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ommeren står for. Tit og ofte, når man
møder kolleger, måske fra den anden ende
landet, spørger de deltagende til, hvordan det
dog går i vort Ommersyssel Østre Pastorat;
om ikke vi er ved at segne.
For min del plejer jeg at svare, at jeg nu har
færre mennesker end da jeg havde mine tre
gamle, fordi, befolkningstallet er faldet, endda
meget. – Det betyder, at det ”skal-arbejde”
(gudstjenester, konfirmander, dåb, vielser,
begravelser), der er, er til at overkomme.
Der kan jo altid være en periode, der af den
ene eller anden grund er hårdt belastet, men
sådan har det jo altid været.
Det, som trækker tænder ud, er de ekstremt
mange møder og ikke mindst de mange forskellige mødekulturer i 8 menighedsråd, storpastoratsrådet og udvalgsmøder af forskellig
art. Det kan gøre dagene svære.
Men taknemmeligheden fra sognebørn ved
gudstjenester, dåb og andre kirkelige handlinger vejer det alt sammen op. At få lov at være
nær mennesker i vild glæde eller i dyb sorg
er ofte meget stærkt. At arbejde i de mange
smukke rum er vildt. Også dette blad bringer
eksempler på den rige og mangfoldige kulturarv rundt i vore kirker. Samarbejdet med
vore dygtige gravere, organister og sangere
er herligt.
Om vi trækker på samme hammel, skal
dette nok blive godt.
Peder Svejgaard Pedersen
OMMERSYSSEL ØSTRE PASTORAT

Tanker om dåb
F

or år tilbage havde jeg til en fest hos
hollandske venner i Bruxelles fået en
dansk gift hollandsk kvinde til bords. – Det
viste sig nu, at manden kom fra samme egn
som jeg, og at han som ung, før han mødte hollænderen, havde haft noget kørende
med lillesøsteren til én, jeg gik i skole med.
Verden er lille. – Nå, men min borddame
vidste jo fra min veninde, der var hendes
ungdomsveninde, hvad jeg lavede, og da vi
havde konverseret lidt, sagde hun pludselig:
Jeres dåbsritual er helt forfærdeligt. Hvordan
kan I ved dåben af en nyfødt bede: ”Vi takker
dig, himmelske Fader, fordi du ved din enbårne
søn har givet os den hellige dåb, hvori du gør
os til dine børn og skænker os Helligånden
med syndernes forladelse og det evige liv.” ? –
Det er da forkasteligt at tale om syndernes
forladelse i den forbindelse. Det forudsætter,
at den nyfødte er syndig, og hvordan skulle
det være det, lød borddamens ræsonnement.
Og der sad jeg, i festhumør. - Men jeg kunne jo ikke sige andet end, at i dåben skænkes
vi for Kristi lidelses og døds og opstandelses
skyld del i den soning af de fejl og mangler, vi
mennesker altid kommer af sted med i vore
liv, så det ikke tilregnes. At i dåben er vi så at
sige forud forladt det noget, der uhjælpeligt
bliver forkert i vore liv, så det ikke skal tilregnes os. Den synd, som Johannes Johansen i
sin populære aftensalme ”Du som har tændt
millioner af stjerner” (DDS 787) med ordene
”Tilgiv os det, som vi ikke fik nået, tilgiv alt
ondt, vi fik gjort eller sagt!” beder om at få
tilgivet, er så at sige i dåben tilgivet forud,
så vi kan leve hver morgen ny. K. L. Aastrup
synger i ”Nu gløder øst i morgenskær” (DDS
756) sådan her om den virkelighed: ”Alt,
hvad jeg synder mod hans bud, har han forud
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forladt; og hvor jeg ej véd vejen ud, har han
mig håbet sat.” – Luther formulerede dette
med ordene ”Synd tappert!”
Dybest set handler det jo om at tage alvorligt, at vi – modsat hvad vor selvtilfredse
og jubeloptimistiske kultur mener – nu
engang lever uden for Paradis, og at vi i
luthersk-evangelisk kristendom den virkelighed til trods er kaldede til at lade dagen
fryde synd og død til trods som Jakob Knudsen formulerer det (DDS 754). Menneskets
vilje er ikke fri, men trælbunden i verden,
og konsekvenserne af den virkelighed er i
dåben én gang for alle tilgivet os, så vi kan
løfte hovedet og leve livets gave så godt vi
nu kan. Eller med Luthers ord: Ikke vore
synder gør os til syndere, men at vi synder,
fordi vi ER syndere. – Men det skal ikke tage
livet fra os. Tværtimod er liv og evighed for
Kristi Jesu skyld én gang for alle blevet os
til del i vor dåb.
Jeg er ikke sikker på, at min borddame
forstod argumentationen. Festen gik videre.
- Men ligefuldt er det jo i luthersk evangelisk kristen optik sådan. – Og at andre
ikke er enige, ja det skal ikke fratage os
luthersk-evangeliske glæden over, at vi
aldrig bliver bedre kristenmennesker, end
vi var den dag, vi blev døbt som små. At
være døbt gør, at livets og evighedens døre
er slået på vid gab for os. – Kaldede er vi til
at vokse og blomstre og sætte frø. Dåbens
vand er det livets levende vand, der vælder
ud. Måske intet under, at der på døbefontene i Kastbjerg, Enslev og Dalbyneder er
blomstermotiver!
Glædelig sommer!
Peder Svejgaard Pedersen
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SO EIN DING…

