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D

et er sommeren, der står
for, selv om det i skrivende stund er frostklar morgen
over Ommersyssel Østre Pastorat. Det er
begyndt at grønnes. Bøg står nu bristefærdig. I fjerne egne af landet siges den at være
sprunget ud.
Vi kan håbe, at det bliver ligeså med
Ommersyssel Østre nu, hvor en ung teolog,
Hans David Hindsholm Matras, er indsat
som ny fast sognepræst sammen med os
to dinosaurer. Nyt blod er altid godt, og
velkommen skal du være i arbejdet med
evangeliets udbredelse, der jo, som Nyeng
sagde det ved indsættelsen, er den uomgængeligt vigtigste arbejdsopgave for præster.
Det er det, vi er kaldede til. Og velkommen
også til alt det, der følger med. Courage! –
Og velkommen også til Ida Marie! – Dertil
Guds velsignelse.
Når man møder kolleger fra andre stifter
eller har besøg af samme sætter de sære
miner op, når man fortæller. Og de forundres, når man så siger, at sådan måtte det
være, og at skyerne synes at lette i horisonten.
Før jul kunne Kastbjerg genåbnes efter
restaurering. I juli er det Gjerlevs tur. –
Også her kommer bispen til festgudstjeneste. – Sødring har fået sat kalkmalerier i
stand. Råbys kirkedige får langt om længe
en tur. Og deroppe arbejdes med salg af
præstegårdsjorden og en kombineret ny
graverfacilitet og menighedslokale på den
gamle skoles grund. Så kom ikke og sig, at
der ikke sker noget. Både præster og råd
arbejder på sagen.
Men sommer over land bliver det. Må vi
alle få tid til at nyde den i fulde drag, så vi
med opladt sind og krop kan se fremad.
Peder Svejgaard
OMMERSYSSEL ØSTRE PASTORAT
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Helligåndsdue under
prædikestolshimlen i Sødring.

E

vangeliet er ikke til besiddelse, men
til handling. Ikke til sikkerhed, men
til liv. – Vi er i kirke nu, men ikke for at
blive. Ordets nedslag skænker et glimt
af evighed. Et lys, ja, lyset, der skinner
i mørket, og som mørket ikke kan få
bugt med. Resten er sendelse. Resten er
vandren i tiden. For evigheden kan man
ikke besidde, men leve på.
Det er med ordets nedslag som med
kærlighedens. Hør lige disse hundrede
år gamle linjer hos Pablo Neruda:
”Jeg vil gøre med dig
Hvad foråret gør med kirsebærtræerne ”
Ordene taler for sig selv. Taler så stærkt,
at man rystes. Forårets lys afstedkommer
kirsebærtræernes knopning i rødt, at
blomsterne åbner sig i et snehvidt flor
og biernes surren under blomstringen.
Siden vejres kronbladene hen i vinden.
Undergangen, døden er ikke bare elskovens, men også frugtens pris. Er livets
pris. Er kærlighedens pris. Eller med
digteren: Tænk at livet koster livet.

Pinse
Forunderligt gælder det også, når det
skænkede er ordet om manden fra Nazareth. Han skænker ordet til tro, men ikke
for at vi skal blive. Nej, tvært om. Ordet
er til opstandelse. Ordet skænkes vi ikke,
for at vi skal blive, men for at vi skal rejse
os og gå fra mødet med evigheden og
ud i livet og bære frugt.
Man rystes. Her kom man i kirke for
at få ro i sindet, og det får man også,
for han skænker for sin stedfortrædende lidelses og døds skyld soningen og
opstandelsens virkelighed.
Igen rystes man, for så er verden ikke
som man troede.
Teksten til i dag viser klart forskellen
på disciplenes tankegang og Kristi fuldbyrdelse af faderens vilje til soning og
opstandelse gennem ham.
Jordnært og håndfast vil Judas vide,
hvorfor Jesus gør, som han gør. Han
får svar, men det, der overskygger hele
teksten, er flammeskriftsordene: ”Fred
efterlader jeg jer, min fred giver jeg Jer. Jeres
hjerte må ikke forfærdes og ikke være modløst.
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Rejs Jer, lad os gå herfra!” Og det kan han
sige, fordi Talsmanden, Helligånden,
som Faderen vil sende i mit navn, han
skal lære jer alt og minde jer om alt, hvad
han har sagt. Det vigtige for Jesus er
altså sagen, ikke detaljen; virkningen,
ikke dets enkelhed, for det ligger i Guds
hænder.
Oversætteren af Nerudas digt fra før
skrev til en ven: ”Ja, ja, man er nostalgisk,
og godt for det. Erindringen er et huslys for
os alle sammen, tror jeg da!” – Åbenbart
har også han som menneske akkurat
som disciplen Judas svært ved at leve
med den indsigt, den digter, han oversætter, har indset: at de store øjeblikke,
evighedsglimtene, åbenbaringerne, har
vi kun til låns, men sådan er det. Menneskeligt set gælder det, at evigt ejes kun
det tabte. – Men evangeliet skænker en
evighed, der som et lys skinner i mørket,
og det lys får mørket aldrig bugt med.
Vender vi os til fremstillingen af Helligåndens komme i Pinsen, sådan som vi
finder den i kunsten, ja, så er det stråler
fra himlen til hver enkelt discipel, som
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tænder som tunger af ild over dem,
akkurat som Gud Fader i skabelsens
morgen pustede livsånde i Adam og Eva.
Eller dette er livsånde, der indgives, så
menneskene kan være forenede i Kristus
og som menighed og som enkeltpersoner
har liv i Kristus.
Jeg kan ikke lade være med at tænke
på en tympanon, vi så på sognerejsen til
Armenien. Den er i armensk sammenhæng ganske unik. Den viser Gud Fader
tronende øverst. Under hans velsignende
højrehånd ses korsfæstelsen, som altså
dermed signaleres som værende Guds
vilje og godtaget som soning af menneskenes synd, mens Helligåndsduen ses
lige under Gud Faders ansigt, og det er
næsten som flyver duen ind i munden
på det faldne menneske underneden.
Hermed vises at Helligånden for Kristi
døds og opstandelses virkeligheds skyld
genløser og skænker liv til mennesket,
så at det kan følge Kristi ord, når han
i dagens tekst til disciplene og os med
dem siger: ”Rejs Jer, lad os gå herfra!”

