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INDHOLD

Øster Tørslev præstegård ved juletid.

T

æl kun de lyse timer. Sådan står der
på solurene. Sådan må vi også sige her
i Ommersyssel Østre Pastorat godt et år
efter, at de 11 sogne blev et storpastorat,
hvor otte menighedsråd har hele tre præster
som fuldgyldige medlemmer, og 5.500-6.000
sognebørn alle har tre præster. Vi præster
har, ud over det snavs, vi har væltet os i,
i den grad haft stærke oplevelser i mødet
med sognebørnene. Vi bliver taget rigtig
godt imod og får tak ved både store og små
lejligheder. Nogle gange slipper folk næsten
ikke hånden, fordi et godt fast håndtryk ofte
siger mere end mange ord. Tak fra os præster
for stærke stunder. Med dette julekirkeblad,
til hvilket vi har samlet stort og småt, kendt
og nyt, ønsker vi en Glædelig Jul og et Velsignet Nytår til hver og én rundt i sognene.
Peder Svejgaard Pedersen
OMMERSYSSEL ØSTRE PASTORAT

Julen er Vorherre selv
i skrøbeligt ler
- forsidebilledet apropos
Med til julen hører uvilkårligt billedet af
Josef og Maria med Jesus-barnet i krybben i den svagt oplyste stald på marken
i Bethlehem. Oksen og æslet tripper i
det knitrende halm. Vi ser sceneriet i
krybbespil, vi ser det i små julekrybber,
vi fortæller om det, og i Danmark synger
vi om det på mange måder. Tænk bare på
Brorsons ˮMit hjerte altid vankerˮ, den
fra udenlandsk oversatte ˮI en stald, i en
krybbeˮ, H. C. Andersens ˮBarn Jesus i
en krybbe låˮ og ikke mindst Grundtvigs ˮEt barn er født i Bethlehemˮ. Det
er bare, på alle måder, en del af dansk
julehygge og –tradition.
Men det er langt mere end det. Vi er
her inde i noget helt centralt for kirken,
som er rejst om Jesus Kristus. Det handler om det, som med et fint ord kaldes
inkarnation, at Gud bliver menneske i
Julen. Gud er en menneskebleven Gud.
Gud går ind i verden med budskab om,
at mennesker også skal gå ind i verden.
Han helbreder og sætter mennesker fri
til at gå ind i verden, ud i verden. Englen
sender Påskemorgen kvinderne ind i
verden, ud i verden. Eller endnu skarpere sagt: det er godt nok for Gud at tage
menneskelivet på sig. I julen bliver Gud
menneske helt ind i det skrøbelige ler,
menneskelivet er på godt og ondt. Han
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levede et fuldt og helt menneskeliv helt
derud, hvor det gør ondt, lidelsen og
døden indbefattet. Alligevel lod Gud i
opstandelsen alt det, han havde stået for,
stå til troende. Julens lys forvandledes til
Påskens lys. Sådan kan det være, fordi
livet, uagtet hvordan det lige blev til – er
Gudsskabt og en Guds gave, som vi kun
kan undres over med salmens ord: hvad
skal jeg sige, når jeg ser… Og hertil føjes
så, at Kristus sonede vor synd og bar vor
skam, så at det ikke skal formørke livslyset. Han er, som det hedder i salmen,
frelser og forsoner, og dertil er der intet
at føje. Gud har skabt og genløst.
Selvfølgelig tænker du måske så, at
det er selvfølgeligheder. Tradition. Men
dertil er at sige, at det langt fra er en
selvfølgelighed.
I andre religiøse tankesæt er det ofte
anderledes. Meget anderledes. I østlig
visdomsreligion er der grundlæggende et negativt livssyn. I en upanishade
hedder det: ˮHvorledes kan der være
tale om at nyde glæder i dette legeme
med dets knogler, hud, sener, marv, kød,
sæd, blod, slim, tårer og ildelugtende
uhumske afsondringer? Hvorledes kan
der være tale om at nyde glæder i dette
legeme, som er prisgivet begær, vrede,
attrå, frygt, modløshed, misundelse,
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adskillelse fra dette, man har kært, og
forening med det, der er én ukært, sult,
og tørst, alderdom og død, sygdom, sorg
o.s.v. Vi ser jo, at hele denne verden er
forgængelig som bremser og myg og deslige, som græs og træer, der vokser op og
går til grundeˮ. Det er et så fundamentalt anderledes livssyn end det, vi synger om i ˮOp al den ting, som Gud har
gjortˮ. Et så pessimistisk livssyn kalder
naturligvis på udfrielse, for det kan intet
menneske leve med. Og denne udfrielse
er ikke noget, man får. Nej, det er noget,
man i de østerlandske såkaldt bevidsthedsudvidende religioner skal klare selv
ved yoga og meditation af mange slags.
De har alle sammen det ene formål at
komme ikke ind i, men ud af verden, for
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verden er jo intet værd. Bevar os. Sådan
har man lov at tænke og handle. Vi lever
i et frit land. Men kristendom bliver det
aldrig. Her er den Gudskabte verden
i udgangpunktet noget, der kalder på
taknemmelighed og lovprisning. Og her
er forløsningen allerede sket i Kristus,
og der er INTET at føje til. Alt er nåde!
Alt er gave. Derfor kan, må og skal den
kristne med den delagtighed, vi i dåben
har i Kristi genløsergerning, som den
etiopiske hofmand leve hver dag ny og
fortsætte livsrejsen med glæde.
Og det er da, hvad vi dybest set ønsker
hinanden del i, når vi ønsker hinanden
Glædelig Jul!
Peder Svejgaard Pedersen

OMMERSYSSEL ØSTRE PASTORAT

Stop i skovene en snevejrsaften
Hvis disse skove er, tror jeg, jeg ved.
Hans hus er i landsbyen hist ovre;
Han vil ikke se, at jeg er stoppet op her
for at se hans skove fyldes med sne.

Han lader han seletøjets bjælder klinge
som for at spørge, om ikke det er en misforståelse.
Eneste anden lyd i luften er svøbet
af en let vind og dunede fnug.

Min lille hest må finde det sært
sådan at stoppe uden en gård er nær
mellem skove og den frosne sø
her på årets mørkeste aften.

Skovene er smukke, mørke og dybe,
men jeg har løfter at holde
og mil at køre før jeg sover
og mil at køre før jeg sover.
Robert Frost (1874-1963)
(Fordansket fra engelsk: Peder Svejgaard Pedersen)

Øster Tørslev under den første sne. Set fra Kærvejen.
Foto: © psp
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365 nye dage
Nytår er selvfølgelig bare en dato,
og alle dage kan for så vidt være lige
vigtige.
Men alligevel kan vi ikke lade være
med at gøre os nogle tanker ved årsskiftet.
Vi tænker både tilbage på året, der er
gået, og vi tænker fremad om den tid,
der vil komme.
Aviser og TV vil bringe en masse
kavalkader om det forgangne år. Der
vil være interviews, der handler om de
vigtigste begivenheder i 2018. Sådan
er det hvert eneste år.
Men det er nu ikke altid, man skal
se sig tilbage.
Byerne Sodoma og Gomorra ved
Det Døde Hav blev ødelagt af Gud
på grund af indbyggernes ondskab,
ugudelighed og usædelighed. Kun
Abrahams nevø Lot og hans familie
fik lov til at flygte inden ødelæggelsen
med besked om ikke at se sig tilbage.
6

