GU DSTJ EN ESTER
Søndag den 9. juni Pinsedag
Joh. 14,22-31 Helligåndens komme
Glenstrup
10.15
Skjellerup
9.00
Mandag den 10. juni 2. Pinsedag
Joh. 3,16 -21
”Thi således elskede Gud verden”
Skjellerup
10.15

Søndag den 4. aug. 7.s.e. trin.
Luk. 19,1-10 Zakæus
Glenstrup
10.15
Søndag den 11. august 8.s.e. trin.
Matt. 7,15-21 De falske profeter
Glenstrup
9.00
Skjellerup
10.15

GENERELLE INFORMATIONER
Sognepræst:
Kirsten Møller Larsen, Glenstrup Søvej 51.
Tlf. 86 45 22 73 / E-mail: keml@km.dk

Søndag den 16. juni Trinitatis søndag
Joh. 3,1-15 Jesus og Nikodemus
Se nabokirkerne

Søndag den 18. aug. 9.s.e. trin.
Luk. 16,1-9 Den uærlige godsforvalter
Glenstrup
10.15
Skjellerup
9.00

Søndag den 23. juni 1.s.e. trin.
Sankt Hans andagt
Legepladsen i Skjellerup 17.30

Søndag den 25. aug. 10.s.e. trin.
Luk 19,41-48 ”Mit hus skal være et bedehus”
Se nabokirkerne

Kirkesanger ved begge kirker:
Lotte Føns, Glenstrup Søvej 1, Tlf. 20 82 05 14

Søndag den 30. juni 2.s.e. trin.
Luk. 14,16-24 Den store nadver
Glenstrup
10.15
Skjellerup
9.00

Søndag den 1. sep. 11.s.e. trin.
Luk. 18,9-14 Retfærdighed og ydmygelse
Se nabokirkerne

Graver ved Glenstrup Kirke:
Jan Juhl Sørensen, Tlf. 30 61 47 24

Søndag den 7. juli 3.s.e. trin.
Luk. 15,1-10 Det fortabte får
Se nabokirkerne
Søndag den 14. juli 4.s.e. trin.
Luk. 6,36-42 Splinten og bjælken
Se nabokirkerne
Søndag den 21. juli 5.s.e. trin.
Luk. 5,1-11 Peters fiskedræt
Glenstrup
9.00
Skjellerup
10.15
Søndag den 28. juli 6.s.e. trin.
Matt. 5,20-26. Kristi nye lov
Glenstrup
10.15
Skjellerup
9.00

Søndag den 8. sep. 12.s.e. trin.
Mark. 7,31-37 Jesus helbreder en døvstum
Glenstrup
9.00
Skjellerup
10.15
Søndag den 15. sep. 13.s.e. trin.
Luk. 10,23-37 Den barmhjertige samaritan
Glenstrup
10.15
Skjellerup
9.00

Organist ved begge kirker:
Lars Hauge, Lindalsbakken 32, 9560 Hadsund,
Tlf. 20 24 84 73

Graver ved Skjellerup Kirke:
Erik Andersen, Carolinevej 3, Skjellerup,
Tlf. 50 41 10 60 / 98 55 52 63
Kirkernes hjemmesider:
www.glenstrupkirke.dk / www.skjellerupkirke.dk
Kirkebilen:
Kirkebilen kan gratis benyttes til alle gudstjenester
og arrangementer. Henvendelse dagen i forvejen til:
Glenstrup sogn: Kajs Taxi 98 52 53 54
Skjellerup sogn: Hobro Taxi 98 51 23 00

Kirkebladet udgives af:
Menighedsrådene
Ansvarshavende:
Sognepræst, Kirsten Møller Larsen, Glenstrup Søvej 51.
Tlf. 86 45 22 73, E-mail: keml@km.dk
Tryk: BUCHS A/S
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Det er sommer og nationen holder fri
Denne overskrift er inspireret af en sangtekst
skrevet for godt og vel 40 år siden af sanger
og guitarist C.V. Jørgensen til albummet
”Storbyens små oaser”, som bl.a. indeholder
sangen ”Sommersøndag, nationen holder fri”.

ferierejser med tid til oplevelser og samvær
med familien.

