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Fjellerup

I påskens tegn
Mens jeg sidder og skriver disse
linjer er vore to sogne ligesom
det øvrige Danmark klædt i hvidt.
Efter mange år blev det endelig i
vinter i sneens tegn. Om kort tid er
det påske, og det betyder, at alting
står i påskens tegn. Ordet påske
betyder egentlig forbigang. Navnet
har sin baggrund i, at dødsenglen i
den første påskenat, da israeliterne
skulle være rede til at bryde op
og forlade Egypten, gik forbi de
døre, hvor der var smurt blod på
dørstolperne (2 Mos. 12,13). På
den måde kom blodet til at blive
et tegn på liv.
Når vi i den kristne menighed
fejrer påske, får denne symbolik
en videreførelse i Jesu død. Inden
sin død gav Jesus udtryk for, at
hans blod, det vil sige hans liv, blev

udgydt til syndernes forladelse.
Det betyder, at Jesus går i døden i
stedet for os. Den død, der venter
os alle, den har han taget fra os.
Og det har han gjort effektivt, for
Jesu liv endte ikke i dødens grav.
Jesus sejrede over døden, og den
første påskedag kom han til sine
disciple og opmuntrede dem med
sin fredshilsen. Derfor vover vi ved
hver begravelse, hvor døden ofte
er så ubarmhjertigt nærværende,
at lovprise Gud, fordi han i dåben
har genfødt os til et levende håb i
kraft af Jesu opstandelse.
Udgydelsen af Jesu blod signalerer hans død, men samtidig
er det for os et livets tegn, fordi
hans død blev til liv for os. Denne
dobbelthed af død og liv kommer
måske allerstærkest til udtryk i

korset. Korset var på Jesu tid den
måske mest forsmædelige dødsstraf i Romerriget. Det var et tegn
på den dybeste fornedrelse og
afmagt at blive dømt til at dø på
et kors, men Jesu opstandelse gav
korset en ny dimension: Nu var det
ikke længere blot et dødens tegn,
men også et tegn på liv. Derfor
kom korset også meget tidligt til at
symbolisere livets træ, det træ, der
stod i Edens have, og som Gud hindrede mennesker i at få adgang til
(1 Mos 3,22). Når korset får denne
betydning, bliver det understreget,
at kilden til evigt liv vælder os i
møde fra Jesu kors.
Jesu kors symboliserer kampen
mellem liv og død og livets sejr
over døden. At leve i påskens tegn
betyder derfor at leve i frihed:
frihed fra synd og død og evig
undergang, frihed til et liv i håb under vor korsfæstede og opstandne
frelsers velsignelse. Og hvem har
ikke brug for det?

HVAD GØR MAN

– fra tid til anden vil der være
forklaringer på nogle af de funktioner, kirken udøver, hvor, hvad
og hvorledes?

Fødsel

Præsten i det sogn, du bor i, skal
have besked om fødsler.
Normalt udleverer jordemoderen
den fødselsanmeldelse, du skal
udfylde og aflevere til præsten senest 14 dage efter fødslen. Husk at
medbringe den udfyldte ”Omsorgs
og ansvarserklæring”, hvis ikke I
er gift.

Lad vaje højt vort kongeflag!
Lad flyve korsets banner!
Til heltedød på sejrens dag
det sine kæmper danner.
Påmind os kun, vort sejrstegn,
om Herrens død og pine!
Thi under hver en himmelegn
derved han frelste sine. Den danske
Salmebog nr 211, vers 1-2.
Glædelig påske
Michael H. Pilgaard

Dåb og navngivelse

Et barn skal have et navn senest
seks måneder efter fødslen.
Det sker enten ved dåb eller navngivelse. Henvendelse sker i begge
tilfælde til præsten. Skal barnet

døbes vælges mindst tre og højest
fem faddere, som alle skal være
døbte og over konfirmationsalderen.

Navneændring

Ønsker du at ændre navn rettes henvendelse til præsten i dit
bopælssogn, som kan orientere
om mulighederne og hjælpe med
udfyldelsen af ansøgningen. Det
koster 460 kr. at få behandlet en
ansøgning om navneændring.
Navneændring i forbindelse med
vielse er dog gratis.
Blanketter til navneændring og
vejledning om betaling af gebyr
findes på www.personregistrering.
dk eller udleveres hos præsten.

