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En julefortælling

Kamelen tygger sindigt og uanfægtet drøv. 
Den er pyntet op, for den er med i julens for-
tælling - med i karavanen, der bringer stjer-
netyderne til Betlehem - tænker jeg. 

Og de kommer langvejs fra. Ifølge evangeli-
sten Mathæus fra Østerland. Hvor ligger det 
på en rund klode? Ja, ifølge traditionen kom-
mer de fra hele verden. Traditionen vil også, 
at der var 3 vise mænd - Kasper, Melchior og 
Balthasar. Balthasar er mørk, og kommer fra 
Afrika. De to andre kommer fra henholdsvis 
Europa og Asien - den verden man kendte. 

Så det er hele menneskeheden, der med ka-
melen og de vise mænd fra Østerland drager 
afsted for at se barnet Jesus, tilbede ham og 
overøse ham med gaver. Og så tager de tilba-
ge igen - oplyste og oplivede - til en verden 
som ikke længere er den samme. For barnet - som senere kaldes Kristus, ’Kærlighedsmanden’ - har 
gjort alting nyt, vil gøre alting nyt.

Ikke for ingenting er der en tid før Kristus og en tid efter Kristus. Selv om det først er ved påsken 
mange år senere, det begynder at gå op for mennesker, at noget radikalt er forandret i verden. 

Guds kærlighed har afløst Guds vrede og dom. 

Det angår alle mennesker. Det angår verden. Fordi Gud er verdens og alle menneskers skaber. Gud 
blev menneske og er midt iblandt os. Gud blev menneske i den mest udsatte udgave: som spædbar-
net, der totalt er overladt til voksnes omsorg. Det er det, julefortællingen forkynder. Gud er midt 
iblandt os i sin kærlighed. Gud er her som barnet i vuggen, der behøver vor omsorg. Måske ser vi 
ham i vor nærmeste vens øjne; måske skal vi se ham i den hjemløses øjne, der ikke har noget sted at 
fejre jul; måske skal vi se ham i de nødlidendes og krigsramte flygtninges øjne, som møder os. Han 
er overalt. 

Vi skal i julen gå til Kærlighedsmanden, hylde 
ham og dele alle vore gaver med ham. Det bety-
der, at vi skal gå til gudstjeneste og tage imod 
ordet om Guds kærlighed - og så skal vi gå ud 
og tage ansvar for det svage og udsatte menne-
ske, vi møder på vor vej i verden - bære med, 
hjælpe, støtte og trøste. 

Pointen er, at som kamelen bærer de vise ud i 
verden, sådan skal vi bære lyset, Guds kærlig-
hed til verden ud i verden.

Jens Jacob Jensen
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ADVENTSAFTEN MED 
LUCIA-OPTOG I THISE KIRKE
Torsdag den 12. december kl. 17.00 

Traditionen tro bæres lys ind i den mørklagte kirke som 
indledning til en kort aftensgudstjeneste med adventsti-
dens salmer og tekstlæsninger. 

Dorotheakoret medvirker ved musikalske indslag og gerne 
også et julekor af børn fra Thise Friskole. 

Som afslutning på andagten kan vi overvære det store 
Luciaoptog, og derefter byder menighedsrådet på svensk 
pølseret til alle.

Vel mødt!
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JULEGUDSTJENESTER
FOR BØRN OG UNGE

Dagplejebørn i Grinderslev Kirke torsdag den 5. decem-
ber kl. 10.00.

Børnehavebørn i Grinderslev Kirke torsdag den 12. de-
cember kl. 10.00.

Dagplejebørn i Jebjerg Kirke tirsdag den 17. december 
kl. 9.15 og for børnehavebørn samme dag kl. 10.00.

For elever og lærere fra Salling Efterskole er det fredag 
den 20. december kl. 8.00 i Jebjerg Kirke, og samme dag 
kl. 9.00 for folkeskolens elever.

For elever fra Breum Skole er der gudstjeneste i Grinder-
slev Kirke den 20. december kl. 10.45.

For Børnehuset i Thise, Thise Kirke fredag den 20. de-
cember kl. 10.30 og for elever fra Thise Friskole kl. 9.00.

Alle er naturligvis velkomne til gudstjenesterne!

GLÆDELIG JUL OG GODT NYTÅR!
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DM i GRANDÆKNING

Tre gæve kvinder fra Østsalling Pastorat deltog i danmarksme-
sterskabet i grandækning, og en af dem kom hjem med første-
præmien!

