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At genåbne kirkerne
efter mange ugers
lukning er fantastisk
Af Lone Nyeng

I skrivende stund er der ikke fuld genåbning
(deadline ligger jo lang tid før udsendelse
af bladet!). F.eks. er vi ikke begyndt at fejre
nadver. Det bliver glædeligt, når smittefaren har lagt sig, så vi igen kan deltage i
Herrens måltid.
Alle arrangementer har været aflyst, og
det føles også sært. Men jeg er sikker på, vi
vender tilbage med fuld styrke – på et eller
andet tidspunkt.
Måske kommer der endnu en bølge af
Covid 19. Og så kan det være, der igen skal
strammes på tøjlerne. Vi får se.
Uanset hvad, så lyder Ordet på en eller
anden måde. Om ikke andet vil det også
være muligt at se og høre prædikener på
nettet; måske ikke hver søndag, men så
næsten da.
Vi opfordrer til at følge gruppen ”Ommersyssel Østre Pastorat” på Facebook samt
hjemmesiden
www.ommersysseløstrepastorat.dk.
Guds Ord kan nemlig ikke stoppes af
en virus.
Dette efterår sker der rigtig meget, for
der er menighedsrådsvalg. Har du lyst til
at være med i arbejdet? Så stil op til valg.
Ja, det er et stort arbejde, men det er også
et vigtigt arbejde.
Eller måske har du mere lyst til at være
frivillig til enkeltopgaver? Så skal du også
være velkommen til det!
OMMERSYSSEL ØSTRE PASTORAT

Prædiken

TIL 16. SØNDAG EFTER TRINITATIS

S

ommeren synger på allersidste vers.
Bladene gulnes. Frugten er plukket.
Høsten er i hus.
Vi har meget at takke for. Der er ingen
grund til panik – vi skal nok få det daglige brød – også til vinter.
Vi vidste jo godt, at det ville komme –
efteråret. Vi ved også, at det bliver vinter.
Måske med sne?
Temperaturen vil falde. Der vil blive
mørkt og koldt. Dagen er allerede aftaget
med mange, mange timer.
Sådan er det også med livet. Vi ved
også godt, at det slutter en dag. Og ligesom vi om foråret ikke ved, stor høsten
vil blive, sådan ved vi heller ikke, når
vi fødes, hvor længe vi får lov at leve.
Men vi ved, at livet vil slutte.
Den fantastiske beretning om Lazarus
får nogle mennesker til at ønske, at det
også ville ske nu. Vi prøver alle på et
tidspunkt at miste et elsket menneske,
og hvor ville det være dejligt, at det kun
var få dage, og så kunne det menneske
få lov at rejse sig fra graven igen og leve
videre, hvor det slap.
Nogle mennesker oplever også at være
døde. Det kan være under operationer

eller i ulykker, hvor der finder en genoplivning sted. Men det varer aldrig så
længe som for Lazarus.
Det er underfuldt, hvad der sker med
Lazarus. Og vi kunne af kærlighed til
dem, vi har mistet, ønske det samme
for dem.
Men det sker ikke, uanset hvor meget
vi beder og bønfalder.
For ligesom naturen har en død, har
vi det også. Naturens død er bundet
til en lovmæssighed, der er lagt ind i
skaberværket. Mørke og frost hører vinteren til. Sol og varme hører sommeren
til. Foråret er opstandelse. Efteråret er
døden. Solen er livet. Mørket er døden.
Det er efterår. Naturen er ved at dø.
Det visner rundt om os. Derfor hører
vi netop denne mærkværdige tekst om
Lazarus til efteråret.
Teksten skal på samme tid vise, at
Jesus er herre over døden. Men den skal
også vise, at Jesus trækker Lazarus ud i
lyset, ud fra mørket.
Det, der sker, er et tegn på, hvem
Jesus er. Han er ikke bare et menneske, for sådan noget er vi mennesker
ikke i stand til at gøre, med mindre
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Gud handler igennem os. Af egen kraft
kan vi ikke.
Jesus er Guds Søn. Og i kraft af sin
guddommelighed, ja, så kan han netop den slags ting. Ikke for at blive til
en guru eller folkeforfører, sådan som
man kan se religiøse plattenslagere lave
fupnumre for at opnå magt og rigdom.
Nej, Jesus opvækker Lazarus for at give
mennesker et tegn. Tegnet for både de
mennesker, der overværede hele sceneriet og for os i dag, var og er, at Jesus
var Guds Søn.
Forskellen er, at de så det med deres
egne øjne.
Vi må se det med troens øjne. Vi har
kun ordet om begivenheden at holde
os til.
Lazarus er os alle sammen. For når
livet går i sort, når lidelse og sorg, sygdom og angst truer med at kvæle os, og
alting bare er mørkt og tomt og ensomt,
så er vi inde i graven.
Men Jesus kan trække os ud i lyset,
hvor der er mening og glæde.
Hver gang det sker for et menneske,
så står Jesus uden for og kalder. Ligesom
han kaldte på Lazarus, så kalder Han
på ethvert menneske, der er gået ind i
en sjælelig grav. Han kalder, for at vi
skal komme ud – ud i lyset.
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Opvækkelsen af Lazarus er ikke et mirakel for miraklets skyld. Det er et under,
der sker, for at vi skal forstå, at Guds
kærlighed rækker ud over alt andet. Ud
over alt ondt, ud over al nød og ud over
al død.
”Løs ham og lad ham gå”, siger Jesus,
da Lazarus er kommet ud af graven.
Lazarus bliver sat fri af døden.
Og sådan vil Jesus sætte os fri af det
vintermørke, der kan knuge et menneskesind.
På skabelsens første dag talte Gud ud
i den store intethed: Der skal blive lys!
Det var Hans første ord. Og lyset kom.
Sådan talte Jesus ind i den intethed,
som døden var. Ind i dødens kaos. Og
ud kom Lazarus. Ud i lyset, ud i Guds
lys. Fri og frelst. Parat til at leve.
Der er to store mirakler i ethvert menneskes liv: det bliver skænket livet, og
det bliver elsket.
At vi lever, kan vi jo alle konstatere.
Vi trækker vejret, vores hjerter slår og
sidst men ikke mindst: vores hjerner
fungerer.
Men at vi bliver elsket, er vi måske
ikke altid bevidste om. For kærlighed
er ikke nogen selvfølge.
Vi kan aldrig tvinge nogen til at elske
os, ligesom vi heller ikke kan tvinge os
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selv til at elske. Vi kan lade som om,
men det er kun en dårlig efterligning.
Når vi bliver elsket, så er det en gave ud
over al forstand. Forældre kan ikke lade
være med at elske deres børn, om de så
er nok så vanartede og uopdragne, om
de har lavet nok så mange gale streger,
så vil forældrene altid elske dem, fordi
de netop er deres børn. De kan slet ikke
lade være.
De kalder på dem, hvis de er blevet
væk. De kalder dem til rette, hvis de
har gjort uret. De kalder dem til sig for
at varme dem, når de fryser.
Det er et svagt ekko af Jesu kald. For
det er sådan, Jesus kaldte på Lazarus.
Det er sådan, Jesus kalder på os alle.
Hvis vi er blevet væk – hvad enten det
er for os selv eller for andre. Eller hvis vi
har gjort uret, uanset hvordan. Og især
hvis vi fryser – ikke så meget i kroppen,
som i sjælen. Den forfrosne sjæl kan kun
varmes af kærlighed. Og Gud elsker
betingelsesløst. Endnu stærkere end
forældre elsker deres børn – og det er i
reglen meget.
Så underfuld er kærligheden.
Jesus kaldte Lazarus ud til livet. Da
Jesus senere måtte dø og blev gravlagt,
blev Han kaldt ud af vores himmelske
Far. Ikke ud til et jordisk liv, men til
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det evige liv, siddende ved Gud Faders
højre hånd.
Selvom året går mod den mørke og
kolde tid, selvom vi hver dag nærmer
os vores død, så ved vi, at ligesom det
en dag igen bliver forår, sådan vil der en
dag blive kaldt på os, så det er os, der
går ud af gravene og ind til Guds Rige.
Det ligger alt sammen i fortællingen
om Lazarus. Den kan godt være lidt
uhyggelig, fordi den døde Lazarus
repræsenterer alt det, der gør ondt, alt
det, der gør os kede af det. Men historien
om Lazarus er samtidig så fuld af håb,
fordi kærligheden altid kalder på os og
henter os ud i lyset.
Lidt efter lidt, igennem savnets smerte
må du befri's fra mange stærke bånd.
Men gennem sorgen når du nye dage,
hvor nye hænder venter på din hånd.
Og fra vor fremtid kommer Kristus til dig
og fylder alt med nærvær og med fred.
Amen.
Lone Nyeng
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Jakobs kamp
Af Lone Nyeng

