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Hvornår er vi størst?

Vi lever i en tid, hvor det drejer sig om at komme frem i verden.
Vi skal lære at pleje og udvikle vort image. Vi skal fuldendes.
Men det er ikke alle, der kan følge med i succes-ræset. De falder
af i svinget, eller de når aldrig at komme med. Tabere kalder
vi dem. De står ikke øverst på karrieresamfundets rangstige; de
kommer knapt nok med i bunden. Ønsket om at indtage førstepladsen er ikke noget nyt. Det er vist lige så gammelt som menneskelige samfund er. Det levede også på Jesu tid. Jesus kom
med noget nyt: at Guds rige nu var kommet nær. Det betyder:
nu griber Gud ind ved at vende op og ned på vores menneskesyn,
som han fornyer på en hidtil uhørt måde. Mange blev grebet af
det budskab, især Jesu disciple. At være discipel er at være elev i
Jesu skole, Guds riges skole, kan vi godt kalde den. At være elev
er at være i lære og for at få lært noget, må man stille spørgsmål.
Det, de gerne vil vide, er, hvem der mon har den højeste position
i Guds rige. Her får de sig en overraskelse. For det første går

Jesus tilbage til det langt vigtigere spørgsmål: Hvordan kommer
man overhovedet ind i Guds rige? Det gør vi kun ved at blive
som børn. Position i samfundet, moralsk livsførelse eller gode
gerninger, betyder ikke noget, når det gælder adgangen til Guds
rige. Den adgang får kun børn og de, der forholder sig som børn.
Så er det, vi spørger: Hvad mener Jesus egentlig med det? Han
leder os på vej ved at sige, at vi må vende om. Det betyder: Vores
selvbillede må omtænkes, når det gælder vort forhold til Guds
rige. Vi må forstå os selv, som blot modtagere. I henseende til
Guds rige har vi ikke noget at komme med, der kan åbne døren
derind for os. Det behøver vi heller ikke, for Gud giver os det altsammen, og det gør han fordi han elsker os. Hvem er den største
i Guds rige? Pointen i Jesu svar er, at de gængse statusordener er
sat ud af kraft i Guds rige. Her er noget nyt i Jesu forkyndelse:
Det største er at være den mindste, i tjeneste for sit medmenneske, at kunne ydmyge sig selv. Det er ingen ringe kunst, og Jesus
ved det. Han ved der ﬁndes falsk ydmyghed. Det er ikke det, han
taler om. Hans pointe er, at vor stilling i Guds rige alene beror på

Guds gaver. Det er befriende at vide det. Vi behøver ikke at måle
og veje vor indsats for at sikre, at vor position bliver anerkendt.
Vor position beror tværtimod på, at Gud har anerkendt os. Derfor
er barnedåben også et meget markant udtryk for, hvad det her
drejer sig om: Ikke, hvad vi formår, men hvad han formår. Og
det gælder ikke bare adgangen til Guds rige. Det gælder også vor
stilling i det rige.
Se, det får konsekvenser for os som kristen menighed. Det er
det, Jesus indskærper i sin videre belæring. Når det er børn, Gud
tager imod, så gælder det om, at vi også tager imod børnene, og
det vil sige ikke bare børn i forskellige aldre, men alle de små og
hjælpeløse. Og Jesus advarer os meget stærkt imod, at vi bringer
sådanne små til fald. Vi mennesker er afhængige af hinanden
på godt og ondt, og den måde, vi behandler hinanden på, kan
gribe dybt ind i et menneskes liv. Det ligger så snublende nær,
at se ned på eller negligere de små; men hvis vi gør det, så er det
Kristus selv, vi negligerer og foragter, for han identiﬁcerer sig
med disse små.
Michael H. Pilgaard

Attester, dåb, vielser, begravelser mm.:
Navneændringer, fødselsanmeldelser og omsorgs- og ansvarserklæringer, navngivning uden dåb eller er der behov for en ny
attest, så rettes henvendelse til: Præstesekretær Anna Nielsen,
Nørregade 12, 1. tv. 8500 Grenaa.
Træffetid mandag - fredag kl. 8.00-13.00 tlf.nr. 8633 1316.
Email: anni@km.dk

Salmebogsmaraton
Vi hører om, debatterer og synger salmebogens salmer.
Hver gang fra kl. 19.00-21.15. Vi begynder igen den 24. oktober
i Fjellerup konﬁrmandstue (salmerne 706-720) og afslutter for i
år den 28. november i Glesborg sognehus (salmerne 721-735).
Pris inkl. mindre traktement 40,- Spørgsmål må gerne rettes til
sognepræst Michael H. Pilgaard.

