at glæden ikke vil lade os
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i fred. Krøllerne og folderne på livets
velourtæppe forsvinder ikke, men de
mister magten, når glæden får magten.
Mørke og død forsvinder ikke med et
trylleslag. Men lyset og livet er nyskabt.
Julebudet er en ny begyndelse. Ind
midt i vore smudsige, trøstesløse stalde,
nede i det lave, ind i det sorgfulde, ud
mellem grave - netop dér fødes Han,
julens glæde.
I en pap-verden kan han ikke modtages, for han er ikke selv af pap. Ordet
blev kød, fordi vi er af kød.

Glæde er jo heller ikke glæde, hvis
ikke den får lov at komme til udtryk.
Ord, der ikke menes, har ingen vægt,
ingen krop. De er kun pap-ord.
Men julenat fik Guds ord krop. Ordet
er blevet kød. Fordi Gud mener det. Han
mener glæden. Han giver den til dig. I
dag.
Amen.
Lone Nyeng

Foto: © Camilla Bjørnsholm Nielsen
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Sankt Stefans dag
– eller anden juledag
I

den danske folkekirkes kalender er
der de tre højhelligdage Jul, Påske og
Pinse. Til disse er knyttet andenhelligdage, hvor i alle tilfælde festen er forbi,
og det er hverdag igen. Alvor indfinder
sig. Om julen hedder andenhelligdagen også Sankt Stefans dag, og teksten
fra Apostlenes Gerninger 6,8-14 og 7,
54-60 om steningen af Stephan læses.
Det er en drabelig historie en dag, hvor
det halve kongerige i familiens skød
hygger sig med julefrokoster. Men
hvorfor har kirken en så blodig historie
midt om Julen? – Der er vel kun det
svar at give, at kristendommen i den
grad – modsat andre religioner, hvis
mål oftest er at komme ud af denne
verden – er en sendelse ind i den skabte
verden. Det sætter Julebudskabet om
Guds bliven menneske i barn Jesus os i
stand til, om vi blot gives i tro at tage i
mod budskabet. – Men, for der er jo et
men: det kan koste at tro. Koste livet.
Det fastholder 2. Juledag.
Hvem var denne Stefan? Sandsynligvis var han jøde med hellenistisk
baggrund. Han var én af de 7 apostle,
der i de allerførste menigheder blev
sat til at tjene ved bordene. Men han
både prædikede og udrettede mirakler i
Jesu navn, og derfor blev han upopulær
blandt jøderne. Han blev stævnet for det
jødiske Sanhedrin-råd, som ikke kunne
acceptere, at han sagde, at Guds gunst
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kan opnås uden om templet, og at den
Jesus, jøderne havde henrettet, var den af
Moses spåede profet. I processen blev der
også vidnet falsk imod ham. Derfor blev
han dødsdømt og lagde sin kåbe foran
Saulus, hvorpå han blev stenet til døde.
Inden han dør, fyldes han af Helligånden, og han ser himlen åben, hvorpå han
beder om tilgivelse for dem, der stener
ham. Den nævnte Saulus blev senere –
efter åbenbaringen på vejen til Damaskus – omvendt til kristendommen, og
det er ham, vi kender som Paulus.
På den måde blev Stefan den første,
der måtte undgælde med sit liv for at tro,
eller anderledes sagt: han blev den første
martyr. Hans grav blev fundet i år 415,
og han fik helgendag den 26. december,
og i de efterfølgende år byggedes på
kejserinde Eudoxias foranledning en
kirke til hans jordiske rester lige uden
for Damaskusporten i Jerusalem. Middelalderen igennem var han en af de
mest populære helgener i kirken.
Den første kirke forsvandt, men blev
genfundet i 1882, og en ny kirke blev
opført på stedet.
Sankt Stefans dag er altså en dag, hvor
vi erindres om, at det kan koste at tro.
I Danmark er kristendommen endnu
en flertalsreligion, men mange steder
forfølges kristne den dag i dag, hvilket
vi kunne læse om i sidste kirkeblad.
Peder Svejgaard Pedersen
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Steningen af Stephanus. Maleri af Juan Correa de Vivar, spansk renæssancemaler (1510-1566).
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Ødekirker
I

landet mellem fjordene ligger kirkebygningerne tæt. I Ommersyssel Østre
Pastorat er der i dag tolv kirker, og fra
hver enkelt kirke og til den nærmeste
næste kirke er der sjældent mere end fire
km i fugleflugtslinje. Kun Sødring kirke
ligger geografisk lidt isoleret fra de øvrige. Derfor er det også mærkværdigt at
forestille sig, at der i middelalderen – for
mere end 500 år siden - har ligget endnu
flere i kirker i området. Faktisk er hele
seks kirker forsvundet i tidens løb; de er
blevet ødekirker. Det vil sige kirkebygninger, som ikke længere er i brug, og i
dag står som ruiner eller blot som steder i
landskabet, hvor der engang har stået en
kirke, uden at det mindste spor efter den
er synligt længere. Det sidste er tilfældet
med de seks ødekirker i Ommersyssel
Østre Pastorat, som der skal fortælles om
i det følgende. Området mellem Randers
og Mariager Fjorde er sammen med de
midtjyske områder langs Hærvejen et af
de områder i Danmark, hvor der findes
allerflest ødekirker.

Middelalderens kirker

Middelalderen i Danmark falder også
sammen med landets katolske periode.
De allerførste kirkebygninger i Danmark kommer formentlig i 800-tallet,
hvor tyske missionærer får lov til at
rejse kirker i Hedeby og Ribe. Det er
dog først i 1100-tallet, at landet for alvor
bliver bebygget med kirker i et net af
8

sogne, som vi stadig kender det i dag.
Mange af vores kirkebygninger går i
deres kerne stadig tilbage til disse kirker
fra 11-1200-tallet, selv om de er blevet
ombygget og tilbygget i tidens løb. Det
gælder også kirkerne i Ommersyssel
Østre Pastorat. På nær Havndal kirke,
som kun har stået i knapt 100 år, har
de øvrige kirker middelalderlige rødder. Øster Tørslev Kirke er ganske vist
opført i 1876, men på samme sted som
den middelalderlige kirke og til dels
med genbrugte materialer fra den gamle
kirke. Til de 11 middelalderlige kirker,
vi kender i dag, kan føjes de forsvundne
kirker i Blenstrup, Klattrup, Stangerum,
Udbyover og Vinstrup – samt et kapel
i Vindbylund. Det er mærkeligt at forestille sig, at disse kirker, der generelt har
været omtrent lige så store og bastante
som de eksisterende middelalderkirker, er forsvundet næsten uden et spor
– hverken i landskabet eller i skriftlige
kilder, som omtaler dem. Men vores konkrete viden om ødekirkerne er meget
lille; nogle er nævnt én enkelt gang i en
skriftlig kilde fra middelalderen, andre
slet ikke. Her er det kun gamle beretninger om bygningssten eller grave fra
kirkegården, som man i tidens løb har
gravet op, der fortæller om kirken. I flere
tilfælde kender vi ikke engang kirkens
sikre placering. Til gengæld har idéen
om de forsvundne kirker altid pirret
lokalbefolkningens fantasi, og der har i
OMMERSYSSEL ØSTRE PASTORAT

Moderne sognekort. De hvide prikker. 1 markerer middelalderlige kirker. Den grå
prik markerer, at en middelalderlig kirke er erstattet af en ny kirke. De sorte prikker
er ødekirker. Dalbyover Sogn er meget stort, bl.a. fordi det oprindeligt var delt i tre
sogne.

ældre tid været en del historier og sagn
om kirkerne og deres forsvinden – af
mere eller mindre troværdig karakter.

Hvorfor forsvandt kirkerne?

