fødselsdag umiddelbart efter
vintersolhverv. På den måde er
vintersolhverv blevet en lignelse
på Guds indgriben i vor verden.
Ligesom året vender og lyset
bliver stærkere og stærkere dag
for dag, sådan har Gud grebet ind
i vor historie. Han har vendt vor
historie. Det betyder, at den ikke
længere går nedad, sådan som
tragedien gør det, men den går
opad og fremad. Gud vendte historien, og det gjorde han én gang
for alle, da han sendte sin søn og
lod ham føde som et lille barn i
en krybbe i Bethlehem. Med det
lille barn satte han sit evige lys
på vor histories himmel. Dermed
er vor historie ændret fra at være
en historie mod død til at være en
historie mod liv.
Den sandhed kan det være
svært at holde fast ved under de
barske forhold, som livet ofte
byder os. Derfor har vi brug for
år efter år at blive mindet om det.
Det er det, der sker hver eneste

Høstoffer fra
høstgudstjenester 2008
Årets høstgudstjenester i Fjellerup
og Glesborg kirker bar god frugt.
indsamlingen i kirken og den
efterfølgende auktion over frugt
og grønt i sognehuset gav rigt
udbytte. Pengene går i år udelukkende til Faraja Home i Tanzania.
Grunden hertil er at det vigtige
arbejde er i en svær fase, hvor akut

jul. Hvert eneste vintersolhverv
bliver en påmindelse til os. En
påmindelse om, at Gud har vendt
vor histories gang, dvs. hele
menneskehedens historie, men
dermed også din og min historie.
Derfor kan vi med frimodighed
holde fast ved overskriften ”den
store glæde” for disse korte dage
og følge Brorsons opfordring til
at synge:
I denne søde juletid
tør man sig ret fornøje
og bruge al sin lyst og flid
Guds nåde at ophøje;
ved ham, som er i krybben lagt,
vi vil af ganske sjælemagt
i ånden os forlyste;
din lov skal høres, Frelsermand,
så vidt og bredt i verdens land,
at jorden den skal ryste!
Med denne opfordring ønsker jeg
alle en glædelig juletid.
Michael H. Pilgaard

tilførte midler desværre er blevet
en nødvendighed. Nærmere beskrivelse af arbejdet kan læses
herunder. Tak til alle, der var med
til at gøre det til en levende og
farverig oplevelse for alle.
Menighedsrådene og ansatte
ved Fjellerup Glesborg kirker
og Michael H. Pilgaard.

Projekt Faraja Home
i Tanzania
For femte gang er høstoffer givet til Faraja Home i Tanzania.
Her får børn med fysisk eller
psykisk handicap, mulighed for
at få forbedret deres livskvalitet
og få bedre muligheder for at
fungere i lokalsamfundet såvel
som familien. Navnet Faraja er
swahili. Det er valgt med omhu,
da det rummer grundtanken med
projektet: Velvære. Her ligger en
anden grundtanke: at børnene er
ligeværdige mennesker med ret til
livsudfoldelse, respekt og glæde
som alle andre børn og unge.
Bente Siig Hansen, der er koordinator for den danske indsats
fortæller om projektet:
En ung pige, Martha, besøgte
i 1996 Røde Kors, Nørre Djurs
og boede hos os. Hun fortalte, at
handicappede børn har utroligt
dårlige vilkår i Tanzania. De er
en skam for familien og stemplet
som nogle der intet har at bidrage
med i dagligdagen. Børnene
risikerer at leve et ensomt liv
uden kærlighed, stimulering og
samvær. Martha havde en drøm
om at hjælpe. Hun ville lære dem
små daglige færdigheder, så de
kunne få en plads i familien ved
at varetage en daglig opgave.
Vi blev den forældreløse Marthas familie, der støttede ideen,
gav vejledning gennem den vanskelige proces og i 1999 blev
centret etableret.

Senere var nogle studerende
fra København i Tanzania, hvor
de mødte Martha. De så, hvad hun
havde skabt og oprettede herefter
en støtteforening Faraja. Pengene
der indsamles går ubeskåret til
centrets daglige drift samt nyinvesteringer i brønd, pumpe og dyr.
Ønsker man yderligere oplysninger, kan man gå på internettet:
http://faraja.homepage.dk og man
er altid velkommen til at kontakte
den danske koordinator Bente
Siig Hansen, Glesborg.
Tak for bidraget.
Bente Siig Hansen og
Michael H. Pilgaard

Familie og adventsgudstjenesten i Fjellerup med Lucia
optog og børne kirkekor
Fjellerup kirke søndag den 14.
december, kl. 15.00 med efterfølgende sodavand/gløgg og æbleskiver i konfirmandstuen.
Vi begynder gudstjenesten med
Luciaoptog, så hører vi et par
fortællinger fra bibelen, der hører julen til. Så synger vi et par
julesalmer og lytter til børnekirkekorets sang. Derefter samles vi
i konfirmandstuen til hyggeligt
samvær med sodavand/gløgg og
æbleskiver. En julesang eller to
bliver der sikkert også plads til.
De ansatte ved Fjellerup kirke
og Michael H Pilgaard.