Men Lots kone kunne ikke dy sig.
Hun så en regn af ild og svovl, og hun
blev forvandlet til en saltstøtte.
Hvis vi hele tiden ser tilbage, så kan
vi ende som saltstøtter ligesom Lots
kone. Vi skal se fremad.
Det kan være nok så vanskeligt, hvis
man er på kontanthjælp eller på anden
måde står i en bunke problemer. På en
varmestue var der engang een, der
sagde til mig: ˮHvis du står i lort til
op over begge ører, så lad være med
at lukke munden op!ˮ
Jeg må desværre erkende, når jeg
ser mig om, at jeg godt kan forstå, at
mange mennesker bekymrer sig for
dagen og vejen. Det blev ikke nemmere
i 2018 at være fattig.
Når noget plager, kan det tappe for
al energi. Ja, man kan have det som et
batteri, der en morgen, når man skal
starte bilen, bare er helt dødt, og der
kun kommer en ynkelig lyd fra starteOMMERSYSSEL ØSTRE PASTORAT

Foto: © psp

ren. Sådan kan vi mennesker lyde, når
vore batterier er flade. Og så kommer
vi heller ingen vegne.
Der ligger 365 dage foran os som
ubeskrevne blade i en tyk blok. Hvad
mon der kommer til at stå?
Det er vigtigt, at der er andre, der
kan lukke munden op og tale på vegne
af dem, der er skubbet ud i margenen
af livets papir, og som af omstændighederne er tvunget til at holde munden
lukket.
Der er altid megen virak omkring
finansloven. Jeg har ikke læst den. Men
jeg er sikker på, at ordet ˮkærlighedˮ
ikke optræder.
Kærlighed er nemlig det eneste, der
kan hjælpe menneskeheden af med
alle vore misbrugte dage.
Kærlighedens Søn, Jesus Kristus, er
Ham, der tager sig af vore bekymringer og alt det, vi ikke kan bære selv.
DECEMBER 2018 - FEBRUAR 2019

Det, vi gjorde forkert. Det, vi undlod
at gøre. Det, vi ikke magtede.
Han er som en himmelsk skraldemand, der tager al vor affald med og
bærer det væk.
ˮKom til mig, alle I, som er trætte
og bærer tunge byrderˮ, siger Jesus.
For bliver man ved med at sidde og
kigge på affaldsbunken, bliver man
til en saltstøtte.
Kærlighed skal der til. Såvel i intentionen med en finanslov som i dagligdagen med hinanden.
Da Gud havde skabt verden, så Han,
at det var såre godt.
Vi mennesker har gennem årene
spoleret så meget. Lad os igen få kærligheden på dagsordenen, så alt igen
bliver såre godt.
Godt nytår!

Lone Nyeng
7

Snemandskunstner: Dorit Kragh Hansen.
Foto: © psp
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Tidens Herre

Foto: © psp

Gud! du ville aldrig sige til mig:
ˮJeg husker dig som dreng, John!ˮ
Du er stadig i dette øjeblik,
som du er i ethvert øjeblik, før, siden,
og i dem, som endnu ikke er oprundet!
I dag er det min fødselsdag,
og du smiler.
I dag er det min bryllupsdag,
og du danser.
I dag er det min sidste dag,
og du åbner porten.
Du er tidens Herre,
du holder hånden under
alle disse stunder.
Du ser på mig lige nu –
en dreng, der er ved at lære at afløse tiden,
en mand, som prøver at forstå den!
© John Sheahan. Fordansket af Peder Svejgaard Pedersen.
Nedskrevet af den tidligere violinist i The Dubliners
i Øster Tørslev præstegård den 4. december 2014.
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Christiansfelds
Enhver, der i december kommer igennem UNESCO-kultursarvsbyen Christiansfeld mellem Kolding og Haderslev,
måske for at købe sønderjyske pølser og
honningkager til julemiddagene, kan
ikke undgå at lægge mærke til de fantastiske julestjerner, som pryder gaderne.
Og i byens boghandel kan man købe
Hernhutterstjernen, Christiansfeldstjernen eller Brødremenighedsstjernen med
hjem i mange udgaver. De købes hjem fra
Herrnhut i Tyskland, hvor brødremenigheden oprindeligt havde hjemme, og de
er en del af en århundrede lang tradition.
I Brødremenighedens Kirke indledes
julefejringen på ophængning af stjernen.
I Christiansfeld har den været anvendt
langt tilbage, bl.a. som udsmykning på
kirkens spir.
Stjernen siges at være opfundet i byen
Niesky i Sachsen godt en halv snes kilometer fra Polen. Her fortælles, hvordan
en matematiklærer allerede så tidligt
som 1773 på drengeanstalten underviste
i geometri og lod drengene tegne de
pyramideformede spidser i deres hæfter. I Adventstiden fremstillede eleverne
de tredimensionelle stjerner efter deres
læreres anvisning. Efterhånden bredte
de håndgjorte stjerner i papir sig til hele
verden. I dag er adventsstjernen et vigtigt symbol i Christiansfeld. Foruden at
være Bethlehemsstjernen, der spreder
julehygge, er den et symbol på så vel
Jesus som den strålende morgenstjerne
og som på Jesu genkomst.
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Brødremenigheden tager sin begyndelse i 1415, da Jan Hus blev brændt som
kætter i Konstanz på grund af sin kritik
af den katolske kirkes misbrug af magt
og teologi. I kølvandet af hans henrettelse og martyrdød opstod forskellige
bevægelser. I 1457 skabte en af disse
grupper et samfund i byen Kunwald i
det nordlige Böhmen, nemlig gruppen
ˮUnitas Fratrumˮ - der oversat betyder
ˮBrødrenes fællesskabˮ. Men Brødremenigheden gik dog næsten til grunde, i
forbindelse med religionskrigene, der
rasede fra 1618-1648.
Brødremenigheden og dens ideer levede videre i spredte rester indtil 1722, hvor
en lille gruppe mennesker begyndte at
opføre en by i Sachsen i Tyskland på
greve Nicolaus Ludvig von Zinzendorfs
jorder. Den nye koloni fik navnet Herrnhut, der betyder ˮunder Herrens varetægtˮ og samtidig ˮpå vagt for herrenˮ.
Greve Nicolaus Ludvig von Zinzendorf
blev desuden den fornyede brødrekirkes
overhoved. I 1770’erne fik menigheden
jorde i det, vi nu kender som Christiansfeld, og byen med de snorlige gader blev
anlagt med en række privilegier. Deres
kirke har samme bekendelsesgrundlag
som folkekirken, om end en del ting er
anderledes. - Det er en spændende historie, man kan fordybe sig i. – Men med sig
bragte de også Honningkageopskrifter
og altså Hernhutterstjenen, som det er
en sand fryd at nyde synet af.
Peder Svejgaard Pedersen
OMMERSYSSEL ØSTRE PASTORAT

julestjerne

»Hernhutterstjerne«
Foto: © psp
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KIRKESANGERE i pastoratet
Sara
Faxholm

