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u er vi nået efteråret, en årstid som
strækker sig fra den frugtbare høst
til de nøgne træer. Efteråret starter
med taknemmelighed over de gode ting
i livet, og slutter med en påmindelse om
det uundgåelige forfald. Alt forfalder dog
ikke. Gjerlev kirke er igen i funktion efter
sin genindvielse, hvor vi atter havde besøg
af Biskop Henrik Wigh-Poulsen til at forestå begivenheden. Det er godt at have alle
kirkerne tilbage i funktion, men det er jo
gamle bygninger, som altid har brug for
en eller anden grad af renovering. Ligesom
Gjerlev kirke er blevet renoveret, er man
ved at renovere kirken som helhed. For
nylig udkom nogle rapporter om kirkens
liturgi fra en af folkekirkens faggrupper.
faggrupper. Man overvejer lige nu udformningen af folkekirkens liturgi, og om den
skal gøres mere bredt forståelig, bevares i
sin nuværende form, eller noget helt andet.
Det er fx nadverritualet, som diskuteres, og
det overvejes, om der skal være mere frihed
til, at den enkelte kirke kan udforme ritualet til deres præferencer. Og om vi måske
skulle have en enkelt udgave af nadveren i
ritualbogen i stedet for de tre muligheder,
som står anført nu.
Det er godt at se, at der er plads til at kunne
forny og renovere folkekirken, og at det ikke
bare er en institution i forfald. For en del af
bevarelse er også fornyelse – i Gjerlev kirke
såvel som i hele folkekirken.
Hans David Hindsholm Matras
OMMERSYSSEL ØSTRE PASTORAT

Høstprædiken

L

andbruget er et af de mest brugte
billeder på menneskelivet i evangeliet, og det er ikke uden grund.
Dengang det blev skrevet, var det en
langt større del af samfundet, som arbejdede med at dyrke jorden, og nærmest
alle kunne relatere til bekymringer for
høsten. I dag er det jo noget anderledes,
fordi landbruget er blevet så effektivt, at
der er brug for færre landmænd til at
mætte de mange munde, og især inde i
byerne har mange mistet forbindelsen til
landbruget. Man har svært ved at forholde sig til landbruget, når man står med
en liter mælk og cornflakes i indkøbskurven og kigger ned i køledisken på en
udskæring kød.Der er skabt en distance
mellem dyrkning og supermarked, som
kan være svær at overkomme.
Jeg kommer til at tænke på teksten
om himlens fugle og markens liljer: ”Se
himlens fugle; de sår ikke og samler ikke i
lade, og jeres himmelske fader giver dem
føden. Er I ikke langt mere værd end de?
Hvem af jer kan lægge en alen til sit liv ved
at bekymre sig? Og hvorfor bekymrer I jer
for klæder? Læg mærke til, hvordan markens
liljer gror; de arbejder ikke og spinder ikke.
Men jeg siger jer: End ikke Salomo i al sin
pragt var klædt som en af dem. Klæder Gud
således markens græs som står i dag og i
morgen kastes i ovnen, hvor meget snarere
så ikke jer, I ildetroende?” Matt. 6,26-30.
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På mange måder lever vi jo i dag ubekymret som himlens fugle og markens
liljer. Der er i hvert fald ikke mange, som
skal bekymre sig om at få et måltid mad
og tøj på kroppen. Men det underlige
er, at det vist ikke har gjort os frie for
bekymringer. Det lader nemlig til, at
der bare kommer nye bekymringer, som
overtager de gamle bekymringers plads.
Hvor det før var sult og varme, som var
bekymringer, så er det nu lån, arbejde,
familiekonflikter, selvværd, storpolitik,
ja, der er nok af ting at bekymre sig om.
Men hvad er det, som giver os bekymringer? Og endnu vigtigere, hvordan giver
vi slip og bliver mere frie – som fuglen?
Det virker jo åbenbart meget naturligt for os at bekymre os. Næsten lige
så meget som det virker naturligt, at
alting vokser opad, og at katten jager
mus. Måske er det en form for instinkt?
Og måske er det ikke kun dårligt?
Når jeg bekymrer mig, er det som
regel, fordi der er noget, som kan gå
galt, og jeg bruger bekymringen til at
orientere mig efter og til at holde fokus.
Lidt ligesom man ville bekymre sig for
sin høst og ville overveje alle sine muligheder for at løse de problemer, der kunne
opstå. Det virker meget fornuftigt og
vigtigt at gøre sådan.
>>

3

Men hvad er det så, Jesus siger i teksten? At vi ikke skal forberede os på
eventuelle problemer med fornuftige
løsninger? At vi ikke skal tage det ansvar
for vores liv? Nej, han siger egentlig, at
vi ikke burde bekymre os, fordi Gud
elsker os.
I det store og hele handler det vel om,
at bekymringerne hører vores uperfekte verden til, og at vi, fordi Gud elsker
os, kan leve i forventningen om en
verden efter døden, hvor bekymringer
ikke findes. Når vi tror på, at de yderste konsekvenser, som denne verdens
bekymringer kan byde på, højst vil ende
ud i, at vi kommer til en verden, hvor
disse bekymringer ikke findes, så tager
vi magten fra bekymringerne.
Det er frygteligt at sulte eller at være
bange for at miste sit job. Og vi skal
gøre, hvad vi kan for at undgå det. Men
i yderste konsekvens er alle problemers
værste konsekvens, at vi kan dø. Og det
skal vi ikke bekymre os for. For med
opstandelsen har døden mistet sin brod.
Bekymringerne begynder at virke mindre i dette perspektiv.
Og vi kommer jo nok fortsat til at
bekymre os. For det er jo sådan, vi nu
en gang er indrettet. Fuglen fortsætter jo
også med at flyve, og liljen med at blomstre. Men måske kan disse ubehagelige
bekymringer også blive noget andet?
Der er et visdomsord som jeg holder
meget af: ”Vise mænd planter træer, hvis
skygge de ved, de aldrig skal sidde i.” På
almindelig dansk betyder det, at man
bør skabe noget, man aldrig kommer til
4

at nyde godt af, og som er for den næste
generation.
Det er jo også en bekymring. Men på
en måde en god bekymring. Bekymring bliver til omsorg, når den ikke er
på egne vegne.
Det er at plante noget, som man ikke
selv kan høste frugterne fra. Korn planter man i foråret for at kunne høste det
i efteråret. Men hvis man vil fælde et
stort flot egetræ, så må man tage et, som
er plantet for længe siden. Du vil ikke
selv kunne nå at se træet nå sin fulde
størrelse, hvis du selv planter det. Men
du kan jo plante et nu og se det vokse
langsomt op og vide, at det en dag vil
komme nogen til gode.
Nu taler vi selvfølgelig i overført
betydning. Det kan jo være mange ting.
Hvis man arbejder på at få stablet en
frivillig organisation på benene, så kommer den jo nok i højere grad fremtiden til
gode, end dig selv. Det samme kan man
vel sige om en stor gård. Det tager lang
tid at få etableret et ordentligt landbrug,
og selvom høsten er fra år til år, så går
gården jo fra generation til generation.
Det samme gælder en virksomhed. Vi
sår meget i tilværelsen, som vi ikke selv
vil kunne få glæde af. Andet end at vi
selvfølgelig selv vil få glæden af at have
gjort en forskel for dem, som kommer
efter os.
Høst behøver ikke kun at handle om
livet nu og her. Det er ikke bare bekymringer, om vi får vand nok, eller om det
bliver ligesom sidste sommer. Det kan
også handle om at huske, hvem der planOMMERSYSSEL ØSTRE PASTORAT