Konfirmation

Børn indskrives til konfirmation
på 7. klassetrin. Konfirmationer
i Fjellerup er fremover altid den
sidste søndag i april, i Glesborg
altid den første søndag i maj, for
Djurslandsskolen altid den 2. søndag i maj.

Vielse

Datoen for vielsen aftales med
præsten. Cirka fire måneder før
vielsen rettes henvendelse til
rådhuset om udstedelse af en
prøvelsesattest. Prøvelsesattesten
afleveres til præsten sammen med
navne og adresser på to vidner ved
samtalen forud for vielsen.

Dødsfald

Så snart det er muligt, og senest to
dage efter dødsfaldet skal præsten
underrettes. Bedemanden vil ofte
være behjælpelig med dette.

Bortkomne attester

Har du mistet din dåbsattest eller vielsesattest kan du gratis få
udstedt en ny. Henvendelse skal
ske til præsten i det sogn, hvor du
bor. Attester kan i de fleste tilfælde
laves på et øjeblik, og derefter
sendes til din folkeregisteradresse

eller udleveres mod forevisning af
billedlegitimation.

Folkekirkens Nødhjælps
årlige sogneindsamling
søndag d. 7 marts

Temaet for indsamlingen er igen i
år: Bekæmpelse af sult hos verdens
allerfattigste.
Indsamlerne mødes i konfirmandstuen kl. 10 og fordeles til planlagte ruter i Fjellerup, Glesborg,
Stenvad, Tranehuse og evt. Bønnerup.
De der ønsker at være indsamlere
kan tilmelde sig som indsamler på
tlf. 86 33 24 11 eller mobil: 53 15
95 86.
For yderligere information til artiklen i kirkebladet kan du gå ind på:
www.sogneindsamling.dk
Der vil blive serveret sodavand og
kaffe med kage til indsamlerne og
vi har de sidste år haft glæde af stor
hjælp til indsamlingen af elever fra
Efterskolen.
Mvh.
Indsamlingsleder Ulla Bang

Langfredag musikgudstjeneste i Glesborg kirke

Langfredag d. 2. april, kl. 16.00
afholder vi en særlig musikgudstjeneste i Glesborg kirke, kl. 16.00.
Her vil organist Michael Østergaard med Brabrand kirkes kor og sopran Charlotte Neumann sørge for
en stemningsfyldt gudstjeneste.
For øvrige arrangementer følg med
i ugeavisen.

Musikgudstjeneste
i Fjellerup kirke

2. søndag efter påske, d. 18. april,
kl. 16.00, holder vi en særlig musikgudstjeneste med altergang.
Grenaa koret medvirker under
gudstjenesten.

Forårssang i Glesborg

Kom og vær med til at forskønne
foråret med en herlig gang forårssang med organist Anne Dorte
Birk og kirkesanger Klavs Erck,
desuden medvirker sognets præst
Michael H. Pilgaard.
Tirsdag d. 20. april i Glesborg
sognehus, klokken 19.00.

Konfirmationer i Fjellerup og
Glesborg kirker, forår 2010

Fremover vil konfirmationer
blive holdt således:
Fjellerup: altid den sidste søndag i
april, Således den 25. april.
Glesborg: altid den første søndag i
maj, Således den 2. maj.
Djurslandsskolen: altid den anden
søndag i maj, Således den 9. maj.

Klokkeslæt er altid 10.00.
Varighed varierer efter antal konfirmander men 1 time minimum
med op til 15 minutter ekstra tid,
skal man nok regne med.
På dagen ankommer man ½ time
før, så der er tid til at komme til
rette.
Konfirmandernes navne vil blive
offentliggjort i avisen ugen før
konfirmationen
Vel mødt til en dag for livet.
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: 86 38 40 15
og Michael H. Pilgaard tlf, 86 31
70 35.
Torsdag d. 25. marts: NB! Gjerrild præstegård. Der gennemgåes
531-560.