Det bliver ofte sagt, at det er dramatiske begivenheder som fjendtlige troppers hærgen eller pesten, som midt i
1300-tallet lagde hele landsbyer øde, der
er årsagen til, at kirker blev nedlagt. Hvis
pesten i 1300-tallet har været årsag til
nedrivningen af kirker i Ommersyssel
Østre Pastorat, kan det kun dreje sig om
kirkerne i Blenstrup og Vinstrup, som
begge er revet ned før 1524. De øvrige
ødekirker i pastoratet forsvinder først
efter reformationen.
Tit har det i realiteten været mindre
dramatiske handlinger end krig og pest,
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der har afgjort kirkernes skæbne. Det
kunne være omlægning af jord eller
sognestrukturer. Nogle kirker har simpelthen vist sig urentable i en tid, hvor
kirkens vedligeholdelse og præstens
aflønning m.m. skulle finansieres af
sognebørnenes tiende. Indirekte kan
landbrugskrisen i 1300-tallet, forårsaget af faldende temperaturer og meget
regn, have medført, at små sogne med
marginaljorde ikke kunne opretholdes
økonomisk og derfor blev indlemmet
i nabosognet – med en nedrivning af
kirken til følge. En kilde fra 1347 fortæller, at Valdemar Atterdag byggede
borgen i Randers med materiale fra 11
nedrevne kirker. Om tallet passer, hvor
kirkerne stod, og hvad de var bygget af,
ved man ikke. Men kilden viser, at man
9
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ikke var bange for at genbruge materiale
fra nedlagte kirker til verdsligt byggeri
– hverken i middelalderen eller senere.
I kølvandet på reformationen omkring
1536 skete der en del omstruktureringer
af det kirkelige landskab, og det er formentlig på denne baggrund, at mange
af Danmarks ca. 450 ødekirker blev lagt
øde. Mange herremænd blev kirkeejere,
og der er historier om, at disse nedlagde
kirker for at bruge byggemateriale til
deres herregårde. Dette gælder måske
Klattrup og Udbyover Kirker.
I 1930-erne gjorde gårdejer Aage
Sørensen fra Mellerup et stort arbejde
for vores kendskab til ødekirkerne i
Ommersyssel. Han samlede skriftlige
kilder og tog på cykel rundt til alle ødekirkerne i hele sysselet og indsamlede
både sagn og troværdige beretninger
om de forsvundne kirker fra de lokale.
I 2018 udgav arkæolog på Nationalmuseet, Niels Engberg, et stort værk om
Danmarks ødekirker.

Blenstrup Kirke

Blenstrup Kirke er ikke nævnt i middelalderen, men endnu op i 1800-tallet stod
stendigerne omkring kirkegården til den
kirke, som blev revet ned engang før
1524. Kirken lå lige uden for den nuværende landsby på højre side af vejen, når
man kommer til Blenstrup fra Enslev.
På stedet har man i tidens løb hentet
sten og granitkvadre – bl.a. tilhugne
sokkelkvadre og en vinduesoverligger,
som er blevet brugt i landbyens gårde.
I 1936 udførte Nationalmuseet en arkæologisk udgravning på stedet og fandt
fundamentsgrøfterne til kirken. Disse
var også tømt for sten, men man kunne
konstatere, at kirkens skib har været 9x5
10

m indvendigt, og at koret har været ca.
1,75 m bredt. Det har altså ikke været
nogen stor kirke.
Alligevel har kirken ifølge sagnet haft
et stort ry. Man sagde, at bønderne fra
Als på den anden side af Mariager Fjord
rejste til Blenstrup for at gå i kirke. De
sejlede på Kastbjerg Å og til sidst op ad
en fjordarm, som fra ådalen førte op til
Blenstrup Kirke. Fortællingen virker dog
helt urimelig. For selv om kirken i Als er
bygget ret sent i middelalderen, så ville
Alsbønderne have passeret adskillige
andre kirker på deres vej, som de kunne
have søgt til. Alene langs med Kastbjerg
Ådal – hvis de virkelig har kunnet sejle
her – har de passeret tæt forbi Falslev,
Kastbjerg og Enslev Kirker. Forklaringen
på sagnet er nok snarere, at man i gamle
dage har forsøgt at finde en forklaring
på det mærkværdige stednavn Alssig,
som lå tæt på Blenstrup Kirke. En ”sig”
er en lavning i terrænet, som nogle gange
står under vand. Men det har altså intet
med bønder fra Als at gøre.
Ved den arkæologiske udgravning
fandt man for øvrigt også en hellekiste
– en stensat grav fra stenalderen – under
kirketomten. Det tyder på, at der i oldtiden har været en mindre gravhøj på
stedet. Men det er en helt anden historie.

Vinstrup Kirke

De skriftlige kilder fra middelalderen
nævner ikke Vinstrup Kirke eller Sogn
med ét ord. Når man alligevel kender
til kirken, skyldes det, at man i tidens
løb flere gange (1886 og 1918) er stødt på
fundamentet til kirkebygningen, og at
der langt op i tiden var bevaret rester af
kirkegårdsdigets langs de nuværende
Tinghøjvej og Vinstrupvej. Kirken skal
OMMERSYSSEL ØSTRE PASTORAT

altså have ligget der hvor Vinstrup Skole
senere lå. Når man med sikkerhed kan
sige, at bygningssporene stammer fra
en kirke, er det, fordi man har fundet
kvadersten og en vindueoverligger samt
en gravsten med et kors, som stammer
fra 11-1200-tallet og entydigt peger på en
kirkebygning. I 1892 fik museet i Randers
desuden indleveret et fragment af en
døbefont fra Dalbyover Sogn. Det stammer formentlig også fra Vinstrup Kirke.
Ifølge sagnet skulle kirken være
brændt ned af Holstenerne under ledelse
af Grev Gert, den kullede greve, fordi folk i Vinstrup havde hjulpet Niels
Ebbesen i kampen mod greven. Det
vil sige, at kirken skulle være brændt
omkring 1340. Få år efter ramte pesten
Danmark, og det kan have betydet, at
der ikke kunne mobiliseres kræfter til
en genopbygning af kirken. I hvert fald
bliver Vinstrup Sogn inden reformationen indlemmet i Dalbyover Sogn. I
denne såkaldte ”Landehjælpen” fra 1524
(en liste over en ekstraskat som kirkerne
skulle betale til kongens krigsførelse)
nævnes Vinstrup Kirke ikke, så senest
på det tidspunkt må både og kirke og
sogn være nedlagt.

Kapel ved Vindbylund

Ved gården Vindbylund tæt på landevejen mellem Hadsund og Randers skal
der også have ligget en kirkelig bygning
i middelalderen. Det har ikke været en
sognekirke som de andre, der er omtalt
her. Det vil sige, at der ved denne kirkebygning ikke har været rettigheder til at
foretage dåb og begravelse, og der har
måske heller ikke være tilknyttet en fast
præst. Kapeller i middelalderen fandtes ofte på steder, hvor man mente, der
DECEMBER 2019 - FEBRUAR 2020

var sket et under, hvor der var en hellig
kilde, eller simpelthen på steder, hvor
mange rejsende kom forbi, f.eks. lige
uden for en købstad, ved overfartsteder
eller langs store færdselsårene – såkaldte vejkapeller. Måske kan placeringen
af et kapel ved Vindbylund forklares
med, at det lå ved landvejen mellem et
færgested over Mariager Fjord og købstaden Randers. Kapellet er omtalt i et
dokument fra 1492. Kapellet gav siden
navn til markstykkerne deromkring, der
kom til at hedde Kappelagre, og endnu
i dag findes vejnavnet Kappelagervej.
Man har i tidens løb pløjet en del sten
og mursten op på stedet, som menes at
stamme fra kapellet. Det er sandsynligt,
at kapellet forsvandt i tiden omkring
reformationen. Med overgangen til den
protestantiske tro forsvandt de små helgenkapeller rundt om i landskabet, fordi man fra lutheransk side slog særligt
hårdt ned på disse institutioner, som
man betragtede nært forbundet til den
helgendyrkelse, som man tog afstand fra.
Ifølge sagnet skulle kapellet være
opført på et tidspunkt, hvor bønderne
i Gjerlev var lyst i band og ikke måtte
gå til gudstjeneste i Gjerlev Kirke. Desuden sagde man, at en bækhest spøgte
på stedet, hvor kapellet havde ligget.

