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T

empeltræet, Ginkgo biloba, er vistnok
den plante, der har eksisteret længst
tid på jorden.
Fossile aftryk fortæller, at træet fandtes for
230 millioner år siden. På Bornholm er der
forsteninger, der er 125 millioner år gamle.
I Østen anses træet for at være helligt, og
det vokser ofte ved buddhistiske templer,
deraf navnet ”tempeltræ”. Det kan blive
over 3000 år gammelt.
I 1730 kom træet til Europa, og i Øster
Tørslev præstegårdshave står det pragteksemplar, der kan ses på bladets forside.
Da Hiroshima blev lagt øde af atombomben i 1945, stod der et tempeltræ en
kilometer fra det sted, bomben ramte ned.
Træet overlevede, og det vokser endnu den
dag i dag.
Det er på en måde ligesom Kristus. Uanset
hvilke kræfter, der forsøger at underminere,
true, håne, destruere, latterliggøre Kristus,
så lever Han videre.
Rundt om os falmer naturen, og træerne står snart mørke med nøgne grene. Det
mørkner. Men håbet består! Lyset vil vende
tilbage.
Lad gulne hvert et blad på kvist,
lad falme alle strå,
Guds kærlighed, jeg ved for vist,
omskiftes ikke så.
Lone Nyeng
OMMERSYSSEL ØSTRE PASTORAT

Kys

- Paradisets sprog
Kysset er kærlighedens segl, skriver den
østrigske forfatter Hans Lohberger. I
den danske bibeloversættelse (5. Mosebog kap. 34 v.5-6) kan man læse om,
hvordan Moses dør. Der står: ”Moses,
Herrens tjener, døde dér i Moabs land, efter
Herrens afgørelse, og han begravede ham i
dalen i Moabs land over for Bet-Peor; men
den dag i dag ved ingen, hvor hans grav er.”
”Efter Herrens afgørelse” – sådan har
man valgt at oversætte de hebraiske ord,
mens der i den hebraiske grundtekst
står, at Moses døde ”ved Jahves mund”.
I den jødiske tradition forstår man
dette sære udtryk som et kys.
Når man tænker på, at Gud indblæser
ånde i det første menneske, Adam, så
giver det egentlig god mening at tænke
på døden som Guds tagen ånden tilbage.
Inden for førstehjælp bruger vi mundtil-mund-metoden for at give kunstigt
åndedræt. Det hedder noget langt smukkere på engelsk, nemlig ”the kiss of life”,
livskysset.
Gud kysser sin ånd og dermed livet
ind i os, så vi bliver levende væsener,
og Han tager sin ånd tilbage og kysser
livet ud af os igen, når vi dør.
Jeg synes, den jødiske forståelse af ”ved
Jahves (Herrens) mund” som Guds kys
er en fantastisk tolkning, som hænger
smukt sammen med citatet af Hans Lohberger, at kysset er kærlighedens segl.
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Gud har beseglet os mennesker med
sin kærlighed. Han har sat sit mærke på
os i den pagt, Han har indgået med os i
dåben, og vi fik korsets tegn for ansigt
og bryst. I nadveren kysses vi billedligt
af Gud – bekræftes i kærligheden med
kysset som segl.
Grundtvig digter i salmen
”Op, til Guds hus vi gå” (DDS 443):
I Jesu Kristi navn
han tager os i favn
og kysser i os ind
et himmelsk barnesind.
Guds kys er for Grundtvig en betegnelse for nadveren. Han digter således
i ”Nyaarsmorgen” v. 43:
”Og Han som os kjøbde
Fra Død med sit Blod,
Han skjænked mig Livet,
Som Ham det er givet,
Med Kysset i Kjærligheds Kalk!”
Når vi deltager i nadveren, så modtager
vi et guddommeligt kys. Og eftersom det
er dejligt at kysse, så er der god grund
til at gå til alters! Eller sagt med forfatteren Joseph Conrad: ”Kys er, hvad der
er blevet tilbage af paradisets sprog.”
Lone Nyeng
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Det hellige land, set
fra Nebo bjerg.
Foto: ©psp
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Moses’ gemte grav
på Nebo Bjerg
Moses, Herrens tjener, døde dér i Moabs
land, efter Herrens afgørelse, og han
begravede ham i dalen i Moabs land
over for Bet-Peor; men den dag i dag ved
ingen, hvor hans grav er. (5. Mosebog
34,5-6.)
Én af de mærkeligste sætninger i Bibelen er femte vers i det sidste kapitel i
femte Mosebog. Moses betyder alt for det
jødiske folk. Han udfrier folket fra Pharaos trællehus. Han leder dem gennem
havet og gennem ørkenland og bjerge.
Han leder dem gennem fjendeland øst
for Jordan. Han får vand til at springe
fra klippen, da folket tørster, og manna
til ved Guds hånd at falde fra himlen,
da de sulter. Alt sammen da de er på vej
til det forjættede land, der flyder med
mælk og honning.
Så kommer de til Nebo bjerg i Østjordanlandet, hvorfra man den dag i dag
på klare dage kan se ind over hele det
hellige land over til Middelhavet i vest.
Man kan se Jordandalen; man kan se
Jeriko, og man kan se den hellige stad
Jerusalem. Moses får lov at se ind i landet, men efter Guds bestemmelse dør
han så der. Og han bliver begravet, og
ingen ved, hvor hans grav er.
Fortællingen fortsætter med at berette
om, hvordan folket efter sørgetiden nu
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under Josvas ledelse fortsætter vandringen mod det forjættede land, og så er
skriftet slut.
Men ordene ”den dag i dag ved ingen,
hvor hans grav er” er sære. Meget sære.
Vi er så vant til, at store folk får store
gravminder, ofte oppulente, for de skal
æres. Men her er det lige modsat. Man
ved end ikke, hvor graven er.
Det kan kun tolkes som, at vel har
Moses betydet alt, men nu er hans æra
omme. Folket skal fortsætte derfra. De
skal ikke blive, men gå.
Hvor ufattelig stærkt er ikke dette?
Han dør. Han æres. Og så skal folket
videre. Deres plads, deres sted, deres
kald er et andet sted.
Så vidt er det et eksempel til efterfølgelse.
Men dette er også en forudindskrivning af, at senere stod nogle kvinder ved
en tom grav, da den mand, de havde sat
deres lid til, Jesus fra Nazareth, er henrettet, begravet og opstanden. En engel
sender dem med bud om den tomme
grav tilbage til livet. For i livet er deres
plads.
En forunderlig tekst. – En tekst til liv!
Peder Svejgaard Pedersen
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ORGANISTERNE i pastoratet
Foto: © psp

