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Glesborg - Fjellerup sogne
MARTS - MAJ 2011

Nyt - Nyt: Navneændringer, fødselsanmeldelser og omsorgs-og ansvarserklæringer, navngivning uden dåb eller
er der behov for en ny attest, skal der fremover rettes henvendelse til: Præstesekretær Anna Nielsen, Veggerslev
Præstegård, Grenaavej 44, 8500 Grenaa. Træffetid mandag - torsdag kl. 8.00 - 12.00 tlf.nr. 86 33 21 61.
Ændring af telefonnummer til Fjellerup-graver Pernille Munk: Fremover træffes graveren på tlf.: 40454683
Salmebogsmaraton
Torsdag d. 31. marts fra kl. 19.00-21.15.: Gjerrild præstegård. Der gennemgåes 574-587. Spørgsmål om arrangementerne må gerne rettes til sognepræsterne Eva Andersen,
tlf: 86384015 og Michael H. Pilgaard tlf: 86317035.
Familiegudstjenester
Fastelavn er mit navn….
Søndag d. 6. marts holder vi fastelavns- gudstjeneste for
hele familien og alle aldre i Fjellerup kirke kl. 16.00. 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
Minikonﬁrmandgudstjeneste
Traditionen tro afslutter vi minikonﬁrmandforløbet med en
festlig familiegudstjeneste, hvor minierne opfører et lille
kirkespil. Kom til en glad og festlig gudstjeneste i Fjellerup
kirke den 17. april, kl. 14.00.
Folkekirkens Nødhjælps årlige landsindsamling
foregår søndag d. 13 marts 2011
Som de tidligere år er temaet for indsamlingen SULT. I år
er temaet udvidet til ”SLUT SULT. NU”. Det er fordi det
nytter. Ved Nødhjælpens indsats, er der de senere år f.eks.
kommet 28 mill. ﬂere børn i skole, og antallet af fattige
er reduceret med 400 mill. hiv/aids kurven er knækket og
børn i Afrika der smittes med mæslinger er reduceret med
90 %. Det synes vi er Verdens bedste nyheder og vi tror stadig på et LIV FØR DØDEN: Læs mere om sogneindsam-

Opstandelsens under
”Men nu er Kristus opstået fra de døde som førstegrøden
af dem, der er sovet hen.” Sådan skriver Paulus i sit første brev til menigheden i den store græske by Korinth.
Anledningen er, at der er nogle i Korinth, der har fået
store vanskeligheder med budskabet om, at Jesus virkelig
skulle være opstået fra de døde. Derfor må Paulus gentage dette budskab over for dem.
De ﬂeste af os kan vist godt forstå korintherne. Ligesom
de må vi spørge: Hvordan kan det gå til?” Svaret på det
spørgsmål lyder: Der er tale om et under. Et under er en
begivenhed, der forundrer os, forbavser os, ja gør os målløse, for et under er en begivenhed, der ikke kan forklares
ved hjælp af fornuftens oplysning. Underet peger ud over
os selv. Underet vil skærpe vores opmærksomhed om en
dimension i vor tilværelse, der ligger uden for os selv. Det
er den dimension, vi kalder for Gud.
Hvad er det da, opstandelsens under fortæller os om
Gud? Det fortæller os, at Gud er herre over liv og død.
Det fortæller os, at han har magt til at bryde dødens bånd,
og det fortæller os, at den magt viser han os ved at op-

lingen på: sogneindsamling@dca.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. Meld dig som indsamler for sognet til: Indsamlingsleder, Ulla Bang Jensen. Fjellerup. Tlf. 86332411.
mail: ubj@norddjursnet.dk
Mvh. Indsamlingsleder Ulla Bang

SOGNE- OG MUSIKARRANGEMENTER
VIL LØBENDE KUNNE SES I AVISEN
Søndag d. 13. marts 2011 kl. 14.00:
Thyra Frank

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,Forårssang
Traditionen tro vil der blive afholdt forårssang i Glesborg
sognehus, onsdag den 13. april, kl. 19.00. Kom og syng
med.
Venlig hilsen Klavs Erck og Birthe Lorentzen
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 Toft Neumann.

