GU DSTJ EN ESTER
Søndag d. 6. marts 1. s. i fasten
Luk. 22,24-32 / Striden om at være den største
Degnegudstjeneste med oplæst prædiken
Glenstrup kl. 11.00

Søndag d. 24. april 1.s.e. påske
Joh. 21,15-19 / Jesus og Simon Peter
Degnegudstjeneste med oplæst prædiken
Glenstrup kl. 11.00

Søndag d. 13. marts 2. s. i fasten
Mark. 9,14-29 / Helbredelsen af drengen
med den urene ånd
Glenstrup kl. 11.00
Skjellerup kl. 9.45

Søndag d. 1. maj 2.s.e. påske
Joh. 10,22-30 / Den gode hyrde
Glenstrup kl. 9.45
Skjellerup Kl. 11.00

Søndag d. 20. marts 3. s. i fasten
Joh. 8,42-51 / Gud, Jesus og Abraham
Hobro kl. 10.15
Søndag d. 27. marts Midfaste
Joh. 6,24-35 / Livets brød
Glenstrup kl. 9.45
Skjellerup kl. 11.00
Søndag d. 3. april Mariæ bebudelses dag
Luk. 1,46-55 / Marias lovsang
Degnegudstjeneste
Skjellerup kl. 11.00
Søndag d. 10. april Palmesøndag
Mark. 14,3-9 eller Joh. 12,1-16
/ Salvningen i Betania
Hobro kl. 10.15
Torsdag d. 14. april Skærtorsdag
Joh. 13,1-15 / Fodvaskning
Skjellerup kl. 10.00 NB!
Fredag d. 15. april Langfredag
Luk. 23,26-49 eller Joh. 19,17-37
/ Korsfæstelsen
Skjellerup kl. 10.00 NB!
Søndag d. 17. april Påskedag
Matt. 28,1-8 / Jesu opstandelse
Glenstrup kl. 10.00 NB!
Mandag d. 18. april Anden påskedag
Joh. 20,1-18 / Jesu opstandelse
Hobro kl. 10.15

Lørdag d. 7. maj Konfirmation
Glenstrup kl. 11.00
Skjellerup kl. 9.30
Søndag d. 8. maj 3.s.e. påske
Joh. 14,1-11 / Vejen og sandheden og livet
Degnegudstjeneste
Skjellerup kl. 11.00
Fredag d. 13. maj Bededag
Matt. 7,7-14 / Om bønhørelse
Hobro kl. 10.15
Søndag d. 15. 4.s.e. påske
Joh. 8,28-36 / Menneskesønnens ophøjelse
Glenstrup kl. 11.00
Skjellerup kl. 9.45
Søndag d. 22. maj 5.s.e. påske
Joh. 17,1-11 / Jesu sidste bøn
Hobro kl. 10.15
Torsdag d. 26. maj Kristi himmelfarts dag
Luk. 24,46-53 / Jesu himmelfart
Hobro kl. 10.15
Søndag d. 29. maj 6.s.e. påske
Joh. 17,20-26 / Jesu ypperstepræstelige bøn
Glenstrup kl. 9.45
Skjellerup kl. 11.00

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
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 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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Det sker i påskeugen
Det er en skøn årstid, vi går i møde. Naturen
vågner til nyt liv efter at have set ud som
død i flere måneder. Dagene bliver længere
og lysere. Havde jeg ikke oplevet det før,
ville jeg tro, at det var løgn, at varmen, blomsterne og fuglene kommer tilbage, og jorden
igen bliver grøn. Og netop når miraklet i
naturen sker, fejrer kirken påske.
Palmesøndag. Påskeugen indledes med,
at Jesus rider til Jerusalem på et æsel. Det
er der ikke megen pomp og pragt over.
Alligevel bliver han modtaget som en konge.
Folket har store forventninger til ham.
Skærtorsdag mindes vi den sidste aften
i Jesu liv, hvor han deler brød og vin med
disciplene og indstifter nadveren. Han siger,
at de skal tænke på ham, hver gang de
sætter sig til bords for at dele vin og brød,
og giver os dermed et mødested, hvor vi
kan være ham nær. Han vasker også disciplenes fødder som tegn på tilgivelse i ord og
handling.
Langfredag er lidelsens, smertens og
sorgens dag. Disciplene svigter Jesus. Han

