Kirkeblad forår 2008
Hvad vil vi som kirke/kirker her i Fjellerup og Glesborg ?
- Visioner for Fjellerup og Glesborg kirke
Hvad vil vi som kirke/kirker i fremtiden ? Hvordan vil vi gerne være menighed ? Hvad vi gerne
kendes på ? Hvad synes vi der skal foregå af aktiviteter ?
De spørgsmål var blandt andet på programmet på et fællesmøde for menighedsråd, ansatte og
frivillige hjælpere ved Fjellerup og Glesborg kirke søndag d. 13.januar i Glesborg sognegård.
Baggrunden for mødet var at kirkeministeriet har udsendt nogle betænkninger vedrørende
Folkekirkens forhold og fremtid. Heri blandt også økonomiske forhold.
Heri lægges derop til at vi i sognene får begyndt en samtale om, hvordan vi gerne vil være kirke og
menighed netop i Fjellerup og Glesborg. Med andre og meget moderne ord: Hvad er vores visioner
for fremtiden.
Allerførst skal det siges at vi havde en utrolig spændende og frugtbar eftermiddag. Vi må sige at der
virkelig kom gang i samtalen. Det er for omfattende her at nævne alle de ting vi havde oppe og
vende. Men nævnes skal det at alle var meget enige om, at vi gerne vil have en kirke der med
Grundtvigs ord er bygget af levende stene. Med andre ord ønsker vi at have en kirke med liv i. Vi
synes allerede vi er godt i gang med forskellige tiltag, men hvordan skal vi forme kirkens liv i
fremtiden.
Af mål for kirkens fremtid blev nævnt: Gøre Bibelens budskab levende: Fortælle mennesker om
Guds kærlighed og tilgivelse som den kom til syne i mennesket Jesus Kristus. Desuden blev det
nævnt at målene kunne være større synlighed, mere åbenhed, anderledes gudstjenester, nye former
for sang i kirken. Det blev dog også nævnt at vi ønsker fornyelse uden at forkaste det gamle.
Som midler til at opnå disse mål talte vi om oprettelse af hjemmeside (dette er vi allerede gået i
gang med,) blive bedre til at fortælle om kirkens arrangementer. Det er os alle der har ansvar for at
skabe en levende kirke. Af anderledes gudstjenester blev nævnt strand/skovgudstjenester,
meditationsgudstjenester, ungdomsgudstjenester. Der var også ønske om at samarbejde med
kunstforeninger om temaet kunst og kirke. Der var ønsker om sangaftener, babysalmesang,
studiekredse/gruppe, strikkecafé m.m
Dette var kun et udpluk af alle de spændende tanker og idéer der blev drøftet denne søndag
eftermiddag.
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Og det er kun begyndelsen. For vores samtale fortsætter her i foråret og efteråret. Resultatet skulle
gerne munde ud i en formuleret visionsplan med kirkernes mål for fremtiden og midler til at opnå
disse.
Det er meget vigtigt at alle der har noget på hjertet kommer ud af busken. For kirken er ikke kun
menighedsrådets eller de ansattes kirke men det er vor alles kirke. Så er der nogen, der har nogle
tanker om henholdsvis Fjellerup og Glesborg kirkes liv og menighed nu og i fremtiden samt idéer
og ønsker til gudstjenester, koncerter, aktiviteter så er det meget vigtigt at I kommer frem med dem.
I kan enten henvende jer pr. telefon eller mail til Elisabeth Hammer eller til én fra
menighedsrådene. (Se telefonnr. og mailadr. på bagsiden)
Med venlig hilsen menighedsrådene i Fjellerup og Glesborg
Påske i Fjellerup og Glesborg kirker

Langfredag d. 21. marts kl. 16.00 i Glesborg kirke: Musik-gudstjeneste med Brabrand koret.
Gudstjenesten er vekslen imellem fællessalmesang, fortællingerne om langfredag og musikindslag
med Brabrand koret.
Påskedag d. 23. marts kl. 9.00 i Glesborg kirke og kl. 10.30 i Fjellerup kirke: Trompetist
Henning Stoffer fra Grenaa vil gøre gudstjenesten denne Påskedag ekstra festlig
Velmødt til alle

Vi ønsker alle en glædelig påske med håbet om at påskens glade budskab vil skabe glæde i vore
hjerter

Påske-hilsner Fjellerup og Glesborg kirker

Salmesangsmaraton
Vi havde en forrygende start på vores salmesangsmaraton en blæsende torsdag aften i januar.
Vi synger videre disse aftener:
Torsdag d. 28.02: Gjerrild præstegård. Vi gennemgår salmerne fra nr. 30-60 i DDS
Torsdag d. 27.03: Gjerrild præstegård. Vi gennemgår salmerne fra nr. 60-90 i DDS
Torsdag d. 24.04: Fjellerup præstegård. Vi gennemgår salmerne fra 90-120 i DDS
Torsdag d. 29.05: Gjerrild præstegård. Vi gennemgår salmerne fra 120-150 i DDS
Torsdag d. 26.05: Glesborg sognehus. Vi gennemgår salmerne fra 150-180
Velmødt til gamle såvel som nye salmesangsløbere
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Med venlig hilsen Karen Marianne Kristensen og Elisabeth R. Hammer
Forårssang fra Højskolesangbogen i Glesborg sognehus tirsdag d.6. maj kl. 19.00