OMMERSYSSEL ØSTRE PASTORAT

Helt ud i ordene er dette her jo en gentagelse af ordene Påskemorgen. Da hed
det: ”Vær ikke forfærdede! Men gå hen og
sig, at Han går i forvejen for Jer! Dér skal
I se ham!” I dag hedder det: ”Jeres hjerte
må ikke forfærdes og ikke være modløst! Rejs
Jer, lad os gå herfra!”.
Og i begge tilfælde er det sted, kvinderne og disciplene kaldes at gå til, det
gudskabte liv.
Det er den virkelighed, som Grundtvig
besynger med de vers, vi før åbnede
denne Pinsehøjmesse med:
Det ånder himmelsk over støvet,
det vifter hjemligt gennem løvet,
det lufter lifligt under sky
fra Paradis, opladt på ny,
og yndig risler ved vor fod
i engen bæk af livets flod.

Opvågner, alle dybe toner,
til pris for menneskets forsoner!
Forsamles, alle tungemål,
i takkesangens offerskål!
Istemmer over Herrens bord
nu menighedens fulde kor!
Vor Gud og Fader uden lige!
Da blomstrer rosen i dit rige,
som sole vi går op og ned
i din Enbårnes herlighed;
thi du for hjertet, vi gav dig,
gav os med ham dit Himmerig.
Amen!
290 – 282 - 289 // 291 – 313
Peder Svejgaard Pedersen

Det volder alt den Ånd, som daler,
det virker alt den Ånd, som taler,
ej af sig selv, men os til trøst
af kærlighed med sandheds røst,
i Ordets navn, som her blev kød
og fór til Himmels hvid og rød.
Nyudsprungne bøgekviste.
Fotos: © psp
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Øster Tørslev Kirke. Fotos: © psp

Duen og treenigheden
i vore kirker
D

uen blev tidlig fremstillet som
Kristus-symbol, ”Fredens Herold”.
Den blev tidligt som Kristus-symbol
fremstillet på mindesmærker, malerier,
mosaikker og indskrifter. I den gamle
kirke var den symbol på uskyld, renhed,
beskedenhed, sagtmodighed, kærlighed og klogskab. Duen med oliegrenen
er hyppig på gravstene, et symbol på
den evige fred.
Den var ikke alene symbol på den
Hellige Ånd, men også på sjælen, der
er gået ind til den evige hvile.
6

Duen er endelig også et billede på
Kristus og på martyriet, eller måske
snare en antydning af, at det er den
Hellige Ånd, der giver martyren kraft
til at gå døden i møde.
I Noas historie omtales duen. ”Salmisten ønsker sig vinger som en due for
at flyve bort”. - Den flyvende due blev
i den sidste del af oldkirken symbol
på Kristi himmelfart eller martyrens
hjemgang.
Duen skal ofte også minde om dåben
eller - når den stiller sin tørst ved at
OMMERSYSSEL ØSTRE PASTORAT

Kastbjerg Kirke. Foto: © psp

Sødring Kirke. Foto: © psp
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Detalje fra Sødring kirkes alter. Foto: © psp
Nåpdestolen i Dalbyneder Kirke. Foto: © psp

drikke af et vandbækken - om sjælen,
der næres ved nadverens nåde.
Der er duer under mange af lydhimlene over prædikestolene. Det gælder
Hald, Øster Tørslev, og Sødring. I Kastbjerg er der en du øverst i altertavlen.
I Enslev Kirke har vi netop den flyvende due der med sine udbredte vinger
skærmer os alle.
Med duens ophængning i 2017 blev
Treenigheden (Faderen, Sønnen og
Helligånden) hermed færdiggjort. Det
startede i 2005 med ophængningen af
krucifikset, og i 2007 fik kirkens oprindelige døbefont en ny fod. På denne
font er der to blomster skabt af 4 cirkler
som kronblade. Cirklen er et gammelt
symbol på evigheden og dermed på