F

ortællingen om Jakobs kamp kan
vi læse i Det gamle Testamente (1.
Mosebog kapitel 32, vers 25-33).
I begyndelsen af teksten står der bare,
at det er ”en mand”, men som teksten
skrider frem, finder vi ud af, at det er
Gud, Jakob er i kamp med.
Det er karakteristisk i de gamle fortællinger om patriarkerne Abraham,
Isak og Jakob, at de ikke KUN fortæller
om tre mænd og deres liv engang i en
fjern og næsten mytisk fortid, men de
fortæller også noget almenmenneskeligt;
noget der siger os mennesker noget til
enhver tid og på ethvert sted.
Jakob var faktisk ikke helt fin i kanten.
Han var en fidusmager. Han havde snydt
og bedraget.
Jakob var tvilling. Hans tvillingebror
Esau var den, der var født først og dermed berettiget til sin fars velsignelse.
Sådan var den tid: den førstefødte havde
særlige privilegier, både arveretsligt,
men også i en særlig henseende: nemlig
retten til at få faderens velsignelse.
Den ret fik Jakob narret fra sin bror
Esau.
Esau var altid sulten, så han var til
fals for en skål linser.
6

Det fortæller samtidig noget om, hvad
grådighed kan bevirke.
Deres gamle far, Isak, bliver narret til
at tro, at Jakob er Esau. Jakob er snedig
og udspekuleret. Han tager et dyreskind
over sig, så han føles lodden. Esau er
nemlig meget behåret. Og da den gamle blinde far mærker på sønnen, tror
han, at det er Esau, og han giver ham
sin velsignelse.
Han velsigner den forkerte.
Velsignelsen kan ikke trækkes tilbage.
Når den først er udtalt, er løbet kørt.
Esau står tilbage uden noget.
Bedrageriet er udført. Jakob har fået,
hvad han ville.
Men han får mere end det.
Han får en fjende i sin bror.
Og han får en fjende inden i sig selv.
For hvad mon Gud nu mener om ham,
når han nu har handlet så forkert? Vil
Gud forstøde ham? Er han fortabt? Er
velsignelsen blevet til en forbandelse?
Hans indre er i oprør. Han kæmper
med sig selv, og den kamp bliver til en
kamp med Gud.
Jakob siger under kampen: ”Jeg slipper
dig ikke, før du velsigner mig.” Og han
bliver faktisk velsignet.
OMMERSYSSEL ØSTRE PASTORAT

Tegning af Peder Brandes ©

Denne fortælling har simpelthen skabt
udtrykket ”en Jakobskamp”, som er
betegnelsen for den indre kamp, et
menneske kan have, når der er uro i
sjælen, når man anfægtes eller vakler
i troen.
Både ydre begivenheder, men også
tanker og følelser kan give anledning
til enten at gå i rette med Gud eller at
kæmpe med sin tro, hvilket egentlig er
SEPTEMBER - NOVEMBER 2020

at tage livtag med Herren selv, sådan
som det sker for Jakob.
Under normale omstændigheder vil
ethvert menneske få dårlig samvittighed,
hvis, eller snarere når, man har gjort
noget forkert. ”Når”, fordi alle handler
eller tænker forkert ind imellem.
Det kan være alt fra at køre for stærkt
til at undlade at besøge gamle tante Olga,
der altid klager og brokker sig over at
7
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sidde alene, så snart man træder ind
ad døren.
Eller det kan være en uoverlagt dum
bemærkning, der kan såre et andet menneske dybt.
Hvad enten det er småting eller større
ting, så er det forkerte jo forkert.
Når det går op for os, får vi dårlig
samvittighed.
Så længe der ikke er konsekvenser af
det forkerte, så kan vi måske leve med
det uden de helt store sjælekvaler. Ja,
måske tænker vi slet ikke over det.
Men er konsekvensen pludselig af
alvorligere karakter, så rører samvittigheden på sig.
Jakobs samvittighed er sort som kul.
Gud rører ham. De kæmper. Den indre
kamp bliver en ydre kamp.
Og når det handler om de store ting,
både de store fejlnavigeringer i livet, de
rigtig alvorlige ting, der forandrer livet,
så går et menneske ikke fri af skrammer.
Jakob pådrager sig et slag undervejs i
kampen. Han vil resten af sit liv komme
til at halte.
Det er et billede på, at vi altid vil være
mærkede af de slag, vi får i livet, hvad
enten vi selv er årsag, eller om vi får
det som en konsekvens af noget andet.
Vi bliver mærkede for livet, hvis livet
på en eller anden måde går i stykker. Det
kan være så voldsomt, at et menneske
går i stykker.
Jakob slipper med en dårlig hofte.
Andre lever i sjælelige jakobskampe,
der kan synes uden ende. Altid som følge af, at noget i livet krøller sammen.
Dødsfald, smerte, lidelse, tab. I skriget
efter mening kan angst og ensomhed og
håbløshed følge i kølvandet og forandre
og sætte et mærke for altid.
8

I sin kamp med Gud holdt Jakob fast i
Gud. Han siger til Ham: ”Jeg slipper dig
ikke, før du velsigner mig.”
Jakob får Guds velsignelse.
Sin fars velsignelse snød han sig til.
Guds velsignelse kæmpede han sig til.
Evangeliet fortæller os, at vi IKKE
behøver at kæmpe. Det er nok at bede
i Jesu navn. For Jesus vil gå til sin Far
og bede for os.
Det går vi rundt og glemmer. Vi bliver
ved med at kæmpe vores Jakobskampe.
Vi anfægtes. Vi får skrammer på vore
sjæle, når vi kæmper med os selv og
vore tanker og vor tro.
Derfor er det så vigtigt at lytte til evangeliet igen og igen.
Det er så fyldt med trøsterige ord, der
kan løfte os fra mørket ud i lyset.
”Beder I Faderen om noget i mit navn,
skal han give jer det.”
Han vil, at vores glæde skal være
fuldkommen.
”Søg, og du skal finde.” ”Bank på, og
der skal lukkes op.”
Bed i Jesu navn, og du skal få. Jesu
navn. Hverken mere eller mindre.
Derfor er der al mulig grund til at høre
evangeliet så ofte som muligt.
Det trøster med milde ord.
Det løfter os op af dyndet.
Det giver os glæde og lys.
Kunstneren Peter Brandes, der bl.a.
har lavet alterudsmykningen i Kastbjerg
kirke, har arbejdet utrolig meget med
motivet ”Jakobskampen”. På forsiden
af dette blad er en af hans bronzeskulpturer, og her ved denne artikel er en af
hans tegninger, lavet forud for bronzen.
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Frihedsstenen
på Mindepolden
i Råby
D. 5. maj 1945 afslørede statsminister
H. C. Hansen frihedsstenen på Mindepolden i Råby.
På Mindepolden var der blevet etableret et anlæg og plantet en fredseg i
forbindelse med befrielsen.
Selve stenen er fundet i Råby kær, og
den blev trukket det første stykke vej
af heste, og dernæst fragtet det sidste
stykke på en blokvogn fra Falcks redningskorps.
En stenhugger fra Randers har indhugget det vers, som lærer Trærup i Råby
forfattede.
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Stenens tekst:
9. 4. 1940
SØNNER SEGNED
LANDET ØDTES
FRIHEDSGRYET ATTER FØDTES
5. 5. 1945
FRED
”Mindepolden” hed tidligere ”Springpolden”, og den brugte skoleeleverne
fra Råby skole som legeplads, når der
var frikvarter. På det tidspunkt var der
skole lige skråt over for polden.
I Råby mener vi, at vi har Europas
største gadekær.
Gudrun Hundebøl Christensen
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Ommersyssel Østre Pastorats

høstgudstjeneste
I år fejres høsten

søndag d. 27. september kl. 12.00
på Trudsholm, Trudsholm Allé 10, 8970 Havndal.
Kristian og Karen Marie La Cour har venligst stillet gårdspladsen til
rådighed for fejringen af høsten.
I tilfælde af regn kan vi komme i tørvejr!
Medbring noget at sidde på samt varmt tøj. Det danske vejr er jo lunefuldt.
Tag endelig penge med, for alle dekorationer, blomster og anden herlig
høst bortloddes ved auktion.
Overskuddet går til Folkekirkens Nødhjælp.
Og så er der hot-dogs!