Lucia optog i Adventsgudstjenesten i Fjellerup,
Søndag den 14. december kl.
15.00. Vi har brug for nogle
børn til Luciaoptoget!
Kom og vær med. Hvis du har
lyst så øver organist Anne Dorte
Birk Luciaoptoget fredag den 5.
december og den 12. december i
konfirmandstuen i Fjellerup. For
nærmere information og tilmelding kontakt organist Anne Dorte
Birk på telefon 86376202
Advents-hilsner organist
Anne- Dorthe Birk.
Julesang i Glesborg kirke
tirsdag den 9. december kl.
19.00
Vi vil denne gang synge nogle af
julens dejlige salmer og lytte til
par læsninger, der hører adventstiden til. Efterfølgende vil der
være æbleskiver sodavand/ gløgg
og i sognehuset.
Advents-hilsner organist
Anne- Dorthe Birk,
kirkesanger Klavs Erck,
præst Michael H. Pilgaard og
Glesborg menighedsråd.

præsterne Eva Andersen, tlf:
86384015 og Michael H. Pilgaard
tlf, 86317035.
Torsdag den 29. januar:
Gjerrild præstegård. Der gennemgåes 270-300.
Torsdag den 26. februar:
Fjellerup præstegård. Der gennemgåes 300-333.

Mini- konfirmander
i Fjellerup
Nu er det børn i 3. og 4. klasses
tur til at blive inviteret til minikonfirmand undervisning
Hvad vil det sige at være minikonfirmand: Gennem fortælling,
leg, drama og sang oplever mini’
erne hvad kristendommens budskaber er. Vi mødes hver onsdag
eftermiddag fra 13.30 til 15.00 i
konfirmandstuen i Fjellerup.
Børnene bliver hentet på Ørum
skole når de får fri og kørt til
Fjellerup. De bliver ligeledes kørt
hjem når vi slutter kl. 15.00.
Vi begynder hver gang med boller
og saftevand og slutter med frugt
og kage. Vi begynder onsdag den
7. januar og slutter igen til Påske.
Tilmelding og spørgsmål på
86 317035 eller email mig på
mipi@km.dk
Vel mødt til nogle sjove timer
Michael H. Pilgaard

Salmebogsmaraton
Vi synger trøstigt videre (præster
går og kommer men salmebogen
består).
Hver gang fra kl. 19.00-21.00. Sogneaftener
Spørgsmål om arrangementer- Arrangementer vil løbende blive
ne må gerne rettes til Sogne- offentliggjort i de lokale blade.

Børne-kirkekor
for børn i 3. 4. 5. klasse
Børne-kirkekoret fortsætter sin
glade sang i foråret. Så kom og oplev nogle lærerige og sjove sangtimer. Løn: 15 kr. pr. øvegang og
ved medvirken ved gudstjenester
Forudsætninger: Ingen, andet end
lysten til at synge.
Vil du vide mere, så ring gerne til
organist og korleder Anne Dorte
Birk på 86376202
Vi glæder os til at se nye såvel
som gamle sangere
Kor- hilsner Anne Dorte Birk
Fastelavn er mit navn….
Søndag den 22. feb. holder vi
fastelavns- gudstjeneste for hele
familien og alle aldre i Fjellerup
kirke kl. 14.00. Børne-kirkekoret
og konfirmander vil deltage med
indslag. Derefter slår vi katten
af tønden i præstegårdshaven og
kroner en kattekonge og dronning. Der vil være sodavand/kaffe
og fastelavnsboller i konfirmandstuen. Alle både børn og voksne
opfordres til at være udklædte.
Fastelavns-hilsner
de ansatte ved Fjellerup kirke,
Fjellerup menighedsråd og
Michael H. Pilgaard
Menighedsrådsvalget 2008
Blev fredsvalg, nye som gamle
medlemmer præsenterer sig i
næste nummer.
Menighedsrådene ved
Fjellerup og Glesborg.