bliver arresteret, forhørt og dømt til døden.
Henrettet ved korsfæstelse sammen med to
andre. Selv har Jesus aldrig øvet vold, men
nu sættes hele magtapparatet i sving for at
komme ham til livs. Langfredag lytter vi til
Jesu lidelseshistorie og følger ham, så godt
vi kan, på ensomhedens og smertens vej.
Historien om Jesus kunne være standset
her, men det gør den ikke.
Påskedag. Efter korsfæstelsen på Golgata
bliver Jesus lagt ind i en gravhule. Og en
stor sten bliver sat for indgangen. Men
søndag morgen, da nogle kvinder kommer
ud til graven, er stenen flyttet, og de ser, at
graven er tom. Men en engel siger til dem:
Frygt ikke!
Hvad der skete i gravhaven tidligt om
morgenen, er ikke til at sige, men vi ved,
at den bevægelse, som Jesus med sit liv
sætter i gang, ikke kan stoppes. For man kan
ikke stoppe kærlighed eller sætte grænser
for Guds indgriben i verden og i vores liv.
Påskedag fejrer vi det mysterium, at Jesus er
stærkere end døden.
– fortsættes næste side ...

Konfirmander 2022

Det sker i påskeugen - fortsat
2. påskedag møder vi Maria Magdalene,
der står ved graven og græder, fordi hun
tror, at nogen har flyttet Jesus. Først da en
stemme bag hende, som hun tror er havemandens, siger hendes navn, ”Maria”, ser
hun, at den, der taler, er Jesus.
Gennem hele kirkens historie har Jesu
opstandelse været en mystisk og uudgrundelig kilde til trøst og håb for mennesker i

hele verden. Men vi kan hverken forklare eller
forstå, hvordan det gik til. Men det siger mere
om os, end det siger om Gud, og hvad Gud
kan og vil. Gud kan puste liv i naturen og i os.
Ja, foråret findes, og alt kan ske.
Glædeligt forår - glædelig fejring af opstandelsen fra de døde.
/Grethe Holmriis

Jeg har sagt det før –
men nu er det blevet til noget, i hvert fald
er her den første omtale af en afdød person,
hvis gravsten endnu står på Glenstrup kirkegård. QR-kode med omtale af den afdøde vil
senere kommer på stenen.
For ikke at komme i unåde, at én familie
bliver omtalt før en anden, faldt valget på
gravstenen over Vilhelmine Barfod, hvis
mand var sognepræst i Glenstrup 1.4.18916.3.1909. Det er et på flere måder specielt
gravsted: Stenen er i sig selv meget speciel i
både facon og tilhugning, og den står udenfor
de øvrige gravgårde. Det fortælles i sognet, at
grunden dertil er, at hendes mand så kunne
se gravstedet, når han stod på prædikestolen.
Desuden er gravstedet fredet.
Her følger livsfortællingen om Anna
Dorthea Vilhelmine Hjort Barfod, født
Østergaard:
Hun er født den 15. juni 1870 i Nykøbing
F. og døbt her den 21. august, som datter
af købmand Carl Christian Sofus Østergaard

og hustru Sofie Dorthea Hjort. De er viet
i Systofte kirke den 30. oktober 1864. De
havde den 27. januar 1867 allerede fået
tvillingerne Vilhelm Peter og Christence
Charlotte, der hjemmedøbes den 15. maj,
men Vilhelm dør 10 dage senere, og den
18. februar 1868 dør Christence.
Moderen dør den 16. januar 1871 af Pneumonia (lungebetændelse) og bliver begravet
på Nykøbing Falster kirkegård 20. januar.
Den 19. juli 1873 indgår faderen ægteskab
i Vor Frelser kirke i København med jomfru
Elisa Marie Cathrine Lønborg, født i Nykøbing F. den 22. maj 1830. Hendes forældre
er urmager Diderik Bech Lønborg og hustru
Frederikke Pouline Priergaard.
Den 21. september 1876 får de sønnen
Gustav Adolph Lønborg Østergaard, som
døbes i kirken 26. september. Han dør dog
allerede 5. marts 1877 af atrofia (afmagring)
og begraves den 8. marts.