Foto: © Dorit Kragh Hansen
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Arkivfoto

Gjerlev gamle præstegård
Østermarksvej 13
Af Flemming Ørnbøll

D

a pastor Lynge i 1896 kom til Gjerlev
præstegård var den berygtet for sin
fugtighed. Børnestuen og soveværelserne var skæmmet af store pletter både
på loft og væge. Pastor Lynge var en
praktisk mand, og han fik med tiden
afhjulpet skaderne, så præsteboligen
igen blev et behageligt sted at være.
Præstegården var en stor firlænget
gård. Storstuen eller dagligstuen var af
den rigtige slags, der gik gennem hele
huset med flere fag vinduer. Fra stuen
var der udsigt til den store præstegårdshave mod vest. Vinkelret og sammenbygget med stuehuset mod nord var der
to bygninger, som var bygget sammen
til en lang bygning, kun adskilt af en
smal gennemgang. I den del som vendte
mod stuehuset var der bryggers med
SEPTEMBER - NOVEMBER 2020

gammeldags bageovn og halvkælder.
Ved siden af bageovnen var pigekammeret. Adgangen til pigekammeret
var fra gårdsiden ind i en lille entre,
herfra ind i strygestuen og videre ind i
pigekammeret. Karlekammeret lå ved
siden af vognporten. Adgangen til karlekammeret var fra gårdsiden via en lille
entre. Herfra kunne man komme ind i
henholdsvis rullestue, konfirmandstue,
gæsteværelse og karlekammer. I samme
bygning, men længst mod øst, var der
brænderum, tærskelo og svinestald. Hele
den søndre længe var lade. Midt i laden
var en stor port, hvorfra man fra vejen
kunne køre ind i præstegården. Langs
med indkørslen var der plantet seks
lindetræer. På gårdspladsen lige uden
for kostalden var møddingen. Østlæn11
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Arkivfoto

gen var sammenbygget med den nordre
længe. Heri var der et lille hønsehus og
et tørvehus. Bygningen var oprindeligt
noget længere. Den 2. marts 1848 blev der
på forlangende af pastor Hans Knudsen
og stiftsøvrigheden indkaldt til auktion
over nedrivning af 22 fag som indeholdt
den gamle kostald. I konditionerne for
nedrivningen står der bl.a.:
”Conditioner efter hvilke den nuværende østre Længde i Gjerlev Præstegaard bortsælges til Nedbrydelse og
Bortførelse i Overensstemmelse med
Lainsalia Referigt af 26 Juni 1847.
1. Bygningen sælges som den staar
med undtagelse af Grund og Brosteen samt Stængelad; Salget staar
paa Stiftsøvrighedens Approbation.
2. Bygningen overleveres Kjøberen
den 20. Mai, til hvilken Tid Sælgeren
forbeholder sig Brugen af den
3. Nedbrydningen skal være fuldendt
og Alt hvad der skal bortføres, være
bortskaffet til den 28de Mai. Hvad
der da maatte henligge, stilles uopholdeligt til en ny Aution paa Kjøberens Regning og Risiko.
12

Derudover stod bygningen på køberens
regning og risiko allerede fra hammerslag og indtil nedrivningen. Dog
med undtagelsen ved brand og tyveri.
Betalingen skulle erlægges, inden nedbrydningen påbegyndtes, samt alle
omkostningerne ved auktionsforretningen. Auktionen skulle foregå således, at
bygningens tag blev solgt i fire stykker,
som blev udmålt fra den nordre ende
med 2 gange 5 fag, derefter 2 gange 6 fag.
Alle fire dele blev vurderet til 20 rigsdaler pr. del. Christen Kragh fra Enslev
Mark bød 5 rigsdaler. Da der ikke var
andre som bød, fik han det for de budte
5 rigsdaler. På de to næste stykker blev
der budt fra flere sider. Slutteligt gik
begge stykkerne til Jørgen Wammen fra
Edderup for henholdsvis 6 rigsdaler, 2
skilling og 6 rigsdaler og 64 skilling. På
de sidste 6 fag blev der kun budt en gang.
Jørgen Wammen fik de sidste 6 fag for 5
rigsdaler. Til sidst blev alle bygningens
22 fag udbudt. Budene startede på 23
rigsdaler. Efter nogen tid endte prisen
på 39 rigsdaler 16 skilling. Budet kom
fra Christen Kragh fra Enslev mark. 
OMMERSYSSEL ØSTRE PASTORAT

Hva’?

tegning af
Hans David
Hindsholm Matras

Troen kommer af det, der høres, skriver Paulus i Romerbrevet.
Men hvad nu, hvis man ikke kan høre???
Af Lone Nyeng
Der er altså ikke ret meget ved at gå i kirke
for at høre ordet, hvis man ikke kan høre
en meter.
Eller i andre større forsamlinger for den
sags skyld.
Er hørelsen svækket, så skal der ikke
ret meget baggrundsstøj til, for at det hele
bare bliver til en gang mumlegrød og støj
inden i hovedet.
Mange holder sig hjemme, fordi de så kan
slippe for hele tiden at skulle sige ”Hvad
siger du?”. Ofte lader den hørehæmmede,
som om alt kan høres. Der smiles og nikkes
og mundaflæses om muligt.
Det kan være ensomt ikke at kunne høre.
Og nej, troen kommer ikke bare af det,
der høres. Ordet kan læses, aflæses, ses og
sanses på mange andre måder.
Man kan gøre noget ved et høretab.
Man kan få et høreapparat. Det tager bare

så skrækkelig lang tid for mennesker at
erkende, at der er tale om et høretab, for
ikke at tale om, hvor lang tid, der så går
for den enkelte til at gøre noget ved det.
At tage sig sammen til at ringe til ørelægen
og bestille tid.
Dertil kommer, at det er sådan lidt tabubelagt at have høreapparat.
Engang var man en brilleabe, når man
brugte briller. Men den tid er heldigvis
omme.
Men hvem ville dog lade være med at
bruge briller (eller kontaktlinser), hvis synet
blev ringe? Nej, vel?
Desværre er der endnu flere konsekvenser
ved ikke at behandle et høretab.
Det har landsdelspræsten for hørehæmmede vest for Storebælt, Søren Skov Johansen, skrevet følgende artikel om. 

Høretab, hukommelse, demens og depression
Af Søren Skov Johansen, landsdelspræst for hørehæmmede vest for Storebælt
”I vores kirke er der teleslynge, desværre
brugte præsten den ikke den dag, min mand
blev begravet, det var jeg ked af.”
Sådan sagde en 77-årig hørehæmmet kirkegænger en dag til en præst.
Det viser med al tydelighed, at nedsat
hørelse ikke bare handler om, at øret ikke
længere fungerer som det skal.
Nedsat hørelse har utallige påvirkninger
på ens sociale liv og velbefindende.
SEPTEMBER - NOVEMBER 2020

Den påvirkning er der i de senere år blevet
sat mere og mere fokus på, og senest har
man i hørehæmmedes kredse eksempelvis talt meget om sammenhængen mellem
hukommelse og høretab.
Altså hvordan hørehæmmede bruger uforholdsmæssig meget energi på at finde ud af,
hvilke ord der bliver sagt – og derfor under en
samtale eller ved et foredrag ikke får tid til at
forholde sig til indholdet af det, der bliver sagt.
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Følgelig får man så ikke lagt indholdet
eller meningen af det sagte ned i hukommelsen, fordi der hele tiden bliver sagt
noget nyt, som man igen skal bruge tid
på finde ud af, hvad er. Når man så kom-

mer hjem og dykker ned i hukommelsen for
at huske, hvad der blev sagt, så finder man
ingenting, fordi det ganske simpelt aldrig
er blevet lagt derned.
Mange, der ikke har erkendt deres høretab,
vil derfor have oplevelsen af, at de hører godt
nok, fordi det langt hen ad vejen vitterlig
lykkes for dem at regne ud og gætte sig frem
til hvilke ord, der blev sagt. Til gengæld vil
de have oplevelsen af at huske dårligere –
og være mere trætte, end de plejer, fordi
hjernen er på overarbejde i jagten på at finde ud af hvilke ord, der bliver sagt. Denne
gætteproces maskerer i lang tid ens høretab,
og man vedbliver længe at benægte, at der
skulle være noget i vejen med ens hørelse.
Man husker måske dårligere og er mere træt,
men at det skulle have noget med hørelsen
at gøre, aner man i lang tid ikke.
En anden ting, der for øjeblikket er meget
fokus på, er sammenhængen mellem høretab
og demens.
Frank Lin M.D, Ph.d. fra John Hopkins
Universitetet udgav i 2011 studier, der viste,
at mennesker med moderat ubehandlet
høretab har 89% større risiko for at udvikle
demens. Ved moderat ubehandlet høretab
er risikoen tredoblet. Ved svært ubehandlet
høretab er risikoen femdoblet!
Det skyldes efter sigende, at hjernen degenererer og indtræder i en slags sanselig forarmelse, hvis den ikke får lov at behandle
de lydindtryk, som den ellers ville få. En
anden forklaring kunne være, at man ikke
får brugt og vedligeholdt de kognitive egenskaber jf. ovenstående, når man hele tiden
kun bruger energi på at finde ud af hvilke
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ord, der bliver sagt, men aldrig når til at
reflektere over, hvad ordene betyder for mig
(det indholdsmæssige).
Og den sidste og måske vigtigste grund
er, at man ved nedsat ubehandlet hørelse
har en tendens til at trække sig tilbage fra
sociale sammenhænge, fordi man ikke får
noget ud af det. Man bliver ked af det, når
man er sammen med andre uden at kunne
høre, hvad de andre siger, og man trækker
sig og bliver hjemme og isolerer sig.
Derved får hjernen ikke de stimulanser,
det giver at være sammen med andre mennesker.
Sammenhængen mellem ubehandlet
høretab og depression har været kendt
længe. Det siger næsten sig selv, at når man
ikke kan få lov til at deltage i fællesskabet,
fordi man ikke kan følge med i, hvad de
andre siger, så får man heller ikke lov til at
udfolde de evner, man har, og bidrage med
den, man er. Man bliver ked af det, og man
trækker sig måske tilbage fra fællesskabet,
og er ens psyke til det, så vil det klart påvirke
ens livsudfoldelse med dårligt humør og i
visse tilfælde depressive tendenser til følge.
Der findes en hel række andre utilsigtede
konsekvenser af ubehandlet høretab, bl.a.
koncentrationsproblemer, stress, angst, forringet livskvalitet, ensomhed, rygsmerter,
mobning og overgreb.
Derfor er der kun eet at sige: på med vanten og få undersøgt hørelsen, hvis man ikke
allerede har fået det gjort. Så vil man i øvrigt
også bedre kunne høre, hvad præsten siger i
kirken, hvis altså denne har husket at tænde
for teleslyngeanlægget – og hvis man selv
har husket at få telespole i sit høreapparat.
Husk det nu!