tede eller lagde grund for det, som du
høster lige nu, og huske på, hvem du
selv planter for. Sidst men ikke mindst
bør man også huske, hvem vi skylder
tak for den mark, vi nu pløjer, og det
dagværk, vi nu sidder med.
Som vi bliver mindet om i årstidssalmen ”Du gav mig, o Herre, en lod af din
jord”, skrevet af C.R. Sundell og K.L.
Aastrup.
Du gav mig, o herre, en lod af din jord,
som jeg nu min egen må kalde.
Du gav mig et dagværk og brød til mit bord.
Her lever jeg trygt på dit mægtige ord,
der taler til mig som til alle.
Her bygtes mit bo,
her nyder jeg ro,
og kan dig med glæde påkalde
Af henfarne slægter jeg arved den vang
hvis muld jeg for usæd nu pløjer.
Her rydded de marken for stene engang
og dyrked den siden med suk eller sang.
Nu, herre, for dig jeg mig bøjer:
den mark, som blev min,
var altid dog din
Min tanke til dig jeg ophøjer.
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Så lær mig at leve, o Gud, som jeg kan
frimodigt som fuglen i skove,
og takke for regnen, som vander mit land,
for solskin og varme i sommerens brand,
for avl i min lade dig love.
Hvad magted jeg vel,
om du ej gav held?
Det vokser jo, medens vi sove.
Så lær mig da, Herre, at dig til behag
jeg bruger det pund, mig blev givet,
at fylde med hæderligt virke min dag,
at hjælpe og værne om den, som er svag,
at elske, thi deri er livet.
Og giv mig til sidst
et navn, Herre Krist,
som er i din livsbog indskrevet!
Kort opsummeret: Høsten handler om
at vende sig fra bekymringer over livet
til taknemmelighed over det, vi har fået
af Gud. Det handler om at huske dem,
som kom før og ryddede markerne for
sten og formede vores liv. Det handler
om at plante sæden for dem, som kommer efter os.
Hans David Hindsholm Matras
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Forfulgte
kristne

år man taler om forfulgte kristne, så er det noget, der kommer
bag på de fleste. Nemlig at det
er kristne, der er den religiøse gruppe,
som er mest forfulgt. For der er jo ikke
nogen religiøs forfølgelse af kristne herhjemme. Men på den anden side er der
nærmest ingen religiøs forfølgelse herhjemme i det hele taget. Det nærmeste,
vi kommer en forfølgelse af kristne her
i landet, er kampagner for udmeldelse
af folkekirken fra ateistiske grupper.
Men verden over bliver kristne forfulgt. 75% af alle verdens religiøst forfulgte er kristne, og derfor er der også
masser af kristne flygtninge rundt
omkring i hele verden. Folk som er
drevet fra hus og hjem på baggrund af
deres religion. Det er ikke noget nyt, for
kristne har jo altid været forfulgt, helt
tilbage fra de allerførste kristne.
I evangelierne berettes der om, at Jesus
og disciplene bliver forfulgt. Ja, det er
faktisk forfølgelse, som er det litterære
klimaks i beretningen om Jesus: tilfangetagelsen, fordømmelsen og døden på
korset. I det Nye Testamentes breve ses
også, hvordan de kristne forfølges. Pau6

lus bliver f.eks. fængslet og taler i Galaterbrevet (4,29) om, hvordan de kristne
forfølges. Men han indrømmer dog også,
at han selv forfulgte de kristne, dengang
han var jøde. Religiøs forfølgelse er på
den måde en del af den kristne selvforståelse. Det er en del af fortællingen om
at være kristen.
Det var også den fortælling, de kristne
tog til sig under de massive forfølgelser,
der fandt sted i de første århundreder.
Især i Rom, og måske mest kendt under
Kejser Nero, var kristenforfølgelserne
nærmest gjort til en sport. Da blev de
kristne en fast del af forestillingerne i
Colosseum, hvor de blev flået ihjel af
løver og andre vilddyr.
Først i år 313 blev forfølgelserne stoppet. I 325 blev kristendommen anerkendt
som en gyldig religion, og i 380 blev det
Romerrigets officielle statsreligion. Dermed var forfølgelsen af de tidlige kristne
i Rom forbi. Det betød dog ikke, at der
ikke fandt forfølgelse af kristne sted.
Der var stadig forfulgte kristne rundt
omkring i den dengang kendte verden.
Men nu var det i en periode i højere grad
kristne, som forfulgte andre kristne.
OMMERSYSSEL ØSTRE PASTORAT

mange forskellige små bevægelser, der
Omkring år 400 rasede striden mellem
blev forfulgt i den tid.
Augustin og Pelagianerne. En konflikt
som bundede i teologiske uenigheder.
Fælles for de fleste forfulgte kristne
er, at de tager Bibelens forfølgelsesmoPelagianerne mente, at mennesket var
tiv til sig. De kan identificere sig med
i stand til at gøre gode gerninger alene
ved den frie vilje. Augustin mente, at
budskaberne om kristenforfølgelse, og
gode gerninger kun kunne ske ved Guds
>>
hjælp. Det var en konflikt, som kostede
mange livet, og som førte til massive
forfølgelser på begge sider af konflikten.
Mange konflikter af lignende karakter
har siden hen fundet sted. Reformationen bød også på massevis af indbyrdes
kristenforfølgelser. Katolikker efter protestanter og omvendt. Men også massevis af mindrekristne samfund, som
opstod under reformationen blev forfulgt. F.eks. Anabaptisterne eller
"gendøberne", som
de hedder på dansk.
De mente bl.a., at barnedåben var ugyldig, fordi
barnet ikke selv var i stand
til at sige "ja" og forstå, hvad
det sagde "ja" til, så de døbte
dem, som var blevet døbt
som børn igen, da de blev
voksne(deraf navnet anabaptister). De er også nævnt i
de Augsburgske bekendelser,
som er en del af folkekirkens
bekendelsesskrifter, som
noget vi i protestantismen tager afstand fra.
Gendøberne blev forfulgt rundt omkring
i hele Europa og blev
henrettet i massevis.
Men de var blot en af
Tegning: © Hans David Hindsholm Matras
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begynder at se sig selv som den sande
form for kristendom, når de nu er det
forfulgte mindretal, ligesom i evangelierne. Det er også noget, man oplever i
dag, når man taler med forfulgte kristne
rundt omkring i verden.
Oplevelsen af at være forfulgt
I dag fortsætter forfølgelsen af kristne
rundt omkring i hele verden, og ind
imellem dukker det også op i nyhedsbilledet – når noget særligt voldsomt sker.
Som da der blev sprængt bomber i tre
kristne kirker og fire hoteller på Sri Lanka i påsken. Det var en terrorhandling,
som var specifikt rettet imod kristne, og
hvor der jo også var tre danske børn som
døde. I december var der en dansk og en
norsk kvinde, som fik skåret hovederne
af i Marokko, hvilket muligvis også var
religiøst motiveret.
Men der er også en hel masse, som vi
sjældent hører om. De koptiske kristne
i Ægypten undertrykkes, anses bredt
som andenrangs borgere og udsættes
jævnligt for vold og terror. De kristne i
Indien er ofte fattige, som konverterer,
hvilket af andre indere ses som et slags
oprør mod det kastesystem, som de er
født ind i. De udsættes også for vold
og trusler fra nationalistiske grupper
af Hinduer.
Det presserende spørgsmål er imidlertid hvorfor? Hvorfor forfølges og
undertrykkes kristne rundt omkring
i verden? Der, hvor det står værst til,
er hvor fundamentalistiske islamiske
grupper såsom Islamisk Stat og Boko
Haram har magt og indflydelse. Man må
selvfølgelig huske, at disse forfølgelser
8