Mesterskabet fandt sted i Fredericia, Kirkens Forum, messe 
den 26. september og efter 3½ times koncentreret arbejde og 
dommernes kyndige og grundige bedømmelse blev vinderen:
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Graver ved Jebjerg Kirkegård, Margit Kjær - TILLYKKE!Grandækningen til guld!

Billeder fra grandækning, Jebjerg Kirkegård.

Margit pyntede kirken indenfor og udenfor til høstgudstjenesten i Jebjerg Kirke den 6. oktober.



5

Mit lille hjerte banker

I dette efterår udgav forlaget Dansk Sang en bog med 12 af vores 
gamle kendte og elskede salmer i en gendigtning af de to rytmiske 
musikere Sigurd Barrett og Eskild Dohn. Salmerne synges på de gam-
le kendte melodier, indholdet er meget tæt på at være det samme, 
men ordene er dem vi bruger i dag. Sproget er det, som vi taler og 
synger her i vores tid. De to musikere og sangskrivere, har arbejdet 
sammen med de tre teologer Karsten Nissen, Henning Thomsen og 
Martin Schwartz Lausten om de teologiske temaer. Det er blevet fine gendigtninger, hvor hver 
salmedigters tankegang bliver respekteret og stemningen i de enkelte salmer lever videre i deres 
»oversættelser«. Til eksempel kan nævnes gendigtningen af Brorsons julesang »Mit hjerte altid 
vanker«. Det er blevet til salmen »Mit lille hjerte banker« som du kan læse det uddrag af her, både 
i den oprindelige Brorson udgave og i den nye udgave:

1.  Mit lille hjerte banker,
 når året skrider frem.
 Så samles mine tanker 
 om gamle Betlehem.
 Og jeg mindes Jesus med længsel,
 min fryd, mit håb, min skat,
 som blev født i staldens trængsel 
 den første julenat.

2.  I min juledrømme
 står stalden som et slot,*
 hvor kærlighed kan strømme
 og vende ondt til godt.
 Gid mit hjerte aldrig må glemme
 den stald, hvor Jesus lå.
 Det er dér min tro har hjemme,
 det vil jeg huske på. 

8.  Min Gud, jeg vil oplukke
 mit hjerte, sjæl og sind.
 Jeg sender længselssukke:
 Kom Jesus, kom herind!
 Tænk, du tog min skyld og min smerte
 og ofrede dig selv!
 Derfor bor du i mit hjerte,
 det er dit himmelhvælv!

1.  Mit hjerte altid vanker
 i Jesu føderum,
 did samles mine tanker
 i deres hovedsum;
 dér er min længsel hjemme,
 dér har min tro sin skat,
 jeg kan dig aldrig glemme,
 du søde julenat.

2.  Du mørke stald skal være
 mit hjertes frydeslot,
 dér kan jeg daglig lære
 at glemme verdens spot;
 dér kan jeg bedst besinde,
 hvori min ros består,
 når Jesu krybbes minde
 mig ret til hjerte går.

9.  Ak, kom! jeg vil oplukke
 mit hjerte, sjæl og sind
 med tusind længselssukke,
 kom, Jesus, dog herind!
 Det er ej fremmed bolig,
 du har den selv jo købt,
 så skal du blive trolig
 udi mit hjerte svøbt.

De andre samler, der er »oversat« til nudansk er: Op al den ting, som Gud har gjort; O, Kristelig-
hed; Sorrig og glæde de vandre til hobe; Lover den Herre; Nu titte til hinanden; Tunge, mørke nat-
teskyer; Nu falmer skoven; Vær velkommen, Herrens år; Påskeblomst, hvad vil du her; Fra Himlen 
kom den Helligånd; Altid frejdig, når du går. Både i konfirmandforberedelsen og i gudstjenesterne 
vil jeg skifte imellem brugen af de gamle og de nye udgaver af salmerne.