Klattrup Kirke

Klattrup Sogn nævnes i kilderne i 1477
og 1549. Ifølge Landehjælpslisten fra
1524, er Klattrup den kirke i Gjerlev
Herred, der betaler den mindste afgift
til fædrelandets beskyttelse, hvilket formentlig betegner kirkens ringe økonomi. På stedet, som i gammel tid kaldtes
Kirkebakken, har man for ca. 100 år
siden fundet middelalderlige mursten
11
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Vinduesoverligger i granit. Den menes at stamme fra Klattrup Kirke og findes nu på
Nationalmuseet. © Nationalmuseet

(munkesten) og tagsten samt knogler
fra kirkegårdens grave i forbindelse
med pløjning. Man mener, at kirken er
blevet revet ned omkring 1550 i forbindelse med opførelsen af Overgård, og
at Klattrup samtidig blev indlemmet i
Udbyneder Sogn. Byggematerialer fra
den nedrevne kirke er formentlig brugt
i Overgårds bygningner. I hvert fald har
man fundet både munkesten, granitkvadre og en romansk vindusoverligger
fra en kirkebygning i murværket på herregården. På vinduesoverliggeren er et
fint stenhuggerarbejde af en løve og en
drage med lange tunger, som fletter sig
sammen hen over vinduet. Denne sten
er nu på Nationalmuseet. Ved Overgård
står også en middelalderlig døbefont af
granit, som menes at stamme fra Klattrup Kirke.
Et sagn fortæller, at man endnu op
i 1900-tallet kunne se spøgelset af en
præst til hest, som red fra Klattrups gamle præstegård og op over Kirkebakken
til det sted, hvor landbyens kirke havde
stået.

Udbyover Kirke

Udbyover Kirke og Sogn er nævnt første
12

gang i et dokument fra 1463. Sognet nævnes sidste gang i 1549. Der er ikke bevaret mange spor af kirken, efter at man i
sidste del af 1800-tallet ved jordarbejde
i et par haver stødte på bygningsrester
samt mange kranier fra den middelalderlige kirkegård. Da Udbyover Sogn
forsvinder ud af historien efter 1549, er
det sandsynligt, at også dette sogn er blevet nedlagt og indlemmet i Udbyneder
Sogn i forbindelse med, at Overgaard
bliver bygget.
Om Udbyover Kirkes endelig kendes
også et sagn. Der var engang, hvor bønderne i Udbyover levede et ugudeligt
liv med druk og hor, og præstens formaninger hjalp ikke. Men en dag kom
der hjælp til den stakkels præst midt
under søndagsprædikenen, hvor han på
ny tryglede sognebørnene om at vende
sig fra deres ugudelige liv. Pludselig blev
der et frygtelig tordenvejr, som rystede
kirken så voldsomt, at taget revnede og
murene styrtede sammen. Gud lod jorden åbne sig og opsluge hele kirken og
menigheden. På stedet dannedes en sø,
hvorfra man endnu skulle kunne høre
kirkeklokken og de ugudelige bønders
fortvivlede skrig.
OMMERSYSSEL ØSTRE PASTORAT

Af og til kan gamle stednavne afsløre, at der har været en kirke i nærheden. På dette
kort over Klattrup fra 1816, kan man se, at et område af markerne kaldes ”Kierkegaards Blok”. © Geodatastyrelsen

Stangerum Kirke

Kirken i Stangerum er formentlig den
sidste kirke i det nuværende Ommersyssel Østre Pastorat, der bliver lagt øde.
Den er ikke nævnt i Landehjælpen fra
1524, men da Stangerum Sogn omtales
i 1551 tyder det på, at kirken stadig stod
på dette tidspunkt. På det sted, hvor man
mener kirken har stået, fandt man sten
fra et bygningsfundament fra det, der
måske har været kirkens skib. Det målte
ca. 12,5x5 m og havde en udbygning mod
syd, som man mener var våbenhuset.
Kirken er formentlig forsvundet i
1500-tallet, måske først i sidste halvdel
af århundredet.
Ifølge et sagn skulle Stangerum været
blev lagt under Enslev Sogn. Dette fik
dog en brat ende, da en kvinde fra Stangerum var på vej til kirken i Enslev en
søndag. I det fugtige området omkring
Hundevad sad hun nemlig fast, og her
kunne hun sidde og høre klokken i
DECEMBER 2019 - FEBRUAR 2020

Enslev Kirke ringe. Over denne ydmygelse blev hun så vred, at hun svor at
ville sørge for, at Stangerum frem over
skulle høre til Dalbyover Sogn. Og sådan
blev det.
I dag beskytter lovgivningen de gamle
middelalderlige kirkebygninger fra at
blive revet ned, men omstruktureringer
i den kirkelige organisation fortsætter.
Samlingen af Ommersyssel Østre Pastorat er et af de seneste eksempler på dette.
Hvis man vil læse mere om ødekirkerne
finder man artiklerne ”Ommersyssels
Ødekirker” af Aage Sørensen i årbøgerne ”Fra Randers Amt” 1938 og 1939 samt
”Efterslet fra Ødekirkene” i årbogen fra
1944. Niels Engbergs bog ”Danmarks
døde kirker” fra 2018 gennemgår grundigt baggrunden for ødekirkerne og har
en oversigt over alle kendte ødekirker
i Danmark.
Mikael Manøe Bjerregaard
13

Harmonika spillende engel.
Porcelæn fra Willeroy og Boch,
Tyskland.
Fotos: © psp

Englesmil
En præst og en taxachauffør døde og kom op i himlen.
Taxachaufføren fik en herskabsvilla med sauna og pool,
alt hvad hans hjerte kunne begære!
Så var det præstens tur. Han fik en lille træhytte uden
vinduer og rindende vand!
Præsten gik til Sct. Peter og spurgte, om ikke der var sket
en fejl. Han havde jo talt Guds ord i mange år!
Svaret fra Sct. Peter lød:
- Når du talte, så faldt de i søvn, men når taxachaufføren
kørte, så begyndte folk at bede. 
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Arrangementer
December 2019 - Februar 2020
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Foto: © Camilla Bjørnsholm Nielsen
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Søndag d. 1. december kl. 13.30
Adventssammenkomst m/Karen Brunbjerg,
Ommersyssel Østre Kirkecenter.
En eftermiddag med sange, æbleskiver og gløgg.

Onsdag d. 4. december kl. 10.00
Højskoleformiddag, sognehuset i Øster Tørslev.

YT
Kirkebilen kan
benyttes
til arrangemen
i Kirkecentret i ter
Gjerlev.
RING I GOD
TID
tlf. 27 12 78 50.

Julehygge med sang og gran i håret.

Fredag d. 6. december kl. 9.30
Seniorcafe, menighedshuset i Hald.

Tidligere provst Hanne Hjørlund, Randers, fortæller om julen, og vi synger julen ind
med fællessang.

Søndag d. 8. december kl. 19.30
Advents- og juletoner med Gjerlev-koret.

under ledelse af Marie Dauggard, Råby Kirke. Ønsker du en særlig julesalme, så ring
til Marie, tlf. 2665 3209.