A

lle vi, der har haft teenagerbørn,
kender det. Fra dem, men hånden
på hjertet, også fra os selv. I en periode
bliver noget moderne, og så vil alle have
det. Uden at have været i arkiverne tør
jeg godt gætte på, at også det har spillet
en rolle for 1600-talsejerne af af godserne
Gjessinggård, Trudsholm og Overgård, der
da havde kirkerne i Øster Tørslev, Kastbjerg og Udbyneder. – Det var kommet
på mode at udskifte de middelalderlige
granitdøbefonte med moderne træfonte,
og de tre godser købte døbefonte af samme type. Tidens trend måtte jo følges. So
ein Ding…
De står i vore kirker den dag i dag. Det
er fornemme sekskantede billedskærerarbejder i træ. Fontene i Kastbjerg (side 5)
og Udbyneder (side 7) har begge bevaret
en fornem ”himmel”, der fra væggene
kan drejes ind over fontene. Øverst er
der her, i Udbyneder dog beskadiget, en
skulpturgruppe med Johannes Døberens
dåb af Jesus i Jordan (side 6). Om fonten i
Øster Tørslev (side 8) også oprindelig har
været udstyret med en sådan vides ikke.

De tegninger, som arkitekt Uldal lavede
af den nu nedrevne middelalderkirke,
viser fonten stående frit midt i koret og
altså uden himmel. I alle tre fonte er så
nedlagt messing dåbsfade.
Fonten i Kastbjerg fremstår med den
oprindelige bemaling, som har været i
stærke farver og med mange blomstermotiver. I Udbyneder har man, formentlig
i 60’erne, malet alt i diskrete farver, mens
fonten, i Øster Tørslev i forbindelse med
opførelsen af den nye kirke i 1870’erne er
blevet fuldt afsyret, så den fremstår i rå
egetræ. At tider og sæder skifter fremgår
også heraf.
En morsomhed er det, at alle tre fonte
har 6 såkaldte hermer ned langs siderne.
Alle steder er der tale om barmfagre damer,
nogle steder storbarmede (9c), andre steder
spidsbrystede (9a og 9b). Hvad har de dog
ikke stået og snakket om, de træskærere,
der lavede dem! – Og endnu mere vovet: i
Øster Tørslev har den ene tilmed i kvindens
underliv anbragt en mandsmaske (9d)!
Nyd disse fornemme arbejder, når i
kommer i kirkerne! /psp

Når vi nu er ved disse fonte, er der både på himlen til barokfonten i Kastbjerg (side 10
ø) og på Jette Wohlerts moderne bronzefod til den middelalderlige font i Enslev kirke,
der for få år siden er hentet hjem fra Randers museums depot (side 10 n), udsprungne
blomster som for at ønske dåbsbarnet alt godt. Ja, den middelalderlige font i Dalbyneder
er af bægerbladstypen, hvorfor hele fonten fremstår som en blomst! Og foden er til
med en font af samme type, der har været revnet, og som så er brugt som fod. – Joh,
også dengang ønskede de godt med blomster!
I Dalbyover udskiftedes en middelalderlig font af samme type som Dalbyneders.
Den gamle er nu i Randers museums depoter. Den nuværende træfont er sat ind af
Trudsholms daværende ejere i rokkokoen i 1700-tallet. Her bæres fonten af en putto,
der sætter sin fod på en væltet vandkrukke. Livets vand, det levende, vælder ud til
velsignelse! Og dåbsfadet er af messing. Heri ses helt i traditionen, Mariæ Bebudelse
(side 12-13).
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Barok døbefont
i Kastbjerg Kirke.
Foto: ©psp
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Detalje af barokdøbefont
i Kastbjerg Kirke.
Foto: ©psp
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Barok døbefont
i Udbyneder Kirke.
Foto: ©psp
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Barok døbefont i
Øster Tørslev Kirke.
Foto: ©psp
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Detalje af døbefont i Kastbjerg Kirke.
Foto: ©psp

Detalje af døbefont
i Øster Tørslev Kirke.
Foto: ©psp
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Detalje af døbefont
i Udbyneder Kirke.
Foto: ©psp

Detalje af døbefont
i Øster Tørslev Kirke.
Foto: ©psp
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Detalje af døbefont i Kastbjerg Kirke.
Foto: ©psp

Detalje af
døbefont i Enslev Kirke.
Udformet af © Jette Wohlert.
Foto: ©psp
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Middelalderlig døbefont
af bægerbladstypen
i Dalbyneder Kirke.
Foto: ©psp
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Rokokko døbefont
i Dalbyover Kirke.
Foto: ©psp
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Detalje af
døbefont i
Dalbyover Kirke.
Foto: ©psp
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Detalje af barok døbefont
i Kastbjerg Kirke.
Foto: ©psp