ikke er udelukkende retter sig mod kristendommen. For i de områder er der jo
også en stor modstand mod vesten som
sådan, og de kristne ses i den forbindelse
ikke kun som kristne, men også som en
del af vesten. Der er altså ikke kun tale
om religiøst, men også politisk motiveret
vold. Og det gælder for meget af den
islamiske terror, der finder sted i både
fjerne og nære lande.
Dog må man nok sige, at den religiøse
motivation ofte er en meget central del af
konflikten og volden. Fordi den vestlige
verden historisk set er så præget af kristendommen, at det ikke er til at se bort
fra. På den måde bliver ethvert angreb
på ˮvestligeˮ værdier også et angreb på
kristendommens kultur og værdier. Om
så det har været kejsere, andre kristne
eller fremmede religioner eller politiske
kriser, så er de kristne blevet forfulgt på
baggrund af deres tro. Der er flere organisationer, som kæmper for den fredelige
udbredelse af det kristne budskab, og
de bliver da også hørt og modtaget godt
mange steder. Men det kan altså være
med fare for liv og lemmer.
Om der kommer en egentlig afslutning på 2000 års forfølgelser, virker
tvivlsomt, og en fredsommelig løsning
er endnu ikke fundet. Derfor er der da
heller ikke nogen lykkelig slutning på
denne artikel. Det er blot en påmindelse
om, at forfølgelser af kristne stadig er en
del af verden i dag, og at selvom det er
meget fredeligt at være kristen i dagens
Danmark, så er det værd at huske på alle
dem, som ikke kan dyrke deres tro i fred.
Hans David Hindsholm Matras
OMMERSYSSEL ØSTRE PASTORAT
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KORDEGN i pastoratet
Anette Buchardt
Christensen,
kordegn
i Ommersyssel
Østre Pastorat

Foto: © psp

Jeg hedder Anette Buchardt Christensen,
jeg er kordegn og har arbejdet som sådan
siden 2008. Jeg er født og opvokset i
Vorup, men vi har været noget omkring,
idet vi i 1975 flyttede til Sjælland, fordi
min mand skulle begynde på Politiskolen i København. Vi flyttede tilbage til
Jylland i 1986, hvor vi flyttede til Thy,
og nu er vi så bosiddende i Hadsund, så
man kan sige, at ringen er ved at være
sluttet.
Jeg har været ansat i Vive Hadsund
Pastorat frem til 2016, hvor jeg gik på
efterløn, derefter har jeg haft forskellige
vikariater, blandt andet i Viby Kirke,
Langå Kirke, Hans Egede Kirke i Aalborg og senest i Støvring, Sjørup og
Gravlev kirker, og nu er jeg så heldig
at få mulighed for en tid at være ansat i
Ommersyssel Østre Pastorat.
Jeg holder utrolig meget af arbejdet
som kordegn, og måske derfor har jeg
også så svært ved at stoppe helt; det giver
for mig så meget mening at være kordegn. Jeg har i mit tidligere arbejdsliv
beskæftiget mig meget med regnskab,
både på det private arbejdsmarked og
inden for den offentlig sektor, men jeg er
ikke i tvivl om, at jeg, da jeg begyndte i
Hadsund Kirke for snart mange år siden,
havde fundet min rette hylde.
10

Jeg er gift med Hans, og vi har her i
maj kunnet fejre vores 44 års bryllupsdag.
Vi har to børn og nu også fire dejlige
børnebørn, alle drenge.
Jeg synger i Hadsund Koret, hvor jeg
også sidder i bestyrelsen. Jeg skal helst
have gang i noget hele tiden og bliver
derfor ofte involveret i mange ting, jeg
har også i en årrække været kasserer
i Dansk Politihundeforenings Aalborg
afdeling, det er nemlig en anden af min
store interesser, at træne hund, min mand
og søn har samme interesse, vi har hver
vores schæferhund, og vi træner nu i Politihundeforeningen i Brovst. Derudover
syr jeg patchwork og strikker, men en tur
til havet på jagt efter rav eller en bog, når
tiden er til det, holder jeg også meget af.
Desuden er jeg tovholder på "Dåbskludestrikkecafeen" i Hadsund Kirke, hvor
14-15 meget engagerede damer mødes en
gang i måneden for at strikke klude til
dåbsbørn i Hadsund eller Vive Kirker. 
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GRAVERE i pastoratet
Karina Reinhold,

Gitte Skøtt,

graver i Kærby

graver i Havndal

Foto: © psp

Foto: © psp

Jeg hedder Karina, er 48 år gammel,
bosat i Kærby og mor til 2 børn, Helena
på 24 og Jonas på 20.
Jeg har de sidste 20 år været selvstændig kosmetolog og fodplejer med egen
klinik i Randers med 3-5 ansatte. For
ganske nylig var det tid til forandring,
og jeg valgte at flytte min klinik hjem
til Kærby til mere rolige omgivelser. En
beslutning, der gjorde, at jeg kan kombinere mit arbejde med min passion, nemlig naturen. Jeg blev ansat i september
sidste år ved Kærby Kirkegård og er i
fuld gang med at lære nyt og suge viden
til mig. Helt fremmed er arbejdet ved
kirken dog ikke for mig, da min mors
mand har været involveret i Assens Kirke
de sidste mange år.
Mange i min omgangskreds mente, at
jeg var tosset, da jeg fortalte dem, at jeg
havde søgt stillingen som graver. Hvad
vil pigen med det lyse hår og de lange
negle dog på en kirkegård.
Sandheden er, at når jeg færdes på Kærby Kirke, finder jeg ro i mit sind og får
lov til at være ude under åben himmel,
hvilket er dejligt for min sjæl. 

