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Frygt ikke
Af Lone Nyeng

Disse ord siges altid af engle, når de opsøger
mennesker. I hvert fald i Bibelen.
I skrivende stund hærges verden af en
virus. Og vi mennesker kan med god grund
blive frygtsomme. Vi er tryghedsnarkomaner. Vi vil helst være i den vante og kendte
livssituation. Man kan forsikre alting: indbo,
bil, ulykke, ja, sit liv. Man får så ikke lige
selv glæde af udbetalingen, hvis man får
brug for sin livsforsikring.
Men vi sikrer os med alt muligt andet:
levnedsmiddelkontrol, politi, brandvæsen,
sygehuse og så videre. Vi vil ikke være syge,
og vi vil da slet ikke dø. Vi vil leve i tryghed
og helst også i glæde.
Men ind imellem sniger angst og frygt sig
ind. Det kan være bekymringer, der har vokset sig vanvittigt store. Det kan være angst
for, hvad der vil ske – både i det nære og i
det fjerne. For der er jo ingen, der garanterer,
at jeg vågner op til jordelivet i morgen. Der
er heller ingen, der garanterer mig, at jeg
har mit arbejde i morgen. Eller at der ikke
er blevet krig, miljøkatastrofe eller storm.
Eller coronavirus. Hvad som helst kan ske.
Men Guds Søn rækker altid hånden ud til
os. Når vi griber Hans hånd, så er vi sikre
på sikkerheden. Det betyder ikke, at vi ikke
skal dø. Men det betyder, at vi aldrig lades i
stikken. Jeg lærte engang en lille aftenbøn,
som er med til at viske frygten væk.
Den lyder:
Kære Gud.
Hvis jeg i morgen slår øjnene op,
så er du hos mig.
Hvis jeg i morgen ikke slår øjnene op,
så er jeg hos dig.
Lige meget om vi er levende eller døde,
så er vi i Guds nærhed.
OMMERSYSSEL ØSTRE PASTORAT

Trinitatis
søndag
K

irkeåret har en fast gang med sine
tekster. Det starter jo egentlig med
advent, hvor vi hører om profetierne om
Jesus. Så kommer juletiden, fasten og
påsken. Her hører vi om Jesu liv og død.
Så kommer tiden efter påske og op til
pinse, hvor kirken, den kristne forsamling, grundlægges. Der er mærkedage og
overgange mellem alle perioderne med
tematikker, man kan følge. Og overgangen fra pinse til Trinitatis er markant.
Det er overgangen fra den kroniske
livsfortælling om Jesus og hans disciple
og til det almindelige kirkelige liv. Ved
pinsen sker der en overlevering. Indtil
pinsen har det bare været Jesus, som
bar al ansvar for kristendommen. Det
var ham, som var selve åbenbaringen
og overleverede budskabet og sakramenterne, dåben og nadveren. I pinsen
stiftes hans kirke, og ansvaret bliver
overleveret til kirken. Så nu er det ikke
bare Jesus, som bærer det hele; det er
kirken og alle de kristne, der hver får
en lille del af ansvaret.
Der sker altså en overlevering, og vi
oplever også en overgang i kirkeårets
tekster. Fra at teksterne handler om

Jesus, og hvem han var, så handler teksterne i denne lange periode, vi kalder
Trinitatis, om det at være kirke, hvordan
vi skal være som kristne, og om Jesus
som det gode eksempel.
Den tekst, vi har til Trinitatis søndag
i anden tekstrække, er dåbsbefalingen.
Det er der, hvor Jesus giver dåben videre til disciplene og altså til den kristne
kirke. Jesus befaler, at disciplene skal gå
ud i verden og gøre alle folkeslagene til
hans disciple ved at døbe dem i Faderens, Sønnens og Helligåndens navn.
Det er ved dåben, vi kommer indenfor
og bliver en af Jesu disciple. Og så bliver
det pludselig vores ansvar at fortsætte
den kristne tradition.
Trinitatis søndag starter således med
det mest fundamentale i kristendommen: vores ansvar for at invitere alle
ind i vores kirke og levere budskabet og
alt, hvad Jesus har lært os videre. Det er
der, hvor vi som kristne mennesker har
vores begyndelse. Og det er der, hvor
Trinitatistiden har sin begyndelse.
Hvorfor hedder det så Trinitatis? Jo,
det er et latinsk ord, som betyder treenighed. Trinitatis søndag er også en
>>
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lille fejring af treenigheden, altså Fader,
Søn og Helligånd. Når vi døber, så gør
vi det i Faderens, Sønnens og Helligåndens navn. Man kan se det, som en
fejring af, at kirken nu er etableret, og
vi kan nu rigtig komme i gang med den
almindelige hverdag. Det er afslutningen
på højtiderne og fortællingen om Jesus.
Men det er også begyndelsen på den
almindelige hverdag som kristen.
Vi fejrer, at de enkelte dele nu går
op i en højere enhed, at vi nu har fået
opstandelsen, kirken og dåben. Alt det
dramatiske er overstået, og nu begynder
det almindelige kristne liv.
Hvis vi går tilbage til evangelieteksten,
så står der, at nogle af disciplene tvivlede.
Men så giver Jesus dem ordre på at døbe
folkeslagene og at lære dem at holde alt,
hvad de er blevet befalet. Til gengæld
lover Jesus at være med dem alle dage.
Vi er alle i disciplenes sko en gang
imellem. En gang imellem tvivler vi.
Jeg har mange gange oplevet at tvivle
og at tvivle på, om Jesus er med mig.
Men det gør ikke noget. For Jesus gav
disciplene en opgave at fuldføre, også
selvom de tvivlede på ham. Jesus mente
alligevel, at de var gode nok. Jesus havde
tillid til disciplene, også når de tvivlede
på ham. Han lovede alligevel at være
med dem. Jeg tror, at der er en enorm
visdom i, hvad evangeliet fortæller os
ved trinitatis.
For det første får vi at vide, at vi sagtens kan gøre den kristne gerning, selvom vi tvivler. Vi kan stadig tage imod
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budskaberne og gøre alt det, som Jesus
befaler os. Vi kan elske vores næste, hjælpe de nødlidende, behandle folk ligeligt
og retfærdigt. Vi behøver ikke at være
ufravigelige i vores tro for at opfylde de
kristne budskaber. Vi kan godt tvivle
lidt en gang imellem.
For det andet, lover Jesus at være med
os alle dage, også selvom vi tvivler. Så
selvom vi til tider kan tænke, at nu er
Jesus ikke med os, så er han der alligevel.
Vi kan stå midt i den dybeste ulykke og
sorg, men vi kommer aldrig til at stå
alene. Vi vil altid have Jesus med os.
Måske er det endda meget sundt at
tvivle. Det virker i hvert fald, som om
det er en meget almindelig del af det
kristne liv.
Trinitatistiden handler om det at være
en almindelig kirke. Det er så at sige
her, hverdagen begynder for kirken. Det
er tiden uden højtider og fejringer. Det
er her, hvor vi arbejder og vokser både
som almindelige mennesker, men også
som kristne.
Og vi begynder denne tid med at slå
det fundamentale fast om vores kirke.
Den bygger på treenigheden, Fader, Søn
og Helligånd. Vi bliver døbt ind i kirken, og dåben bliver indgangen til et
fællesskab som Jesu disciple. Men vi får
også et ansvar for at vedligeholde vores
kirke. At lære at holde alt det, som Jesus
har befalet. Det er et tungt ansvar, som
vi dog ikke står alene med. For Jesus er
jo med os.
Hans David Hindsholm Matras