Englesmil
Kirkens nye præst følte sig stærkt bundet af sit manuskript, og han fik
en del kritik for at være for stiv i sin måde at prædike på. En søndag
besluttede han sig derfor for at prøve at lægge manuskriptet fra sig.
Dagens tekst var det store brødunder, hvor Jesus mættede 5000 med
fem brød og to fisk. Men nervøs som han var, kom præsten til at sige:
”I dag skal vi høre om det store under, da Jesus mættede fem mænd med
5000 brød og 2000 fisk.”
Der blev en del latter i kirken, og en frimodig sjæl ved navn Jakobsen
bemærkede tørt: ”Det kunne jeg vel også have gjort.”
Næste søndag ville præsten rette op på brøleren og valgte at prædike
over den samme tekst igen:
”I dag skal vi tale om, da Jesus mættede 5000 mand med fem brød og to
fisk. Kunne du også have gjort det, Jakobsen?” sagde præsten og kiggede
på ham.
”Sagtens! Jeg havde bare brugt resterne fra forrige søndag,” svarede Jacobsen.
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»Solopgang over Gangesfloden, Indien«
Foto: © psp

Arrangementer
Juni-september 2018
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Teltgudstjeneste i Gjerlev
søndag den 3. juni kl. 9.00
- Traditionen tro bliver der i forbindelse med børnefesten i Gjerlev gudstjeneste i teltet.
Det bliver ved sognepræst Laila Hansen.
Det bliver en gudstjeneste med masser af sang. Gjerlev-Enslev-koret og børnekoret
fra Råby deltager.
Og det bliver en gudstjeneste mest for børn. Men voksne er også velkomne.

Grundlovsmøde
tirsdag den 5. juni kl. 14.00
i præstegårdshaven i Hald
Anders Laugesen taler over emnet:
Opbrud, sammenbrud eller gennembrud?
Tanker om grundlovens uskrevne hjertesprog
og krise i de folkelige fællesskaber.
Grundlovsdag er mærkedag, hvor der på
samme tid er grund til fest og til eftertanke.
Det er tidspunktet, hvor vi danskere bør
stoppe op og give vores fællesskab et 360
graders ærligt eftersyn.
Kan vi stadig tale om en fælles folkelig
klangbund, som tilfældet var, da grundloven
Radiovært Anders Laugesen.
blev skrevet?
Eller har globalisering, individualisering
og opbrud fjernet os fra vores forfædres
fælles klangbund?
Anders Laugesen er programmedarbejder ved Danmarks Radio, hvor han i mange
år har arbejdet med formidling af tro, religion og etik. I den forbindelse har han fulgt
det danske folks udvikling i forhold til spørgsmålet om livets mening.
I grundlovstalen vil Anders Laugesen fortælle om begrebet hjertesprog som en forudsætning for, at vi kan have en grundlov, der er mere end en juridisk tekst.
”Vi står efter min mening lige nu på et punkt i vort lands historie, hvor der er grund
til at stoppe op og se på, hvad det er for et fællesskab, vi ønsker os. For tilsyneladende
sker der lige nu noget helt nyt i det danske folk. Men er det fællesskabets sammenbrud
eller et gennembrud til nye former for sameksistens?”
Medbring kaffe/madkurv til eget forbrug samt noget at side på.
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Åbning af Ommersyssel Kirkecenter
fredag den 15. juni kl. 19.00
Program:
19.00
19.10
19.15
19.30-20.00

Formand for pastoratsrådet Erik Pedersen klipper snoren.
Fællessang.
Erik Pedersen holder åbningstale.
”Kaputu” underholder.
	”Kaputu” er kunstnernavnet på de to talentfulde
søstre, der i 2016 var de populære vindere af X
Factor. Dengang gik de under navnet ”Embrace”,
Nu har de videreudviklet deres musik og udtryk,
og er pt aktuelle med deres nyeste single udgivelse
”Hvor Du Går”.
	 Siden de to søstre Azilda og Anilde Kaputu med
deres fantastiske stemmer sang sig ind i danskernes
hjerter på TV, har de turneret landet tyndt med
deres show, og har også været på tour som support
for Black Dylan.
	 ”Kaputu” har en masse ny musik i støbeskeen og
præsenterer en del af det i deres 2018 live show.
	 Pigerne har undervejs i deres karriere fået deres
eget live band med ”YoungGifted Band”, og sammen
med deres dygtige musikere, leverer ”Kaputu” en
performance af meget høj kvalitet.
20.00 –21.00 Pølsebord fra Dalbyover Kro – her er ordet frit.
21.00- 21.20	Områdets kor VOKO under ledelse af Niels Erik Niels, Gjerlev – Enslev
koret under ledelse af Ulf Klausen og Ommersysselkoret under ledelse
af Anker Sigfusson optræder som ét stort kor.
21.20-21.45 Kaffe og småkager.
21.45–22.00 Aftenandagt ved sognepræst Lone Nyeng.
Kom og vær’ med til at lægge fundamentet for et godt fællesskab i pastoratet denne aften.
Kirkebil fra alle sogne, henvendelse tlf. 27 12 78 50 i god tid. Kørestol kan medtages.

