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Når alting grønnes
Når dette nummer af kirkebladet
udkommer, er vi nået frem til
foråret. Det er en skøn tid. Hver
ny dag er længere end den forgangne, og hver ny nat er kortere.
Lyset tager til, og mørket er på
tilbagetog, og snart må det vige
for den fortryllende lyse, nordiske nat. Jorden grønnes, træer og
buske ligeså. Det er også en travl
tid. Landmanden må i marken og
husejeren i haven. Der skal sås og
plantes, der skal harves og rives.
Naturen er svanger med grøde
og liv. Den har taget livtag med
mørke, kulde og død, og den har
sejret over dem.
Vi kan lære af forårets gang.
Den er som en lignelse, for den
belyser vort menneskeliv. Foråret
fortæller os, at livet er stærkere
end døden. På den måde viser den

os hen til forårets største kirkelige begivenhed påsken. Påsken
falder midt i forårstiden, og den
fortæller om et drama på historiens scene, der har sit sidestykke
i forårets drama på naturens side:
Langfredagens middagsmørke,
der vidnede om undergang og
død, bliver påskesøndag afløst af
morgensolens skinnende lys. Jesu
lig i den mørke grav bag den tillukkende sten bliver afløst af den
opstandne Jesus, der komme sine
skræmte venner i møde og hilser
dem med sin fredshilsen.
Hvad er det, der er sket? Den
menneskelige uvished om, hvad
der venter bag døden, og den
menneskelige søgen efter et svar
på spørgsmålet: Død – og hvad
så? har fundet sin løsning. For
det, der skete med Jesus i påsken,

skete for os. Meget træffende
bruger Jesus selv et billede fra
naturen om, hvad hans død betyder. Han sammenligner sin død
med et hvedekorn, der bliver lagt i
jorden – begravet så at sige -, men
derefter spirer det, vokser, sætter
aks og mange kerner. Det ene frø
bliver til mange frø. Hvis frøet
derimod ikke var blevet begravet
i jorden, ville det kun være det ene
frø (Joh 12,24). Påsken forkynder,
at Jesus overvandt døden, ikke for
sin egen skyld, men for vor skyld.
Som vi i naturen er vidne til, hvordan livet overvinder døden, sådan
er Jesu opstandelse et vidnesbyrd
om, at livet i os skal vokse, og
døden overvindes. Det liv blev
plantet i os, da vi blev døbt. Det
er som et frø, der vokser, men det
behøver næring. Den finder vi i
Jesu ord og i samvær med ham.
Lad os derfor komme til gudstjeneste og samles omkring ham og
lytte til ham. Så bliver det forår,
ikke bare i mark og have, men
også i vort sind og hjerte.
Påskemorgen slukker sorgen,
slukker sorgen til evig tid.
Den os har givet lyset og livet,
lyset og livet til dagning blid.
Påskemorgen slutter sorgen,
slukker sorgen til evig tid
(DS 230,1)
Michael H. Pilgaard

Hvem er de egentlig, dem
der sidder i menighedsrådet
I hvert kirkeblad vil to medlemmer præsentere sig (kort, men
godt…)
Menighedsrådsformanden
i Fjellerup:
Jeg hedder Jens Jørgen Thomsen.
Jeg er 55 år, er tømrer og frivillig
brandmand.
Jeg bor på Ågade 14 og er gift
med Birte.
Jeg har været medlem af menighedsrådet siden 1988, heraf de
sidste 12 år som formand.
Gennem årene har jeg været med
til en del ansættelser af både præster, gravere, kirkesangere og organister. Præsteboligen er blevet
renoveret, gårdspladsen er nyanlagt og sidst er kirketårnet blevet
restaureret. For at nævne nogle af
de større opgaver menighedsrådet
har beskæftiget sig med.
Hvad der er lige så vigtig er at
kirken i det daglige er der for
menigheden. At der er gudstjenester, sogneaftner, konfirmand- og
minikonfirmandundervisning,
kirkekor, kirkekaffe m.m.
Menighedsrådsformanden
i Glesborg
Jeg hedder Svend Erik Rasmussen,
er 45 år og bor i Glesborg. Jeg er

gift med Annelise, sammen har vi
2 piger på 14 og 18 år.
Mit arbejde er hos Aker Seafoods
på Grenå havn som lagermand.
Jeg blev valgt ind i menighedsrådet
første gang i 1992
og har været med lige siden, de sidst
6 år som formand i Glesborg.