OMMERSYSSEL ØSTRE PASTORAT

Foto: © psp
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- igen
Verden er jo blevet vendt op og ned for os alle.
Forårets konfirmationer blev aflyst, men gennemføres efter sommerferien. Nu håber vi, at alting kommer til at fungere efter hensigten!
Lørdag d. 5. september:
Kl. 9.00
Kl. 11.15
Kl. 9.00
Kl. 11.15

Enslev
Råby
Øster Tørslev
Øster Tørslev

v. Hans David Hindsholm Matras
v. Hans David Hindsholm Matras
v. Lone Nyeng (Tørring skole)
v. Lone Nyeng

Søndag d. 6. september:
Kl. 9.00
Kl. 11.15
Kl. 9.00
Kl. 11.15

Gjerlev
Udbyneder
Sødring
Kærby

v. Hans David Hindsholm Matras
v. Hans David Hindsholm Matras
v. Lone Nyeng
v. Lone Nyeng

Sæt kryds i kalenderen!
Søndag d. 13. september kl. 14
er der indskrivning af nye
konfirmander i Øster Tørslev Kirke
og sognehus.

OBS: Der tages forbehold for ændringer.
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En ganske særlig grav i Havndal
Midt på Havndal kirkegård ligger et
meget iøjnefaldende gravsted. Det er
omkranset af et kunstfærdigt smedejernsgitter, og på gravstedet står to hvide
marmorplader og en statelig gravsten,
rejst som minder over landpost Jens Chr.
Hagensen og hustru.
Omkring 1920 opstod der i Havndal et
ønske om få en egen kirke, idet indbyggerantallet var stærkt voksende, efter at
jernbanen var anlagt ca. 40 år tidligere.
Få år senere kunne dette ønske virkeliggøres. Landpost Jens Chr. Hagensen
og hustru oprettede en fond, ifølge hvilken deres efterladte økonomiske midler
efter den sidstes død skulle gå til opførelsen af en kirke i Havndal.
Hagensen døde, inden arbejdet gik i
gang, men hans enkes ønske om at få
ægtemandens kiste flyttet fra Udbyneder

til Havndal, når kirkegården var anlagt,
blev efterkommet.
Den daværende stedlige præst Kjersgaard modsatte sig ideen om en kirke
i Havndal, men borgerne i Havndal
ønskede at fremme ideen, og ved hjælp
af arven efter ægteparret og indsamlinger hos byens befolkning blev der indkøbt jord til kirkegården, der lå færdiganlagt 1927.
Blandt andet på grund af arven efter
ægteparret stod kapellet færdigt i 1928,
og 2. søndag i advent 1930 blev kapellet indviet til kirkesal med en gejstlig
procession.
Havndal by havde dermed fået sin
egen kirke - ikke mindst på grund af
landpost Hagensen og hustrus initiativ
og økonomiske formåen.
Kirsten Fuglsang-Damgaard
Foto: © Kirsten Fuglsang-Damgaard.
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Albas grav
På kirkegården i Dalbyover er der en særpræget gravsten.
På stenen er indhugget teksten ”Alba, 24 år”.
Af Lone Nyeng
Der er mange fortællinger om Alba. Men
sikkert er det, at hun blev født d. 20.
august 1876 i Helligånds Sogn i København. Hendes far var farmaceut Eduard
Henrik Julius Dinesen, og hendes mor
hed Eline Adolphine Dinesen, født
Jensen. Der var også en del søskende i
hjemmet: Robert, Valdemar, Yelva, Axel
og Richard.
Hvorfor i alverden hun er havnet i
Dalbyover, ved jeg ikke. På Nørhald
Egnsarkiv er der materialer, der måske
belyser tingene nøjere. Rasmus Lauridsen og Ingrid Smerl har bedrevet en
større efterforskning af historien om
Alba, så der er nok at gå i gang med.
Men under alle omstændigheder kommer Alba til at bo på Trudsholm gods.
Måske som selskabsdame – sådan står
hun i al fald anført i den gamle kirkebog.
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Men andre siger, at hun og en anden pige
var forældreløse og blev adopterede af
godsejer Jørgen Schwensen. Det kan jeg
nu ikke finde belæg for, eftersom Albas
mor først dør i 1925, men hun kan jo
være blevet enke.
Hvad der sker, er svært at gisne om.
Men i hvert fald får Alba lungebetændelse og kommer på Vejle Lungesanatorium. Her dør hun d. 16. januar 1901.
Nogle siger, at hun gik i fjorden, og det
kan der måske være noget om.
For hun fik ikke en hel almindelig
jordfæstelse. Hun måtte ikke ligge inde
på kirkegården, så det tyder på, at det
handler om selvmord.
Men hvorfor begår en ung pige selvmord i 1901? Der kan næsten kun være en
forklaring: hun er blevet gravid uden at
være gift. Den slags går ikke anno 1901.