Sognepræst Toni Irgens-Møller
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N.F.S. Grundtvig er ikke til at komme uden om. Man 
støder konstant på ham i debatter om dansk kultur og 
identitet, i diskussioner om skole og kirke, i historieun-
dervisning og sangbøger, og ikke mindst når vi synger 
hans sange og salmer i forbindelse med årets højtider. Men 
hvem var han Grundtvig? De fleste danskere har hørt om 
ham, men de færreste kender til hans liv og virke. Hans 
livshistorie er et drama, hans tankeunivers fyldt med ideer 
og hans visioner så grandiose, at vi først nu er i færd med 
at forstå flere af dem. Foredraget er en aktualiserende ind-
føring i Grundtvigs liv og virke - med vægt lagt på hans 
forståelse af folk og folkelighed samt hans kamp for kvin-
desagen i Danmark.

MORGENFRYDS-
GUDSTJENESTE

Den 31. december kl. 9.00 i Sejlklubbens klubhus, Sundsøre

For de morgenfriske er der vinterbadning kl. 8.00 med mulighed 
for sauna efterfølgende.

Vel mødt!
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GRUNDTVIG - EN GIGANT 
I DANSK KULTUR- OG ÅNDSHISTORIE

Ove Korsgaard, født 1942, er ph.d. og dr.pæd. og siden 
2007 professor i pædagogik på Aarhus Universitet. Han 
stammer fra Mors, tjente på landet, var på landbrugsskole 
og højskole og besluttede sig derefter for at slå ind på en 
anden løbebane end landbruget. Han blev uddannet som 
lærer på Den Frie Lærerhøjskole og efterfølgende dr.pæd. 
og forstander på Gerlev Idrætshøjskole, senere blev han 
professor på Danmarks Pædagogiske Universitet.

Han har gjort sig stærkt gældende i debatten om demo-
krati og folk, herunder ikke mindst diskussionen om høj-
skolen og dens rolle. Han er forfatter til en række bøger, 
og hans seneste bog er »Grundtvig Rundt«.
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25 ÅRS JUBILÆUM
Organist Anne-Lisbeth Olesen har 25-års jubilæ-
um, og det fejrer hun med en musikaften, se ne-
denfor. 

Vi ønsker Anne-Lisbeth tillykke med jubilæet, og 
efter koncerten byder menighedsrådet på en for-
friskning og en hyggestund i kirken.

ORGELKONCERT
I GRINDERSLEV KIRKE 

Torsdag den 23. januar 2020 kl. 19.00

En orgelkoncert behøver ikke nogen anledning, men heldigvis har gode kolleger sagt ja til 
at medvirke til en musikaften omkring vores nyudbyggede orgel - og således hjælpe til med 
at runde det hjørne, at jeg har virket 25 år som organist i de tre sogne Grinderslev, Thise og 
Grønning.

Elisabeth Juul var gennem mange år lærer på Skive gymnasium, nu organist i Rødding-Lem-Li-
hme-Vejby og stadig aktiv i mangfoldige kor- og orkestersammenhænge. Tove Kjær Kokholm 
er uddannet fra Aalborg konservatorium og virker som organist og korleder i Egeris kirke. 

Aftenen vil byde på fællessalmer og bl.a. musik af J.S. Bach og Buxtehude samt sikkert noget 
fransk. Festligt og meditativt.

Alle er meget velkomne - og der er naturligvis fri entré.

TØNDESLAGNING & GUDSTJENESTE 
I GRØNNING

Søndag den 23. februar er der fastelavnsgudstjeneste i GRØNNING Kirke kl. 14.00. Bør-
nene må meget gerne komme udklædte i kirken, og bagefter inviterer Grønning Menig-
hedsråd og Beboerforeningen til tøndeslagning i forsamlingshuset. Her bliver der serveret 
fastelavnsboller, saft, kaffe/te og en slikpose til børnene. 

Eftermiddagen er for alle, og vi glæder os til at se rigtig mange 
børn med forældre og pårørende.

Venlig hilsen
Grønning Menighedsråd
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DECEMBER
T 5. 10.00 Grinderslev Kirke Julegudstjeneste 

for Dagplejen v. EHJ

L 7. Dåb i Jebjerg Kirke v. EHJ
S 8. 2. s. i advent

9.00 Jebjerg Kirke v. EHJ
10.30 Grønning Kirke v. EHJ

T 12. 14.30 Gudstjeneste på Breumgård v. EHJ
10.00 Grinderlsev Kirke Julegudstjeneste 
for børnehaven v. EHJ
17.00 Thise Kirke Lucia-andagt v. MG