Eva er i dagligdagen en af vores kordegne, men hun er også
professionel solist med en stor stemme.
Ved julekoncerten vil hun synge en blanding af julens sange,
evergreens og andre store kendte numre.

Mandag d. 16. december kl. 19.00
Julekoncert m/Ommersysselkoret,
Dalbyover Kirke.
Der er lagt op til ægte julestemning, når
Ommersysselkoret giver julekoncert.
Koret vil underholde med traditionelle
og nyere julesange. Desuden kan man
glæde sig til en juleoverraskelse sidst
i koncerten.
Mød op i god tid hvis du vil opleve
denne stemningsmættede julekoncert!
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Pressefoto

Onsdag d. 11. december kl. 19.30
Julekoncert med Eva Sun Nyo, Sødring Kirke.

Tirsdag d. 17. december kl. 19.00
Julesalme-maraton med Gjerlev-koret, Gjerlev Kirke.

Under ledelse af Marie Daugaard synger koret et mix af korsatser og fællessang med
nye og gamle advents- og julesalmer.

Foredrag ”Sygeplejerske i frontzonen” v/Tine Didriksen, som
fortæller om sine oplevelser under ebolaepidemien i Sierra Leone. Foredraget vil blandt andet give et indblik i hverdagslivet,
arbejdslivet, etiske dilemmaer og alt det ingen vidste, hvordan
man skulle forberede sig på. Alt sammen krydres med billeder
og fortællinger, der har efterladt et særligt indtryk.
Og så er der selvfølgelig det traditionelle kaffebord!

Pressefoto

Lørdag d. 4. januar kl. 14.00
Hellig Tre Konger Arrangement på Dalbyover kro.
Indledes med minikoncert v/Ommersysselkoret.

Torsdag d. 16. januar kl. 19.30
”Livet set med h-vid-vinkel”
m/Kurt Flemming (Bakkens Pjerrot),
Ommersyssel Østre Kirkecenter.

Kurt Flemming fortæller om en fantastisk barndom,
en svær skoletid, svære valg, om en idrætskarriere på
højt niveau, om drømmen om at blive artist.
Han har været Pjerrot på Bakken i 23 år og har over
25.000 forestillinger bag sig og forhåbentlig også mange
foran sig.
Kurt Flemming har mange talenter, og et af dem er
at holde foredrag. Og der er måske også lidt trylleri!
Arr. Gjerlev-Enslev Menighedsråd.

Pressefoto

Onsdag d. 8. januar kl. 10.00
Højskoleformiddag, sognehuset i Øster Tørslev

Alis Skjødt Nielsen fra Nørhald Egnsarkiv fortæller om slægtsforskningens spændende
verden.

Onsdag d. 8. januar kl. 19.00
Kirkebio om Udbyneder Kirke og Kærby Kirke.
Torsdag d. 9. januar kl. 19-21
Sangaften med VOKO.

under ledelse af Niels Erik Nies. Aldershvile, Havndal.

ARRANGEEMENTER
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Fredag den 10. januar kl. 9.30
Seniorcafè i Hald Menighedshus. (Bemærk dato!).

”Emma Gad – Takt og Tone i 100 år” v/Torben Brink.
Emma Gad har i præcis 100 år været svaret på ethvert spørgsmål, der har med korrekt
opførsel at gøre.
Med bogen ”Takt og Tone” (december 1918) beskrev hun måske nok først og fremmest en verden, der allerede dengang var ved at være af i går. Men samtidig udstak
hun nogle praktiske retningslinjer, der til dels stadigvæk gør sig gældende. Venligt
og med stor humor!
I dag forbinder de fleste vist kun Emma Gad med ”Takt og Tone”, men i virkeligheden var admiralinden alt andet end et nikkende vedhæng til sin mand: Hun var en
anerkendt dramatiker, der skrev stribevis af skuespil, blandt andet til Det Kongelige
Teater. Hun var kvindesagsforkæmper og fagforeningspioner. Og så var hun Danmarks
første kvindelige journalist.
Sognepræst Torben Brink fortæller levende og med stor kærlighed om den gamle
dame, og han krydrer sin beretning med både illustrationer og citater fra hendes kendte
og mindre kendte værker.

Tirsdag d. 14. januar kl. 19.00
Læsekreds, Ommersyssel Østre Kirkecenter.
Torsdag d. 23. januar kl. 19.30
Koncert med John Sheahan og Jane & Shane, Dalbyneder Kirke.

Den populære duo Jane & Shane har inviteret deres musikalske legekammerat, den
legendariske violinist John Sheahan fra The Dubliners, på en kort turné i Danmark,
og nu kommer de til Dalbyneder!
Der er alt fra elegante valse til livlige dansemelodier med et strejf af swing - alt serveret med umiskendeligt irsk lune, charme og overskud.

Pressefoto
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Gudstjenester
December 2019 - Februar 2020

»Julekrybbe«
Porcelæn fra Willeroy og Boch, Tyskland.
Foto: © psp
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Gudstjenesteliste

Dalbyneder
1.12

1. s. i Advent

8.12

2. s. i Advent

15.12

3. s. i Advent

22.12

4. s. i Advent

24.12

Juleaftensdag

15.00

25.12

Juledag

11.00

26.12

Sankt Stephans dag

29.12

Julesøndag

31.12

Nytårsaftensdag

Dalbyover

Enslev

9.00

Gjerlev

Hald

10.30

9.00

10.30
9.00

10.30
9.00
13.30

10.30
15.00

12.00

9.30

9.30

10.30

15.00

10.30

10.30
11.00

2020
1.1

Nytårsdag

5.1

Helligtrekonger

12.1

1. s. e. HTK

19.1

2. s. e. HTK

26.1

3. s. e. HTK

2.2

Sidste s. e. HTK

9.2

Septuagesima

16.2

Sexagesima

23.2

Fastelavn

Peder Svejgaard Pedersen
Lone Kjær Nyeng
Hans David Hindsholm Matras

14.00

15.30
9.00

10.30

9.00
10.30

9.00

9.00
10.30
9.00

9.00

9.00

10.30
9.00

9.00
10.30

* 2/2 Kyndelmisse
Lørdagsdåb mulig 11/1 kl. 10.30
i Øster Tørslev Kirke.

Gæstepræst
Der indsættes hver søndag kirkebil til én højmesse
i én af pastoratets kirker.

20

10.30

Henvendelse senest dagen før til Dalbyover Taxa,
tlf. 27 12 78 50. Kørestol kan medtages.
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9.00

Havndal

Kastbjerg

Kærby

9.00

Råby

Sødring

Udbyneder

Ø. Tørslev

10.30

10.30

14.30

1.12

10.30

8.12

9.00
9.00

15.12

10.30
9.00

13.30

16.30

11.00

11.00

15.00

22.12

10.30
13.30

16.30

13.30

16.30

25.12

9.30
9.00
10.30
14.00

26.12

9.00

9.00

24.12

9.00

29.12
31.12

15.30

2020
15.30
9.00

10.30

10.30
9.00

10.30

10.30

9.00

9.00

19.00*

10.30

19.1

9.00

26.1
2.2
9.2

10.30
9.00

10.30

10.30

10.30

10.30

5.1
12.1

9.00

10.30
10.30*

1.1

16.45

10.30

16.2
23.2

9.00

Gudstjenester på Åbakken, Øster Tørslev:
Søndag d. 22/12 kl. 14.30 Susan Ballegaard
Tirsdag d. 7/1 kl. 14.30
Peder Svejgaard
Tirsdag d. 4/2 kl. 14.30
Hans David Hindsholm Matras
Gudstjenester i Havndal Kirke,
kaffe på Aldershvile:
Tirsdag d. 11/2 kl. 10.30 Lone Nyeng (kaffe på Aldershvile fra 10-10.30)

ARRANGEEMENTER
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»Én af julens glæder:
et godt frokostbord«
Foto: © Camilla Bjørnsholm Nielsen
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Søndag d. 2. februar
Kyndelmissegudstjenester i Havndal og Råby.