J

Foto: ©psp

eg er opvokset i Spentrup, hvor jeg
havde min skolegang indtil 7. klasse.
Derefter startede jeg i 8. klasse på C. LA.
Cour skole i Randers, hvor jeg gik til og
med 9. klasse.
Jeg har altid været meget målrettet
med, hvad jeg ville, og det var at arbejde
med mennesker. Jeg startede derfor efter
folkeskolen på Social- og Sundhedsskolen
i Randers og blev efter et par år uddannet som social- og sundhedshjælper. Jeg
arbejdede en tre år på et plejehjem/ældrecenter og fik lyst til at læse videre, hvor
jeg i 2008 blev uddannet SOSU-assistent.
Efter endt uddannelse har jeg arbejdet et
par år i psykiatrien med behandlingsdømte og svært psykisk syge.
I tiden 2009 til 2013 er jeg blevet mor til
tre børn, og da vi skulle have det tredje
barn, skulle der lidt mere plads til. Vi
solgte derfor huset i Vorup og flyttede til
Øster Tørslev. Her bor jeg sammen med
min mand, Morten, som jeg har været
sammen med i 14 år, og er gift med på
det femte år.
Efter endt barsel i 2014 blev jeg ansat på
Åbakken, hvor jeg har været i godt fire
år. Derudover har jeg haft lidt timer som
kirkesanger ved hhv. Dalbyover Kirke
samt Hald/Kærby Kirker.
Allerede som ung var jeg meget glad
for at synge, og som årene er gået, betyder
sang og musik mere og mere for mig. Det
er en rigtig god måde at udtrykke sig
12

på, og jeg kan også føle en stor glæde og
trøst i musikken. Jeg startede i børnekor
i Spentrup i 5. klasse, og dernæst kom jeg
i veterankoret i Spentrup, som jeg har
sunget i indtil for ca. fire år siden.
Egentlig var jeg glad for mit job som
SOSU-assistent, men da chancen som kirkesanger bød sig, tænkte jeg: ˮDen chance
vil jeg tage.ˮ Jeg er en kvinde som gerne
har mange bolde i luften, hvilket også
viser sig i min stilling som kirkesanger.
Jeg står for afholdelse af ˮTakt og Toner
for tumlingeˮ, har minikonfirmander,
en café og arbejder som kirkesanger ved
kirkelige handlinger med videre. 

Annika
SøndergaardAlbinus

ˮ

Foto: ©Pressefoto

Fuglen i mit eget bryst/må slå med
lystˮ (DDS 14). Disse linjer fra salme
nummer 14 beskriver så yndigt oplevelsen af salmer i kirken. Som kirkesanger er det både lystigt og fornøjeligt,
når kirkerummet fyldes af orgelbrus
og salmesang. Når jeg ikke lige nyder
den oplevelse, er jeg universitetsstuderende. Til daglig læser jeg engelsk
og nordisk sprog, litteratur og kultur.
Skønt jeg er født og opvokset i Hald,
bor jeg nu i Århus; min tilknytning til
Ommersyssel Østre pastorat er igennem
sangen. Under min opvækst i Hald var
jeg med i kirkens børnekor, og gennem
teenageårene var jeg med i diverse kor
i Randers. Selvfølgelig er jeg stadigvæk
en aktiv korsanger i sprogfagenes fælles
OMMERSYSSEL ØSTRE PASTORAT

KIRKESANGERE i pastoratet
kor. Stillingen som kirkesanger tiltrådte
jeg i 2015, så sangglæden bliver til stadighed luftet i de alsidige og skønne
kirkerum i pastoratet. 

Annette
De Hemmer

J

Foto: ©psp

eg startede som kirkesanger i 1993
ved et tilfælde, da en genbo kom med
avisen, hvor de to stillingsannoncer var
i. ˮ Søg demˮ, sagde han! Jeg søgte og
fik begge stillinger – i Øster Tørslev og
Dalbyneder kirker.
Jeg elsker mit job og er superglad for
at synge i alle ˮmineˮ 12 kirker i det
nye pastorat! Jeg bor sammen med min
mand, Kjeld, og vores hund og kat i et
dejligt hus lige ned til Kattegat!
Efter godt 44 år i Post Danmark/Nord
trækker jeg mig tilbage derfra på grund
af et godt tilbud for at nyde mit otium
sammen med Kjeld og dyrene. Det betyder, at jeg kan bruge mere tid på at involvere mig i noget af alt det, der kommer
til at foregå i vores fine nye Kirkecenter i
Gjerlev! Jeg synger i Ommersysselkoret
på vist nok 14. år (formand på 12. år), og
jeg ser frem til at samarbejde med de to
andre kor i pastoratet.
Vi er allerede startet lidt, idet vi sang
tre fællesnumre ved indvielsen af Kirkecentret i juni. Jeg vil, ligesom Ulf i forrige nummer, opfordre jer til at komme
med i et af korene i pastoratet, da det er
virkeligt skønt at synge, og man bliver
så glad af det! 
DECEMBER 2018 - FEBRUAR 2019

Kirsten
FuglsangDamgaard

F

Foto: © Pressefoto

or 32 år siden stod den daværende
præst i Udbyneder- Kastbjerg sogne,
pastor Grevang, og manglede en kirkesanger til kirkerne i Udbyneder og
Havndal.
Min mor, der i en menneskealder
havde været organist ved Havndal og
Kastbjerg kirker, foreslog præsten, at
jeg måske kunne jeg synge, indtil man
fandt en ansøger.
Med megen betænkelighed sagde jeg
ja, men efter kort tid mente Grevang, at
jeg skulle søge stillingen. Det gjorde jeg
så, og det har jeg ikke fortrudt. Jeg har
været glad for at synge i pastoratets tre
kirker i alle disse år. Og heldigvis lykkedes det altid at indpasse dette fritidsjob
i mit fuldtidsjob som cand.mag.
Nu er tiderne meget forandrede efter
storpastoratets indførelse. Det skal jeg
lige vænne mig til, men foreløbig har jeg
glædet mig over at stifte bekendtskab
med en masse nye samarbejdspartnere
i kirken. Det har, synes jeg, været en
meget positiv start på det nye storpastorat.
Jeg har i flere perioder været med i
sognenes menighedsråd. Således også
nu - dog nu kun som menigt medlem.
Derudover synger jeg med i både Anker
Sigfussons og Niels-Erik Nies’ kor. 
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Englesmil
J

esus og Moses sad en aften og kiggede ned på Jorden, mens de
lod tankerne gå til de gode gamle dage. ˮDet ville være sjovt at skille
havene igen!ˮ, sagde Moses. Jesus var enig med ham og sagde: ˮJeg vil
ikke ha' noget imod at gå på vandet igenˮ. Så blev de enige om at tage til
Jorden næste dag.
Først var det Moses, der skulle dele havene, bare ved at svinge med
sin stav. Og havene delte sig i to, som de gjorde for mange år siden.
Moses morede sig kosteligt. Så blev det Jesu tur!
De tog en lille jolle og sejlede ud på en sø, hvor Jesus skulle gå. Han
hoppede ned i vandet, men sank lige med det samme. Da han kom
op til vandoverfladen, spurgde Moses ham, hvordan det dog kunne
lade sig gøre. Og Jesus svarede vredt: ˮJeg har selvfølgelig glemt de huller,
jeg har i fødderne!!!ˮ. 

14
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»Julestjerne«
Foto: © psp

Arrangementer
December 2018 - Februar 2019
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NYT • NYT • N

Torsdag den 22. november kl. 17.00-21.00
Spændende julebinderi i
Ommersyssel Kirkecenter (graverstuen).

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

Alle er velkomne, hvis man vil have hjælp til en
adventskrans, dekorationer eller andet spændende.

Torsdag den 29. november kl. 19.00-21.00
Syng-sammen i Lysthuset, Aldershvile i Havndal.
VOKO-koret under ledelse af Niels Erik Nies deltager.