Siden dengang er antallet af årets feriedage blevet øget, og - for mange - er der
penge nok til flere både kortere og længere

Selve ordet oase betegner et frugtbart sted i en
ørken. Et lille isoleret område, hvor der springer
en kilde til vækst for en grøn vegetation.

Ferietid er en kærkommen oase, om man
bor i storbyen eller på landet.



- fortsættes...

... fortsat fra forsiden
I overført betydning er en oase et fredfyldt
sted eller et fredfyldt tidsrum midt i en
situation eller en periode præget af larm,
stress eller anden form for hektisk aktivitet
(jf. Den Danske Ordbog).

Denne ’lære’ er ikke givet os for at vi skal
behage Gud. Tværtimod. Det fik Jesus tydeligt sagt i hans opgør med alle de regler,
forbud og påbud, som havde sneget sig ind
i sabbatsfejringen (den jødiske helligdag).

Oasernes betydning er stor hele året rundt
og ikke kun i sommerferien. Men det vil
måske være frugtbart at gentænke grundbetydningen af oase som fredfyldte tidsrum
når som helst i årets, ugens og dagens løb.

En oase er tid eller sted eller både tid og
sted til at lade åndedrættet falde til ro,
mens det samtidigt åbner sig for livets dybde og højde under Guds himmel. Eventuelt
ledsaget af følgende bønsord, formuleret
af en tysk/amerikansk teolog, Reinholdt
Niebuhr (1872-1971)

Med i vores kristne tankegods har vi ordene
om at komme hviledagen i hu hver en sønog helligdag, men også hver dag, når kirkeklokken ved aftenstide kalder til bøn og hvile.

Gud, giv mig nåde til at acceptere
de ting, som ikke kan ændres,
mod til at ændre de ting, som bør ændres,
og visdom til at skelne de to fra hinanden.

Astrid Klostergaard er formelt gået på pension. Hun holder dog pladsen varm indtil
hendes efterfølger er klar til at tage over.
Der er ikke sat navn på endnu. Herfra skal
lyde et stort TAK for den indsat Astrid har
gjort – også i vores sogne.
Astrid har gennem mange år dannet et
makkerpar med vores præst Kirsten Møller
Larsen og de har bl.a. afløst hinanden
under ferier. Derfor får Astrids farvel også
betydning for os.
Betydningen bliver større end bare som så.
Befolkningsudviklingen i Danmark er sådan,
at byerne bliver større og der bliver længere
mellem menneskene på landet. Det er
særligt de store byer, der bliver større.

Sankt Hans
andagt

Det betyder selvfølgelig, at der også bliver
flere folkekirkemedlemmer i de store byer
og færre på landet.

23. juni kl. 17.30 på
Legepladsen i Skjellerup

Det er vores biskop helt opmærksom på
og derfor har han igangsat en proces, der
skal flytte en præstestilling fra vores provsti
til Aarhus-området. Ingen præst vil blive
flyttet, men ændringen bliver effektueret
ved naturlig afgang.

Vi samles til en kort gudstjeneste, en
andagt, kl. 17.30 i Teltet på lege
pladsen i Skjellerup.

Vores smukke kirke i Skjellerup er blevet
mere synlig. De to store kastanjetræer ved
kirkediget var syge og gået ud. De er nu
blevet fældet.

Et tættere og mere formaliseret
samarbejde med nabosognene

Andagten med bl.a. fællessang og
solistnumre varer en lille halv time,
så de, der har lyst, efterfølgende kan
følges ad på gåturen til Fjorden forud
for fællesspisningen i Teltet. Herefter
er der Sankt Hans bål.