ARRANGEEMENTER
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Fælles friluftsgudstjeneste i Mahule i Kærby
søndag den 17. juni kl. 11.00
(Beliggende til højre i krydset Mahulevej, Guldgaden og Højagervej, følg de blå naturskilte).
I naturlig forlængelse af tidligere års fællesgudstjenester i området afholdes nu
Ommersyssel Østre Pastorats første fælles friluftsgudtjeneste.
Alle tre præster medvirker.
Landsdelspræst for hørehæmmede Søren Skov Johansen kommer med tekstanlæg.
- Efter gudstjenesten kirkefrokost (gratis). Tilmelding til én af præsterne senest 12. juni.
Medbring gerne klapstole.
Kirkebil, henvendelse til tlf. 27 12 78 50 i god tid. Kørestol kan medtages.
Menighedsrådene

Sommerkoncert i Hald Kirke
Onsdag den 27. juni 2018 kl. 19.30
Operasangerne Henriette Nederby og Jens Søndergård
giver koncert i Hald Kirke.
Vi får besøg af ægteparret Henriette Nederby og Jens
Søndergård, der sammen med deres pianist vil synge
nordiske sange for os.
De er to meget fortravlede operasangere, men nu kan
vi glæde os over, de har kunnet afse tid til at komme her
hos os til en sommerkoncert.
Der er gratis entré.
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Gudstjenester
Juni-August 2018

»Valmue, Indien«
Foto: ©psp
JUNI-AUGUST 2018
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Gudstjenesteliste

Dalbyneder
3.6.

1. s. e. Trinitatis

10.6.

2. s. e. Trinitatis.

17.6.

3. s. e. Trinitatis

24.6.

4. s. e. Trinitatis

1.7.

5. s. e. Trinitatis

7.7.

Lørdagsdåb

8.7.

6. s. e. Trinitatis

15.7.

7. s. e. Trinitatis

22.7.

8. s. e. Trinitatis

29.7.

9. s. e. Trinitatis

5.8.

10. s. e. Trinitatis

19.00

12.8.

11. s. e. Trinitatis

9.00

19.8.

12. s. e. Trinitatis

Dalbyover

Enslev

9.00
10.30

Gjerlev
9.00 Telt

10.30

9.00

11.00 * Fæ
10.30
10.30

10.30

9.00

10.30
9.00

10.30

9.00
10.30

9.00
10.30

10.30
10.30

9.00

21.8

10.30

Friluftsgudstjeneste

26.8.

13. s. e. Trinitatis

2.9.

14. s. e. Triniatis

9.9.

15. s. e. Trinitatis

9.00
10.30

9.00
10.30

Peder Svejgaard Pedersen
Lone Kjær Nyeng
Laila Hansen

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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Hald
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10.30

Havndal

Kastbjerg

10.30

Kærby

Råby

9.00

Sødring

Udbyneder

10.30

Ø. Tørslev
10.30

9.00

ælles Friluftsgudstjeneste i Mahule, Kærby
9.00

10.30

9.00
19.00

9.00

11.00
9.00
10.30

10.30
9.00

10.30

10.30
9.00

10.30
9.00

9.00
10.30

9.00
10.30

9.00

9.00
10.30

e i Villys Have, Kondrupvej 7, Enslev, 8983 Gjerlev
10.30

9.00

10.30
9.00

10.30

10.30

14.00 **

* Fælles gudstjeneste.
** Konfirmandindskrivning.

Gudstjenester på Åbakken, Øster Tørslev:
12/6 kl. 14.30 v/Laila Hansen
10/7 kl. 14.30 v/Lone Nyeng
14/8 kl. 14.30 v/Peder Svejgaard

Gudstjenester på Aldershvile (”Madam Blå”) Havndal:
12/6 kl. 14.30 v/Lone Nyeng
Gudstjenesten vil være med særligt hørehensyn
(tekstet og med teleslynge).
ARRANGEEMENTER
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»Dromedar, Indien«
Foto: © psp

Kameler i mængde flokkes hos dig,
dromedarer fra Midjan og Efa,
fra Saba kommer de alle sammen,
de bærer guld og røgelse;
de forkynder Herrens pris.
(Esajas 60.6)
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Koncert med Eleanor Shanley
torsdag den 5. juli 2018 i Dalbyneder Kirke kl. 19.30
Den irske verdensstjerne gæster os endnu engang med sin trio, og der er grund til
at glæde sig. Det gør de i hvert fald, lyder det fra Irland. Sangerinden blev opdaget
af supergruppen De Dannan omkring 1990 og turnerede en årrække med dem på
alverdens folkemusikscener. Så gik hun solo for at få mere plads til sine elskede sange,
og det hun gjort siden. Over de sidste år har hun dog igen optrådt med De Dannan
på turneer i Europa og USA og Canada. – Til sommer kommer hun sammen med
den garvede violinist og banjospiller Paul Kelly og lige som sidst med guitaristen Tony
Burne. – GLÆD JER!

Friluftsgudstjeneste i Enslev
Tirsdag den 21. august kl. 17.30
ved sognepræst Laila Hansen
Gudstjenesten finder sted bag Kondrupvej 7 i
Enslev. Gudstjenesten finder sted i det grønne,
og bagefter serveres dejlig menu. Der synges
fra Højskolesangbogen.
Pris: mad + 1 øl eller vand 50 kr. for voksne,
2o kr. for børn.
Medbring noget at sidde på.
Tilmelding senest fredag d. 17. august til Villy Nielsen rhodelvi@nielsen.mail.dk
eller tlf. 51 52 69 26.

ARRANGEEMENTER
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Seniorcafé i Hald Forsamlingshus
fredag den 7. september kl. 9.30
Harmonikaspiller ”Zeniors” fra Hadsund.
Næste gang: fredag den 5. oktober kl. 9.30.

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.

Der strikkes bl.a. dåbsklude på Lyshøj Mølle
den sidste torsdag i hver måned.
Garnholder: Lone Kjeldsen, tlf. 40 29 16 30.