Vi vil forsøge at gentage succesen fra sidste års forårs og efterårssang. Vi vil synge sammen fra
Højskolesangbogen og høre lidt historier om de sange vi synger. Der bliver også en ”ønskekoncert,”
så alle der har lyst, kan vælge en sang. Ligeledes vil der være kaffe og kage.
Velmødt til alle sangglade
Sang-hilsner organist Anne-Dorthe Birk, kirkesanger Klavs Erck og præst Elisabeth R. Hammer

Pinsedag d. 11. maj kl.10.30 i Fjellerup kirke
- gudstjeneste med FDF orkester
Traditionen tro fyldes Fjellerup kirke denne søndag af FDF orkester Grenaas dejlige musik.

Pilgrimsvandring/Bibelvandring 8. juni med Gjerrild, Hemmed, Karlby, Villersø, Veggerslev,
Voldby, Fjellerup, Glesborg, Ørum, Ginnerup, Stenvad sogne

Dagens tema: Ånd har krop

Det er efterhånden blevet mere og mere udbredt med pilgrimsvandringer/bibelvandringer både her i
Danmark og i udlandet. Vi har sågar fået udnævnt to pilgrimspræster i Danmark.
Vi vil denne dag vandrer sammen i vores skønne natur her på egnen. Der bliver tid til både samtale
og stilhed og der vil ”stationer” på vejen, hvor vi gør ophold for at hvile kroppen og være sammen
om Bibelens fortællinger og bøn. Der vil også være indlagt gode spisepauser. Det er muligt at
”hoppe af og på” når som helst i løbet af dagen.
Programmet er som følgende:
8.00: 1. Station i Hemmed kirke: Ånden blæser gennem verden og får krop.
Morgenandagt ved præsterne
8.35: Morgenkaffe med rundstykker
9.00: Vi går
9.30: 2. Station. Ved ”Munkens bænk.” Ånden, der levendegør
9.45: Vi vandrer videre
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11.00: 3. Station: Ved Stavnshovede. Om ånden, der giver syner og kraft: Guds hus, der skal
bygges
12.00: 4. Station ved det gl. Ralleje: Gudstjeneste: Om Pinseånden der besætter og kalder og
skaber ”et nyt hjerte”
12.45-13.45: Kirkefrokost
14.00: Vi vandrer videre
15.30: 5. Station ved Gjerrild Klint: Medarbejdere i Ånden. Dåben.
Kaffe
16.00: Vi vandrer videre
16.55: 6. Station ved Marie Hjerte Kloster ved krucifiks ved busstoppested.
At de alle må være eet i Kristus.
17.15: Vi går ind i klosteret: Tidebøn Vesper
17.50: Vi går til Gjerrild Præstegård
18.15-19.15: Aftensmad i konfirmandstuen i Gjerrild præstegård
19.30: 7. Station i Gjerrild kirke: Aftenandagt: Ånden går i forbøn for os
20.00: Godnat og tak for i dag.

Pris for dagen inklusiv forplejning er 100 kr.
Er der spørgsmål så henvend jer gerne til en af præsterne.
Vi vil gerne have en tilmelding senest fredag. 6.06 til én af præsterne.
Med venlig hilsen Karen Marianne Kristensen, Jens Korsager, Anders Holt og Elisabeth R.
Hammer
Konfirmandforberedelse og konfirmationsdatoer i 2008/9
Da alle i 7. årgang samles på Ørum skole bliver konfirmationsforberedelsen tilrettelagt sådan at de
konfirmander, der skal konfirmeres i Fjellerup eller Glesborg kirke i 2009 kommer til at gå sammen
til præst hos mig, Elisabeth Hammer. Undervisningen kommer til at foregå dels i Fjellerup og
Glesborg. Der bliver arrangeret buskørsel frem og tilbage. I hører nærmere. Jeg glæder mig allerede
til at være sammen med jer i efteråret og foråret. Vi skal nok få det sjovt sammen.
Konfirmationsdatoer 2009: Fjellerup kirke: 26.april kl.10.00
Glesborg kirke: 3. maj kl. 10.00
Glesborg kirke: 8.maj kl. 10.00 (elever fra Norddjurs friskole)
Er der spørgsmål så henvend jer gerne.
Med venlig hilsen Elisabeth R. Hammer
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Omstrukturering i Norddjursprovsti
I det sognepræsten i Rimsø-Kastbjerg går på pension er der foretaget nogle strukturændringer.
I flere år har sognepræsten i Fjellerup-Glesborg haft en gudstjeneste forpligtelse i Stenvad kirke.
Denne forpligtelse ophører pr. 18.april. Fremover er det sognepræsten i Ørum, der står for
gudstjenester, kirkelige handlinger med mere. Sognepræsten i Fjellerup vil således kun være til
rådighed i Stenvad kirke når Jens Korsager har ferie eller har fri på anden måde. Jeg er i stedet
blevet tildelt anden opgave, nemlig at forestå konfirmationsforberedelse og konfirmation af elever
på Djurslandsskolen.
Med venlig hilsen Elisabeth R. Hammer
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