Anker Sigfusson

Arbejdet som organist er meget givende samt varieret med kor, konfirmander,
koncerter, gudstjenester m.m.
Som sidegevinst har jeg siden 2008 fået
styr på min skulder og spiller cello igen
og bruger den af og til ved gudstjenester.
Jeg har siden 2015 valgt at specialisere
mig i Bachs 6 Cellosuiter og har ofte
bestillinger på koncerter m.m. fra bl.a.
kirker og andet - i hele Danmark.
Jeg er dertil en stolt far og enlig forsørger til tre drenge: Salomon, Balthasar
og Hannibal på hhv. 15, 15 og 18 år. 

eg begyndte som organist i Øster
Tørslev i 2010 og betjente områdets
tre kirker indtil januar i år, hvor jeg
sammen med organisterne Niels Erik
og Ulf nu betjener 12 kirker i det nye
Ommersyssel Østre Pastorat plus tre
orgler på forskellige kapeller i Randers.
Det er en ny og spændende udfordring
at være en del af det kommende storpastorat, og jeg ser frem til mulighederne i
en kommende større arbejdsplads.
Jeg er oprindelig uddannet cellist fra
Det Jyske Musikkonservatorium og har
været fastansat i Ålborg og Sønderjyllands symfoniorkestre. Et problem med
min skulder plus forkert fysioterapeutisk behandling tvang mig til at lægge
celloen på hylden.
Jeg søgte derfor ind på Vestervig Kirkemusikskole for at uddanne mig som
organist. Det blev jeg i 2007 og har været
organist i forskellige kirker på Djursland indtil 2010, hvor jeg så blev ansat i
Øster Tørslev, Dalbyover og Dalbyneder
pastorat.
8
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J

Ulf Espelund Klausen

J

eg begyndte som så mange andre
at spille klaver som lille, og som så
mange andre før mig havde jeg også en
periode, hvor jeg kørte sur i spilleriet
og brugte min tid på andre interesser.
Lysten til at spille klaver kom dog heldigvis tilbage og blev så siden suppleret
OMMERSYSSEL ØSTRE PASTORAT
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med orgelspillet. Født og opvokset i en
præstegård fandt jeg i mine teenageår
interesse for kirkeorglet, som siden da
støt og roligt har vokset sig fra at være
en fritidsinteresse til i dag at være mit
levebrød.
Med årene er også korsangen blevet
en vigtig del af mit liv, og jeg håber, at
jeg kan være med til at styrke korlivet i
Ommersyssel Østre Pastorat.
Jeg vil gerne opfordre alle, der elsker
at synge - unge såvel som gamle - til at
melde sig ind i et kor og opleve glæden
ved at synge sammen med andre. 

Foto: © psp

Niels Erik Nies

J

eg bor i Randers og har spillet klaver
siden jeg var lille. Efter gymnasiet
læste jeg på Aarhus Universitet, hvorfra jeg har en bachelorgrad i teologi.
Musikken har dog altid trukket meget,
så for nogle år siden søgte jeg ind på
SEPTEMBER - NOVEMBER 2018

Vestervig Kirkemusikskole, hvor jeg blev
uddannet organist.
Tilbage i 1990'erne var jeg ansat i nogle
år i en kommunal ungdomsklub og fritidshjem i Kristrup i Randers. Her stod
jeg for et musik- og sangværksted. Jeg
interesserer mig for både den rytmiske
såvel som den klassiske musik.
I mange år har jeg også været ansvarlig
for en børneklub i Skt. Andreas kirke
i Randers, hvor musikken og sangen
selvfølgelig også fyldte meget.
Siden 2003 har jeg været fast organist
ved Hald og Kærby kirker i en mindre
stilling. Her har jeg i mange år haft et
børnekor og stået for minikonfirmandundervisningen samt lejlighedsvis hjulpet til ved undervisningen af 7. klasses
konfirmanderne.
I mange år har jeg også sunget i forskellige kor bl.a. Randers kammerkor
og spillet i et par orkestre.
I august 2016 søgte jeg stillingen som
organist ved Udbyneder, Kastbjerg og
Havndal kirker, hvor jeg bl.a. står for
ungdoms- og voksenkoret VOKO og
undervisningen af minikonfirmander,
samtidig med at jeg stadig var ansat i
Hald og Kærby. Jeg håber at kunne starte
et børnekor i Havndal inden længe. Jeg
ser frem til at tage fat på alle de spændende opgaver, der venter forude i det
nye storpastorat, ikke mindst i vores nye
kirkecenter og til at lære alle sognene
rigtig godt at kende. Jeg håber også, jeg
kan bidrage med nye tiltag for både børn,
unge og ældre, og glæder mig til at indgå
i et godt samarbejde med både frivillige
og ansatte i vores nye fælles pastorat. 
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Den nye KORDEGN i pastoratet
Foto: © psp

Cecilia Bach Søgaard

D

a jeg i sin tid selv skulle døbes,
ønskede mine forældre at kalde mig
Cirkeline. Det var dog ikke muligt, når
man så på navneregler og paragraffer dengang. De måtte derfor i farten finde
på noget andet, og navnet blev Cecilia
Janni Bach Gregersen – det er jeg alligevel meget glad for. I dag er jeg gift
med Uffe, hvorved jeg har fået mit nye
efternavn. Vi har endvidere en søn på
to år – en dejlig krøltop!
Jeg er en energisk ung kvinde, der er
opvokset i Aarhus, hvor jeg både har
studeret, boet og arbejdet. I 2011 flyttede
jeg til Herning, hvor jeg læste 3,5 år på
VIA University og fik min professionsbachelor i Purchasing Management. Jeg
har derefter arbejdet som indkøbsassistent og har sammenlagt mere end 12
års erfaring inden for butiksbranchen.
Det er en anderledes hverdag, jeg er gået
ind i, men ikke mindst en hverdag, der
lige er mig.
Som kordegn kommer jeg i berøring
med mange mennesker, men der lig10

ger meget mere administrativt arbejde under overfladen, end man lige ser
udefra. Det er et arbejde, der kræver
en god omgang planlægning og kommunikation parterne imellem, når der
bl.a. skal laves vagtplaner, annoncer og
hjemmeside. Eva og jeg har siden starten
af maj siddet i Kirkecentret, og det føltes
allerede dejligt og hjemligt. Jeg er derfor
meget glad for at være en del af det nye
Ommersyssel Østre Pastorat – og ikke
mindst en del af det dejlige samfund
herude. Flere af jer har måske set mig
tidligere, da jeg synger i Ommersysselkoret.
Jeg har nu boet i området i mere end
tre år, min mand hele sit liv, og min søn i
to år. Jeg mødte Uffe for syv år siden. En
selvstændig landmand, der vil fremad.
Jeg er endvidere et familiemenneske og
ser derfor ofte både forældre og svigerforældre. Jeg holder af grin, ind imellem
drillerier, og så har jeg ”desværre” en
meget sød tand! 