Jeg bor i Spentrup med min kæreste og
mine to piger på snart 10 og 11 år. Jeg
er egentlig uddannet pædagog og har
arbejdet i en vuggestue i Kristrup i en
del år, men i 2011 gik jeg ned med stress.
Med et brag. Jeg havde brug for fuldstændig at skifte kurs, og derfor søgte
jeg jobbet som gravermedhjælper ved
Asferg, Fårup og Lem kirker. Lem kirke er min barndomskirke, og den blev
mit lille hjertebarn at passe. Det var ren
terapi at komme ud og rykke ukrudt op,
og jeg nyder det stadig. Efter nogle år
som medhjælper havde jeg fået mod på
at stå på egne ben, og jeg var træt af at
suse rundt mellem tre kirkegårde hele
tiden. Derfor søgte jeg til Havndal, da de
manglede en graver. Dorit i Kastbjerg og
Birgitte i Udbyneder kendte jeg gennem
vores erfagruppe, og jeg er superglad for
at arbejde sammen med dem, når der er
brug for det. Men nyder også mine dage
alene med fuglesangen.
Jeg trives i den grad i Havndal, og jeg
nyder at være min egen chef. Det er så
dejligt med den store afveksling, der
er i en gravers arbejde og i den frihed,
der ligger i selv at kunne tilrettelægge
dagens arbejde. 
>>
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GRAVERE i pastoratet
Camilla
Bjørnsholm
Nielsen,
graver i Råby

Foto: © psp

Min fødeby er Sønderbæk, med dåb i
Sønderbæk Kirke. Jeg er opvokset i Randers sammen med min mor, boende i
rækkehus og gik på Østervangsskolen.
Mange af mine weekender har jeg brugt
ude i naturen ude ved min far, som bor
midt i et større skovområde i Tjele nær
Hammershøj. Mine heste står i skoven
ude ved min far. Dem har jeg haft, siden
jeg var et lille barn og har haft mange
fantastiske barndomsminder med dem
dér i naturen. Blev konfirmeret i Andreas kirken, beliggende i Randers op ad
Nordre kirkegård.
Da jeg afsluttede 9. klasse i folkeskolen,
begyndte jeg på Landmandsuddannelsen og færdiggjorde den. Fik arbejde
som den dagligt fungerende leder af en
kvæggård med en fuldtidsmedhjælper
nær Farsø. Her arbejdede jeg, indtil jeg
fik allergier, som gjorde, jeg ikke kunne
arbejde i landbruget længere.
I august sidste år fik jeg muligheden
for at søge et vikariat hos Råby kirke
som medhjælper, søgte det og var heldig
at få jobbet. Blev hurtig rigtig glad for
jobbet og søgte derfor stillingen som den
fungerende graver, da den blev opslået.
Det var med meget stor glæde, at jeg
den 1. marts 2019 overtog stillingen som
graver i Råby. Jeg glæder mig til mange
12

år i Råby, med arbejdet på kirkegården,
med kirke- og kirkegårdsgængere og
med mine kollegaer i Ommersyssel
Østre Pastorat.
Når jeg ikke er på arbejde, tager jeg
hjem til Hammershøj, hvor jeg lige er
flyttet sammen med min kæreste. Vi bor
i rækkehus, sammen med min Hellig
Birma kat Findus. 

Bjarne Hansen,
graver i Sødring

Foto: © psp

Jeg er 44 år, gift og har tre børn. Min
søgen efter det helt rigtige job har ført
mig vidt omkring.
Jeg er ud af en fiskerfamilie, og derfor
faldt det meget naturligt at starte mit
arbejdsliv som erhvervsfisker. I ca. fem
år var jeg ansat på en ”kutter” hjemhørende i Bønnerup Strand på Djursland.
Tiden ændrede sig, og det blev svært
at komme hjemmefra, så jeg forlod mit
job som fisker og tog arbejde på mejetærskerfabrikken Dronningborg Industries.
Her var jeg ansat i montagen i ca. fem år.
Fysikken drillede, så jeg var nødt
til at søge helt nye veje. En gymnasiel
uddannelse efterfulgt af en finansøkonom uddannelse blev løsningen. Jeg har
altid haft interesse i økonomi, så bankrådgiver blev det nye mål. Bankrådgiver
OMMERSYSSEL ØSTRE PASTORAT
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blev det dog ikke til. I stedet fik jeg job
i Dansk Supermarkeds finansafdeling.
Her var jeg en del af et team, der stod for
Dansk Supermarkeds daglige likviditet.
Jeg blev aldrig rigtig glad for jobbet i
finansafdelingen. Stillesiddende arbejde
kombineret med en lang transporttid
til og fra job var ikke mig. Jeg valgte at
søge job, som var tættere på mit hjem.
Byggeri var også et interesseområde,
så jeg søgte til XL byg Øster Tørslev. Jeg
blev voksenelev i tømmerhandelen, hvor
jeg primært lavede tilbud til privatpersoner, varedisponering og indkøb.
Stillingen som graver ved den ”mødrene” kirke i Sødring blev slået op, og
jeg søgte og fik stillingen 1. oktober 2014.
(tidligere besat af mormor og morfar og
siden af min mor).
Til indsættelsen af den nye graver
(-mig) sagde præsten:
”Jeg har talt med din mormor og morfar, de sagde at de havde været meget
glade for den tid, de havde arbejdet som
gravere.
Ligeledes har jeg talt med din mor.
Hun meddelte, at hun også havde været
meget glad for jobbet som graver i Sødring. ”Så du har saftsuseme også bare
at blive glad for jobbet!”, sagde præsten
Det blev jeg så. Jeg er utrolig glad for
alsidigheden ved graverjobbet, og føler
stort ejerskab af Sødring Kirke. Endelig
har jeg fundet min rette hylde. 
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Englesmil
Den lokale præst mødte Jens, da han nærmest
væltede ud fra det lokale værtshus.
Præsten: "Jens, jeg ked af at sige det,
men jeg tror desværre ikke, vi ses i himlen."
Jens: "Er du sikker?...Hvad har du da gjort?"
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Arrangementer
September - November 2019

»Efterårsbuket«
Foto: © psp
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Fredag d. 6. september kl. 9.30
Seniorcafe, menighedshuset i Hald

menighedshuset i Hald: Sognepræst Peder Svejgaard vil fortælle om sit og 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 d. 8. september kl 14.00
Konfirmandindskrivning i Øster Tørslev Kirke
Pressefoto.