S 15. 3. s. i advent
09.00 Grinderlsev Kirke v. MG
10.30 Lyby Kirke v. MG

T 17. 09.15 Jebjerg Kirke Julegudstjeneste 
for dagplejebørn v. PAB
10.00 Jebjerg Kirke Julegudstjeneste 
for børnehaven v. PAB
14.30 Gudstj. Jebjerg Ældrecenter v. PAB 

F 20. 08.00 Jebjerg Kirke Julegudstjeneste for 
Salling Efterskole v. PAB
09.00 Thise Kirke Julegudstjeneste for 
folkeskolen v. MG
10.30 Thise Kirke Julegudstjeneste for 
Børnehuset, Thise v. MG
10.45 Grinderslev Kirke Julegudstjeneste 
for Breum Skole v. EHJ

S 22. 4. s. i advent
09.00 Jebjerg Kirke v. PAB
10.30 Grinderlsev Kirke v. PAB. 

T 24. Juleaften 
13.30 Jebjerg Kirke v. PAB
13.30 Grønning Kirke v. MG
14.45 Lyby Kirke v. PAB
14.45 Grinderslev Kirke v. MG
16.00 Jebjerg Kirke v. PAB
16.00 Thise Kirke v. MG

O 25. Juledag 
10.30 Grinderslev Kirke v. MG
16.00 Jebjerg Kirke v. MG

T 26. 2. juledag 
10.30 Grønning Kirke v. PAB

S 29. Julesøndag
09.00 Thise Kirke v. EHJ
10.30 Lyby Kirke v. EHJ

T 31. 09.00 Thise, Morgenfryd v. MG i Sejl-
klubbens klubhus, Sundsøre 

JANUAR
O 1. Nytårsdag

14.30 Jebjerg Kirke v. TIM
16.00 Grinderslev Kirke v. TIM

T 2.
F 3.
L 4. Evt. dåb v. TIM
S 5. Helligtrekongers søndag

10.30 Grønning Kirke v. TIM
19.00 Lyby Kirke v. TIM

M 6.
T 7.
O 8.
T 9.
F 10.
L 11.
S 12. 1. s. e. helligtrekonger

10.30 Thise Kirke v. TIM

M 13.
T 14. 14.00 Sognecafé i Breum konfirmandstue

14.30 Gudstj. Jebjerg Ældrecenter v. TIM

O 15. 19.00 Foredrag v. Ove Korsgaard - 
Grundtvig - en gigant i dansk kultur- 
og åndshistorie

T 16.
F 17.
L 18.
S 19. 2. s. e. helligtrekonger

09.00 Jebjerg Kirke v. MG
10.30 Grinderslev Kirke v. MG

M 20.
T 21.
O 22.
T 23. 14.30 Gudstjeneste Breumgård v. MG 

19.00 Orgelkoncert i Grinderslev Kirke
F 24.
L 25.
S 26. 3. s. e. helligtrekonger

10.30 Lyby Kirke v. TIM
19.00 Grønning Kirke v. TIM

M 27.
T 28. 14.00 Sognecafé i Breum konfirmandstue

19.00 Fælles MR-møde i Breum 
konfirmandstue.

O 29.
T 30.
F 31.
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TIM = Toni Irgens-Møller
MG = Mette Gautier

PAB = Poul Asger Beck 

EHJ= Emmy Haahr Jensen

FEBRUAR
L 1. Evt. dåb v. MG
S 2. Sidste søndag efter helligtrekonger

19.00 Jebjerg Kirke v. TIM
19.00 Thise Kirke v. MG

M 3.
T 4.
O 5.
T 6.
F 7.
L 8.
S 9. Søndag septuagesima

09.00 Grinderslev Kirke v. MG
10.30 Jebjerg Kirke v. MG

M 10.
T 11. 14.00 Sognecafé i Breum konfirmandstue
O 12.
T 13.
F 14.
L 15.
S 16. Søndag seksagesima

10.30 Lyby Kirke v. TIM

M 17.
T 18. 14.30 Gudstj. Jebjerg Ældrecenter v. TIM
O 19.
T 20. 14.30 Gudstjeneste Breumgård v. MG
F 21.
L 22.
S 23. Fastelavns søndag

10.30 Jebjerg Kirke v. MG
14.00 Grønning Kirke Fastelavns-
gudstjeneste v. MG

M 24.
T 25. 14.00 Sognecafé i Breum konfirmandstue
O 26.
T 27.
F 28.
L 29.