FOR LÆSEHESTE
Litteraturkredsen i Hald
Anden onsdag i hver måned kl. 19.00
i menighedshuset i Hald
Leder: Karen Iversen, tlf. 8647 4655
Alle er velkomne. Og man behøver ikke bo i Hald for at deltage!

Pause i ferietiden? Spørg garnholdere og ledere.
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Allerede planlagte arrangementer i efteråret
For endeligt program se efterårskirkebladet.
Ommersyssel Kirkecenter: Onsdag 12. september kl. 19.30.
De syv glæder. Forstå det moderne menneske og de syv dødssynder.
Foredrag ved Martin Herbst.
Lysthuset, Aldershvile i Havndal: 20/9 og 29/11 fra kl. 19.00-20.00.
SYNG SAMMEN. Det lille kor VOKO under ledelse af Niels Erik Nies deltager.
Enslev Kirke: Torsdag den 27. september kl. 19.00.
Flemming Ørnbøll fortæller om kirken.
Øster Tørslev Sognehus: Onsdag den 3. oktober kl. 10.00.
Højskoleformiddag.
Hald menighedshus: Fredag den 5. oktober kl. 9.30. Seniorcafé.
Gjerlev: Tirsdag den 9. oktober kl. 19.00.
Sogneaften: Agnete Odgaard-Jensen: Kunsten at bevare livsmodet trods modgang.
Hald Menighedshus: Onsdag den 10. oktober.
Elise Balslev om Kaj Munk.
Kærby Kirke: Søndag den 28. oktober kl. 19.30.
Koncert med Villads og Valdemar Violin.
Øster Tørslev Kirke: Onsdag den 31. oktober kl. 19.30. Bryan Rice koncert.
Ommersyssel Kirkecenter: Torsdag den 1. november.
Jesper Grønkjær: Et rejseforedrag om håb og om, hvordan vi selv kan finde smilet i livet.
Hald menighedshus: Fredag den 2. november kl. 9.30. Seniorcafé.
Dalbyneder Kirke: Tirsdag den 6. november kl. 19.00.
Peder Svejgaard fortæller om kirken.
Øster Tørslev Sognehus: Onsdag den 7. november kl. 10.00.
Højskoleformiddag.
Øster Tørslev Sognehus: Onsdag den 5. december kl. 10.00. Højskoleformiddag.
Hald menighedshus: Fredag den 7. december kl. 9.30. Seniorcafé.
Dalbyneder Kirke: Mandag den 10. december kl.19.30.
Julekoncert med Ommersysselkoret.
Gjerlev: Tirsdag den 11. december kl. 19.00. Adventssang ved Ulf Klausen.

ARRANGEEMENTER
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»Enkel georgine, Indien«
Foto: ©psp
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Konfirmandinskrivning
søndag den 9. september kl. 14.00 i Øster Tørslev Kirke
Indskrivning til konfirmation i Ommersyssel Østre pastorat 2019 finder sted søndag
dag den 9. september kl 14,00 ved gudstjeneste i Øster Tørslev Kirke. Her medvirker
alle tre præster. Efterfølgende samvær med indskrivning i Sognehuset.
Dåbsattest bedes medbragt.
Vi glæder os til at hilse på de unge såvel som på forældre.

Konfirmationsdagene for 2019 og 2020
er offentliggjort og falder således:
2019:
28. april 1. s. e. Påske Udbyneder
17. maj Bededag
Dalbyover, Råby, Kærby, Enslev, Sødring, Kastbjerg.
19. maj 4. s. e. Påske Gjerlev, Hald, Udbyneder, Øster Tørslev, Havndal, Dalbyneder.
(Det er korrekt, at der udbydes konfirmation såvel 28.4. som 19.5. i Udbyneder).
2020:
8. maj: Bededag
Dalbyover, Råby, Kærby, Enslev, Sødring, Kastbjerg.
10. maj: 4. s. e. Påske Gjerlev, Hald, Udbyneder, Øster Tørslev, Havndal, Dalbyneder.
Handlingerne vil ligge kl. 9 og kl. 11, men dette fastlægges først hen i forløbet efter
indskrivning. – Udover undervisningen i Øster Tørslev sognehus og tilhørende studieture skal man for at blive konfirmeret deltage i mindst 10 gudstjenester i perioden.
Er ingen indskrevet til konfirmation i en given kirke, bortfalder denne naturligvis,
og konfirmationen i den anden kirke kan så være kl. 10.00.
OBS: Ovenstående er meldt ud og kan ikke ændres.
På den måde vil de unge have hele undervisningen
sammen og kan holde blå mandag sammen.
Det 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 2020.

