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Velkommen til det nye Kirkenyt med større tekst og en kalender med både gudstjenester og aktiviteter samlet i et for at skabe et bedre overblik. Bemærk at gudstjenester står med fed skift, mens aktiviteter står med almindelig skrift. Fra tid til anden vil der fortsat være et indlæg.
Det kan være alt lige fra præsten til en, der har noget, de gerne vil dele med andre.
Michael H. Pilgaard
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.
Sognepræst Michael H. Pilgaard træffes enten i præstegården eller pr. tlf. 86317035. mobilnr.: 20136135 og

e-mail: mipi@km.dk. Mandag er præstens fridag.
Attester, dåb, vielser, begravelser mm.:
Præstesekretær Anna Nielsen, Nørregade 12, 1. tv. 8500
Grenaa. Træffetid mandag - fredag kl. 8.00 - 13.00. Tlf.
nr. 86331316.
Menighedsrådet i Fjellerup kan kontaktes pr. e-mail:
8159@sogn.dk
Menighedsrådet i Glesborg kan kontaktes pr. e-mail:
8160@sogn.dk

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

Salmebogsmaraton
Er desværre aﬂyst den 28. november, grundet
den årlige kirkekoncert i Glesborg.
MEN: vi mødes igen i det nye år: Torsdag d. 27.
februar, kl. 19-21.15 i Glesborg sognehus – vi
gennemgår salmerne 720 til 735. Spørgsmål om
arrangementerne må gerne rettes til sognepræst
Michael H. Pilgaard, tlf.: 86317035.

Julekoncert med Mathilde Damborg og
Flemming Sørensen i Glesborg kirke
Torsdag d. 28. november kl. 19.00. Mathilde og
Flemming er kendt fra talrige kirkelige og festlige
lejligheder som dygtige og engagerede musikere.
Vær med til en festlig aften med julens salmer og
sange. Gratis entre.

De 7 læsninger i Fjellerup kirke
Torsdag d. 5. december kl. 19.00. Julen synges
ind med julens salmer og tekster. Derefter samles vi i konﬁrmandstuen til hyggeligt samvær
med julebag. En julesang eller to ﬁnder vi nok
plads til.

Høstoffer fra høstgudstjenester 2013
Årets høstgudstjenester i Fjellerup og Glesborg
kirker og efterfølgende auktion gav god frugt.
Pengene går igen i år til Faraja Home i Tanzania, der arbejder for uddannelse og en bedre
fremtid for udstødte og handicappede børn i
Afrika. Se http://faraja.homepage.dk
Tak til alle, der bidrog til at gøre det til en
levende og god oplevelse for alle.
Efterårssang
Er desværre aﬂyst i år. Men vi vender stærkt tilbage til foråret – følg med i avisen.
Spaghettigudstjeneste i Fjellerup
for alle aldre
Den 29. november, kl. 17.
I en halv time vil vi høre og se lidt om Gud på
anderledes måde, vi vil synge et par salmer, vi
alle kender, vi lærer Fadervor og så får vi Guds
velsignelse.Bagefter går vi hen i konﬁrmandstuen, og der spiser vi spaghetti og kødsovs eller
lignende, før vi går hjem. Tilmelding ikke nødvendig, men gør det gerne på tlf.: 86317035

Julekoncert i Fjellerup Kirke
med Courage koret
Tirsdag d. 10. december, kl. 19.30. Oplev et overﬂødighedshorn af musik, lige fra gammel kirkemusik over traditionelle julesalmer til evergreens
og rytmiske sange. En koncert med noget for
enhver smag – der må gerne synges med. Entré
med efterfølgende kaffe og klejner i kirken: gratis.
Familiegudstjeneste i Glesborg
med Lucia optog
Glesborg kirke fredag d. 13. december, kl. 17.00.
Vi begynder gudstjenesten med Luciaoptog, så
hører vi en fortælling fra bibelen, der hører julen
til og synger et par julesalmer. Desværre må vi
i år undvære Glesborg skoles kor, men de vender stærkt tilbage til næste år. Til gengæld vil børn
fra Fjellerup, Glesborg og Ørum gå Lucia for os.
Derefter samles vi i sognehuset til hyggeligt samvær
med lidt godt til ganen. En julesang eller to bliver der
sikkert også plads til.
Sogneaften 2014
Menighedsrådene i Rimsø-Kastbjerg-Fjellerup-Glesborg og sognepræsterne: Michael Hauerslev Pilgaard
og Peter Danielsen indbyder hermed til sogneaften