OMMERSYSSEL ØSTRE PASTORAT

Derfor kom Alba til at ligge uden for
kirkegården. Hun blev begravet d. 22.
januar 1901.
Godsejer Schwensen lod hugge en
gravsten med den tekst, vi ser i dag. Og
det fortælles, at Albas kæreste kom hjem
til egnen og lagde en kreds af marksten
i hjerteform rundt om gravstenen. Han
huggede også sine initialer VN 1901 ind
i kirkemuren. De ses stadig.
Kirkegården blev senere udvidet, så
Albas grav er i dag inden for murene.
For den slags gør man altså ikke mere!
Hvad er mon ret, og hvad er mon
vrang? Hvis du, kære læser, nu er blevet
nysgerrig, så gå på Nørhald Egnsarkiv
eller køb den lille bog om Alba i våbenhuset i Dalbyover Kirke.

JUNI - AUGUST 2020

9

At arbejde som organist
– den usynlige forberedelse
Som organist er det bl.a. vigtigt at overveje, hvilken type musik der er brug for
ved en given kirkelig handling. Musik
skaber i den grad en atmosfære og stemning i kirkerummet og skal dybest set
understøtte den kirkelige aktivitet, som
foregår.
Det kan f.eks. være en begravelse, hvor
jeg mener, musikken skal prøve at formidle en stemning, som er passende i
forhold til situationen.
Hvad der er passende, er selvfølgelig
subjektivt, men jeg synes, det bør være
roligt, værdigt, fordybende, kvalitativt
m.m. Mennesker sørger, og jeg prøver
bl.a. om muligt at give rum til sorgen.
Bryllupsmusik er jo så til gengæld
mere festlig, storladen, men også værdig og kvalitativ.
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Igen alt sammen meget subjektivt og
afhængigt af, hvem man er.
For hvad der er kvalitativt og værdigt
for mig, kan muligvis være noget andet
for en anden.
Jeg bruger ofte J. S. Bachs musik. Bach
var ansat som komponist, organist og
kantor i Sct. Thomas Kirche, Leipzig,
i sine arbejdsår. Jeg synes personligt,
hans musik er hørbart orienteret mod
det religiøse og beskriver "det højeste".
Samtidig er han af de fleste kendt som
én af musikhistoriens allerstørste.
Ved gudstjenester afhænger musikvalget selvfølgelig også af, om vi har langfredag eller juleaften. Hvilken musik, der
kan understrege det bedst, er igen op til
den enkelte organists bedømmelse.
Det er meget forskelligt, hvor lang tid
det tager at forberede et nyt præludium
og postludium. Det afhænger helt af
sværhedsgraden, som kan svinge fra
nemt til "stort set umuligt". Det tager
længere tid at lære stykker med pedal, da
man jo så både har højre og venstre arme
og ben i sving på samme tid. Det tager
ofte mange timer at få det "ind i hovedet",
og det sker med mange gentagelser over
mange dage. Til sidst "overgiver hovedet
sig" og tager det nye stof ind.
Men det kan dog hurtigt glemmes
efter et par dage, hvorfor det er nød-
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vendigt at gentage dagene op til man
skal spille præludiet og postludiet. Salmer som man har spillet meget, kræver
selvfølgelig ikke så megen øvning som
f.eks. et nyt præludium. Dog er man
nødt til at spille en del igennem for at få
salmen frisk frem i hukommelsen igen,
også fordi der jo findes flere hundrede
salmemelodier, man som organist skal
kunne samlet set.
Dertil er der hensynet til, hvilket
instrument man spiller på, som også
har stor indflydelse på, hvilket præludi-

um og postludium der er hensigtsmæssigt at vælge. Her i Ommersyssel Østre
Pastorat har vi 12 kirker plus Randers
Nordre og Østre samt sygehuskapellet
i Randers. Det vil sige, at der altså er 15
meget forskellige orgler, hvoraf de fire
orgler er helt uden pedal.
Det kræver et nøje gennemtænkt valg
af præludium og postludium!
Anker Sigfusson
Organist og korleder
i Ommersyssel Østre Pastorat

At arbejde som
kirkesanger
Da jeg har 26½ års erfaring, er der jo
ikke mange salmer eller melodier, som
jeg ikke kender. Derfor er det en ekstra
glæde, når vi en gang imellem skal synge
en for mig ukendt melodi.
Jeg øver ved hjælp af en hjemmeside
kaldet ”Den danske salmebog online”.
Der hører jeg så melodien det nødvendige antal gange samtidig med, at jeg
synger med. Når jeg så kan den så godt,
at jeg ikke behøver musik til mere, er
jeg tilfreds!
Det kan vare alt fra 15 min. til én time,
afhængig af hvor svær den er. De kendte
salmer synger jeg et par vers af og læser
teksten igennem, så jeg er forberedt.
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Jeg synes det giver en følelse af fællesskab, når man synger salmer og sange
sammen! Ved bisættelser, begravelser og
bryllupper lægger jeg al min inderlighed
i stemmen, når jeg synger, det er for mig
noget helt specielt. I bilen på vej til kirke,
varmer jeg min stemme op med skalaer
og øvelser.
Det er et dejligt job!
Annette de Hemmer
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Den lange lyse sommerdag
af solen gennemglødet
så smukt forvandlet til en smag
af kærlighed i brødet:
Det synger i mit blod,
at livets Gud er god
og under mig en lykkedag på jorden!
Jeg rører barken på et træ,
jeg hører bølgebruset,
jeg ser et barn med skrabet knæ
i løb hen over gruset:
Det synger i mit blod,
at livets Gud er god
og under mig en lykkedag på jorden!
Jeg ved jo godt, at jeg skal dø,
og tankerne herinde
er flygtige som tidselfrø
på sommeraftenvinde:
Det synger i mit blod,
at livets Gud er god
og under mig en lykkedag på jorden!
Her har jeg da mit liv og bor
den korte lyse sommer,
mens hvedekornet kærligt gror,
og himmeriget kommer:
Det synger i mit blod,
at livets Gud er god
og under mig en lykkedag på jorden!
Tekst: Lars Busk Sørensen, 1992
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ORGANIST i pastoratet
Hilsen fra
den nye organist
Det er med glæde at jeg nu er startet
som ny organist i Ommersyssel Østre
Pastorat.
Jeg er taknemmelig for den varme
modtagelse, jeg har fået, både hos ansatte, korsangere og kirkegængere.
Jeg blev ansat den 1. februar og har
efterhånden fået spillet på mere end
halvdelen af orglerne. Det er spændende at komme til så stort et sted, og jeg
håber, vi kan få mange spændende ting
sat i gang i pastoratet. Jeg har også fået to
organist-kollegaer her på stedet, hvilket
jeg er utroligt glad for.
Jeg kommer fra en mindre stilling i det
vestjyske og har tidligere været organist
i et par små kirker på Sjælland og på Fyn.
I mine tidligere stillinger har jeg også
arbejdet noget med kor, og jeg glæder
mig til mange gode koraftener sammen
med Gjerlev-koret!
Mange hilsner fra
Monica Vestervig
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Tak for sangen!
Sara Faxholm Christensen er stoppet som
kirkesanger og er vendt tilbage til sit gamle fag.
Sara har en ganske vidunderlig stemme,
og vi vil savne hende meget.
Tillige har Sara stået for ”Takt og toner
for tumlinge” og babysalmesang samt
medvirket ved minikonfirmandundervisningen.