8

OMMERSYSSEL ØSTRE PASTORAT

Enslev Kirke. Foto: © Flemming Ørnbøll
Krucifiks, Enslev Kirke. Foto: © Flemming Ørnbøll

Detalje fra døbefont.
Foto © psp

Gud Fader. Alle tre arbejder er af bronze
og udført af Billedhugger Jette Vohlert.
Men treenigheden er også fremstillet i
andre af vore kirker. Det gælder Dalbyneder, hvor motivet ’nådestolen’ findes
i et Kalkmaleri, og i Sødring, hvor det
findes i skulptur øverst i alterpartiet i
motivet ’forklarelsen på bjerget’.
Flemming Ørnbøll
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Fotos: © Flemming Ørnbøll

NYT fra et sogn

Velkommen til
Hans David
Hindshomm Matras
Så blev det til, at Ommersyssel Østre
Pastorat har tre faste præster. Som trediemand sammen med dinosaurerne Nyeng
og Svejgaard er per første april ansat
Hans David Hindsholm Matras, som er
nyuddannet cand. teol. fra Københavns
Universitet, så det er hans første embede.
Han blev af biskop Henrik Wigh-Poulsen ordineret i Århus Domkirke den 14.
marts og af provst Ingelise Strandgaard
indsat som sognepræst hos os ved en
gudstjeneste i Øster Tørslev kirke den
7, april. Vi byder velkommen til arbejde
og samarbejde. Sammen med hustruen
Ida Marie er han flyttet ind i den nyrenoverede Udbyneder Præstegård.
Nyeng og Svejgaard
10
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Først vil jeg gerne give en stor tak for
den varme velkomst i Ommersyssel
Østre. Det tegner godt, når så mange
er så venlige. Der er kun blevet taget
godt imod mig indtil videre.
Men hvis jeg kort skulle præsentere
mig selv, så kan jeg sige at jeg er vokset op, ikke så langt fra disse kanter. I
den lille by Hvornum, som på mange
måder minder om byerne heromkring.
Mine fritidsinteresser dengang var især
svømning og spejder. Nogle interesser
som nu er erstattet af bøger, motion og
lidt computerspil.
Jeg har gået i skole og på gymnasiet
inde i Hobro, hvor jeg mødte min kone
Ida Marie. Vi har nu været sammen i
mere end otte år, og har været gift i et
halvt. Vi håber at vi kan få nogle børn,
som kan nyde godt af pastoratets trygge
omgivelser.
Vi har også boet sammen inde i
København, hvor jeg studerede teologi, og hun fysik og dansk. Under mine
studier i københavn har jeg også arbejdet
som frivillig på livslinien, som er en
telefonrådgivning for selvmordstruede.
Det har haft en stor betydning for mig,
og jeg er glad for at have kunnet hjælpe
mennesker der har haft selvmordstanker. For det er jo en ting, som er svær at
snakke om.
Jeg har under mine studier især interesseret mig for kirkehistorien, og især
reformationen.
Mit speciale omhandlede de schweiziske anabaptister, som var en af reformationens mange udbrydergrupper,
JUNI - AUGUST 2019

Foto: © Flemming Ørnbøll

Pastor Matras
præsenterer her sig selv:

og hvad deres dåbsteologi gik ud på.
Den fik nemlig betydning for, hvordan
vores egen dåbsteologi ser ud, fordi vi i
bekendelsesskrifterne tager afstand fra
anabaptisterne, eller gendøberne, som
de hedder på almindeligt dansk.
Det som betyder mest for mig i gudstjenesten, er at den bliver forståelig for
alle, uden helt at miste sin højtidelighed og tradition. Der er rigtig mange
elementer ved gudstjenesten, som skal
spille sammen: Præst, orgel, sangere osv.
skal kunne arbejde sammen, men også
menigheden skal kunne følge med.
Men først skal jeg finde ud af hvad det
er for en menighed, som er her i Ommersyssel Østre.
Jeg glæder mig meget til at lære folk på
egnen at kende og finde ud af, hvilken
slags præst jeg kommer til at være for jer.
11

GRAVERE i pastoratet
Dorit Kragh
Hansen,
graver i Kastbjerg

»

Foto: © psp

Jeg siger bare, at man skal være glad for
vejret, så længe man kan trække det«.
Sådan siger Storm P.
Jeg har altid været glad for vejret. Al
slags. Og også for at trække det. Jeg er
opvokset på en mindre gård i Stouby
som den yngste i et kuld på seks børn.
Jeg holder meget af egnen, men har dog
også fundet glæde i at være bosat i andre
lands- og verdensdele for tidsbegrænsede perioder.
I dag bor jeg i Sem og lever stadig højt
på de muligheder og fornøjelser, som
livet på landet lægger op til.
Jeg blev ansat 1. april 2012 som graver med kirketjeneste i Kastbjerg Kirke.
Meget var nyt for mig, men samtidig et
job med mange vante arbejdsopgaver.
Jeg er uddannet gartner og siden jordbrugsteknolog og har været beskæftiget
i den grønne sektor hele mit arbejdsliv.
Men der er mange arbejdsopgaver i graverjobbet, som ikke er grønne. Og denne
alsidighed i jobbet er noget af det, jeg
værdsætter mest.
Jeg har været heldig at opleve nogle
særligt spændende ting i mine syv år som
graver. Royalt besøg i 2015, realisering af
storpastoratet i 2017 og senest renoveringen af Kastbjerg Kirke i 2018, hvor jeg på
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tæt hold fik lov at følge forløbet og møde
kunstnerne bag det smukke resultat.
Jeg er fuld af forventning til de kommende 30 år, inden pensionsalderen nås,
og en ny graver kan få min plads. 