Opfordring til alle!
Jeg vil gerne komme med den
opfordring at man bidrager med
indlæg til kirkebladet. Det kan
være en lille anekdote, et vers, en
sang, en strøtanke om livet eller
troen i almindelighed, ideer til
debat eller arrangementer.
Michael H. Pilgaard
KFUM og KFUK i Glesborg
Myretuen for alle børn i 1.-2. og
3. klasse, fra kl. 19.00 til kl. 20.30
hver onsdag i KFUM og K-huset.
Kontaktperson: Anne Pedersen,
tlf. 86387130.
K-Klubben for alle børn i 4.-5.-6.
og 7. klasse, fra kl. 19.00 til kl.
20.15 hver onsdag i KFUM og
K-huset.
Kontaktperson: Søren Bo,
tlf. 86387470.
Klub halv ni er ca. hver anden
fredag for alle voksne fra 17 år,
fra kl. 19.30 i private hjem. Kontaktperson: Per Pedersen,
tlf. 86381049.
Kirkebil i Fjellerup og Glesborg:
Alle der ikke selv kan befordre
sig til kirke er velkommen til at
bestille Oles Taxa. Man skal blot
ringe til Oles Taxa inden søndag
morgen kl. 8.00, på telefon nr. 86
387252. – tilbuddet er gratis.
Der opfordres igen til at man
benytter kirkebilen de søndage,
hvor der ikke er gudstjeneste i
ens egen sognekirke. Den er jo
ganske gratis.

Gudstjenester

Fjellerup

Glesborg

7. december	  9.00 JK
ingen
14.		
15.00 **)
ingen
21.		
ingen
10.30 JK
24. 		
16.00
14.30
25.		
10.30
ingen
26.		
ingen	  9.00 JK
28.		
10.30
ingen
1. januar
ingen
16.00 ****)
4.		
10.30	  9.00
11.		  9.00
10.30
18.		
10.30
ingen
25.		  9.00
10.30
1. februar
ingen
10.30
8.		
10.30	  9.00
15.		  9.00 JK
ingen
22.		
14.00 ***)
10.30
JK= Jens Korsager
*) familiegudstjeneste
**) familiegudstjeneste m. Lucia
***) familiegudstjeneste m. tøndeslagning
****) familiegudstjeneste, m. morgenmad/frokost
Sognepræst Michael H. Pilgaard træffes enten i præstegården eller pr. tlf.
86317035, BEMÆRK NYT MOBILNR: 20136135 og email: mipi@km.dk.
Mandag er præstens fridag.
Menighedsrådet i Glesborg kan kontaktes pr. e-mail: 8160@sogn.dk
Menighedsrådet i Fjellerup kan kontaktes pr. e-mail: 8159@sogn.dk
Graver:
Glesborg: Brian Pappe, tlf. 25 33 73 41. Træffes enten pr. telefon
eller på kirkegården tirsdag - fredag.
Fjellerup: Pernille Munk. Træffes tirsdag - fredag på kirkegården eller på
tlf. 86 31 74 40 kl. 12.00 - 12.30.
Kirkesanger: Klavs Erck, tlf. 86 25 56 18.
Organist: Anne-Dorthe Birk, tlf. 86 37 62 02.
Redigeret af sognepræst Michael H. Pilgaard
Kolind Bogtrykkeri I/S
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Den store glæde
Når dette nummer af kirkebladet
udkommer, nærmer vi os årets
korteste dag. Det er altså den mørkeste tid af året, dette nummer af
kirkebladet dækker. Og alligevel
kan vi som overskrift for denne
mørke del af året sætte ordene ”den
store glæde”. Midt i en mørk, kold
og klam tid, bliver der tændt et lys
for os. Det er et lys, der oplyser;
det er et lys, der varmer og giver
velvære. Vi selv kan gøre meget
for at gøre den mørke tid lys, ikke
mindst i elektricitetens tidsalder.
Og der er da også mange steder
ligefrem konkurrence om, hvem
der kan lave de største og flotteste
udsmykninger med julebelysning.
Men det lys, der vækker den store
glæde, er et lys, der kommer til os
ovenfra. Det er Gud, der tænder
det lys for os.
Lyset kommer fra et spædbarn.
Hans mor hedder Maria. Hun fø-

der sit barn og hun lægger det i en
krybbe. Der ligger det så det lille
barn. I sig selv ganske uanseeligt,
og dog: Engle bringer bud til nogle
hyrder, der holder vagt over deres
hjord. Budskabet lyder: ”Se, jeg
forkynder jer en stor glæde. I dag
er der født jer en frelser.” Derfor
bærer det lille barn også navnet
Jesus. Det betyder nemlig: Gud
frelser. Gud vil skænke os frelse
og frihed gennem dette lille barn.
Det er julens budskab: Mørke
og kulde skal ikke knuge os. De
korte dage behøver ikke at gøre
os deprimerede. Der er befrielse
til os, der går og føler os knuget
af vinterkulden, der lys i mørket,
der er glæde til sørgende. Det er
Guds julegave til os: der er lys i
mørket; der er glæde, der overvinder sorgen.
Denne pointe havde de gamle
sans for, når de placerede Jesu

