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Salmestafet
»Den salme vi sang i dag, minder mig sådan om...«
»Om jeg har en yndlingssalme? Ja da!«
»Jeg synger altså ikke ret godt, men jeg holder virkelig
meget af at høre den her...«

Blåt vælded lys frem bag skyers skred
© Det Kgl. Vajsenhus' Forlag
Mel.: Erik Haumann 1987
Det er så yndigt at følges ad (Thomas Laub)

Velkommen til Salmestafetten
i Østsalling Pastorat
I hvert kirkeblad fremover vil en ny person fortælle om en salme, som på en eller anden måde er
blevet en ørehænger i vedkommendes liv; måske
fordi den blev sunget ved en bestemt begivenhed
der betød noget. Måske fordi teksten rammer aktuelt ind i livet lige nu. Måske fordi det er den
der blev sunget i barndommen, i skolen, eller ved
aftenbordet. For der er mange grunde til at en
salme bliver en »yndlings«. Kirkesanger her hos
os og tidligere folkeskolelærer Gudrun Eriksen
tager den første stafet.

1. Blåt vælded lys frem bag skyers skred,
rørte vor jord midt i tidens strømme,
svøbte en flig af Guds evighed
som blanke knopskæl om vinterdrømme.
Skærmer hernede
Gudsrigets glæde,
sårbart til stede
i tro og håb.

En fantastisk salmemelodi til Lisbeth Smedegaard
Andersens fine tekst i ord og billeder. Omkvædet om
Gudsrigets glæde i forbindelse med julen er en god
opbygning af salmen.
For nogle år siden en vanskelig melodi at lære på
grund af dens skiftende taktarter, og vi begyndte da
også i Jebjerg/Lyby at synge den omkring 1. søndag i
advent, så der var chance for at få den lært til jul det
pågældende år.
Lisbeth Smedegaard Andersen er en dansk præst,
blandt andet ved Holmens Kirke, salmedigter og
kunsthistoriker. Hun er efterhånden blevet en aldrende dame på 86 år (født sept. 1934), men stadig aktiv.
Erik Haumann er født i 1952 og er konservatorieuddannet inden for kirkemusikken og har arbejdet som
organist m. v., fortrinsvis inden for Den danske Folkekirke. Har også undervist i Vestervig.
Lisbeth Smedegaard Andersen har 7 salmer med i
Den danske Salmebog. Erik Haumann er komponist
til nogle af dem, bl. a. nr. 69: »Du fødtes på jord« og
nr. 248: »Med Thomaskravet står vi her.«
Lisbeth Smedegaard Andersen har 12 salmer med i
»100 salmer«, hvoraf vi synger en del, bl. a. nr. 800:
»Det var så forunderlig klart i nat« og nr. 805: »Når
æbletræets hvide gren«.
Andre komponister til »Blåt vælded lys« er Thomas
Laub med melodien til »Det er så yndigt at følges ad,
hvor banet vejen er på det jævne« 1923 ( DDS 383).
Hermed bliver stafetten givet videre til graver og kirkesanger, Jørgen Skovbo.
Gudrun Eriksen, kirkesanger
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2. Det barn, der sover ved moders bryst,
er dog det Ord, hvorved alting skabtes:
Englenes glæde, Guds øjenlyst,
menneskers liv her, hvor liv fortabtes.
Han er hernede
Gudsrigets glæde,
nyfødt til stede
i tro og håb.
3. Han knytter syvstjernens strålebånd,1
åbner dog varsomt de blindes øjne.
Himmel og jord i den samme hånd sandhedens lys midt blandt vore løgne.
Er selv hernede
Gudsrigets glæde,
synligt til stede
i tro og håb.
4. Sort knejser korset på udbrændt jord,
afslører mørket bag løgnens maske.
Døden blev støv for dit påskeord livstræet skyder af sten og aske.
Breder hernede
Gudsrigets glæde,
lysfyldt til stede
i tro og håb.
5. Herre, du kom for at leve her,
række din hånd til de små og svage.
Løvspring forjættes i håbets træer,
når dine ord bærer julens dage.
Skaber hernede
Gudsrigets glæde,
evigt til stede
i tro og håb.
Lisbeth Smedegaard
Andersen 1988

Sognecafé
Nu regner vi med, at corona´en er under kontrol, at de fleste af os er vaccinerede og at hverdagen vender tilbage til normalen. Derfor begynder vi med afholdelse af Sognecafeen igen og vi
håber, at man igen bakker op om caféen. Caféen er for alle, på tværs af alder og vi holder åbent
ml. kl. 14 og 17. Man kan komme og gå, som man har lyst. Vi begynder med eftermiddagskaffe - (som kan fås i hele åbningstiden) og så er der højtlæsning, fortælling, håndarbejde hvis man har lyst, spil og snak. Som tidligere år kan man blive hentet ved at henvende sig til
mig på tlf. 27624023 senest dagen før. Vi håber at se dig på følgende tirsdage i efteråret: 31.
august, 14. september, 28. september, 12. oktober, 26. oktober, 9. november, 23. november og 7. december
På vegne af Sognecafegruppen, Lene Musgaard Christensen

Orgelkoncert i Thise Kirke
Onsdag den 1. september kl. 19 kan alle, der har lyst, komme og lytte til
Thise kirkes nyrenoverede orgel. Kirkernes faste organister Anne-Lisbeth og
Wojtek, vil i samarbejde med Jens Chr. Hansen, som har været orgelfaglig
rådgiver på renoveringen, sammensætte et program, så instrumentet træder i
karakter via herlig musik fra varierede nedslag i orgelrepertoiret. Der vil også
blive fortalt lidt orgelhistorie. Vel mødt!