Gitte
Christoffersen,
graver i Gjerlev

Foto: © psp

J

eg er født på Thorshede ved Kastbjerg
og vokset op i Gjerlev/Blendstrup.
Desuden har jeg faktisk boet på kirkens
P-plads i Gjerlev , hvor min far havde
autoværksted, så man kan vel sige at
jeg er kommet »hjem« ved mit job som
graver ved Gjerlev kirke.
Jeg har danset rigtig meget og undervist i dans hos danselærer Janna Clausen
i Randers. Senere tog jeg uddannelse
som blomsterdekoratør ved Kirkepladsens blomster i Mariager. Det er super at
have det i baglommen, når kirken skal
pyntes, og andet skal fornyes. Jeg har
også uddannelse som fysiurgisk massør.
Jeg er en meget kreativ person med
stor tålmodighed. Jeg nyder gode udfordringer både i arbejde og fritid, hvor jeg
hugger i sten og arbejder med blomster
og have. Desuden går jeg til baneskydning i Hadsund med familien, og vi ser
Formel-1-race.

OMMERSYSSEL ØSTRE PASTORAT

GRAVERE i pastoratet
Jeg synger også i Gjerlev-Enslev koret,
hvilket er superhyggeligt og en god energikilde.
Jeg bor i Udbyhøj med min kære familie. Her har vi alt, hvad naturen kan tilbyde. Om vinteren er her stille. 

Else Petersen,
graver i Enslev

Foto: © psp

Peter Hevring
Kristensen,
graver i Dalbyneder

Foto: © psp

V

elkommen til Dalbyneder Kirke.
Jeg hedder Peter og har været
graver her i otte år.
Skæbnen ville, da jeg stod ved en skillevej for otte år siden, og jeg så et opslag
om den ledige stilling ved Dalbyneder
Kirke, at jeg begyndte at tænke i andre
baner, end jeg var vant til. Hvorfor ikke
vove pelsen og springe ud i noget helt
andet end det, der var det kendte for
mig! Og fra tanke til handling behøver
der ikke være langt! Pludselig stod jeg
med job på kirkegården.
Før jeg blev graver i Dalbyneder, var
jeg landmand i Tørring. Der købte jeg
ejendom i 1993 efter endt uddannelse
og værnepligt.
I 2014 solgte jeg min ejendom og flyttede til Øster Tørslev, hvor jeg i dag
bor med mine tre børn og min kæreste
Marianne. 
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I

efteråret i 2004 blev jeg ansat som graver ved Enslev kirke, og det har jeg
aldrig fortrudt. Jeg kan lide arbejdet med
alle de forskellige ting, det indebærer,
og jeg har også vænnet mig til at have
det store ansvar, der ligger i stillingen.
Jeg kan lide at arbejde ude, ligesom
jeg også nyder kontakten med de mange
kirkegårdsbesøgende, der har behov for
at læsse af eller bare få en snak.
Man kan måske sige, at jeg er præget
hjemmefra, for min mor var graver, men
jeg havde ikke lige set, at jeg også skulle
blive det, gør vi jo ikke, som forældrene
siger, men som de gjorde, og det har jeg
det fint med.
I en årrække har jeg haft supplerende
timer på Mariager Kirkegård, men nu er
det blevet sådan, at jeg også har timer
på Gjerlev Kirkegård, så mit arbejde er
mere sammenhængende, og det er jeg
rigtig glad for.
Jeg bor i Havndal med min familie. 
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Foto: © psp

D

er var en præst, som havde en hest til salg, og en landmand, som
gerne ville købe den. Da de havde enedes om en pris, forklarede
præsten, at hesten var blevet temmelig religiøs efter at være blevet
redet så mange år af en præst.
″For at få hesten til at gå,″ forklarede præsten, ″skal du bare sige 'Pris
Herren'. For at få den til at stoppe igen, skal du sige 'Amen'″.
Landmanden sprang i sadlen for at ride hesten hjem og råbte: ″Pris
Herren″. Hesten satte straks af sted i galop. Hurtigere og hurtigere gik
det – lige imod en skrænt.
Landmanden havde glemt kodeordet for at få hesten til at stoppe.
″Prrr, prrr″ råbte han, men hesten stoppede ikke. Hesten og landmanden var lige ved at springe ud over skrænten, og landmanden troede,
at nu ville han møde sin skaber.
Så han bøjede hovedet og hviskede ″Amen″. I det øjeblik stoppede
hesten – to skridt fra skræntens kant. Landmanden kiggede ud over
skrænten ned på de skarpe sten, og overvældet af, at hans liv var
blevet sparet, råbte han glad: ″Pris Herren″. 

