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Grinderlev Kloster

Forsidetegningen afbilder Grinderslev Kloster, 
som det så ud før en stor brand i 1886.

Ingen ved, hvordan klostret præcis så ud. Og 
ingen ved, om tegningen afbilder klostret, da 
det var et katolsk kloster, eller det afbilder byg-
ningerne da det var et almindeligt verdsligt 
gods.

Ingen ved hvornår billedet er tegnet og af hvem.

En besigtigelse af klostret foretaget i 1581, alt-
så nogle år efter det officielle reformationsår 
1536.

Besigtigelsen er omtalt i et håndskrift af Kai 
Kirketerp-Møllers afdøde hustru Lis Kirke-
terp-Møller. Hun skriver:

»I det væsentligste har klosteranlægget bestået af 4 
huse grupperet om en gårdsplads. Nordligst et beboel-
seshus, et bryggers og bageri. Mod vest og øst staldbyg-

ninger og mod syd lader. Samtlige huse  bindings-
værkshuse med stråtag.«

Efter branden i 1886 blev klosteret genopbyg-
get. Den nuværende centrale hovedbygning er 
en del af genopbygningen

Ifølge Kai Kirketerp-Møller er kirken tegnet 
»forkert« med et hvidt tårn. Til dette udsagn 
findes der en kilde. I bogen Sallinglands Kirker1 
er kirken ikke tegnet forkert. Her fremtræder, 
som det fremgår af nedenstående billeder, kir-
ketårnet og andre dele af kirkebygningen som 
hvidkalkede i 1893.

1) Sallinglands Kirker. Anden afdeling: Nørre 
Herred. Udgivet af Ministeriet for Kirke og un-
dervisningsvæsen. København 1893. Opmåling 
og tegninger af H. Storck. Tekst af V. Koch.

Skrevet af Poul Riis Jensen
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To billeder fra bogen  
af h.h.v kirkens  
syd- og nordside.



33

HELE DANMARK FÅR EN  

NY BIBEL! 
Foredrag i Breum præstegård om Biblen 2020 tirsdag d. 17. marts kl. 19.00

Ph.d. i teologi, Søren Holst, vil give os et 
spændende indblik i udfordringerne ved 
oversættelse.

Bibelen 2020 er en ny samlet oversættelse af 
Bibelen i et mundret og nutidigt sprog – 
oversat af eksperter i græsk og hebraisk og 
bearbejdet af forfattere og sprogfolk med 
indgående kendskab til moderne dansk. 
Den udkommer den 20. marts 2020

Den nye bibel baserer sig på en revideret 
udgave af Den Nye Aftale, der udkom i 
2007, og så en ny, samlet oversættelse af 
Det Gamle Testamente, som har været i 
gang siden 2013.

Arbejdet har baseret sig på fire enkle punk-
ter. Bibeloversættelsen skal være:

• Forståelig, uden noter

• Mundret, ikke slang

•  Smukt, gerne poetisk, men ikke  
’gammeldags’

•  Rigt varieret – med respekt for  
tekstens forskellige genrer

Bibelen 2020 er ikke, på samme måde som 
en autoriseret bibeloversættelse, forpligtet 
på den kirkelige sprogbrug og salmetradi-
tion. Den forsøger i stedet at gengive me-
ningen i de hebraiske grundtekster ved 
hjælp af ord og udtryksmåder, der er al-
ment forståelige på nudansk. 

Og så egner den sig godt til at blive læst 
højt; en tradition, der i øvrigt går helt til-
bage til bibelsk tid, hvor store dele af tek-
sterne fra Det Gamle Testamente blev lært 
udenad og fortalt fra mund til mund. 
Også derfor giver det god mening, at den 
nudanske tekst flyder let og ubesværet, når 
den læses højt.
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AFTENGUDSTJENESTE  
MED MANDLIGE KIRKESANGERE 

Søndag den 8. marts kl. 16.00 i Lyby Kirke

Forsøg med en lidt »dybere« gudstjeneste. Vi skal synge salmer, der ligger godt for mandens 
sangstemme. Ved gudstjenesten er der ikke mindre end 5 mandlige kirkesangere, måske 
flere. Og så synger vi kendte salmer, Op al den ting som Gud har gjort, Du som har tændt 
millioner af stjerner, m.fl. og en enkelt helt ny. 

Vi slutter af med kirkeøl, snak og snacks. Alle køn og aldre er velkomne!

For kirkebil kontakt sognepræst, Toni Irgens-Møller.

KONCERT MED SKIVE POSTORKESTER
Onsdag den 20. maj kl. 19.00 i Jebjerg Kirke

Skive Postorkester indleder Je-
bjerg Byfest. 

Traditionen tro, inviterer me-
nighedsrådet for Jebjerg og 
Lyby til festlige toner i Jebjerg 
Kirke som optakt til byfesten.