Vi siger alle tak for sangen og den store
indsats i arbejdet med de små. Også tak
for dit gode humør.
God vind fremover!
På vegne af
Ommersyssel Østre Pastorat
Lone Nyeng

Englesmil
En astronaut og en hjernekirurg
talte om kristendom.
Astronauten sagde:
”Jeg har været ude i rummet
flere gange, men jeg har
aldrig set en engel flyve.”
Hertil svarede hjernekirurgen:
”Jeg har opereret mange kloge
hjerner, men jeg har aldrig
set en tanke.” 
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Torsdag d. 4. juni kl. 19.00
Sommerkoncert med Skt. Andreas kirkes pigekor fra Randers,
Udbyneder Kirke.

Skt. Andreas Kirkes Pigekor består af ca. 18 sangere i alderen 12-26 år.
Til dagligt fungerer koret som gudstjenestekor med fremførelse af motetter og salmer, men medvirker også i mere fremtrædende roller ved f.eks. musikgudstjenester.
Derudover synger koret ved den traditionelle julekoncert i Skt. Andreas Kirke og ofte
også ved en forårskoncert.
Ind imellem giver koret koncert ud af huset, så vi er heldige at få koret til en sommerkoncert i Udbyneder, hvor det vil være en blanding af danske sommersange og sange
med kirkeligt indhold, bl.a. ”Lyse nætter” af Alberte Winding, ”Se, nu stiger solen” af
Jakob Knudsen, ”I Danmark er jeg født” med tekst af H. C. Andersen og ”Syng ud al
din glæde” af Eugene Butler.

Fredag d. 5. juni kl. 14.30
Grundlovsmøde i Hald præstegårdshave.

Med overskriften ”Grundloven i en vanskelig tid” holder tidligere
sognepræst i Spentrup-Gassum-Asferg, Hans Erik Apelgren, årets
grundlovstale. Hans Erik
er en gudsbenådet taler
med både humor og vid
og bid, så der er lagt op
til en god eftermiddag!
Medbring noget at sidde på
og en kurv med proviant
til eget forbrug.
Skulle det mod forventning være dårligt vejr,
rykker vi ind i menighedshuset i Hald.
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KIRKEBIL

Søndag d. 14. juni kl. 10.30
Friluftsgudstjeneste i Elmelunden,
Kronborgvej 60, Dalbyover.

Kirkebilen kan benytt
es til
arrangementer i Kirkec
entret i Gjerlev.
RING I GOD TID tlf.
27 12 78 50.

I efterhånden en hel del år har vi holdt en stor
fælles friluftsgudstjeneste et eller andet sted i
vores naturskønne pastorat.
I år fejrer vi gudstjeneste i Elmelunden. Man
bedes medbringe noget at sidde på – og tag en
ekstra trøje med, for det danske vejr er lunefuldt!
Af hensyn til det efterfølgende (gratis) traktement bedes man kontakte Lone Nyeng på tlf.
86 47 43 42, senest d. 9. juni, hvis man vil være
sikker på at få en bid brød.

Onsdag d. 15. juli kl. 19.00
Alsang, Råby gadekær.

Vi er en nation, der gerne vil synge.
Corona-tiden med karantæne og
isolation har fået mange til at lukke
op for TV, hvor der er spillet danske
sange, som mange har nydt at synge
med på.
I skrivende stund vides ikke, hvad
der er muligt i juli måned, men vi håber at kunne gennemføre
to træf med alsang, første gang ved Råby gadekær, anden gang
ved ”søen” i Hald.

Onsdag d. 22. juli kl. 19.00
Alsang, søen i Hald.

(Søen ligger ved bystien bag præstegården. Parker på parkeringspladsen
over for Hald Kirke. Mellem Villatoften
og parkeringspladsen er der en sti, der
fører til søen).

ARRANGEEMENTER
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Lørdag d. 29. August kl. 13.00
Udendørs børnegudstjeneste ved Kirkecenteret,
Tønagervej 11, Gjerlev.

Kom med, når vi slår et telt op og holder en udendørs gudstjeneste
for børn.
Der vil være sjove aktiviteter for børn og en hoppekirke, man
kan boltre sig i.
Hold jer opdateret om arrangementet på kirkens hjemmeside:
www.ommersysseløstrepastorat.dk.

Kommende arrangementer:
Torsdag d. 3. september kl. 19-21
Sangaften med VOKO under ledelse af Niels Erik Nies,
Aldershvile, Havndal.
Fredag d. 4. september kl. 9.30
Seniorcafe, menighedshuset, Hald.
Foredrag v. Biskop Henrik Wigh-Poulsen.

Tirsdag d. 15. september kl. 19.30
Sogneaften, menighedshuset, Hald.

Foredrag om genforeningen v. tidl. generalkonsul Henrik Becker-Christensen.

Torsdag d. 24. september kl. 19.30
Musikalsk foredrag,
Ommersyssel Østre Kirkecenter,
Gjerlev.
”En aften med Evert Taube”.

Fredag den 2. oktober kl. 9.30
Seniorcafe, menighedshuset, Hald.