Tirsdag den 4. december kl. 19.30
Julekoncert i Hald Kirke med Randers Bykor.

Randers Bykor er et amatørkor med ca. 50 medlemmer. Koret har gennem mange år
samarbejdet med Randers Kammerorkester og symfoniorkestrene i både Aarhus og
Aalborg ved opførelser af større kor- og orkesterværker, senest ved Brahms’ Requiem
i Aarhus i 2014. Randers Bykor giver ca. 6-10 koncerter årligt og medvirker hvert år i
Randers Ugen med en formiddagskoncert i Sct. Mortens kirke. Korets koncerter har
som oftest det klassiske repertoire på programmet. Koret har været på koncertrejser
til London, Canada, USA, Italien og senest Polen i 2015. I 2013 opførte Randers Bykor
værket Frans af Assisi - Guds gøgler, et musicaloratorium om Frans af Assisi, ved
to kirkekoncerter i Assisi. Samme værk opførte koret i oktober 2015 ved tre kirkekoncerter i Krakow og desuden i samme måned på Værket i Randers i en stor Korby
Randers-opsætning.
Randers Bykor dirigeres af Marie Hauerholt Thorsted, som tiltrådte stillingen den 1.
maj i år. Allerede i august stod Marie Hauerholt Thorsted på dirigentpodiet ved korets
vellykkede Randers Uge koncert i Sct. Mortens Kirke. Udover at være dirigent for
Randers Bykor er Marie Hauerholt Thorsted organist og korleder ved Kristrup Kirke.
Hun har uddannet sig ved Vestervig Kirkemusikskole og ved Det Jyske Musikkonservatorium og har en bred erfaring med dirigentarbejdet bl.a. som dirigent for Randers
Amatørsymfoniorkester gennem tre år.
Ved koncerten i Hald Kirke er der både gamle og nye, kendte og mindre kendte
julesange på programmet, og publikum får også lejlighed til at synge med på nogle
af julens dejlige melodier.
Der henvises til Randers Bykors hjemmeside: www.randersbykor.dk
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Onsdag den 5. december kl. 10.00
Højskoleformiddag i Øster Tørslev Sognehus:
Juleafslutning med oplæsning, sang og fællessang.

Fredag den 7. december kl. 9.30
Seniorcafè i Hald Menighedshus.

Sognepræst Peter Ulvsgård, Spentrup, kommer og ”sætter gang” i julestemningen med
fortælling, spil og fællessang.

Mandag den 10. december kl. 19.30
Julekoncert i Dalbyneder Kirke
med Ommersysselkoret.

Tirsdag den 11. december kl. 19.00
Adventssang ved Ulf Klausen i Ommersyssel Kirkecenter.
Onsdag d. 12. december kl. 19.00
Julekoncert i Råby Kirke ved Ulf Klausen.

Traditionen tro holdes igen i år julekoncert i Råby Kirke med lokale kræfter. I år medvirker blandt andet Gjerlevkoret og Simon Degn på saxofon. Som altid vil der også
være adskillige fællessalmer på programmet.

Torsdag den 20. december kl. 17.00
Indvielse af Kastbjerg Kirke.

Prædikant: Biskop Henrik Wigh Poulsen. - Se dagspressen.

Lørdag den 5. januar 14.00-17.00
Helligtrekongerfest på Dalbyover Kro.
*Pastor Finn Carpentier: Billedforedrag om Japan:
På rundrejse i solens rige

ˮVi havde regnet med anstændigt vejr og mulighed for
at opleve de japanske traditioner i deres møde med den
moderne fremadstormende verden. - Sådan blev det også,
men ikke helt på den måde, vi havde tænkt. - Rejsen blev
fra dag eet i høj grad præget af to voldsomme tyfoners
hærgen og et næsten uophørligt regnvejr. Det satte selvsagt sit præg på en i øvrigt særdeles spændende rejse med
mange uforglemmelige højdepunkter, som dog måske ikke
lige var dem, vi havde tænkt at møde.ˮ
*Det traditionelle kaffebord.
*Minikoncert ved Ommersysselkoret.

ARRANGEEMENTER
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Tirsdag den 8. januar kl. 14.00
Helligtrekongersammenkomst i Ommersyssel
Kirkecenter. Mette og Poul Nørup:
ˮEn langsom rejse fra Esbjerg til Romˮ.

Cykelturen begynder i Esbjerg og går via Bremen langs
Weser-Radweg til Hann. Münden ved Kassel. Herefter
med den smukke Romantische Strasse til Donauwörth,
der var Romerrigets nordlige grænse. Nu følger vi den
gamle hærvej, Via Claudia Augusta, over Alperne. Vejen blev anlagt til militære formål
af Kejser Claudius 46-47 e. Kr. Efter ˮklatreturenˮ over Alperne cykler vi på Po-Sletten
gennem Toscana til Trasimenersøen i Umbrien, hvor Hannibal med sine krigselefanter
(217 f. Kr.) lokkede romerne i et baghold under den 2. Puniske Krig. De sidste ca. 200 km
følger vi en vej, der fører os direkte til Vatikanstaten og Peterspladsen, hvor cykelturen
slutter. Vi viser billeder og fortæller om udvalgte steder fra turen og ˮDen Evige Stad.ˮ
Arr.: Gjerlev-Enslev Menighedsråd.

Onsdag den 9. januar kl. 10.00
i Sognehuset, Øster Tørslev: Højskoleformiddag.
Sognepræst Torben Brink: Kina lige nu.

Det er en gammel sandhed, at Kina er et land i forandring.
Kontrasterne er nu så store, at man næsten ikke kan fatte
det. Og udviklingen går så stærkt, at man umuligt kan
følge med.
Men samtidig bygger hele den kinesiske kultur på
årtusindgamle traditioner, der til stadighed spiller en
(voksende?) rolle.
Torben Brink har rejst i Kina gennem mere end 25 år, og
her tager han os med på en billedsafari fra den seneste tur
i sommeren 2018. Omdrejningspunktet bliver netop forandringer, kontraster og udvikling på grundlag af tradition.

Torsdag den 10. januar 19.00-21.00
Syng-sammen i Lysthuset, Aldershvile, Havndal.
Arrangement med VOKO under ledelse af Niels Erik Nies.

Fredag den 11. januar kl. 9.30 (Bemærk dato)
Seniorcafé i Hald Menighedshus.

Collage om Benny Andersen af Mette og Henrik Kristensen, Skrødstrup.
Collage om den danske digter, der siden 60’erne har beriget os med digtning om danskere, dansk mentalitet og humor. Han kan kunsten at revse og ruske, men alligevel
tage kærlig hånd om os alle. Det er svært ikke at blive bevæget af den dybe alvor og
hans overskud af varme og livsglæde
Vi skal både lytte, se billeder og synge nogle af de velkendte sange.
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Gudstjenester
December 2018 - Februar 2019

»Rådyr«
Foto: © Camilla Bjørnsholm Nielsen

DECEMBER 2018 - FEBRUAR 2019

19

Gudstjenesteliste

Dalbyneder
2.12.

1. s. i Advent

9.12.

2. s. i Advent

16.12.

3. s. i Advent

20.12.

Torsdag

23.12.

4. s. i Advent

24.12.

Juleaftensdag

16.30

25.12.

1. juledag

11.00

26.12.

Skt. Stephans dag

3012.

Julesøndag

31.12.

Nytårsaftensdag

1.1.

Nytårsdag

6.1.

Helligtrekongers.

13.01.

1. s. e. HTK

20.01.

