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Ved juletid
Tiden op til jul er noget ganske
særligt. Selv om dagene er årets
korteste og mørkeste, er det, som
om netop denne tid er årets højdepunkt. Præsten Vilhelm Gregersen
giver et blomstrende udryk for det,
når han synger:
Der er noget i luften,
jeg ved ikke hvad,
som forår, skønt skoven
har mistet hvert blad,
der er noget i luften
som rosernes duften,
som fuglenes fryd,
skønt rosen er falmet,
og fuglen
er draget mod syd.
Det er godt, om denne stemning
af fortryllelse kommer til at åbne
vort sind for julens egentlige

hemmelighed. Julens dufte, julens
udsmykning og julens lys skulle
gerne tjene til at pege på denne
hemmelighed, for den er julens
centrum; alt det andet er periferi.
Det vil sige: Det får kun mening i
kraft af det, der er i centrum: Julens
hemmelighed.
Julens hemmelighed har noget
med julegaver at gøre. Når julegaverne er købt, så bliver de gemt
væk, så ingen undtagen giveren
ved, hvor gaverne befinder sig.
”Hvad er der i pakkerne?” tænker
de forventningsfulde modtagere,
men det får de ikke at vide, det
er en hemmelighed. Sådan er det
også med julens hemmelighed.
Hvad har Gud til os? Ingen kunne
regne det ud, for hans gave er så
enestående, at den overgik menneskets fatteevne. Gud sender ikke

bare et menneske til os; han nøjes
heller ikke med at lade et budskab
lyde, nej: han sender sin egen
søn. Her når Guds gavmildhed
sit klimaks. Den tanke udtrykker
Hebræerbrevets forfatter meget
smukt i indledningen til sit brev.
Han skriver:
Mangfoldige gange og på mangfoldige måder har Gud i fortiden
talt til fædrene gennem profeterne,
men nu ved dagenes ende har han
talt til os gennem sin søn.
Gud sender søn til os som et lille
hjælpeløst spædbarn. Her er virkelig tale om Guds magt, klædt
i afmagt. I den forstand har Johannes Johansen ret, når han om
Jesusbarnet synger:
Det var ikke et barn som de
andre
der blev født under himlen den
nat,
det var Gud selv, der nu ville
vandre
for at finde på jorden sin skat.
Det er den hemmelighed, julen
åbenbarer for os og giver os del i.
Gud er ikke den vrede Gud, ellers
havde han ikke sendt sin søn til os
og gjort det på en så paradoksal
måde; nej han kommer til os for at
nå os med sin kærlighed. Brorson
udtrykker det på den måde
Gud er nu ikke længer vred,
det kan vi deraf vide,
at han har sendt sin søn herned
for verdens synd at lide.

Guds julegave viser os Guds
kærlighed. Med den byder han
os inden for i stalden til barnet i
krybben for med ham at dele den
store juleglæde. Får vi del i den,
så bliver det i sandhed jul for os.
Med det håb ønsker jeg alle en
glædelig jul.
Michael H. Pilgaard

Høstoffer fra
høstgudstjenester 2009

Årets høstgudstjenester i Fjellerup
og Glesborg kirker gav god frugt.
Indsamlingen i kirken og den efterfølgende auktion over frugt og
grønt i sognehuset gav rigt udbytte.
Pengene går i år til Faraja Home i
Tanzania og til børnetelefonen i
Danmark. Faraja Home i Tanzania, arbejder for uddannelse og
en bedre fremtid for udstødte og
handicappede børn i Afrika. Børnetelefonen sikrer, at børn og unge
i vanskeligheder kan ringe anonymt og få et lyttende øre, råd og
hjælp. For nærmere beskrivelse af
arbejdet i Faraja Home i Tanzania,
se http://faraja.homepage.dk
For nærmere beskrivelse af Børnetelefonens arbejde, se http://www.
bornsvilkaar.dk/ForBornOgUnge/
TopLinks/Kontakt.aspx
Tak til alle, der var med til at gøre
det til en levende og farverig oplevelse for alle.
Menighedsrådene og ansatte ved
Fjellerup og Glesborg kirker
og Michael H. Pilgaard.

