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Detalje af
etiopisk
processionskors.
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INDHOLD

N

u er Kastbjerg kirke gjort fin og smuk.
Og der er fuld gang i at renovere og
restaurere i Gjerlev kirke. Udbyneder præstegård er ved at være færdig. Kalkmalerierne i koret i Sødring står for en gennemgribende reparation. Der bøvles stadig med
kirkegårdsdiget i Råby – det kan der vist
snart skrives bøger om!
Påske og konfirmation er lige om hjørnet.
Når bladet her udkommer, er der indstillet
en ny præst til Ommersyssel Østre Pastorat
med bopæl i Udbyneder, men i skrivende
stund kan mere endnu ikke siges.
Der sker så ufatteligt mange ting, og samtidig skal den daglige dont også varetages.
Både menighedsråd og præster har mange
bolde i luften, og det er med at holde tungen
lige i munden, hvis boldene ikke skal falde
til jorden.
Vi arbejder alle fortrøstningsfuldt videre
i håbet om, at alt ender godt!
Og håb kan vi ikke leve foruden.
”Men lovet være håbet. Det holder mig
fast og slipper mig ikke af syne. Ufortrødent
stemmer det sin fløjte og kalder mig levende
ud på den anden side. Dansende fatter jeg
med min ene hånd om fortiden, som altid
er fuld af fejltagelser og misforståelser, og
fuld af håb rækker jeg den anden mod fremtiden de nye dage – det nye forår – den nye
verden.” (Jens Rosendahl: ”Håbet spiller
på fløjte”)
Glædelig påske!
Lone Nyeng
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En
hårnål
”Døden kan jeg umuligt forestille mig,
men opstandelsen kunne godt være
lyden af en blank cykelklokke et sted
derude i morgenmørket”.
Sådan skriver Søren Ulrich Thomsen i
bogen "En hårnål klemt inde bag panelet", som udkom i marts 2016.
Han siger i et interview, at det største
forstås bedst gennem det mindste.
Og har han ret i det, ja, så kan opstandelsen måske bedst forstås gennem
lyden af en blank cykelklokke i den
meget, meget tidlige morgenstund.
For vi har jo svært ved at begribe
påskens gennembrydende kraft.
Det er ikke bare symbolsk. Det er helt
fysisk, i kød og blod er Kristus opstanden.
Opstandelsesberetningen i Lukasevangeliet har en finurlig finesse,
som er med til at pointere, at
Jesus er opstanden i kød
og blod og ikke skal
ses som en ånd eller
et spøgelse. Han
spørger simpelthen
disciplene, om ikke
der er noget at spise, og
så giver de ham et stykke stegt
fisk, som han spiser.
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og et
ligklæde
Det er noget nær, det sidste Jesus gør,
inden sin himmelfart – ifølge Lukas: han
spiser stegt fisk.
En ånd spiser ikke stegt fisk.
Kom ikke og sig, at evangeliet ikke
også er sjovt.
Men pointen i det, at Jesus spiser stegt
fisk er, at opstandelsen er at forstå helt
konkret.
Vi skal ikke tolke på selve opstandelsen.

>>
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Og ja, en dag dør vi. Nogle dør for
tidligt, synes vi, fordi vi ikke vil af med
dem. Det kan være ubærligt at skilles fra
dem, vi har kær. Det gør ondt inden i.
Men der lyder en klemten fra en blank
cykelklokke et sted derude i morgenmørket.
Foto: Privat

Lad være, at vi tolker på dens betydning, men dens faktiske hændelse skal
begribes helt konkret og ikke i en overført, symbolsk forstand.
Han stod op af graven.
Kvinderne kom ud til graven og fandt
den tom. Det vil sige, det gjorde de jo
ikke, for de fandt ligklædet.
Det stykke stof, der var viklet om liget,
er den rest, der er tilbage at forstå ud fra.
Ligesom den hårnål, forfatteren Søren
Ulrich Thomsen fandt bag panelet i sin
lejlighed, er den rest, der er tilbage fra
den tidligere beboer. Den hårnål kan
givetvis også fortælle en hel del.
Det kunne Jesu ligklæde også. Det
kunne fortælle, at den døde var blevet
levende.
Og englen berettede det samme. ”Han
er opstået. Han er ikke her.”
Og lad mig blive ved Søren Ulrich
Thomsen, for han skriver mange interessante ting. I et af hans andre værker,
digtsamlingen ”Rystet spejl”, skriver
han:
”... det er så mærkeligt
at vi virkelig skal dø
men tanken om opstandelsen ikke
mærkeligere
end at vi virkelig findes”.
Det er så stort, at vi overhovedet findes. Vi glemmer det som regel i livets
almindelige kedsommelige trummerum.
Men det er jo stort og fantastisk. Det er så
vildt, at vi trækker vejret dag efter dag.
Der er en storslået betagende skønhed i
naturen omkring os, hvis vi gider lægge
mærke til det.
Der er mennesker omkring os, der
vil os det godt. Hvis vi ellers opfører os
nogenlunde anstændigt.
Vi findes.

Det er opstandelsens lyd. Det kan godt
være, vi ikke kan få øje på den, for der er
ikke fuld blus på dagen endnu. Vi kan
også kun høre den svagt, som en klemten, fordi lyden kommer langvejs fra.
Det største er i det mindste.
Vi var vidner til det allerede i julen,
hvor det lille spæde barn i krybben var
den største af alle. Og da Han langfredag hang på korset som den usleste af
alle, var Han i virkeligheden den ypperligste. Han blev nedgjort, men var den
ophøjede.
Og påskemorgen væltede fylden ud
af tomhedens grav.
Hele vejen igennem vendes alting på
hovedet, fordi det er det mindste, der
er det største.
På en måde kender vi det godt.
De fleste har hørt eller læst H. C.
Andersens eventyr. Her finder vi det
samme: den grimme ælling, der bliver
en stor og smuk svane; den lille nattergal, den lille havfrue, den lille pige med
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svovlstikkerne, Klods Hans - den yngste
bror af tre – og sådan kan man blive
ved med at remse op. Hver gang er det
en lille, der bliver den store på en eller
anden måde.
Og sådan er det, fordi også H. C.
Andersens eventyr vender tingene på
hovedet og peger hen på en bytten-roller,
hvor det største viser sig at være i det
mindste, om end omverdenen troede
noget andet i begyndelsen.
Sådan er det også med den tomme
grav.
Vi står i overført forstand tilbage med
en hårnål fundet bag et fodpanel.
Vi så det jo ikke ske. Det var der for
resten heller ikke andre, der gjorde. Men
vi har en hårnål.
Blandt andet i kraft af en stak papir:
Bibelen.
Hårnålen er evangeliet.
Og fra et sted derude i morgenmørket
lyder en blank cykelklokke.
Det er opstandelsen, der nærmer sig.
Vi lever. Og en dag dør vi.
Gud har skabt os, og vi har en livsplads, stor eller lille, men vi har en livsplads.
En dag skal vi vige pladsen, men vi
bliver ikke væk i mørket.
For mørket er ikke mørke for Gud. Gud
er lys, og der findes ikke mørke i Ham.
Når lyset brænder ud for os en dag, så
får vi en anden plads, nemlig i Gudsriget.
Kristus er gået i forvejen, og dér skal
vi se Ham.
Uanset om vi er her i verden, eller vi
er i Gudsriget, om vi lever eller dør, så
er vi i Guds hånd.
Det kan synes dunkelt, men lyset er
der. Morgenmørket varer ikke ved, og
den blanke cykelklokke klemter.

