GU DSTJ EN ESTER
Lørdag d. 13. nov.
Skjellerup kl. 10.30 Dåbsgudstjeneste
Søndag den 14. nov. 24.s.e. trin.
Matt. 9,18-26 Helbredelsen af
synagogeforstanderens datter
Glenstrup kl. 11.00
Skjellerup kl. 9.45
Lørdag d. 20. nov.
Glenstrup kl. 10.00 Dåbsgudstjeneste
Søndag d. 21. nov. Sidste s. i kirkeåret
Matt. 25,31-46 Verdensdommen
Glenstrup kl. 11.00
Skjellerup kl. 9.45
Søndag d. 28. nov. 1. s. i advent
Skjellerup kl. 16.00
Adventskoncert v/ Hobro Kammerkor
Søndag d. 5. dec. 2. s. i advent
Matt. 25,1-13 Lignelsen om de ti brudepiger
Glenstrup kl. 9.45
Skjellerup kl. 11.00
Fredag d. 10. dec.
Glenstrup kl. 19.00
Julekoncert v/Psalmisterne
Lørdag d. 11. dec.
Skjellerup kl. 10.00 Dåbsgudstjeneste
Søndag d. 12. dec. 3. s. i advent
Vi henviser til nabokirkerne
Søndag d. 19. dec. 4. s. i advent
De 9 Læsninger
Glenstrup kl. 11.00
Fredag d. 24. dec. Juleaften
Luk. 2,1-14 Jesu fødsel
Glenstrup kl. 13.30
Skjellerup kl. 15.00
Lørdag d. 25. dec. Juledag
Joh. 1,1-14 Ordet
Vi henviser til nabokirkerne
Søndag d. 26. dec. Anden juledag
Matt. 10,32-42 Omkostningen ved og lønnen
for at være discipel
Skjellerup kl. 11 Degnegudstjeneste

Fredag d. 31. dec. Nytårsaftensdag
Glenstrup kl. 14.00
Vi ønsker hinanden Godt Nytår
Lørdag d. 1. jan. Nytårsdag
Matt. 6,5-13 Om bøn – Fadervor
Vi henviser til nabokirkerne
Søndag d. 2. jan. Helligtrekongersdag
Matt. 2-1-12 Verdens lys
Glenstrup kl. 9.45
Skjellerup Kl. 11.00
Søndag d. 9. jan. 1. søndag
efter helligtrekonger
Mark. 10,13-16 Jesus og de små børn
Glenstrup kl. 11 Degnegudstjeneste

GENERELLE INFORMATIONER
Vikarierende præst:

Grethe Holmriis, Kirkegyden 5, 9550 Mariager.
Mobil 51 83 84 90 / Mail gholmriis@gmail.com
Organist ved begge kirker:
Lars Hauge
Kirkesanger ved begge kirker:
Lotte Langkjær, Tlf. 20 82 05 14

Søndag d. 16. jan. 2.s.e.h.3 k.
Joh. 4,5-26 Den samaritanske kvinde
Glenstrup kl. 11.00
Skjellerup kl. 9.45

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

Søndag d. 23. jan. 3.s.e.h.3 k.
Luk. 17,5-10 Om troens kraft og tjeneres vilkår
Vi henviser til nabokirker

Graver ved Skjellerup Kirke:
Erik Andersen, Carolinevej 3, Skjellerup,
Tlf. 50 41 10 60 / 98 55 52 63

Søndag d. 30. jan. 4.s.e.h.3 k.
Matt. 14,22-33 Vandringen på søen
Glenstrup kl. 9.45
Skjellerup Kl. 11.00

Kirkernes hjemmesider:
www.glenstrupkirke.dk / www.skjellerupkirke.dk

Søndag d. 6. febr. Sidste s.e.h.3 k.
Joh. 12,23-33 Hvedekornet
Vi henviser til nabokirkerne
Søndag d. 13. febr. Septuagesima
Matt. 25,14-30 Lignelsen om de
betroede talenter
Glenstrup kl. 11.00
Skjellerup kl. 9.45
Søndag d. 20. febr. Seksagesima
Mark. 4,26-32 Lignelsen om det
voksende korn og om sennepsfrø
Skjellerup kl. 11 Degnegudstjeneste
Søndag d. 27. febr. Fastelavn
Luk. 18.31-43 Jesus forudsiger sin lidelse,
død og opstandelse
Glenstrup kl. 9.45
Skjellerup kl. 11.00

Kirkebilen:
Kirkebilen kan benyttes til alle gudstjenester og arrangementer. Man skal blot bestille kørslen dagen i forvejen
ved at ringe til Kajs Taxi tlf. 9852 5354, hvis man bor i
Glenstrup sogn og til Hobro Taxa tlf. 9851 2300, hvis
man bor i Skjellerup sogn.