Mændenes mødested
Torsdag den 9. september kl. 11-13 i Jebjerg Konfirmandstue
Formålet er at skabe et sted, hvor mænd kan få lov til at være
mænd, og mødes på deres måde, om emner, der interesserer dem.
Vi kvinder har det med, at have bestemte forestillinger om, hvad
det er passende at spise og gøre og tale om. Her er det tanken, at
mænd organiserer deres møder og aktiviteter på deres måde. Det
vigtige er at opbygge og opleve kammeratskab, hygge, diskussion
af aktuelle emner, fælles aktiviteter - alt afhængig af hvem, der
deltager.
Det er ligegyldigt, hvor du bor, og hvor ung eller gammel du er,
og du skal ikke være kirkelig for at kunne deltage. Alle mænd kan
P.S. Krøyer:
deltage. Det handler om at have lyst til at lave noget sammen med
»Ved frokosten«.
andre mænd i hverdagen.
Vi skulle have startet for et år siden, men vi har stadig væk lyst at skabe et mødested for mænd,
så nu skal det være! - så mød op til en halv times underholdning, en kop kaffe og et par snitter
- så taler vi sammen om, hvordan og hvornår vi vil mødes fremover. Ring gerne og meld dig til.
Ring også gerne hvis du ikke kan komme, men gerne vil næste gang.
Vel mødt! Erik Vestergaard Kristensen (28593688) og Toni Irgens-Møller (97574050).
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Grønning Kirke
Grønning Kirke er fra 1100-tallet, den var Annexkirke til Grinderslev Kirke og det betød
bl.a., at på en af gårdene i Grønning by skulle
der stå et værelse klar til præsten, hvor han kunne klæde om, få et måltid mad, ligesom der skulle være staldplads og foder til præstens hest. Der
var en sti ned gennem slugten vest for kirken,
som præsten kunne benytte til kirken.
Kirken med dens mange år på bagen kunne fortælle mange historier om folkene i sognet og om
dens ejere gennem tiden. Det er en af de historier, jeg vil skrive lidt om her.
Grønning Kirkes historie var i mange år tæt forbundet med Astrup. Astrup havde mange fæstegårde i Grønning og godset havde også et møllested ved Vojsbæk Å.
Astrup ejede kirken i mange år, men jeg kan desværre ikke finde nogle årstal herpå. Vi har forskelligt inventar i kirken, som er skænket af forskellige herremænd til Astrup gennem tiden.
I 1724 og 1725 har Johan Parsberg til Astrup
skænket de to flotte alterstager, hvorpå hans
navn og giveråret er skrevet. Vi ved, at den alterniche - fra ca. 1800 - som kirken er prydet med,
findes magen til i en af stuerne - Kirkestuen - på
Astrup. Ligeledes er der opsat et epitafium over
frk. Pallene von Gersdorf - død 1789 - og søster
til den daværende frue på Astrup. I ca. 1812 sælger godsejer Tram en hel del jord fra kirken og
køberen indtræder nu i hans forpligtelser overfor
kirken.

I koret er der endnu et epitafium med tilknytning til Astrup, den er et minde over Jens Maygaard.
Jens Maygaard var forvalter på Astrup og ham,
vil jeg fortælle lidt om. Det, jeg har fundet om
ham er via hans testamente og de ord, der står på
epitafiet. Han er født i 1679.
I juni 1743 er han 64 år, han er svag og beslutter
sig for at skrive sit testamente, så længe han har
sin sunde fornuft.
Testamentet er stilet til Kongen, Christian d. 6.,
hvori Jens Maygaard beder kongen konfirmere
indholdet.
Han skriver: »Som jeg underskrevne Jens Michelsen
Maygaard befinder mig meget svag og ikke kan vide,
når det måtte behage den allermægtigste Gud, at bortkalde mig fra denne møjsommelige verden.« J.M.vil
med sund fornuft og velberådet hu gøre sit testamente. Heri begunstiger han sit herskab Geheimeråd Claus Rewentlau og hans frue Christiane
Barbara Rantzau al efterladenskab, rede penge,
obligationer, sølv, guld, møbler og andet uden
registrering og vurdering, hvorimod herskabet
skal lade ham hæderlig begrave.
En fattig søster skal have 100 rigsdaler, Viborg
Hospital 300 rigsdaler og 100 rigsdaler til Grinderslev Klosters Sogns fattige, alt udi kurant
mønt og da han er ugift og uden livsarvinger og
aldrig har arvet en daler efter sine forældre, men
fra ungdommen af har tjent for sit brød og erhvervet med møje det lidt, han har, så håber han
og beder allerunderdanigst Hans Majestæt om at
konfirmere dette testamente.
Til vitterlighed har J. M. bedt Peder Knudsen
Hope udi Skjærris og Christen Gravesen på
Eskjær at underskrive testamentet. Jens Maygaard underskriver selv den 12. juni 1743 på
Astrup.
Testamentet fortæller jo en livshistorie om en
mand, som arbejder sig op fra ingenting til at eje
mange penge, guld og sølv. Han må have tjent
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Af Lene Musgaard Christensen
en god løn og sat stor pris på sit herskab. Hvordan han har været overfor folkeholdet er svært at
sige, men jeg vil tro, han har forstået at få det
bedste ud af dem, så der kunne blive et stort
overskud til herremanden og derved en - måskebedre løn til ham selv.