OMMERSYSSEL ØSTRE PASTORAT

»Falmede platanblade«
Foto: ©psp
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Foto: © Bente Nielsen

Fælles
friluftsgudstjeneste
T

o dage efter vores store og fantastiske indvielse af Ommersyssel Østre Kirkecenter blev der fejret pastoratsgudstjeneste for hele området i Mahule i Kærby.
De mange fremmødte måtte søge ly, da himmelens sluser
åbnede sig, men heldigvis er der i Mahule også et fantastisk
hus, hvor vi kunne fortsætte gudstjenesten, der handlede om
de fortabte sønner og Guds uendelige kærlighed.
Det blev en dag fyldt med smil, korsang, håndmadder,
glædesbudskab, regnvejr og fællesskab. 
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Passionblomst.
Foto: ©psp

Englesmil
A

dam drev omkring i Edens have og følte sig ensom.
“Hvad er der i vejen med dig?” spurgte Gud. Adam sagde, at han
ikke havde nogen at tale med. Gud svarede, at han ville lave ham en
ledsager, og at det ville blive en kvinde.
Han sagde: “Kvinden vil samle føde til dig, og hun vil lave din mad, og
når du engang opdager tøj, så vil hun vaske det for dig. Hun vil også være
enig med dig i alle dine beslutninger og vil ikke hakke på dig, og hun vil altid
være den første til at indrømme, at hun havde uret, når I har en uoverensstemmelse. Hun vil rose dig! Hun vil bære dine børn og aldrig bede dig stå
op om natten og tage dig af dem. Hun vil aldrig have hovedpine og vil altid
give dig kærlighed og lidenskab, når som helst du ønsker det.”
Adam spurgte Gud: “Hvad koster sådan en kvinde?”
Gud svarede: “En arm og et ben”.
Så spurgte Adam: “Hvad kan jeg så få for et ribben?” 
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»Træerne falmer«
Foto: ©psp

Arrangementer
Oktober-november 2018
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Fredag den 7. september kl. 9.30
Seniorcafé i Hald.

Denne gang er seniorcafeen henlagt til Hald forsamlingshus, hvor harmonikaspillerne
”Zeniors” fra Hadsund er på programmet. ”Zeniors” er et orkester, der består af gamle,
garvede musikere, som spreder sol og glæde med deres musik. Repertoiret spænder lige
fra de klassiske harmonikanumre til glad musik i både dansktop- og country-genren.

Søndag d. 9. september kl. 14.00
Konfirmandindskrivning
i Øster Tørslev Kirke og efterfølgende i sognehuset.
Onsdag d. 12. september kl. 19.30
”De syv glæder. Forstå det moderne menneske
og de syv dødssynder.”

Foredrag ved præst og forfatter Martin Herbst. Salen, Ommersyssel Østre Kirkecenter.
Martin Herbst gør i sit foredrag op med samtidens negative,
fejlagtige syn på synd og viser, at de syv dødssynder er nøglen
til at forstå, hvordan vi lever helhjertet, nyder livet sammen
og gør verden til et bedre sted for vore efterkommere.
Vi hører om, hvordan traditionen om de syv dødssynder opstod, og hvordan den har
spillet en afgørende rolle for det vestlige menneskes selvforståelse, dannelse og kultur.

Tirsdag den 18. september kl. 19.30
”Betagende dage i Indien” v/Ellen Stahl og
Peder Svejgaard i Øster Tørslev Sognehus

Om en hellig ko i en parfumeforretning, om mødet med
hinduisme, buddhisme, islam og shikisme og meget mere.

Torsdag den 20. september kl. 19.00-20.00
Syng-sammen i Lysthuset, Aldershvile i Havndal.
Koret VOKO under ledelse af Niels Erik Nies deltager.

Torsdag den 27. september kl. 19.00
Flemming Ørnbøll fortæller om Enslev Kirke i Enslev Kirke.
Onsdag den 3. oktober kl. 10.00
Højskoleformiddag, Øster Tørslev Sognehus.

”Bjergtaget” v/Peder Svejgaard. Om en tur til vulkanen Llaima, mapucheindianere og
andet godtfolk i Chile foråret 2018.
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Fredag den 5. oktober kl. 9.30
Seniorcafé i Hald Menighedshus

”Da onkel Jens fik fjernsyn”. Foredrag af Peter ”Spillemand” Thomsen, der gennem
historiske facts, personlige erindringer og tidstypiske sange beskriver den lille verden
i et nordjysk landsbysamfund fra begyndelsen af halvtredserne og til det legendariske
år 1968. Der skete en revolution, da fjernsynet bragte den store verden ind i vore stuer.

Tirsdag den 9. oktober kl. 19.00
Sogneaften i ”Gjerlev-Enslev-stuen”, Ommersyssel Østre Kirkecenter,
v/Agnete Odgaard-Jensen ”Kunsten at bevare livsmodet trods modgang”.
Agnete mistede sit syn som 25-årig, men nåede lige at afslutte sin uddannelse som
aktivitetsmedarbejder. Hun er leder på mødesteder for synshandicappede, og derudover
har hun været informatør i Dansk Blindesamfund i 30 år.
I sit foredrag kommer hun ind på, hvad vore tanker kan gøre ved os. Tanker har enorme kræfter, derfor er det så vigtigt, at vi tænker positivt i stedet for negativt. Agnete
taler om de ting, der svækker vort immunforsvar: negative følelser, dårlig samvittighed, modløshed, afhængighed af omgivelserne og ensomhed. Med kærligheden som
udgangspunkt fortæller hun om vore positive evner, egenskaber, venskaber, som alt
i alt giver os livsglæde.