Søndag d. 15. september kl. 14.30
Cafekoncert m/Toner af guld – m/temaet ”Matador”.
Ommersyssel Østre Kirkecenter

Hvad får man, når man blander forkærligheden for Matador med passionen for musik og interessen for historie? Man får følgende cocktail: ”Matador i ord og toner – et koncertforedrag.”
Musikken, der indgår i Matador, er et relativt uudforsket område, som Toner af Guld med
stor entusiasme har kastet sig over. Tidens toner med Marguerite Viby, Leo Mathiesen, Lulu
Ziegler og Ib Schønberg understreger stemninger af glæde, vemod, munterhed og drama.
Det samme gør Rødes bryllups-optræden, de tyske soldaters traurige lieder samt indslag
på Postgaarden af finkulturel karakter. Toner af Guld guider publikum på en musikalsk
tidsrejse fra 1929-1947, hvor genrerne er bredt repræsenteret med alt fra operette til revyviser og jazz. Numrene bindes sammen af små fortællinger om TV-succesen, musikken
og perioden, og de integrerede fællessange afrundes på festlig vis af Konsulinde Holms
sølvbryllupspoesi på ”Sølvstænk i det gyldne hår”.
Den midjyske duo, Toner af Guld, består af ægteparret Helle og Dynes Skovkjær – en klassisk sopran og en klaverspillende bedemand. Helle og Dynes har gennem ni år optrådt
sammen ved talrige kirke- og sognekoncerter og private og offentlige arrangementer med
et bredt repertoire, bestående af operette, musical, wienermusik, viser og evergreens samt
den danske salme- og sangskat. De har begge en fortid som skuespillere på sommerspillet
Busbjerg, hvor de traf hinanden i 2008.
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Onsdag d. 18. september kl. 19.00
Læsekreds i Ommersyssel Østre Kirkecenter
(”Lykke Per”)
Torsdag d. 19. september kl. 19.00-21.00
Aldershvile, Havndal
Syng sammen v/VOKO og Niels Erik Nies.

NYT • NYT • N

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

Torsdag den 19. september kl. 19.00
Koncert: Cohen i kirken. I Råby Kirke

Store sange og prægtig poesi. Oplev en koncert med sange af Leonard
Cohen og et besøg i digterens univers med Karsten Holm & Cohen Trioen.

Lørdag d. 21. september kl. 14.00
Kirkebio: ”Inderst inde”, i Ommersyssel Østre Kirkecenter

I denne animationsfilm, som både er for børn og for voksne, får man svaret på, hvad der
foregår inde i hovedet både på en selv og andre mennesker.
Pigen Riley er netop flyttet med sine forældre til San Francisco, og hendes følelser er
naturligvis flyttet med. Inderst inde, altså i hendes tanker, bor der nemlig fem grundlæggende følelser, der får Riley til at tænke og gøre enten det ene eller det andet. Deres navne
er Glæde, Frygt, Afsky, Triste og Vrede. De findes i alle mennesker, men særligt Glæde er
gået en hård tid i møde hos Riley, der savner sin gamle by og venner. Rileys følelser er dog
noget ganske særligt, og sammen drager de ud på et eventyr i forsøget på at gøre hende
glad for hendes nye tilværelse.

Søndag d. 29. september kl 10.30
Høstgudstjeneste i Maria og Lars Maagaards lade

I år fejrer vi høstgudstjeneste i laden på Lønagergård, Hadsundvej 420, Hald, 8983 Gjerlev
J. Gudstjenesten er en fællesgudstjeneste for hele Ommersyssel Østre Pastorat, og alle tre
præster medvirker. Efter gudstjenesten er der hot dogs!

Søndag 29. september kl. 14.30
Forfattereftermiddag med Christina Hesselholdt
i Øster Tørslev sognehus.

Christina Hesselholdt fortæller om og læser op fra sine to dokumentarromaner Vivian (2016), der handler om den amerikanske
gadefotograf Vivian Maier, og Virginia Is For Lovers (2019) der
handler om et dobbeltmord i Virginia, USA. Begge romaner er
fiktioner bygget på skeletter af virkelighed.

ARRANGEEMENTER
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Onsdag d. 2. oktober kl. 10.00
Højskoleformiddag, sognehuset i Øster Tørslev

Erni Geertsen fra Dalbyneder. Aktiv sygeplejeplejerske i 50 år.

Onsdag d. 2. oktober kl. 19.00
Læsekreds i Ommersyssel Østre Kirkecenter
Torsdag d. 3. oktober kl 19.30
Koncert med Artos Quartet
i Dalbyneder Kirke

Strygerkvartetten er opstået ud af et venskab og fælles kærlighed til repertoiret for
strygerkvartetter.
Visionen er at spille strygerkvartet på
allerhøjeste niveau, og repertoiret er i øjeblikket de allerstørste strygerkvartetter af
bl.a. Schubert, Shostakovich, Beethoven
og Ravel.

Pressefoto.

Fredag d. 4. oktober kl. 9.30
Seniorcafe, menighedshuset i Hald

Jette og Per Andersen kommer og fortæller og viser billeder om deres projekt ”House of
Hope” i Tanzania.
”Dette er beretningen om, hvordan et tilfældigt møde mellem to mennesker for mange
år siden blev begyndelsen til en skole. En skole i en guldgravermine i det nordvestlige
Tanzania, et meget fattigt område. ”House of Hope” giver dagligt børnene mulighed for
undervisning og et håb for fremtiden.”

Søndag d. 6. oktober 19.30
Koncert med Mads Toghøj
i Kærby Kirke

Mads Toghøj er en musikalsk arbejdsmand og har i mange år spillet på beværtninger, festivaler, byfester og kulturhuse
med mere, over det meste af landet. Mads'
repertoire byder udover hans egne sange også på en masse gode gammeldags
covernumre i country- eller americana
genren. Det kan hænde, at Mads tager en
Pressefoto.
afstikker til rock/bluesgenren eller måske
lidt fra det irske? og måske lidt fra den danske guldalder, som folk kan synge med på. Alt
er muligt. Johnny Cash, Elvis Presley, John Denver og Kris Kristofferson er nogle af de
kunstnere, som Mads holder af at fortolke.
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Gudstjenester
September - November 2019

»Jeg er vejen, sandheden og livet.«
Foto: © psp
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Gudstjenesteliste

Dalbyneder

Dalbyover

Enslev

Gjerlev

Hald

1.9

11. s. e. Trinitatis

8.9

12. s. e. Trinitatis

15.9

13. s. e. Trinitatis

22.9

14. s. e. Trinitatis

29.9

15. s. e. Trinitatis

Fælles høstgudstjeneste i Hald **

6.10

16. s. e. Trinitatis

10.30

13.10

17. s. e. Trinitatis

20.10

18. s. e. Trinitatis

27.10

19. s. e. Trinitatis

3.11

Allehelgen

9.00
10.30
10.30

9.00

14.00

10.30
9.00

14.00

21. s. e. Trinitatis

17.11

22. s. e. Trinitatis

19.00

24.11

Sidste s. e. Trinitatis

10.30

Lone Kjær Nyeng

9.00
10.30

10.11

Peder Svejgaard Pedersen

10.30

13.00

10.30
9.00

9.00

14.00

14.00

10.30

9.00
9.00

10.30

* 8/9 Ø. Tørslev konfirmandindskrivning.
** 29/9 Fælles Høstgudstjeneste i Hald.