Kirkebladet udgives af:
Menighedsrådene
Ansvarshavende:

Grethe Holmriis, Kirkegyden 5, 9550 Mariager.
Mobil 51 83 84 90 / Mail gholmriis@gmail.com
Tryk: BUCHS A/S
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Goddag til alle jer, som hører til i
Glenstrup og Skjellerup sogne
Jeg har de sidste tre måneder
haft glæden af at vikariere i
jeres smukke gamle kirker på
grund af Kirstens sygemelding.
Jeg har mødt nogle af jer og
har haft glæden ved at arbejde
sammen med personalet og
menighedsrådet ved de to kirker. Det er lidt som at komme
hjem, for i 1978-1982 boede
jeg på Bakkedraget i Holmgårde. Jeg var
på det tidspunkt hjemmegående med to
mindreårige børn, men begyndte så småt
at læse teologi i Aarhus. Men da min mand,
Kaj Ove, fik arbejde på en højskole på Sjælland flyttede familien derover, og jeg læste
færdig på Københavns Universitet. Efter
nogle år som landpræst på Syd Sjælland,
kom jeg til Vor Frue kirke i Aalborg, hvor jeg
desuden de første 11 år var præst på Sygehus Syd. Efter 20 år i storbyen gik jeg på
pension i 2018, og flyttede sammen med
Kaj Ove til Mariager, ”verdens mest vidunderlige lille by”, som forfatter Nis Petersen,
har sagt. Vi glæder os dagligt over naturen

og alt det dejlige, der sker her.
Da telefonen en dag ringede,
og provst Jørgen Pontoppidan
spurgte, hvad jeg lavede, og
om jeg havde lyst til et vikariat
hos jer, fik jeg det, som når
en gammel cirkushest lugter
savsmuld… Jeg takkede ja.
Og her er jeg!
Jeg er glad for folkekirken og for at være
præst for jer en tid. Kirken er et af de få steder, hvor du kan få lov at sidde i stilhed og
hengive dig til højtideligheden og reflektere
over, hvad det vil sige at være menneske.
Her handler det ikke om, hvad du kan præstere. Hér er du den, der tager imod, den
der knæler og bliver tilgivet.
Som der står på forfatter Tom Kristensens
gravsten på Thurø: ”Bøjer jeg mig så dybt,
jeg kan, vokser min verden sig stor”. I kirken
bøjer vi os så dybt, vi kan, og lader verden
vokse sig stor. Vi ses!

Grethe Holmriis


Julekoncert i Skjellerup kirke

Psalmisternes julekoncert i Glenstrup kirke

1. søndag i advent den 28. november kl. 16.00

Fredag den 10. december kl. 19.00

Julekoncerten med Mariagerfjord Kammerkor bliver en koncert med udelukkende god
musik!
Den første del af koncerten bliver en julekantate af en af de største danske komponister, nemlig Dietrich Buxtehude.
Den anden halvdel bliver en dejlig blanding
af engelske Christmas Carols og danske julesalmer. Undervejs bliver der også lejlighed
til at publikum kan få rørt stemmebåndene.

Mariagerfjord Kammerkor består af knapt
20 korister fra området omkring fjorden.
Det er et klassisk kor, der mest synger à
capella - det vil sige uden instrumenter.
Koret er siden 2014 blevet ledet af organist
Anders Olesen. Koret har blandt andet
sunget Messias, Bachs juleoratorium, Trond
Kvernos Markuspassion og samarbejdet
med Hobro Kammerorkester.
Efter koncerten er der norske klejner og
kaffe.

Fællessang er kirkens hjerteslag.
Her er vi med egne stemmer
en del af en større helhed.
Vores salmer er en skat. De fortjener at blive passet og plejet.
Og nyfortolket, så de taler til
os igen og igen. Psalmisterne
ønsker sammen med jer at
lade hjertet banke stærkere for
salmerne og fællessangen. Vi elsker den
dybe lyrik, den gode melodi og det levende
sammenspil mellem musik og sang. Derfor
er det vores passion at skabe de bedste
rammer, hvor alle kan synge med og mærke salmerne.
Psalmisterne består af Peter Houe Sørensen på klaver, Mads Houe på kontrabas og
Benjamin Kronborg på trommer og Heidi
Bisgaard på sang. Peter Houe Sørensen,