Alle er velkomne fra nær og 
fjern. 

Koncerten efterfølges af lidt 
godt til ganen og halsen at gå 
hjem på.

SANGAFTEN 

Onsdag den 11. marts kl. 19.00-
21.30 i Jebjerg konfirmandstue

Vi synger på livet løs fra højskolesang-
bogen. 

Deltagerne vælger sange, organisten 
spiller og vi synger nyt og gammelt. 
Akustikken er i top i konfirmandstuen i 
Jebjerg og får stemmerne til at fylde 
rummet. Kom og bliv glad.

SANGAFTEN
Torsdag den 26. marts kl. 19.00-
21.30 i Breum konfirmandstue

Denne aften er der intet tema, dine for-
slag er meget velkomne, og der er kaffe 
undervejs.

Sange eller viser udenfor højskolesang-
bogen er også velkomne, – så skal vi lige 
kunne sørge for kopier. Giv evt. et ek-
semplar til Anne-Lisbeth ved lejlighed.

Skive Postorkester
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Skål og glædelig påske! 

For mange i dag er påske ensbetydende med 
marcipanæg, chokoladeharer, kyllinger, og en 
god påskefrokost med venner, påskebryg og 
kold snaps. Og det er alt sammen godt og dej-
ligt. Påsken er bestemt værd at fejre. Den hand-
ler om liv og død, og om at livet sejrer selv når 
alle onde kræfter sættes ind i kampen. 

Vi kunne begynde fortællingen om påsken den-
gang Moses med Guds hjælp førte israelitterne 
ud af Faraos land, ud af Egypten. Det er den for-
tælling, der ligger til grund for jødernes påske.

Vi kunne starte hos profeten Esajas, der forudsi-
ger at en jomfru skal føde en dreng, som på én 
gang skal blive underfuld rådgiver, freds fyrste 
og lidelsernes mand.

Vi kunne gå tilbage til skabelsesberetningen og 
syndefaldet, hvor mennesket bliver adskilt fra 
Gud, fordi de vil gå deres egne veje, i stedet for 
at stole på at Gud bedst ved, hvad der er godt og 
hvad der er ondt. Den skilsmisse bliver gen-
nemgribende, selv om ingen af parterne glem-
mer den anden. 

Vi kunne også stille skarpt direkte på den på-
ske, der bliver den første kristne påske, som i 
vores gudstjenesteordning begynder den dag, 
da Jesus rider ind i Jerusalem og bliver hyldet 
som den kommende konge. Omgivet af jubel 
ridder han på et æsel sin død i møde. 

Vi kan også vælge at begynde beretningen i dag, 
eller i morgen, her hvor vi selv lever og kæmper. 
For Guds historie med os mennesker holdt ikke 
op for 2000 år siden. Og når vi bliver ved med 
at fortælle om påskens begivenheder, så er det 
fordi de stadigvæk har noget at betyde.

Mennesker ofres jo stadigvæk i vores verden, på 
vore have, i krige, i flygtningelejre; men også i 
vores egne offentlige systemer, er der menne-
sker, der svigtes, mishandles og pines. 

Man fristes somme tider til at spørge, at hvis 
Jesus kunne få stormen til at lægge sig på Ge-
nesaret sø, hvorfor skal så mange mennesker 
drukne i Middelhavets bølger? 

Når han tog de små børn i favn og velsignede 

dem, hvorfor skal børn skilles fra deres forældre 
under flugten fra krig, sult og undertrykkelse, 
eller i tvangsfjernelser?

Vi har i virkeligheden nok at gøre lige her og nu 
og her i vore egne liv. I vores egen tid er der 
mangt og meget, der virker uoverskueligt og 
uoverkommeligt. Hvad skal vi så med den her 
2000 år gamle historie og tradition?

Svaret kunne 
være, at vi har 
meget brug 
for håb i den-
ne tid. For til-
lid til at ver-
den trods alt 
vil komme til 
hægterne. Vi 
har brug for 
kærlighed – 
til andre men-
nesker, til li-
vet og også til 
dem, vi ikke 
kender. Vi har 
brug for tro – 
tro på at det 
nytter, det vi hver især bidrager med. Vi har 
brug for en gud, der ikke gemmer sig i en bog, 
i et tempel, i en himmel eller i præsters lange 
mærkelige ord.

Derfor kom Jesus til verden. For at være Gud 
iblandt mennesker, og for at vise at der ikke er 
det sted i menneskelivet, hvor Gud ser sig for 
god til at være. Nu 2000 år efter kunne vi måske 
sige, at Jesus blot gemmer sig imellem siderne i 
Det ny Testamente. Andre siger, at han netop 
kommer til syne i de fire evangelier. Og atter 
andre siger, at han stadigvæk giver sig til kende 
for mennesker på vores jord på utallige måder.

