KI RKE NYT
Glesborg - Fjellerup sogne
August – September 2010

Velkommen til vores nye organist Birthe Lorentzen
Vi byder Birthe Lorentzen rigtig hjertelig velkommen som
ny organist for Fjellerup-Glesborg sogne. Birthe er kendt
som en yderst kompetent og engageret organist, der ved
ﬂere lejligheder har trådt til bl.a. ved salmebogsmaraton.Vi
ser frem til et godt og inspirerende samarbejde
Farvel til vores kasserer Peter Bjerregaard
Vores kasserer Peter Bjerregaard, også kendt som kirkegårdsleder og graver i Auning, har efter ﬂere år hos os
fundet tiden inde til at takke af. Det har været en glæde at
samarbejde med Peter og vi ønsker ham alt godt fremover.
Velkommen til vores nye kasserer Arne Hansen
Et stort velkommen til kasserer i Glesborg menighedsråd
Arne Hansen, der overtager efter Peter Bjerregaard. Arne
kender vi fra et langt og godt samarbejde med Glesborg
kirke og menighedsråd, så det er en stor glæde at han også
vil bruge sine gode evner her hos os.
Vi glæder os til et godt samarbejde
Præsten holder ferie
Fra 18. oktober til og med d. 25 oktober.

at alle børn, der har lyst bærer frugt og grønt ind i kirken
og lægger det på høstbordet. Efter gudstjenesten er der lidt
godt til ganen og maven, Vi holder mini auktion over det
medbragte ”grønt” i konﬁrmandstuen, og hører lidt om det
at gå til konﬁrmandundervisning. Beløbet fra auktionen
går til mennesker, hvor livet ikke har givet megen frugt.

Det moderne liv har haft store konsekvenser for vilkårene
for og synet på ægteskaber. Hvad siger kirken og hvad er
meningen? V. Ulla Morre Bidstrup, lektor på Pastoralseminariet i Århus
Mød: Ulla Morre Bidstrup i Glesborg forsamlingshus
Pris inkl. Kaffe og kage kr.50

Salmebogsmarathon
Vi synger trøstigt videre (præster kommer og går 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 d. 30. september: Fjellerup præstegård. Der gennemgåes 561-588.
Torsdag d. 29. oktober: Gjerrild præstegård. Der gennemgåes 590-620.
BEMÆRK: Torsdag d. 18. november: Fjellerup præstegård. Der gennemgåes 621-650.

Thyra Frank
Torsdag d. 25. november 2010 kl. 19.30
Livsglæde og stjernestunder
Karismatisk, humoristisk og hjertevarme er blot
nogle af de ord, der beskriver Thyra Frank, der i
2008 blev kåret til årets ´´Alle Tiders Kvinde``.
´´Selv om man bliver gammel, skal man jo ikke
kede sig ihjel, vel´´ det er valgsproget for plejehjemsleder Thyra Frank fra plejehjemmet lotte på Frederiksberg. ´´ Hvordan skaber vi i fællesskab en dagligdag,
hvor alle på tværs af organisationen føler et medansvar for,
at nå målet – hverdag? Det giver Thyra sit bud på.
Mød: Thyra Frank i Fjellerup aktivitetshus
Pris inkl. Kaffe og kage kr.80

Koncert i Glesborg kirke med på slaget 12
Torsdag d. 4. november kl.19.00
Bandet med Anne Mette Elthen i fronten
vil synge nogen af de kendte Julesange/
salmer samt noget fra deres eget repertoire Billet salg ved kirken fra kl. 17.30
Priser: Voksen kr.120 Børn fra 12 til 15 år kr.60
Børn op til 11 år gratis
ARRANGØR: Fjellerup og Glesborg menighedsråd.

Efterårssang
Traditionen tro holder vi efterårssang i løbet af efteråret.
Tid og sted vil blive annonceret i avisen.
Høstgudstjeneste
Vær med til at fejre høsten og glæden over livet
Søndag d. 12. september i Glesborg, og d. 19. september i
Fjellerup holder vi festlig høstgudstjeneste for hele familien og alle aldre i kirken kl. 10.30. Vi begynder med

Sogneaften 2010
Menighedsrådene og præsterne i Rimsø-Kastbjerg-Fjellerup-Glesborg indbyder hermed til sogneaftener i 2010

Aftengudstjenester – Allehelgen
Vær med til at mindes de døde
Allehelgen fejres i år med to aftengudstjenester, henholdsvis:
Fjellerup, d. 7. november, kl. 17.00
Glesborg, d. 7. november, kl. 18.30
Efter prædikenen vil navnene på de mennesker, der er døde
i sognene, bisat eller begravet fra Fjellerup eller Glesborg
kirke blive læst op. Der er mulighed for at købe lys i våbenhuset til at sætte på gravene. Begge gange med altergang og
særligt udvalgte salmer til lejligheden.