Lysets komme fejres ved særlige gudstjenester – se gudstjenestelisten!

Tirsdag d. 4. februar kl. 19.00
Pastoratsrundtur til Gjerlev Kirke.

På vores rundtur til Pastoratets
kirker er vi nu nået til Gjerlev Kirke.
Mens vi drikker en kop kaffe og
spiser en småkage, vil Flemming
Ørnbøll fortælle om Gjerlev Kirkes
historie fra slutningen af 1100-tallet
og frem til år 2000.
I hans foredrag skal vi bl.a. høre
om, da kirken blev bygget, og hvorfor
tårnet ligger mod øst. Der fortælles
om gravhvælvingen, kirkens altre
og meget mere.

TEGNING: Peter Lindes skitse af Gjerlev Kirkes gravkammer, 22. oktober 1912

Onsdag d. 5. februar kl. 10.00
Højskoleformiddag, sognehuset i Øster Tørslev.
Ønskekoncert fra Højskolesangbogen.

Fredag d. 7. februar kl. 9.30
Seniorcafè i Hald Menighedshus.

”Livsfortællinger i tale, sang og musik om godtfolk og andet slags folk.” v. kirkesanger
Olaf K. Madsen og organist Inger- Lise Maarup fra Ørsted.

Tirsdag d. 11. februar kl. 19.00
Læsekreds, Ommersyssel Østre Kirkecenter.
Onsdag d. 19. februar kl. 19.00
Kirkebio viser filmen ”Blade Runner”, Ommersyssel Østre Kirkecenter.

”Blade Runner” er en sci-fi film fra 1982, instrueret af Ridley Scott.
Filmen ser bl.a. på forholdet mellem skaberen og det skabte og det skabtes eksistentielle kriser med døden.
Blandt skuespillerne er Harrison Ford, Rutger Hauer, Sean Young, Edward James
Olmos og Daryl Hannah.
”Blade Runner” har inspireret film som ”Terminator”, ”Det femte element”, ”Gattaca”
og ”The Matrix”. Og som vanligt er der popcorn!!!

ARRANGEEMENTER
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Kommende arrangementer i 2020:
Tirsdag d. 3. marts kl. 19.30
Sogneaften, sognehuset i Øster Tørslev.
”Jeppe Aakjærs digtning og kulturelle betydning” m/Johannes Nørregaard Frandsen.
Onsdag d. 4. marts kl. 10
Højskoleformiddag, sognehuset i Øster Tørslev.
Torsdag d. 5. marts kl. 19-21
Sangaften med VOKO under ledelse af Niels Erik Nies. Aldershvile, Havndal.
Fredag d 6. marts kl. 9.30
Seniorcafè i Hald menighedshus.
Bente og Søren Christiansen, Udbyneder, fortæller om deres arbejde i Polen.
Tirsdag d. 17. marts kl. 19.30
Sogneaften, menighedshuset i Hald. ”Tro og viden” v/Professor v/Aalborg Universitet,
Ph.D. Peter Øhrstrøm.
Tirsdag d. 31. marts kl. 19.30
Sogneaften i Øster Tørslev. ”Dåb i folkekirken og oldkirken” v/kirkehistoriker Nils
Arne Pedersen.
Torsdag d. 14. maj kl. 19-21
Sangaften med VOKO under ledelse af Niels Erik Nies. Aldershvile, Havndal.
Torsdag d. 3/9 kl. 19-21: Sangaften med VOKO under ledelse af Niels Erik Nies,
Aldershvile, Havndal.
Torsdag d. 19. november kl. 19-21
Sangaften med VOKO under ledelse af Niels Erik Nies. Aldershvile, Havndal.
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Julegudstjenester
for børnehaver, skoler, plejehjem m.m.
Tirsdag d. 3/12
Onsdag d. 4/12
Tirsdag d. 10/12
Onsdag d. 11/12
Fredag d. 13/12
Onsdag d. 18/12
Onsdag d. 18/12
Fredag d. 20/12
Fredag d. 20/12
Fredag d. 20/12
Fredag d. 20/12
Fredag d. 20/12
Søndag d. 22/12

kl. 14.00
kl. 10.00
kl. 11.00
kl. 10.00
kl. 10.00
kl. 10.00
kl. 10.00
kl. 8.00
kl. 9.00
kl. 10.00
kl. 10.00
kl. 11.00
kl. 14.30

Aldershvile og omegn i Havndal Kirke v/Hans David
Børnehaven i Gjerlev i Gjerlev Kirke v/Lone
Aktivitetscenteret i Gjerlev Kirke v/Hans David
Børnehaven Solstrålen i Øster Tørslev Kirke v/Lone
Knejsted Børnehave, Råby Kirke v/Lone
STU, Hald Kirke v/Hans David
Havndal Børnehave i Havndal Kirke v/Lone
Indskolingen (ØT), Øster Tørslev Kirke v/Lone
Mellemtrin (ØT), Øster Tørslev Kirke v/Peder
Overbygning (ØT), Øster Tørslev Kirke v/Hans David
0.-3. klasse (Havndal skole), Havndal Kirke v/Lone
4.-6. klasse (Havndal skole), Havndal Kirke v/Peder
Åbakken, Øster Tørslev v/Susan Ballegaard

Juleaften i sognene:
Kl. 12.00
Kl. 13.30
Kl. 15.00
Kl. 16.30

Gjerlev
Dalbyover, Havndal, Råby og Udbyneder
Dalbyneder, Enslev, Hald og Kærby
Kastbjerg, Sødring og Øster Tørslev

DECEMBER 2019 - FEBRUAR 2020
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»Fodspor i sneen«
Foto: © Camilla Bjørnsholm Nielsen
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NYT fra pastoratet
Kirke for de ganske små
Kontakt Sara Faxholm Christensen på tlf. 6098 2002,
hvis du har lyst til at benytte dig af disse tilbud:
Babysalmesang:
for de mindste børn og deres forældre (eller en anden voksen).
Takt og toner for tumlinge:
for dagplejebørn.

Kirken læser
Læsekredsen i menighedshuset i Hald: kontakt Karen Iversen på tlf. 8647 4655.
Læsekredsen i Ommersyssel Østre Kirkecenter i Gjerlev:
kontakt Lone Nyeng på tlf. 8647 4342.

Kirken strikker
Klub ret:
tirsdag i de ulige uger kl. 9.30 i menighedshuset i Hald.
Klub vrang: mandag i de ulige uger kl. 19 i menighedshuset i Hald.
Møllestrik: sidste torsdag i hver måned på Lyshøj mølle.
Garnnøglen:	onsdag i de ulige uger kl. 9.30 i Ommersyssel Østre
Kirkecenter, Gjerlev.