I påsken gennemlever Jesus på egen krop og 
sjæl så mange af menneskelivets voldsomme og 
smertelige tilskikkelser. Han oplever hvordan 

Fortsættes på næste side

Altertavle fra Vedsted kirke.
Opstandelsesbillede af Arne 

Haugen Sørensen.
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kærlighed og begejstring, som blomstrer pal-
mesøndag på få dage kan skifte til det modsatte: 
had og uforsonlighed langfredag. Han oplever 
helt at miste besindelsen i templet i Jerusalem, 
hvor han bliver voldsomt ophidset over hvordan 
templets forgård er blevet en handelsplads i ste-
det for forberedelsessted til at træde ind i det 
som er helligt. Han raser og kaster om sig med 
boder og offerdyr, guld og sølv, og hvad der el-
lers kommer inden for hans rækkevidde. 

Han oplever dødsens angst og ensomhed, da han 
i Getsemane Have forgæves beder til Gud om at 
slippe for det, der venter ham i dagene forude. 
Han oplever at blive svigtet og ladt i stikken af 
alle sin nærmeste, dem der ellers har svoret ham 
aldrig at vende ham ryggen, uanset hvad. 

Han bliver hånet, pint og tortureret fordi solda-
terne har fået til opgave, at få ham til at tilstå 
noget, han ikke er skyldig i. Da tør ingen stille 
sig ved siden af ham, holde ud med ham. Det 
hele ser fortvivlende ud, da han bliver henrettet 
og dør en smertefuld død. Det er fortvivlende. 

Da der ikke er andet han kunne, giver han op. 
Ikke som når man opgiver alt, men som når 
man opgiver ved at overgive det, man ikke selv 
kan klare, til en anden. Jesus opgiver sin egen 
magt, og beder Gud tage over. Og det er vel ri-
meligt. Gud er den, der står bag det hele. Han 
må rede trådene ud. Gud lader Jesus genopstå. 

Gud giver ikke op over for sine mennesker, lige 
så dårlige de er til at se forskel på godt og ondt. 
Lige siden Adam og Eva spiste af kundskabens 
træ, har der været bøvl. Lige så dårlige de er  
til at vælge side. Lige så bange og tvivlende  

de er. Lige så uberegnelige. Han slipper os ikke.
Jesus giver ikke op. Efter at Gud har oprejst 
ham, må han tilbage til Jerusalem, der hvor han 
blev fanget og henrettet. Han må tilbage til 
sine disciple og følgere, selv om de svigtede 
ham. Han må vise dem, at der er en vej, igen-
nem de sværeste og mest uoverkommelige situ-
ationer. Selv igennem døden er der en vej, for 
mennesker. Ikke fordi vi vil eller kan bryde 
igennem den; men fordi Gud vil. Fordi han ikke 
vil slippe sine børn. Ligesom Jesus ikke vil slip-
pe sin familie, sine brødre og søstre. Fordi kær-
ligheden er stærkere end døden. 

Vi mennesker kan komme langt ud i smerte, 
sorg, fortvivlelse, sygdom, forladthed, magtes-
løshed, men aldrig så langt, at Jesus ikke har 
været der, og ikke kan følge os, vise sig for os. Vi 
mennesker kan komme langt ud i misforståel-
ser, smålighed, ondskab, ligegyldighed, svigt; 
men ikke længere end at Jesus ønsker, at vi skal 
slutte os til ham, og at han vil være klar til at 
åbne sine arme for os. 

Den fortælling gælder i dag, den gjaldt for 2000 
år siden, og vil gælde om 2000 år. Det vi kan 
være heldige at finde i den, er tillid til, at den 
Gud vi kristne bekender os til, har en kærlighed, 
der ikke svigter. Han tillægger os en værdi, som 
ingen kan tage fra os, heller ikke vi selv. Hvis vi 
tager påskens budskab til os, kan det være med 
til at give os håb for det som kommer, også når 
det virker ufremkommeligt, og mod til at leve 
videre efter bedste evne. Det er vores opgave.

Kristus er Opstanden – Skål – God Påske!

Sognepræst Toni Irgens-Møller

Opstandelsen betyder,  
at Kristus er til stede overalt

Citat af professor Niels Henrik Gregersen: »Jeg mener, 
man bør sige, at Kristus er faktisk opstanden, og 
spørgsmålet er så, hvad der ligger i dette faktisk. 
Som jeg ser det, er der tale om en overgang: 
Kristus går fra at have været ét sted i en bestemt 
historisk skikkelse til at være i Gud, som er alle 
steder. Ikke kun her eller der, men her og der og 
alle vegne på en gang.  Opstandelsen betyder der-
for ikke, at Kristus sidder oppe i himlen med en 
fin kappe på, men derimod, at Kristus er overalt.«

Bonus til læseren for at være  
nået så langt, en lille anekdote: 

Efter Kristi Himmelfartsdag møder Jesus ærke-
englen Gabriel, som bekymret spørger ham: 
»Hvordan har du nú tænkt dig at få dit budskab 
ud til menneskene?«

»Jeg har sendt mine disciple af sted ud i verden«, 
svarer Jesus.