OMMERSYSSEL ØSTRE PASTORAT

Arrangementer
September - november 2020

SEPTEMBER - NOVEMBER 2020
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Fredag d. 4. september kl. 9.30
Seniorcafe, menighedshuset, Hald.
Foredrag v/Biskop Henrik Wigh-Poulsen.
Biskoppen fortæller: ”Jeg er blevet bedt om at komme til seniorcafe
i Hald og fortælle lidt om mit liv. Selvom det altid er skønt at
få lov til at tale om sig selv, så er det også en lidt svær opgave.
Men nu glæder jeg mig til at gøre forsøget i menighedshuset
d. 4. september. En lille smule lokalhistorie skal det nu nok
blive til, da jeg er født i Randers, min oldefar var fra Sødring,
og min oldemor fra Sem. Men først og fremmest glæder jeg
mig til at besøge jer og give erindringerne frit løb. Mine sønner
gider ikke høre på mig, så nu kommer det til at gå ud over jer.”
Torsdag d. 10. september kl. 19.30
Koncert med ”Jutlandia Saxofonkvartet”, Øster Tørslev Kirke.

Jutlandia Saxofonkvartet blev etableret i 1996
af tre af ensemblets nuværende medlemmer.
I årene, der fulgte, udviklede Jutlandia Saxofonkvartet sig hurtigt til et af de mest aktive
ensembler i det danske musikliv.
Kvartetten præsenterer et meget bredt og
varieret repertoire, der strækker sig fra saxofonkvartettens originalrepertoire over helt
nye værker, ofte skrevet til kvartetten, og – efterhånden ensemblets specialitet – dristige
bearbejdelser af klassiske storværker, som f.eks. Mussorgskys ”Udstillingsbilleder”,
Bachs ”Johannespassion”, Brahms ”Haydn-variationer” m.m.
Gratis adgang.

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

”Det omtalte værk er nu at få…” om grænsedragningen 19181920, foredrag v. tidl. generalkonsul Henrik Becker-Christensen.
”Det omtalte værk er nu at få, da antikvarboghandleren rømmer sit lager…” Sådan indledte den sønderjyske rigsdagsmand
H.P. Hanssen et postkort, som han i oktober 1918 sendte fra
Berlin til København. Det var kodesprog, der på tærsklen til
det tyske nederlag i 1. verdenskrig forudså en ny situation i
det dansk-tyske grænsespørgsmål. I foredraget bliver der gjort
rede for de forskellige holdninger til grænsespørgsmålet og
den proces, der førte frem til de to folkeafstemninger i 1920.
Foredraget afrundes med en omtale af afmærkningen af grænsen i terrænet. Med den
nye grænse blev grunden lagt til det danske og det tyske mindretal, som vi kender
dem i dag og – på længere sigt - et godt forhold mellem Danmark og Tyskland.
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KIRKEBIL

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

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

Cowboy på Argentinas vidtstrakte pampas, fyrbøder på alle verdenshavene, bohemeliv i Stockholm,
familiefar og kærlig ægtemand i Stockholms
skærgård - den svenske digter og visesanger
Evert Taube prøvede det hele og mere til. Evert
Taube satte selv sit liv i scene og brugte det som
baggrund for sine herlige viser, som er kendt og
elsket – også i Danmark.
Eric Andresen synger og Lisa Kock Nielsen spiller
en smuk buket af Evert Taubes viser og fortæller
om den svenske nationalskjalds liv og sange, som
ofte er handlingsmættede historier.
Der synges på svensk, men før hver sang fortælles der om handlingen.

Tirsdag d. 29. september kl. 19.00
Pastoratsrundturen er nået til Kærby Kirke.

Gunner Nielsen fortæller om kirken og kirkelivet på stedet.

Fredag d. 2. oktober kl. 9.30
Seniorcafe, menighedshuset, Hald.
”Grønland i litteraturen, kunsten og myterne”,
foredrag v/Anne Valbjørn Odgaard.

Grønland har ikke den samme skriftlige litterære tradition
som de andre nordiske lande. Til gengæld har man en stor
mundtlig tradition at trække på, en levende myte- og sagntradition. Den store arktiske natur og de ekstreme livsbetingelser
har inspireret til fantasifulde mundtlige fortællinger og flot
kunst, og det hele inspirerer stadig forfattere i dag. Og i det nye
årtusinde dukkede Kim Leine op og indtog en ret tom plads i
grønlandsk litteratur, og han tager både i sine selvbiografiske
og i de historiske værker udgangspunkt i Grønland. Vi dykker ned i hans roman ”Rød
mand/sort mand” fra 2018, der indeholder sorte præster og røde åndemanere og meget
mere. Dernæst skal vi se på Niviaq Korneliussens debutroman ”HOMO sapienne” fra
2014, der kredser om aktuelle grønlandske og alment universelle problemstillinger:
primært køn og identitet.

ARRANGEEMENTER
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Onsdag d. 7. oktober kl. 10.00
Højskoleformiddag, sognehuset, Øster Tørslev.

”Septembers himmel er så blå”, en ønskekoncert med fællessang fra højskolesangbogen
v/Annette de Hemmer.

Torsdag d. 8. oktober kl. 19.00
Ommersyssel Østre Kirkecenter, Gjerlev.
”Hjernens lykkecentre”, foredrag med læge,
professor, dr. med. Albert Gjedde

Albert Gjedde er professor i translationel neurobiologi ved Syddansk
Universitet. Han var tidligere professor og institutleder ved Institut
for Neurovidenskab og Farmakologi ved Københavns Universitet
(2008-2017), professor og ledende overlæge ved Aarhus Universitet
(1994-2008), og professor og direktør for McConnell Brain Imaging Center ved Montreal
Neurological Institute på McGill University i Montreal, Canada (1989-1994).

Søndag d. 11. oktober kl. 19.30
Koncert med ”Tradish”, Kærby Kirke.

Tradish har igennem de sidste 10 år rejst rundt med deres
musik og fortalt historier på hundredvis af scener på tværs
af Europa. Som en del af den levende irske musiktradition
spiller Tradish sig ind i en spændende og livsbekræftende
blanding af det gamle og det nye, fortid og nutid, med en
stærk forankring og respekt for rødderne.
I år udgiver Tradish deres 3. album, "Handmade tales", som er en mosaik af stemmer,
hænder, der stryger og slår på håndlavede instrumenter af træ, strenge og gedeskind.
I forbindelse med 3 turnéer til Grønland har de ladet sig inspirere af den grønlandske
sangtradition.
Sangen ”Nuilersup Qilaap Seequinersuata” blev således en fast del af koncertrepertoiret og er at finde på albummet.
I løbet af de sidste år har Tradish i en koncertrække optrådt med danseren Gunilla
Odsbøl, som er Europamester i irsk step. Gunillas fødder kan høres på et af cd’ens numre.
Gratis adgang.

Søndag d. 25. oktober kl.16.00
Koncert med soloviolinist Aleksander Kølbel, Dalbyneder Kirke.