”En flig af Kristi ligklæde”.

Kunstneren Henrik Langballe fra
Asferg har lavet skulpturen ”En flig af
Kristi ligklæde”.
Vi kan jo læse i evangeliet om dette
ligklæde, og her i skulpturen får vi et
fysisk glimt, eller vi kan kalde det lyden
af cykelklokken fra den meget tidlige
morgen, eller vi kan kalde det en hårnål, klemt inde bag panelet. Sådan er
Langballes skulptur en hårnål, en lyd
fra cykelklokken.
Når vi deltager i nadveren, så er der
igen nogle hårnåle på spil, der peger
bagud på Ham, der har efterladt dem
bag panelet.
Kristus har efterladt sit legeme og blod
til os. De små tegn samt de ord, der bliver sagt levendegør Ham og levendegør
vores tro og vores håb og peger på den
måde fremad fra den første påske og
ind i vore liv og vores nutid. Han er her
sammen med os. Han slår følge – i sorg
og i glæde. Han er, som det blev sagt ved
vores dåb, med os indtil verdens ende.
>>

5

Vi spiser os ind på det, vi ikke kan
forstå. Vi gør det til en del af os selv,
ligesom det store fantastiske får lov at
virke i os.
Det er, ligesom når Brorson skriver om
det mindste blad, som konger ikke magter at sætte på en nælde. Eller hvordan
få visdom til at tale ret om det mindste
græs.
Brorson ser det største i det mindste.
Han ser Gud i det mindste blad eller det
mindste græs.
Vi kan synes, at vi har små sølle liv.
Men det passer ikke! Vi har store fantastiske liv.
Vi er ikke grimme ællinger, men store
smukke svaner. Vi kan te os som Klods
Hans og have pludder i lommen, men
vi ender med det halve kongerige og
prinsessen.

Der er sat stol frem i de lyse sale, som
Grundtvig skriver det. Og den stol er
der på opstandelsens betingelse.
En moderne salmedigter Simon Grotrian skriver: ”Gud har sendt en bombe
ind i vore sumpe”.
Påsken er en bombe under vor forstand. Vi får aldrig visdom nok til at tale
fuldstændigt om opstandelsen.
Kunsten, poesien og musikken kommer nok lidt nærmere end vore fattige
ord.
Vi kan kun nærme os.
Vi kan lade sanseindtrykkene komme
til os, give plads og rum og tid til den
fylde, der er væltet ud af den tomme
grav. Måske kan vi så fornemme lyden af
en blank cykelklokke et sted derude i
morgenmørket.
Glædelig påske!
Lone Nyeng

”Påskesjov”
for børn
i alderen 5-10 år
Tid:
27/3, 3/4 og 10/4.
Hver gang fra kl. 14 til kl. 15.30.
Sted:
Ommersyssel Østre Kirkecenter,
Tønagervej 11, Gjerlev
Ankomst med skolebus fra
Grønhøjskolen, og forældrene
skal selv afhente.
Tilmelding:
til Bente Nielsen, tlf. 20 13 49 70.
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Fastetiden i Hald Kirke

O

prindeligt begyndte fastetiden onsdag i den syvende uge før påskedag
– askeonsdag, men i Danmark kom fastelavn også til at betegne de tre dage forud,
hvor der simpelthen blev spist igennem:
flæskesøndag, flæskemandag og hvide
tirsdag (hvor man fik mælkemad med
fastelavnsboller).
Mange steder fortsatte man festlighederne hele ugen, som ofte kaldtes ”den
gale uge”.
Den eneste rest fra ”den gale uge”, vi
har her hos os, er vist at slå katten af
tønden.
I min barndom klædte alle børn sig ud
og gik rundt og ”raslede” (tiggede penge
og slik), men det har halloween-fejringen
overtaget. Fastelavnsrisning blev også
brugt i mit hjem, hvor vi fastelavns morgen risede vores forældre med fastelavnsris. Heller ikke det findes vist længere.

MARTS - MAJ 2019

Fastepligten stoppede med reformationen, men langt op i 1800-tallet havde
fasten stadig et præg af bod og andagt.
I Hald Kirke lukkes altertavlen efter
Fastelavns søndag, og den står med 16
billeder af påskens drama, Jesu død og
opstandelse, vendt ud i kirkerummet.
Altertavlen er et klenodie, som man kan
fordybe sig i i timevis. Til dette blad har
Finn Larsen, Hald, gennemfotograferet
de 16 billeder, så alle kan få glæde af dem.
Billederne ”læses” som en tegneserie
fra venstre mod højre – øverste række
først, og dernæst anden række.
På et tidspunkt har nogen lavet fejl i
rækkefølgen af billederne. Da altertavlen
blev restaureret sidst, valgte konservatoren at bibeholde fejlen.
I billedserien her er historiens rigtige
rækkefølge valgt, så man kan følge hele
påskens hændelsesforløb.
Nyeng
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Zions Daatter see din Konge komer.

3

I ere Reene, men ikke alle.

4

Det er mit Legem og Blod.

8

Fotos: © Finn Larsen

1

Er det mueligt da tag denne
Kalk fra mig.
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Min Ven forraader du mig med Küs.

7

8

Herodes saa Jesum og blev glad.
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Caifas spurede est du Christus
Guds Søn.

Pilatus lod hustryge Christum.

9

10

See hvilket et Menniske.

11

12

De tvingede Simon og hand hialp
og bar Korset.

10

Fotos: © Finn Larsen

9

Pilatus sagde ieg er uskyldig,
der see i til.

Det er fuldkommet og hand
udgav Aanden.
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De toge hans Legem ned.

15

Fotos: © Finn Larsen

13

Seer Stæden hvor Herren laa.