»Javel,« svarer Gabriel tvivlende, »har du ikke en 
plan B?«

Hertil svarer Jesus roligt: »Nej«.

Fortsat fra forrige side
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KONCERT
med Den Danske Salmeduo 

Onsdag den 27. maj kl.19.00 i Grinderslev Kirke

Den Danske Salmeduo – Christian Vuust på saxofon og klarinet og Hans Esbjerg ved klaveret 
– gæster Grinderslev kirke med et program, der i høj grad handler om genforeningen med 
Sønderjylland. 

Store dele af den danske sangskat blev skabt under påvirkning af opgøret om hertugdømmer-
ne, tabet i 1864 og de efterfølgende genforeningsbestræbelser. Det er sange, der afspejler 
udviklingen til det Danmark, vi kender i dag. 

Som fejring heraf udgav duoen, sammen med bl.a. biskop i Haderslev Marianne Christian-
sen, en bog/cd i efteråret 2019 med titlen »Du skønne land«,

Vi kan ved koncerten glæde os til stemningsfulde fortolkninger af danske salmer og sange i 
et frugtbart møde mellem den nordiske folketones enkelthed, den klassiske musiktradtions 
nænsomhed og den amerikanske jazztraditions legende improvisationer.

Alle er velkomne – fri entré.  Grinderslev, Grønning og Thise menighedsråd

Hans  
Esbjerg og 
Christian  

Vuust
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DU BESTEMMER, HVAD DIN KIRKE KAN!
I 2020 skal der være valg til menighedsrådene 
rundt omkring i landet, og dermed skydes et nyt 
valgår i gang. Til menighedsrådsvalget vælges nye 
menighedsråd i alle landets sogne til en periode på 
fire år. I 2020 skal menighedsrådene, som noget 
nyt, vælges på en valgforsamling hvor kandidater 
opstilles og vælges. Forud for valgforsamlingen af-
holder menighedsrådet et orienteringsmøde. Begge 
møder er offentlige og alle er velkomne. Sæt allere-
de kryds i kalenderen nu, så du kan være med til at 
sætte dit præg på Danmarks mest lokale demokrati 
– menighedsrådet.  

Hvis du er nysgerrig på, hvad menighedsrådet laver 
i lige præcis dit sogn, hvilke aktiviteter de arrange-
rer, og hvordan du kan stille op til menigheds-
rådsvalget, skal du møde op til det offentlige ori-
enteringsmøde 12. maj 2020. På dette møde, 
som annonceres i de lokale medier, vil dit menig-
hedsråd fortælle om, hvad de har lavet i de forløbne 
fire år. Derudover vil du høre om menighedsrådets 
kommende opgaver, hvor mange kandidater der 
skal vælges til menighedsrådet og datoer og regler 

for valgforsamlingen, hvor det nye menighedsråd 
skal vælges. 

Ved at møde op til valgforsamling 15. sep-
tember 2020, er du altså med til at vælge ret-
ningen for kirkens arbejde i dit sogn. Det er du ved 
at være med til at vælge, hvem der skal sidde i me-
nighedsrådet blandt de opstillede kandidater, eller 
ved selv at stille op som kandidat. På valgforsam-
lingen præsenteres kandidaterne, og efterfølgende 
er der mulighed for debat. Valget af menighedsrå-
dene foregår ved skriftlig afstemning mellem kan-
didaterne og resultatet heraf afgør, hvem der er 
valgt til menighedsrådet.

Ved at møde op til møderne, har du altså mulighed 
for at sætte dit præg på, hvad din kirke skal de næ-
ste fire år. Hvad enten du ønsker flere aktiviteter for 
børn og unge, familier eller ældre, tiltag for flygt-
ninge, drop-in dåb, koncerter eller noget helt andet.

Det valgte menighedsråd tiltræder 1. søndag i ad-
vent den 29. november 2020.

Jørgen Holøv, Grinderslev Menighedsråd
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MARTS
S 8. 16.00 Lyby Kirke v. TIM.