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

Foto: © Camilla Bjørnsholm Nielsen

13.00

Havndal

Kastbjerg

Kærby

Råby

9.00

Sødring

Udbyneder

Ø. Tørslev

19.00

10.30

10.30

1.9

14.00 *

8.9

10.30

15.9

10.30
9.00

10.30

9.00
10.30

22.9

9.00

29.9

Kirkebil kan benyttes.
14.00

15.30
9.00

9.00

10.30

10.30

15.00

16.00

13.10

15.30
9.00

20.10

10.30
9.00

15.00

16.00

13.00

15.00

10.30

27.10

16.00

3.11
10.11

9.00
10.30
9.00

6.10

9.00

9.00

Gudstjenester på Åbakken, Øster Tørslev:
3/9 kl. 14.30 Peder Svejgaard
1/10 kl. 14.30 Hans David Hindsholm Matras
12/11 kl. 14.30 Lone Nyeng
22/12 kl. 14.30 (obs: søndag) Susan Ballegaard
Gudstjenester i Havndal Kirke,
kaffe på Aldershvile:
8/10 kl. 14.00 Peder Svejgaard
3/12 kl. 14.00 Hans David Hindsholm Matras

10.30
10.30

17.11
24.11

”Alle gode gaver,
de kommer oven ned,
Så tak da Gud, ja, pris da Gud
for al hans kærlighed!”
Jakob Knudsen 1891
Fra Hald-bakken en høstdag.
Foto: © psp
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Tirsdag d. 15. oktober kl. 19.00
Kirkebio: ”Darkest Hour” i Ommersyssel Østre Kirkecenter

En autentisk beretning om den mørkeste stund i Storbritanniens historie, hvor enhver
beslutning kan være katastrofal, og landets fremtid balancerer på en knivsæg. Den legendariske premierminister, Winston Churchill, står over for den vanskeligst tænkelige opgave.
Anden Verdenskrig er brudt ud, og en invasion er nært forestående. Den britiske hær er
sendt til Dunkerque i Frankrig i et forsøg på at stoppe Hitlers tropper, men det viser sig
hurtigt, at situationen er håbløs, og at krigen sandsynligvis vil få en brat ende, hvis ikke
soldaterne bliver hjulpet hjem.
Gary Oldman spiller helt forrygende i rollen som den store statsmand. Rollen gav ham
både en Oscar og en Golden Globe.

Søndag d. 20. oktober kl. 16.00
Kirkekoncert m/Den Jyske Sinfonetta i Gjerlev Kirke,
som fremfører udvalg af Bachs passioner.
Onsdag d. 23. oktober kl. 19.30
Sogneaften m/provst Thomas Reinhold Rasmussen
i Hald Menighedshus
Dåbens lys er tændt, når livet slukkes: Folkekirkens gudstjeneste og ritualer er til debat. Man siger, at det moderne
menneske kan have svært ved at forholde sig til begreber
som arvesynd, dåbens betydning og gudstjenestens form.
I år er udkommet tre rapporter, som sætter fokus på dette
område. Aftenens foredrag vil særligt koncentrere sig om
dåben, og den position den har i folkekirken, og hvorledes
vi kan forholde os til de store ord, som dåben rummer: nåde,
frelse, synd og liv. Det handler om de største ting i livet, og
det vil foredraget også gøre.

Onsdag d. 30. oktober kl. 19.30
Spil-dansk-dag med Rasmus Skov Borring
i Ommersyssel Østre Kirkecenter.
Onsdag d. 6. november kl. 10.00
Højskoleformiddag m/Jens Bach Andersen i sognehuset i Øster Tørslev

Forfatter, gårdejer og agronom Jens Bach Andersen, Nørbæk, fortæller om sin bog: Helstedgård
Bogen følger figuren Peter Kämper fra Holsten, hvis mor er dansk og kommer fra Randers.
I 1915 rejser Peter til Randers for at besøge sin fætter og aflevere nogle af sin afdøde mors
ejendele til familien i Randers. På det tidspunkt har han netop mistet sine to sønner ved
fronten og ender med at blive boende i Randers og bygge en ny tilværelse op på Helstedgård. Helstedgård ud mod Hobrovej i det nordlige Randers syner i dag ikke af meget, men
stedet emmer af historie. Da den kendte og rige Randers-hestehandler, Christian RasmusARRANGEEMENTER

23

sen, byggede gården 1917-19, var det et imponerende byggeri, der dominerede bybilledet.
Senere har Helstedgård været anvendt som flygtningelejr, som center for olieboringer og i
en periode som Randers specialarbejderskole.

Fredag d. 8. november kl. 9.30
Seniorcafe, menighedshuset i Hald.

Kom med hospitalspræsten på arbejde. Hospitalspræst i Randers Joan Møller Molbo kommer
og indvier os i lidt om sit arbejde.
Mange spørger: "Hvad laver en hospitalspræst egentlig?" Måske fordi man har svært
ved at forestille sig, hvordan en hospitalspræsts hverdag og -nat ser ud. Det har man nu
mulighed for at høre nærmere om gennem dette foredrag. En hospitalspræst er præst for
både patienter, pårørende og personale. At være hospitalspræst er at arbejde i et felt, hvor
man i høj grad møder mennesker i krise, sorg og fortvivlelse, men samtidig et arbejde der
er fyldt af liv, kærlighed og mening.

Tirsdag d. 12. november kl. 19.30
Lisbeth Hansen om hjælp til fattige i Ghana: ”Fru Hansens plan”.

Lisbeth Hansen arbejdede som frivillig i Ghana første gang i Januar 2014, hvilket blev
begyndelsen for ”Fru Hansens Plan”. Foreningen er siden vokset støt og har til formål
at støtte de udsatte familier i Ghana og forbedre lokalsamfundet, primært ved at bygge
brønde og renovere skoler. Lisbeth fortæller om sit arbejde med at forbedre forholdende
blandt de fattige i Ghana.

Tirsdag d. 19. november kl. 19.30
Julekoncert m/Calypso Steelband i Hald Kirke.
Torsdag d. 21. november kl. 19-21
Syng sammen v/VOKO og Niels Erik Nies på Aldershvile i Havndal.
Tirsdag d. 26. november kl. 19.00
Kirkebio: ”Vores kirker” i Ommersyssel Østre Kirkecenter.

Der er lavet en lang række film om vore smukke kirker i provstiet.
Denne aften viser Flemming Ørnbøll film om kirkerne i Sødring og i Hald.

Kommende Arrangementer:
Onsdag d. 4/12 kl. 10.00

Højskoleformiddag i Sognehuset i Øster Tørslev.

Fredag d. 6/12 kl. 9.30

Seniorcafe, Menighedshuset i Hald.
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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.
Første gang efter sommerferien er 11. september.
Vi skal læse ˮTelefonenˮ af Ida Jessen.
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Leder: Karen Iversen, tlf. 86 47 46 55.
Alle er velkomne. Og man behøver ikke bo i Hald for at deltage!

LÆSEKREDS

LÆSEKREDS
i Ommersyssel Østre Kirkecenter
mødes den 18. september

og diskuterer ˮLykke-Perˮ af Henrik Pontoppidan.
Øvrige datoer for efteråret: 2/10 og 6/11.
Tilmelding til Lone Nyeng på tlf. 8647 4342.

SEPTEMBER - NOVEMBER 2019
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MEMENTO MORI
Efterår er forfaldstid.
Efterår minder os om, at vi skal dø.
I efteråret falder også Allehelgen,
hvor vi mindes de døde.

