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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.

Sognepræst Michael H. Pilgaard
sygemeldt
Sognepræst Michael H. Pilgaard er desværre sygemeldt ind til videre. Af gudstjenestelisten fremgår hvilke præster, der
vikarierer indtil da.

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.

Graveren i Fjellerup
Pernille Munk, tlf. 40454683.
Træffes tirsdag-fredag enten pr. telefon
eller på kirkegården.

Menighedsrådet i Fjellerup
kan kontaktes pr. e-mail: 8159@sogn.dk

Kirkesanger
Klavs Erck, tlf. 86386555.

Menighedsrådet i Glesborg
kan kontaktes pr. e-mail: 8160@sogn.dk

Organist
Birthe Lorentzen, tlf. 86404012.

Graveren i Glesborg
Brian Pape, tlf. 25337341. Træffes tirsdagfredag enten pr. telefon eller på kirkegården.

Sognets hjemmeside
www.fjellerup-glesborg.dk

skal de. Foredraget spærrer dem inde med
hinanden på nogle få kvadratmeter og lader
dem tale i munden på hinanden. Det går
helt sikkert ikke stille af.
Mød: Sarah og Sune Auken i Glesborg forsamlingshus torsdag d. 27. februar kl. 19.30.
Pris: Inkl. kaffe og kage 50 kr.

af minierne. Kom og vær med til en glad
og festlig gudstjeneste i Fjellerup d. 13.
april kl. 17.00.

Sangaften i Glesborg sognehus
Den 1. maj kl. 19.00 vil vores organist Birthe Lorentzen traditionen tro være vært for
en hyggelig aften, hvor vi med udgangsSalmesangsmaraton aflyst
punkt i højskolesangbogen vil synge foråret
Fastelavn
Salmesangsmaraton den 27. februar er
og forsommeren ind. Der bliver nok plads
aﬂyst pga. Michael H. Pilgaards sygdom. Søndag d. 2. marts kl. 15.00 holder vi
fastelavnsgudstjeneste for hele familien og til en kop kaffe og et stykke kage undervejs.
Sogneaften: Kierkegaard/Grundtvig alle aldre i Fjellerup kirke. Derefter slår
vi katten af tønden i præstegårdshaven og
Da Kierkegaard blev født, var Grundtvig
kroner en kattekonge og dronning. Der vil Konfirmationer
omkring tredive, og da Kierkegaard døde,
være sodavand/kaffe og fastelavnsboller
i Fjellerup og Glesborg forår 2014
havde Grundtvig næsten tyve år tilbage at
I år afholdes konﬁrmationerne som følger:
leve i. De var kun sjældent sammen og be- i konﬁrmandstuen. Alle børn og voksne
Fjellerup den 27. april, Glesborg den 4. maj
tragtede hinanden med dyb skepsis. Deres opfordres til at være udklædte.
og Djurslandsskolen i Glesborg den 11.
temperamenter var vidt forskellige og deres
maj. Man møder kl. 9.30 til fotografering
Minikonfi
rmandgudstjeneste
penne løb i hver sin retning. De var heller
og konﬁrmationen starter kl. 10.00. KonﬁrTraditionen tro afslutter vi minikonﬁrikke alt for gode til at tale pænt om hinanmandernes navne vil blive offentliggjort i
mandforløbet med en festlig familiegudsden. Siden da har vi danskere hele tiden
avisen ugen før konﬁrmationen.
tjeneste, hvor præsten fortæller dagens
skullet vælge imellem dem. Men det skal
evangelium
ud
fra
et
kæmpe
maleri
malet
være løgn, skal det. Snakke sammen, det

✂

G U DSTJ E N ESTE LISTE
FEBRUAR ..........................FJELLERUP ....... GLESBORG
9. Sidste søndag efter H3K ........... 10.30 HQF ................9.00 HQF
16. Septuagesima ............................ Ingen ...................... 9.00 JK
23. Sexagesima ................................Ingen .....................10.30 JSC
27. Sogneaften i Glesborg Forsamlingshus .....................19.30

MARTS ...............................FJELLERUP ....... GLESBORG
2. Fastelavn .................................... 15.00 *JSC ............. Ingen
9. 1. søndag i fasten .......................Ingen .....................10.30 HQF
16. 2. søndag i fasten ...................... 10.30 CP ............... Ingen
23. 3. søndag i fasten .......................Ingen ......(Gospel) 16.00 EVA
30. Midfaste ....................................... 9.00 ................... Ingen

–

GOTTESDIENST
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-

APRIL .................................FJELLERUP ....... GLESBORG
6. Mariæ bebudelse .......................Ingen .....................16.00
13. Palmesøndag.............................. 17.00 ** ................ Ingen
17. Skærtorsdag ..............................Ingen .....................19.00
18. Langfredag ................................ 17.00 .................... Ingen
20. Påskedag ....................................Ingen .....................10.30
21. 2. Påskedag ................................ 10.30 .................... Ingen
27. 1. søndag efter Påske ................ 10.00 (KON.) ......... Ingen

WORSHIP

MAJ .....................................FJELLERUP ....... GLESBORG
1. Sangaften i Glesborg Sognehus ..Ingen .....................19.00
4. 2. søndag efter Påske ................Ingen .....................10.00 (KON.)
11. 3. søndag efter Påske ................Ingen .....................10.00 (KON.)

JK:

Jens Korsager

JSC: Jette Seidelin Christensen
HQF: Helge Qvist Frandsen
CP: Christina Phillipstatt
EVA: Eva Andersen
*)

Familiegudstjeneste med
tøndeslagning og traktement.

**)

Minikonfirmandgudstjeneste

KON: Konfirmation