Aleksander Kølbel er født i 1984 og begyndte at spille violin som 7-årig. Han blev
optaget på Det Kongelige Danske Musikkonservatorium i 2003 og afsluttede med
Diplomeksamen i 2008. Fra 2005-2007 studerede han på Sibelius Akademiet i Helsinki
hos Prof. A. Melnikov. I 2008 blev han optaget på det verdenskendte Menuhin Academy i Schweiz hvor hans studerede tre år. Derigennem blev han medlem af Camerata
Lysy og optrådte med selvsamme kammerorkester mange gange som solist i bl.a. Basel
Konzerthaus og Zürich Tonhalle.
>>
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Gudstjenester
September - november 2020

SEPTEMBER - NOVEMBER 2020
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Gudstjenesteliste

Dalbyneder
5.9

Konfirmation

6.9

13. Søn. e. Trinitatis

13.9

14. Søn. e. Trinitatis

20.9

15. Søn. e. Trinitatis

Dalbyover

Enslev

Gjerlev

Hald

9.00*
10.30

9.00

9.00*
10.30
10.30

27.9 16. Søn. e. Trinitatis
4.10

17. Søn. e. Trinitatis

11.10

18. Søn. e. Trinitatis

18.10

19. Søn. e. Trinitatis

25.10

20. Søn. e. Trinitatis

9.00

1.11

Alle Helgens Dag

15.00

8.11

22. Søn. e. Trinitatis

15.11

23. Søn. e. Trinitatis

22.11

Sidste Søndag i
Kirkeåret

29.11

1. Søndag i advent

Lone Kjær Nyeng
Hans David Hindsholm Matras
Torben Brink

9.00

10.30
9.00

9.00
9.00
10.30

15.00

13.00

10.30

14.00
9.00

9.00
10.30

9.00
9.00

10.30

* Konfirmation
** Konfirmandindskrivning
Lørdagsdåb
D. 31/10 kl 10.30 i Gjerlev Kirke
v/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.
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Havndal

Kastbjerg

Kærby

Råby

Sødring

Udbyneder

9.00* &
11.15*

11.15*
11.15*

Ø. Tørslev

9.00*

6.9

11.15*
10.30 &
14.00**

10.30
10.30

27.9
10.30

13.00

11.10
10.30

14.00

15.00

10.30

9.00

10.30

14.00

10.30
9.00

10.30

13.00

16.00

25.10
16.00

10.30
10.30

10.30

18.10

1.11
8.11

9.00

9.00

4.10

9.00

10.30

9.00

13.9
20.9

9.00

Høstgudstjeneste kl 12.00
på Trudsholm gods

10.30

5.9

22.11

9.00

10.30

15.11

9.00

29.11

Gudstjenester på Åbakken, Øster Tørslev:
Tirsdag d. 1/9 kl 14.30 Lone Nyeng
Tirsdag d. 13/10 kl 14.30 Torben Brink
Tirsdag d. 10/11 kl. 14 30 Hans David Hindsholm Matras
Gudstjeneste i Havndal Kirke for Aldershvile og omegn,
Kaffe på Aldershvile kl. 10.00.
Tirsdag d. 6/10 kl. 10.30 Hans David Hindsholm Matras

ARRANGEEMENTER
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Han har siden 2007 studeret privat hos den legendariske
Moskva-professor Y. Tchougaeva og hendes elev v/
Tretyakov og er derigennem uddannet inden for den
verdenskendte gamle russiske violintradition.
Siden sin hjemkomst til Danmark har han været
kontraktansat som violinist i Det Kgl. Kapel og DR
Symfoniorkestret.
Som passioneret kammermusiker har han de sidste
somre optrådt ved flere internationale festivaller bl.a. i Gstaad, Venedig og Salzburg.
Han vil opføre nogle af J. S Bachs fantastiske Patitaer for solo-violin.
Gratis adgang.

Tirsdag d. 3. november kl. 19.30
Sogneaften, sognehuset, Øster Tørslev.
”Dåb i folkekirken og oldkirken”,
foredrag v/kirkehistoriker Nils Arne Pedersen.

I dag er der stor debat om folkekirkens dåbsritual. Nogle mener, at dåben skal tilpasses
nutidens mennesker, og derfor hævder de, at der må store ændringer til. Der bliver
spurgt, om det kan passe, at vi skal sige ja til, at vi ‘forsager Djævelen’, og ja til de tre
‘trosartikler’ om Gud Fader, Guds Søn og Helligånden? Vi hører også, at der ikke sker
noget nyt i dåben, at den bare en bekræftelse af, at Gud har skabt os alle sammen, og
at der derfor må ændres i dåbsritualet, som siger noget helt andet.
Det nutidsmenneske, der bliver henvist til, har kun en spinkel viden om dåbens
historie. Men vi skal ikke selv digte, hvad dåben handler om. Dåben har vi fået overleveret, og de gamle mente, at Gud selv greb ind i vores liv i dåben og gav det et helt
nyt grundlag, som vi skulle leve og dø på.
Foredraget vil vise, hvordan dåbens grundlæggende ideer allerede foreligger i det
Nye Testamente. Vi kender ikke det ældste dåbsritual, men allerede i 300-tallet var en
række af de led, som vi stadig bruger, tilstede, bl.a. med spørgsmål om troen og forsagelse af Djævelen. Takket være Luther og Grundtvig er de stadig med i folkekirkens
dåb. Her skal vi ikke lave om, hvis vi vil fortsætte med den samme tro, som vi i sin
tid blev døbt på.

Onsdag d. 4. november kl. 10.00
Højskoleformiddag, sognehuset, Øster Tørslev.
”Hvor står folkekirken?”,
foredrag v/pastor emeritus Hans Erik Apelgren.

ARRANGEEMENTER
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Onsdag d. 4. november 2020 kl. 19.00
Sogneaften, Ommersyssel Østre Kirkecenter, Gjerlev.
”Mennesker bag ringmuren”, foredrag v/fængselspræst Jesper Birkler.

I det topsikrede Enner Mark Fængsel ved Horsens afsoner de indsatte
fængselsstraffe fra nogle få år til livstid og forvaring. At være præst
i denne sammenhæng rummer en række særlige udfordringer og
indebærer nødvendige teologiske overvejelser omkring skyld og
straf, håb og længsel. Hvordan påvirker det et menneske at skulle
afsone i et sådant fængselsmiljø med en ofte lang dom for alvorlig
kriminalitet? Hvordan kan en indsat opretholde kontakt til familien
udenfor og forberede sig på en dag at skulle ud i friheden?
I foredraget fortæller fængselspræst Jesper Birkler om den ofte barske hverdag blandt
rockere og bander, drabsmænd, narkohandlere, røveridømte, voldsmænd og terrordømte - en hverdag, som er meningsfuld og teologisk udfordrende!

Fredag d. 6. november kl. 9.30
Seniorcafe, menighedshuset, Hald.
”Alderdom er visdom”, foredrag v/forfatter Marianne Hesselholt.

Man taler meget om alle de ressourcer, samfundet bruger på de ældre, men i virkeligheden findes der et hav af ressourcer netop her, som vi alle sammen kunne få glæde af.
Det vidste man alt om i tidligere tider, hvor man med rette betragtede de gamle ikke
bare som ældre, men også som visere end de unge. Vi vil foretage en historisk rejse og
se på, hvordan man gennem tiderne har betragtet de forskellige aldre.

Onsdag d. 11. november kl. 19.30
Koncert med gospelkoret ˮRiversideˮ,
Sødring Kirke.

Det bliver en fantastisk og medrivende aften
med herlige sange under ledelse af Lene Johnsen.
Gratis adgang.

Onsdag d. 18. november kl. 19
Foredragsaften i Ommersyssel Østre
Kirkecenter, Gjerlev ”Kvindernes verden
– hjemmene på Hjerl Hede”.

Da H. P. Hjerl Hansen grundlagde Frilandsmuseet
Hjerl Hede i 1930, rejste han en mindesten til ære for
landbokvinderne og deres ”stille Gærning”. Dengang
kendte de fleste landbolivet på egen krop og sjæl. Sådan er det ikke mere. I foredraget
”Kvindernes verden – hjemmene på Hjerl Hede”, der er baseret på bogen af samme
navn, udfolder journalist og forfatter Helle Juhl nogle kvindeskæbner fra hjemmene
på Hjerl Hede. Fra 1600-årenes svenskekrige til de kriseramte 1930’ere. En medrivende
tidsrejse i ord og billeder gennem 300 års kvindeliv.
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Torsdag d. 26. november kl. 17-20.30
Julebinderi, Ommersyssel Østre Kirkecenter, Gjerlev.

For de kreative er der sat et par spændende timer af, hvor der kan bindes kranse og laves
dekorationer og meget andet godt. Der kan hentes inspiration og fås nye ideer i gamle
potter!
Tilmelding til Gitte Christoffersen, tlf. 60982001 eller mail (se under adresser bagest
i bladet).
Husk at medbringe madpakke, for der er ingen forplejning den dag!

Kommende arrangementer.
Onsdag d. 2. december kl. 10
Højskoleformiddag, sognehuset, Øster Tørslev.

”Når man flytter ind i i historien, flytter historien så også ind i én?”
Foredrag v/Peter Ulvsgaard, præst i Spentrup.

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.