Aftengudstjeneste, se omtale.
T 10. 14.00 Sognecafé i Breum konfirmandstue

14.30 Gudstjeneste v. TIM, 
Jebjerg Ældrecenter

O 11. 19.00 Sangaften i Jebjerg konfirmandstue

S 15. 3. søndag i fasten
09.00 Jebjerg Kirke v. MG
10.30 Grønning Kirke v. MG

S 22. Midfaste søndag
10.30 Grinderslev Kirke v. MG
19.00 Thise Kirke v. MG

T 24. 14.00 Sognecafé i Breum konfirmandstue
T 26. 14.30 Gudstjeneste på Breumgård v. MG

19.00 Sangaften i Breum konfirmandstue
S 29. Mariæ bebudelse

10.30 Jebjerg Kirke v. TIM

APRIL
L 4. Evt. dåb v. MG
S 5. Palmesøndag

10.30 Grønning Kirke v. MG
T 7. 14.00 Sognecafé i Breum konfirmandstue
T 9. Skærtorsdag

10.30 Grinderslev Kirke v. TIM
19.00 Jebjerg Kirke v. TIM

F 10. Langfredag
10.30 Thise Kirke v. MG

S 12. Påskedag
10.30 Jebjerg Kirke v. TIM
10.30 Grinderslev Kirke v. MG

M 13. 2. påskedag
10.30 Lyby Kirke v. TIM

L 18. 10.00 Thise Kirke v. MG
Gudstjeneste med konfirmation

S 19. 1. søndag efter påske
10.30 Jebjerg Kirke v. TIM

T 21. 14.00 Sognecafé i Breum konfirmandstue
14.30 Gudstjeneste v. TIM, 
Jebjerg Ældrecenter

T 23. 14.30 Gudstjeneste på Breumgård v. MG
S 26. 2. søndag efter påske

10.30 Grønning Kirke v. TIM

TIM = Toni Irgens-Møller
MG = Mette Gautier

MAJ
L 2. 10.00 Grinderslev Kirke v. MG

Gudstjeneste med konfirmation
13.00 Grinderslev Kirke v. MG, vielse

M 4. 19.30 Lyby Kirke. Gudstjeneste  
i anledning af befrielsen v. MG

T 5. 14.00 Sognecafé i Breum konfirmandstue
F 8. Store bededag

10.00 Jebjerg Kirke v. TIM, konfirmation
10.30 Thise Kirke v. MG

S 10. 4. søndag efter påske
10.00 Lyby Kirke v. TIM, konfirmation
10.30 Grinderslev Kirke v. MG

S 17. 5. søndag efter påske
09.00 Jebjerg Kirke v. TIM
10.30 Grønning Kirke v. TIM

T 19. 14.00 Sognecafé i Breum konfirmandstue
T 21. Kristi himmelfartsdag

10.30 Thise Kirke v. MG
S 24. 6. søndag efter påske

10.30 Jebjerg Kirke v. TIM
T 26. 14.30 Gudstjeneste v. TIM, 

Jebjerg Ældrecenter
T 28. 14.30 Gudstjeneste på Breumgård v. MG
S 31. Pinsedag

10.30 Lyby Kirke v. TIM
10.30 Grinderslev Kirke v. MG

Kirkekaffe
De fem kirker i Østsalling Pastorat har indført 
kirkekaffe efter alle gudstjenester. 
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JUNI
M 1. 2. pinsedag

11.00 Gudstjeneste i anlægget i Skive
T 2. 14.00 Sognecafé i Breum konfirmandstue
L 6. Evt. dåb
S 7. Trinitatis søndag

10.30 Grønning Kirke v. MG
S 14. 1. søndag efter trinitatis

10.30 Thise Kirke v. TIM
14.00 Gudstjeneste i 
Jebjerg præstegårdshave v. TIM
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Konfirmationen en overgangsrite

I denne tid forbereder mange unge sig til en 
rite, der næsten er almengyldig for menneske-
heden alle steder og til alle tider, nemlig pu-
bertetsriten. I kristen sammenhæng kaldes ri-
ten konfirmation, hvor konfirmanden bekræfter 
forældrenes ja ved barnedåben. 

Når man i religionshistorien kalder fænomenet 
en pubertetsrite, er det fordi, der i alle kulturer 
er et behov for at markere overgangen fra barn 
til voksen. At gå fra at være et »uskyldigt« barn 
til at være voksen med hvad det indebærer, kan 
være en farlig overgang på livets vej. Kroppen 
ændrer sig, hormoner og seksualitet bliver mere 
nærværende. Det behøver ikke at være proble-
matisk, men for mange unge fører det også til 
stærke følelsesudsving, besættelser, ulykkelige 
forelskelser, mindreværdsfølelser m.m.

Det er vel oplagt, at puberteten for barnet mar-
kerer en ny fase i livet. Og det er vel også oplagt 
at religionerne vil sætte deres præg på denne 
overgang med en rite. I Danmark er de fleste 
kristne, og vi har konfirmationen. Forud for den 
kirkelige rite skal konfirmanden oplyses om den 
kristne lære. Efter konfirmationen får den unge 
ofte en salmebog eller det nye testamente, hvor 
trosopfattelsen findes i koncentreret form.