16

Jeg var Død, og see jeg er levende.
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Hand er opstanden og er ikke her.
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GRAVERE i pastoratet
Birgitte
Nesgaard Hede,
graver i Udbyneder

E

Foto: © psp

fter et år i huset og to år som landbrugsmedhjælper hos en planteavler
søgte jeg ind til forsvaret først som elev
på Ryes Kaserne i Fredericia, dernæst
som konstabel på Randers Kaserne. Her
var militær femkamp og orienteringsløb,
gode kammerater og sjov i fritiden. Vi
lærte om vores stærke og svage sider
og ikke mindst om, hvor vigtigt det
er at hjælpe hinanden igennem svære
situationer.
Ved forsvaret opsparede jeg tre års
civiluddannelse, og jeg blev uddannet
som køkkenassistent og fik arbejde i
køkkenet på et plejehjem i Hadsund.
Jeg mødte Jan, og vi blev gift i 1992 og
fik to dejlige piger, som i dag er 23 og 26
år og flyttet fra reden.
I 1999 blev graverstillingen ved Kastbjerg Kirke ledig, og jeg tænkte ”Det er
da vist lige noget for mig”. Det har jeg
aldrig fortrudt. Stillingen var kun på
28 timer, så jeg havde god tid til børn,
mand, dyr, hus og have. Senere fik jeg
flere timer som afløser ved Enslev kirke
og som blæksprutte i konfirmandstuen i
Udbyneder. 2012 blev jeg fuldtidsansat
som graver ved Udbyneder kirke, hvor
den tidligere graver Kurt hjalp mig godt
i gang.
Jeg elsker mit arbejde som graver, hvor
jeg selv kan være med til at planlægge
12

arbejdstid og arbejdsopgaver, og aldrig
har jeg haft et arbejde med så megen
positiv respons fra kirkens brugere, personale og ikke mindst de pårørende, som
kommer på kirkegården. Og så har jeg
et fantastisk godt samarbejde med de
to gravere ved Havndal og Kastbjerg
kirker. Vi afløser hinanden og hjælper
hinanden med de tunge arbejdsopgaver,
så jeg kan roligt sige ”Det er skønt at
være graver”. 

Lone Hansen,
graver i Dalbyover

E

Foto: © psp

ngang for længe, længe siden, ja,
faktisk er det så længe siden, at det
var i forrige årtusinde, var en ung pige
gået i lære som anlægsgartner. Mens
den unge pige var i lære, blev hun og
nogle kollegaer sendt til Dalbyover Kirke
for at skifte de ældgamle tujahække ud
med nogle nye.
De daværende gravere, der dengang
var ved at have en alder, hvor de godt
kunne gå på efterløn, foreslog den unge
pige, at hun skulle overtage jobbet efter
dem, men det var den unge pige nu ikke
helt enig med dem i. Der gik nogle år, og
hun blev udlært anlægsgartner. Den unge
pige måtte søge andre veje, da det firma,
hun var udlært i, gik fallit. Den unge pige
fik derfor arbejde på en planteskole, hvor
OMMERSYSSEL ØSTRE PASTORAT
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der blev produceret bl.a. bøg og roser. Det
var ikke lige sagen, men alligevel holdt
hun ud et par år.
En dag sad den unge pige og læste i
avisen, og da så hun, at de nu søgte en
ny graver ved Dalbyover Kirke. Den unge
pige tænkte: ”Skal - skal ikke”, og det blev
til et ”skal”. Hun søgte jobbet, og da hun
kom til formanden med ansøgningen, fik
hun at vide, at det var lige den ansøgning,
de ventede på. Hun fik jobbet og har nu
været der i rigtig mange år.
Hvem var den unge pige så?
Den unge pige er nu blevet lidt ældre
og hedder Lone Hansen, bor i Dalbyover
med mand og fire børn i alderen 13-21
år. 

Karl Erik Precht,
graver i Hald

G

Foto: © psp

oddaw. Jeg hedder Karl Erik Precht.
60 år. Gift med Ulla.
Vi har tre børn på 38, 36 og 23 år.
Jeg gik ud af skolen efter 9. klasse og
kom i lære i 1974 som smed ved Steffen
Lund Madsen i Ø. Tørslev. I begyndelsen
af 1979 kom jeg til Gerni, Helsted, hvor
jeg lavede spiraler til højtryksrensere.
I 2001 blev mit job udliciteret til Låsby
Smede og Maskinfabrik ApS, ved Karsten Damm. Der var jeg i 4 ½ år. Et godt
sted, men der var langt at køre hver dag.
MARTS - MAJ 2019

Og da jeg samtidig gerne ville have et
udendørsjob, søgte jeg jobbet som graver
ved Hald Kirke.
Det fik jeg – og startede den 15. marts
2005, og har virket som sådan siden.
Min store interesse er vores have, hvor
det meste af min fritid bruges.
Desuden sidder jeg i bestyrelsen i
Haveselskabet Randers. Det går der
også lidt tid med. 

Hanne Stæhr
Kristiansen,
graver i Øster Tørslev

D

Foto: © psp

a jeg startede som graver, var der
en pensioneret kollega der sagde
til mig: ”Ved dette job stopper du inden
for de første to år, ellers bliver du hængende de næste 25 år.”
Jeg har tit tænkt på hans ord efterfølgende.
Jeg begyndte ved Enslev kirke i 1999
i en deltidsstilling. Der var jeg i fire
gode år, da en fuldtidsstilling blev ledig
i Øster Tørslev. Jeg var så heldig at få
stillingen. Jeg begyndte juni 2003 og
flyttede tilbage til byen 2004.
Samme år blev Monika ansat som gravermedhjælper.
Der er sket meget de sidste par år med
sammenlægning, og det giver muligheden at møde de andre kollegaer, hvor vi
får udvekslet erfaringer og får gode råd
og ideer af hinanden. 
13

Englesmil
T

re kvinder dør i en ulykke og kommer i himlen. Da de ankommer,
siger Skt. Peter: ”Vi har kun en regel her i himlen: træd ikke på ænderne.”
Der er ænder over det hele. Det er næsten umuligt ikke at træde på
en and, og selvom de gør deres bedste for at undgå dem, kommer den
første kvinde til at træde på en. Skt. Peter kommer med den grimmeste mand, hun nogensinde har set, og lænker dem sammen med
bemærkningen: ”Din straf for at træde på en and er at tilbringe evigheden
lænket til denne grimme mand!”
Næste dag træder den anden kvinde uheldigvis på en and, og igen
kommer Skt. Peter med en ekstremt grim mand. Han lænker dem
sammen med den samme kommentar som til den første kvinde.
Den tredje kvinde, som har set alt dette, og som ikke ønsker at blive
lænket sammen med en grim mand for evigt, er meget omhyggelig
med, hvor hun træder.
Det lykkedes hende i flere måneder at undgå at træde på ænderne,
og en dag kommer Skt. Peter hen til hende med den smukkeste mand,
hun nogensinde havde set.
Skt. Peter lænker dem sammen uden at sige et ord. Kvinden bemærker: ”Gad vide hvad jeg har gjort for at fortjene at blive lænket sammen med
dig for evigt.”
Manden siger: ”Jeg ved ikke med dig, men jeg trådte på en and!” 
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Arrangementer
Marts - Juni 2019

Foto: © Camilla Bjørnsholm Nielsen

MARTS - MAJ 2019

15

NYT • NYT • N

Fredag d. 1. marts kl. 9.30
Seniorcafe, menighedshuset i Hald.