Konfirmander 2017, Øster Tørslev.
Foto: © Poul Christensen.
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NYT fra sognet
Foto: ©psp

Restaurering af Kastbjerg Kirke
Af Kirsten Fuglsang-Damgaard
Der forestår i det meste af året 2018 en omfattende restaurering af Kastbjerg Kirke,
der derfor lukkes fra 3. påskedag med forventet åbning igen 1. søndag i advent 2018.
Efter menighedsrådets ønske om en nænsom istandsættelse af kirkens inventar har
det erfarne arlitektfirma Wilhelmsen, Marxen og Bech-Jensen ved Bruno Viuf Larsen
fra Århus, der har stor erfaring i kirkerestaureringer, udarbejdet forslag om nymaling af
stolestader, alterbord og pulpitur samt en nænsom konservering af kirkens altertavle.
Yderligere forestår en udskiftning af kirkens varmeanlæg, da det eksisterende varmeanlæg er ude af drift.
Der vil blive foretaget en ny farvesætning af kirkerummet i samråd kunstmaleren
Maja Lisa Engelhardt, der sammen med sin mand, kunstneren Peter Brandes den 28.
februar besøgte Kastbjerg Kirke. Stolestader og pulpitur fremstår i dag i en mørkebrun
nuance, der som helhed får kirkerummet til at fremstå mørkt. En ny farvesætning vil
lysne kirkerummet betydeligt og skabe en bedre harmoni i kirkerummets inventar.
Yderligere fjernes de eksisterende vægpaneler, der flere steder har løsnet sig helt fra
væggen. Endvidere udvides de eksisterende bænkesæder til en standardsiddedybde,
og hynder udskiftes til nye.
I koret ombygges knæfald for at gøre plads til det nye varmeanlæg, og de drejede
balustre i alterskranken udskiftes med halvbuer for at skabe en bedre sammenhæng
med alterbordet.
M.h.t. døbefonten fra 1655 bliver det nu muligt at åbne døbefonten helt, idet de
støbejernsbeslag, der fastgør døbefonten, flyttes og ombygges.
28
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I forbindelse med omlægningen af gulvene i koret omlægges teglgulvet i skibets
midtergang, så det ligesom koret kommer til at fremstå som et skakmønster, der
harmonerer bedre med den resterende belægning i kirken.
Også våbenhuset istandsættes. Blandt andet indbygges et nyt opbevaringsskab som
erstatning for det, der findes i koret.
>>

Kunstneren Peter Brandes, pastor Peder
Svejgaard og menighedsrådsformand
Karen Marie la Cour i Kastbjerg Kirke
den 28. februar 2018.
Foto: ©Dorit Kragh Hansen
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NYT fra sognet
Dette er naturligvis kun hovedpunkterne i restaureringen, der omfatter langt flere punkter.
Kirkens seneste hovedrestaurering fandt sted
i 1966, og man fremdrog under denne restaurering hidtil ukendte kalkmalerier. Så heldige er vi
desværre nok ikke denne gang. Men vi kan forhåbentlig efter restaureringens afslutning glæde os
over en markant forskønnelse af kirkerummet og
dets inventar.
Konservatorens afdækning af tidligere
farver i Kastbjerg kirkes stoleværk.

Kunstneren Maja Lisa Engelhardt, menighedsrådsformand Karen Marie la Cour og
næsten skjult arkitekt Bruno V. Larsen.
Fotos: ©Dorit Kragh Hansen
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Råby Kirke set fra
sydvest med det
søndrede kirkedige.
Foto: ©psp

Kirkediget ved Råby Kirke
Vor Gud er så fast en borg, han kan vel os bevare, skriver Luther i sangen. Desværre
er vi i den situation, at vores kirkedige ikke kan mere; det kan ikke bevares. Det har
stået længe, men pga. vejrlig og andre udfordringer kan det ikke længere.
Vi har haft besøg af kirkegårdskonsulent, der anbefaler, at diget fjernes, og der
etableres en hæk i stedet, som vil være den flotteste løsning, for Råby Kirke.
Der er lavet et projekt af kirkegårdsarkitekt Hans Lund. Der skal plantes en hæk i to
rækker dér, hvor diget har været, og hvor noget af det nuværende dige er. Hækken bliver
rykket lidt ind på kirkegården, så den kan klippes fra begge sider, og indenfor skellet.
Projektbeskrivelsen vil ligge fremme i kirken, så er du nysgerrig på dette projekt, så
tag en tur i kirken og se projektet.
Der er på nuværende tidspunkt fundet de fleste økonomiske midler, dog mangler
der lidt, så hvis provstiet siger ja, så kan projektet starte i eftersommeren, ellers bliver
det i 2019. Det kan virke langt væk, men processerne skal være i orden, og økonomien
på plads, så går vi i gang. Vi glæder os til at vise både projektet og det endelige resultat,
så vores kirkegård står præsentabel og giver en god oplevelse.
Menighedsrådet Råby Sogn.
JUNI-AUGUST 2018
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NYT fra sognet
Foto: ©psp

Skadede
kalkmalerier
i Dalbyneder

Flere steder i Dalbyneder kirke har menighedsrådet konstateret, at der er salpeterudslag, som er ved at slå kalkmalerier
af. Det skyldes indtrængende vand, fordi
fuger i sydmuren grundet stadige sætningsskader er beskadiget. Nationalmuseet har været på besøg. De vender tilbage
til sommer og istandsætter kalkmalerier,
mens en murer skal nyfuge på kirkens
sydside.

Ødelagte fuger i Dalbyneder kirkes
sydmur.

Ødelæggende kalksalpeterudslag i Dalbyneder kirkes korbue. Foto: ©psp
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Provstiudvalgsmedlemmerne
Anders Bach Andersen og
Karen-Marie la Cour.
Foto: ©psp

Provsti og provstiudvalgsmedlem
– Hva’ er det?