14

OMMERSYSSEL ØSTRE PASTORAT

Arrangementer
Juni - August 2019

»Hejre ved Dammen i Råby«
Foto: © psp

JUNI - AUGUST 2019

15

Fotos: © psp

Onsdag den 5. juni kl. 14.30
Grundlovsmøde i præstegårdshaven i Hald,
Haldvej 8A, 8983 Gjerlev J:
”Brun sovs og frikadeller - dansk identitet i
en globaliseret verden”.

Årets taler er lektor og tidligere specialmedarbejder
på Danmarks Radio Jørn Buch.
I disse er mange optaget af, hvad det vil sige at være
dansk. Hvordan definerer man en dansker? Hvad forstår man ved en moderne national dansk identitet i en
globaliseret verden? Hvori adskiller danskerne sig fra
tyskerne, franskmændene, englænderne o.a.? Disse og
mange andre spørgsmål vil i grundlovstalen blive belyst
i jagten på at finde vore danske rødder og værdier.
Husk at medbringe en kaffekurv til eget forbrug samt
noget at sidde på.
I tilfælde af regnvejr rykker vi ind i menighedshuset.

Pressefoto.

Onsdag den 12. juni kl. 10-11
i Ommersyssel Østre Kirkecenter
”Digital tryghed”. Kursus v. biblioteket i Digital tryghed.

Bliv opmærksom på nettets faldgruber og klædt på til at undgå dem.
Vi inviterer dig indenfor i nettets brogede verden og viser dig, hvad du især skal
være opmærksom på, så du kan færdes mere trygt på nettet fremover. Vi giver dig
også værktøjer til at spotte Fake News og tips til, hvordan du undgår at blive hacket.
Kursus v/Randers Bibliotek - Gratis adgang.
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Torsdag den 13. juni kl. 19.00
Kirkebio i Ommersyssel Østre Kirkecenter:
”Han kaldte mig Malala”.

NYT • NYT • N

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

Som den yngste nogensinde modtog Malala i 2014 Nobels
fredspris på grund af sin utrættelige kamp for pigers
ret til uddannelse og ligestilling. Dokumentarfilmen:
″He Named Me Malala″ giver et stærkt portræt af den
nu 18-årige Malala, som af Talaban i Pakistan blev skudt i hovedet som 16-årig på
grund af sine udtalelser om pigers rettigheder. Filmen er produceret i 2015 og varer
84 minutter. Censur: 11 år. Instruktør: Davis Gugenheim.
Og der er selvfølgelig også popcorn!

Fotos: © psp

Søndag den 16. juni kl. 10.30
i Præstegårdshaven i Råby.
Fællesgudstjeneste ved alle tre præster.

I lighed med de sidste snart mange år har
vi en fælles udendørstjeneste og derefter en
fælles frokost. Medbring gerne selv stole at
sidde på. I tilfælde af regnvejr rykker vi ind i
den gamle konfirmandstue.

ARRANGEEMENTER
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Tirsdag den 18. juni kl. 19.30
i Udbyneder Kirke. – Koncert med Skifter&Saabye.

Pressefoto.

Duoen består af, vokalist Mai-Britt Skifter og pianist og sanger Runa Saabye. Vi kommer
med et bredt repertoire af kendte og mindre kendte salmer og sange, som vi fortolker
og giver et akustisk udtryk. Dette kombineres med egne sange, som er inspireret af
oplevelser og indtryk fra eget liv.
Vi ønsker med vores fortolkninger, at bringe livsglæde, autencitet og tid til eftertanke.
Desuden har vi allieret os med to professionelle konservatorieuddannede musikere
fra Vejle og Odense, brødrene Mikkel og Emil Möglich, som spiller på henholdsvis
kontrabas og trommer.
Vi glæder os til en fantastisk aften sammen med jer.
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Gudstjenester
Juni - August 2019

Foto: © Camilla Bjørnsholm Nielsen
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Gudstjenesteliste

Dalbyneder
2.6.

6. s. e. P.

9.6.

Pinsedag

10.6.

2. Pinsedag

16.6.

Trinitatis

22.6.

Lørdag

23.6.

1. s. e. Trinitatis

30.6.

2. s. e. Trinitatis

Dalbyover

Enslev

9.00

Gjerlev

Hald

10.30*
10.30

9.00

10.30

Fælles gudstjeneste i Råby præstegår
10.30 dåbsg.***
10.30

9.00
10.30

4.7.

9.00

Indvielse af Gjerlev Kirke kl. 1

7.7.

3. s. e. Trinitatis

14.7.

4. s. e. Trinitatis

21.7.

5. s. e. Trinitatis

28.7.

6. s. e. Trinitatis

4.8.

7. s. e. Trinitatis

11.8.

8. s. e. Trinitatis

18.8.

9. s. e. Trinitatis

25.8

10. s. e. Trinitatis

1.9.