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

Forårssange med organist ved Enghøj Kirke,
Britta Nedergård.

Onsdag d. 6. marts kl. 10.00
i Sognehuset i Øster Tørslev: Højskoleformiddag.

Pastor Børge Jensen: ˮOrdsprog og talemåder i det danske sprogˮ.
Sognepræst i Øster Velling, Helstrup og Grensten Sogne, Børge Jensen, vil tage jer
med rundt i vort sproglige landskab, der er fyldt med ord og vendinger, som egentlig
handler om noget andet end det, de umiddelbart siger. Hvad er det f.eks. en erfaring,
der ligger bag ved udtrykket: ˮNår en blind leder en blind, falder de begge i grøftenˮ.

Onsdag d. 6. marts kl. 19.30
Forfatteraften med Jesper Wung-Sung.
Hald Menighedshus.

Jesper Wung Sung fortæller om sin roman ”En anden
gren”, der handler om hans
oldeforældre San og Ingeborg Wung Sung. San bliver som kineser udstillet i
Tivoli i 1902, hvor Ingeborg
besøger udstillingen som
gæst. De forelsker sig og
vækker skandale, men bliver sammen hele livet. Wung
Sung fortæller om research
og følelser. Om den eneste
roman, han altid har vidst, at han skulle skrive. Og om
hvorfor det tog tyve år.

Der ydes støtte fra Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg for Litteratur.

Torsdag d. 14. marts kl. 20-21
Syng-sammen-aften på Aldershvile i Havndal
med VOKO-koret og Niels Erik Nies.
Lørdag d. 16. marts kl. 13-16
Familiearrangement med Micki fra ”Bagedysten”.

Det er med stor glæde, vi indbyder til Cupcake-event for børn og deres familier i
Ommersyssel Østre Kirkecenter ved Micki Cheng, kendt fra ”Den store bagedyst” og
”Ultras sorte kageshow”
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Micki Cheng kommer til Kirkecenteret i Gjerlev
og hjælper børnene med at udfolde deres kreativitet. Der er lagt op til nogle hyggelige timer,
hvor børnene kan pynte kager i samarbejde
med Micki og efterfølgende tage dem med hjem.
Imens børnene er kreative, vil der være kaffe
til de voksne.
For at undgå kødannelse, vil der også for
børnene være lejlighed til at deltage i et tegneværksted sammen med Lone Nyeng eller
et sang- og musikværksted sammen med Sara
Faxholm Christensen.
Det bliver en fantastisk eftermiddag! Kom glad.

Torsdag d. 21. marts kl. 19.00
Sogneaften med Kasper Svane:
”Mit liv på 25 min. standby.” ”Gjerlev-Enslev-stuen”,
Ommersyssel Østre Kirkecenter.

Casper Svane fortæller om sin lange og hårde kamp tilbage
til livet. I 2010 blev han ramt af et hjertestop og erklæret død
i 25 minutter. Lægerne gav ikke meget håb om helbredelse,
hvorimod fremtiden tegnede sig til et liv som ”grøntsag”.
Casper Svane fortæller om sin lange og hårde kamp tilbage til livet, hvor tro håb og
kærlighed har haft en stor indflydelse fra den dramatiske morgen, hvor hjertet sagde
stop. Han deler ud af sine erfaringer og tanker fra såvel tiden under sygdomsforløbet
som efter.

Torsdag d. 21. marts 2019 kl. 19.00
Kastbjerg Kirke.

Karen Marie La Cour fortæller om den nyrestaurerede kirke. Bagefter er der kaffe.

Torsdag d. 28. marts 2019 kl. 19.30
Forårskoncert i Hald Kirke
med Old Boys Big Band.

I snart femogtyve år har Old Boys Big Band
under ledelse af komponist, dirigent og arrangør
Hans Holm spillet musik fra Jazzens guldalder
i alle mulige sammenhænge i hele landet.
Der spilles swingende jazzmusik fra da ”Mor var ung” i Big Band-iklædning.
Udpluk fra Old Boys Big Bands repertoire: Opus One, Don’t Sit Under the Apple Tree,
Operator, A String Of Pearls, Route 66, Autumn Leaves, You’re Nobody Till Somebody
Loves you, What A Wonderful World og mange, mange flere.
Der er gratis entré.

ARRANGEEMENTER
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Fredag d. 5. april kl. 9.30
Seniorcafe, menighedshuset i Hald.
ˮMit liv med bøgerˮ.

Sognepræst Lone Nyeng elsker bøger, og bøger har været
med til at forme hendes liv. Med nedslagspunkter i udvalgte
bøger fortæller hun om stort og småt fra den bogverden, der
er hendes.

Tirsdag d. 9. april. kl. 19.30
Sogneaften med Torben Bramming i Øster Tørslev
sognehus. ˮDa vikingerne mødte korsetˮ.

Den kristne kirke eksisterede over 100 år, før Harald Blåtand
gjorder danerne kristne. Det viser nye arkæologiske udgravninger i Ribe. I Ribe og Hedeby var der menigheder, som
gennem Ansgar og hans præster spredte kristendommen
igennem Jylland og til øerne. Kristendommen i Danmark
begyndte ”fra neden”. Bramming vil bl.a. fortælle om, hvad
missionærerne forkyndte for at overbevise de asatroende om
Hvidekrists betydning.

Torsdag d. 25. april kl. 19.30
Koncert i Øster Tørslev Kirke med BuchholtzStensgaardTANGO.

