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Glesborg - Fjellerup sogne
JUNI - AUGUST 2011

Ændring af telefonnummer til Fjellerup graver
Pernille Munk. Fremover træffes graveren
på telefonnummer: 40454683
Sogneaftener Arrangementer vil løbende blive offentliggjort i de lokale blade.
Aftengudstjenester For at fejre den lyse del af året
holder vi i sommerperioden to aftengudstjenester, henholdsvis:
Fjellerup, torsdag d. 16. juni, kl. 19.00.
Glesborg, torsdag d. 30. juni, kl. 19.00 .
Begge gange med altergang og særligt udvalgte salmer til
lejligheden.
Familiegudstjenester Arrangementer vil løbende blive
offentliggjort i de lokale blade.
Præstens sygemelding Sognepræst Michael H. Pilgaard er fortsat delvis sygemeldt ind til videre.
Pinsegudstjeneste i Glesborg, den 12. juni, kl 10.30.
For at fejre pinsen har vi i år besøg af Grenaa FDF orkester, der vil spille for og med os.
Årets konfirmander i Fjellerup Glesborg pastorat
Fjellerup kirke den 24. april 2011: Cecilie A. Mogensen,
Rikke J. Stink, Steffen Koch, Chenette Hansen, Mathilde
Sandholm Søvik, Nicoline Alberte Lassen.
Glesborg kirke den 1. maj 2011: Nicolai Mondrup Christensen, Benjamin Bech, Linette Fonvig Madsen, Maja
Marie Kjellerup Andersen, Ann Hougaard, Nicklas Høgh,
Linda Søs Mygind Jensen, Anders Bønnerup Jørgensen,
Jesper Laursen, Tobias B. Schneider, Christian Langholm.
Glesborg kirke, den 8. maj 2011: Mette Greve Birch,
Mathias Lillie Lundby, Jon Møller Jensen, Charlotte Pindstrup, Emilie Hougård, Andreas Thomsen, Mads Krogh
Poulsen, Dennis Steiniche Larsen, Sebastian Lund Jensen,
Emil B. Østergaard Rasmussen.
Med tak for en god tid sammen: et stort og hjerteligt tillykke fra Fjellerup Glesborg menighedsråd og sognepræsterne Michael H. Pilgaard og Peter Danielsen
Konfirmationerne i 2012 vil foregå således
Fjellerup konfirmander: søndag den 29. april, kl. 10.00
Glesborg konfirmander: søndag den 6. maj, kl. 10.00
Djurslandsskolekonfirmander: søndag den 13. maj, kl. 10.00
Fotografering Foregår vanen tro, ved Photocare,
Grenaa, kl. 9.30 i kirken på selve dagen. I tiden op til vil
konfirmanderne få bestillingsbreve, som afleveres på selve
dagen til fotografen.