Rewentlau arver penge osv. og han opfylder Jens
Maygaards ønske. Jeg tror, han har fået en hæderlig begravelse, han får i hvert fald et hæderligt minde i form af epitafiet i Grønning Kirke.
Inskriptionen på epitafiet lyder:
Alt hvad man om den gode forvalter bør at sige
Som viser klogskab og en troskab uden lige
Udi sit herskabs hus og gods at forestå
Kan denne brave mand med sandhed siges på.
Hans herskab skønnede på disse rare dyder
Til en taknemmelighed hans hvilested bepryder
Med denne tavle som et evigt monument
Og lader derved ske, hvad manden har fortjent.
Sådan fortæller kirken historier i form af inventar - der er mange flere historier at fortælle, hvis
man gransker lidt bag tingene. Kom selv til
Grønning og se epitafiet og gå på opdagelse i kirken.

Samtaler der tæller
Onsdag den 15. september
kl. 19.00 - 20.30
i Breum Præstegård
Alle gode gange tre! Slået op - aflyst
- slået op aflyst - nu skal det være.
Læs her igen!
Vi lytter og fortæller om det, der
holder os i live, optager os, driver
os frem, holder os tilbage, det som
vi tager med i døden, og om det
som får os til at le og græde. Måske det lyder stort. Og det er det
måske somme tider. Andre tider
er det sjovt. Andre tider er det eftertænksomt. Det er altid rart at
tale sammen og lytte til andre, og
virkelig selv at blive lyttet til.
Forudsætninger for at være med:
At du har lyst til at lytte og til at
blive hørt. At det foregår i præstegården betyder ikke, at du behøver at være kirkeligt interesseret,
eller at føle dig troende. Uanset
hvor vi står i livet, har vi noget at
bidrage med, og brug for at lære
af andre. Hvis der er en skjult
dagsorden med dette tilbud, så
lad den hermed komme frit frem:
det handler om skabe noget meningsfuld samvær med andre
mennesker, og redskaberne er vores ører, mund og sunde nysgerrighed. Vi lytter til hinandens historier en times tid og runder af
med en kop the, kaffe og lign.
Første gang bliver altså onsdag
den 15. september kl. 19.00 i
Breum Præstegård, så aftaler vi
der, hvor ofte og hvornår vi vil
mødes i den kommende tid. Ring
gerne og meld dig til, men det er
ikke et krav, tlf. 21483674.
På gensyn! Sognepræst Toni
Irgens-Møller
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Udstillingen: Religiøse billeder
Der er åbent følgende dage kl. 14-16 i Breum Præstegård: 18. og 22. aug.| 15. og 19. sep. |
27. og 31. okt. | 24. og 28. nov. | 5. og 8. dec. | Alle dage rundvisning kl. 14.30, ca. ½ time v/
Ulla Kobberup. Det er også en mulighed at besøge udstillingen i en mindre gruppe, fx sammen
med familie, venner, kolleger, løbeklubben mv. Der er frivillige, som gerne åbner og laver en
kande kaffe. Giv jer god tid; der er meget at se på og snakke om. For kontakt, se nedenfor, - og
hold jer ikke tilbage! Der er ophængt 150 billeder. I præstegårdens stuer er billeder fra Jesus liv
og virke; fra bebudelsen til himmelfarten. I mellemgangen hænger billeder af kvinder fra Biblen og langs trappen kendte præster og salmedigtere. På 1. sal hænger ikoner, enkelte katolske
billeder, enkelte billeder fra gl. testamente, et par billeder af Thorvaldsens statuer og en række
broderier med tekst og billeder. Der ses også temaer for »Lignelser« og »Fromhedsliv«.
Hjertelig velkommen! Læs mere om udstillingen Kirkeblad nr. 25, pastoratets hjemmeside, oestsallingpastorat.dk. Spørgsmål til billeder eller til åbningstider og rundvisning, kontakt: Connie Gervald Pedersen,
conniegervald@gmail.com, mobil 21822322

Foredrag om »Adam og Eva - og Patrick fra
Herlev - og hvad med Gud? BIBLEN 2020«
Tirsdag den 9. november kl. 19 i Breum Præstegård v/ ph.d. i teologi, Søren Holst
Patrick fra Herlev eksisterer ikke. Bibelselskabet har opfundet ham i forbindelse med oversættelsen af Biblen, som udkom i marts måned 2020. Patrick
fra Herlev skulle være forbillede for oversætterne i arbejdet: »Kan Patrick, som
er 14 år, uden videre forstå denne sætning?«, har vi spurgt os selv. Hvis svaret var
»Nej« eller »Tjoh, tjah«, var oversættelsen ikke god nok endnu. Men opgaven har jo ikke bare været at gøre Bibelen læselig for nybegyndere. Indholdet skal naturligvis bevares. Men hvad sker der med
billedet af Gud, hvis svære ord som »Den Almægtige« ellers »Hærskarers Herre«
ikke kan bruges? Kom og hør mere om arbejdet med den ny oversættelse
af Biblen 2020!