Kirkekaffe
De fem kirker i Østsalling Pastorat har indført 
kirkekaffe efter alle gudstjenester. 
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MARTS
S 1. 1. søndag i fasten

10.30 Thise Kirke v. TIM

M 2.
T 3.
O 4.
T 5.
F 6.
L 7. Evt. dåb v. TIM
S 8. 2. søndag i fasten

10.30 Grinderslev Kirke v. TIM
16.00 Lyby Kirke v. TIM

M 9.
T 10.
O 11.
T 12.
F 13.
L 14.
S 15. 3. søndag i fasten

09.00 Jebjerg Kirke v. MG
10.30 Grønning Kirke v. MG
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Tomme gravsteder

Rundt om på kirkegårdene ændrer det sig med 
hensyn til, hvordan folk bliver stedt til hvile.

Der er efterhånden flere og flere, der ikke bliver 
kistebegravet. Derfor bliver der tomme gravsted-
pladser på kirkegårdene.

Det er forskelligt, hvordan man løser dette, så 
kirkegårdene stadig er fine oaser, som man kan 
nyde at besøge både, når man vil mindes dem, 
man har mistet, men også, hvis man bare vil gå 
en tur i smukke omgivelser.

På nogle kirkegårde lægger man udelukkende 
ud i græs eller grus, når gravsteder ikke benyttes 
mere.

Mens man andre steder er begyndt at tage andre muligheder i brug. 

Der er mange vinkler på dette. Der må gerne være en varieret beplantning af hensyn til insekter. Det 
skal være let at holde. Det må altså gerne spare mandskabstimer. Derfor skal den beplantning der 
vælges er godt bunddække, samtidig med at det er rart at se på.

Man kan plante forskellige 
buske, der er kønne og se på, 
og som er gode for insekter-
ne. Andre steder er man også 
begyndt at plante stauder på 
de tomme gravpladser.

Denne løsning har man, som 
det ses på billederne forsøgt 
sig med på Lyby og Thise 
kirkegårde. Her er der nogle 
gravpladser, som er plantet til 
med stauder.

Det må siges at være en dejlig 
udvikling, der er medvirken-
de til at kirkegårdene bliver 
ved med at være fredfyldte 
oaser, hvor der også er noget 
smukt at se på.
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Faste, Fyrre og Fri 

Fasten begynder onsdag den 26. februar. Fra 
gammel tid varer den 40 hverdage op til påske 
(søndagene tælles ikke med). I middelalderen 
lagde man vægt på ikke at spise kød. I nyere tid 
har fasten fået en renæssance, hvor man afstår 
fra fx vin, slik, sociale medier eller andet, man 
vil give afkald på i fastetiden. Ofte er begrun-
delsen, at de ting, man ikke har spist/drukket 
under fasten, giver så megen større nydelse, når 
man atter indtager dem. Eller: Det er så meget 
sjovere at vende tilbage til Facebook, når man 
ikke har være på i 40 dage. 

Jeg synes, det er synd og skam! Fasten er givet 
os med sigte på en mere grundlæggende foran-
dring. Ikke blot vende tilbage til status quo før 
fasten. Fasten når sit mål, når vi bliver frie af de 
ting, der binder os. Når vi opdager, at vi sagtens 
kan undvære det daglige glas rødvin. Eller når 
den rutinemæssige slikskål bliver overflødig. 
Eller når fasten giver os et vedvarende farvel til 
sociale medier. Flere har oplevet netop det, som 
en stor befrielse.

For et par år siden fik jeg held til at få udgivet 
en lille, enkel bog om fasten. Det medførte et 
interview i områdets avis. Her fik jeg sagt, at 
jeg ikke så mails om søndagen i fasten. Hvilket 
også passer (- så nogenlunde altså)! Det blev - 
til min store overraskelse - hovedoverskrift på 
artiklen. Nu vidste alle i området, at jeg ikke så 
eller besvarede mails om søndagen. Og så fanger 
bordet! Så var jeg virkelig nødt til at overholde 
det. Men det blev i virkeligheden en stor gave 
og en vældig befrielse for mig. Sikke søndage 
jeg nu fik! (Var det noget vigtigt, så ringede 
folk. Det er naturligvis ok. Men er det en mail, 
kan den sagtens vente.) 