Gudstjenester på Åbakken:
1/9
13/10
10/11
22/12

kl. 14.30
kl. 14.30
kl. 14.30
kl. 14. 30

Lone Nyeng
Torben Brink
Hans David Hindsholm Matras
Lone Nyeng

Gudstjenester i Havndal kirke for Aldershvile og omegn:
Tirsdag d. 6. oktober kl. 10.30
Gudstjeneste i Havndal kirke – kaffe på Aldershvile fra 10-10.30
v/Hans David Hindsholm Matras
Tirsdag d. 1. december kl. 10.30
Gudstjeneste i Havndal kirke
kaffe på Aldershvile fra 10-10.30 v/Torben Brink
Allerede fastsatte julegudstjenester:
Tirsdag d. 15. december kl. 11. 00 i Gjerlev Kirke v/Lone Nyeng (for Gjerlev aktivitetscenter)
Fredag d. 18. december kl. 8.00, 9.00 og 10.00: julegudstjenester for Grønhøjskolen

ARRANGEEMENTER
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Nikolaj Frederik
Severin Grundtvig
Af Lone Nyeng

O

p imod en tredjedel af salmerne i
salmebogen er skrevet af Grundt-

vig.
Han har sat sit tydelige præg på både
det danske undervisningssystem og
på folkekirken og faktisk på hele vores
nationale identitet.
Han fødtes i 1783 i Udby nær Vordingborg og gik i slægtens fodspor og blev
teolog fra Københavns Universitet. Han
fik et arbejde som huslærer på herregården ”Egelykke” på Langeland, hvor
han blev så skrækkeligt forelsket i fruen,
som var ham uopnåelig. Det gik derefter
igen til København, hvor han en tid var
historielærer.
Hans far blev syg, og Grundtvig
tog hjem og blev hans hjælpepræst,
indtil denne døde. Så gik det igen til
København, hvor der rigtig kom gang
i skriverierne. Hans historiske og
samfundsmæssige viden var stor, og
sammenholdt med hans interesse for
mytologi, fik han tænkt mange tanker
og skrevet en vældig masse tekster og
vers. Han fik et årligt beløb af kongen,
og det gav ham mulighed for at stifte
familie. Han giftede sig med Lise Blicher
(kusine til Steen Steensen Blicher, præst
i Spentrup), med hvem han fik tre børn:
Johan, Svend og Meta.
I 1821 fik han embede i Præstø og året
efter i København ved Vor Frelsers Kirke.
SEPTEMBER - NOVEMBER 2020

I den periode fik han det, han kaldte sin
”mageløse opdagelse”, der gik ud på,
at trosbekendelsen skulle stamme helt
tilbage til den tidligste urmenighed. Det
levende Ord er derfor virksomt i dåben,
i nadveren og i trosbekendelsen – det,
der også konstituerer menighedens fællesskab.
Grundtvigs kerneord om nadver og
dåb lyder: ”Kun ved bordet og ved badet
høre vi Guds ord”.
Grundtvig var i strid med teologiprofessor Clausen, og striden endte med, at
Grundtvig blev sat under censur. Men
Grundtvig sagde op og skrev og skrev.
Og han var så populær, at censuren til
sidst blev ophævet, og han blev ansat
som præst ved Vartov hospital, hvor der
den dag i dag er en stor grundtvigsk
valgmenighed.
Han foretog tre rejser til England, der
inspirerede ham umådeligt. Han oplevede den engelske industrialisering, læste
oldengelske skrifter og mødte spændende mennesker. Alle rejserne blev betalt
af kong Frederik d. 6.
Hjemme i Danmark var han engageret i folkeoplysning, og han var en
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medvirkende faktor til dannelsen af
Rødding Højskole. Som en ældre herre
blev han også valgt til først den grundlovsgivende Rigsforsamling og senere
Rigsdagen.
Hans kone, Lise, døde i 1851, og
Grundtvig giftede sig med Marie Toft
og fik sønnen Frederik. Men Marie døde
allerede i 1854, og han giftede sig derefter med Asta Reedtz, og de fik datteren
Asta.
Selv døde han knap 89 år gammel.
Han nåede i øvrigt at få en ærestitel som
biskop.
Ind imellem led Grundtvig af dybe
depressioner, men samtidig kunne han
skrive. Måske var det netop hans indre
kamp, der fik ham til at skrive de fantastiske salmer, vi sidder med i dag?
Det er ikke til at vide. Men vi har en
skat af fantastiske ord i hans digtekunst.
Ingen kan som Grundtvig beskrive
Gudsriget som en bøgeskov i maj.
Som eksempel kan nævnes et vers fra
”I al sin glans nu stråler solen”:
Det ånder himmelsk over støvet,
det vifter hjemligt gennem løvet,
det lufter lifligt under sky
fra Paradis, opladt på ny,
og yndig risler ved vor fod
i engen bæk af livets flod.
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I verset føles Helligånden som en blid
brise, og jord og himmel mødes i lyden
fra en bæks rislen, der også er et billede
på dåben.
Hans billedrigdom, der omsætter sig
i en engageret og gribende sprogekvilibrisme, gør noget ved både ens tanker
og ens følelser.
Og samtidig er hans ordbilleder i den
grad danske, og derfor føler vi os så let
hjemme i hans salmer.
Det er vore landskaber (både de ydre
og de indre), han maler med sine ord.
I vidt omfang har han gjort brug af den
nordiske mytologi, der – set med hans
øjne – både rummer livsoplysning og
poetisk livstolkning, og som samtidig
peger frem mod frelsen i Kristus.
Der er skrevet mange tykke og grundige bøger og analyser af Grundtvig og
hans omfangsrige digtning, og denne
liden artikel er blot tænkt som et kort
rids over hans liv og en opfordring til
selv at læse mere.
Her er et par forslag:
Sune Auken: Sagas Spejl. Mytologi, historie og kristendom hos N.F.S. Grundtvig.
Gyldendal 2005.
Kaj Thaning: Menneske først. Grundtvigs opgør med sig selv. Gyldendal 1963.
Jens Peter Ægidius: Bragesnak. Odense
Universitetsforlag 1985.
Der er ikke mange, der får en kirke
opkaldt efter sig, men det sker for de
store salmedigtere, således også for
Grundtvig. To kirker bærer navnet
Grundtvigskirken, nemlig kirken på
Bispebjerg i København (indviet i 1940)
samt i Esbjerg (indviet 1968). 
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Babysalmesang

- for babyer i alderen 1 - 12 mdr.

Babysalmesang begynder igen til efteråret. Vi mødes tirsdage kl. 11
i Øster Tørslev Kirke. Hvis du har lyst til at deltage, så tilmeld dig hos
organist Monica Vestervig på mail: raabykirke.organist@gmail.com

Musikalsk legestue

- for børn fra 9 mdr. - 3 år.

Som et nyt tiltag begynder en musikalsk legestue i kirkecentret i Gjerlev ca. 2
gange om måneden. Kontakt Monica Vestervig på mail: raabykirke.organist@
gmail.com

Kirken læser
Læsekredsen i menighedshuset i Hald: kontakt Karen Iversen på tlf. 86474655.
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.
Garnholder: Anna Marie Maagaard, tlf. 86474261.
Klub vrang
mandag i de ulige uger kl. 19 i menighedshuset i Hald.
Garnholder: Laila Frederiksen, tlf. 40575091.
Møllestrik
sidste torsdag i hver måned på Lyshøj mølle.
Garnholder: Lone Kjeldsen, tlf. 40291630.
Garnnøglen	onsdag i de ulige uger kl. 9.30 i Ommersyssel Østre
Kirkecenter, Gjerlev. Garnholdere: Karen Christensen,
tlf. 30237443 og Joan Pedersen, tlf. 20314505.
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.
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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.
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Krigeren i Råby Kirke
Når man træder ind i Råby kirkes våbenhus, skal man gøre
sig selv den tjeneste at kigge op over døren ind til selve kirken.
På stykket (tympanonen) over døren (nordportalen) ses en
kriger med skjold og spyd. Det ser nærmest ud, som om han
har nederdel på.
Af Lone Nyeng