Sangaften i Grinderslev Kirke
Torsdag den 28. oktober kl. 19.00
Som sædvanlig er forslag til salmer og sangse meget velkomne! Men denne aften vil vi også
plukke fra to herlige visesamlinger fra 1972: Dels Halfdan Rasmussens »Noget om« med musik af Mogens Jermiin Nissen (»Noget om helte« og »Noget om kraft« er velkendte og sungne”)
- og dels Benny Andersens »Svantes viser«. Herfra er »Se, hvilken morgenstund« (Svantes lykkelige dag) jo en klassiker, men i den nye højskolesangbog er medtaget flere andre smukke og
vemodige viser, som bestemt er værd at kende. Dorotheakoret vil hjælpe os på gled med
disse sange. Der vil være forfriskninger undervejs og alle er velkomne.
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Højskolesangaftener i Jebjerg konfirmandstue
Akustikken i konfirmandstuen i Jebjerg er perfekt til fællessang, så kom og syng med dit næb
og lad hjertet tale! Du er selv med til at bestemme, hvad vi skal synge.
Wojtek Sciborowski spiller. Når stemmebåndene bliver
trætte, får vi kaffe med mere, indtil vi igen er klar.
Vi går hjem kl. 21.30 godt udluftet i hjerne, hjerte
og lunger.
Onsdag den 22. september og den 1. december
kl. 19.00 - 21.30

Gudstjeneste for mandestemmer
Søndag den 24. oktober kl. 10.30 i Grønning Kirke
Alle køn er velkomne til denne gudstjeneste, som er lagt an på mandestemmernes toneleje.
Der er »indkaldt« et antal mandlige sangere. Salmerne er til at synge med på. Hvilke salmer,
vi skal synge, bliver annonceret på hjemmesiden i god tid inden. Hold desuden øje med Salling
Avis. Det bliver en gudstjeneste på ca. 45 minutter, og bagefter er der øl, snak og
snacks.

Keltisk musik med duoen Whelan og Kristensen
Onsdag den 17. november kl. 19.30 i Jebjerg Kirke
De traf hinanden ved en session på en lille pub i den sydlige del af Dublin tilbage i 2001 på
en kold og klam aften. Mødet blev startskuddet til en omfattende turnevirksomhed i Danmark, Irland og USA med en enkelt afstikker til Færøerne i 2019.
Her i jubilæumsåret vender de
tilbage for igen at spille en
række koncerter. På programmet står klassisk keltisk folkemusik fra Irland, Skotland og
Wales med en enkelt eller to
afstikkere til den nordiske spillemands tradition.
Seán Whelan - Guitar og
mandolin.
Lars Kristensen - Violin,
keltisk harpe og nøgleharpe.
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OKTOBER

S

L

2. Evt. dåb v. TIM

S

3. 18. søndag efter trinitatis
10.30 Lyby Kirke v. TIM

O

6. 17.00 Fyraftensgudstjeneste
i Thise Kirke v. MG

S

10. 19. søndag efter trinitatis
09.00 Jebjerg Kirke v. MG
10.30 Grønning Kirke v. MG

S

17. 20. søndag efter trinitatis
10.30 Grindeslev Kirke v. MG

8. 10. søndag efter trinitatis
09.00 Jebjerg Kirke v. MG
10.30 Grønning Kirke v. MG

L

14. 10.00 Thise Kirke v. MG - konfirmation

S

15. 11. søndag efter trinitatis
10.30 Grinderslev Kirke v. MG
12.30 Jebjerg Kirke v. MG
Pilgrimsgudstjeneste v/ Chr. Kjær Bjerre
vandring fra Grinderslev til Jebjerg

L

21. 10.00 Lyby Kirke v. TIM - konfirmation

S

22. 12. søndag efter trinitatis
10.00 Jebjerg Kirke v. TIM
- Højmesse med konfirmation

S

24. 21. søndag efter trinitatis
10.30 Grønning Kirke v. TIM
Mandestemmer

T

24. 14.30 Breumgård v. MG

L

28. 09.30 Grinderslev Kirke v. MG konfirm.
11.00 Grinderslev Kirke v. MG konfirm.

T

26. 14.30 Breumgård

S

S

29. 13. søndag efter trinitatis
9.00 Grinderslev Kirke v. MG
10.30 Jebjerg Kirke v. MG m. dåb

31. 22. søndag efter trinitatis
10.30 Jebjerg Kirke
14.30 Grinderslev Kirke
16.30 Thise Kirke
Vi byder konfirmander velkomne i alle 3
kirker

SEPTEMBER
O

1. 19.00 Orgelgenindvielse Thise Kirke

NOVEMBER

L

4. 10.00 Dåb i Grinderslev Kirke v. MG

L

6. Evt. dåb v. TIM

5. 14. søndag efter trinitatis
10.30 Thise Kirke v. MG
20.00 Lyby Kirke v. MG
Solnedgangsgudstjeneste

S

7. Alle helgen
10.30 Grinderslev Kirke v. MG
16.00 Jebjerg Kirke v. MG
Dorotheakoret medvirker i begge kirker

S

S

12. 15. søndag efter trinitatis
09.00 Jebjerg Kirke v. TIM
10.30 Grinderslev Kirke v. TIM