Onsdag den 10. oktober kl. 10.00
”Det digitale liv efter døden”. Kursusformiddag i Ommersyssel
Østre Kirkecenter, v/Randers Bibliotek og Borgerservice

Hvad sker der med din digitale post, når du dør, og hvordan sikrer du dine pårørende
adgang? Hvordan sikrer du dine private papirer og deler billeder med familien? Kan
du give andre adgang til fx mail og Facebookkonto? Medbring gerne NemID.

Onsdag den 10. oktober kl. 19.30
Sogneaften i Hald Menighedshus,
v/sognepræst Elise Lind Balslev.

Genfortælling af digterpræsten Kaj Munks barndomserindringer. Digterpræsten Kaj Munk skrev sine erindringer i 1942,
som han kaldte ”Foråret så sagte kommer”. Det er usædvanligt
at skrive sine erindringer, når man kun er midt i 40-erne, men han følte, at alt kunne
ske. Og deri havde han helt ret, for kun to år senere blev han likvideret.
Munk kom til Marie og Peter Munk som forældreløs 6-årig fra Maribo, og oplevede
naturen og dyrelivet på et lille lollandsk husmandssted. Hans biologiske mor havde
før sin død ønsket, at han kom til mennesker, som ingen børn havde i forvejen, da
hun var bange for, at han ellers ville komme til at stå i skyggen. Han kom ikke i skyggen, tværtimod. Han blev elsket og opdraget og støttet til at gå sine egne veje af sine
adoptivforældre. Og som helt ung skrev han teaterstykker, selvom han aldrig havde
været i teatret.
Kaj Munks erindringer vil blive genfortalt, så man næsten kan høre hans egen stemme.

ARRANGEEMENTER
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Torsdag den 18. oktober kl. 19.30
Forfatteraften med Søren Ulrik Thomsen
i Øster Tørslev Sognehus.

Alle Søren Ulrik Thomsens digte og essays er nu udkommet
i ét bind under titlen "Samlede Thomsen".
Denne aften vil digteren læse digte op fra hele forfatterskabet, lidt fra hver bog fra debuten "City Slang" (1981)
over bøger som "Hjemfalden" (1991) og "Det værste og det
bedste" (2002) frem til "Rystet spejl" (2011) og den seneste
bog "En hårnål klemt inde bag panelet" fra 2016.
Undervejs vil han ledsage med kommentarer, og efter
oplæsningen er der mulighed for spørgsmål og diskussion.
Søren Ulrik Thomsen er tillige en flittig kirkegænger, der ikke undlader at ytre sine
holdninger til kirkeliv og gudstjenestefejring.

Søndag den 28. oktober kl. 19.30
Koncert med Villads og Valdemar Violin
i Kærby Kirke.

Villads Violin er kendt af mange fra DRs udsendelse ”Vidunderbørn”. Ved koncerten spiller han sammen med sin
bror Valdemar, der er mindst lige så dygtig som han selv.
Brødrene Villads og Valdemar er henholdsvis 15 og 18 år.
Foto: @Robin Skjoldborg 2014.
De elsker at spille violin og at underholde et publikum. I
deres repertoire indgår alt fra klassiske violinkoncerter til
folkemusik og populære musikstykker, både ældre og nyere kompositioner.
Deres uddannelse til violinister begyndte på musikskolen i Sävsjö i Sverige, da de var
6 og 8 år. I 2011 og 2012 kom brødrene ind på Bach musikgymnasium, en eliteskole der
ligger under de to konservatorier i Berlin. De har altid elsket at optræde og har siden
de var 7 og 10 år både spillet duetter på gaden og sidenhen også klassiske koncerter
og duet-koncerter i kirker både i Danmark, Tyskland, Sverige, Polen og USA. De har
begge deltaget i masser af konkurrencer og har opnået et hav af 1. og 2.-pladser samt
finalepladser.

Onsdag den 31. oktober kl. 19.30
Koncert med Bryan Rice i Øster Tørslev Kirke

Bryan Rice, sangskriver og popsanger, er især kendt for
sit hit ”No Promises”, et ikonisk popnummer fra 2005, der
især er kendt fra filmen ”Nynne”. Han har efterhånden
udgivet en del cd’er, ligesom han har deltaget flere gange
i dansk Melodi Grand Prix. Nu kommer han til Øster
Tørslev Kirke og giver koncert!
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Gudstjenester
Oktober-november 2018

Foto: ©psp

SEPTEMBER - NOVEMBER 2018
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Gudstjenesteliste

Dalbyneder
2.9.

14. s. e. Triniatis

9.9.

15. s. e. Trinitatis

16.9.

16. s. e. Trinitatis

23.9.

17. s. e. Trinitatis

30.9.

18. s. e. Trinitatis

7.10.

19. s. e. Trinitatis

14.10.

20. s. e. Trinitatis

21.10.

21. s. e. Trinitatis

28.10.

22. s. e. Trinitatis

4.11.

Enslev

10.30 høst

Gjerlev
9.00 høst

9.00
9.00

10.30
19.00

9.00
10.30

10.30
9.00

10.30

9.00

16.00

13.00

10.30
10.30
13.00

11.11.

24. s. e. Trinitatis

9.00

18.11.

25. s. e. Trinitatis

25.11.

Sidste s. i Kirkeåret

14.00

15.00

10.30
14.00 afsk

9.00
10.30

14.00

1. s. i Advent

9.00

9.00

Peder Svejgaard Pedersen

Steen Uhre

Lone Kjær Nyeng

NN

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

10.30

Allehelgen

2.12.

Dalbyover

OMMERSYSSEL ØSTRE PASTORAT

10.30

Havndal

Kastbjerg

Kærby

Råby

Sødring

Udbyneder

9.00 høst

10.30 høst

10.30 høst
10.30

9.00

10.30

Ø. Tørslev

14.00*

10.30
10.30
10.30

10.30

9.00

9.00

9.00
10.30

9.00

10.30

9.00
10.30

15.00

14.00

14.00

9.00

15.00

14.00

9.00

16.00

13.00

9.00

10.30

10.30

14.30**

10.30
10.30
10.30

9.00
10.30

* Fællesgudstjeneste og konfirmandindskrivning
** Miniafslutning.