Ved folketællingen 1880 bor Vilhelmine
hos faderen og hans nye kone på adressen
Langgade 7, 1.sal i Nykøbing F.
Faderen dør af strubetæring (TB eller kræft)
den 18. juni 1881 og begraves på Nykøbing
Falster kirkegård den 23. juni.
Det er uvist, hvor Vilhelmine herefter opholder sig, men vi finder hende blandt konfirmanderne i Våbensted den 12. april 1885,
hvor provst Immanuel Barfod sidder i embedet. Det hænger ganske givet sammen med,
at han er fætter til hendes stedmors mor.
Næste spor af hende er i kirkebogen for
Sankt Mortens kirke i Randers, hvor hun
den 5. juni 1894 bliver gift med Benjamin
Immanuel Thomsen Barfod, sognepræsten i Glenstrup. Han er hendes stedmors
grandfætter.
Den 17. marts 1898 får Vilhelmine i Glenstrup præstegård en dødfødt søn. Faderen
forretter selv begravelsen 2 dage senere.

Imidlertid dør Vilhelmine den 24. marts,
og i kirkebogen er dødsårsagen anført som
”Pludselig Død i Barselseng”. Hun bliver
begravet den 30. marts.
Kilder: Kirkebøger og folketællinger via
www.sa.dk

Konfirmation i Skjellerup kirke
Lørdag den 7. maj kl. 9.30

Konfirmation i Glenstrup kirke
Lørdag den 7. maj kl. 11.00

Clara Haubro Jensen
Lyshøjvej 1
9500 Hobro

Mai Dybdahl Siem-Jørgensen
Glenstrup Søvej 23 D
8990 Fårup

Christoffer Bove
Mariagervej 91
9500 Hobro

Signe Rysz Søndergaard
Møgelhøjvej 1
8990 Fårup

Kristaps Egils Paps
Viborg Landevej 61
9500 Hobro
Mathias Gaardbo Hansen
Gettrupvej 26
9500 Hobro

I næste blad omtales hendes mand, sognepræst Benjamin I.T.Barfod.
Stor tak for sparring til Otto H. Jakobsen og
for omhyggelig og tidskrævende søgen.
/Anni Engedal

Formiddagscafé i Skjellerup Forsamlingshus
Tirsdag den 22. marts 2022 kl. 10-12

Menighedsrådsmøder
Glenstrup: Aktivitetshuset, Handest:
Torsdag, den 24. marts, kl. 16.30
Torsdag, den 19. maj, kl. 16.30
Skjellerup: Hos Hanne Hindkær, Skovsgårdvej 9a:
Mandag, den 14. marts, kl. 18.00

Kirsten Dollerup, Skørping har ordet til emnet Jens. En fortælling.
Med udgangspunkt i Jens Smærup Sørensens bog ”Jens” fra 2018, som er en fremragende erindringsfortælling, fortælles om
et liv og en tid, hvor landbruget, Danmark
og danskerne ændrede sig radikalt fra sidst i
1940’erne og frem til i dag.
Endvidere vil der også blive fortalt lidt generelt om hans forfatterskab.

Der bliver desuden sat fokus på Smærup
Sørensens eget forhold til Gud, særligt som
en ærbødighed for skabelsens og undfangelsens under, hvor der bliver argumenteret
for den fjerne bondekulturs lære om at tage
vare på Vorherres natur med bogens hvasse
blik på en kapitalistisk vækstkultur, der er
gået amok.

Spis-syng-sammen i Skjellerup - NY DATO
Mandag, den 23.5.2022, kl. 17.30
Vores organist, Lars, kan også spille til andet
end til salmesang. Kom og være 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 16.5.22. Og det er gratis.

