GU DSTJ EN ESTER
Søndag den 23. aug. 11.s.e. trin.
Luk. 7,36-50 Insolvente skyldnere
Glenstrup
10.15
Søndag den 30. aug. 12.s.e .trin.
Matt. 12,31-42 Jonas’ tegn
Glenstrup
9.00
Skjellerup
10.15
Søndag den 6. sep. 13.s.e. trin.
Matt. 20,20-28 Tjen i kærlighed
Glenstrup
10.15
Skjellerup
9.00
Søndag den 13. sep. 14.s.e. trin.
Joh. 5,1-15 Helbredelsen ved Betesda dam.
Se nabokirkerne
Søndag den 20. sep. 15.s.e. trin.
Luk. 10,38-42 Martha og Maria.
Skjellerup
9.00
Søndag den 27. sep. 16.s.e. trin.
Joh. 11,19-45 Lazarus’ opvækkelse
Skjellerup
11.00 Høstgudstjeneste
Søndag den 4. okt. 17.s.e. trin.
Mark. 2,14-22 Levis kaldelse
Glenstrup 11.00 Høstgudstjeneste
Søndag den 11. okt. 18.s.e. trin.
Joh. 15,1-11 Det sande vintræ
Se nabokirkerne
Søndag den 18. okt. 19.s.e. trin.
Joh. 1,35-51 Himlen er åben
Skjellerup
11.00

Søndag den 25. okt. 20.s.e. trin.
Matt. 21,28-44 Vingårdsbønderne
Glenstrup
9.45
Skjellerup
11.00
Søndag den 1. nov. Allehelgensdag
Matt. 5,13-16 Jordens salt – verdens lys
Fælles Allehelgens-gudstjeneste
Glenstrup 11.00
Søndag den 8. nov. 22.s.e. trin.
Matt. 18,1-14 Det fortabte får
Glenstrup
9.45
Skjellerup
11.00
Søndag den 15. nov. 23.s.e. trin.
Mark. 12,38-44 Enkens skærv
Glenstrup 11.00
Skjellerup
9.45
Søndag den 22. nov. Sidste s. i kirkeåret
Matt. 11,25-30 En grundvold af sagtmodighed
Se nabokirkerne

Næste kirkeblad omdeles
9. - 12. november.

GENERELLE INFORMATIONER
Sognepræst:
Kirsten Møller Larsen, Glenstrup Søvej 51.
Tlf. 86 45 22 73 / E-mail: keml@km.dk
Friweekend: 12.-13. sep. og 21.-22. nov.
Ferie: 5.-11. okt.
Der henvises til provst Jørgen Pontoppidan 98 54 60 68
Organist ved begge kirker:
Lars Hauge, Lindalsbakken 32, 9560 Hadsund
Kirkesanger ved begge kirker:
Lotte Føns, Glenstrup Søvej 1, Tlf. 20 82 05 14
Graver ved Glenstrup Kirke:
Jan Juhl Sørensen, Tlf. 30 61 47 24
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
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Tårnfalk-redekasse
En gruppe pensionister – Fuglegruppen
DN-Mariagerfjord – har under mottoet
”Uglerne tilbage til kirkerne” opsat ugle- og
tårnfalk-redekasser ved en hel del af kommunens kirke, bl.a. Svenstrup kirke, hvor et
uglepar er flyttet ind.

Ved Glenstrup Kirke fandt gruppen et velegnet stort træ (tæt på norddiget ved den lille
låge) til en tårnfalk-redekasse. Menighedsrådet takkede ja til at få sat en redekasse op
mod en beskeden betaling af kørsel.
Vi håber, den vil blive beboet!

Citater om Bibelen 2020

”Med den nye bibeloversættelse kan man
sætte sig i sofaen og bare læse løs. Sproget
er nutidsdansk, så det er lige til at gå til.
Men det, der står, kan man selvfølgelig
bruge et helt liv til at tænke over”
Provst Kirsten Jørgensen

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

TF under kassen står for tårnfalk. 03 er en fortsat nummerering.
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Bibelen 2020
”Med den nye bibeloversættelse kan man sætte sig i sofaen og bare læse løs. Sproget er
nutidsdansk, så det er lige til at gå til. Men det, der står, kan man selvfølgelig bruge et helt liv til
at tænke over.”
Provst Kirsten Jørgensen

Johannesevangeliet 1,18
Bibelen, den autoriserede oversættelse fra
1992:
Ingen har nogen sinde set Gud; den Enbårne, som selv er Gud, og som er i Faderens
favn, han er blevet hans tolk

”Den nye bibeloversættelse gør os klogere uden svære ord. Selv om ’spedalskhed’ i
forståelighedens hellige navn bliver til det flade ’hudsygdom’, er den nye oversættelse
af Bibelen et ambitiøst og nobelt projekt, der demokratiserer den høje tale og gør det
utilgængelige tilgængeligt.”
Leder i dagbladet Information

Bibelen 2020:
Ingen har nogensinde set Gud, men hans
eneste søn, der er tæt på sin far, har vist os,
hvordan Gud er.