11. s. e. Trinitatis

Peder Svejgaard Pedersen
Lone Kjær Nyeng
Hans David Hindsholm Matras
Marianne Vigen Smolarz

10.30

10.30

9.00

10.30
10.30

10.30
19.00

9.00
10.30

9.00
10.30

9.00
10.30

9.00

10.30
9.00

* Telttjeneste ved børnefesten.
** 16/6. Råby præstegårdshave kl. 10.30.
*** 22/6 Dåbsgudstjenesten afholdes ikke, hvis
der ikke er indtegnet dåb.
**** 4/7. Indvielsestjenste af Gjerlev Kirke
ved Biskop Wigh-Poulsen.

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.

Havndal

Kastbjerg

Kærby

Råby

Sødring

Udbyneder

Ø. Tørslev
2.6.

10.30
9.00

10.30

10.30

9.00

9.00

9.00

9.6.
10.6.

10.30

16.6.

rdshave kl. 10.30 ** Kirkebil kan benyttes.

22.6.
10.30

23.6.

9.00
19.00

10.30

4.07.

17.00 **** Kirkebil kan benyttes.
9.00

10.30
9.00

10.30

9.00

9.00

9.00

21.7.
9.00

10.30

10.30

10.30

11.8.

9.00
10.30

9.00

9.00

Gudstjenester på Åbakken, Øster Tørslev:
11/6 kl. 14.30 Hans David Hindsholm Matras
9/7 kl. 14.30 Lone Nyeng
6/8 kl. 14.30 Susan Ballegaard
3/9 kl. 14.30 Peder Svejgaard
Gudstjenester i Havndal Kirke,
kaffe på Aldershvile:
11/6 kl. 14.00 Lone Nyeng

18.8.
25.8.

10.30
9.00

28.7.
4.8.

9.00

9.00

7.7.
14.7.

10.30

9.00

10.30

30.6.

10.30

10.30

1.9.

Lille sommerfugl, som sidste år var
tidligt ude om sig og tog sig glæde
at blomsternes første nektar.

Foto: © Camilla Bjørnsholm Nielsen
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Kommende arrangementer:
Onsdag
4/9 kl. 19.00 Ommersyssel Østre Kirkecenter.
Læsekreds om ”Lykke Per”. Se side 35.
Fredag
6/9 kl. 9.30 Hald Menighedshus. Seniorcafé.
Sognepræst Peder Svejgaard vil fortælle om sit virke fra tiden som Peder til Martin
Pejsens i landsbyen i Salling til prædikestolen. - En snoet vej med veje og vildveje,
rejser og møder med mennesker i samfundets bund og samfundets top.
Søndag

8/9 kl. 14.00 Øster Tørslev Kirke. Konfirmandindskrivning.

Søndag 15/9 kl. 14.30 Ommersyssel Østre Kirkecenter.
Cafekoncert med ”Toner af guld” – med temaet ”Matador”.
Torsdag 19/9 kl. 19.00 Råby Kirke.
Cohen i kirken. - Store sange og prægtig poesi. Oplev en koncert med sange af Leonard
Cohen og et besøg i digterens univers med Karsten Holm & Cohen Trioen.
Søndag 29/9 kl. 14.30 Øster Tørslev Sognehus.
Forfatteren Christina Hesselholdt: Forfattereftermiddag.
Onsdag 2/10 kl. 10.00 Øster Tørslev Sognehus.
Højskoleformiddag. Erni Geertsen, Dalbyneder: Aktiv sygeplejeplejerske i 50 år.
Onsdag

2/10 kl. 19.00 Ommersyssel Østre Kirkecenter. Læsekreds.

Fredag

4/10 kl. 9.30

Søndag

6/10 kl. 19.30 Kærby Kirke. Koncert med Mads Toghøj.

Hald Menighedshus. Seniorcafé.

Søndag 20/10 kl. 16.00 Gjerlev Kirke. Kirkekoncert.
Onsdag 23/10 kl. 19.30 Hald Menighedshus.
Sogneaften m/provst Thomas Reinhold Rasmussen.
Onsdag 30/10 kl. 19.30 Ommersyssel Østre Kirkecenter.
Spil-dansk-dag med Rasmus Skov Borring.
Onsdag 6/11 kl. 10.00 Øster Tørslev Sognehus.
Højskoleformiddag. Jens Bach Andersen, Om bogen om Helstedgård.
Fredag

8/11 kl. 9.30

Hald Menighedshus. Seniorcafé.

Tirsdag 12/11 kl. 19.30 Ommersyssel Østre Kirkecenter.
Lisbeth Hansen om hjælp til fattige i Ghana: ”Fru Hansens plan”.
Tirdag

19/11 kl. 19.30 Julekoncert med Calypso Steelband.

Onsdag 4/12 kl. 10.00 Øster Tørslev Sognehus.
Højskoleformiddag. Juleafslutning.
Fredag

6/12 kl. 9.30

ARRANGEEMENTER

Hald Menighedshus. Seniorcafé.
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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 B. 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

Der er plads til flere i alle kor – især herrestemmer.
Organisternes telefonnumre ses sidst i bladet.
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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.
Vi holder sommerferie og mødes igen den 11. september.
Vi skal læse ˮTelefonenˮ af Ida Jessen.