14. og 15. september.) og det er en del af forløbet at man
kommer ti gange i kirke, således vil introduktionsgudstjenesten tælle med. Nærmere informationer vil følge. Konﬁrmandindskrivning sker i Ørum sognegård den 16. september.
Introduktions/familiegudstjenester for konﬁrmander:
Vi er ved at være ved vejs ende med introgudstjenesterne,
og vi byder velkomme til den sidste i rækken den 12. september, kl. 10.30 i Glesborg kirke for Djurslandsskole konﬁrmander og andre interesserede . Her vil præsten Michael
Pilgaard forklare de mange ting, der foregår i gudstjenesten
og vi mødes bagefter i sognehuset ved siden af kirken til
lidt spisning og en lille gennemgang af konﬁrmandundervisningen og selve konﬁrmationen. Alle er hjertelig velkomne.

Koﬁrmationerne i 2011 vil foregå således:
Fjellerup, Fjellerup konﬁrmander:
søndag den 24. april, kl. 10.00
Glesborg, Glesborg konﬁrmander:
søndag den 1. maj, kl. 10.00
Glesborg, Djurslandsskole konﬁrmander:
søndag den 8. maj, kl. 10.00
Konﬁrmandundervisning
Undervisningen begynder den 16. september i Ørum sognegård.(for Djurslandsskole konﬁrmander henholdsvis den

Ulla Morre Bidstrup
Tirsdag d. 5. oktober 2010 kl. 19.30
Gud vi skal giftes

Minikonﬁrmander i Glesborg
Hvad vil det sige at være mini-konﬁrmand?
Gennem fortælling, leg, drama, ﬁlm, musik og kreativ
udfoldelse føres børnene gennem hovedtrækkene i, hvad
kristendommen handler om. Børnene bliver kørt med
Taxabus efter skoletid. Kl.15.00 bliver børnene kørt hjem

G U DSTJ E N ESTE LISTE
September
5. 14.s.e. Trinitatis
12. 15.s.e. Trinitatis
19. 16.s.e. Trinitatis
26. 17.s.e. Trinitatis
Oktober
3. 18.s.e. Trinitatis
10. 19.s.e. Trinitatis
17. 20.s.e. Trinitatis
24. 21.s.e. Trinitatis
31. 22.s.e. Trinitatis

Fjellerup
Ingen
09.00
10.30*)
Ingen

Glesborg
09.00 JK)
10.30+*)
Ingen
09.00JK)

10.30
09.00 !)
10.30
Ingen
10.30

Ingen
10.30
Ingen
09.00JK)
09.00 !)

·

Kirkebil i Fjellerup og Glesborg: Alle der ikke
selv kan befordre sig til kirke er velkommen til at
bestille Nørager Taxa på tlf.: 86 486560. Man skal
blot ringe dagen før til Nørager Taxa, tilbuddet er
gratis. Der opfordres til at man benytter kirkebilen
de søndage, hvor der ikke er gudstjeneste i ens egen
sognekirke.
Sognepræst Michael H. Pilgaard træffes alle
hverdage enten i præstegården eller pr. tlf. 86317035.
mobilnr.: 20136135 og email: mipi@km.dk. Mandag
er præstens fridag.
Fjellerup og Glesborg pastorats hjemmeside
www.fjellerup-glesborg.dk
Redigeret af sognepræst Michael H. Pilgaard
til deres bopæl med taxa. Oversigt over forløbet vil følge.
Mini-konﬁrmandundervisningen begynder onsdag d. 15.
september og slutter 2. Søndag i advent med en festlig
familiegudstjeneste. Man behøver ikke at være døbt for at
deltage. Det er gratis at deltage.
TILMELDING SENEST onsdag den 8. september enten på papir eller mail mipi@km.dk
Hvis I har spørgsmål er I meget velkommen til at ringe på
86317035 eller på email mipi@km.dk
Vel mødt til nogle sjove timer. Michael H. Pilgaard, sognepræst og Charlotte Toft Neumann, medhjælper
Opfordring til alle!
Jeg vil gerne komme med den opfordring at man bidrager
med indlæg til Kirkenyt. 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

GOTTESDIENST

November
7. Alle helgen
14. 24.s.e. Trinitatis
21. Sidste s. i kirkeåret
28. 1.s. i advent
December
5. 2.s. i advent
12. 3.s. i advent

Fjellerup
17.00 ++)
10.30
Ingen
09.00 JK)

Glesborg
18.30++)
09.00
10.30 !!)
Ingen

Ingen
16.00***)

15.00 **)
09.00 JK))

·

WORSHIP
JK) Jens Korsager.
+*) Høst/konﬁrmandgudstjeneste

*) Høstgudstjeneste
++) Alle helgen gudstjeneste
**) Familiegudstjeneste m. mini
konﬁrmand
***) Familiegudstjeneste m. lucia
!) Kirkekaffe i våbenhuset.
!!) Kirkekaffe med rundstykker op
til gudstjenesten 10.30

KLIP UD OG GEM!F

Velkommen
til 2. udgave af kirkenyt og ikke mindst velkommen til
et spændende efterår i Fjellerup og Glesborg kirker og
sognehuse. Husk at følge med på sognets hjemmeside
www.fjellerup-glesborg.dk