Faste er en periode, vi får forærende, hvor vi kan 
skære ned på alt det unødvendige og ligegyldi-
ge, der tager vores tid, stjæler vores opmærk-
somhed og gør os mere adspredte og stressede, 
end vi behøver.

Fyrre dage varer fasten. Det er langt fra nogen 
tilfældighed. Jesus var 40 dage i ørkenen. Isra-
elitterne var 40 år i ørkenen, og mange andre 

bibelske begivenheder varer en periode på 40. 
Jeg tror, det rummer en gammel visdom. For en 
kvinde er gravid i 40 uger, siger jordemødre og 
andre eksperter. Den gamle visdom fortæller os, 
at 40 er den periode, der tager at fødes på ny i 
åndelig henseende. Som Jesu 40 dage i ørkenen 
skærpede hans karakter, så han kunne modstå 
fristelserne. Og som Israelitterne efter 40 års ør-
kenvandring omsider var modne til at gå ind i 
det forjættede land. Fyrre er et vigtigt tidsrum, 
så noget gammelt kan aflæres og noget nyt vok-
se frem. Moderne psykologer siger, at hvis man 
vil indarbejde en ny vane, skal man gøre det 30 
dage i træk. Men i fasten får du 40 dage til det! 

Fri er fastens egentlige mål. Fri af alt det uhen-
sigtsmæssige for at give grobund og hjerterum 
til opstandelsens nye liv, der møder os påske-
morgen, når fasten er over. Det nådefulde er, at 
vi ikke arbejder alene. Men Gud, som formår 
med sin kraft, der virker i os, at gøre langt ud 
over alt, hvad vi beder om eller forstår (Efeser-
brevet 3,20) formår også at virke i os gennem 
fasten. Gud gør i virkeligheden den største del 
af arbejdet. Vi giver Gud lov ved at følge fa-
stens rytme. Sådan at den frihed, som Kristus 
har vundet til os i påsken, må blive til kærlighe-
dens nye liv. Til befrielse for os selv, og til gavn 
og glæde for dem, som vi får overskud til at 
være lidt mere for. Frihed fra det, der tidligere 
bandt os og tog vores opmærksomhed, men som 
Gud nu bytter ud med tro, håb og kærlighed. 
Sådan at det gavner den fattige, fremmede eller 
ensomme, og samtidig giver os et dybere, rigere 
og mere kærlighedsfyldt liv. Rigtig god faste. 

Poul Asger Beck

PS: har du lyst at 
afprøve min lille 
fastebog, hedder den 
Frihed og fred. En 
meditativ vandring 
i fasten. Den fås 
overalt på nettet og i 
butikkerne.
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Konfirmandundervisningen er begyndt…

Konfirmander, Grinderslev

Konfirmander, Jebjerg - 3 elever er ikke med på billedet

Konfirmander, Thise
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2020 er et valgår

Selvfølgelig er vi spændte på, hvordan det nye 
menighedsråd ser ud!

Og allerede nu begynder vi at sikre os, at der 
også de næste 4 år vil være dygtige folk til at 
værne om kirke og 
kirkeliv. Der vil være 
en del »mærkedage«, 
officielle for at sikre 
de demokratiske spil-
leregler afsluttende 
med, at vi den første 
søndag i advent kan 
skyde en ny spænden-
de periode i gang.

Lige nu har vi haft og 
har mange spændende 
oplevelser i kirken: 
Vi har netop overstå-
et høstgudstjenesten, 
hvor bl.a. vores mi-
nikonfirmander medvirkede. De havde netop 
afsluttet et 8 lektioners forløb med lærdom om 
bibelske fortællinger, salmesang, årshjulstradi- 

tioner, møde med en præst, skattejagt på og i 
kirken, malerier over skabelsesfortællingen og 
Babelstårnet og et besøg i Grinderslev kirke. Alt 
i alt et forløb, der skulle gøre dem mere fortroli-
ge med kirken og forberede dem til konfirmati-

onen. 13 børn deltog. 
Og når dette læses, 
har vi formodentlig 
haft en fyldt kirke til 
2 musiske forløb: De 
3 spanske sopraner og 
U2 koncert.

Og en knap så spæn-
dende »oplevelse«: 
Vores trofaste kor-
degn gennem godt 10 
år har valgt at stoppe. 
Holger Lundgaard har 
med bravour klaret 
den sag trofast hver 
gang, der var tjeneste. 