Leder: Karen Iversen, tlf. 86 47 46 55.
Alle er velkomne. Og man behøver ikke bo i Hald for at deltage!

JUNI - AUGUST 2019
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»Råby-Dam-Hejren flyver«

Fuglene flyver i flok.
Hvis de er mange nok.
Men nogle gange må de flyve alene.
Således også mennesket.
26

Foto: © psp
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OBS – OBS - OBS
Digital konfirmandindskrivning
Fra nu af skal forældre bruge digital selvbetjening, når deres børn skal indskrives til konfirmation og dertil hørende
undervisning. Tjenesten er udarbejdet
af Folkekirkens IT i forbindelse med
implementering af den nye persondataforordning, der har strammet reglerne
af personfølsomme oplysninger. I den
nye selvbetjening skal forældre logge
på med NemID.

Indtastningen skal være på plads
inden 1. september, og søndag den 8.
september fejres den officielle start på
forløbet for eleverne fra Grønhøjskolen
med en gudstjeneste i Øster Tørslev Kirke kl. 14 og efterfølgende vigtige informationer i sognehuset.

Konfirmationsdage de kommende år:
2020
Bededag, den 8. maj:	Dalbyover, Råby, Kærby, Enslev, Sødring, Kastbjerg
Lørdag den 9. maj kl. 10.00:	Øster Tørslev Kirke: Konfirmation for elever fra Tørring
skoles udskoling.
4. s. e. Påske, den 10. maj:	Gjerlev, Hald, Udbyneder, Øster Tørslev, Havndal,
Dalbyneder.
2021
Bededag, den 30. april:	Dalbyover, Råby, Kærby, Enslev, Sødring, Kastbjerg
4. s. e. Påske, den 2 . maj:	Gjerlev, Hald, Udbyneder, Øster Tørslev, Havndal,
Dalbyneder.
Handlingerne vil ligge kl. 9 og kl. 11,
men dette fastlægges først efter indskrivning, måske først omkring 1. december.
Er ingen indskrevet til konfirmation i
en given kirke, bortfalder denne naturligvis, og konfirmationen i den anden
kirke kan så være kl. 10.00.
Ovenstående er meldt ud og kan ikke
ændres.
JUNI - AUGUST 2019

På den måde vil de unge have hele
undervisningen sammen og kan holde
blå mandag sammen.
De bemærkes, at man i Randers Nordre
Provsti ikke må udmelde konfirmationsdatoer mere end to år frem, hvorfor
der ikke for nærværende kan udmeldes
længere end til 2021.
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Foto: © psp

Kalkmalerier i
Sødring istandsat

I

Fotos: © Ellen Stahl
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snart mange år har det været et stærkt
ønske, at de ret enestestående geometriske figurer i Sødring kirkes kor,
der var voldsomt medtaget på grund af
indtrængende fugt, kunne istandsættes,
men økonomien har ikke tilladt det. Derfor er det enormt glædeligt, at det har
kunnet lade sig gøre henover vinteren.
Nationalmuseet har ved konservator
Birgitte Faurhøj forestået arbejderne.
Der er også fundet en djævlefigur på
nordvæggen lige over for indgangsdøren. Hvad disse djævle, primært på
nordvæggene i vore kirker (ex. også i
Dalbyneder) betyder, er diskuteret af
de lærde. Under alle omstændigheder:
spændende er de jo.
/psp

OMMERSYSSEL ØSTRE PASTORAT

Foto: © psp
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Kalkmalerifragment
fundet i Gjerlev Kirke

I

Festgudstjeneste
i anledning af genåbningen
af Gjerlev Kirke

Torsdag den 4. juli kl. 17.00
ved
Biskop Henrik Wigh-Poulsen
(For nærmere INFO
se uge- og dagspresse).

Foto: © psp

forbindelse med nykalkning af Gjerlev
Kirke blev der i korets hvælv fundet
fragmenter af kalkmalerier. Det er ribbebemalinger i lighed med dem, der findes
i Dalbyover og Kastbjerg i såkaldt let
østjysk stil. Ingen ved det, men måske
de er udført af det samme (omrejsende?)
værksted. – Fundet blev registreret af
den medarbejder ved nationalmuseet,
der ved fundet arbejdede i Sødring,
hvorefter det blev behørigt kalket over
igen. På billedet kan man få et indtryk
af det fundne.