Gudstjenester på Åbakken, Øster Tørslev:
11/9
9/10
13/11
21/12

kl. 14.30
kl. 14.30
kl. 14.30
kl. 14.30

v/Susan Ballegaard
v/Lone Nyeng
v/Laila Hansen
v/Lone Nyeng (obs fredag)

Gudstjenester på Aldershvile, Havndal Kirke:
2/10 kl. 14.30 v/Peder Svejgaard
4/12 kl. 14.30 v/Lone Nyeng
Gudstjenester for Gjerlev ældrecenter i Gjerlev Kirke:
11/12 kl. 11.00 v/Lone Nyeng
ARRANGEEMENTER
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Foto: ©psp

Der er mange legende om Martin af Tour – Sct. Morten. Den mest kendte er nok historien om Martin og gæssene.
Han var trådt ud af hæren for at blive missionær, men alle ville have ham som biskop.
Martin var ikke interesseret og gjorde alt, hvad han kunne for at undgå det. Da man kom
for at indsætte ham som biskop, gemte han sig derfor i en gåsesti. Men da gæssene begyndte
at skræppe og larme, blev han opdaget og trukket ud af sit skjul. Modvilligt blev han derfor
tvunget til bispesædet, og angiveligt udnyttede han sin nye stilling til at hævne sig over
selvsamme dyr, der havde afsløret hans skjulested. Derfor opfordrede han hver familie til
en gang om året at slagte og spise en gås.
22
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Torsdag den 1. november kl. 19.30
Et rejseforedrag om håb og om, hvordan vi
selv kan finde smilet i livet v/Jesper Grønkjær
i Salen, Ommersyssel Østre Kirkecenter.

Jesper Grønkjær er professionel tryllekunstner. Han
har gjort det til sin mission at drage ud til klodens
fjerneste afkroge for at leve og optræde hos ekstreme
befolkningsgrupper. Han drager ugevis igennem
junglen for at opsøge de sidste kannibaler, lever hos
munke i Himalaya, eller drager på tømmerflåde ned
af Amazonfloden i Sydamerika m.m.
I Honduras undersøgte Jesper, om det var muligt
at finde smilet frem i et kvarter, hvor der sker fem
mord om ugen. Hvis smilet er forsvundet, hvor er
det så forsvundet hen? Og kan det genskabes? Med
livet som indsats opsøgte Jesper en lang række mennesker, hvis skæbner er uendeligt
fjernt fra det liv, vi kender her. vi kender her. Foredraget er ikke blot en rejse UD i
verden, men i lige så høj grad om at rejse IND i sig selv. Jespers foredrag handler om
næstekærlighed, håb og om at turde tro på Gud, selvom man bor i verdens farligste
land. En aften med spænding, grin, trylleri og eftertanke.

Fredag den 2. november kl. 9.30
Seniorcafe, Hald menighedshus

”Astrid Lindgrens forunderlige verden” v/Anna Valbjørn
Odgaard, der fortæller om Astrid Lindgrens liv og nogle af
de populære figurer fra bøgernes univers. Hvorfra kom hendes inspiration, hvad er budskabet, og hvordan kan bøgerne
stadig være lige populære?

Tirsdag den 6. november kl. 19.00
Peder Svejgaard fortæller om Dalbyneder Kirke i Dalbyneder Kirke.
Onsdag den 7. november kl. 10.00
Højskoleformiddag, Øster Tørslev sognehus:

”Indtryk fra USA: fra toppen af World Trade Center til klosterliv i Washington DC”
v/sognepræst Peter Ulvsgaard, Spentrup.
Peter Ulvsgaard fortæller fra flere rejser og fra et længerevarende ophold på et katolsk
kloster og studier ved Catholic University of America i hovedstaden Washington DC,
før fly spredte terror, og verden blev en anden. Fortællinger fra et uventet møde med
en anden verden til venskaber over Atlanten.

ARRANGEEMENTER
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Torsdag den 22. november kl. 17.00-21.00
Spændende julebinderi i graverstuen i Ommersyssel Østre Kirkecenter
Der vil være kaffe og te, men man skal selv medbringe mad.
Tilmelding 15. november til gitte-christoffersen@live.dk eller på 6098 2001.
Pris 50 kr. pr. mand.
Der vil være mulighed for at købe/bestille materialer.

Torsdag den 29. november kl. 19.00-20.00
Syng-sammen.

Koret VOKO under ledelse af Niels Erik Nies deltager. Lysthuset, Aldershvile i Havndal.

Allerede planlagte arrangementer for vinteren
For endeligt program se næste nummer af kirkebladet.
Tirsdag d. 4. dec. kl. 19.30: Julekoncert med Randers Bykor. Hald Kirke.
Onsdag d. 5. dec. kl. 10.00: Højskoleformiddag. Øster Tørslev sognehus.
Julestue med sang, oplæsning og andet godt ved præst, sanger(e) og organist.
Fredag d. 7. dec. kl. 9.30: Seniorcafe, Hald menighedshus
Peter Ulvsgaard, præst i Spentrup, sætter gang i julestemningen.
Mandag d. 10. dec. kl. 19.30: Julekoncert med Ommersysselkoret, Dalbyneder Kirke.
Tirsdag d. 11. dec. kl. 19.00: Adventssang v/Ulf Klausen, Gjerlev Kirke.
Onsdag d. 12. dec. kl. 19.00: Julekoncert v/Ulf Klausen, Råby Kirke.
Torsdag d. 20. dec. kl. 17.00: Indvielse af Kastbjerg Kirke.
Prædikant: Biskop Henrik Wigh Poulsen.
Tirsdag d. 8. jan. kl. 14.00: Nytårskur. Mette og Poul Nørup: ”En langsom rejse
fra Esbjerg til Rom”. ”Gjerlev-Enslev-stuen”, Ommersyssel Østre Kirkecenter.
Torsdag d. 7. febr. kl. 19.00: Kirkekoncert i Gjerlev Kirke.
Mariann Mikkelsen spiller harpe.
Onsdag d. 20. febr. kl. 19.00: ”Kirke, krudt og kragetæer” v/Nils Holger Ellekilde.
Salen, Ommersyssel Østre Kirkecenter..
Onsdag d. 6. marts kl. 19.30: Forfatteraften m. Jesper Wung-Sung. Hald Menighedshus.
Tirsdag d. 19. marts kl. 19.00: Sogneaften med Kasper Svane: ”Med livet på 25 min.
standby.” ”Gjerlev-Enslev-stuen”, Ommersyssel Østre Kirkecenter.
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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.