S

19. 16. søndag efter trinitatis
10.30 Grønning Kirke v. MG
17.00 Thise Kirke v. MG
Høstgudstj. m. Dorotheakoret i begge kirker

T

21. 14.30 Breumgård v. MG

S

26. 17. søndag efter trinitatis
10.30 Jebjerg Kirke v. TIM
17.00 Grinderslev Kirke v. MG
Høstgudstjeneste og
Den lille Trio medvirker i begge kirker

Kirkekaffe
De fem kirker i Østsalling Pastorat
har kirkekaffe efter alle gudstjenester.
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S

14. 24. søndag efter trinitatis
10.30 Thise Kirke v. TIM

S

21. Sidste søndag i kirkeåret
10.30 Grønning Kirke v. MG

T

23. 14.30 Breumgård v. MG

S

28. 1. søndag i advent
10.30 Jebjerg Kirke v. TIM
14.30 Grinderslev Kirke v. MG
Den lille Trio medvirker i begge kirker

Kirkebil i Østsalling pastorat
Man ringer direkte til: Skive Minibusser & Taxi
Aps på tlf. 97 53 53 11 senest lørdag kl. 12.00,
hvis man vil i kirke den følgende søndag. Så kommer
der en bil og kører til den
aftalte gudstjeneste.

TIM = Toni Irgens-Møller · MG = Mette

AUGUST

Gudstjenester med
ekstra musikindslag
Høstgudstjenester
Søndag den 19. september
kl. 10.30 i Grønning Kirke
kl. 17.00 i Thise Kirke
Dorotheakoret medvirker.
Søndag den 26. september
kl. 10.30 i Jebjerg Kirke
kl. 17.00 i Grinderslev Kirke
med Den lille Trio (Julie og Steffen
Schmidt & Wojtek Sciborowski).
Alle Helgens søndag - 7. november
kl. 10.30 i Grinderslev Kirke
kl. 16.00 i Jebjerg Kirke
Dorotheakoret medvirker.
1. søndag i advent - 28. november
kl. 10.30 i Jebjerg Kirke
kl. 14.30 i Grinderslev Kirke
med Den lille Trio.

PILGRIMSVANDRING

Søndag den 15. august kl. 10.30 fra
Grinderslev kirke til Jebjerg kirke
MELLEM JORD,
HIMMEL OG SKYGGER
Pilgrimsgudstjeneste og pilgrimsvandring om fælle sskab, ved pilgrimspræst Christian Kjær Bjerre. Vi går ad
små veje, hvor også barnevogne og
kørestole kan færdes. Vandringen er
ca. 6 km. Vi går i roligt tempo med
passende pauser. Husk godt fodtøj,
lidt mad og drikke.
Der er pilgrimsgudstjeneste i Grinderslev kirke kl. 10.30 og herefter begynder vandringen ca. 11.30.Man er
velkommen til at møde op efter gudstjenesten og deltage i vandringen.
Vi slutter i Jebjerg kirke med kort andagt og et let traktement.

Hvem sidder der bag orglet!
Vi er i Østsallings Pastorat velsignede på flere måder, end dette indlæg kan komme ind på, så det her
er blot nogle få ord om den velsignelse musikken er.
Vi har to musikudøvere bag vore orgler og ved vores
klaverer (og somme tider harmonikaer). Der er Anne-Lisbeth Olesen, som har spillet i
vores kirker i 26 år, og som har
den danske kirkemusik- og
salmetradition siddende på
rygraden og i fingerspidserne.
Salmetraditionen er levende,
og det betyder, at hun løbende samler den nye musik og de nye salmer op og inddrager i sit og Dorotheakorets og kirkernes repertoire.
Der er Wojtek
Sciborowski,
nydansker med Polen
som sit fødeland. Han
er i fuld gang med at
indoptage den danske
sangskat, og kirkens
musik. Også han er
musikalsk til fingerspidserne, han kom til
Danmark som cirkusmusiker og rytmisk festmusiker, men har tilegnet
sig færdigheder og viden, der gør at han efter flot
overstået eksamen på Kirkemusikskolen i Vestervig
har kunnet kalde sig organist fra den 17. juni i år.
Næste nummer af kirkebladet vil uddybe kendskabet til de to organisters arbejde og musik. Fra redaktionen vil vi gerne her gøre opmærksom på, begge
de to organister fremover kan høres i alle vore 5 kirker. På samme måde som de to præster har hele pastoratet som deres arbejdsområde, således er organisterne nu ansat i hele pastoratet og deler opgaverne
imellem sig, dog på den måde at Wojtek efter endt
eksamen er gået op i tid til ca. 30 timer, og Anne-Lisbeth tilsvarende er gået lidt ned i tid til ca. 20
timer.
Cliffhanger: Hvad er den største fadæse Anne-Lisbeth har
begået ved orglet! Hvad er det mærkeligste i den danske
gudstjeneste set med en nydanskers øjne! Læs næste nummer af kirkebladet!
Toni Irgens-Møller
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Guds rige eller paradis
De fleste religioner i verden har en forestilling
om en salighedstilstand, der rummer menneskets ultimative håb for et fremtidigt liv og/eller
urgamle overleverede erindringer om fortiden.
Uden at komme nærmere ind på en begrebsbestemmelse vil jeg nævne de gamle grækeres forestilling om »Elysion«, de saliges øer eller hos Homer lykkelandet. Samt buddhisterne, der har en
forestilling om et »Nirvana«.
Det er poetiske begreber, der ligesom de kristne
parallelgloser næsten lydmæssigt signaliserer
fuldkommen lykke og salighed.
I kristendommen forholder vi os bagudvendt til
et »Paradis« i en mytisk urtid. En »Edens Have«
på jorden, hvor Adam og Eva og al naturen levede i en oprindelig salig harmoni.