I

2007 blev der af Kirkeministeren udarbejdet en lovbekendtgørelse, der medførte oprettelsen af provstiudvalg, som
skulle tage sig af folkekirkens økonomi
– d.v.s. fordele den sum penge, de enkelte
provstier årligt tildeles – ligningsmidlerne.
Jeg har én plads i provstiudvalget i Randers Nordre Provsti (RNP).
RNP består af 29 sogne og 33 kirker,
hvoraf de 24 kirker er middelalderkirker.
Der står intet sted i bekendtgørelsen,
hvorledes fordelingen (hos os, land og by)
af provstiudvalgsmedlemmer skal være.
Jeg er gået ind i dette frivillige arbejde, fordi det har min interesse at have
indflydelse på, hvorledes pengene bliver
fordelt. Med så mange landsogne i RNP
JUNI-AUGUST 2018

kan vi let blive lidt ”klemt” af de store
bysogne, hvorfor jeg i 2013 lod mig opstille
til valget (som er efter samme princip som
menighedsrådsvalgene – hvert 4. år, og i
forbindelse med budgetsamråd).
I RNP er vi blevet enige om, at udvalget
skal bestå af tre læge medlemmer fra byen
og tre læge medlemmer fra landet. Og,
som noget nyt også i 2013, skulle provstiudvalget udvides med en præst, valgt af
provstiets præster.
Da det i loven er sådan, at det er et
stemmeflertal, der afgør, hvorledes midlerne skal anvendes, har det for mig været
afgørende, at vi i udvalget har kunnet
blive enige om denne 3-3 ordning, hvilket
fungerer gnidningsløst.
>>
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rovstiudvalget beskæftiger sig udelukkende med fordelingen af ligningsmidlerne efter ansøgning fra de enkelte
menighedsråd.
Hvorledes det enkelte menighedsråd
arbejder og organiserer sig, er ikke en
provstiudvalgsopgave.
Ej heller har RNP blandet sig i, hvorledes
Ommersyssel Østre Pastorat er blevet til
og har organiseret sig, hvorimod udvalget
har skullet spørges (og tildele penge) i forhold til købet af den halve skole i Gjerlev.
Vi har skullet sige ja til finansieringen af
dette køb, ombygningen og ligeledes salget af Gjerlev præstegård, men indholdet
af denne sammenlægning af sogne til et
storpastorat er en opgave for de involverede parter.
Jeg kan kun opfordre til, at menighedsrådsmedlemmerne i landsognene er aktive
og tager del i valget til provstiudvalget og
arbejder for at beholde indflydelsen på,
hvorledes ligningsmidlerne skal fordeles
i hele Randers Nordre Provsti.

I

Venlig hilsen

Venlig hilsen

Karen-Marie la Cour,
formand for Udbyneder-Kastbjerg
sognes menighedsråd

Anders Bach Andersen

forbindelse med dannelsen af Ommersyssel Østre Pastorat var det vigtigt for
mig at beholde de to medlemmer herfra i provstiudvalget for Randers Nordre
Provsti. Det lykkedes.
Selvom der nu er to præster færre, gælder det om at bevare, styrke og udbygge
kirkelivet i det nye storpastorat. Derfor
har vi, der er valgt herfra, en stor opgave
i at gøre provstiudvalget opmærksom på
de problemer, der skal løses. Det gælder
såvel strukturelt, som personalemæssigt
og økonomisk.
Naturligvis skal vi i provstiudvalget se
på helheden, når det gælder budgetter og
økonomiske rammer i de enkelte sogne.
Men når der sker så store ændringer, som
der er sket det sidste års tid i Ommersyssel
Østre Pastorat, er det vigtigt at holde fokus,
så vi måske endda kan gå styrket ud af
sammenlægningen af fem pastorater til et
pastorat med tre præster. Det vil jeg gøre
mit bedste for som medlem af provstiudvalget for Randers Nordre Provsti.

Modsatte side:
Provstiudvalgsmedlemmerne Anders
Bach Andersen og Karen-Marie la Cour
i den blændede kvindedør på Kastbjerg
kirkes nordside, bemærk den fornemme
tympanon med løver.
Foto: ©psp
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PROGRAM

for Indre Mission i Gjerlev
13. juni: Kredsmøde på Skrødstrup efterskole: Taler: Navnet fås oplyst hos formanden,
se nedenfor.
20. juni: Samtalemøde I i Tabor: Johannes
Grøn indleder samtale over Johannesevangeliet 16,1-15.
6-13. juli: Bibelcamping i Hadsund.
8. august: Tur til Skovgårde Seniorcamping.
Afgang fra Tabor kl. 14,00. Tag eftermiddagskaffen med. Vi deltager i fællesspisningen
i teltet (pris 100 kr). Medbring tallerken,
bestik og drikkevarer. Tilmelding senest
1.8. til formanden, se nedenfor.
15. august: Samtalemøde II i Tabor: Jens
Toft Sørensen indleder samtale over Johannesevangeliet 16, 16-33.
22. august: Møde i Tabor: Fritidskonsulent
i tværkulturelt arbejde Vagn Mølgaard
Christensen, Silkeborg, taler.

29. august: Samtale møde III i Tabor: Aage
Jakobsen indleder samtale over Johannesevangeliet 17,1-5.

Adressen på
Tabor i Gjerlev
Hybenvej 4
8983 Gjerlev J.
Udover disse åbne arrangementer er der
to bibellæsekredse. Begge kredse holder
møder 6. juni og 1. august.
Yderligere oplysninger om såvel arrangementer som bibellæsekredse kan fås ved
henvendelse til formand Aage Jakobsen,
Abildgårdsvej 8, 8983 Gjerlev J, tlf. 86474093.