2. s. e. HTK

27.01.

3. s. e. HTK

03.02.

4. s. e. HTK

10.02.

Sidste søndag e HTK

17.02.

Septuagesima

24.02.

Sexagesima

Peder Svejgaard Pedersen
Lone Kjær Nyeng
Torben Brink
Kristian Vestergaard
Thomas Pilgaard Larsen
Ingelise Knudsen Strandgaard
Steen Uhre
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Dalbyover

Enslev

9.00

9.00

19.00

Gjerlev

Hald
10.30

10.30

14.00

9.00

10.30

10.30

13.30

15.00

16.30

16.00

16.30

9.30
10.30

9.00
10.30

9.30

15.30

11.00
9.00

10.30

10.30
10.30
10.30

9.00

10.30
9.00

9.00
9.00

10.30

9.00

* Indvielse af Kastbjerg Kirke ved Biskop Henrik
Wigh Poulsen - Se dagspressen.
** Miniafslutning
*** Mahule
Råby Kirke 23/2. kl. 11.00 Lørdagsdåb v/Torben Brink
Gjerlev Kirke lukket til august/september måned
pga. restaurering.

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.
OMMERSYSSEL ØSTRE PASTORAT

Havndal

Kastbjerg

Kærby

Råby

Sødring

Udbyneder

Ø. Tørslev

10.30

14,30 **

10.30

16.00
10.30

14.00

9.00

17.00 HWP *
9.00
15.00

16.30

13.30

11.00

13.30

13.30

9.30

9.30

10.30
9.00

15.00

11.00
9.00

10.30

16.00

15.00

9.00

14.00 ***
16.45

10.30

10.30

9.00
9.00

9.00
9.00

9.00
9.00

10.30

9.00

10.30
9.00

9.00

9.00
10.30

10.30
10.30

10.30
10.30

9.00
10.30

10.30

10.30
9.00

Gudstjenester på Åbakken, Øster Tørslev:
21/12 kl. 14.30 v/Lone Nyeng (OBS fredag)
8/1
kl. 14.30 v/Torben Brink
5/2
kl. 14.30 v/Susan Ballegaard
5/3
kl. 14.30 v/Lone Nyeng
Gudstjenester på Aldershvile, Havndal Kirke:
4/12 kl. 14.30 v/Lone Nyeng
5/2
kl. 14.30 v/Torben Brink – Kaffe på Aldershvile
Gudstjenester for Gjerlev ældrecenter i Gjerlev Kirke:
11/12 kl. 11.00 v/Lone Nyeng
ARRANGEEMENTER
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»Rådyr«
Foto: © Camilla Bjørnsholm Nielsen.

En del år tilbage fandt jeg et rådyr i skoven. Det sad fast i et hegn. Jeg fik det fri og løftede
dyret hele vejen igennem skoven, hjem til min far. Den fik ly og føde natten over, hvorefter
det om morgenen blev lukket ud. Det blev i nærheden af huset i et par uger, hvor det blev
fodret i selskab med hestene. Så forsvandt det ud i skovene.
Camilla Bjørnsholm Nielsen
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Torsdag den 24. januar kl. 19.30
i Råby Kirke: Dostojevskij og Leonard Cohen.

Det gådefulde menneske og en Gud fuld af nåde ved sognepræsterne Christina Phillipstatt og Peter Danielsen.
Råby Kirke.
Mennesket er og forbliver en gåde, påstod en af de største
verdensforfattere, Fjodor Dostojevskij i 1840’erne. I 1970’erne
og indtil i dag har forfatteren, komponisten og sangeren
Leonard Cohen gjort det samme. Den ene var stærk ortodoks kristen, den anden er kristuselskende jøde og buddhist. Begge beskæftiger de sig
med tanken om det polyfone menneske, der med sine mange lag både i sind og tanke
aldrig kan afdækkes eller beskrives gennem moralske termer, fordi disse, så snart de
udtales, afslører deres modsætning.
Aftenen vil byde på en litterær rejse ind i to af Dostojevskijs mesterværker ˮForbrydelse
og strafˮ og ˮBrødrene Karamassovˮ, et indblik i Cohens forfatterskab, bl.a. Beautiful
Loosers. Cohens stærke og vedkommende bibelske billedunivers, her ˮStory of Isacˮ,
ˮSusanneˮ, ˮHallelujaˮ, som sognepræst Peter Danielsen også vil spille og synge, samt
flere af Cohens poetiske og altid vedkommende sange.

Tirsdag den 29. januar kl. 19.30
i Kirkecentret: En fortælleraften med
Pastor Karen Marianne Kristensen:

ˮDa randt for os guldterningˮ. - ˮYggdrasil og Livets træˮ
Fortællinger fra Nordens Mytologi og Bibelen, vekslende
med fællesang.
Karen Marianne Kristensen har gennem mange år virket
som præst på bl.a. Samsø og Djursland. Sidst i Norddjurslands Valgmenighed. Sindbilled-sproget, båret frem af de
store fortællinger i såvel Nordens Mytologi såvel som i
Bibelen, har alle årene optaget hende. I såvel undervisning
som gudstjenesten og som foredragsholder, har hun øst af
den kraft, der ligger i fortællingernes billedsprog. - Aftenen bliver da en fortælleraften,
bundet sammen af fællessang med salmer, som knytter sig til beretningerne.

Fredag den 1. februar kl. 9.30
Seniorcafé i Hald Menighedshus.

Sognepræst Peder Svejgaard vil fortælle om sit liv og virke fra tiden som Peder til Martin Pejsens i landsbyen i Salling til prædikestolen. – En snoet vej med veje og vildveje,
rejser og møder med mennesker i samfundets bund og samfundets top.

Onsdag den 6. februar kl. 10.00
Højskoleformiddag i Sognehuset, Øster Tørslev.

Vintersange. Under ledelse af organist, kirkesanger Annette det Hemmer og sognepræst
Peder Svejgaard synger vi af den nationale sangskat.
ARRANGEEMENTER
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Torsdag den 7. februar kl. 19.00
i Enslev Kirke: Koncert med Mariann Mikkelsen,
der underholder med sang og harpespil.

Mariann Mikkelsen, er en ung sanger, musiker og performer med
et alsidigt repertoire - lige fra opera og musical til folkemusik og
danske viser.
Mariann optræder ofte som solist til både private og offentlige
arrangementer i forskellige konstellationer. Hun giver solokoncerter
med sang/klaver eller sang/harpe i nogle meget stemningsfulde
koncerter med et bredt repertoire.

Søndag den 17. februar kl. 16.00
Koncert i Øster Tørslev Kirke med Ole Jørgensen.

Sangeren, korlederen og humørsprederen Ole Jørgensen fejrer
sit 30 års jubilæum med en ny CD: ˮSmileˮ. I den forbindelse
lægger han vejen forbi Øster Tørslev med projektet ˮYou raise
me upˮ akkompagneret af sin pianist. Ole Jørgensen har sunget
sammen med mange kendte solister: Julie Steincke, Silas Holst,
Lene Siel, Torben Zeller, Lisa Rommeé, Zindy, Trine Jepsen, Jesper
Lundgaard, Etta Cameron, m.fl.
Han mestrer genrer fra musical over gospel til pop, viser og
evergreens. Der venter publikum en rigtig god, festlig, nostalgisk
og hyggelig eftermiddag. - Og han har gæstet os før i egenskab
af leder af et stort gospelkor, så det bliver et glædeligt gensyn.