Argentinsk tango og sydamerikansk musik er på programmet, når duoen BuchholtzStensgaardTANGO giver koncert. Her spiller de både klassisk og nyere tangomusik.
Harmonikavirtuos Ib Buchholtz har gennem mange år været en ledende skikkelse og
underviser ved Nordjysk Musikkonservatorium, hvor han har ledet AM uddannelsen. Han er kendt fra mange musikalske sammenhænge lige fra De Gyldne Løver til
Aalborg Symfoniorkester.
Kai Stensgaard, international kendt marimbasolist, har indspillet seks CD’er og komponeret mange stykker for solomarimba, som spilles af marimbaister verden over. Kai
Stensgaard har turneret i USA, Mexico, Argentina, Chile, Taiwan, Japan og EU hvor
han har givet koncert og masterclasses. Han er kendt for at have udviklet en speciel
spilleteknik, hvor han spiller med seks køller.
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Gudstjenester
Marts - Maj 2019

Foto: © Dorit Kragh Hansen
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Gudstjenesteliste

Dalbyneder

Dalbyover

14.00

10.30

03.03.

Fastelavn

10.03.

1. s. i Fasten

17.03

2. s. i Fasten

24.03.

3. s. i Fasten

31.03.

Midfaste

07.04.

Mariæ Bebudelse

14.04.

Palmesøndag

18.04.

Skærtorsdag

19.04.

Langfredag

9.00

21.04.

Påskedag

9.00

22.04.

2. Påskedag

28.04.

1. s. e. Påske

05.05.

2. s. e. Påske

12.05.

3. s. e. Påske

17.05.

Bededag

19.05.

4. s. e. Påske

Enslev

Gjerlev

9.00
10.30

9.00

Hald

10.30

10.30
9.00

10.30

10.30
9.00

10.30
19.00

19.00

10.30

10.30
10.30
9.00

10.30
9.00

9.00
10.30

11.00 KON

11.00 KON

19.00

10.30 ***

22.05.

19.00 ****

26.05.

5. s. e. Påske

30.05.

Kristi Himmelfart

Peder Svejgaard Pedersen
Lone Kjær Nyeng
Torben Brink
NN
Merete Lindhart Christensen

9.00
10.30
7/4 Ø. Tørslev Kirke. . . .  * Indsættelse af ny præst.
		
Se dagspressen.
11/5 Dalbyover Kirke. . . .  Lørdagsdåb ved NN.
12/5 Udbyneder Kirke. . .  ** Afslutning for
		
minikonfirmander.
19/5 Hald Kirke . . . . . . . .  *** I ndvielse af kirketårn
		
med udsigtstårn.
22/5 Hald Kirke . . . . . . . .  **** Strikkegudstjeneste.
KON = Konfirmation

9.00

Havndal

Kastbjerg

Kærby

Råby

Sødring

Udbyneder

10.30

9.00

10.30
9.00

9.00
9.00

10.30
10.30

9.00

24.03.

10.30

31.03.
10.30

10.30
9.00

19.00

9.00

10.30
9.00

9.00

10.30

10.30

9.00

9.00

10.30

14.00 *

07.04.

9.00

14.04.

10.30

18.04.
19.04.

14.00
10.30

10.30

9.00
10.30

10.00 KON

9.00

9.00 KON 9.00 KON

10.30 **

28.04.
05.05.

9.00
10.30

11.00 KON

21.04.
22.04.

9.00

9.00

10.03.
17.03

10.30

9.00
10.30

10.30

03.03.
9.00

9.00
10.30

Ø. Tørslev

9.00

12.05.
17.05.

9.00 KON
9.00

10.00 KON

19.05.
22.05.

10.30

10.30

9.00

10.30

Gudstjenester på Åbakken,
Øster Tørslev:
5/3 kl. 14.30 Lone Nyeng
16/4 kl. 14.30 Niels Sander Pedersen
14/5 kl. 14.30 Peder Svejgaard
Gudstjenester i Havndal Kirke,
kaffe på Aldershvile:
16/4 kl. 14.00 NN
11/6 kl. 14.00 Lone Nyeng

9.00
9.00

26.05.
30.05.

Der indsættes hver søndag kirkebil til
én højmesse i én af pastoratets kirker.
Henvendelse senest dagen før til Dalbyover Taxa, tlf. 27 12 78 50. Kørestol
kan medtages.

Foto: © psp

ÆG har til alle tider været nærende føde. Men ægs magi har også fascineret mennesker,
så æg har haft og har symbolværdi i masser af kulturer. Side 19 viser naturlige danske æg
af mange slags - i sig selv et imponerende skue. På denne side vises æg i mange materialer:
porcelæn, pap, cloisonnee, sten, træ m.m. Der er æg fra Danmark, men også fra Kina, Indien,
Armenien, Chile, Ethiopien og Påskeøen. Træægget er fra Påskeøen, og her har fuglen brudt
skallen. I kristen sammenhæng er det et opstandelsessymbol.
Derfor giver vi børn og hinanden æg til Påske. Til håb, til glæde, til liv! Glædelig Påske!
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Torsdag d. 2. maj kl. 19.30
Foredragsaften med Hans Hauge. Salen,
Ommersyssel Østre Kirkecenter.
”Hvorfor er nationalisme blevet et skældsord?”

Hele postyret om ”Den danske sang” er endnu et tegn på, at det
nationale og danskhed er blevet en kampzone. Det nationale og
det danske adskiller os, hvor det før samlede os. Der var stor
modstand, da regeringen erklærede, at Danmark er et kristent
land. Det kristne og det danske må heller ikke forbindes. Hvornår
mon ”Kærlighed til fædrelandet” fjernes fra salmebogen? Hvis
ikke det nationale skal samle os i Danmark, hvad skal eller kan så?
Kirkehistorikeren Hal Koch sagde engang, at kultur adskiller os,
men politik forener os. Har han ret?

Fredag d. 3. maj kl. 9.30
Seniorcafe, menighedshuset i Hald.
”Forelsket i Folkekirken” ved Provst Hanne Hjørlund, Randers.

Erindringsglimt fra et langt præste- og provsteliv gennem flere generationer.
”Vi er alle lagt ind i en historie, man ikke forstod, men nu ved man besked”, sagde
den navnkundige prof. Løgstrup i forbindelse med det at erindre.
Hjørlund vil tage tilhørerne med på en kirkehistorisk vandring gennem sit fællesliv
med Folkekirken gennem mange år og søge at sætte Folkekirken i perspektiv ud fra
egne oplevelser.

Lørdag d. 4. maj kl. 14.30
Sangaften om friheden, Ommersyssel Østre Pastorat, salen,
v. organist Ulf Klausen m.fl.

Hans Nejsum fortæller om modstandsbevægelsen og Hvidsten-gruppen, og fællessangen vil i tekst og toner dreje sig om Danmark, fred og frihed.