D

et er lidt ubehjælpsomt indhugget i
stenen, men jo da temmelig interessant.
Hvad laver den lille kriger der?
Jeg har prøvet at søge oplysninger, men
ingen synes at vide noget med bestemthed.
I en database over romansk stenkunst på
Århus Universitet kan jeg se, at langt de
fleste romanske krigerfigurer enten optræder
på døbefonte eller på relieffer på vej i krig,
i krig med hinanden eller med vilde dyr.
Jeg fandt frem til, at der findes en lignende
i Øster Nykirke på Givekanten (efter en
tur på Koldinghus er den nu deponeret
i våbenhuset. Den var tidligere anvendt
som overligger i et vindue), en i Enslev på
Djursland (muret ind i kirkemuren) og to
i Snøde kirke på Langeland.
Men kun krigeren i Råby byder velkommen som indgangsmotiv på en tympanon.
Hvem er han?
Hvad vil han?
Det følgende er gisninger. Ingen forskere
har kunnet give et svar. Og så kan mit jo
være lige så godt.
Stilen er er tidlig romansk tid, og det vil
sige, at det er overgangen fra vikingetiden.
Man kan sige det på en anden måde:
krigeren stammer fra tiden, hvor man
gik fra at dyrke ”Høje Odin” til at dyrke
”Hvide Krist”.
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For vikingetidens mennesker var det vigtigt
at have den stærkeste gud. Svage guder
kunne ikke hjælpe med at føre krig, og de
kunne heller ikke sørge for en god høst.
De missionærer, der kom til norden sydfra eller vestfra, kendte til den indstilling,
og derfor betonede de Guds almagt og
Kristi styrke.
Selv stod de forskellige prøver igennem
for at bevise, hvor stærk og vældig den
kristne Gud er.
Den mest kendte beretning er nok den om
missionæren Poppo, der omvendte Harald
Blåtand. De indgik en aftale: hvis Poppo
kunne aflægge jernbyrd (bære gloende
jern), så ville Harald lade sig døbe.
Poppo slap igennem uden problemer,
og Harald blev døbt, og kristendommen
vandt større og større fodfæste.
For en viking var det vigtigt, at en mand
døde med hæder og ære. Allerhelst som
kriger, og man så op til stærke mænd, der
kunne besejre en fjende.
Derfor er de første nordiske fremstillinger
af Kristus billeder af den sejrende Kristus,
hvor Han fremstilles med hovedet rejst og
med blikket rettet frem mod beskueren. Han
har som oftest også rigtig kongekrone på
og ikke en tornekrans. Han er den sejrende
konge, der ikke lider, men triumferer. Lige
OMMERSYSSEL ØSTRE PASTORAT

Enslev-krigeren til venstre, Råbykrigeren til højre.

Foto: © Lone Nyeng.

sådan en, som en viking ville beundre og
se op til. På netop den måde ser vi også
Kristus på Jelling-stenen.
Kristus blev tilbedt som Kong Kristus
eller ”Hvide Krist”.
I den første halvdel af 9. århundrede
oversatte og gendigtede en eller flere
munke et gammelt evangelie-håndskrift
til old-saksisk. Skriftet kaldes ”Heiland”
(frelseren) og er en sammenskrivning af
de fire evangelier, beregnet for mission
mod nord blandt germanere og nordboere.
Når der i ”Heiland” fortælles om kaldelsen af de 12 disciple, så kaldes de ”en hird
af gode mænd, ordkyndige kæmper”. Og
de følger med, fordi det står klart for dem,
at Jesus er høvdingen, der er kommet til
ˮmidgård som lys og soning og hjælp for
menneskerˮ.
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Om brylluppet i Kana står der, at han ”kom
med sit følge til festhuset, hvor flokken af
jøder sad og drak tæt i mjødhallen”.
Min tanke, når jeg ser krigeren over indgangsdøren i Råby kirke, er, at her kan en
ægte vikingekriger gå ind, for her hersker
Hvide Krist, den sejrende og triumferende
konge.
Ja, der er lidelse og død på en langfredag,
men Kristus sejrede netop over døden. Han
har en gang for alle sejret over alle mørke
kræfter, og derfor er Han den største og
den eneste, der er værd at tilbede – selv
for en vikingekriger.
Råby-krigeren er næsten helt piktogram-agtig. Ligesom der på toiletdøre er
små enkle billeder, der fortæller os, om det
er et toilet for herrer eller for damer, sådan
kan forklaringen på vores Råby-kriger være,
at her er mandsdøren, og her kan selv en
kriger træde inden for. Bag døren er den
stærkeste Gud. 
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NYT fra pastoratet
Sammenlægninger
Alle sogne har holdt orienteringsmøder om det kommende valg i efteråret,
ligesom der er afholdt de årlige menighedsmøder.
Dalbyneder sogn, Dalbyover sogn
og Øster Tørslev sogn har besluttet sig
for en sammenlægning af menighedsrådene, således at der ved næste menighedsrådsvalg er ét råd for alle tre sogne.
Antallet af menighedsrådsmedlemmer
bliver ændret til ni medlemmer, fordelt

Generalprøver
De, der skal konfirmeres i
Gjerlev, møder op i
Gjerlev Kirke
onsdag d. 2/9 kl. 15.30.
Enslev, møder op i
Enslev Kirke
onsdag d. 2/9 kl. 17.00.

Øster Tørslev (fra Tørring skole)
møder op i
Øster Tørslev Kirke
onsdag d. 2/9 kl. 13.00

Øster Tørslev (fra Grønhøjskolen)
møder op i
Øster Tørslev Kirke
onsdag d. 2/9 kl. 14.30.
Råby, møder op i
Råby Kirke
torsdag d. 3/9 kl. 15.30
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med tre valgte medlemmer fra hvert
sogn. Der bliver valgt en kirkeværge
for hver kirke.
Ligeledes har Råby sogn og Sødring
sogn besluttet sig for en sammenlægning
af menighedsrådene.
Råby og Sødrings ønsker om sammenlægning blev forpurret på grund
af Covid-19. Der bliver derfor ikke en
sammenlægning før efter menighedsrådsvalget.

2020
Kærby, møder op i
Kærby Kirke
torsdag d. 3/9 kl. 17.00.

Udbyneder, møder op i
Udbyneder Kirke
torsdag d. 3/9 kl. 17.00.
Sødring, møder op i
Sødring Kirke
torsdag d. 3/9 kl. 15.30.

Konfirmander 2021
Der er indskrivningsgudstjeneste
for kommende konfirmander
søndag d. 13/9 kl. 14.00 i
Øster Tørslev Kirke.
Se datoer for konfirmation 2021
på hjemmesiden.
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Vagtskifte
Der skal lyde en stor tak til Hanne Hjørlund, der har vikarieret i Ommersyssel
Østre Pastorat igennem de sidste mange måneder, ligesom der skal lyde et stort
velkommen tilbage til Torben Brink, der er tiltrådt som vikar (igen).

Englesmil
En bogsamler stødte en dag ind i en bekendt, som lige havde
smidt en gammel og slidt familiebibel ud. Han kom til at nævne,
at "Guten-et-eller-andet" havde trykt den.
"Da vel ikke G-G-Gutenberg?" stammede bogsamleren.
"Jooh, det var vist lige præcis navnet!"
"Din store idiot! Du har lige kasseret den første bibel, der
nogensinde er blevet trykt! For nylig blev en lignende bibel solgt
på en auktion for fire millioner kroner!"
"Min ville ikke have været fem flade øre værd", svarede manden.
"En eller anden nar ved navn Martin Luther havde ødelagt bogen
med sine noter på hver eneste side.” 
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PROGRAM

for Indre Mission i Gjerlev
14/9 Indre Mission fejrer fødselsdag og
høstfest. Vi mødes kl 18 til lidt mad.
Festtalen holdes af I.M. missionær Henrik
Dideriksen, Skive.
Bagefter er der frit samvær og kaffe.
Pris: 125 kr.
Tilmelding til Bodil på tlf. 51709187 eller
86474199 senest 9/9.

25/11 kl. 14. Møde med I.M. missionær
Egil Kileholm Nielsen, Rønde.
Der vil være bogsalg efter kaffen.
Hvor intet andet er påført, forgår arrangementerne i ”Tabor” kl. 19.30.

23/9 Samtalemøde, indledning ved
Johannes Grøn, 9. samtale, 8. bud.

Yderligere oplysninger om såvel arrangementer som bibellæsekredse kan fås ved
formand Aage Jakobsen, tlf. 8647 4093.

21/10 Kredsens årsmøde. Taler: Søren
J. Skovenborg, Ans.

Adressen på
Tabor i Gjerlev
Hybenvej 4
8983 Gjerlev J.

30/9 K. F. U. M. Soldatermissions årsmøde.
Lotteri til fordel for arbejdet.

28/10 Samtalemøde, indledning ved
Aage Jakobsen, 10. samtale, 9. og 10. bud.

11/11 Samtalemøde, indledning ved
Gunnar Nielsen, 1. samtale i Fadervor.

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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OM AT ÆNDRE NAVN
Hvad skal man gøre?
Af kordegn Eva Madsen

Hvis man ønsker at ændre sit navn, skal
det gøres via www.Borger.dk Det gælder
også ens børn under 18 år. Selv om man
har NemID som 15 årig, skal forældrene
søge indtil man fylder 18.
Der er to typer navneændring – den
almindelige som p.t. koster kr. 505, - og
så den gebyrfrie i forbindelse med vielse,
hvor man får fælles navn. Navneændring på bryllupsdagen er den eneste,
som er gebyrfri, men kun når man får
navnesammenfald.
Er man f.eks. blevet skilt og ønsker sit
gamle navn igen, skal der betales gebyr.
Hvis en hel familie - eller bare et ægtepar- får navnesammenfald ved en navneændring, skal der kun betales ét gebyr.