”Grønland i litteraturen, kunsten og myterne”, foredrag v. Anne Valbjørn Odgaard.
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Gudstjenester
Juni - august 2020
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Gudstjenesteliste

Dalbyneder
1.6

2. Pinsedag

7.6

Trinitatis Søndag

14.6

1. Søn. e. Trinitatis

21.6

2. Søn. e. Trinitatis

28.6

3. Søn. e. Trinitatis

5.7

4. Søn. e. Trinitatis

12.7

5. Søn. e. Trinitatis

19.7

6. Søn. e. Trinitatis

26.7

7. Søn. e. Trinitatis

2.8

8. Søn. e. Trinitatis

9.8

9. Søn. e. Trinitatis

16.8

10. Søn. e. Trinitatis

23. 8

11. Søn. e. Trinitatis

29.8

Lørdag

30.8

12. Søn. e. Trinitatis

Lone Kjær Nyeng
Hans David Hindsholm Matras
NN

Dalbyover

Enslev

Gjerlev

Hald

9.00

14.00

10.30*
10.00**
10.30

10.30

19.00

9.00

10.30
9.00

10.30

19.00
10.30

9.00

9.00
19.00

9.00

10.30

14.00

14.00
10.30

10.30

19.00
13.00***

10.30

9.00

* Teltgudstjeneste ved børnefesten i Gjerlev
** Fællesgudstjeneste i Elmelunden Dalbyover
*** Børnegudstjeneste ved Kirkecenteret i Gjerlev
Lørdagsdåb
mulig den 18. juli kl. 10.30 i Hald Kirke

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.
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9.00

Havndal

Kastbjerg

Kærby

10.30
10.30

Råby

Sødring

Udbyneder

Ø. Tørslev
1.6

10.30
9.00

19.00

10.30

7.6
14.6

9.00
10.30

9.00

14.00

14.00
10.30

10.30

21.6

9.00

28.6
5.7

10.30
10.30
14.00

9.00

10.30

19.7

10.30

10.30

26.7

10.30
10.30
9.00

2.8

10.30

10.30

10.30

12.7

19.00

9.8
16.8

9.00
10.30

9.00

23.8
29.8

10.30

14.00

10.30

30.8

Gudstjenester på Åbakken, Øster Tørslev:
Tirsdag d. 9/6 kl. 14.30 NN
Tirsdag d. 7/7 kl. 14.30 Hans David Hindsholm Matras
Tirsdag d. 11/8 kl. 14.30 Susan Ballegaard
Gudstjeneste i Havndal Kirke for Aldershvile og omegn,
Kaffe på Aldershvile kl. 10.00.
Tirsdag d. 9/6 kl. 10.30 Hans David Hindsholm Matras

ARRANGEEMENTER
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Søndag d. 11. oktober kl. 19.30
Koncert med ”Tradish”, Kærby Kirke.
Onsdag d. 4. november 2020 kl. 19.00
Sogneaften, Ommersyssel Østre Kirkecenter,
Gjerlev.

Foredrag v. fængselspræst Jesper Birkler om mennesker bag
ringmuren. Præstens udfordringer og erfaringer blandt fangerne
i et topsikret fængsel.

Fredag d. 6. november kl. 9.30
Seniorcafe, menighedshuset, Hald.

”Alderdom er visdom”, foredrag v. forfatter Marianne Hesselholt.

Torsdag d. 19. november kl. 19-21
Sangaften med VOKO under ledelse af Niels Erik Nies,
Aldershvile, Havndal.
Torsdag d. 26. november kl. 17-20.30
Julebinderi, Ommersyssel Østre Kirkecenter, Gjerlev.

ARRANGEEMENTER
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Fredag d. 4. december kl. 9.30
Seniorcafe, menighedshuset, Hald.

Erling Agergaard fortæller om Sct. Kjeld og andre helgener. Sct. Kjeld, der blev født
vest for Randers og senere blev biskop i Viborg, ses på et kalkmaleri i Hald Kirke.
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Efter sommerferien går alle de faste ting i gang igen.
Der strikkes, læses og synges på livet løs.
Der er plads til flere, så kom frisk!

Kirken læser
Læsekredsen i menighedshuset i Hald:
kontakt Karen Iversen på tlf. 86 47 46 55.
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.
De glade nørklere	torsdag i de ulige uger kl. 19 i Ommersyssel Østre Kirkecenter, Gjerlev.

Kirken synger
Børnekoret i Øster Tørslev:
Onsdag kl. 14.15-15.45 i sognehuset i Øster Tørslev
v. organist Anker Sigfusson.
Ommersysselkoret (voksenkor):
Mandag kl. 19-21 i sognehuset i Øster Tørslev
v. organist Anker Sigfusson.
VOKO (voksenkor):
Torsdag kl. 19-21 i konfirmandstuen i Udbyneder
v. organist Niels Erik Nies.
Gjerlev-koret (voksenkor):
Tirsdag kl. 19-21 i musikstuen i Ommersyssel Østre Kirkecenter
v. organist Monica Vestervig.

JUNI - AUGUST 2020
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NYT fra pastoratet

Hvordan er det, man gør?
Af kordegn Eva Madsen

Fødsel
Når et barn bliver født, sendes der via
CPR-systemet automatisk besked til kirkekontoret i det sogn, hvor moderen bor.
Kirkekontoret får også besked, selv om
man ikke er medlem af Folkekirken,
eller man tilhører en anden trosretning.
Er barnets forældre ikke gift, skal der
inden 14 dage udfyldes en omsorgs- og
ansvarserklæring på www.borger.dk. Det kræver, at begge forældre har NemID,
da den skal signeres af begge parter. Det er først når erklæringen er færdigsigneret, at den kan ses og behandles i kirkebogssystemet. Derfor er vigtigt, at man er
omhyggelig med at udfylde mailadressen på den anden forælder samt at kigge i
spamfilteret tilhørende den opgivne mailadresse, da mailen med linket til den
endelige signering ofte havner der.
Hvis man overskrider tidsfristen for de 14 dage efter barnet fødsel for at indgive
en erklæring, underrettes Familieretshuset, som herefter opretter en faderskabssag.
Har man oprettet en sag, som så først færdigsigneres efter 14 dage, er det ligeledes
Familieretshuset, der behandler den.
Man kan også vælge at indsende O- og A-erklæringen inden barnets fødsel. Det kan
kun gøres til Familieretshuset. Når barnet så er født, er det vigtigt, at man får afleveret
den godkendelse af faderskab, man har fået retur i sin e-boks fra Familieretshuset,
på kirkekontoret. Vi kan nemlig ikke se, om der allerede ligger en godkendt sag.