Kirkebladets fremtid

Dette nummer skulle have været
det sidste til at udkomme i bladformat. Herefter skulle vi gå over
til avissider. Imidlertid er dette udskudt grundet leveringsproblemer
i sommerhusområderne. Nærmere
information vil følge, når der foreligger en afklaring. Det ændrer
dog ikke ved, at vi gerne modtager
indlæg med mere. Så går du rundt
med en lille skribent i maven, så
send blot trygt indlæg ind.
Fjellerup og
Glesborg menighedsråd
og Michael H. Pilgaard.

Hvem er de egentlig, dem der
sidder i menighedsrådet?
I hvert kirkeblad vil to medlemmer
præsentere sig (kort, men godt…)

Kassereren i Fjellerup:

Jeg hedder Peter Bjerregaard og
bor her i Fjellerup. Jeg er 38 år og
arbejder pt. som graver ved Auning
Kirke. Jeg valgte i sin tid at blive
kasserer ved Fjellerup Kirke efter
opfordring, da den tidligere kasserer rejste fra byen. Det skete i 2003,
og jeg er det således den dag i dag
- valgt uden for menighedsrådet.
Men med til møderne. Nu hedder
det blot regnskabsfører.
Jeg er glad for på denne måde at
kunne være en del af folkekirken
- også hvor jeg bor. Folkekirken
er for mig en bevaringsværdig
”institution”, som er med til at
bevare kontinuiteten og sammen-

hængskraften i samfundet, på tværs
af alle skel.

Kassereren i Glesborg:

Mit navn er Arne Hansen, født og
bosiddende i Glesborg. Jeg har
haft egen revisionsvirksomhed i
over 30 år og er som medlem af
Glesborg Menighedsråd i gang
med den 3. valgperiode. Her varetager jeg funktionen som kasserer.
Der har været spændende opgaver
og mange udfordringer med bl.a.
anskaffelse af Sognehus, nyt orgel,
samt ansættelse af ny kirkesanger,
organist, graver og præst. Vi har
i menighedsrådet haft et godt og
givende samarbejde - både indbyrdes, med personalet og menighedsrådet i Fjellerup.

En særlig tak til vores
minikonfirmandhjælper
Gunhild Odgaard

Gunhild har gennem en årrække
været en utrættelig og engageret
kraft på alle områder i undervisningen og samværet med minierne.
Med lune, opfindsomhed og børnetække har hun gjort sit til, at
undervisningen er det, den er i dag.
Imidlertid har Gunhild nu valgt at
holde efter denne sæson. Herfra
skal lyde en stor tak til Gunhild for
hendes indsats i børnearbejdet.

Velkomnmen til vores nye
minikonfirmandhjælper

I år byder vi velkommen til vores
nye minikonfirmandhjælper Char-

lotte Neumann, der er kirkesanger i
Ørum, Ginnerup og Stenvad sogne.
Charlotte har især arbejdet med
sang og drama, så der er meget
godt i vente.
Rigtig hjertelig velkommen.
Sognepræst Michael H. Pilgaard

du har lyst, så øver organist Anne
Dorte Birk Luciaoptoget fredag
den 11. december i konfirmandstuen i Fjellerup, kl. 15.30. For
nærmere information og tilmelding
kontakt organist Anne Dorte Birk
på telefon 86 37 62 02.
Advents-hilsner organist AnneDorthe Birk, kirkesanger Klavs
Erck og Michael H Pilgaard.

Julesang i Glesborg kirke
tirsdag d. 15. dec. kl. 19.00

Familie- og adventsgudstjeneste i Fjellerup med Luciaoptog og børnekirkekor

Fjellerup kirke søndag den 13.
december, kl. 15.00 med efterfølgende saftevand/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.
Vi har brug for nogle børn til Luciaoptoget! Kom og vær med. Hvis

Vi vil denne gang synge nogle af
julens dejlige salmer og lytte til et
par læsninger, der hører adventstiden til. Efterfølgende vil der være
æbleskiver, sodavand og gløgg i
sognehuset.
Advents-hilsner organist AnneDorthe Birk, kirkesanger Klavs
Erck, præst Michael H. Pilgaard
og Glesborg menighedsråd.