Torsdag d. 9. maj kl. 20-21
Syng-sammen-aften på Aldershvile i Havndal
med VOKO-koret og Niels Erik Nies.
Torsdag d. 9. maj kl. 19.00
KIRKEBIO, Ommersyssel Østre Kirkecenter, salen.
”Pi’s liv”. Gratis entre.

Mandag d. 13. maj kl. 19.00
i Øster Tørslev Kirke: Forårskoncert med alle kor fra
Ommersyssel Østre Pastorat. Kaffe efterfølgende i sognehuset.

ARRANGEEMENTER
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Søndag den 26 maj 2019 kl. 19.00
Koncert med Lene Siel
i Ommesyssel Østre Kirkecenter.

Som barn ville Lene Siel være jordemoder, men i stedet kom
hun til at hjælpe sange til verden.
Mange af teksterne i Lene Siels sange berører på den ene
eller anden måde emnet tro, og med baggrund i sin tro har
det været naturligt for hende at henlægge mange koncerter
til kirker og større sognegårde.
Koncerten er gratis. Fra ELRO-dagene er der bevilget 31.000
kr., hvilket muliggør denne koncert.
Arr.: Gjerlev-Enslev Menighedsråd.

Kommende arrangementer:
Onsdag d. 5/6 kl. 14.30: Grundlovsmøde i præstegårdshaven i Hald,
Haldvej 8A, 8983 Gjerlev J.
Torsdag d. 13/6 kl. 19.00: Kirkebio i Ommersyssel Østre Kirkecenter, salen.
Søndag d. 15/9 kl. 14.30: Cafekoncert med ”Toner af guld” - med temaet ”Matador”.
Ommersyssel Østre Kirkecenter, salen.
Onsdag d. 30/10 kl. 19.30: ”Spil-dansk-dag” med Rasmus Skov Borring.
Tirsdag d. 12/11 kl. 19.30: Lisbeth Hansen om hjælp til fattige i Ghana:
”Fru Hansens plan”.

NYT

KIRKEBIOGRAFEN ÅBNER
i Ommersyssel Østre Kirkecenter

Nu bliver der mulighed for at komme i ”biografen” i kirkecenteret.
Det er gratis at se film, og der kan købes øl, sodavand, kaffe og popcorn.

PREMIEREN ER TORSDAG D. 9. MAJ KL. 19.00
FILM: ”Pi’s liv”, en filmatisering af en roman af den canadiske forfatter
Yann Martel fra 2001. Filmen blev filmatiseret i 2012 af Ang Lee.
Om filmen:
Efter et skibsforlis ender hovedpersonen, Pi, som eneste overlevende
menneske i en redningsbåd
sammen med en tiger, en zebra,
en hyæne og en orangutang.
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Foto: © psp

KIRKESTRIK
Strikkeklubben RET

Hver tirsdag kl. 9.30 i de lige uger, menighedshuset i Hald
Garnholder: Anna Marie Maagaard, tlf. 86 47 42 61.

Strikkeklubben VRANG

Hver mandag i de lige uger kl. 19.00, menighedshuset i Hald
Garnholder: Laila Frederiksen, tlf. 40 57 50 91.

Møllestrik på Lyshøj Mølle

den sidste torsdag i hver måned. Garnholder: Lone Kjeldsen, tlf. 40 29 16 30.

Garnnøglen, Ommersyssel Østre Kirkecenter

Hver onsdag i de ulige uger kl. 9.30.
Garnholder: Karen Christensen, tlf. 3023 7443 og Joan Pedersen, tlf. 20 31 45 05.

FOR LÆSEHESTE
Litteraturkredsen i Hald Menighedshus
mødes anden onsdag i hver måned kl. 19.00.
Leder: Karen Iversen, tlf. 86 47 46 55.
Alle er velkomne. Og man behøver ikke bo i Hald for at deltage!

ARRANGEEMENTER
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Foto: © psp

Blomsterne kommer til syne i landet,
sangens tid er inde,
turtelduens kurren høres i vores land.
Figentræets frugt modnes,
vinstokkens blomster dufter.
Stå op, min kæreste,
kom dog, min smukke!
Højsangen 2,12-13
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NYT fra pastoratet

KONFIRMANDER 2019
Udbyneder d. 28/4 kl. 10.00:
Sebastian Stad Vestergaard Andersen
Shawn Remi Hammer
Sara Bruun Hansen
Malou Ehrhorn Hartmann
Frederik Tangen Jespersen
Matias Kristiansen
Lærke Lau
Niklas Lau
Nathalie Picard Svejgaard Madsen
Oliver Skov Halgren Madsen
Celine Hornemann Poulsen
Rosa Hvass Schwartz
Nicklas Yde Vecht
Pawanrat Yatasaeng
Kærby d. 17/5 kl. 9.00:
Luke van Harten
Catarina Brændstrup Nielsen
Frederikke Qvortrup
Lea Bergmann Simonsen
Alexander Rosenkilde Vindum
Råby d. 17/5 kl. 9.00:
Lasse Willum Andersen
Tobias Abildgaard Lauridsen
Jeppe Hougaard Prip Nielsen
Kasper Nørgaard Sejersen
Kristina Bay Smidt
Maiken Madeleine Gorsø Aagaard
Sødring d. 17/5 kl. 9.00:
Laura Guldbæk Hansen
MARTS - MAJ 2019

Dalbyover d. 17/5 kl. 11.00:
Josefine Mejlvang Brunhøj
Jannik Rathlau Hellerup
Julie Pilgaard Jørgensen
Juliane Düring Lausen Mortensen
Sebastian Almer Lausen Mortensen
Enslev d. 17/5 kl. 11.00:
Mikkel Lyngbak Andersen
Julie Bang Kirban
Johanne le Fevre Kragh
Signe Kristensen
Ida-Marie Nielsen
Kastbjerg d. 17/5 kl. 11.00:
Esben Spencer Miller
Zander Lyngbak Vassard
Øster Tørslev d. 19/5 kl. 10.00:
Oliver Bay Birkkjær
Lasse Ringkøbing Bucknell
Anders Steensgaard Frandsen
Mark Kjær Hansen
Caroline Vadsbach Jørgensen
Mikkel Kristensen
Mille Marry Kruse
Benjamin Bjering Laursen
Celia Ejsten Machon
Daniel Elo Pedersen
Anna Marie Pilgaard
Lucas Golczyk Rasmussen
Mathilde Sofie Salomonsen
Patrick Michael Damhus Simonsen
Laura Tovgaard Skjøtt
Amalie Steffensen
Karen-Elisa Velling
Mikkel Mathias Steffensen Walberg
Patrick Østergaard
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Tak til Torben
Menighedsrådene er i færd med at finde en præst, og vi skal
sige farvel til Torben Brink, som sprang ind i vores akutte
situation. Tak til Torben for godt kollegaskab og medleven i
vore sogne. God vind!