Lidt fra præstens verden…
Ja så har jeg snart været jeres præst
i et halvt år, og nogle dejlige måneder har det været. Naturen og jer
rundt om i byerne og landområderne, oplevelserne er mange og ikke
mindst gode. For det er godt at være
præst her hos jer og jeg ser frem til
mange gode år iblandt jer. Før jeg
afslutter denne lille rose til jer alle,
vil jeg gerne benytte lejligheden til
at bekendtgøre en familieforøgelse
i præstegården – således vil der fra
og med den 18. april være to sjæle
mere i den kære præstegård: min
kære forlovede Ane og søde Clara
på 9, for på denne dag vies Ane
Jensen og jeg.
Sognepræst
Michael H. Pilgaard

En særlig tak
til en særlig præst
Pastor emeritus Bent Lumholt,
der på sin egen uforglemmelige måde satte sit præg på tiden
som vikarpræst her i Fjellerup
Glesborg pastorat, er død. Hans
begravelse i Grenaa kirke blev en
bevægende oplevelse ikke mindst
i kraft af en betagende korfremførelse af hans familie. Bent tilførte
præstemebedet et glimt i øjet, der
satte selv den snedigste djævel til
vægs. Bent din ligefremhed og
livsmod var til inspiration ikke
blot for menighed men også for
os kolleger. Med tak for hvad du
gav os, skal du vide du er savnet,
ikke glemt. Hvil i fred.
Sognepræst
Michael H. Pilgaard
Vær med i kampen
for en verden uden sult
1 marts sender Fjellerup - Glesborg sogn igen frivillige indsamlere på gaden for at hjælpe verdens
fattigste i kampen mod sult.
Det sker i en tid hvor stigende
fødevare priser presser verdens
fattigste hårdt.
Bekæmpelse af sult har været en
kernesag for Folkekirkens Nødhjælp næsten i 100 år. Derfor har
sogneindsamlingen 2009 focus
på sult.
Det er meget beskæmmen at vide,

at daglig, udmarvende sult er en
livsbetingelse for 850 millioner
mennesker kloden over. Og samtidig ved vi at der er mad til alle
i verden, hvis den blev fordelt
lige.
Vi ønsker en verden uden sult, og
derfor sender vi indsamlere på
gaden 1 marts.
Ønsker I/du at deltage i indsamlingen, så meld jer til indsamlingsleder for Fjellerup - Glesborg
sogn: Ulla Bang tlf. 86332411 el.
mobil. 53159586. el. mail: ubj@
norddjursnet.dk
I år sætter Folkekirkens Nødhjælps 123 genbrugsbutikker
focus på sulten i verden med en alternativ vinduesudstilling. Udstillingen er et forsøg på at give
sulten et visuelt udtryk.
Man kan også tilmelde sig som
indsamler i Genbrugsbutikken i
Fjellerup.
Med hilsen
Ulla Bang.

Pilgrimsvandring
og strandgudstjeneste
Pinsedag søndag den
31. maj 2009
Vi er alle rejsende i livet hver på
vores vandring. Det suser, det
bruser, det lufter og dufter. Vi vil
forsøge at skærpe vore sanser til

at møde Pinseånden sammen med
flere af sognene i området samt
præsterne fra Rimsø-Kastbjerg,
Fjellerup-Glesborg, GinnerupØrum og Stenvad sogne. Hele
vandringen bliver en tur på ca.
18-20 km, og der vil være mulighed for at stå på og stige af
efter behov, kræfter og helbred.

stedet. 14.00 Vandringen fortsætter mod Gjerrild Klint 15.30 Kaffe
ved Gjerrild Klint ved den gamle
vejrstation 17.30 Vesper på Maria
Hjerte Kloster Her slutter vandringen. Husk selv at medbringe drikkevarer til turen samt evt. regntøj,
paraply og endeligt godt fodtøj.
Alle er velkomne
Eva V. Andersen samt arbejdsgruppen af pilgrimsvandrere
og Michael H. Pilgaard

Vi starter i Hemmed Kirke med
morgensang, kaffe og rundstykker i våbenhuset kl. 8.00. Herfra
går vandringen gennem skovens
dybe stille ro i Hemmed Skov til
Albertinelund Camping og videre
mod Stavnshoved. For de der
ønsker at komme til strandgudstjeneste, sker det kl. 12.00 ved
det Gamle Ralleleje ved Gjerrild
Nordstrand. Kørsel dertil kan
ske i egen bil via Staunsborgvej
ved Fjeldholmlejren, indtil man
kommer til stranden ved resterne
af det gamle ralleleje. Det vil
være muligt at bestille kirkebil til
gudstjenesten dagen før.
13.00 frokost - spisning af medbragt madpakke. Det vil her være
muligt at købe drikkevarer på