I bronzealderen fik drengene ved puberteten ud-
leveret en ragekniv i bronze, hvor koncentrati-
onen af deres trosgrundlag var indgraveret. Der 
er tale om »solvognsscener«. Ud fra ragekniv 
studier har man iøvrigt kunnet rekonstruere 
bronzealderens solkult. Hvad pigerne fik ved 
pubertetsriten, ved man ikke.

I naturreligionerne var overgangsriterne mand-
domsprøver for drengenes vedkommende, og 
frugtbarhedsriter for pigernes vedkommende. 
Der findes stadigvæk rester af manddomsprø-
verne i ikke-religiøs sammenhæng.

I øvrigt har selv erklærede ateistiske lande pu-
bertetsriter. I det tidligere Østtyskland blev den 
ateistiske rite kaldt firmelse.

Pubertetsriten er én af overgangsriterne. Der er 
ialt 4 stk. Fordi der i alle menneskers liv er 4 
alvorstunge livsovergange.

Den første vi udsættes for er fødselsriten eller 
dåben i kristen sammenhæng.

Fødslen må siges at være en afgørende livsover-
gang. Fra at være helt afhængig af en moderor-
ganisme skal barnet efter fødslen selv optage ilt 
og senere lære at gå på egne ben.
Førhen var fødslen ekstrem farlig for såvel mo-
der som barn. Mange fødsler endte med døds-
fald. Fødslen var en farlig livsovergang.

Var barnet først født og måske ikke alt for livs-
stærk, var det tidligere vigtigt, at barnet kom 
ind under Guds beskyttelse ved dåben umiddel-
bart efter fødslen. Barnet blev først anset for at 
være et rigtigt menneske, når det var døbt.

En parallel til de kristne dåb er indvielsesriten i 
gammel nordisk religion. Først når faderen hav-
de sat barnet på knæet undersøgt og accepteret 
barnet, blev det anset for at være et rigtigt men-
neske. Det var knæsat af faderen som rigtigt. 
Blev barnet ikke accepteret, blev det sat ud i 
skoven til ulve og bjørne, – eller det blev samlet 
op f.eks. barnløse par.

En rite de fleste mennesker skal igennem er gif-
termålsriten eller bryllupsriten. Ordet bryllup 
er lidt sjovt. Det kommer af brude-løb, hvor 
manden på reelt bruderov skulle løbe en brud 
op, – eller lidt mere civiliseret, der var tale om 
et frivilligt arrangement, der skulle se ud som 
et bruderov.

Ingen er vel i tvivl om, at det er en vigtig 
livsovergang at gå fra at leve alene til at skul-
le leve tæt sammen med et andet menneske af 
modsat køn. Det at man skal svejses sammen 
med en anden, og hvem det er, er en ganske vig-
tig begivenhed, der kræver en rite.

Ved vesterlandske bryllupsriter, verdslige såvel 
som kirkelige, er det almindeligt at brudeparret 
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overdænges med ris. Iøvrigt en asiatisk frugt-
barhedsrite.

En parallel til »vores« bryllupper er et india-
nerbryllup. Her bliver et tæppe viklet omkring 
parret. De bliver symbolsk bundet sammen ofte 
med lidt fredspibe-røg. Det kan uden tvivl være 
en god forebyggende rite.

Den sidste rite uendelig mange allerede har pas-
seret, og vi endnu levende formentlig skal pas-
sere er dødsriten eller begravelsen.

Vi følger i kristendommen den gammeltesta-
mentlige rite: »Af jord er du kommet, til jord 
skal du blive, af jord skal du igen opstå.« (Se 1. 
Mosebog 3,19.)

Opfattelsen bagved denne rite var oprindeligt, 
at den kristne forhåbentligt skulle genopstå 
som hele fysiske mennesker med kød og blod. 
Altså ikke som åndelige størrelser. Nu om dage 
kan man stadigvæk godt have den opfattelse, 
men også samtidig få »ens« døde brændt.

Førhen var ligbrændingsriter mere éntydigt for-
bundet med ikke-fysiske opfattelser af efterlivet 
i indiske religioner.

Riter er kun én dimension i religionerne. I kri-
sten tradition indgår også elementer af myter, 
etik, dogmatik og sociale tanker i overgangs-
riterne. Enten i form af faste rituelle sproglige 
vendinger, belæringer eller som undervisning.

Overgangsriternes tværreligiøse udbredelse er 
opstået, fordi der i livets »farlige« overgange er 
et eksistentielt almenmenneskeligt behov for at 
sætte overgangen i forbindelse med religioner-
nes virkeligheds- og menneskeforståelse.