Onsdag den 20. februar kl. 19.00
Ommersyssel Kirkecenter, salen: ˮKirke, krudt
og kragetæerˮ ved Nils Holger Ellekilde.

Et meget humoristisk og underholdende foredrag, som bærer
præg af, at foredragsholderen, så snart han har fri, skifter den
sorte kjole ud med det grønne jagttøj. Foredraget handler om
natursyn, præstegerning og om jagt i indland og udland.
Med mange anekdoter og sjove historier, med skæve vinkler og
samtidigt stor alvor om de væsentlige ting.
Om jægerne og jagterne herhjemme. Om oplevelser på udlandsjagt. Om genindvielse af et skovkapel i det gamle Østpreussen under en vildsvinejagt,
om jagthunde, der forstyrrede en ortodoks gudstjeneste i en lille landsby på grænsen
til Hviderusland. Om drivjagt i Tyrkiet og safarijagt i Afrika. Et givende foredrag
for både jægere og ikke jægere, for troende og ikke troende, og for dem der gerne vil
underholdes med lidt indhold og mening.
Nils Holger Ellekilde er sognepræst i Seden og Åsum på Fyn. Og dertil ivrig jæger.
Han har jaget i mange steder også i udlandet. Han har skrevet en række jagtbøger og
flere artikler i jagtbladene undervejs. Mest i den humoristiske genre.
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Kommende arrangementer:
Onsdag den 6. marts kl. 10.00 i Sognehuset i Øster Tørslev: Højskoleformiddag.
Pastor Børge Jensen: ˮOrdsprog og talemåder i det danske sprogˮ.
Sognepræst i Øster Velling, Helstrup og Grensten Sogne, Børge Jensen, vil tage os
med rundt i vort sproglige landskab, der er fyldt med ord og vendinger, som egentlig
handler om noget andet end det, de umiddelbart siger. Hvad er det f.eks. en erfaring,
der ligger bag ved udtrykket: ˮNår en blind leder en blind, falder de begge i grøftenˮ.
Kom og vær med til at gætte ordsprog og talemåder!
Onsdag d. 6. marts kl. 19.30: Forfatteraften m. Jesper Wung-Sung. Hald Menighedshus.
Forventelig med tilskud fra Kulturstyrelsen. Her vil der være besøg af bogbussen.
Torsdag d. 21. marts kl. 19.00: Sogneaften med Kasper Svane: ˮMed livet på 25 min.
standbyˮ i Ommersyssel Kirkecenter. Arr: Gjerlev-Enslev menighedsråd.
Søndag d. 6. april kl. 15.00: Cafekoncert med Liselotte Kristensen og Tom Ahlmann.
Salen, Ommersyssel Kirkecenter.
Torsdag d. 2. maj kl. 19.30: Foredrag ved Hans Hauge i Ommersyssel Østre Kirkecenter.

KIRKESTRIK
Strikkeklubben RET

Hver tirsdag kl. 9.30 i de lige uger, menighedshuset i Hald
Garnholder: Anna Marie Maagaard, tlf. 86 47 42 61.

Strikkeklubben VRANG

Hver mandag i de lige uger kl. 19.00, menighedshuset i Hald
Garnholder: Laila Frederiksen, tlf. 40 57 50 91.

Møllestrik på Lyshøj Mølle

den sidste torsdag i hver måned. Garnholder: Lone Kjeldsen, tlf. 40 29 16 30.

Garnnøglen, Ommersyssel Østre Kirkecenter

Hver onsdag i de ulige uger kl. 9.30.
Garnholder: Karen Christensen, tlf. 3023 7443 og Joan Pedersen, tlf. 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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»Istapper«
Foto: © psp
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Farvel og tak!

Ja, jeg er jo bagerdatter. Og jeg har
derfor også været bagerjomfru i en
tid, hvor man sagde farvel og tak til
hver eneste kunde, når de gik. Og nu,
hvor det er på tide at sige farvel her i
Ommersyssel Østre Pastorat, er det jo
helt oplagt at tilføje et tak.
Tak for den tillid I har vist mig ved
at lade lige akkurat mig være den
vikar, der skulle være med til at forme
Ommersyssel Østre Pastorat. Det har
været en spændende opgave, en stor
opgave. Og vi har været rigtig mange
om det.
Tak til præstekolleger, menighedsråd
og personale. Tak for kaffe og forkælelse. Tak for samtaler og drøftelser. Tak
for både samarbejde og sten på vejen.
Til trods for mine 12 års erfaring som
præstevikar har jeg prøvet rigtig meget
for første gang her i Ommersyssel Østre
Pastorat. Og jeg har lært en masse. Tak.

Også tak til alle jer
jeg har mødt i de 14
måneder, jeg har været
hos jer.
Tak for at jeg fik lov
at døbe jeres børn,
vie jeres unge par og
begrave jeres døde.
Tak til jer, der deltog Foto: Pressebillede.
i gudstjenesterne i kirkerne, på Åbakken, i telt og udendørs.
Tak til konfirmanderne både dem fra i
år og dem fra sidste år. Og tak til konfirmandernes forældre med et tak for lån.
Ja, tak til alle jer, der har gjort det svært
at tage afsked. Men nemt at sige far vel.
Jeg ønsker det allerbedste for Ommersyssel Østre Pastorat og alle jer, jeg har
mødt her.
Tak til jer alle og far vel!
Laila Hansen, præstevikar.

Goddag
Fra den 1. november og fire måneder
frem har jeg fornøjelsen af at skulle
være præstevikar hos jer. Mit navn er
Torben Brink, og jeg er 54 år gammel.
Jeg bor i den nordlige udkant af Århus,
og jeg har efterhånden været præst i
25 år.
Mine interesser stritter lidt i alle retninger, men historie har altid optaget
mig meget. Jeg skrev speciale om de
danske hekseforfølgelser, og sidste år
holdt jeg en del foredrag om Martin
Luther. Her i efteråret håber jeg at få
lejlighed til at fortælle om Emma Gad.
DECEMBER 2018 - FEBRUAR 2019

I fritiden bruger min
kone, Julie, og jeg en
hel del kræfter på
vores fælles forkærlighed for Kina. Vi rejser
meget, men vi holder
også af at læse, og så
elsker vi at gå i biogra- Foto: © Pressebillede.
fen. Til daglig gør vi
et stort nummer ud af at lave god mad.
Jeg glæder mig til at lære jer og jeres
steder lidt bedre at kende.
Torben Brink, præstevikar.
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NYT fra pastoratet