Dåb
Når et barn skal døbes, aftales dato og
sted ved at rette henvendelse til kirkekontoret (telefonnummer ses bagerst i
kirkebladet).
Senest 14 dage før dåbsdatoen skal der
sendes en mail til kirkekontoret med
følgende oplysninger:

JUNI - AUGUST 2020
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NYT fra pastoratet
- barnet fødselsdato (IKKE cpr.nr.) og fulde navn.
- navne og adresser på de 2-5 personer, som skal være barnets faddere. Fadderne
skal være døbt og være nået konfirmationsalderen - ca. 14 år.
- navn på den person, der skal bære barnet. Det kan være en af fadderne eller
en af forældrene.
Inden dåben bliver forældrene kontaktet af præsten, og de aftaler indbyrdes, hvor
og hvornår en dåbssamtale kan finde sted. Ved denne samtale fortæller præsten
om dåbens betydning og om ritualet.
I Ommersyssel Østre Pastorat finder dåben sted ved højmessen om søndagen. En
gang i kvartalet er der mulighed for lørdagsdåb. Datoerne ses i gudstjenestelisten
på midtersiderne.

Vielse
For at blive viet i folkekirken skal mindst
en af parterne være medlem.
Med bopæl i et af sognene i Ommersyssel Østre Pastorat eller gennem anden
tilknytning kan et par blive viet i en af
vore smukke kirker.
Der aftales tid og sted med kirkekontoret eller en af præsterne, og forud for
vielsen vil der være en samtale med den præst, der skal forestå vielsen.
Der skal udfyldes en ægteskabserklæring på www.borger.dk. Denne resulterer i en
prøvelsesattest, som tilsendes i e-boks. Når man har modtaget den, skal den sendes
til kirkekontoret – enten i papirform eller som fil via sikker formular. Henvend jer
på kirkekontoret for yderligere information og vejledning. Vær opmærksom på, at
prøvelsesattesten ikke må være mere end højst 4 mdr. gammel på vielsesdatoen.
Desuden skal der oplyses navn og adresse på to vidner, som skal være til stede
ved selve vielsen, og som skal være fyldt 18 år.
Hvis man ønsker navneændring på bryllupsdagen, skal det også søges om på
www.borger.dk. Det er bopælssognet, der sagsbehandler navneændringen, også
hvis man skal giftes på rådhuset, eller i et andet sogn end der, hvor man bor.
Husk at bruge den formular, som hedder ”Navneændring på bryllupsdagen” og
ikke kun ”Navneændring”, da der skal oplyses dato og sted (sogn ved kirkelig vielse
eller kommune ved borgerlig vielse), samt hvem man skal have fælles navn med.
Husk at lave én ansøgning pr. person, der skal have ændret navn. Det er ikke
nok at sigenere den andens ansøgning og dermed give vedkommende lov til at
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antage ens navn. Man skal lave en ansøgning på sig selv også, medmindre det kun
er den ene, der skal have ændret navn.
Husk at kontrollere spamfilter for den mailadresse, man opgiver på den, hvis navn
man søger om at komme til at hedde. Mailen med linket til færdigsignering havner
ofte her, og sagen er ikke synlig i systemet, før den er sigeneret af begge parter.
Det er kun gebyrfrit, hvis man får navnesammenfald, altså kommer til at dele et
mellem- eller efternavn efter vielsen.

Dødsfald
I dagene efter et dødsfald skal man som
pårørende midt i sorgen tage stilling til
en masse spørgsmål og ordne mange
praktiske ting. De fleste henvender sig
til en bedemand for at få hjælp til det
praktiske i forbindelse med dødsfald
og begravelse.
Når en person dør, skal de nærmeste
pårørende anmelde det til begravelsesmyndigheden, det vil sige sognepræsten
eller kordegnen i det sogn, hvor den afdøde havde bopæl. Har man kontakt til en
bedemand, er det oftest noget, vedkommende tager hånd om.
Ønsker man selv at stå for anmodningen, skal man på www.borger.dk og udfylde
en "Anmodning om begravelse eller ligbrænding” der. Kirkekontoret er behjælpelig,
hvis der opstår problemer.
De pårørende skal desuden tage stilling til, om den afdøde skal begraves eller
brændes (kremeres), hvor det skal foregå og valg af kirkegård. Hvis afdøde ønsker
at få asken spredt over åbent hav, SKAL der foreligge en skriftlig tilkendegivelse
af dette fra vedkommende. Det er et lovkrav, men noget, de fleste måske ikke lige
er klar over.
Er afdøde medlem af folkekirken, skal der ligeledes foreligge en skriftlig udtalelse
fra vedkommende, hvis der IKKE ønskes gejstlig medvirken.
Omvendt kan der ikke kræves deltagelse af en præst eller bisættelse/begravelse
fra en kirke, hvis man IKKE er medlem af folkekirken.
Nogle dage forud for begravelsen/bisættelsen har de pårørende en samtale med
præsten, hvor man sammen forbereder begravelsen.
Samtalen er også et godt sted at snakke om sorg, frustration, taknemmelighed
og alle de andre følelser, der dukker op i forbindelse med et dødsfald.

JUNI - AUGUST 2020

29

Panikknap
For et års tid siden var jeg til en MR-scanning. Så ligger man
der i et lukket rør og hverken må eller kan bevæge sig. Man
kan ikke gøre noget som helst. Selv ens vejrtrækning bliver
mærkelig, hæmmet, nervøs, så det kan ligne en livssituation,
der ikke er til at komme ud af.
Der kan ske noget i ens liv, der gør, at
alting virker fastlåst, hvor man synes at
være ude af stand til at flytte på noget
som helst. Hvor livet er stivnet som en
fromage, der har fået for meget husblas.
Måske er der en gældssituation med
tårnhøje gebyrer og renter, der bliver
til kæmpestore beløb, som man slet ikke
kan se sig ud af.
Eller det kan være en stor sorg, der
lammer alle ens tanker og handlinger, og
man bare sidder og stirrer ud i ingenting.
Under en scanning lyder der en række
høje bankelyde. Hvis man fokuserer for
meget på dem, tror jeg, man kan blive
sindssyg.
Ligesådan i livet. Hvis man fokuserer
på en eneste ubehagelig ting, så opdager
man slet ikke, at der også er andet end
lige netop det ene ubehagelige.
I scanner-røret får man en panikknap
i hånden. Det er en lille gummibold med
en ledning. Den kan man klemme på,
hvis man går i panik, og så vil alting
straks stoppe, og man bliver hevet ud
af røret.
I livet får vi ikke en panikknap som
sådan. Og alligevel. Verdens korteste
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bøn, og sikkert også den, der lyder oftest,
er et eneste ord: ”Hjælp”.
Jeg føler mig forvisset om, at Gud
hører det. Og vi er alle Hans hjælpere.
Så godt vi nu kan.
Jeg kom ud af scanneren igen. Det tog
vel ca. 20 minutter, men det føltes faktisk
meget længere. På et tidspunkt fik jeg
nogle meget uhyggelige tanker. Sådan
en scanner er hvid. Det er de fleste kister
også. Det var ikke lige så hyggeligt at få
de tanker. Men en dag sker det jo, derom
ingen tvivl. Og så blev jeg ærligt talt så
glad, da det hele var overstået, og jeg
blev hevet ud og kom på benene.
Det blev pludselig et billede på opstandelsen!
Jeg kom ud i de levendes land. Der stod
to personer, som tog imod mig, smilende
og venlige.
Sådan er jeg forvisset om, at der også
på opstandelsens dag vil stå nogle i lyset
og modtage os.
Panikknappen indtil da hedder Jesus.
Lyder det for enkelt?
Jeg kan kun sige ”Prøv det!”
Lone Nyeng