NYT! Garnnøglen, Ommersyssel Østre Kirkecenter

Hver onsdag i de ulige uger kl. 9.30 - første gang den 12. september.
Garnholder: Karen Christensen, tlf. 3023 7443 og Joan Pedersen, tlf. 2031 4505.

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

ARRANGEEMENTER
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»Gingokoblade på græs«
Foto: ©psp

”Når alt kommer til alt, er det ikke
mængden af år i dit liv, der tæller –
det er mængden af liv i dine år”
Abraham Lincoln (1809-1865),
USA's 16. præsident.

26

OMMERSYSSEL ØSTRE PASTORAT

Tro kan
have
sin pris
- en chilensk Kaj Munk
I arbejderforstaden St. Victoria i Santiago
de Chile virkede en fransk jesuit, Fader
Andres, med bl.a. børne- og ungdomsarbejde. Han var meget populær, og derfor
havde han en sen aften, den 4. september 1984, besøg af journalister inde fra
hovedstadens centrum, som ville høre
om hans arbejde. De sad i hans arbejdsog soveværelse på førstesalen i et lille
hus på den stille vej i forstaden. Så kørte
militærkøretøjer ind fra hver ende i den
lille gade og åbnede ild fra automatvåben
direkte mod førstesalen. Flere kugler
gennemborede de tynde trævægge, og
en af dem ramte Fader Andres i hovedet,
og han var død på stedet. Han blev 43 år.
Militærvognene var væk med det samme, og i militæret og regeringen kendte man selvsagt officielt ikke noget til
sagen. Det var endnu dengang militærdiktaturets og Augusto Pinochets dage.
– Men fordi Fader Andrés var fransk
statsborger, blev der faktisk gennemført
en undersøgelse, fordi ambassaden forlangte det. Ingen blev dog dømt.
Her mange år senere har et multinationalt selskab ønsket at erhverve bl.a.
den grund for at bygge et storcenter. Det
vakte områdets vrede og er indtil videre
forhindret. – Rummet står som den aften.
Hans bibel ligger opslået. Kuglehullerne
er i væggen.
SEPTEMBER - NOVEMBER 2018
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I stueetagen er i dag, hvad der bedst
beskrives som et lille kapel, og her sad
jeg og en gruppe chilenere og udlændinge torsdag den 19. april i år og fik
historien, før vi i små hold blev ledt ovenpå. - Det løber én koldt ned ad ryggen,
når man hører det, - og - ikke mindst
- når man står i det lille rum. – Det blev
såmænd til, at jeg læste et bibelstykke,
5. Mosebog 34, fra den bibel, der lå på
bordet. - En stærk stund for os alle.
Tro kan koste. At kæmpe for alt, hvad
man har kært, kan koste. Historien er
tankevækkende for os, der tager os retten
til at tro eller ikke at tro. Historien om
en chilensk Kaj Munk.
/psp
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NYT fra sognet
Fra Gjerlev kirkes
prædikestol (1700-tallet)
Foto: @psp

Pelikanen
Pelikanen er symbol på Kristus, der
udgød sit blod for menneskene, ud fra
en forestilling om, at pelikanen hakker
sig selv i brystet for at nære sine unger
med sit blod.
Detalje fra Øster Tørslev kirkes
altertavle (1600-tallet).
Foto: @psp
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Rundturen

HALD KIRKE

Rundturen i Ommersyssel Østre Pastorats kirker tog sin begyndelse i april,
hvor vi startede i Hald Kirke. Anna
Marie Maagaard fortalte om kirken og
den enestående altertavle.

SEPTEMBER - NOVEMBER 2018

Næste gang går turen til Enslev Kirke
(27. september kl. 19.00), hvor Flemming
Ørnbøll fortæller, og den 6. november
kl. 19.00 går det videre til Dalbyneder
Kirke, hvor Peder Svejgaard fortæller.

29

NYT fra sognet

Dronningen af Saba

Endevæggen i den store sal i Ommeryssel Østre Kirkecenter
prydes af et stort maleri med Dronningen af Saba på besøg
hos Kong Salomon.
Det er malet af kunstmaler og kalkmalerikonservator Olav
Helvik (1929-2006). Helvik var født i Norge, men boede og
virkede i Danmark det meste af sit liv. I forbindelse med uddannelsen til kalkmalerikonservator skulle han udføre kopier efter
gamle mestre. Det blev blandt andet til en kopi fra Piero de la
Francescas (Peter fra Frankrigs) freskocyklus ”Legenden om
det hellige træ”, som denne malede 1452-1466 i San Francesco
kirken i Arezzo i Norditalien (se billedet til venstre).
Ved Helviks død blev maleriet deponeret hos Bente og Søren
Pilgaard Christiansen i Udbyneder købmandsgård, men er nu,
ikke mindst muliggjort af donation af Helviks enke Lisbeth,
erhvervet til Ommersyssel Kirkecenter, hvor det gør god fyldest og samler rummet. – Det var oplagt, at maleriet skulle
blive i egnen, da Helvik virkede i ca. 230 kirker landet over,
heromkring blandt andet i Estruplund, Udbyneder, Sødring,
Råby og Dalbyneder.
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Guldkonfirmation
Lørdag den 14. april fejredes der guldkonfirmation i Hald Kirke.
Sådan ser konfirmander ud efter 50 år:

KOR
Ommersyssel-koret v/Anker Sigfusson
Øveaften mandag kl. 19-21 i sognehuset i Øster Tørslev
Gjerlev-koret v/Ulf Espelund Klausen
Øveaften onsdag i Ommersyssel Østre Kirkecenter
VOKO v/Niels Erik Nies
Øveaften torsdag kl. 19-21 i Udbyneder konfirmandstue
Børnekoret i Øster Tørslev v/Anker Sigfusson
Onsdag 13.50-15.30 i sognehuset i Øster Tørslev

Børnekoret i Råby v/Ulf Klausen
Søndag 12-13 i Råby konfirmandstue

Der er plads til flere i alle kor – især herrestemmer.
Organisternes telefonnumre ses sidst i bladet.

SEPTEMBER - NOVEMBER 2018
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Sikke et hus!
Huset blev indviet fredag den 15. juni under stor festivitas.
Der var taler og sang. Der var mad og drikke.
Der var musik og underholdning.
Nu har vi alle sammen fået nogle meget fine rammer.
Nu er det op til os selv at sørge for indholdet!