Ny præst
I skrivende stund afventes udnævnelse fra kirkeministeriet, så desværre kan der
ikke oplyses mere lige nu. Følg med i dagspressen! Vi glæder os til, at alt falder
på plads.

Kirkebil
Hver søndag er der mulighed for at tage kirkebil til gudstjeneste.
I gudstjenestelisten er der en rød firkant omkring den søndagstjeneste, hvortil
der kører kirkebil. Ring dagen før til Dalbyover Taxa på tlf. 27 12 78 50.
Man kan også tage kirkebil til arrangementerne i pastoratet. Her gælder det også,
at bilen skal bestilles dagen forinden.

TAKT og TONER for tumlinge
Et tilbud for dagplejebørn og deres dagplejere samt andre
småbørn.
Der vil være forskellige musikalske aktiviteter såsom sange
med fagter, simple sanglege, rytmiske bevægelser til musik,
sange og salmer samt små historier fra Bibelen.
Tilbuddet varetages af kirkesanger Sara Faxholm Christensen.
Det foregår i:
Hald Menighedshus torsdagen i de ulige uger kl. 9.30-10.30.
Øster Tørslev Kirke anden tirsdag i hver måned kl. 10-11.00.
Dalbyover Kirke første tirsdag i hver måned kl. 9.30-10.30.
Ommersyssel Østre Kirkecenter i Gjerlev: 10/1, 21/2, 21/3 kl. 9.30-10.30.
Havndal Kirke: 26/2, 26/3, 30/4, 28/5 kl. 10-11.
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Indvielsen af Kastbjerg Kirke
torsdag den 20. december 2018.
Foto: © Ellen Stahl
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Nytolkning af julenat
i Kastbjerg Kirke

E

fter at have været lukket for indvendig istandsættelse i trekvart år blev
Kastbjerg kirke genåbnet ved en festgudstjeneste den 20. december. Alt fra
bedre siddekomfort over nyt varmanlæg
til et gennemgribende æstetisk løft er det
blevet til. Efter stort set ikke at være rørt
i 50 år var istandsættelsen ikke nogen
luksus. Arbejderne er under ledelse af
VMB-arkitekter udført af primært lokale
håndværkere. Kun ved specielle opgaver
er der hentet ekspertise ind udefra.
Allerede ved arbejdernes start havde
menighedsrådet ønsket, at kunstneren
Maja Lisa Engelhardt, som har modtaget
mange priser for farvesætninger, skulle
stå for denne, og det sagde hun ja til. I
processen opstod ideen om også at forny
de 4 billedfelter i den historiske altertav-

le fra omkring 1600, da disse ikke var
de originale, men bl.a. et langt senere
julemotiv.
Menighedsrådet ønskede at bevare
juletemaet, og det ønske imødekom
Engelhardts mand, kunstneren Peter
Brandes. I slutningen af oktober gæstede parret kirken med et forslag, som
efterfølgende godkendtes af de kirkelige
myndigheder.
Parallelt med myndighedsgodkendelsen udførte Brandes værket på Tommerup Teglværk i en aldrig før set teknik.
Udsmykningen er udført i rødler og
glaseret i majolika-teknik i hvidt og blå
nuancer, ligesom dele af det i lighed med
inventardele partielt er belagt med 20-24
karat bladguld, hvorved der er skabt en
smuk sammenhæng.
Foto: © psp
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Altertavlen i Kastbjerg Kirke: © Peter Brandes. Foto: © Jes Larsen
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Allerede ved indtræden i kirken lyser
en Betlehemsstjerne kirkegængeren i
møde. Tættere på ser man heri – inspireret af et byzantinsk marmorrelief fra
3-400-tallet (Se nedenfor til venstre) –
oksen og æslet og Jesusbarnet svøbt i klude. Figurerne er udført som skulpturer
i hvidglaseret rødler. Okse og æsel ved
Jesusbarnet i krybben ses traditionelt
som symbol for hedninges og jøders lige
adgang til den i Jesus menneskeblevne
Gud. På samme måde tolkes det, at svøbelsesbarnet minder om en silkekokon
som opstandelsessymbol, og dermed
er ikke bare julen, men også påsken til
stede i udsmykningen. Det forhold, at
det er udført tredimensionelt, gør, at
skulpturerne i bogstaveligste forstand
kommer den kirkesøgende i møde.
Påskeelementet er videreført i altertavlens øverste felt, idet der her – inspireret
af et maleri af den spanske 1600-tals
maler Francisco de Zurbaran (1598-1664)
(Se nedenfor til højre) – også i hvidglaseret keramik er indsat et offerlam (Se
side 34 øverst). På den måde er den nye
alterudsmykning Kristo-centrisk. Både
ordets bliven kød i barn Jesus og hans
rolle som stedfortrædende frelser og
forsoner holdes frem for beskueren. En
skulpturel prædiken så at sige.

Baggrunden er udført som blåglaseret
rødler samlet i et puslespil, hvor fugerne
mellem de enkelte brikker er belagt med
24 karat bladguld, så såvel de blå nuancer
som bladguldet funkler i såvel sollysets
som alterlysenes skær. I det venstre panel
ses diskret et kors (Se side 34, nederst
til venstre), i det højre som silhuet den
Trier-kjortel (Se side 34, nederst til højre), Jesus bar ved anholdelsen, og som
soldaterne spillede terning om. Her er
Brandes inspireret af et relikvie i Triers
domkirke i Tyskland (”Die Trier-hemd”).
At en kunstner lader sig inspirere af
og går i dialog med traditionen er ikke
noget nyt. Såvel Grundtvigs ”O, Kristelighed” (”De levendes land” 1824/53) og
Ingemanns ”Tit er jeg glad” (1812) er således samtaler med Kingos ”Far verden,
farvel” (1681). Da Brandes ikke for ingenting kaldes kulturvandrer, fordi han om
nogen er hjemme i kulturhistorien, er
han i stand til som i Kastbjerg at forene
tradition og modernitet, så alterpartiet æstetisk står som en kirkerummet
samlende ædelsten, uden at der gået på
kompromis med det stærkt at forkynde
Kristus til kirkesøgende i vor tid.
Peder Svejgaard Pedersen
Fotos: © Pressefoto