Gjerlev Kirkes istandsættelse
Kirken har siden 2006 været under
restaurering. Første etape var opførelsen
af et nyt våbenhus. Det gamle menes at
være opført omkring 1450.
Det nye våbenhus stod klar til indvielse den 11. marts 2007. Både daværende provst Søren Ruager og daværende
biskop Kjeld Holm deltog i indvielsen.
Kirken var fyldt, og efter gudstjenesten
samledes 80 – 90 i forsamlingshuset til
sang og taler. Anden etape var udskiftning af skibets tag, som blev afsluttet
nogle år senere.
Nu er turen så kommet til den indvendige restaurering. Stolestaderne bliver
malet, og trægulvet under stolestaderne
bliver afslebet og sæbebehandlet. For
at lette dette arbejde vil stolestaderne
blive fjernet. Inden stolestaderne igen
indsættes, vil sæderne blive ombygget
for at forbedre siddekomforten.
Det har længe været et ønske at skabe mere plads omkring døbefonten. De
øverste 2 stolestader i skibets nordside
vil blive fjernet, og trægulvet vil her
blive erstattet af et teglgulv. Ved at flytte
døbefonten hertil bliver der mere plads
for præst og dåbsgæster omkring døbefonten.
Ved den sidste store restaurering i 1936
blev prædikestolens originale bemaling
fra 1762 fremdraget. Bemalingen var da
årringe, som skulle få stolen til at se ud,
som om den var lavet af egetræ. Bemalingen fra 1762 er udført af Mogens Chr.
Thrane fra Aalum. Trane døde i 1764, to
år efter at han havde afsluttet sit arbejde
i Gjerlev.
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Både prædikestol og lydhimmel bliver sendt til Nationalmuseet for at få
en opfriskning af bemalingen fra 1762.
Kirkens alter har siden dets opsættelse
den 27. november 1949 været mål for
mange diskussioner. Flere forskellige
kunstnere har været fremme, men på
grund af samarbejdsvanskeligheder
kunstnere imellem og motiver, enedes
man i 1948 under protest om at anbefale
Skovgaars udkast med følgende kommentar:
ˮOm J. Th. Skovgaards udkast til
Altertavle mener Menighedsraadet, at
den ikke ganske er efter Forventning.
Man havde ønsket Opstandelsen vist
fra Klippegrav og ikke fra aaben Sarkofag. Menighedsraadet har ogsaa Betænkeligheder vedrørende Enkeltheder i
Kompositionen, og frygter for, at Billedet
ikke skal være umidelbart forstaaelig for
Menighedenˮ.
Skovgaard mente, at der hos menighedsrådet lå en opgave i at oplyse menigheden i fortolkningen af billedet.
Alterpartiet fra 1874 til 1948 var et
enkelt alterbord, med det krucifiks som
i dag hænger på skibets nordvæg.
Menighedsrådet af i dag har besluttet
at genbruge krucifikset som altermotiv.
Krucifikset skal derfor restaureres og
forgyldes på udvalgte steder. Knæfaldet vil blive ændret således, at der blive
bedre plads til en kiste ved begravelser
og til brudepar ved bryllupper.
Flemming Ørnbøll
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VMB-arkitekters fotovisualisering af, hvordan man forestiller sig Gjerlev kirke efter
restaureringen.
DECEMBER 2018 - FEBRUAR 2019
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Krypt i Kastbjerg åbnet.

Foto: © Bruno Viuf Larsen

Nyfundet gravkammer åbnet
Onsdag den 11. juli blev en speciel dag
i Kastbjerg kirke. I forbindelse med den
pågående renovering omlægges gulvet i
kirken (foto 1), så der kan ske rørføringer
med mere. Da det gamle gulv var taget
op, viste det sig, at der få centimeter
nedenunder var rester af meget gamle
tynde klinker, endda næsten to intakte rækker (foto 2). På den ene af dem
ses aftryk af en dyrepote (foto 3), på en
anden rester af glasur fra renæssancen
i ligheden med den, der i egnen kendes
fra Udbyneder, Dalbyneder og Lindbjerg
(foto 4). I forbindelse med, at man fejede
for at kunne se klinkerne, sås pludselig
intakt muret hvælving, og ved nærmere undersøgelser viste det sig, at der i
koret er en, troede man til den dag hidtil
ukendt*, lukket begravelse muret op i
30

tegl (foto 5). Med tilladelse fra biskoppen åbnedes krypten under ledelse af
museumsinspektør Hans Mikkelsen,
Nationalmuseet, og arkitekt Bruno Viuf
Larsen, WBM-arkitekter, der forestår
restaureringen. Til stede var i øvrigt
biskop Wigh-Poulsen med sønnen Kristoffer, Karen-Marie og Christian samt
Carl-Frederik la Cour fra Trudsholm,
pastoratets tre præster, graverne og medlemmer af menighedsrådet (foto 6). - Det
er jo ikke hver dag man får lov at overvære sådan noget.
Det viste sig, at Jakob Høg (død 1610),
den daværende ejer af Trudsholm, hvorunder kirken hørte efter reformationen,
modigt 450- 500 år efter at kirken blev
bygget havde ladet grave ud flere meter
ned og bygget en 4,44 m lang, 3,29 m bred
OMMERSYSSEL ØSTRE PASTORAT

Fotos: © Bruno Viuf Larsen og psp
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og i siderne 1,23 m, på midten 2,13 m
høj fuldmuret krypt i tegl til begravelse
af sig selv og sin anden kone Elisabeth
Maltesdatter (død år 1600). Det er dem,
det store sandstensepitafium i koret er
rejst over (foto 7). Spændingen steg som
mursten efter mursten blev taget ud i den
DECEMBER 2018 - FEBRUAR 2019

vestlige ende. Der blev taget så mange
sten ud, så unge adrætte kunne kravle
ned i krypten. Andre nøjedes med at
se ned (foto 5). I korets østside har der
været en udluftning, som det hører sig
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museet og arkitekten havde målt op til
rapport, blev kirken låst, og dagen efter
blev åbningen tilmuret, hvorefter gulvet
i koret er blevet nylagt.
Unægtelig et spændende kig ind i en
tidslomme.
Peder Svejgaard Pedersen
* Efterad blev vi af lektor Anne-Grethe
Mortensen, datter af provst Hans Mortensen, der var præst i Udbyneder 1939-76,
gjort opmærksom på, at provst Mortensen i
et notat om Kastbjerg Kirke fra sidst i 30ʹerne
har en bemærkning om en lukket begravelse
i koret i Kastbjerg. Hvor han har vidst det
fra, …… tjah. – Men det viste sig jo at være
rigtigt.

til ved sådanne krypter. Den kan ikke
ses udefra i dag, da østgavlen er sat om.
Oprindelig har der været en trætrappe
ned ude fra skibets gang, ligesom der
oprindelig har været en trælem. Ved
fundet nu var der helt tilmuret.
I krypten var rester af kister, knogler
inklusive en kranierest (foto 8). Dernæst
dukkede to stykker kistepynt op: et tyndt
bronzearbejde med et IHS-monogram
(IHS står for Jesus) (foto 9) og et i bly
støbt krucifiks med engle og bladværk
(foto 10). Det sidste er efter udsagn fra
Nationalmuseet ret sjældent. Efter at
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Kistepynt fra Krypten.

Foto: © Carl-Frederik la Cour

10
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Julekrybbens
historie
Allerede Johannes Chrysostomos
(betyder: Gyldenmund) (354-407)
siger: ˮLad os gå til Betlehem for at
opleve barnet i krybben og os selv
som deltagendeˮ, idet han henviser til
altret som den krybbe, hvor Kristus
ligger. Mange af vore salmer står på
skuldrene af den tradition. Bare tænk
på ˮHer kommer Jesus dine småˮ.
Men også før Gyldenmund taltes
der om det vigtige i Menneskevordelsens Mysterium. Således omtaler
allerede Justin Martyr (ca. 100-165, en
Jakob i Protoevangeliet (2. årh.) og
Origines (185-254) en hule i Betlehem
som identisk med fødselsgrotten. I
juleevangeliet (Lukas 2,7) omtales
et indelukke for kvæg, en stald, en
kælderagtig hule ved vejkroer.
Senere hen i den tidlige kirke laver
man krybbespil med levende figurer,
hvor man selv bliver en del af sceneriet og altså på den måde går til Betlehem. Et voldsomt skred i Julekrybbens eller Krybbespillets historie sker
med Frans af Assisi i 1220’erne, da
han lader bygge en krybbe, hvortil
der bragtes hø og okse og æsel. Foran
dette sceneri prædikede munken,
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Græske julekrybber i h.h.v. oliventræ og sølv.
Foto: © psp