Mini- konfirmander i
Fjellerup – det er ikke for sent
at være med

For børn i 3. og 4. klasse. 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.
Tilmelding og spørgsmål på 86 31
70 35 eller email mig på mipi@
km.dk
Vi afslutter med festlig familiegudstjeneste palmesøndag d. 28.
marts, kl. 14.00 i Fjellerup, hvor
minierne medvirker.
Forårshilsener Charlotte Neumann og Michael H. Pilgaard

Man går ind på det link, som
hedder ”kontakt og adresser” og
udfylder web-formularen.

Børne-kirkekor for børn
i alle aldre

Børne-kirkekoret 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

Sognets hjemmeside

www.fjellerup-glesborg.dk
Hvor 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, mm).
Det er også muligt at skrive til et
af menighedsrådene eller sognepræsten.

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

Folkekirkens Nødhjælps
Sogneindsamling

Siden 1999 har Folkekirkens
Nødhjælp haft en årlig sogneindsamling, og har ialt samlet over
133 mill. kr. ind til arbejdet blandt
de mest udsatte mennesker på
kloden.
I 2009 alene, samlede 22,000
indsamlere 16 mill. kr. ind i bøsserne.
Det er meget tilfredsstillende at
samle ind til Folkekirkens Nødhjælps arbejde, idet jeg vèd at 90%
af de indkomne midler, går direkte
til hjælpearbejdet blandt Verdens
aller fattigste mennesker. Hjælpen
består i hjælp til selvhjælp, således
at nødhjælpen formidler hjælp til
nødlidende ved at f.eks. sædekorn
som de kan så og derved brødføde
sig selv og deres familier.
Det vil også sige at kun 10% går til

administration af nødhjælpen.
Her i Fjellerup har vi stor hjælp
af efterskolens elever, som 2 og
2 gerne går rundt med bøsserne
første søndag i marts. En af lærerne
på skolen er behjælpelig med at
motivere eleverne og få dem til at
deltage i indsamlingen
Indsamlingen foregår d. 7. marts
og vi mødes i Fjellerup præstegårds konfirmandstue kl. 10. Her
får vi uddelt bøsser og ruter samt
andet indsamlingsmateriale. Indsamlingen varer ca. 3 timer.
Der vil være kaffe og kage og sodavand når vi vender tilbage efter
indsamlingen.
Meld dig som indsamler til indsamlingsleder Ulla Bang tlf. 86 33
24 11 mobil. 53 15 95 86 el. mail:
ubj@norddjursnet.dk

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 Pape, 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, tlf. 86
83 65 55.
Organist: Anne Dorte Birk, tlf. 86
37 62 02.

Gudstjenester

Fjellerup

Marts
21. Mariæ Bebudelse
28. Palmesøndag

ingen		 10.30
14.00**		 10.30

Glesborg

April
1. Skærtorsdag
19.00+		 17.00
2. Langfredag
ingen		 16.00++
4. Påskedag
10.30		 15.00*
5. 2. påskedag	  9.00 JK		 ingen
11. 1. s. e. påske
ingen 		  9.00 JK
18. 2. s. e. påske
16.00+/+ 		 ingen
25. 3. s. e. påske
Konfirmation 10.00 FJ		 ingen
30. Bededag
Ingen		 10.30
Maj
2.
9.
13.
16.
23.
24.
30.

4. s. e. påske
ingen		 Konf. 10.00 GL
5. s. e. påske
ingen		 Konf. 10.00 DJ
Kristi Himmelfart
10.30		  9.00
6. s. e. påske
10.30		 ingen
Pinsedag	  9.00!		 10.30
2. pinsedag
10.30		 ingen
Trinitatis
ingen		  9.00 JK

Juni
6. 1. s. e. Trinitatis	  9.00		 10.30
13. 2. s. e. Trinitatis
10.30		  9.00
JK: Jens Korsager

*) Familiegudstjeneste
**) Familiegudstjeneste m.
Minikonfirmand
***) Familiegudstjenste med
Grenaa FDF musikorkester
+) Aftengudstjeneste
++) Musikgudstjeneste

!)
+/+)
FJ:
GL:
DJ:

Kirkekaffe i våbenhuset
Musikgudstjeneste m. altergang
Fjellerup konfirmander
Glesborg konfirmander
Djurslandsskole konfirmander

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