Vi siger ham tak for de mange gode og muntre 
år, og vi ses ind imellem - har han lovet! 

Knud G. Andersen
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KIRKE-
KALENDER

KIRKEKALENDER - NU SOM APP

Alt fra kirkerne i Østsalling Pa-
storat på din telefon.

Folkekirkens IT har udgivet en 
applikation til smartphones og tablets, 
som virker både på iOS og Android. I 
Kirkekalender kan du finde alle landets 
kirker (selvfølgelig også vore sognekir-
ker), og se alle arrangementer, kontak-
toplysninger, fakta om sognet og meget 
mere.

Kirkekalenderen er gratis og kan hentes 
fra enten App Store (iOS) eller Google 
Play (Android).

FACEBOOK
Gå ind og følg vores facebook-
side »Østsalling Pastorat« og 
klik gerne »Synes godt om«. 
Her vil altid blive bragt nyheder og 
meddelelser. 

PILGRIM 
I VIBORG 
STIFT
Viborg Stift har udgivet en folder med 
kort over vandreture, hvor du kan opleve 
en kirke undervejs.

Du behøver ikke gå langt for at gå pil-
grim - din vandring begynder med det 
første skridt. Du kan vælge at gå alene 
eller dele din tur og dine tanker med an-
dre. Fælles for pilgrimme er den åndelige 
søgen efter svar - måske på et problem, 
måske i livet, måske i vandringen med 
Gud.

Du kan finder kort og yderligere oplys-
ninger på www.viborgstift.dk.

I Salling er der flere afmærkede vandrin-
ger, hvor du kan komme til Sæby Kirke, 
Glyngøre og Nautrup Kirker, Krejbjerg 
Kirke og Balling Kirke.

Folder med kort vil blive lagt frem i vores 
5 kirker.

SOGN.DK 
Her finder du bl.a. en opda-
teret kalender for alle sogne. 

De kirkelige handlinger, 
gudstjenester, dåb og bisæt-
telser/begravelser samt information om 
kulturelle arrangementer.

VIKAR
Poul Asger Beck er fortsat vikar til 
Toni Irgens-Møller er tilbage fra orlov 
den 1. januar 2020. Poul træffes på tlf. 
29299587 og mail er poab@km.dk.
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 ØSTSALLING PASTORAT

SOGNEPRÆSTER
Mette Gautier · Åkjærsvej 2, 
Breum · 7870 Roslev
Tlf. 97 57 60 60 / 61 15 15 82
Mail: mega@km.dk

Toni Irgens-Møller
Kirkegade 2, Jebjerg · Roslev
Tlf. 97 57 40 50 / 21 48 36 74
Mail: toej@km.dk 
Orlov til 1.1. 2020
Mandag er fast fridag for begge 
præster. Telefonsvarer angiver 
vagthavende præst.

GRINDERSLEV KIRKE
Organist Anne-Lisbeth Olsen
Tlf. 28 96 13 60
Mail: Trilom@gmail.com

Graver Peder Pedersen
Tlf. 97 57 81 30 / 40 29 71 02
Mail: pedersen@sallingweb.dk

Menighedsråd:
Formand Jørgen Holøv
Tlf. 40 10 66 20
Mail: Jho@fiberpost.dk

Kirkeværge Poul Jensen
Tlf. 40 18 56 62
Mail: poulj57@gmail.com

Sognets hjemmeside: 
Sogn.dk/Grinderslev

GRØNNING KIRKE
Organist Anne-Lisbeth Olsen
Tlf. 28 96 13 60
Mail: Trilom@gmail.com

Graver Peder Pedersen
Tlf. 97 57 81 30 / 40 29 71 02
Mail: pedersen@sallingweb.dk

Menighedsråd
Formand Jens Christensen
Tlf. 21 76 82 87
Mail: jens@bjornsholm.dk

Redaktion
Margrethe Kristoffersen
Mobil 26 31 24 28 
marg0892@live.dk
Connie Gervald Pedersen 
Mobil 21 82 23 22
conniegervald@gmail.com

Deadline: Idéer, indlæg 
og forslag modtages gerne, 
senest 20. oktober 2019.