Kalkmaleri fragment i Gjerlev.
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Fotos: © psp

Istandsættelse af Hald kirkes tårn
Vi har i Hald-Kærby menighedsråd i
lang tid arbejdet på at få Hald kirkes tårn
istandsat og få adgangsforholdene lavet,
så det også kan benyttes som udkigstårn.
Vi har allieret os med Arkitekt Bruno
Viuf Larsen, der har lavet tegningerne til
forandringerne. Arkitekten har stået for
arbejdets gennemførelse i samarbejde
med menighedsrådet.
Nu er det i orden, håndværkerne har
lavet et fint arbejde. Udsigten fra kirketårnet mod alle verdenshjørner fra den
højtbeliggende kirke er helt fantastisk
med udkig gennem de nye glamluger.
Hald by er èn af de højest beliggende
landsbyer i Danmark – ca. 100 m over
havets overflade.
Der er blevet repareret, restaureret og
forandret forskelligt i tårnet. Meget var
nedslidt og andet var meget uhensigtsmæssigt indrettet. Der er nu lavet nye
trapper, nye gulve, et sted er bjælken
flyttet, så man ikke skal bukke sig for at
JUNI - AUGUST 2019
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komme op og meget mere. Der er lavet
nye meget fine glamluger, som giver
mulighed for at se udover det flotte og
skønne landskab. Alt i alt er det en stor
fornøjelse at komme op i tårnet og nyde
den meget smukke udsigt, der strækker
sig vidt og bredt omkring.
For at komme op i tårnet skal man gå
igennem våbenhus, kirkeskib og ind i
det store hvælvede tårnrum, hvor man
så går igennem en dør og op ad den
murede tårntrappe - spindeltrappe - og
videre op i tårnet.
Hald Kirke er et stort bygningsværk.
Skib og kor menes bygget omkring år
1140.
I løbet af 1400-tallet opførtes tårnet
ved skibets vestgavl.

Fotos: © psp
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Babysalmesang
Nu kan du gå til babysalmesang med dit barn!
Det er for børn i alderen 1 mdr. til 12 mdr.
Det foregår onsdage i ulige uger i Øster Tørslev Kirke
og onsdage i lige uger i Gjerlev Kirke.
Vi begynder onsdag den 7. august i Gjerlev Kirke kl. 10-11,
den 14. august i Øster Tørslev Kirke kl. 10-11.
Babysalmesang er et tilbud for de mindste børn og deres forældre (eller en anden
voksen). Den musikalske del vil vare ca. 1/2 time, og derefter vil der være en kop
kaffe/te og lidt til ganen, så vi også kan lære hinanden bedre at kende.
Babysalmesang varetages af kirkesanger Sara Faxholm.
Musik stimulerer barnets udvikling. Et lille barn forstår ikke en salmes ord, men
barnet kan sanse stemningen og atmosfæren. Tekst og melodi kan lagre sig i barnets
bevidsthed og blive til en livslang glæde. Babysalmesang er også en god lejlighed
til at få lært salmer, der kan bruges til godnatsang derhjemme.
Det er ikke nødvendigt, at man selv synger godt, barnet kender din stemme og
glædes ved at høre netop din stemme. Det skaber tryghed.

TAKT og TONER for tumlinge
Hald menighedshus hver 14. dag i ulige uger. Sidste gang
inden sommerferien er den 20. juni. Der er opstart efter
sommerferien d. 15. august kl. 9.30-10.30.
Kirkecenteret: d. 13. juni og fra d. 22. august igen i
Gjerlev Kirke - kl. 9.30-10.30.
Øster Tørslev Kirke d. 11. juni og d. 13. august kl. 9.30-10.30.
Dalbyover Kirke d. 4. juni, 2. juli, 6. august kl. 9.30-10.30.
Havndal ønsker ikke noget i juni, juli og august.

JUNI - AUGUST 2019
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»Jomfru i det grønne«
På engelsk hedder den ”The Devil in the Bush”.

Foto: © psp
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NYT fra pastoratet

LÆSEKREDS
Vil du være med i en læsekreds?
Vi begynder onsdag den 18. september med

”L Y K K E - P E R ”,
som skal være læst forinden.

Hvis du ikke selv har bogen, kan den lånes hos mig,
Haldvej 8A, 8983 Gjerlev J fra uge 25.
Randers Bibliotek er så venlige at sætte en kasse eksemplarer til rådighed.
Ring i forvejen (8647 4342) og aftal tid!
Glade bogormehilsener fra
Lone Nyeng

JUNI - AUGUST 2019
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PROGRAM

for Indre Mission i Gjerlev
12.6. Kredsmøde på Skrødstrup efterskole ved Lars Pedersen Hinnerup,
lærer på efterskolen.
26.6. Samtalemøde i Tabor. Indledning
ved Johannes Grøn. 11. samtale over
Johannes 20,26-21,14.
12.6.-19.6. Bibelcamping i Hadsund
7.8. Tur til Skovgårde Seniorcamping.
Afgang fra Tabor kl. 14.00. Medbring
eftermiddagskaffe samt bestik, tallerken og drikkevarer til aftensmaden,
som kan købes for 100 kr. Tilmelding
senest 1.8. til Bodil Hansen, telefon
86474199.
14.8. Samtalemøde i Tabor. Indledning
ved Aage Jakobsen. 12. samtale over
Johannes 21,15-25.
21.8. Møde i Tabor ved Vagn Møldgård
Christensen, Fritidskonsulent i IM’s
Tværkulturelle arbejde.

Udover disse åbne arrangementer er der
to bibelkredse. De holder møde således:
Bibelkreds 1: 3.6. og 6.8.
Bibelkreds 2: 5.6.
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. 61 37 38 85.
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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»Hjertesten på Trend strand«
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
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 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: 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
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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. 51 88 83 51
Mail: mille0410@hotmail.dk
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.
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