og fra da af blev
denne måde at fejre
jul på populær i Italien, og med tiden lavede
man malerier eller små
figurer, man kunne have hjemme i
sit smukke hjørne.
Traditionen kom også til Frankrig.
Her blev krybbespil med mennesker
og levende dyr forbudt i forbindelse
med den franske revolution, men
folk ville ikke af med den virkelighed, og derfor skabte de i stof, ler
eller porcelæn små scenerier til de
små hjem. De kaldes ’santonner’,
små helgener, og de er den dag i dag
meget populære. På den måde kan
man gå til Betlehem hjemme hos sig
selv og opfylde traditionen fra Gyldenmund. Siden hen har traditionen
bredt sig også ud over de katolske
lande, og i dag er den populær.
Der findes et utal af varianter. I dette blad vises på forsiden en variant i
brændt ler fra Lithauen og ovenfor to
moderne græske, en i oliventræ og
en i sølv. En forunderlig tradition for
børn i alle aldre at gå til Betlehem på.
Peder Svejgaard Pedersen
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Eja, søde førstegrøde,
førstegrøde af bliden vår!
Lad det nu fryse, lad mig nu gyse,
lad mig nu gyse. Det snart forgår.
Eja, søde førstegrøde,
førstegrøde af bliden vår!
Due, kunne du udgrunde,
du udgrunde, hvad der nu sker!
Kulden den svækkes, blomsterne dækkes,
blomsterne dækkes, jo mer det sner.
Due, kunne du udgrunde,
du udgrunde, hvad der nu sker!
Kom, min due, lad dig skue,
lad dig skue med olieblad!
Se! nu er stunden næsten oprunden,
næsten oprunden, som gør dig glad.
Kom, min due, lad dig skue,
lad dig skue med olieblad!
Brorson 1765, af DDS 557
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Vinterlandskab. Sangstrup klint under sne.
Foto: © psp
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PROGRAM

for Indre Mission i Gjerlev
12/12: Vi synger Julen ind med ledsagelse
af Karen og Jens Brunbjerg.
28/12: Juletræsfest i Tabor. Børge Jensen, tidligere sognepræst i Skt. Peders,
Randers, taler.
Uge 2: Evangelisk alliances bedeuge.
7/1: Johannes Grøn indleder; 9.1. Aage
Jakobsen indleder; 10.1. Gunnar Nielsen
indleder.
16/1: Generalforsamling i Tabor. Dagsorden i.f. vedtægterne.
25/1: Vinterstævne på Skrødstrup efterskole. Lars Pedersen, Hinnerup, taler.
20/2. kl. 14.00: (obs. tidspunktet) Møde
i Tabor. Søren Skovenborg, Ans, vil
gennemgå lignelsen om arbejderne i
Vingården (Matt. 20,1-16).
27/2: Samtalemøde i Tabor. Indledning
ved Jens Carl Mikkelsen. 6. samtale,
Johs. 18.12-40.

Hvor intet andeter nævnt, foregår
arrangementerne i TABOR.
Ud over disse åbne arrangementer er der
to bibelkredse. De holder møde således:
Bibelkreds 1: 5/12., 3/1. og 4/2.
Bibelkreds 2: 6/2.
Yderligere oplysninger om såvel arrangementer som bibellæsekredse kan fås ved
formand Aage Jakobsen, tlf. 8647 4093.
Adressen på
Tabor i Gjerlev
Hybenvej 4
8983 Gjerlev J.

KFUM SPEJDERNE
GJERLEV - ALTID OM TORSDAGEN

Bævere (18.00-19.30) v. Marianne Jensen, tlf. 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
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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.

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

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.

SARAs onsdagscafé
i Ommersyssel Østre Kirkecenter
Hver onsdag kan man droppe ind fra 9.30 til 11.00
og få en kop kaffe og en sludder eller måske læse avis.
Onsdagscaféen holder juleferie
fra den 18. december til og med 8. januar 2019.
Vel mødt i SARAs onsdagscafe!

DECEMBER 2018 - FEBRUAR 2019
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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
Torben Brink
Tlf. 61 35 37 41. Mail: tbr@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:
Ommersyssel Østre Pastorat
Tønagervej 11, 8983 Gjerlev J.
Tlf. 86 47 46 97
Eva Bach Madsen,
Tlf. 5216 7600. Mail: ebma@km.dk
Cecilia B. Søgaard,
Tlf. 5216 7737. Mail: cebs@km.dk
Kordegnene træffes telefonisk alle hverdage mellem kl. 9 og 13. Træffes desuden
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: 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. 29 903 903. 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: Niels Aage Sørensen,
Tværvej 2, 8970 Havndal. Tlf. 24 93 44 66.
Mail: sostervier@hotmail.com
Graver: Birgitte Nesgaard Hede,
Birkebakken 4, 8970 Havndal.
Tlf. 20 72 15 26. Mail: nesgaard@hotmail.dk

OMMERSYSSEL ØSTRE PASTORAT

www.ommersysseløstrepastorat.dk
HAVNDAL
Formand: se Udbyneder
Kirkeværge: Karin Elise Otte,
Håndværkervænget 2B, 8970 Havndal
Mail: aohv2b@gmail.com
Graver: Gitte Skøtt, Baldersvej 16,
8981 Spentrup, Tlf. 40 95 16 12.
Mail: havndalkirke@gmail.com
KASTBJERG
Formand: se Udbyneder
Kirkeværge: Jens Aage Thorsen,
Bygaden 3, Kastbjerg, 8970 Havndal.
Mail: thorsen@hotmail.dk
Graver: Dorit Kragh Hansen, Semvej 6b,
9550 Mariager. Tlf. 24 42 42 45.
Mail: dorithansen@gmail.com
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: se Sødring
Grundet sygdom kontakt venligst
gravermedhjælper Bjarne Hansen.
eller
Gravermedhjælper: Camilla Bjørnsholm
Nielsen. Tlf. 51 88 83 51.
Mail: mille0410@hotmail.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
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GJERLEV:
Formand: Erik Pedersen,
Alsagervej 14, 8983 Gjerlev J
Tlf. 29 44 52 75.
Mail: malerforretning@pedersen.mail.dk
Kirkeværge: Karen Christensen
V.G.Andersens Vej 15, 8983 Gjerlev J.
Tlf. 30 23 74 43.
Mail: karenogeli@mail.dk
Graver: Gitte Christoffersen
Tlf. 60 98 20 01.
Mail: gjerlevkirke@gmail.com
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: enslevkirke@gmail.com
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,
Østendalsvej 20, Kærby, 8983 Gjerlev J.
Tlf. 23 24 26 17.
Mail: rikkewinther68@gmail.com
Graver: Vakant.
Gravermedhjælper: Karina Reinhold,
Kirkegade 5, Kærby, 8983 Gjerlev J.
Tlf. 30 32 21 37. Mail: m@m-monroe.dk

39

»Påfuglefjer«
Foto: © psp

Påfuglefjer, detalje,
Rhodos. Påfuglefjeren
har sin egen magi og
bruges helt fra urkirken
som kristent symbol. I
det indsatte foto drikker
påfugle af en paradisfont/livet kilde. Detalje
fra græsk kirke.
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