Layout & tryk: 
Kirkebladet.nu | 
Videbæk Bogtrykkeri A·S

Kirkeværge Fritz Skytte
Tlf. 97 58 41 88 / 23 29 53 03
Mail: kirstenskytte@dlg.dk
Kirketjener Kirsten Skytte
Tlf. 97 58 41 88 / 23 36 36 68
Mail: kirstenskytte@dlgpost.dk

Sognets hjemmeside:
Sogn.dk/Grønning

THISE KIRKE
Organist Anne-Lisbeth Olsen
Tlf. 28 96 13 60
Mail: Trilom@gmail.com

Graver Jørgen Skovbo Jørgensen 
Tlf. 24 67 82 80
Mail: skovbothise@gmail.com

Menighedsråd:
Formand Knud Gert Andersen
Tlf. 30 11 99 46
Mail: knudga@energimail.dk

Kirkeværge  
Lars Prier Andreasen
Tlf. 23 11 12 02
Mail: prierandreasen@mail.dk

Sognets hjemmeside:
Sogn.dk/Thise

JEBJERG KIRKE
Organist/kirkemusiker
Wojtek Sciborowski
Tlf. 25 36 92 21
roslev2512@gmail.com

Jebjerg Kirkegård, 
Graver Margit Kjær
Tlf. 29 29 80 40
Mail: margit-kjaer@yahoo.dk

adm. Bo Kvols
Tlf. 30 66 98 94
graverkontorjebjerg@mail.dk

Menighedsråd, 
fælles med Lyby Sogn
Formand
Erik Vestergaard Kristensen
Tlf. 28 59 36 88
Mail: erikv@kristensen.mail.dk

Kirkeværge 
Knud Erik Stengaard
Tlf. 21 46 14 60
Mail: mail@stengaardaps.dk

Sognets hjemmeside:
Sogn.dk/Jebjerg

LYBY KIRKE
Organist/kirkemusiker:
Wojtek Sciborowski
Tlf. 25 36 92 21
roslev2512@gmail.com

Graver Jørgen Skovbo Jørgensen 
Tlf. 24 67 82 80
Mail: skovbothise@gmail.com

Menighedsråd, 
fælles med Jebjerg Sogn
Formand
Erik Vestergaard Kristensen
Tlf. 28 59 36 88
Mail: erikv@kristensenmail.dk

Kirkeværge 
Knud Erik Stengaard
Tlf. 21 46 14 60
Mail: mail@stengaardaps.dk

Sognets hjemmeside:
Sogn.dk/Lyby
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2.  Guds Himmerig åbner vi ikke, 
 men Gud åbner riget for os.
 Han kalder os ind til sin glæde,
 han kalder os ud af vor trods.
 Hans ord kan gå gennem en sprække,
 den hårdeste skal kan det flække,
 så frøet kan spire og gro.

3.  Guds lovsange synger vi ikke,
 men sangene synger i os,
 når glæden slår ind i vort hjerte
 og smelter vort mismod og trods.
 Da ser vi med undrende øjne
 vor tvivl blive afklædt som løgne,
 og sandheden lyse af liv.

Holger Lissner 1989 og 1996

414 Den Mægtige finder vi ikke
© Det Kgl. Vajsenhus’ Forlag
Mel.: Som tørstige hjort monne skrige

1.  Den Mægtige finder vi ikke,
 den mægtige Gud finder os,
 der famler og fægter i mørket
 og lukker os inde i trods.
 Han hører de bange, der beder,
 han søger de blinde, der leder,
 og tager os ind i sin favn.

EN SALME TIL FASTEN 

Forfatteren har lavet en fin lille salme, der svarer til fastens indhold. Tre rammen-
de vers sætter Gud i centrum for forandringen, hvor mørke, mismod og trods 
byttes ud med glæde. 

Gud finder os! Vi skal ikke selv finde vej gennem mørke og trods, blindhed eller 
frygt. Men han finder os og tager os i favn. 

Gud åbner sit Himmerige for os! Vi skal ikke selv banke porten ind, men hans 
ord kan spire i vores hjerte og sind, og som forårets frø gennembryde den hårdeste 
modstand. 

Guds lovsange synger i os! Vi skal ikke selv anstrenge os for at kunne sangene. 
Men når glæden slår ind og vokser til, befries vi for tvivl og selvbedrag i fastens 
renselse. Da gør sandheden os frie til at lyse af liv. Og til at opdage, at nu er det 
sangene, der synger sig selv i os. Hvilke befrielse. Hvilken glæde. 

Poul A Beck