Mange kristne forholder sig også til fremadrettede paradisforestillinger om et liv efter den jordiske død, - et liv uden smerte og død, et liv i en
ubeskrivelig evig salig lykketilstand. For mange
også en udfrielse fra et elendigt jordisk liv. For
mange måske næsten et eksistentielt krav; der
må findes et bedre efterliv end det nuværende liv.
Men hvad siger Jesus herom?
Det er interessant, at Jesus kun ét sted i det nye
testamente bruger ordet »paradis« Det er på korset, hvor røveren på korset ved siden af har taget
Jesus i forsvar. Jesus siger: »Sandelig siger jeg dig:
I dag skal du være med mig i Paradis« (Lukas
23,43).
I stedet bruger Jesus begrebet »Guds Rige« i det
overleverede nye testamente.

»Portræt af himlen«. Af Cliff Mc Reynolds 1973. Olie på masonit.
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»Profeten Esajas«. Af Marc Chagall, 1968. Olie på lærred.
Og hvad betyder det så?
Kortfattet kan det siges, at Gudsriget kan bestemmes som en tilstand, hvor Guds vilje råder.
Det lyder måske lidt luftigt. Og er det også.
Det betyder vel, at Guds vilje skal råde i det hinsidige og i det dennesidige på jorden.
Nogle vil sige, at en forståelse af begrebet Guds
vilje forudsætter et indforstået sprog. Andre vil
sige, at de fleste inderst inde intuitivt godt ved,
hvad der menes med Guds vilje.
Et par skriftsteder kan måske illustrere, hvad der
menes med Guds rige. Hos Lukas 17,20-21 siger
Jesus: »Guds rige kommer ikke, så man kan iagttage
det; man vil heller ikke kunne sige: Se, her er det! Se
dèr! For Guds rige er midt iblandt jer.«
Citatet indeholder noget uhåndgribeligt. Noget
himmelsk(?), men også noget meget håndgribeligt. Guds rige er konkret i vores jordiske liv her,
hvor vi står og går mellem hinanden.

I fadervor Mattæus 6,10 står der: »komme dit rige,
ske din vilje som i himlen således også på jorden.«
Her beder vi om kraft til at leve efter Guds vilje
her og nu på jorden. ( Komme dit rige, er ikke en
bøn om at måtte dø og komme i paradis.)
Guds rige er et betydeligt mere menneskeligt
livsnært begreb end det mere mytiske paradis.
Man kan også sige det er et mere besværligt etisk
begreb. Vi bør vel ifølge gudsriges-forestillingen
hele tiden bestræbe os på at leve i overensstemmelse med svært opfyldelige etiske fordringer.
Eller lidt mindre svært, vi kan ydmygt bede om
kraft til leve op til de fordringer vi måtte have i
dette liv.

Billederne er kopier fra bogen:
Kristendommens billeder - en symbolverden
af Birgitte Bech. Forlaget Systime 1991.
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En lille historie om en sag, der voksede sig stor
Det er næsten »Den grimme Ælling«, der som bekendt voksede til en svane!
Men også kun næsten. For det er historien, der startede i 1980´erne med et
orgel fra krigens tid (1943) bygget af et orgelfirma (Marcussen), der nu trængte til en renovering. Forskellige konsulenter kiggede ind i orgelets indre univers, hvor der kun er håndens arbejde. Ingen elektronik, kun træ, propper,
ståltråd, fjedre, filt, luftrør.
Alt håndlavet af folk, der virkelig kunne deres kram.
Nu var det slidt. Vores organist havde sat stofrester ind forskellige steder,
stoppet lidt huller - og fjernet en fuglerede! - og vi havde forsøgt at holde
træborebillerne i skak. En gennemgribende renovering ville i 1997 koste
knap 600.000 kroner. Det var der ikke penge til, og skiftende menighedsråd
arbejdede videre med forskellige scenarier. Blandt andet var anskaffelsen af et
elektronisk orgel på tale, og dog ender det med, at et orgelfirma giver et tilbud på et helt nyt orgel til 2,5 mio kroner, og vi var på provstiets anskaffelsesliste til 2013.
Den prioritering skrottede provstiet, og så startede vi forfra! En del kan nok
godt forstå, at den sag efterhånden hang os langt ud af halsen! Men med vedholdende arbejde i forskellige menighedsråd kom vi i kontakt med nye konsulenter (Ivar Mæland og Jens Chr. Hansen), som nok syntes, at orgelet
trængte, men at det egentlig var et godt lille orgel, der passede til kirken og
som - trods alt - havde en fin klang. Og med deres hjælp dukker der en fond
op:
Augustinusfonden bevilgede os 275.000 kroner, og vi ville så selv prøve at
skaffe resten ved besparelser og en formodet hjælp fra Salling Provsti. Det
sidste holdt ikke! Og nu forsøger vi at spare op, så vi kommer ud med skindet
på næsen, for selve restaureringen løb op i godt 400.000 kroner.
Frobenius blev det firma, der stod for arbejdet. Orgelet blev skilt i atomer endda af flere omgange - fordi der dukkede uforudsete problemer op. Frobenius-folkene holdt ud. Holdt, hvad de lovede og var endda ekstra hjælpsomme, da vindladen (en mystisk trækasse i bunden af orgelet, hvor al luft
strømmer igennem og fordeles til de talrige piper) stod af! Fulgte tidsplanen,
og har nu været hos os et par gange, for at finjustere.
For mig, der var fortaler for et elektronisk orgel i sin tid (nu næsten forhistorisk!), har det været en stor oplevelse at følge restaureringen og få indblik i så
fint et håndværk. Og jeg er nu rigtig glad for beslutningen om at bevare vores
orgel, som netop har denne »lillekirkecharme«. Og igen har en god klang. Og
hvis vi havde valgt et elektronisk orgel? »Så havde det holdt lige så længe som en
PC´er og været dobbelt så dyrt«, som én af orgelfolkene udtrykte det.
Nu har vi orgel de næste 30 år, og »Den grimme Ælling har rejst sig til en smuk
Svane!« Det vil vi fejre med en musikaften i kirken for menighed, Østsalling
Pastorat, Salling Provsti og indbudte gæster. Med orgel og dygtige organister
i centrum onsdag den 1. september kl. 19.00.
Knudga, formand for Thise menighedsråd
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Siden sidst
DØBTE
Grinderslev
•
•
•
•