Kom til festlig Gospel gudstjeneste i Glesborg Kirke

Den 7. februar, kl. 15.00 holder
vi festlig gospelgudstjenste med
konfirmander, en helt særlig forrygende og helt op af bænkene
oplevelse: du går derfra som et nyt
menneske.
Gospelkoret ledes af Rune Herholdt og hans band.
Konfirmanderne møder op kl.
12.00, hvor vi har workshop for
konfirmanderne som optakt til
gudstjenesten.
Glade gospel hilsener
Michael H. Pilgaard.

Vær med til fælles gudstjeneste for sognene i Norddjurs

Den 7. marts, kl. 10.00 holder sognene fællesgudstjenste i Glesborg
kirke. Vær med til at dele glæden
over samværet og sammenholdet
i kirken.
Vel mødt til en rig oplevelse
Michael H. Pilgaard.

Sognearrangementer

(Øvrige Sogneaftenarrangementer
vil løbende kunne ses i avisen.)
”Fra vikingerne til
A.P. Møller – kirken rejste med”
Ronald Pedersen, sømandspræst
gennem en menneskealder, kommer og fortæller om et langt,
spændende liv blandt søens folk fra
Grønland til Hong Kong. Velkommen til en aften med skumsprøjt og
salt i årerne.
Det er tirsdag den 19. januar, kl.
19.30 i Glesborg forsamlingshus.
Med Venlig Hilsen Menighedsrådene i Rimsø-Kastbjerg og
Fjellerup-Glesborg.
”Fra vikingerne til
A.P. Møller – kirken rejste med”

”Den bekymrede folkekirke”

Kom til en inspirerende aften,
hvor vi får en spændende indsigt i

folkekirkens arbejde og dens plads
i vores moderne samfund.
Det er tirsdag den 16. februar, kl.
19.30 i Glesborg forsamlingshus.
Med Venlig Hilsen Menighedsrådene i Rimsø-Kastbjerg og
Fjellerup-Glesborg.

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. 86 38 40 15 og
Michael H. Pilgaard tlf. 86 31 70
35.
Torsdag d. 28. januar: Gjerrild
præstegård. Der gennemgåes
471-500.
Torsdag d. 25. februar: Fjellerup præstegård. Der gennemgåes
501-530.
Torsdag d. 25. marts: Fjellerup
præstegård. Der gennemgåes
531-560.

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. Man behøver ikke at
være døbt for at deltage, og man
kan være med et par gange for at

”snuse” til det. Børnene er altid
velkommen til at tage forældre,
bedsteforældre og andre med. Det
er gratis at deltage.
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 altid med boller og
saftevand og slutter med frugt.
Derefter går vi på opdagelse i
kirken, hører spændende fortællinger, leger, har dagens tema og
laver en kreativ aktivitet i denne
forbindelse og slutter med en sang.
Oversigt over forløbet vil følge.
Vi begynder onsdag d. 13. januar
og slutter igen til påske.
Tilmelding og spørgsmål på tlf. 86
31 70 35 eller email mig på mipi@
km.dk
Vær opmærksom på at der også
er mini-konfirmandundervisning
i Gjerrild, for de børn, der hører
til Gjerrild.
Vel mødt til nogle sjove timer
Michael H. Pilgaard

Børnekirkekor for børn
i 3.-4.-5. klasse

Børnekirkekoret fortsætter sin
glade sang i foråret. Så kom og
oplev nogle lærerige og sjove
sangtimer, der udbetales løn.
Forudsætninger: Ingen, andet end
lysten til at synge.
Vil du vide mere, så ring gerne til

organist og korleder Anne Dorte
Birk på 86 37 62 02.
Vi glæder os til at se nye såvel som
gamle sangere.
Kor-hilsner Anne Dorte Birk.

Fastelavn er mit navn….