Poul Riis Jensen

Konfirmation i Thise kirke  
den 18. april 2020 kl. 10.00
•  Maria Gravgaard 
•  Kirstine Juul Søndergaard
•  Frederik Herbst
•  Rasmus Gjørup Mortensen
•  Anine Højriis Olesen,
•  Kristian Kuhr Sørensen. 
•  Rebecca Dyring Rønberg 
•  Marius Skovgaard Bering Gabrielsen
•  Albert Christoffersen Gautier
•  Holger Lambæk Vester
•  Roberts Pirktins

Konfirmation i Grinderslev kirke  
den 2. maj 2020 kl. 10.00
•  Sille Kjærgaard Fogtmann
•  Benjamin Slyngborg Sørensen 
•  Maria Vejle Lindenborg
•  Mads Thomsen 
•  Julie Ringsborg Primdahl Jensen
•  Casper Astrup Søgaard
•  Jasmin Frovin Kildegaard
•  Marie Dybdahl Astrup
•  Christian L.H. Andersen
•  Maja Tang Høgh

Konfirmation i Jebjerg Kirke  
St. Bededag den 8. maj 2020 kl. 10.00
•  Dovydas Drulia
•  Mark Pilt Nielsen
•  Nikolej Guldberg
•  Oliver Geertsen
•  Cecilie K. Henriksen
•  Dicte L. Davidsen
•  Emma D. Thomassen
•  Emma Grove
•  Rasmus. H. Jørgensen
• Frederik Ladefoged
• Filip Behnk Solnæs

Konfirmation i Lyby Kirke 
søndag den 10. maj 2020 kl. 10.00
•  Mille L. Lynderup
•  Sine T. Skovmose
•  Søren H. S. Nielsen

KONFIRMANDER  
I ØSTSALLING PASTORAT
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Thise Kirke

Et af tidens tegn her på landet er, at vi skal have 
vores egen etikette på både øl og vin.

I vort velfærdssamfund spiller indtagelsen af al-
kohol en væsentlig rolle – vi kan lide det eller 
lade være – men kig engang på butikkernes 
indretning og på tilbudsaviser, og tænk på, hvor 
tit du/I har et glas vin fremme.

Vi har nu fulgt trop med etiketterne på vinfla-
sken og fået vores eget flotte billede på både 
rød- og hvidvine lavet af en lokal kunstner, Jan 
Welander.

Og Thise med de kvaliteter, der nu engang fin-
des i vort område, er indfanget: Koen, skolen, 
købmanden, kirken mm.

Og netop kirken har fået en meget central plads, 
formodentlig fordi bygningen står så stærkt i 
landsbybilledet.

Helt så stærk står den jo ikke i antallet af kirke-
gængere, og det kan godt undre mig lidt, da vi 
taler mere og mere om trosforhold, og det at 
være en del af noget større. Mange retninger af-

søges for at finde ro, forståelse, fred med både 
sig selv og verden. Og det undrer mig også at 
den afsøgning så ofte munder ud i udtalelser 
som:

»Jeg tror da på noget, 
men det er nu på min 
egen måde!«

Måske fordi vi er en 
smule berøringsangste over for kristendommen 
og det at bekende kulør til noget, som vi selv-
følgelig ikke forstår. 

Tro er jo netop tro og ikke viden, og i Danmark 
har vi nu igennem mange århundreder opbyg-
get vores form for kristendom, som – selvfølge-
lig sammen med vores form for demokrati – har 
udviklet ét af verdens bedste samfund.

Og jeg synes, at vi netop i kirken finder den ro 
og den tid, som vi ofte har brug for. Vi kan end-
da være så heldige at finde netop den hjælp, som 
vi kan ha brug for.

Jeg er netop kommet hjem fra gudstjenesten i 
Grinderslev kirke. En gudstjeneste, der fejrede 
vores organist, som nu har været den stabile 
tråd igennem 25 år, og som også havde én af 
kirkens smukke handlinger: barnedåb. Og kir-
ken var godt fyldt op.

Det samme oplever jeg næsten hver søndag i 
Thise kirke. Antallet af kirkegængere er stille 
stigende. Vi har også i det forløbne år haft man-
ge store oplevelser ud over de centrale gudstje-
nester. Kirken er blevet et sted, hvor vi nu mø-
des og udnytter rummet.

Vi har valg til menighedsrådene i år. 

Mit håb og ønske er, at kirken i stigende grad 
bliver stedet for forskellige arrangementer. Et 
mødested for mennesker og handlinger, der pas-
ser i rummet.

Og at vi kan vælge et menighedsråd, der vil be-
stræbe sig på at skabe et sådant liv.