Kirken synger
Børnekoret ”Kirkeuglerne” for børn fra 3.-6. klasse
Tirsdag kl. 14.15-15.45 i Havndal kirke v. organist Niels Erik Nies.
Børnekoret i Øster Tørslev
Onsdag kl. 14.15-15.45 i sognehuset i Øster Tørslev
v/organist Anker Sigfusson.
VOKO (voksenkor)
Torsdag kl. 19-21 i konfirmandstuen i Udbyneder v. Niels Erik Nies
Gjerlev-koret (voksenkor)
Tirsdag kl. 19-21 i musikstuen i Ommersyssel Østre Kirkecenter.
Ommersysselkoret (Voksenkor)
Mandag kl. 19-21 i Sognehuset i Øster Tørslev.
Henvendelse Organist Anker Sigfusson.
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Julesalme
Den julesalme, som jeg allerbedst kan
lide, er salmebogens nummer 94 ”Det
kimer nu til julefest”.
Den har en helt fantastisk melodi,
som sætter sig i én, og hvis man slutter
gudstjenesten juleaftensdag med den,
kommer man helt automatisk til at nynne
den hele vejen hjem.
Salmen gør os også opmærksomme på
den gammeltestamentlige profeti, Jesus
barnet bliver født ind i som arvtager for
Davids hus og som ”patriarkers håb”. På
samme tid bliver der også kommenteret
på opfyldelse af den gamle profeti, ikke
gennem et jordisk kongerige, men gennem vores løskøbelse til et himmelsk liv.
Alt dette håb for fremtiden i det lille
spædbarn i krybben er noget, som alle
forældre kan genkende, når de ser deres
eget lille barn i øjnene. Det er en salme,
der for alvor maler julen frem som en
fejring af det nye håb med lys, fest og
gamle traditioner.
Sognepræst
Hans David Hindsholm Matras

»Iskrystaller på træstamme«
Foto: © Camilla Bjørnsholm Nielsen
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Julesalme
Barn Jesus i en krybbe lå.
Denne lille salme af H. C. Andersen er nok
kendt af de fleste børn og voksne herhjemme. Og det til trods for, at den først blev
medtaget i Den danske salmebog i 2003.
H. C. Andersen skrev salmen 1832, da han
var 27 år gammel. Han havde været på en
rejse til Dresden og havde fundet inspiration
til salmen i et maleri med julenatsmotivet.
Salmen var oprindelig en del af en digtsamling, hvor Andersen lader en flok fattige
børn synge salmen på gaden juleaften. Salmens ord er altså børnenes ord: I forhold til
Gud er vi alle som børn, og vi deler således
skæbne med Jesus.
I den første strofe placeres barnet i Betlehem i sine fattige omgivelser:-“skønt Himlen
var hans eje”.
Anden strofe er en henvendelse til ”hver
sorgfuld sjæl” med en opfordring til at blive
“karsk og glad” og blive “børn i sjæl og
sind”, fordi Jesusbarnet er født.
Salmen rummer Andersens nøgle til troen: At genfinde barnetroen, når vi ser barnet
i krybben. Men vi skal ikke blot se, men vi
skal gå ind til barnet i krybben og selv blive
børn i sjæl og sind.
Niels W. Gade satte musik til salmen i
1859. Den storladne melodi, der er velegnet
til fællessang, har sikkert også været stærkt
medvirkende til, at så mange af os holder
af netop denne salme.
Salmen er, ganske som H. C. Andersens
eventyr, både for børn og voksne. Den er
gammel af alder, men med sine enkle udtryk
stadig levende.
Kirkesanger
Kirsten Fuglsang-Damgaard, Havndal
DECEMBER 2019 - FEBRUAR 2020
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Julesalme
Hvilken julesalme er min yndling?
Dette spørgsmål kunne være
nemt, hvis ikke vores salmebog
havde 791 salmer og deriblandt
en del, der synges omkring netop højtiden, julen, Jesu fødsel og
advent, der tæller ned eller op til
højtiden.
At julen er kendetegnet og
symbolsk for mange forunderlige
ting i livet, er ingen vel i tvivl om:
lysenes tid, nytårets komme, både
kirkeårets og kalenderåret, hygge, familiesammenkomst på både
godt og ondt, glæden og sorgen.
I højtiderne mindes vi alle dem,
der ikke er iblandt os mere; vi føler
savnet af et kært familiemedlem
eller en god veninde eller ven.
Vi mærker kærlighedens blomstring ved nyt liv, og livets gang.
Men jeg har stadig ikke svaret
på spørgsmålet. Hvilken en skal
jeg vælge? En af de store danske
salmedigtere, Nicolai Frederik
Severin Grundtvig, - han er min
yndling, så derfor vidste jeg, at valget skulle være en af Grundtvigs
salmer, der synges og er skrevet til
højtiden omkring Jesus komme og
fødsel, julen.
Salmen, jeg har valgt, er nummer 100 i den Danske Salmebog, et
dejligt rundt tal og med 3 vers, der
beskriver julens budskab kort og
præcist. Den fortæller om englens
ord til hyrderne, glædens budskab
og fred med Jesus komme. Vi skal
ære Gud i det høje.
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Salmen er:
Kimer, i klokker! Ja,
kimer før dag i det dunkle!
Kimer, I klokker, ja, kimer før dag i det dunkle!
Tindrer, I stjerner, som englenes øjne kan funkle!
Fred kom til jord,
Himmelens fred med Guds ord.
Æren er Guds i det høje!
Julen er kommen med solhverv for hjerterne bange,
jul med Gudsbarnet i svøb under englenes sange,
kommer fra Gud,
bringer os glædskabens bud.
Æren er Guds i det høje!
Synger og danser og klapper i eders småhænder,
menneskebørnene alle til jorderigs ender!
Født er i dag
barnet til Guds velbehag.
Æren er Guds i det høje!
Grundtvig har skrevet salmen i året 1856, året
hvor Grundtvig rundede de 70 år, og de første elever startede på Grundtvigs Højskole,
Marielyst. Grundtvig sagde tit ”Det er godt at
være barn om julen”.
Han mindes sin egen barndoms jul, og skrev
gerne om sine egne oplevelser.
Glædelig Jul
Conny F. Christensen
Råby Menighedsråd

»Snedækte vintergrene«
Foto: © Camilla Bjørnsholm Nielsen
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Vær velkommen Herrens år
- To Grundtvig-salmer fra 1849
I det sene efterår 1849 lod Grundtvigs
søn Svend (f. 1824) i Dansk kirketidende
trykke en adventssalme på ti vers fra den
håndskrevne Sofie Sandbergs Viseborg
fra 1600-tallet med titlen Wer welkommen, Herrens Aar OG en nytårsvise med
en lignende begyndelse, trykt som skillingsvise i 1693. Senere har man fundet
ud af, at salmen har været trykt allerede
i 1556 i Tre merckelige Viser, og at også
visen har langt ældre rødder.
Salmen må formodes at have været
sunget ved adventstid, altså kirkens
nytår, mens visen blev sunget på den
verdslige nytårsaften, når bønderkarlene – som var det helligtrekongers- eller
fastelavnsoptog – gik rundt fra gård til
gård. Denne vise, der i dag virker som en
raritet fra en svunden tid, er som en morsomhed aftrykt ved siden af, findes i også
vovede varianter!
Sønnens optryk af de to tekster inspirerede Grundtvig (f. 1783) til allerede i december 1849, da Danmark var i krig, at
skrive og allerede i et salmehefte til brug
i Julen 1849 i Vartov i København, hvor
han da var præst, at trykke de to salmer,
som vi nu bruger første søndag i Advent
og Nytårsnat/-dag. Morsomt er det, at
den til nytårsnat først kom i salmebogen i 1953, efter af Statsradiofonien, som
Danmarks Radio dengang hed, i årevis
havde brugt den i radioen efter rådhusklokkerne Nytårsnat.
I adventssalmen handler det om stærkere og stærkere lys, som Herrens år bringer med de tre højhelligdage Jul, Påske og
Pinse og endelig alle søndage i kirkeåret.
I nytårssalmen handler det om at oplive
og oplyse året, om at markerne må blive
gyldne, om fred til blomstring for landet,
og om, at nytåret må henskride til glæde
og gavn. Man mærker sig, at det forhold,
at Danmark er midt i treårskrigen 1848DECEMBER 2019 - FEBRUAR 2020