I

efteråret falder blade af træerne og
bliver til muld. Forgår. Men kun for at
indgå i naturens store cyklus. Vinter
stunder til, men så følger et forår, hvor alt
spirer og gror. Tænk, at livet koster livet.

Forfaldet minder os om, at vi alle har
livet til låns; om at vi skal dø. I kirkerne,
hos os i Øster Tørslev og i Sødring er
dødeligheden symboliseret ved Memento Mori figurer i epitafier, som jo egentlig

Allehelgen i Gjerlev Kirke 2018. Foto: © psp
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Foto: © Camilla Bjørnsholm Nielsen

Memento Mori. På epitafie i Øster Tørslev Kirke.
Foto: © psp

Memento Mori. På epitafie i Sødring Kirke.
Foto: © psp

er 1600-tals gravminder skåret i træ. De
hænger inde i kirkerne, fordi de velhavende blev begravet inde i kirkerne. I
Sødring er det en putti, der holder et
timeglas. Vor tid løber ud. I Øster Tørslev
er det en putti, der rækker en muslingeskal frem, hvori en sæbeboble ses.
Sæbebobler, ved vi alle, lever kun kort,
så det er et rigtig stærkt memento mori.
Men netop den figur er måske som så
meget af barokkens symbolik dobbelt.
For tolker man den forgyldte kugle som

en perle, ja, så er perlen i muslingeskallen et symbol på den frugtsommelige
Maria, og dermed et symbol på dødens
overvinder Kristus. Jo, jo, det gamle kirkeinventar har sit at bringe.
Ved Allehelgen mindes vi de døde og
de i det forgangne år døde i særdeleshed.
Og vi tænder lys. Gitte Christoffersen,
graveren i Gjerlev, havde til sidste Allehelgen skabt denne smukke lysbakke.
/psp

SEPTEMBER - NOVEMBER 2019

27

Foto: © psp

23 år gammelt
Råby-ønske opfyldt

D

et er 23 år siden, at man i Råby
konstaterede, at kirkegårdsdiget
ud mod syd var mere end brøstfældigt. Som årene gik, faldt det mere
og mere sammen, og på et tidspunkt
var man nødt til at sætte store skærme
op for at forhindre folk i at komme ind
til det, og for at forhindre, at dyr kom
ind på kirkegården. Det til trods har det
grundet manglende økonomi fået lov at
stå. Men nu i forsommeren 2019 er der
endelig sket noget.
Først kom en af Nationalmuseets folk
på besøg for at lave en undersøgelse af,
om der under det brøstfældige dige var
spor af dels en grav/grøft, dels en vold.
Der blev en smuk morgen ved hjælp af
28

en rendegraver lavet en søgerende, men
der viste sig ikke end i bedste fald sporadiske spor af noget gammelt. Den slags
undersøgelser er vigtige for at få viden
om vore forfædres gøren og laden, men
her var sporet blindt. Nu var vejen åben
for, at hele syddiget kunne nedbrydes, og
i stedet er der plantet en dobbeltrække
af bøg hele vejen hen langs kirkegårdens
sydside. Udenfor denne er en skråning,
som er tilsået med græs, og alleryderst
et hegn, der skal hindre (rå)dyr og andre
vilde dyr i at trænge ind på kirkegården.
Når den tager fat, vil det blive smukt og
enkelt. Arbejderne er udført af lokale
entrepenører i samarbejde med landskabsarkitekt Hans Lund. Ved samme
OMMERSYSSEL ØSTRE PASTORAT
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kombineret graverfacilitet og sognehus
med mødelokale til 50 mennesker, så det
kirkelige liv i det gamle pastorat kan
opretholdes. Der er udarbejdet et projekt
af arkitekt Gert Madsen, Hadsten, som
rådet nu arbejder med at få realiseret til
alles glæde. 
Foto: © psp

lejlighed er der også plantet en nord-sydgående hæk på selve kirkegården, så den
østligste del nu henligger i græs. Også et
stort område i kirkegårdens sydvestlige
ende er udlagt i græs, så det bliver ren
øjenfryd, når græsset taget fat. Endelig
er der til erstatning for tre ahorn, der
truede med at vælte norddiget, nyplantet
tre store ahorn for at give kirkegården
karakter. På billederne kan man se dels
arbejdet med søgerenden, dels den nye
hæk og de nye træer. Rådet er uendelig glad for, at det efter så mange år er
lykkedes at komme igennem med det
store projekt.
PS: Råbys gamle præstebolig er sat til
salg. Meningen er, at man vil beholde
hjørnegrunden Udbyhøjvej/Toftevejen
for her ad åre at opføre ny bolig. Endvidere er et jordtilliggende på ca. 5 hektar
frasolgt efter udbud. Provenuet af de to
salg tænkes anvendt til opførelse af en ny
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Gjerlev Kirke

T

genindviet

orsdag den 4. juli var en festdag i
Gjerlev. Efter et halvt års lukning,
hvor kirken indvendigt er blevet
hovedistandsat under ledelse af arkitekt
Bruno Viuf Larsen fra VMB-arkitekter,
blev den genindviet ved en flot gudstjeneste ved en festgudstjeneste ved biskop
Henrik Wigh-Poulsen.
Kirkens vægge fremstår hvide og rene
efter nykalkning, gulvene er lagt om,
bænkeværket er nymalet i nye farver
valgt af rådet i samarbejde med konservator Bent Jakobsen, døbefonten har
fået ny placering, og flere andre mindre
ting er opfrisket og nogle ændret. Især
vil man kunne nyde, at kirkens historiske krucifiks fra 1600-tallet nu pryder
SEPTEMBER - NOVEMBER 2019

altret, så kirken fremstår meget enkel og
stilren. I samme omgang er alterbordet
og knæfaldet fornyet. Desværre nåedes
den endelige staffering (partielle bemaling) ikke til festdagen, da de fornødne
myndighedstilladelser først forelå meget
sent, men det vil blive udført snarest efter
sommerferieafviklingen. I samme anledning er der foretaget nyophængning af
præsterækketavlerne, ligesom det gamle
alterbillede er ophængt nederst i skibet.
Menighedsrådet og præsterne er sikre
på, at denne hovedistandsættelse vil
være til fryd og glæde for menigheden
og gudstjenestelivet i Gjerlev.
Peder Svejgaard Pedersen
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Tak for
mange
gode år
Tak for mange gode år, Ulf, i Råby, Sødring og Ommersyssel Østre Pastorat.
Din musik er i orglerne og væggene
gemt, i kirkerne rundt om i Ommersyssel
Østre pastorat.
Vi vil gerne sige TAK for dine musikalske evner og viden, både som organist
og korleder, som vi har nydt godt af i
sognene.
TAK for din fleksibilitet og innovative
tilgang til samarbejdet i Ommersyssel
Østre Pastorat, da det blev besluttet.
Vi er stolte af, at du har fået mulighed
for at spille ved den Danske Kirke i Paris,
samtidig med at du skal studere.