Sogneaftener 2013
Menighedsrådene i Rimsø-Kastbjerg-Fjellerup-Glesborg og
sognepræsterne: Indbyder hermed til sogneaften: Tirsdag d. 01.
oktober, kl. 19.30
”Kristendom er en nøgle til integration” og Tirsdag d. 05.
november, kl. 19.30 Forhøjet Beredskab – En feltsygeplejerske i
Afghanistan. Pris inkl. kaffe og kage 50 kr. pr. gang.

Allehelgen
Vær med til at mindes de døde
Fjellerup, d. 3. november, kl. 17.00
Glesborg, d. 3. 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.

Undervisningen (torsdagskonﬁrmander) vil ﬁnde sted i henholdsvist Glesborg sognehus (2013 ud) og i Fjellerup konﬁrmandstue (fra nytåret) Der vil være en bus ved Ørum skole, der
kører direkte til undervisningen og tilbage til skolen igen.
Fælles intro/tilmelding i Ørum sognegård, torsdag den 3. oktober
kl. 8.00.
Djurslandsskole konﬁrmander vil blive undervist i Fjellerup
konﬁrmandstue, således: tirsdagsholdet starter den 17. september, kl. 10-11, onsdagsholdet starter den 18. september,
kl. 10-11.

Høstgudstjeneste
Vær med til at fejre høsten og glæden over livet
Søndag d. 1. september i Glesborg, og d. 15. september i Fjellerup holder vi festlig høstgudstjeneste
For hele familien og alle aldre i kirken kl.10.30. Man må gerne
medbringe frugt og grønt der lægges på høstbordet. Efter gudstjenesten får vi lidt godt til maven og holder mini auktion over
det medbragte ”grønt” i konﬁrmandstue og sognehus. Beløbet fra
auktionen går til mennesker, hvor livet ikke har givet megen frugt.
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. Brug endelig kirkebilen de søndage, hvor der ikke er gudstjeneste i ens egen sognekirke. Den er jo ganske gratis.

Lejligheds kirkekor
Organist Birthe Lorentzen og kirkesanger Klavs Erck indbyder
alle aldre til Fjellerup Glesborg Sogns Lejlighedskor. Koret vil
synge til bestemte lejligheder, for nærmere information:
Birthe Lorentzen, tlf. 8640 4012 eller Klavs Erck, tlf. 8638 6555.
Konfirmationerne i 2014 vil foregå således
Fjellerup, Fjellerup konﬁrmander: øndag den 27. april, kl. 10.00
Glesborg, Glesborg konﬁrmander: søndag den 4. maj, kl. 10.00
Glesborg, Djurslandsskole konﬁrmander: søndag den 11. maj,
kl. 10.00
Sognepræst Michael H. Pilgaard træffes enten i præstegården
eller pr. tlf. 86317035. mobilnr.: 20136135 og e-mail: mipi@
km.dk. Mandag er præstens fridag.
Menighedsrådet i Fjellerup
kan kontaktes pr. e-mail: 8159@sogn.dk
Menighedsrådet i Glesborg
kan kontaktes pr. e-mail: 8160@sogn.dk
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Mini- konﬁrmand undervisningen begynder onsdag d. 25.
september og slutter 2. søndag i advent med en festlig familiegudstjeneste, hvor minierne opfører et lille krybbespil.
Adgangskrav: nysgerrighed. Deltagelse er aldrig tvungen.
Man må gerne tage familie med. Deltagelse er gratis.

Graveren i Glesborg: Brian Pape, tlf. 25337341.
Træffes tirsdag-fredag enten pr. telefon eller på kirkegården.
Graveren i Fjellerup: Pernille Munk, tlf. 40454683.
Træffes tirsdag-fredag enten pr. telefon eller på kirkegården.
Kirkesanger: Klavs Erck, tlf. 86386555.
Organist: Birthe Lorentzen, tlf. 86404012.
Sognets hjemmeside: www.fjellerup-glesborg.dk
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JK: Jens Korsager
H) Høstgudstjeneste
++) Eftermiddagsgudstjeneste
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Med kaffe og rundstykker

X) Meditationsgudstjeneste
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Præsten holder ferie
Fra og med 14. til og med den 21. oktober. Embedet varetages af:
Sognepræst Jens Korsager, tlf.: 8638 1085 eller 4047 6995.

Mini- konfirmander i Glesborg
Gennem fortælling, leg, drama, ﬁlm, musik og kreativ udfoldelse
føres børnene gennem hovedtrækkene i, hvad kristendommen
handler om.
Hver onsdag eftermiddag i Glesborg sognehus. Børnene bliver
kørt med Taxabus efter skoletid og til slut hjem til bopælen.
Første gang er præsten til stede ved skolen. Vi begynder altid
med lidt godt at spise, derefter går vi på opdagelse i kirken,
hører fortællinger, leger, og laver en kreativ sang aktivitet.