G U DSTJ E N ESTE LISTE
NOVEMBER ............................FJELLERUP .......... GLESBORG
5. SOGNEAFTEN I GLESBORG FORSAMLINGSHUS KL. 19.30
10. 24.S.E.TRIN.................................9.00 JK .................. INGEN
17. 25.S.E.TRIN.................................INGEN ........................10.30
24. SIDSTE S.I KIRKEÅRET .............10.30 ..........................9.00
28. JULEKONCERT I GLESBORG M. MATHILDE DAMBORG,
KL. 19.00
29. SPAGHETTIGUDSTJENESTE .. 17.00 ** .................... INGEN
DECEMBER ............................FJELLERUP .......... GLESBORG
1. 1.S.I ADVENT .............................INGEN ................... 9.00 JK
5. DE 7 LÆSNINGER I FJELLERUP KIRKE, KL. 19.00+
8. 2.S.I ADVENT .................................10.30 .....................15.00 *
10. JULEKONCERT I FJELLERUP MED KORET COURAGE,
KL. 19.30
13. LUCIAGUDSTJENESTE ..........INGEN ...................17.00 **
15. 3.S.I ADVENT ...........................16.00 JK .................. INGEN
22. 4.S.I ADVENT .............................INGEN ........................10.30

–

Reden
Torsdag d. 30. januar 2014 kl. 19.30:
Joan Hougaard, leder af KFUK’s sociale arbejde
i Reden i Århus fortæller om livet i og omkring
Reden, der er et anonymt være- og rådgivningssted for kvinder. I Reden er der plads til forskellighed, og fokus på samvær og omsorg. Joan vil
fortælle om en anden virkelighed, hvor opvæksten for mange har stået på svigt, vold, overgreb
og misbrug, og hvordan det har påvirket livet hos
mange udsatte kvinder. Mød: Joan Hougaard i
Glesborg forsamlingshus. Pris inkl. kaffe og
kage 50 kr.
Evangelisk Alliance Bedeuge 2014
Temaet er i år ”Hinanden.”
Hvert år samles kristne over hele verden til bøn
i en bedeuge, der er arrangeret af den tværkirkelige organisation Evangelisk Alliance. Også i
Danmark samles mange i bøn i denne uge. I disse
møder samles mennesker fra alle kirkesamfund
til gensidig inspiration og opmuntring. Bedeugen
markeres i kirken med en bedegudstjeneste, torsdag d. 9. januar 2014, kl. 19 i Fjellerup kirke. Se
http://www.evangeliskalliance.dk/danmark/bedeuge

✂
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WORSHIP

JULESTUE I FJELLERUP KONFIRMANDSTUE KL. 14.00 ***
JULEAFTEN ...................................14.30 ........................16.00
JULEDAG ......................................10.30 ................... INGEN
JULESØNDAG ...........................INGEN ........................10.30

JANUAR ..................................FJELLERUP .......... GLESBORG
1. NYTÅRSDAG ........................... 16.00 ++ ................... INGEN
5. HELLIG 3 KONGER ....................... 9.00 ........................10.30
9. BEDEGUDSTJENESTE ................19.00 ................INGEN ()
12. 1.S.E.H.3.K. ..................................... 10.30 ................... INGEN
19. 2.S.E.H.3.K. ....................................... 9.00 ........................10.30
26. 3.S.E.H.3.K. ..................................... 10.30 ................... INGEN
30. SOGNEAFTEN I GLESBORG FORSAMLINGSHUS KL. 19.30
FEBRUAR ................................FJELLERUP .......... GLESBORG
2. 4.S.E.H.3.K. .....................................9.00 ! ........................10.30
9. SIDSTE S.E.H.3.K. .........................10.30 ..........................9.00
16. SEPTUAGESIMA.......................INGEN ................... 9.00 JK

JK: Jens Korsager
!)

Med efterfølgende kaffe
og rundstykker

*)

Familiegudstjeneste m.
minikonfirmand

**) Familiegudstjeneste m.
efterfølgende spisning
+) Med efterfølgende
julebag
***) Julehygge for alle aldre
++) Med efterfølgende
lettere traktement
()

Tværkirkelig bedeguds
tjeneste