Søndag d. 14. 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

Sognets hjemmeside

www.fjellerup-glesborg.dk
Her kan man bl.a. finde
følgende:
Kirkebladet, Gudstjeneste-tider.
Årets konfirmander. Navne og
adresser på ansatte og menighedsråd. Link til andre kirkelige
sider. Hvad gør jeg ved livets store
mærkedage? (fødsel, dåb, bryllup,
dødsfald, m.m.)

Det er også muligt at skrive til et
af menighedsrådene eller sognepræsten.
Man går ind på det link, som
hedder ”kontakt og adresser” og
udfylder web-formularen.
Har man ideer til aktiviteter, oplevelser, gode historier eller andet
godt, er man velkommen til at kontakte os. Vi ønsker en levende og
alsidig hjemmeside, der ikke bare
oplyser men også vedkommer alle.
Med tiden vil den blive udbygget
med flere indslag, så følg blot med
fra tid til anden.
Med venlig hilsen
menighedsrådene
i Fjellerup og Glesborg

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. 86 38 71 30.
K-Klubben for alle børn i 4.-5.6. og 7. klasse, fra kl. 19.00 til
kl. 21.15 hver onsdag i KFUM
og K-huset. Kontaktperson:
Søren Bo, tlf. 86 38 74 70.
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. 86 38 10 49.

Kirkebil i Fjellerup og Glesborg:
Alle, der ikke selv kan befordre
sig til kirke, er velkommen til at
bestille Nørager Taxa på tlf. 86 48
65 60. Man skal blot ringe dagen
før til Nørager Taxa, og ikke som
tidligere først inden søndag morgen kl. 8.00. – tilbuddet er gratis.
Der opfordres til, at man benytter
kirkebilen de søndage, hvor der
ikke er gudstjeneste i ens egen sognekirke. Den er jo ganske gratis.
Sognepræst Michael H. Pilgaard
træffes enten i præstegården eller
pr. tlf. 86 31 70 35. mobilnr.: 20
13 61 35 og email: mipi@km.dk
Mandag er præstens fridag.
Menighedsrådet i Fjellerup
kan kontaktes pr. email:
8159@sogn.dk
Menighedsrådet i Glesborg
kan kontaktes pr. email:
8160@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. 12-12.30.
Kirkesanger: Klavs Erck. OBS:
Nyt telefonnr.: 86 83 65 55.
Organist: Anne Dorte Birk,
telefon 86 37 62 02.

Gudstjenester

Fjellerup

December
13. 3. s. i advent
20. 4. s. i advent
24. Juleaften
25. Juledag
26. 2. juledag
27. Julesøndag

15.00 **
ingen
ingen
10.30
14.30
16.00
ingen
10.30
14.30
ingen
ingen	  9.00 JK

Glesborg

Januar
1. Nytårsdag
16.00 +
ingen
3. Hellig 3 konger	  9.00
10.30		
10. 1. s. e. H.3.K.
ingen	  9.00 JK
17. 2. s. e. H.3.K.
10.30
ingen
24. Sidste s. e. H.3.K.	  9.00 !
10.30
31. Septuagesima
10.30	  9.00
Februar
7. Seksagesima
14. Fastelavn
21. 1. s. i fasten
28. 2. s. i fasten

ingen
15.00 ++
14.00 ***
10.30
ingen	  9.00 JK
10.30 !
ingen

Marts
7. 3. s. i fasten
14. Midfaste

ingen
10.00 +++
10.30	  9.00

JK: Jens Korsager
**) familiegudstj. m. Lucia
***) familiegudstjeneste
med tøndeslagning
+)

m. efterfølgende kaffe og kage

!)

Kirkekaffe i våbenhuset

++) fælles gospel-gudstjeneste
med konfirmander
+++) Fællesgudstjeneste
Norddjurs sogne

Præsten holder ferie

Jeg holder ferie fra og med 15.
februar til og med 22. februar. I
det tidsrum varetages embedet
af min kollega, sognepræst
Jens Korsager, Ørum. Han er at
træffe på tlf. nr.: 86 38 10 85

Redigeret af sognepræst Michael H. Pilgaard
Kolind Bogtrykkeri I/S