OMMERSYSSEL ØSTRE PASTORAT
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Det bliver godt igen
Tanker om corona, påske og håb.
Af Lone Nyeng

M

ens jeg skriver dette, er det coronatid. Jeg håber inderligt, at pandemien er overstået, når dette blad er
udkommet. Men man ved jo aldrig. Der
kommer jo nok en anden bølge.
Alligevel skriver jeg nogle tanker ned,
fordi livet med eet er forandret for os alle.
I dag er det d. 1. april, og meget kan
ske, før dette blad kommer i slutningen
af maj. Da er påsken for længst omme,
men uanset hvordan verden ser ud, så
klinger budskabet om håb og liv ud af
den tomme grav hver eneste dag. Budskabet er nemlig så trodsigt og vedholdende, at det bare bliver ved og ved.
Ordet kan ikke forstumme.
Som præst er det mærkeligt ikke at
holde gudstjeneste. Det er mærkeligt
ikke at skrive prædikener. Mærkeligt
ikke at forrette nadver. Mærkeligt ikke
at synge salmer i et fælles åndedræt med
menigheden. Alt er bare blevet totalt
mærkeligt.
Men det allermest mærkelige er, at
påsken ikke fejres i år på grund af den
rædsomme virus.
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Jeg husker tilbage til mit første præsteår. Jeg var præstevikar på Samsø, og
jeg glædede mig meget til påskeugen.
Alt gik nu så godt, men langfredagen
var forfærdelig. Jeg følte, jeg havde fået
en kølle i hovedet, for det er altså nogle
hårde tekster om grusom lidelse og død.
Men jeg husker heldigvis også den
befrielse og den store glæde, da jeg
påskemorgen kunne læse evangeliet
om opstandelsen.
Verden blev ny, og påskeevangeliet
fortæller os, at det bliver godt igen!
Derfor er det mærkeligt ikke at fejre
påske i år. Ja, det vil sige. Selvfølgelig
fejrer jeg påske, men uden menighed.
Og uden menighed er det altså ikke det
samme.
Der går en historie om en graver, der
ikke rigtig kunne finde ud af det her
med opstandelsen.
Derfor gik han hen og spurgte præsten. Men præsten kunne ikke forklare
det, så han kunne forstå det, og måtte til
sidst sige til ham, at han måtte spørge
Gud selv.
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De mødtes så et par dage senere, og
graveren fortalte, at nu havde han snakket med Gud.
”Nå”, sagde præsten,” og hvad svarede
Gud dig så?”
Han sagde: ”Ved du hvad, graver, hvis
du nu bare passer dit, så skal jeg nok
passe mit.”
Og der er jo noget om det. Vi kan ikke
fatte, hvordan det går til. Men hvor er det
da samtidig en befrielse. Vi kan passe
vore menneskeliv, og Gud passer alt det,
vi ikke begriber. Gud skal nok tage sig af
opstandelsen, og vi skal bare tage imod.
Opstandelsen peger fremad, frem mod
den fremtid, som vi som mennesker kan
have det så svært med. Der er så meget,
der kan trykke os ned.
Det kan være svært at finde en mening
med det hele. Hverdagen kan være en
kamp for bare at holde næsen oven vande. Er der lys for enden af den mørke
tunnel?
Ja. Det er der.
Det kan være svært at se. Især hvis
man står med ryggen til.
Men det er der. Det er håbet. Det er
fremtiden. Der ER lys.
Det bliver godt igen.
Opstandelsen skræmmer mange. Derfor er det meget lettere at lade være med
at tro på den.
Opstandelsen vækker opstandelse.
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Opstandelse er også i familie med
ordet ”opstand”. Opstand er at stå op
imod noget eller nogen. Der er noget
oprørsk i at gøre opstand.
Der er oprør i opstandelsen. For
opstandelsen modsiger alt det, vi med
fornuften hævder. Opstandelsen er et
oprør mod døden og destruktionen og
intetheden. Opstandelsen er et oprør
mod meningsløshed.
Der er grund til at blive bange, hvis
man kun ser tomheden i graven. Så brager livsangsten frem for fuldt tryk.
Guds kærlighed er langt større, end
vi kan forestille os.
På utallige måder op igennem historien har Gud fortalt os mennesker, at
Han elsker os.
Men vi er så tungnemme. Eller også
har vi stået med ryggen til Ham.
Derfor blev Gud menneske for at fortælle os det ansigt til ansigt. Vi fattede
det stadig ikke, men slog Ham ihjel, pinte
Ham og hængte Ham op på et kors og
ventede på, at Han skulle dø.
Men Gud giver ikke sådan op.
Ved at Gud lader Jesus opstå fra døden,
bliver håbet født på ny.
Graven er tom. Men graven er også
fuld. Fuld af håb. Håb til dig og til mig.
Det bliver godt igen.
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Sognepræst
Anders Pedersen og
hans to hustruer
Af Flemming Ørnbøll