Melia Elenora Friis Pedersen
Julius Friis Pedersen
Emma Ester Risgaard Christensen
Agnes Sandahl Henriksen

VIEDE
Grinderslev

Melia Elenora og
Julius Friis Pedersen

Emma Ester Risgaard
Christensen

Agnes Sandahl
Henriksen

• Sara Dahl og Allan Dinesen

KONFIRMATIONER
Jebjerg
• Joelina Sinne Kjeldgaard

Grønning
• Maja H. Skytte

BEGRAVEDE/BISATTE
Grinderslev
• Ejgil Larsen
• Poul Norsgaard Pedersen
• Jens Peter Hinnerup Torp

Jebjerg
• Tove Jensen

Lyby
• Valborg Kjeldsen

Thise
• Kristian Pedersen
• Vibeke Toft Mortensen
• Aksel Olesen

Maja H. Skytte

Joelina Sinne
Kjeldgaard

Sara Dahl og
Allan Dinesen

RETTELSE: Brudeparret, Elice og Marie Schøning og Michael
Schøning blev viet den 9. januar 2021 og ikke som nævnt i forrige kirkeblad den 19. januar. Vi beklager fejlen.

Pastoratets kirker
er åbne som følger
Grinderslev:
Kl. 8.30-15.30 »vintertid« alle dage
Kl. 8.00-16.00 »sommertid«, også alle dage.
Grønning: Kl. 9.00-17.00 alle dage.
Jebjerg: Kl. 8.00-16.00 mandag til fredag.
Lyby: Kl. 8.00-16.00 alle dage.
Thise: Kl. 8.00-16.00 mandag til fredag.
Velkommen til en stille stund i kirken; måske møder du organisten, der øver eller graveren, der rydder op og gør rent. Der er mundbind og håndsprit
til rådighed, og forsamling efter gældende restriktioner, i skrivende stund, 5 personer.
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Den store fortælling
Bibelhistorier
og musikalske
mesterværker
Trompetist
Dorthe Zielke

Fra uge 33 og frem til jul er der vandring fra Harre kirke hver 2. onsdag kl.
10.00. Vi mødes ved Harre kirke og vandrer langs Harrevig strand med et bibelvers og en salme. Vandringen tager en
times tid. Efter vandringen er der kaffe i
Harre kirke. Første tur efter ferietiden er
den 18. august. Alle er velkomne!

Organist
Søren Johannsen
Arne Haugen
Sørensen
Den Store Fortælling er et
af Arne Haugen Sørensens
mest bemærkelsesværdige og hidtil største maleri.
Motiverne er inspireret af
centrale bibelfortællinger.
De bliver ved denne koncert
vist sammen med uddrag af
Bjarne Reuters genfortælling
af Bibelen, mens musikalske
mesterværker af Mozart,
Beethoven, Strauss, Sibelius,
Mahler, Stravinsky og Wagner spilles i nye arrangementer for trompet og orgel.

Tilmelding kan ske til pilgrimspræst
Christian Kjær Bjerre på tlf. 3030
8831.
9. december kl. 19.30
i Grinderslev Kirke.
Alle er velkomne!

BILLED
KONCERT

FACEBOOK
FÆLLES
HJEMMESIDE
OESTSALLINGPASTORAT.DK
Her finder du oplysninger om det
kirkelige liv i sognene og kalender med
gudstjenester og aktiviteter.