Vi vil gerne ønske dig held og lykke fremover, fortsæt med at inspirere
andre med dine musikalske evner, og
må tonerne i både mol og dur følge dig.
Du får lige et par linier med fra B.S.
Ingemann, 1850:
”Tider skal komme, tider skal henrulle,
slægt skal følge slægters gang”
Vi ønsker det bedste for dig i din fremtidige færden.
Råby- og Sødring Menighedsråd og
Ommersyssel Østre Pastorat.
Mona Jensen
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NYT fra pastoratet

Børnekoret
»KIRKEUGLERNE«
Efter sommerferien begynder et nyt
børne- og kirkekor
i Havndal for 3.-6. klasse.
Koret får navnet »KIRKEUGLERNE«
og øver hver tirsdag
i Havndal Kirke kl. 14.15 - 15.45.
Første gang tirsdag den 3. september.
Koret ledes af organist Niels Erik Nies.
Evt. spørgsmål rettes til korlederen
på mobil: 51 72 34 10 eller
på mail: niels.e.nies@mail.dk.

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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Babysalmesang
Nu kan du gå til babysalmesang med dit barn!
Det er for børn i alderen 1 mdr. til 12 mdr.
Onsdage i ulige uger kl. 10-11
i Øster Tørslev Kirke
Onsdage i lige uger kl. 10-11 i Gjerlev Kirke.
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
For dagplejebørn - og det finder sted
i Hald menighedshus, i Gjerlev Kirke,
i Øster Tørslev Kirke,
Dalbyover Kirke og Havndal kirke.
Kontakt Sara Faxholm for nærmere
oplysninger på tlf. 6098 2002.
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PROGRAM

for Indre Mission i Gjerlev
11/9 Indre mission Fødselsdag og høstfest
v/Kristian Grøn kl 18 i Tabor med fællesspisning, Tilmelding på tlf. 86474199 eller
51709187 senest 28. August.
25/9 K.F.U.M. Soldatermissions årsmøde
i Tabor kl 19.30 v/Anders Nielsen, med
lotteri for soldatermissionen. Medbring
gevinster.
9/10 Eftermiddagsmøde i Tabor kl 14,
v/Pia Vestergaard fra Randers.
23/10 Efterårsmøde I Tabor kl 19.30
v/Kristian Vestergaard fra Randers.
30/10 Samtalemøde i Tabor kl 19.30
v/Gunnar Nielsen 2. Mos, 20,1-17 & 5.
Mos 5, 6-21.
11/11 Møde i Tabor kl. 19.30 v. Grethe
Friberg fra Allingbro.
13/11 Møde i Tabor kl 19.30 v/Rith Worm.
27/11 Eftermiddagsmøde kl 14 v/Egil
Kildeholm Jensen.
Udover disse åbne arrangementer er der
to bibelkredse. De holder møde således:

Bibelkreds: 4/9, 3/10, 4/11
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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Konfirmander 2019

Dalbyover Kirke

Enslev Kirke

Kærby Kirke

Kastbjerg Kirke

Øster Tørslev Kirke

Råby Kirke

Sødring Kirke

Udbyneder Kirke
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Nyttige adresser
SOGNEPRÆSTER:
Lone Nyeng (kbf.)
Haldvej 8A, Hald, 8983 Gjerlev J.
Tlf. 86 47 43 42. Mail: lkny@km.dk
Peder Svejgaard Pedersen
Kærvejen 1, Øster Tørslev, 8983 Gjerlev J.
Tlf. 86 47 60 15. Mail: ppe@km.dk
Hans David Hindsholm Matras
Udbynedervej 16, Udbyneder, 8970 Havndal
Tlf. 86 47 02 25. Mail: hdma@km.dk
ORGANISTER:
Anker Sigfusson
Solsikkevej 11, Vivild, 8961 Allingåbro.
Tlf. 20 52 07 79.
Mail: anker.cellomusik@gmail.com
Niels Erik Nies
Platanvej 53, 2. mf., 8930 Randers NØ
Tlf. 51 72 34 10. Mail: niels.e.nies@mail.dk
Vikar: Marie Daugaard
KIRKESANGERE:
Annette de Hemmer
Haslevgårde bakker 49, Als, 9560 Hadsund.
Tlf. 26 13 00 80.
Mail: dehemmer@hotmail.com
Sara Faxholm Christensen
Præstebakken 8, 8983 Gjerlev J
Tlf. 60 98 20 02.
Mail: taktogtone8983@gmail.com
Kirsten Fuglsang-Damgaard
Tlf. 30 62 04 16. Mail: kirstenfd@live.dk
KORDEGNKONTOR:
Ommersyssel Østre Pastorat
Tønagervej 11, 8983 Gjerlev J.
Tlf. 86 47 46 97
Eva B. Madsen,
Tlf. 52 16 76 00. Mail: ebma@km.dk
Anette Buchardt Christensen,
Tlf. 52 16 77 37. Mail: abc@km.dk
Kordegnene træffes telefonisk alle
hverdage mellem kl. 9 og 13.
Træffes desuden personligt efter aftale.

38

DALBYNEDER
Formand: Annette Wickstrøm,
Vestervangsvej 3, Dalbyneder, 8970 Havndal.
Tlf. 22 35 83 28. Mail: annwic@micwic.dk
Kirkeværge: Ulrik Marcel Høhrman,
Kirkebakken, Dalbyneder, 8970 Havndal.
Tlf. 23 28 61 94.
Mail: ulrik.marcel@securitas.dk
Graver: Peter Hevring Kristensen,
Hvidkløvervej 4, 8983 Gjerlev J.
Tlf. 40 25 65 07. Mail: phk69@hotmail.dk
DALBYOVER
Formand: Anders Bach Andersen,
Møgelvangsvej 30, Dalbyover, 8970 Havndal.
Tlf. 86 47 30 09.
Mail: aaledamgaard@mail.tele.dk
Kirkeværge: Karsten Brun, Brendstensvej 15,
8970 Havndal. Tlf. 29848506.
Mail: karstenvisbechbrun@gmail.com
Graver: Lone Hansen, Elmelundsvej 12,
Dalbyover, 8970 Havndal. Tlf. 24 81 12 74.
Mail: elmelunden12@hotmail.com
ENSLEV
Formand: Se Gjerlev.
Kirkeværge: Lise Brøndum,
Fosevej 9B, 8983 Gjerlev J.
Tlf. 28 93 44 86.
Mail: lise.broendum@hotmail.com
Graver: Else Pedersen, Birkebakken 2,
8970 Havndal, Tlf. 42 19 20 62.
Mail: enslevkirke@gmail.com
GJERLEV
Formand: Erik Pedersen,
Alsagervej 14, 8983 Gjerlev J
Tlf. 29 44 52 75.
Mail: malerforretning@pedersen.mail.dk
Kirkeværge: Karen Christensen
V.G.Andersens Vej 15, 8983 Gjerlev J.
Tlf. 30 23 74 43.
Mail: karenogeli@mail.dk
Graver: Gitte Christoffersen
Tlf. 60 98 20 01.
Mail: gjerlevkirke@gmail.com

OMMERSYSSEL ØSTRE PASTORAT

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