Sognene i provstiet har - med provst Jørgen
Pontoppidan i spidsen - arbejdet med at
finde løsningen på udfordringen. Alt har i
princippet været i spil. Nye samarbejder,
nye arbejdsfordelinger og mange andre
løsningsmodeller har været drøftet.
Menighedsrådene i Glenstrup og Skjellerup
har aktivt deltaget i drøftelserne og taget
ansvar for opgaven og udfordringen. Vi har

haft mange ideer på bordet og har afholdt
møde med flere mulige samarbejdspartnere. Der har hele tiden været en stor enighed
vores to menighedsråd imellem. Vi har haft
et fælles mål: ”Dét vi gør, gør vi sammen”.
Samarbejdet mellem sognene fungerer
rigtigt godt – og dét ønsker vi fortsætter.
Vi har i Glenstrup og Skjellerup Sogne
taget ansvar over for opgaveløsningen. Det
betyder, at vi sammen med det fælles menighedsråd for de to Onsild-sogne, vil løfte
opgaven og påtager os ansvaret, så Aarhus
får en præstestilling mere.
Der er ikke lagt op til banebrydende ændringer fra ”dag 1”. Det har været væsentlig for
os, at der ikke lige pludselig væltes arbejdsopgaver ud over vores præst Kirsten Larsen.
Det vil ikke blive sådan, at hun skal varetage
to jobs. Dét er en vigtig forudsætning, som
menighedsrådene, provsten og biskoppen er
helt enige om. Dét må ikke ske.
Derfor er der også lagt en plan for processen. En plan, der sagtens kan strække
sig over 10-15 år, førend den nye struktur
slår igennem. Planen er godkendt af såvel
biskop som kirkeministerium og er nu klar
til at blive rullet ud.
Glenstrup og Skjellerup sogne går i et
tættere samarbejde med menighedsrådet
for Sdr. og Nr. Onsild, der er slået sammen
og varetager interesserne for begge Onsild-sognene. Der bliver så lavet et 4-sogns
pastorat, hvor menighedsrådene – i den
lange overgangsperiode – deler 1½ præst.

Det betyder, at vi i nærmeste fremtid skal
ansætte en præst i en 50% stilling, der
løber frem til at vores nuværende præst,
Kirsten, vælger at lade sig pensionere.
Dét forventer vi heldigvis først sker om
mange år.
Kirsten gør det godt! Kirsten varetager i
øjeblikket opgaven med præstegerninger på
Sygehuset i Hobro og på Alderdomshjemmet i Hobro sogn. Dét fortsætter hun med.
Vi har i planen forudsat, at denne service
for Hobro Sogn ophører ifm. at Kirsten
lader sig pensionere og 4-sogns samarbejdet skal deles om én fuldtidspræstestilling.
Der vil derfor ikke ske store nu-og-her-omvæltninger. Vi skal selvfølgelig nærme os
hinanden, menighedsrådene imellem og på
nogle områder træffe fælles beslutninger,
ligesom Glenstrup og Skjellerup gør i dag.
Her er det jo godt, at vi allerede samarbejder med Onsild gennem Astrid, som
nu lader sig pensionere. Tak for indsatsen,
Astrid.
Jo, for resten…
Det nye samarbejde hedder formelt:

Konfirmandforberedelse
Konfirmander undervises i bopælssognet/
pastoratet. Og fordi 7. klasses elever fra
Glenstrup og Skjellerup sogne hører til
Søndre Skole tilrettelægges undervisningstidspunktet i samarbejde med denne skole.
Dvs. onsdag eftermiddage umiddelbart
efter skoletid.
Konfirmanderne bliver hentet med bus på
skolen kl. 13.50 og kørt til præstegården i
Glenstrup. Efter endt undervisning kl.15.30
er der bus via Handest og Holmegård til
parkeringspladsen ved Skjellerup Kirke. Den
første undervisningsgang er onsdag den 4.
september.
Tilmelding til Kirsten Møller Larsen,
86452273.

Konfirmation 2020
Lørdag den 2. maj
Glenstrup 11.00
Skjellerup 9.30

Glenstrup-Skjellerup-Sønder
Onsild-Nørre Onsild Pastorat
Vi ser frem til
samarbejdet.
På menig
hedsrådene i
Glenstrup og
Skjellerups
vegne
Søren Hedegaard og Lars
Hedelund.

Menighedsrådsmøder
Glenstrup sogn
29. august kl. 16.30
i konfirmandstuen
Skjellerup sogn
28. august kl. 18.00
hos Lone Nielsen, Andrupvej 17