Knud G. Andersen

»Antallet af  
kirkegængere er 
stille stigende«
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SIDEN SIDST

Asger Gudiksen Nedergaard

Jens Buur OlsenKaren Jerga Kirkegaard

DØDE, GRINDERSLEV

•  Edith Skovsgaard

•  Kristine Jensen

•  Henning Jensen

•  Peder Hejgaard Sørensen

DØDE, JEBJERG

•  Inger Troelsen

•  Villy Bjarne Justesen

DØBTE, GRINDERSLEV

•  Asger Gudiksen Nedergaard

•  Jens Buur Olsen

•  Karen Jerga Kirkegaard

DØBTE, JEBJERG

•  Amanda Bækgaard Jørgensen
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Pinse i Anlægget 2020 
1. juni kl. 11 

Sammen-sat 

14

Pinse i Anlægget 2020 1. juni kl. 11  i Anlægget i Skive
2. pinsedag vil vi igen i år samles til en festlig fælles folkekirkelig friluftsgudstjeneste for at fejre pin-
sens sammensatte bevægelse: det frisættende og det samlende. Temaet i år er netop SAMMEN-SAT, 
som vi vil opleve i ord, toner og bevægelse. Velkommen til en skøn formiddag. Husk noget at sidde på.
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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 
marg0893@live.dk
Connie Gervald Pedersen 
Mobil 21 82 23 22
conniegervald@gmail.com

Deadline: Idéer, indlæg og 
forslag modtages gerne, 
senest 3. april.

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

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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FORÅR – SALMER OG MARIÆ BEBUDELSESDAG
Bladet her strækker sig ind over påsketiden og Kristi himmelfart, hvor der er en stor mængde 
smukke salmer at vælge imellem. I stedet for at præsentere en af dem her, vil jeg glæde mig til at 
synge dem alle, sammen med jer.

I stedet, vil jeg tage chancen for at sætte fokus på en søndag, 
som ikke fylder så meget i vores protestantiske tradition. 
Mariæ bebudelsesdag, som i år falder søndag d. 29. marts.

Ved gudstjenesten får vi i år lov til at høre den del af Luka-
sevangeliet der kaldes »Marias Lovsang«. Det er Marias svar 
til englen, da den bringer hende bud fra Gud om, at hun 
skal føde Guds søn, Jesus.  Maria, som siden reformationen, 
egentlig kun indtager en birolle, som Jesus’ jordiske mor, 
den der sætter det hele i gang, og derefter glider i baggrun-
den. Men både Luther og Grundtvig var optagede af Maria, 
som det »virkelige forbillede på troen«, som udtryk for »at 
tage imod i tro og stille sig til rådighed – og at pege på Gud 
som den, der bøjer sig ned«.  

I salmebogen er der tre såkaldte bebudelsessalmer; »Nu kom 
der bud fra englekor« (nr. 71, Kingo 1689, Grundtvig 1837 
og Hammerich 1852), »Maria hun var en jomfru ren« (nr. 
72, Thomissøn 1569 og Grundtvig 1837) og »Vi synger 
med Maria vor store glæde ud« (nr. 73, Skeie 1980 og Bal-
slev-Clausen 1993). Og nu har vi endnu en, skrevet af Lis-
beth Smedegaard Andersen i 2014/2015: »Maria snart er det 
forår« med melodi af Birgitte Buur (nr. 803 i 100 salmer).

Smedegaard Andersen siger selv om salmen, at der er mere 
at sige og synge om Maria, for hendes rolle og betydning 
rækker længere ud end hendes ’ja’ på bebudelsesdagen. Ma-
ria rækker også gennem alle tider. Derfor er salmen nok in-
spireret af de gamle italienske bebudelsesbilleder, med Ma-
ria i en typisk sydeuropæisk have, men sat ind i nutidig 
dansk forståelsesramme. Det er en dansk forårshave Maria 
går rundt i og tænker over det som englen har sagt. Tænker 
på hvad hun skal svare, mellem terrassekrukker, spurve, 
gule stakitter og en syngende solsort.

(Kilder: K. Nielsen, M. Skovsted og M. Djernes: »100 kommen-
tarer til salmebogstillægget 100 salmer« og Lisbeth Smedegaard 
Andersen: »Maria som Frelserens troende Moder«)

Glædeligt forår! Mette Gautier

Maria snart er det forår
det tøver i buske og træer
i havens krukker med liljer
der venter på mildere vejr
og spurve pusler i hækken
med første kuld unger på vej
Maria naturen venter
den venter og tier med dig

Maria mennesker længes
på kryds og på tværs og på skrå
mod sol og haver med stier
som man kan forelske sig på
og børn der trives og aldrig
skal mangle det daglige brød
Maria! et sted at leve
og dø en almindelig død

Maria Herren er med dig
han blir til den yderste dag
når tvivlen lurer ved døren
og englen er fløjet herfra
han er der hver gang du ængstes
og beder for dem du har kær
han venter belyst af mørket
og våger og er dig nær

Maria himlens veninde
dit forår er brusende hvidt
en solsort synger mod solen
på naboens gule stakit
og barnet under dit hjerte
er fyldt af Guds hellige ånd –
det største og alt det mindste
forenet til ét i hans hånd.