Almindelig navneændring

Man logger sig på Borger.dk, og klik
på ”Start” udfor ”Ansøg om navneændring med NemID”. Det finder man
under punktet ”Alle emner” >”Familie
og børn” > ”Navne og navneændring”
> ”Navneændring”.
Herefter følger man punkterne i systemet.

Hvis man skal have et navn fra f. eks.
en ægtefælle eller en stedforælder, skal
man have samtykke fra vedkommende.
Man bliver bedt om at oplyse en mailadresse på vedkommende. Det er vigtigt
at oplyse en mailadresse, som tjekkes
jævnligt. Der bliver nemlig sendt en
mail til personen på den oplyste mailadresse. Denne mail indeholder et link
til en side, hvor man med sin digitale
signatur giver samtykke til at ansøger
kan få det ansøgte navn. Så længe sagen
ikke er signeret af både den, der ansøger
OG samtykkegiver, kan sagen ikke ses i
systemet og dermed ikke sagsbehandles. Vær opmærksom på også at tjekke
spamfilter/uønsket mail. Der havner
mailen ofte.
Det er også en god ide at oplyse et tlf.
nr., når man bliver bedt om det undervejs
i ansøgningen, så sagsbehandler kan
kontakte ansøger ved tvivlstilfælde, eller
hvis noget skal uddybes.
Når man har færdigsigneret sagen,
dukker den op i kirkebogssystemet og
kan sagsbehandles. Når sagen er afgjort
og godkendt, vil man i sin E-Boks mod-

>>
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tage en ”Bekræftelse på navneændring”
samt en digital personattest.
Vær opmærksom på, at betalingen af
gebyret ikke er en garanti for, at man
kan få det ønskede navn.
Der er visse navneændringer, der ikke
kan lade sig gøre, og hvis man får afslag,
får man ikke gebyret retur. Derfor kan
det være en fordel at undersøge, om en
given ændring er mulig, før man betaler
505 kr. for at få at vide, at det ikke kan
lade sig gøre.
Hvis man har børn, der skal ændre
navn, skal begge forældremyndighedsindehavere signere. Hvis man er fraskilt
og ønsker at slette et navn, som barnet
har tilfælles med den anden forælder,
SKAL denne forælder høres, også selv
om man ikke har fælles forældremyndighed. Loven siger dog, at hvis det er
til for stor gene for barnet at få denne
udtalelse, så kan det tilsidesættes. Men
det er Familieretshuset, der er myndighed i den type sager, så hvis vi modtager
en sådan ansøgning, videresendes den
til Familieretshuset, som så overtager.
Desuden skal børn over 12 år selv
underskrive en ansøgning. Er barnet
over 12 og under 15 har de ikke NemID.
Derfor skal de medsignere på trykfølsom
skærm eller vha. mus. Er barnet over 15
skal det signere med sit NemID.
Børn under 12 år har ret til at blive
hørt mht. deres holdning til en navneændring. Man skal derfor forberede sig på at
blive kontaktet af en personregisterfører
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(præst eller kordegn), som vil tage en
snak med barnet for at klarlægge dets
holdning. Der bliver lavet et notat i den
forbindelse, som vedlægges sagens akter.
Barnet har ret til at have en voksen med,
det må dog ikke være forældrene, da de
kan påvirke barnets udtalelse. Børn helt
ned til 6 år kan indkaldes til en høring.
Det kommer dog an på hvilket navn
(fornavn, mellemnavn eller efternavn),
der skal ændres. Det afhænger også af
en vurdering taget på baggrund af en
samtale med den forælder, der ansøger.
Børn over 12 høres ikke, da man går
ud fra, at de med deres signering også
samtykker.

Navneændring på bryllupsdagen

Hvis man ønsker at få fælles navn i forbindelse med vielse, skal der også søges.
Her skal man benytte den ansøgning,
der hedder ”Ansøg om navneændring
på bryllupsdagen”. Og hvis både brud
og gom skal ændre navn, skal både brud
og gom ansøge. Det er ikke nok, at man
på den ægteskabserklæring (som ligger
til grund for en prøvelsesattest) har sat
kryds i ”Der ønskes navneændring”.
Det er borgerservice, der udfærdiger
prøvelsesattester og bopælssognet, der
afgør navneændringer. Så selv om man
skal vies på rådhuset eller i en anden
kirke, end dér hvor man bor, så er det
ens bopælssogn, der behandler navneændringen. Det er grunden til, at man
ansøger forud for vielsesdatoen, så det
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nye fælles navn kan fremgå af vielsesattesten. Derfor er det også vigtigt at gøre
sig klart, hvilken type vielse man har
planlagt. Er det en borgelig vielse på et
rådhus (i en kommune), eller er det i en
kirke (i et sogn). Man skal oplyse navnet
på den kommune eller det sogn, vielsen
skal finde sted i, så de dér kan få besked
om navneændringen.
Som sagt skal der laves to ansøgninger,
hvis både brud og gom skal ændre navn.
Nogle gange er det måske kun gommen,
der skal have et navn fra bruden, og
så skal der kun laves en ansøgning på
ham. Men hvis begge skal have navne
fra hinanden (f.eks. mellemnavn fra gom
til brud og efternavn fra brud til gom),
så skal der laves én ansøgning pr. person, og man skal huske at få signeret
den andens ansøgning. Som beskrevet
i forbindelse med den almindelige navneændring, så er det vigtigt at tjekke
sin mail og ikke kun den almindelige
indbakke, men også spam- og uønsket
mailmappen.
Når ansøgningen er færdigsigneret
af både ansøger og den part, der skal
give samtykke til brug af navn, kommer den op i kirkebogssystemet, og vi
sagsbehandler og sender en forhåndsgodkendelse til vielsesmyndigheden
(den kirke eller den kommune, der skal
stå for vielsen).
Når vielsen så er gennemført og registreret i systemet, aktiveres navneændringen. Man skulle så gerne modtage
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en ”Bekræftelse på navn” og en digital
personattest i sin E-Boks. Ca. 3 uger
efter kommer der så et nyt sundhedskort med posten. Hvis der IKKE gør det,
eller hvis det kun er den ene part, der
modtager noget, selv om begges skulle
have skiftet navn, skal man lige kontakte
sit bopælssogn. For så kan det tyde på, at
der måske er sket en fejl. Og man har 3
måneders frist fra vielsesdatoen til at få
det på plads uden at skulle betale gebyr.
Har man nu inden vielsen bestemt sig
for ikke at skulle have navneændring,
men så ombestemmer sig, når først man
er blevet gift, har man ligeledes 3 måneder til af få lavet en gebyrfri navneændring. Her benytter man stadig ansøgningen ”Navneændring ved vielse”, også
selv om vielsesdatoen er overskredet.
Man er altid velkommen til at kontakte kirkekontoret, hvis man har
spørgsmål om, hvilke navne man kan
tage eller spørgsmål i forbindelse med
ansøgningen. Ellers henvises til www.
Familieretshuset.dk hvor man kan søge
efter godkendte navne og se hvilke efternavne, man frit kan tage uden at have
tilknytning. 
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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
KORDEGNEKONTOR:
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: lonha@km.dk
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
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HALD
Formand: Anna-Marie Maagaard Pedersen,
Kærbyvej 8, Hald, 8983 Gjerlev J.
Tlf. 86 47 42 61.
Mail: maagaard_mp@hotmail.com
Kirkeværge: Ellen Margrethe Jakobsen,
Kondrups Vænge 12A, Hald, 8983 Gjerlev J.
Tlf. 86 47 44 82.
Mail: morellen46@hotmail.com
Graver: Karl Erik Precht,
Venusvej 38, 8970 Havndal.
Tlf. 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: dkh@km.dk
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: cbn@km.dk
SØDRING
Formand: Karin Mortensen,
Sødring Bygade 6, Sødring, 8970 Havndal.
Mail: karinamalie@gmail.com
Kirkeværge: A. M. Søndergaard,
Færgevej 32, Udbyhøj, 8970 Havndal.
Mail: am-soester@hotmail.com
Graver: Bjarne Pilgaard Hansen,
Færgevej 36, Udbyhøj, 8970 Havndal.
Tlf. 24 41 17 02.
Mail: bjarneph@hotmail.com
Gravermedhjælper: Torsten Hauch,
Midtvasen 21, Udbyhøj, 8970 Havndal.
Tlf. 23 30 21 12. Mail: post@randersfjord.dk
UDBYNEDER
Formand: Karen-Marie Haldrup La Cour,
Trudsholm Alle 10, 8970 Havndal.
Tlf. 86 47 03 22. Mail: kmlac@trudsholm.com
Kirkeværge: Niels Aage Sørensen,
Tværvej 2, 8970 Havndal. Tlf. 24 93 44 66.
Mail: sostervier@hotmail.com
Graver: Birgitte Nesgaard Hede,
Birkebakken 4, 8970 Havndal.
Tlf. 20 72 15 26. Mail: bhede@km.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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»Konfirmander på Fyrkat«
Foto: © Lone Nyeng

40

Foto: © Dorit Kragh Hansen
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