32

OMMERSYSSEL ØSTRE PASTORAT

Julenat. Hovedfelt i Kastbjerg kirkes alterparti. .© Peter Brandes. Foto: © Jes Larsen
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Detaljer af Kastbjerg kirkes øverste felt samt sidefelterne:
Offerlam – Kors – Jesu kjortel.
© Peter Brandes. Fotos: © Jes Larsen
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Logo for
Ommersyssel
Østre Pastorat

V

i skulle have et logo, der kunne
samle de 12 kirker, 11 sogne, fem
pastorater.
Lutherrosen blev inspirationen
til det nye logo. Luther tegnede selv
rosen og fik lavet en signetring med
rosen. Det blev til Luthers seglmærke, som han brugte på sine breve og
skrifter, som bevis på, at de var ægte.
Ommersyssel Østre Pastorats rose
har 12 kronblade, som viser hen på
de 12 kirker. Vi har bevaret korset
og hjertet i rosens midte samt ringen
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udenom som tegn på fællesskab og
evighed.
Vi valgte den grønne farve, fordi
vi bor i et dejligt grønt område, og
fordi halvdelen af kirkeåret – trinitatistiden – er grøn.
Ved alle kirker vil der blive opstillet skilte med logoet, og så begynder vi ellers at bruge det, hvor det
er relevant.
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PROGRAM

for Indre Mission i Gjerlev
13/3: Samtalemøde i Tabor. Indledning
ved Johannes Grøn. 7. samtale, Johs.
19,1-16.
20/3: Forårsmøde i Tabor. Taler: indremissionær Villy Nielsen, Hammel.
27/3: Samtalemøde i Tabor. Indledning
ved Aage Jakobsen. 8. samtale, Johs.
19,17-30.
10/4: Samtalemøde i Tabor. Taler: indremissionær Grete Friberg, Allingåbro
24/4: Samtalemøde i Tabor. Indledning
v/Gunnar Nielsen. 9. samtale, Johs.
19,31-42.
8/5: Samtalemøde i Tabor. Indledning v.
Jens Carl Mikkelsen. 10. samtale, Johs.
20,1-25.
22/5: Danmissions årsmøde i Tabor.
Else Højvang fortæller om sit arbejde
i Tanzania.

Hvor intet andeter nævnt, foregår
arrangementerne i TABOR.
Ud over disse åbne arrangementer er
der to bibelkredse. De holder møde
således:
Bibelkreds 1: 5/3, 3/4, 1/5
Bibelkreds 2: 6/3, 3/4, 1/5
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. 86 47 49 07.
Ulve (18.00-19.30) v/Dorthe og Flemming Dinesen, tlf. 26 61 05 49.
Patruljemøde (18.00-20.00) v/Mikkel Bang Jensen, tlf. 40 38 75 49.

HAVNDAL - ALTID OM ONSDAGEN

Spejdermøde (17.30-19.00) i Spøksen på festpladsen ved Estraden.
Kontaktperson: Jesper Mortensen, tlf. 42 32 13 70.

RÅBY - ALTID OM MANDAGEN

Spejdermøde (18.30-20.00)
Spejderhytten ved stadion i Råby, Udbyhøjvej 668, Råby.
Kontaktpersoner: Conny Fåborg Christensen tlf. 29 20 97 35 eller
Lars Johannesen, tlf. 23 26 96 53.
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NYT fra pastoratet
Ny hjemmeside
Alle de gamle pastoraters hjemmesider er under
afvikling eller er allerede lukket ned. I stedet har
vi fået en ny fælles hjemmeside.
Adressen er: www.ommersysseløstrepastorat.dk
Kordegnene Eva Madsen og Cecilia Bach Søgaard
står for hjemmesiden.

KOR
Ommersyssel-koret v/Anker Sigfusson
Øveaften mandag kl. 19-21 i sognehuset i Øster Tørslev
Gjerlev-koret v/Ulf Espelund Klausen
Øveaften tirsdag kl. 19-21 i Ommersyssel Østre Kirkecenter
VOKO v/Niels Erik Nies
Øveaften torsdag kl. 19-21 i Ommersyssel Østre Kirkecenter
Børnekoret i Øster Tørslev v/Anker Sigfusson
Onsdag 13.50-15.30 i sognehuset i Øster Tørslev

Børnekoret i Råby v/Ulf Klausen
Torsdag kl. 15-16 i sognehuset i Øster Tørslev
Der er plads til flere i alle kor – især herrestemmer.
Organisternes telefonnumre ses sidst i bladet.

SARAs onsdagscafé
i Ommersyssel Østre Kirkecenter
Hver onsdag kan man droppe ind fra 9.30 til 11.00
og få en kop kaffe og en sludder eller måske læse avis.

Der kommer ku
n ganske få
i caféen, og de
rfor diskuteres der lukn
ing. Der vil i
givet fald kom
me et opslag
i kirkecentere
t.

Vel mødt i SARAs onsdagscafe!
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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
Torben Brink
Tlf. 61 35 37 41. Mail: tbr@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
Ulf Espelund Klausen
Tlf. 29 91 75 57. Mail: flupus@gmail.com
KIRKESANGERE:
Annika Søndergaard-Albinus
Silkeborgvej 338, 1, 7, 8230 Åbyhøj.
Tlf. 23 86 66 87. Mail: salbinusa@gmail.com
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 Bach Madsen,
Tlf. 5216 7600. Mail: ebma@km.dk
Cecilia B. Søgaard,
Tlf. 5216 7737. Mail: cebs@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: Villy Nielsen
Kondrupvej 7, Enslev 8983 Gjerlev J.
Tlf: 51 52 69 26.
Mail: rhodelvi@nielsen.mail.dk
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
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RÅBY
Formand: Mona Jensen,
Skægsbjergvej 34, Råby, 8970 Havndal.
Tlf. 22 25 77 76. Mail: levring@primanet.dk
Kirkeværge: Agner Grøn,
Stadionvej 3, Knejsted, 8970 Havndal.
Mail: agner1323@gmail.com
Graver: Camilla Bjørnsholm Nielsen.
Tlf. 51 88 83 51
Mail: mille0410©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. 29 903 903. Mail: jens@oebe.dk
Graver: Hanne Stæhr Kristiansen,
graverhuset, Kirkevej 1, Øster Tørslev,
8983 Gjerlev J. Tlf. 21 20 63 05.
Privat: Toften 8, Øster Tørslev, 8983 Gjerlev J.
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Påskeblomst! men er det sandt:
Har vi noget at betyde?
Er vor prædiken ej tant?
Kan de døde graven bryde?
Stod han op, som ordet går?
Mon hans ord igen opstår?
Springer klart af gule lagen
livet frem med påskedagen?
OMMERSYSSEL ØSTRE PASTORAT