25-års jubilæum
Kirkesanger Annette de Hemmer fejrer 25-års jubilæum.
Der er gudstjeneste i Dalbyneder Kirke søndag den 2.
september kl. 10.30.
Efterfølgende er der reception på Dalbyover Kro, hvor
alle er velkomne.
Der er tilmelding til Annette Wickstrøm på tlf. 2235 8328
eller mail: annwic@micwic.dk senest d. 28/8.

Afsked

Laila Hansens vikariat udløber, og vi skal tage afsked med hende søndag den 18.
november, hvor vi begynder med gudstjeneste i Hald Kirke kl. 14.00 og fortsætter
i Hald menighedshus med kaffebord.
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Arkivfoto.

Takt og toner for tumlinge
i alderen 0-3 år
Vores tidligere ansatte og nu tilbagevendte kirkesanger og blæksprutte Sara
Faxholm Christensen er i fuld gang med
at lave ”Takt og toner for tumlinge”.

En nærmere præsentation af Sara kommer i næste kirkeblad.

Her kommer dagplejemødre med de
små, men andre er også velkomne med
deres børn (under børnehavealderen).
Det foregår rigtig mange steder:
Øster Tørslev Kirke:
Sidste tirsdag i hver måned fra kl. 10-11
25/09, 30/10 og 27/11.
Dalbyover Kirke:
Første tirsdag i hver måned kl. 9.30-10.30
4/9, 2/10, 6/11 og 4/12.
Kirkecenteret i Gjerlev:
Aftales senere.
SEPTEMBER - NOVEMBER 2018

Arkivfoto.

Menighedshuset i Hald:
Torsdage i ulige uger kl. 9.30-10.30.

Havndal Kirke:
Rammerne er ikke helt på plads, men
lige nu er aftalt: 4/10 kl. 10, 1/11 kl. 10.00.
Ring til Sara og hør nærmere
på tlf. 60 98 20 02.
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NYT fra sognet
Nyt samarbejde
Ommersyssel Østre Pastorat har indledt et
samarbejde med Irene Villumsen og Jørgen
Ledet fra Randers Bibliotek. Der vil blive alt
lige fra bogcafe til småkurser, og ved nogle
arrangementer vil bogbussen også dukke op
Foto: Randers Bibliotek.
– både centralt ved kirkecenteret, men også
ude lokalt ved menighedshuse og sognehuse.
Vi glæder os over at kunne føje dette samarbejde til vores vifte af tilbud.
Der er planlagt besøg fra bogbussen i forbindelse med foredragsaftenen om de
7 dødssynder i kirkecenteret i Gjerlev d. 12/9, ved sogneaftenen om Kaj Munk d.
10/10 i Hald og ved seniorcafeen om Astrid Lindgren d. 2/11 i Hald.
Der bliver et lille kursus i Ommersyssel Østre Kirkecenter om det digitale liv
efter døden. Hvad sker der med alt det, vi har ude i cyberspace, når vi er døde?
Og hvordan sikrer vi private papirer, hvordan deler vi billeder med familien? Vi
får besøg fra Randers Bibliotek og Borgerservice, der ved en masse om emnet.
Det foregår d. 10/10 kl. 10 i kirkecenteret i Gjerlev.
Biblioteket afholder også en bogcafé i kirkecenteret. Det foregår onsdag d. 14/11
kl. 10 – 11.

Ny hjemmeside
Alle de gamle pastoraters hjemmesider er under afvikling eller er allerede lukket
ned. I stedet har vi fået en ny fælles hjemmeside.
Adressen er: www.ommersysseløstrepastorat.dk
Kordegnene Eva Madsen og Cecilia Bach Søgaard står for hjemmesiden.

NYT - NYT - NYT

SARAs onsdagscafé åbner
i Ommersyssel Østre Kirkecenter
onsdag den 19. september 2018.
Hver onsdag kan man droppe ind fra 9.30 til 11.00
og få en kop kaffe og en sludder eller måske læse avis.
Vel mødt i SARAs onsdagscafe!

SEPTEMBER - NOVEMBER 2018
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PROGRAM

for Indre Mission i Gjerlev
12/9: Høst- og fødselsdagsfest.
Fællesspisning (125 kr.). Festtale v.
Jørgen B. Knudsen, Mårslet.
Tilmelding senest 5/9 til Bodil Hansen,
tlf. 8647 4199.
26/9: KFUMs Soldatermission holder
årsmøde. Taler: tidl. soldaterhjemsleder
i Afghanistan, Pastor Jens Arne Skjøtt,
Aarhus.
10/10: Samtalemøde IV i Tabor: Gunnar
Nielsen indleder samtale over Johanneevangeliet 17,6-26.
17/10: Efterårsmøde i Tabor. Taler: pastor
Flemming Baatz Kristensen, Sct. Pauls
kirke, Aarhus.
12/11: Møde i Tabor. Taler: Anders
Jørgen Jensen, Års.
14/11: Møde i Tabor. Taler: Egil Kildeholm Jensen, Rønde. Bogsalg.

21/11: Samtalemøde VI i Tabor: Johannes
Grøn indleder samtale over Johannesevangeliet 18,12-40.

Adressen på
Tabor i Gjerlev
Hybenvej 4
8983 Gjerlev J.
Udover disse åbne arrangementer er
der to bibellæsekredse.
Kreds 1 har møde 6/9, 1/10 og 6/11.
Kreds 2 har møde 5/9, 3/10 og 7/11.
Yderligere oplysninger om såvel arrangementer som bibellæsekredse kan
fås ved formand Aage Jakobsen på tlf.
8647 4093.