I

Gjerlev kirkes tårnrum findes der en
stor gravsten. Stenen var oprindeligt
placeret i kirkens kor, men ved kirkerummets restaurering i 1911-1912 blev
stenen flyttet ud i tårnrummet.
Stenen er en rødbrun Øland-sten. Den
er 231 cm bred og 147 cm. Der er udhugget et stort motiv, nærmest et relief, der
forestiller Jesu sjælekamp i Gethsemane
Have.
Da stenen oprindeligt var placeret i
gulvet, er indskriften med navnene til
dels afslidt. Jeg har været i stand til at
tyde følgende:
HER VNDER LIGGER BEGRFVEN
HEDERLIG MAND H. ANDERS
PEDERSØN GVDS ORDS TIENER TIL
GIERLØF SOGNE SOM LEFDE I EGTSKAB MED SIN TVENDE HVSTRVER
OG DØDE HAND
HANS FØRSTE HVSTRV VAR ERLIG
OG GVDSFRYGTIG QVINDE S KIERSTEN JENSDATR OG LE ----AFLEDE 10 BØRN --HVN –
HANS ANDEN HVSTRV ER --- GVDFRYGTIG QVIND MAREN ANDERSDATR --2 BØRN OG DØDE --34

Øverst på stenen står der:
”Fader, er det muligt, da tag denne Kalk
fra mig, dog ikke hvad jeg vil, men hvad de
vil” og nederst på stenen: ”Gud gifve dennom
alle en glædelig og frydefuld Opstandelse”.
Da stenen i 1912 blev flyttet, opdagede
man et gravkammer under midtergangen. Nationalmuseet blev straks underrettet. Allerede dagen efter ankom der
en konservator for at undersøge sagen.
I hans rapport skrev han bl.a.:
”Da vi kom over i Kirken var nogle Murere
i Færd med Omlægningen af Flisegulvet; Det
var under dette Arbejde de Dagen i Forvejen
havde truffet Oversiden af en muret Hvælving i Kirkens Midtergang. Hvælvingens
Endevæg som lå i en Afstand af 2 Mt. Fra
Korbuen var gravet fri i ca. 50 ctm. Dybde, der sås her nogle store Granitrullesten
anvendt i Murværket.”
Mureren blev bedt om at lave en rende
i vestlig retning, for at se hvor lang gravkammeret var. Da man kom til enden,
gravede man vinkelret herpå for at finde
bredden. Under dette arbejde dukkede der en hvidtet flade op med nogle
dekorationer.
”Jeg overtog derfor Gravningen med en
lille Håndspade og rensede Fladerne med
OMMERSYSSEL ØSTRE PASTORAT

en blød Pensel. Der fremkom nu følgende
Forhold: Over Indgangen til Gravkammeret
”Esaias 26 vers 20. ” i Kursivskrift, på den
hertil stødende Vinkelvæg var ligeledes med
sort Farve malet nogle store Drapperier af
Slør. Ved at skinne med en Cyklelygte ind i
selve Gravkammeret kunne man se vistnok
tre Kister stående i meget forfalden Tilstand
og vist uden Beslag eller
Metalprydelser.”
Antallet af kister kan
passe til pastor Anders
Pedersøn og hans to
hustruer.
”På Endevægen var
ligeledes med sort Farve malet et Skelet med
udstrakte Arme holdende en Le i højre Hånd;
Det var udført med en
bred Pensel og plumt
i Enkelthederne. Efter
at disse Forhold var
konstanterede lod jeg
JUNI - AUGUST 2020

et Bræt skaffe til Veje og sætte for Indskriften og Murerne gik derfor straks i
Gang med at jævne Stedet ud så alt Spor
af Hvælvingen blev udslettet.”
Til slut i sin rapport skrev han:
”På Grund af Mørke og øvrige ugunstige
Forhold kunne der ikke tages Fotografier af
de omtalte Fortidslevninger.”
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PROGRAM

for Indre Mission i Gjerlev
10/6 Kredsmøde i Skrødstrup

17/6 Samtalemøde, indledning ved
Johannes Grøn, 5- samtale, 5. bud.

24/6 Samtalemøde, indledning ved Aage
Jakobsen, 6. samtale, 5. bud.
3-5/7 Årsmøde på Mørkholt

10-17/7 Bibelcamping i Hadsund

5/8 Udflugt til Skovgaarde. Afgang fra
Tabor kl. 14.
Medbring eftermiddagskaffe samt tallerken, bestik og drikkevarer til aftensmad
(pris 100 kr.).
12/8 Samtalemøde, indledning ved
Gunnar Nielsen, 7. samtale, 6. bud.
Indsamling til Tabors drift.

26/8 Samtalemøde, indledning ved Jens
Carl Mikkelsen, 8. samtale, 7. bud.

Hvor intet andet er påført, forgår arrangementerne i ”Tabor” kl. 19.30.
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.

19/8 Møde i Tabor med Grethe Friberg,
Allingaabro.

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 (ØSTER TØRSLEV) - ALTID OM MANDAGEN
Bævere og ulve (17.30 - 19.00)
Spejderhytten ved stadion i Råby, Udbyhøjvej 668, Råby.
Kontaktperson: Lars Johannessen tlf. 2326 9653
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Nu går alting til hvile, Gud.
Det skumrer langsomt, vinden løjes af, det bliver stille,
og endnu en gang bliver det aften i dit stadig
igangværende skaberværk.
Og se, det er stadig godt.
Det er godt at erfare din livskraft i naturen og i hjertets slag.
Det er godt at være menneske på vandring i ydre og indre landskaber.
Tak for alt godt på denne dag.
Nu overgiver jeg dagen med dens indtryk og udtryk i dine hænder.
I Jesu Kristi navn. Amen.
(Per Harling i Den lille Pilgrimsbog)

JUNI - AUGUST 2020
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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
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
Monica Vestervig
Tlf. 21 44 17 27
Mail: raabykirke.organist@gmail.com
KIRKESANGERE:
Annette de Hemmer
Haslevgårde bakker 49, Als, 9560 Hadsund.
Tlf. 26 13 00 80.
Mail: dehemmer@hotmail.com
Kirsten Fuglsang-Damgaard
Tlf. 30 62 04 16. Mail: kirstenfd@live.dk
KORDEGNKONTOR:
Ommersyssel Østre Pastorat
Kirkekontoret
Tønagervej 11, 8983 Gjerlev J.
Eva B. Madsen,
Tlf. 52 16 76 00. Mail: ebma@km.dk
Træffes telefonisk alle hverdage kl. 9-13.
Cecilia Bach Søgaard,
Tlf. 52 16 77 37. Mail: cebs@km.dk
Træffes telefonisk mandag, tirsdag og
torsdag kl. 9.00-13.00 samt fredag 9-12.
Begge kordegnene træffes 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: phk@km.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: eldp@km.dk
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: gic@km.dk

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. 21 62 96 35.
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.
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