Sang arrangementer
Langfredag musikgudstjeneste
Langfredag markeres i år ved en
særlig musikgudstjeneste i Glesborg kl. 15.00.
Igen i år vil vi få besøg af organist Michael Østergaard med
Brabrand kirkes kor og sopran
Charlotte Neumann.
Nærmere omtale vil blive annonceret i lokalaviserne.
Forårssang
Traditionen tro holder vi forårssang torsdag den 23. april, kl. 19
i Glesborg Sognegård.
Venlig hilsen
Klavs Erck og Anne Dorthe Birk

Sogneaftener
Arrangementer vil løbende blive
offentliggjort i de lokale blade
Konfirmationer i Fjellerup
og Glesborg kirker, forår 2009
Konfirmationerne vil blive afholdt på følgende vis:
Fjellerup konfirmander
26. april, I Fjellerup kirke
kl. 10.00
Glesborg konfirmander
3. maj, I Glesborg kirke
kl. 10.00
Norddjurs Friskole
konfirmander
8. maj, I Glesborg kirke
kl. 10.00
Djurslandsskolen konfirmander
10. maj, I Fjellerup kirke
kl. 10.00
Vel mødt til den festligste dag,
I længe har haft.
Michael H. Pilgaard

Salmebogsmaraton
Vi synger trøstigt videre (præster
går og kommer men salmebogen
består)
Hver gang fra kl. 19.00-21.15.
Spørgsmål om arrangementerne må gerne rettes til sognepræsterne Eva Andersen, tlf:
86384015 og Michael H. Pilgaard
tlf, 86317035.
Torsdag den 26. marts: Gjerrild præstegård. Der gennemgåes
334-364.
Torsdag den 30. april: Fjellerup
præstegård. Der gennemgåes
365-395.

Mini- konfirmander
i Fjellerup
Børn i 3. og 4. klasse inviteres til
mini-konfirmand 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 13.40 til 15.00 i konfirmandstuen i Fjellerup.
Børnene kører med skolebussen
til Fjellerup. De bliver kørt hjem
når vi slutter kl. 15.00.
Vi begynder hver gang med boller
og saftevand og slutter med frugt
og kage.
Vi slutter til påske.
Tilmelding og spørgsmål på 86
317035 eller email mig på mipi@
km.dk

Vær med til at fejre påsken….
Søndag d. 12. april holder vi festlig gudstjeneste for hele familien
og alle aldre i Glesborg kirke kl.
14.00 med trompetspil. Børnekirkekoret og konfirmander vil
deltage med indslag.
Derefter mødes vi i sognegården
til hygge. Der vil være sodavand/
kaffe og kage i konfirmandstuen.
Påskehilsner de ansatte ved
Glesborg kirke,
Glesborg menighedsråd
og Michael H. Pilgaard

Vel mødt til nogle sjove timer
Michael H. Pilgaard

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

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.

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.

Gudstjenester

Fjellerup

Glesborg

1. Marts	  9.00		
10.30
8. 		
10.30 		  9.00
15. 		
Fællesgudstjeneste i Ørum 10.00 for norddjurs sogne
22. 		
10.30		  9.00
29. 		  9.00 		
10.30
5. April
10.30		
Ingen		
9.		  9.00		
10.30		
10. 		
10.30		  9.00
12. 		  9.00		
14.00 *)
13. 		
Ingen		  9.00 JK
19. 		
19.00 Aftengudstjeneste		
Ingen
26. 		
10.00 Konfirmation		
Ingen
3. Maj
Ingen		
10.00 Konf.
8. 		
10.30		
10.00 Konf. NF
10. 		
10.00 Konfirmation DS		
Ingen
17. 		  9.00 JK		
Ingen
21. 		
Ingen		
10.30
24. 		
Ingen		  9.00 JK
31. 		
Fælles pilgrimsvandring og gudstjeneste i Gjerrild
JK= Jens Korsager

NF= Norddjurs Friskole DS= Djurslandsskolen

*) familiegudstjeneste med trompet
Sognepræst Michael H. Pilgaard træffes enten i præstegården eller pr.
tlf.: 86317035, mobil: 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