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

SORGGRUPPER
I SALLING
For nærmere information kontakt:
Margrethe Kristoffersen
tlf. 26312428
Se evt. hjemmeside
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ORGANISTER
Organist Anne-Lisbeth Olsen | Tlf. 97 59 73 10 / 28 96 13 60 | Mail: Trilom@gmail.com
Organist Wojtek Sciborowski | Tlf. 25 36 92 21 | Mail: roslev2512@gmail.com
GRINDERSLEV KIRKE
Graver Dorte Dammark | Tlf. 27 13 09 80 | Mail: dortedammark@gmail.com
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
GRØNNING KIRKE
Graver Dorte Dammark | Tlf. 27 13 09 80 | Mail: dortedammark@gmail.com
Kirketjener Kirsten Skytte | Tlf. 97 58 41 88 / 23 36 36 68 | Mail: kirstenskytte@dlgpost.dk
Menighedsråd: Formand Jens Christensen | Tlf. 21 76 82 87 | Mail: jens@bjornsholm.dk
Kirkeværge Fritz Skytte | Tlf. 97 58 41 88 / 23 29 53 03 | Mail: kirstenskytte@dlg.dk

Menighedsråd: Formand Knud Gert Andersen | Tlf. 30 11 99 46 | Mail: knud43@gmail.com
Kirkeværge Lars Prier Andreasen | Tlf. 23 11 12 02 || Mail: prierandreasen@mail.dk
JEBJERG KIRKE
Graver Margit Kjær | Tlf. 30 66 98 94 | Mail: 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
LYBY KIRKE
Graver Margit Kjær | Tlf. 30 66 98 94 | Mail: graverkontorjebjerg@mail.dk
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
Fælles hjemmeside: oestsallingpasorat.dk

DEADLINE: Idéer, indlæg og forslag modtages gerne,
senest 13. oktober 2021.

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

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

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 · 7870 Roslev |
Tlf. 97 57 40 50 / 21 48 36 74 | Mail: toej@km.dk
Mandag er fast fridag for begge præster. Telefonsvarer angiver vagthavende præst.

REDAKTION
Margrethe Kristoffersen | Mobil 26 31 24 28 | marg0893@live.dk
Connie Gervald Pedersen | Mobil 21 82 23 22 | conniegervald@gmail.com

ØSTSALLING PASTORAT
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ID-nr.: 46879

SÆRLIGE GUDSTJENESTER OG ARRANGEMENTER

178
TID
15. august kl. 10.30
18. august kl. 14-16
22. august kl. 14-16
31. august kl. 14-17
1. september kl. 19
5. september kl. 20
9. september kl.11-13
14. september kl. 14-17
15. september kl. 14-16
15. september kl. 19-20.30
29. september kl. 1030
19. september kl. 17
19. september kl. 14-16
22. september kl. 19-21.30
26. september kl. 10.30
26. september kl. 17
28. september kl. 14-17
6. oktober kl. 17
12. oktober kl. 14-17
24. oktober kl. 10.30
26. oktober kl. 14-17
27. oktober kl. 14-16
28. oktober kl. 19
31. oktober kl. 10.30
31. oktober kl. 14.30
31. oktober kl. 16.30
31. oktober kl. 14-16
7. november kl. 10.30
7. november kl. 16
9. november kl. 14-17
9. november kl. 19.30
17. november kl. 19.30
23. november kl. 14-17
24. november kl. 14-16
28. november kl. 10.30
28. november kl. 14.30
28. november kl. 14-16
1. december kl. 19-21.30

STED
Grinderslev Kirke-Jebjerg Kirke
Breum Præstegård
Breum Præstegård
Breum Præstegård
Thise Kirke
Lyby
Breum Præstegård
Breum Præstegård
Breum Præstegård
Breum Præstegård
Grønning Kirke
Thise Kirke
Breum Præstegård
Jebjerg Konfirmandstue
Jebjerg Kirke
Grinderslev Kirke
Breum Præstegård
Thise Kirke
Breum Præstegård
Grønning Kirke
Breum Præstegård
Breum Præstegård
Grinderslev Kirke
Jebjerg Kirke
Grinderslev Kirke
Thise
Breum Præstegård
Grinderslev Kirke
Jebjerg Kirke
Breum Præstegård
Breum Præstegård
Jebjerg Kirke
Breum Præstegård
Breum Præstegård
Jebjerg Kirke
Grinderslev Kirke
Breum Præstegård
Jebjerg Konfirmandstue

AKTIVITET
Pilgrimsvandring
Udstilling, Religiøse Billeder
Udstilling, Religiøse Billeder
Sognecafé
Orgelkoncert
Solnedgangsgudstjeneste
Mændenes mødested
Sognecafé
Udstilling, Religiøse Billeder
Samtaler der tæller
Høstgudstjeneste, se side 8
Høstgudstjeneste, se side 8
Udstilling, Religiøse Billeder
Sangaften
Høstgudstjeneste, se side 8
Høstgudstjeneste, se side 8
Sognecafé
Fyraftensgudstjeneste
Sognecafé
Mandestemmer, se side 7
Sognecafé
Udstilling, Religiøse Billeder
Sangaften
Konfirmander deltager
Konfirmander deltager
Konfirmander deltager
Udstilling, Religiøse Billeder
Alle helgen gudstjeneste, se side 8
Alle helgen gudstjeneste, se side 8
Sognecafé
Foredrag, se side 6
Keltisk duo, se side 7
Sognecafé
Udstilling, Religiøse Billeder
Se side 7
Se side 7
Udstilling, Religiøse Billeder
Sangaften, se side 12