Pinse
Snart kan vi fejre den sidste af kirkeårets tre store fester:
pinsen. Det er evangelisten Lukas, der fortæller historien
om pinsefesten. Pinsen er oprindelig en jødisk fest, og
ligesom påsken var den en fest, som jøderne rejste til fra
både nær og fjern. Også Jesu disciple er samlet i Jerusalem for at fejre festen, og det er ved den lejlighed, de oplever det, vi kalder for pinseunderet. Lukas skriver: ”Med
et kom der fra himlen en lyd som af et kraftigt vindstød,
og den fyldte hele huset, hvor de sad. Og tunger som af
ild viste sig for dem, fordelte sig og satte sig på hver enkelt af dem. Da blev de alle fyldt af Helligånden, og de
begyndte at tale på andre tungemål, alt efter hvad Ånden
indgav dem at sige” (Apostlenes Gerninger 2,2-4).
Det er denne underfulde begivenhed, der er baggrunden
for, at vi kristne fejrer pinse: festen som en fest for Helligåndens komme til Jesu disciple. Helligåndens komme
markerer en ny begyndelse. Derfor kalder vi også pinsen for Kirkens fødselsdag. Jesu disciple bliver kirke i
det øjeblik, de får Helligånden. Dermed er der sagt noget
væsentligt om kirken. For det første: Kirken er ikke en
menneskelig opfindelse, men Guds gave til mennesker.
Og for det andet: Nok er Jesus ikke længere i menneskeKonfirmandundervisning Ved begyndelsen af skoleåret efter sommerferien vil eleverne modtage invitationer
på skolen til konfirmandundervisningen. Undervisningen
begynder den 22. september (for Djurslandsskole konfirmander henholdsvis den 20. og den 21. september) og
det er en del af forløbet at man kommer ti gange i kirke.
Nærmere informationer vil følge. Konfirmandindskrivning
sker i forbindelse med første undervisningstime.
Vel mødt til alle! Michael H. Pilgaard
Mini-konfirmander i Glesborg Gennem fortælling,
leg, drama, film, musik og kreativ udfoldelse føres børnene
gennem hovedtrækkene i, hvad kristendommen handler
om. Vi mødes hver onsdag eftermiddag i Glesborg sognehus. Børnene bliver kørt med Taxabus efter skoletid, og
den første gang vil jeg være til stede ved skolen. Når vi er
færdige, bliver børnene kørt hjem til deres bopæl med taxa.
Vi begynder altid med boller, saftevand og frugt. Derefter
går vi på opdagelse i kirken, hører spændende fortællinger,
leger, har dagens tema og laver en kreativ aktivitet i forbindelse med sang. Mini-konfirmandundervisningen begynder
onsdag d. 14/9 og slutter 2. Søndag i advent med en festlig
familiegudstjeneste, hvor minierne opfører et lille krybbespil. 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. TILMELDING SENEST
onsdag den 7. 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, minikonfirmandlærer. NB: Husk at der også er
mini for Bønnerup og Gjerrild børn i Gjerrild
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lig skikkelse blandt sine disciple, men han er her på en
anden måde, nemlig gennem Helligånden. Således bliver
Helligåndens udgydelse en stadfæstelse af, at Jesus virkelig er opstået fra de døde og ophøjet til at være hos Gud.
Hertil kommer for det tredje, at Helligånden gør disciplene i stand til at forkynde evangeliet om Jesus Kristus på
en lang række forskellige sprog. Det betyder, at de mange
tilrejsende fra forskellige lande kan høre budskabet om
Jesus på deres eget sprog. Dette sprogunder viser således,
at budskabet om Jesus har adresse til alle folkeslag, og at
det kan forkyndes på det enkelte folks eget sprog.
Det betyder for det fjerde, at den kirke, Jesus stifter, er
en kirke, der sendes ud i verden. Opgaven er at nå alle
med evangeliet. Den opgave kan kun lykkes med Helligåndens hjælp. Derfor har Grundtvig ret, når han skriver:
Tunger af ild og dog prædiken mild
giv dem, du salver og sender!
Saligheds ord i apostlenes spor
vandre til jorderigs ender,
så ingen menneskefod har rørt
pletten, hvor ikke dets røst blev hørt
(DDS 291,2). Glædelig pinse!
Michael H. Pilgaard
Præsten holder ferie Fra 2. juli til og med d. 2 august.
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.
Sognepræst Michael H. Pilgaard træffes alle hverdage bedst
11.30-12.30, enten i præstegården eller pr. tlf. 86317035.
mobilnr.: 20136135 og email: mipi@km.dk. Mandag er
præstens fridag.
Menighedsrådet i Fjellerup, email: 8159@sogn.dk
Menighedsrådet i Glesborg, email: 8160@sogn.dk

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 og ikke som tidligere først inden søndag morgen
kl. 8.00. Der opfordres til at man benytter kirkebilen de
søndage, hvor der ikke er gudstjeneste i ens egen sognekirke. Tilbuddet er gratis.
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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.