uddannet fra Det Jyske Musikkonservatorium, musiker,
højskolelærer, producer, underviser og arrangør. Mads Houe,
soliststuderende på Det Jyske
Musikkonservatorium, erfaren
musiker, orkesterleder og underviser. Benjamin Kronborg,
studerer på Det Jyske Musikkonservatorium, spiller trommer i While I
Wonder og Melvin Late Night Show Band. Vi
samarbejder med Heidi Bisgaard, uddannet
fra det Jyske musikkonservatorium, sanger,
instruktør workshopholder, korleder og
booker i hele DK. Til koncerten i Glenstrup
erstatter Lotte Langkjær Heidi Bisgaard.

Nyt fra menighedsrådene
Vores præst Kirsten Møller Larsen er midlertidigt sygemeldt. I perioden har vi været
heldige, at Grethe Holmriis, der egentlig var
gået på pension efter mange års præstegerning, bl.a. ved Vor Frue Kirke i Aalborg, har
taget opgaven som stand in for Kirsten.
Grethe bor privat i Mariager og er en aktiv
initiativtager i byens foreningsliv. Velkommen til Grethe og god bedring til Kirsten.
Lars Hedelund, menighedsråds
formand Skjellerup kirke beretter:
Ved et godt besøgt åbenthus-arrangement
på parkeringspladsen mellem Forsamlingshuset blev såvel Skjellerup by’s nye
legeplads nedenfor kirken som moderniseringen af forsamlingshuset fejret.

Begge dele er
blevet skabt med
venlig økonomisk støtte fra
Sparrekassen
Hobro-Fonden.
Fonden har eksempelvis støttet
etableringen af
legepladsen med
90.000 kr.
Menighedsrådet vil gerne takke Fonden
for, at de har været med til at skabe et nyt
samlingssted i Skjellerup og rådet håber, at
pladsen vil blive flittig brugt.

Du kan høre Psalmisternes 3 albums på
alle online musiktjenester.

Degnegudstjenester – hvad er dét?
Spis-syng-sammen i Skjellerup
Torsdag den 20. januar kl. 18.00 i Skjellerup Forsamlingshus

De ni læsninger i Glenstrup kirke
Søndag den 19. december kl. 11.00
Det er en gudstjeneste, hvor det veksler
mellem læsning ved folk fra menigheden
og fællessang.
Der læses tekster fra begyndelsen, fra Skabelsesberetningen over syndefaldet til de
forjættelser og forventninger, der var i Det

Gamle Testamente om, at der skulle fødes
et ganske særligt barn. - Vi bereder os på
den kommende højtid, at vi om få dage kan
fejre Jesu fødselsdag.

Vores organist, Lars, kan også spille til
andet end salmesang. Kom og vær med
til at synge sammen fra hans sanghæfte
med mange forskellige genrer. Vi skal også

spise sammen, så der skal tilmelding til hos
Erik, graveren, på hans mobilnr.50 41 10
60 senest mandag, den 17.1.22. Og det er
gratis.

Menighedsrådsmøder
Menighedsrådsmøderne er i skrivende stund endnu ikke fastlagt for det nye kirkeår.

Traditionen stammer fra England og går helt
tilbage til middelalderen.

Den første måned af vor præsts, Kirstens, sygdomsperiode blev gudstjenesterne alligevel afholdt som annonceret i kirkebladet, men forrettet af
vor kirkesanger, Lotte, og vor organist,
Lars. Vi er i menighedsrådene meget
taknemmelig for, at ingen derfor kom til
at gå forgæves til kirkedøren. TAK Lotte
og Lars. Også TAK til Jan, graver i Glenstrup, og Erik i Skjellerup, at I medvirkede til, at kirkerne kunne fungere under
de nye betingelser.
Kun præsten kan forrette dåb og nadver og lyse velsignelsen, så degneguds-

tjenesterne er således salmesang til
orgelspil, læsning af søndagens tekst,
og derefter spiller Lars et stykke. Det
har været så fint.
Kom og vær med, når vi i den næste
tid har lagt degnegudstjenester ind for
at gøre vikariatet mere attraktivt for vor
vikar, Grethe Holmriis, der jo kun er
ansat på halv tid. Hun prædiker derfor
hver anden søndag i begge kirker, så
antallet af prædikener, hun skal forberede, bliver mindre. Så bliver der bedre
tid til at deltage i menighedsrådsmøder
og formiddagscafeer. Kom og hør.