Citater om Bibelen 2020:
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Paulus’ Brev til Kolossenserne 3,12
Bibelen, den autoriserede oversættelse fra 1992:
Ifør jer da, som Guds udvalgte, hellige og
elskede, inderlig barmhjertighed, godhed,
ydmyghed, mildhed, tålmodighed.
Bibelen 2020:
I er udvalgt af Gud. Han elsker jer, og I tilhører ham. Derfor skal I vise ægte medfølelse,
være gode og ydmyge, imødekommende
og tålmodige.

Jobs Bog 32,9
Bibelen, den autoriserede oversættelse fra
1992:
... det er ikke, fordi de er til års, at de er vise,
det er ikke, fordi de er gamle, at de ved,
hvad ret er.
Bibelen 2020:
De ældste behøver ikke være klogest, og
alderen giver ikke altid indsigt.

Kom og hør om menighedsrådets arbejde
i den nuværende 4-årige periode og om
planer for den kommende valgperiode.
Der vil også blive orienteret om, hvordan
selve valget til menighedsrådet foregår.

Valgforsamling
i Glenstrup og Skjellerup sogne
Selve menighedsrådsvalget skal efter de
nye regler foregå ved et såkaldt valgforsamlingsmøde. Det bliver en valgaften, hvor
kandidater opstilles og vælges til det nye menighedsråd for de kommende 4 år. Ethvert
folkekirkemedlem kan opstilles og vælges af
de fremmødte folkekirkemedlemmer.
Glenstrup:
Torsdag den 24. sep. kl. 17.00 i Aktivitetshuset
Skjellerup:
Tirsdag den 15. sep. kl. 19.00 i Forsamlingshuset

Torsdag den 27. okt. kl. 10.00 – Formiddagscafé i præstegården
Ved Kirsten Dollerup Larsen, cand. pæd. i
livstolkning og religion.
Der tages udgangspunkt i Jens Smærup
Sørensens bog ”Jens”. En fortælling fra
2018, som er en fremragende erindringsfor-

tælling om et liv og en tid, hvor landbruget,
Danmark, danskerne ændrede sig radikalt.
Der er her tale om en selvbiografi, hvor der
fortælles om Jens´ liv fra han fødes i 1946
til i dag, hvor han er 73 år gammel.

Her er fire eksempler:
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Orienteringsmøde i Glenstrup sogn
20. aug. kl. 19.00 i Aktivitetshuset i
Handest

Hvert et medlem i menighedsrådet er med
til at gøre en forskel i lokalsamfundet. 

”Jens - en fortælling”

Hvor stor er forskellen på B
 ibelen
2020 og den autoriserede over
sættelse fra 1992?

Menighedsrådsvalg
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Prædikerens Bog 3,11
Bibelen, den autoriserede oversættelse fra
1992:
Han har gjort alting godt og rigtigt til rette
tid; han har også lagt menneskene verdens
gang på sinde, dog uden at de kan finde ud
af noget som helst af, hvad Gud gør.
Bibelen 2020:
Gud har skabt alt smukt, og alt sker på det
rigtige tidspunkt. Han har også givet mennesket en fornemmelse af evigheden, uden
at vi nogensinde vil kunne gennemskue
meningen med alt det, Gud gør.

Mariagerfjord kirkehøjskole
Lørdag den 26. september
Kl. 10.00 I anledning af 75 året for befrielsen i 1945 fortæller Jens Kristian Hansen,
museumsinspektør i Hjørring, om Frikorps
Danmark.

Høstgudstjenester

Kl. 12.30 Jenny Lyngaa fortæller bl.a. om
mindekorset i Tobberup.

Skjellerup Kirke den 27. sep. kl. 11.00

Kl. 13.30 Generalforsamling 2020

Lørdag den 21. november
Kl. 10.00 Foredrag v. lektor Annette Lassen,
Københavns Universitet: Islændingesagaernes verden.
Kl. 12.30 Oplæsning fra Njals saga ved Ole
Bent Larsen. Film: Njals saga.
Pris: Kr. 50 pr. gang eller kr. 175 for alle fire
gange (inkl. de to gange i foråret).

Glenstrup Kirke den 4. okt. kl. 11.00
Ved gudstjenesten i Glenstrup medvirker konfirmanderne.
Der vil være indsamling til Folkekirkens Nødhjælp i begge kirker.

Menighedsrådsmøder
Glenstrup: den 22. okt. kl. 16.30 i Aktivitetshuset
Skjellerup: den 26. aug. kl. 18.00 hos Britta Bager, Lyshøjvej 3

Alle højskoledage finder sted i Hobro
Kirkecenter, Søndergade 3 og starter med
formiddagskaffe kl. 9.30.

Sæt x – omtale følger i næste blad
Adventskoncert i Skjellerup - 1. s. i advent, den 29. nov. kl. 16.00
Adventskoncert i Glenstrup - Mandag, den 7. dec. - klokkeslæt kommer i næste kirkeblad