G U DSTJ E N ESTE LISTE
Marts
6. Fastelavn
13. 1.s. i fasten
20. 2.s. i fasten
27. 3.s. i fasten
April
3. Midfaste
10. Mariæ bebudelse
17. Palmesøndag
21. Skærtorsdag
22. Langfredag

Fjellerup
16.00 *)
Ingen
Ingen
9.00 PD
Fjellerup
10.30
Ingen
14.00 **)
Ingen
Ingen

Glesborg
Ingen
9.00 PD
10.30
Ingen
Glesborg
Ingen
Ingen
Ingen
9.00 PD
15.00 PD

·

rejse Jesus fra de døde. Og endelig fortæller det os, at
han gjorde det for vor skyld. Paulus minder jo ikke blot
korintherne om, at Kristus er opstået. Han føjer til: ”som
en førstegrøde af dem, der er sovet hen.” Med andre ord:
når Kristus er opstået, så indebærer det, at enhver, der
tror på ham, skal opstå med ham. For lige så lidt som
Kristus døde for sig selv, lige så lidt opstod han for sig
selv. Han døde for vor skyld, og han opstod for vor skyld.
Det er kristendommens grundlæggende budskab. Det er
det budskab, vi fejrer i påsken, ja ikke alene i påsken,
men ved hver eneste gudstjeneste.
Af det under udspringer det kristne håb om dødens
endelige overvindelse, når Kristus kommer igen for at
forenes med os i sit evige rige. Derfor kan vi også med
Martin Luther synge:
I dødens bånd vor frelser lå, for verdens synd
hengivet, men herlig kunne han opstå
og skænked mildt os livet; thi er hans folk nu
sjæleglad og takker Gud i allen stad
og synger for Jesus Kristus:
Halleluja!

Musikaften med Grenaa koret
Tirsdag den 5. april, kl. 19.00 i Glesborg kirke holder vi en
særlig musikaften med Grenaa koret.
Konﬁrmationer i Fjellerup og Glesborg kirker,
forår 2011
Fremover vil konﬁrmationer blive holdt således:
Fjellerup: Sidste søndag i april, således den 24. april.
Glesborg: Første søndag i maj, således den 1. maj.
Djurslandsskolen*: 2. søndag i maj, således den 8. maj.
* Konﬁrmationspræst er i år Peter Danielsen. Klokkeslæt
er altid 10.00.
Kirkebil i Fjellerup og Glesborg: Der opfordres til
at kirkebilen benyttes de søndage, hvor der ikke er gudstjeneste i ens egen sognekirke. Alle der ikke selv kan
befordre sig til kirke, er velkommen til at bestille Nørager taxa på tlf. 86486560 dagen før. Tilbuddet er gratis.
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. 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

GOTTESDIENST
24.
25.
Maj
1.
8.
15.
20.
22.
29.
Juni
2.

Påskedag
2. påskedag

10.00 konﬁrmation
Ingen
Fjellerup
1.s.e. påske
Ingen
2.s.e. påske
Ingen
3.s.e. påske
9.00 NF
Bededag
Ingen
4.s.e. påske
9.00 EA
5.s.e. påske
Ingen
Fjellerup
Kr. Himmelfart
9.00 PD

·

WORSHIP

Ingen
9.00 JK
Glesborg
10.00 konﬁrmation
10.00 konﬁrmation +) PD
Ingen
10.30
Ingen
10.30
Glesborg
Ingen

JK
PD
NF
EA
*)

Jens Korsager
Peter Danielsen
Niels Førgaard
Eva Andersen
Familiegudstjeneste
med tøndeslagning
**) Familiegudstjeneste
med minikonﬁrmander
+) Djurslandsskolens
konﬁrmander
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Velkommen til et spændende forår i Fjellerup og Glesborg kirker og sognehuse. Et forår hvor vi bl.a. skal fejre
konﬁrmation. Husk at følge med på sognets hjemmeside
www.fjellerup-glesborg.dk
En stor tak Jeg vil gerne sige en stor tak for den varme
og støtte jeg har modtaget i mit sygefravær. Jeg ser fren til
snart at kunne genoptage gudstjenesterne både i FJ og GL i
normalt omfang.
Michael H. Pilgaard
Renholdelse og grandækning bliver dyrere i
Norddjurs Provsti.
Provstiudvalget i Norddjurs har foretaget en harmonisering
af priserne på renholdelse og grandækning på kirkegårdene
i provstiet.
Dette betyder; fra den 1. januar 2011 sker en større omlægning, således at priserne tilnærmelsesvis svarer til den
reelle udgift for den enkelte ydelse på gravstedet. Ved
spørgsmål om priser på dit gravsted er du velkommen til at
kontakte gravere.