51, får Grundtvig til at bede om fred i
vort land, så det kan blomstre. Det sidste
kunne man af politiske årsager ikke trykke i den særlige sønderjyske salmebog,
så der taltes der om fred ”til den ganske
jord”.
Man ved ikke, hvilken melodi Grundtvig lod salmerne synge på i Vartov i Julen
1849, men med årene er A. P. Berggreens
melodi fra 1852 blevet den indsungne.
Peder Svejgaard
Velkommen Nytår
Velkommen vær!
Med korn og med kærne;
Thi takke vi Gud så gerne!
O velkommen Her!
Med flæsk og med bøste,
Med godt korn at høste.,
Med grise og gåse,
Med fede køer i båse.
Med rug og med malte,
Med store fede galte.
Med havre og hvede,
Med store øksen at fede.
Med høne og med hane,
Med godt øl i vor kande.
Med æbler og blommer,
Med nødder i vore lommer.
Med græs i vore enge,
Med smukke bløde senge.
Med urter og med kranse,
Med smukke piger at danse.
Jeg beder til Gud en liden bøn:
Krist give vor moder en unger søn!
Bliver det ikke søn så lige,
Krist give, det bliver en pige.
Velkommen nytår!
Velkommen bær!
Sidder nu alle i Herrens fred!
Nu kvæder jeg en anden sted.
O velkommen Herrens år!
Velkommen her!

31

NYT fra pastoratet
Ommersyssel
Østre Pastorats
Kirkecenter.
Foto: © psp

Har du aldrig besøgt Ommersyssel
Østre Pastorats Kirkecenter?
Eller kan du bare ikke finde rundt?
Så kommer der her en plantegning!

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
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Musikstuen
Gjerlev-Enslev stuen
Køkken
Vindfang
Kirkesangerkontor
Mødelokale
Kordegnekontor
Kordegnekontor
Præstekontor
Præstekontor

11.
12.
13.
14.
15.
16.

Præstekontor
Køkken
Legestue
Sal
Graverstue
Mødestue
Adressen:
Tønagervej 11, 8983 Gjerlev.
Vær velkommen!
OMMERSYSSEL ØSTRE PASTORAT

Broderede servietter
Elisa Brun i Dalbyover er meget, meget dygtig med sine hænder.
Hun har broderet servietter til altersølvet med logoet for
Ommersyssel Østre Pastorat.
Tre sæt har hun fremstillet og skænket til flg. kirker:
Dalbyover, Øster Tørslev og Gjerlev.
Tusind tak for de flotte håndarbejder!

Ommersyssel
Østre Pastorats logo,
den tilpassede ’Luther-rose’
broderet af Elisa Brun.
Foto: © psp
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Tale ved afsked med kirkesanger,
Annika Søndergaard Albinus
d. 25/8 2019 i Gjerlev Kirke.

Foto: © psp

P

å denne dejlige høstsøndag i den
nyistandgjorte, lyse og venlige
Gjerlev Kirke skal vi tage afsked med
dig, Annika, vores kirkesanger gennem næsten 4 år.
Du blev ansat af Dalbyover menighedsråd i 2015. Vi havde tre ansøgere.
Men så kom der en fjerde ansøgning
fra USA, hvor du var på rejse.
Du kom hjem, var til prøvesyngning
og blev ansat. De første to år var
det kun ved Dalbyover Kirke, men
så blev Ommersyssel Østre Pastorat
dannet, og dermed havde du pludselig
arbejdsplads ved 12 kirker med de
udfordringer, det gav. Måske nåede
du at synge i alle 12 kirker?
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Afsked
med Annika
Vi siger tak for dit virke, altid venlig
og smilende.
Nu har du fået studiejob som underviser. Apropos præstens prædiken i
dag, så kan et sådant job føre til meget.
I dagens tekst skiftede manden spor
til noget helt andet, - måske du ender
som præst?
Uanset hvad, er du altid velkommen
i vort pastorat, ja vi må endda trække
på dig som afløser for kirkesangere.
Tak for tiden. Held og lykke i fremtiden.
Anders Bach Andersen,
fmd. Dalbyover menighedsråd.

OMMERSYSSEL ØSTRE PASTORAT

Så er det jul igen!
Vi holder JULESTUE
i Ommersyssel Østre Kirkecenter
på Tønagervej 11.

Den 3/12, 10/12 og 17/12
kl. 14-15.30
Sognepræst Hans David Hindsholm Matras
deltager den sidste gang.
Vi skal lave små juleting, synge og hygge os.
Børn, der går på Grønhøjskolen,
kan køre med skolebussen til kirkecenteret.
Forældrene skal selv afhente deres børn.
Alle børn mellem 5 og 10 år kan deltage.
Tilmelding skal ske til Bente på
telefon eller sms (20134970).
Vi glæder os til at se jer!
Annette og Bente

Foto: © Camilla Bjørnsholm Nielsen
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PROGRAM

for Indre Mission i Gjerlev
11/12 Julen synges ind m. Thomas Sønderby Kristensen, lærer på Skrødstrup
Efterskole.
29/12 Juletræsfest i TABOR med Karen
Brunbjerg som taler.
UGE 2 Evangelisk Alliances bedeuge:
6/1 Indledning ved Lone Nyeng.
8/1 Indledning ved Jens Carl Mikkelsen.
9/1 Indledning ved Johannes Grøn.
15/1 Generalforsamling i TABOR.
Dagsorden ifølge vedtægterne.
24/1 kl. 14 Vinterstævne på Skrødstrup
efterskole.
29/1 Samtalemøde, indledning ved Aage
Jakobsen, 2. samtale 1. bud 2. Mos 12.
1-6 5. Mos 5.1-10
19/2 kl. 14 Møde med Verner Kristensen,
Brønderslev.
26/2 Samtalemøde, indledning ved
Gunnar Nielsen, 3. samtale 2. bud 2.
Mos. 20.7. 5. Mos 5.11

3/12 Bibelkreds
5/2 Bibelkreds
Hvor intet andet er påført begyndes kl.
19.30. Hvor intet andeter nævnt, foregår
arrangementerne i TABOR.
Yderligere oplysninger om såvel arrangementer som bibellæsekredse kan fås ved
formand Aage Jakobsen, tlf. 8647 4093.

Adressen på
Tabor i Gjerlev
Hybenvej 4
8983 Gjerlev J.

KFUM SPEJDERNE
GJERLEV - ALTID OM TORSDAGEN

Bævere (18.00-19.30) v. Marianne Jensen, tlf. 8647 4907
Ulve (18.00-19.30) v. Dorthe og Flemming Dinesen, tlf. 2661 0549
Patruljemøde (18.00–20.00) v. Mikkel Bang Jensen, tlf. 4038 7549

HAVNDAL - ALTID OM ONSDAGEN

Spejdermøde (17.30-19.00) i Spøksen på festpladsen ved Estraden.
Kontaktperson: Jesper Mortensen, tlf. 4232 1370