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

HAVNDAL - ALTID OM ONSDAGEN
Spejdermøde (17.30-19.00) i Spøksen på festpladsen ved Estraden.
Kontaktperson: Jesper Mortensen, tlf. 4232 1370
RÅBY- ALTID OM MANDAGEN
Spejdermøde (18.30-20.00)
ved Spejderhytten ved Stadion i Råby, Udbyhøjvej 668, Råby.
Kontaktpersoner: Conny Fåborg Christensen tlf. 29209735 eller
Lars Johannesen, tlf. 2326 9653
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»Blomst, Indien«
Foto: ©psp

”Hvor mennesker kun ser visnede blade,
ser Gud skønne blomster spire frem.”
Albert Leighton Rawson (amerikansk forfatter,
tegner og videnskabsmand, 1829-1902).
JUNI-AUGUST 2018
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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
Laila Hansen
Tlf. 40 37 80 78. Mail: laih@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 (orlov)
Kondrup Vænge 20, Hald, 8983 Gjerlev J.
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.: 50 41 61 79.
Mail: faxholmchristensen@gmail.com
Kirsten Fuglsang-Damgaard
Tlf. 30 62 04 16. Mail: kirstenfd@live.dk
KORDEGNKONTOR:
TLF. 86 47 46 97
Eva B. Madsen, Mail: ebma@km.dk
Cecilia Søgaard, Mail: cebs@km.dk
Kirkekontoret har som en prøveordning åbent
alle hverdage mellem kl. 9 og kl. 12. Der kan
komme ændringer senere. Kontoret er ved at
flytte ind i det nye kirkecenter, og alt er nyt og
skal finde sin form.
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DALBYNEDER
www.dalbynederkirke.dk
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
ØSTER TØRSLEV
www.østertørslevkirke.dk
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. 20 90 39 03. 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.
UDBYNEDER
www.udbyneder-kastbjerg.dk
Formand: Karen-Marie Haldrup La Cour,
Trudsholm Alle 10, 8970 Havndal.
Tlf. 86 47 03 22. Mail: kmlac@trudsholm.com
Kirkeværge: Frode Sandager Rasmussen,
Stenkildevej 2, 8970 Havndal
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Graver: Birgitte Nesgaard Hede,
Birkebakken 4, 8970 Havndal.
Tlf. 20 72 15 26. Mail: nesgaard@hotmail.dk

Gravermedhjælper: Torsten Hauch,
Midtvasen 21, Udbyhøj, 8970 Havndal.
Tlf. 23 30 21 12.

HAVNDAL
www.udbyneder-kastbjerg.dk
Formand: se Udbyneder
Kirkeværge: Karin Elise Otte,
Håndværkervænget 2B, 8970 Havndal
Graver: Gitte Skøtt, Baldersvej 16,
8981 Spentrup, Tlf. 40 95 16 12.
Mail: havndalkirke@gmail.com

GJERLEV:
Formand: Erik Pedersen,
Alsagervej 14, 8983 Gjerlev J
Tlf. 29 44 52 75.
Kirkeværge: Karen Christensen
V.G.Andersens Vej 15, 8983 Gjerlev J.
Tlf. 30 23 74 43.
Graver: Gitte Christoffersen
Tlf. 29 80 89 70
Mail: gitte-christoffersen@live.dk

KASTBJERG
Formand: se Udbyneder
Kirkeværge: Jens Aage Thorsen,
Bygaden 3, Kastbjerg, 8970 Havndal.
Graver: Dorit Kragh Hansen, Semvej 17, Sem,
9550 Mariager, Tlf. 24 42 42 45.
Mail: dorithansen@gmail.com
RÅBY:
Formand: Mona Jensen,
Skægsbjergvej 34, Råby, 8970 Havndal.
Mail: levring@primanet.dk
Kirkeværge: Agner Grøn,
Stadionvej 3, Knejsted, 8970 Havndal.
Mail: agner1323@gmail.com
Graver: Niels Ole Engsig,
Grejsvang 38, Råby, 8970 Havndal.
Tlf. 27 81 06 01. Mail: niels_ole@msn.com
Gravermedhjælper: Bjarne Pilgaard Hansen,
Færgevej 36, Udbyhøj, 8970 Havndal.
Tlf. 24 41 17 02.
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

ENSLEV:
Formand: Se Gjerlev.
Kirkeværge: Villy Nielsen
Kondrupvej 7, Enslev 8983 Gjerlev J.
Tlf: 51 52 69 26.
Graver: Else Pedersen, Birkebakken 2,
8970 Havndal, Tlf. 42 19 20 62.
Mail: daugaard@pedersen.mail.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.
Graver: Karl Erik Precht,
Venusvej 38, 8970 Havndal. Tlf. 86 47 50 58.
Mail: graverhaldkirke@outlook.dk
KÆRBY:
Formand: se Hald
Kirkeværge: Rikke Nyhave Winther,
Østendalsvej 20, Kærby, 8983 Gjerlev J.
Graver: Vakant.

Graver: Bjarne Pilgaard Hansen,
Tlf. 24 41 17 02. Mail: bjarneph@hotmail.com
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»Sol gennem gul solhat«
Foto: ©psp
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