KFUM SPEJDERNE
GJERLEV - ALTID OM TORSDAGEN

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

HAVNDAL - ALTID OM ONSDAGEN

Spejdermøde (17.30-19.00) i Spøksen på festpladsen ved Estraden.
Kontaktperson: Jesper Mortensen, tlf. 4232 1370

RÅBY- ALTID OM MANDAGEN
Spejdermøde (18.30-20.00)
Spejderhytten ved stadion i Råby, Udbyhøjvej 668, Råby.
Kontaktpersoner: Conny Fåborg Christensen tlf. 29209735 eller
Lars Johannesen, tlf. 2326 9653
SEPTEMBER - NOVEMBER 2018
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Nyttige adresser
SOGNEPRÆSTER:
Lone Nyeng (kbf.)
Haldvej 8A, Hald, 8983 Gjerlev J.
Tlf. 86 47 43 42. Mail: lkny@km.dk
Peder Svejgaard Pedersen
Kærvejen 1, Øster Tørslev, 8983 Gjerlev J.
Tlf. 86 47 60 15. Mail: ppe@km.dk
Laila Hansen
Tlf. 40 37 80 78. Mail: laih@km.dk
ORGANISTER:
Anker Sigfusson
Solsikkevej 11, Vivild, 8961 Allingåbro.
Tlf. 20 52 07 79.
Mail: anker.cellomusik@gmail.com
Niels Erik Nies
Platanvej 53, 2. mf., 8930 Randers NØ
Tlf. 51 72 34 10. Mail: niels.e.nies@mail.dk
Ulf Espelund Klausen
Tlf. 29 91 75 57. Mail: flupus@gmail.com
KIRKESANGERE:
Annika Søndergaard-Albinus
Silkeborgvej 338, 1, 7, 8230 Åbyhøj.
Tlf. 23 86 66 87. Mail: salbinusa@gmail.com
Annette de Hemmer
Haslevgårde bakker 49, Als, 9560 Hadsund.
Tlf. 26 13 00 80.
Mail: dehemmer@hotmail.com
Sara Faxholm Christensen
Præstebakken 8, 8983 Gjerlev J
Tlf.: 60 98 20 02.
Mail: taktogtone8983@gmail.com
Kirsten Fuglsang-Damgaard
Tlf. 30 62 04 16. Mail: kirstenfd@live.dk
KORDEGNKONTOR:
TLF. 86 47 46 97
Eva B. Madsen, Mail: ebma@km.dk
Cecilia B. Søgaard, Mail: cebs@km.dk
Kordegnene træffes alle hverdage mellem
kl. 9 og 13. Træffes personligt efter aftale.
NY HJEMMESIDE:
www.ommersysseløstrepastorat.dk
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DALBYNEDER
Formand: Annette Wickstrøm,
Vestervangsvej 3, Dalbyneder, 8970 Havndal.
Tlf. 22 35 83 28. Mail: annwic@micwic.dk
Kirkeværge: Ulrik Marcel Høhrman,
Kirkebakken, Dalbyneder, 8970 Havndal.
Tlf. 23 28 61 94.
Mail: ulrik.marcel@securitas.dk
Graver: Peter Hevring Kristensen,
Hvidkløvervej 4, 8983 Gjerlev J.
Tlf. 40 25 65 07. Mail: phk69@hotmail.dk
DALBYOVER
Formand: Anders Bach Andersen,
Møgelvangsvej 30, Dalbyover, 8970 Havndal.
Tlf.: 86 47 30 09.
Mail: aaledamgaard@mail.tele.dk
Kirkeværge: Karsten Brun, Brendstensvej 15,
8970 Havndal. Tlf. 29848506.
Mail: karstenvisbechbrun@gmail.com
Graver: Lone Hansen, Elmelundsvej 12,
Dalbyover, 8970 Havndal. Tlf. 24 81 12 74.
Mail: elmelunden12@hotmail.com
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. 20 90 39 03. Mail: jens@oebe.dk
Graver: Hanne Stæhr Kristiansen,
graverhuset, Kirkevej 1, Øster Tørslev,
8983 Gjerlev J. Tlf. 21 20 63 05.
Privat: Toften 8, Øster Tørslev, 8983 Gjerlev J.
UDBYNEDER
Formand: Karen-Marie Haldrup La Cour,
Trudsholm Alle 10, 8970 Havndal.
Tlf. 86 47 03 22. Mail: kmlac@trudsholm.com
Kirkeværge: Frode Sandager Rasmussen,
Stenkildevej 2, 8970 Havndal
Graver: Birgitte Nesgaard Hede,
Birkebakken 4, 8970 Havndal.
Tlf. 20 72 15 26. Mail: nesgaard@hotmail.dk

OMMERSYSSEL ØSTRE PASTORAT

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 17,
Sem, 9550 Mariager, Tlf. 24 42 42 45.
Mail: dorithansen@gmail.com
RÅBY:
Formand: Mona Jensen,
Skægsbjergvej 34, Råby, 8970 Havndal.
Tlf. 22 25 77 76. Mail: levring@primanet.dk
Kirkeværge: Agner Grøn,
Stadionvej 3, Knejsted, 8970 Havndal.
Mail: agner1323@gmail.com
Graver: Niels Ole Engsig.
Grundet sygdom kontakt venligst
gravermedhjælper Bjarne Hansen.
Grejsvang 38, Råby, 8970 Havndal.
Tlf. 27 81 06 01. Mail: niels_ole@msn.com
Gravermedhjælper: Bjarne Pilgaard Hansen,
Færgevej 36, Udbyhøj, 8970 Havndal.
Tlf. 24 41 17 02. Mail: bjarneph@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

Gravermedhjælper: Torsten Hauch,
Midtvasen 21, Udbyhøj, 8970 Havndal.
Tlf. 23 30 21 12. Mail: post@randersfjord.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: Mail: gjerlevkirke@gmail.com
ENSLEV:
Formand: Se Gjerlev.
Kirkeværge: Villy Nielsen
Kondrupvej 7, Enslev 8983 Gjerlev J.
Tlf: 51 52 69 26.
Mail: rhodelvi@nielsen.mail.dk
Graver: Else Pedersen, Birkebakken 2,
8970 Havndal, Tlf. 42 19 20 62.
Mail: daugaard@pedersen.mail.dk
HALD:
Formand: Anna-Marie Maagaard Pedersen,
Kærbyvej 8, Hald, 8983 Gjerlev J.
Tlf. 86 47 42 61.
Mail: maagaard_mp@hotmail.com
Kirkeværge: Ellen Margrethe Jakobsen,
Kondrups Vænge 12A, Hald, 8983 Gjerlev J.
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

KÆRBY:
Formand: se Hald
Kirkeværge: Rikke Nyhave Winther,
Graver: Bjarne Pilgaard Hansen,
Østendalsvej 20, Kærby, 8983 Gjerlev J.
Færgevej 36, Udbyhøj, 8970 Havndal.
Tlf. 23 24 26 17.
Tlf. 24 41 17 02. Mail: bjarneph@hotmail.com Mail: rikkewinther68@gmail.com
Graver: Vakant.
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»Nældeblade i den første frost«
Foto: ©psp
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