RÅBY- ALTID OM MANDAGEN
Spejdermøde (18.30-20.00)
Spejderhytten ved stadion i Råby, Udbyhøjvej 668, Råby.
Kontaktpersoner: Conny Fåborg Christensen tlf. 29209735 eller
Lars Johannesen, tlf. 2326 9653
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»Blåmejse«
Foto: © Camilla Bjørnsholm Nielsen
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Nyttige adresser
SOGNEPRÆSTER:
Lone Nyeng (kbf.)
Haldvej 8A, Hald, 8983 Gjerlev J.
Tlf. 86 47 43 42. Mail: lkny@km.dk
Peder Svejgaard Pedersen
Kærvejen 1, Øster Tørslev, 8983 Gjerlev J.
Tlf. 86 47 60 15. Mail: ppe@km.dk
Hans David Hindsholm Matras
Udbynedervej 16, Udbyneder, 8970 Havndal
Tlf. 86 47 02 25. Mail: hdma@km.dk
ORGANISTER:
Anker Sigfusson
Solsikkevej 11, Vivild, 8961 Allingåbro.
Tlf. 20 52 07 79.
Mail: anker.cellomusik@gmail.com
Niels Erik Nies
Platanvej 53, 2. mf., 8930 Randers NØ
Tlf. 51 72 34 10. Mail: niels.e.nies@mail.dk
Vikar: Marie Daugaard
KIRKESANGERE:
Annette de Hemmer
Haslevgårde bakker 49, Als, 9560 Hadsund.
Tlf. 26 13 00 80.
Mail: dehemmer@hotmail.com
Sara Faxholm Christensen
Præstebakken 8, 8983 Gjerlev J
Tlf. 60 98 20 02.
Mail: taktogtone8983@gmail.com
Kirsten Fuglsang-Damgaard
Tlf. 30 62 04 16. Mail: kirstenfd@live.dk
KORDEGNKONTOR:
Ommersyssel Østre Pastorat
Tønagervej 11, 8983 Gjerlev J.
Tlf. 86 47 46 97
Eva B. Madsen,
Tlf. 52 16 76 00. Mail: ebma@km.dk
Anette Buchardt Christensen,
Tlf. 52 16 77 37. Mail: abc@km.dk
Kordegnene træffes telefonisk alle
hverdage mellem kl. 9 og 13.
Træffes desuden personligt efter aftale.
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DALBYNEDER
Formand: Annette Wickstrøm,
Vestervangsvej 3, Dalbyneder, 8970 Havndal.
Tlf. 22 35 83 28. Mail: annwic@micwic.dk
Kirkeværge: Ulrik Marcel Høhrman,
Kirkebakken, Dalbyneder, 8970 Havndal.
Tlf. 23 28 61 94.
Mail: ulrik.marcel@securitas.dk
Graver: Peter Hevring Kristensen,
Hvidkløvervej 4, 8983 Gjerlev J.
Tlf. 40 25 65 07. Mail: phk69@hotmail.dk
DALBYOVER
Formand: Anders Bach Andersen,
Møgelvangsvej 30, Dalbyover, 8970 Havndal.
Tlf. 86 47 30 09.
Mail: aaledamgaard@mail.tele.dk
Kirkeværge: Karsten Brun, Brendstensvej 15,
8970 Havndal. Tlf. 29848506.
Mail: karstenvisbechbrun@gmail.com
Graver: Lone Hansen, Elmelundsvej 12,
Dalbyover, 8970 Havndal. Tlf. 24 81 12 74.
Mail: elmelunden12@hotmail.com
ENSLEV
Formand: Se Gjerlev.
Kirkeværge: Lise Brøndum,
Fosevej 9B, 8983 Gjerlev J.
Tlf. 28 93 44 86.
Mail: lise.broendum@hotmail.com
Graver: Else Pedersen, Birkebakken 2,
8970 Havndal, Tlf. 42 19 20 62.
Mail: enslevkirke@gmail.com
GJERLEV
Formand: Erik Pedersen,
Alsagervej 14, 8983 Gjerlev J
Tlf. 29 44 52 75.
Mail: malerforretning@pedersen.mail.dk
Kirkeværge: Karen Christensen
V.G.Andersens Vej 15, 8983 Gjerlev J.
Tlf. 30 23 74 43.
Mail: karenogeli@mail.dk
Graver: Gitte Christoffersen
Tlf. 60 98 20 01.
Mail: gjerlevkirke@gmail.com

OMMERSYSSEL ØSTRE PASTORAT

www.ommersysseløstrepastorat.dk
HALD
Formand: Anna-Marie Maagaard Pedersen,
Kærbyvej 8, Hald, 8983 Gjerlev J.
Tlf. 86 47 42 61.
Mail: maagaard_mp@hotmail.com
Kirkeværge: Ellen Margrethe Jakobsen,
Kondrups Vænge 12A, Hald, 8983 Gjerlev J.
Tlf. 86 47 44 82.
Mail: morellen46@hotmail.com
Graver: Karl Erik Precht,
Venusvej 38, 8970 Havndal.
Tlf. 86 47 50 58.
Mail: graverhaldkirke@outlook.dk
HAVNDAL
Formand: se Udbyneder
Kirkeværge: Karin Elise Otte,
Håndværkervænget 2B, 8970 Havndal
Mail: aohv2b@gmail.com
Graver: Gitte Skøtt, Baldersvej 16,
8981 Spentrup, Tlf. 40 95 16 12.
Mail: havndalkirke@gmail.com
KASTBJERG
Formand: se Udbyneder
Kirkeværge: Jens Aage Thorsen,
Bygaden 3, Kastbjerg, 8970 Havndal.
Mail: thorsen@hotmail.dk
Graver: Dorit Kragh Hansen, Semvej 6b,
9550 Mariager. Tlf. 24 42 42 45.
Mail: dorithansen@gmail.com
KÆRBY
Formand: se Hald
Kirkeværge: Rikke Nyhave Winther,
Østendalsvej 20, Kærby, 8983 Gjerlev J.
Tlf. 23 24 26 17.
Mail: rikkewinther68@gmail.com
Graver: Karina Reinhold,
Kirkegade 5, Kærby, 8983 Gjerlev J.
Tlf. 30 32 21 37. Mail: m@m-monroe.dk
RÅBY
Formand: Mona Jensen,
Skægsbjergvej 34, Råby, 8970 Havndal.
Tlf. 22 25 77 76. Mail: levring@primanet.dk
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Kirkeværge: Agner Grøn,
Stadionvej 3, Knejsted, 8970 Havndal.
Mail: agner1323@gmail.com
Graver: Camilla Bjørnsholm Nielsen.
Tlf. Tlf. 24 24 98 99
Mail: raabykirke@hotmail.com
SØDRING
Formand: Karin Mortensen,
Sødring Bygade 6, Sødring, 8970 Havndal.
Mail: karinamalie@gmail.com
Kirkeværge: A. M. Søndergaard,
Færgevej 32, Udbyhøj, 8970 Havndal.
Mail: am-soester@hotmail.com
Graver: Bjarne Pilgaard Hansen,
Færgevej 36, Udbyhøj, 8970 Havndal.
Tlf. 24 41 17 02.
Mail: bjarneph@hotmail.com
Gravermedhjælper: Torsten Hauch,
Midtvasen 21, Udbyhøj, 8970 Havndal.
Tlf. 23 30 21 12. Mail: post@randersfjord.dk
UDBYNEDER
Formand: Karen-Marie Haldrup La Cour,
Trudsholm Alle 10, 8970 Havndal.
Tlf. 86 47 03 22. Mail: kmlac@trudsholm.com
Kirkeværge: Niels Aage Sørensen,
Tværvej 2, 8970 Havndal. Tlf. 24 93 44 66.
Mail: sostervier@hotmail.com
Graver: Birgitte Nesgaard Hede,
Birkebakken 4, 8970 Havndal.
Tlf. 20 72 15 26. Mail: nesgaard@hotmail.dk
ØSTER TØRSLEV
Formand: Kjeld Juhl, Lillekærsholm,
Stoubyvej 52, 8983 Gjerlev J.
Tlf. 21 75 70 02. Mail: kjeld.juhl@mail.dk
Kirkeværge: Jens Nørager,
Stangerumvej 1, 8983 Gjerlev J.
Tlf. 29 90 39 03. Mail: jens@oebe.dk
Graver: Hanne Stæhr Kristiansen,
graverhuset, Kirkevej 1, Øster Tørslev,
8983 Gjerlev J. Tlf. 21 20 63 05.
Mail: h.anne.star@hotmail.com
Privat: Toften 8, Øster Tørslev, 8983 Gjerlev J.

39

»Topskud af gran«
Foto: © psp
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