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Et stort velkommen til vores nye gravermedhjælper ved Fjellerup kirke, Claus Monrad:
Mit navn er Claus Monrad. Jeg er 46 år og har
siden slutningen af marts fungeret som gravermedhjælper ved Fjellerup kirke. Jeg er oprindeligt
fra Rødovre på Sjælland, men ﬂyttede med min
kæreste her til det naturskønne Djursland i 2007,
hvor vi fandt et dejligt hus i Stenvad. Ved siden
af ansættelsen i folkekirken er jeg ved at uddanne
mig til kirkesanger på Vestervig kirkemusikskole
(århusafdelingen). I min fritid går meget af tiden
med at passe min egen have i Stenvad, men der
bliver også tid til at synge gospel i Djurs gospelkor,
passe mit (foreløbig) ene bistade, dyrke cykling,
svømning og løb, spille guitar og være sammen
med familie og venner.

Velkommen til vores nye kirkeværge ved
Fjellerup kirke: Henning Kristensen.
Jeg hedder Henning Kristensen, er 66 år, bor
Kanneshøjvej 27 i Fjellerup. Flyttede fra Ørum til
Fjellerup i 2006, blev Kirkelig velsignet med Grete
i Fjellerup kirke i 2007. Vi har 5 børn og 9 børnebørn i alt. Jeg har altid været meget interesseret i
det kirkelige arbejde, og Grundtvigs tanker tiltaler
mig meget. Jeg vil arbejde for, at vi i Fjellerup har
en FOLKEKIRKE for folket, hvor vi kan mødes,
uanset hvem vi er. Jeg vil som kirkeværge arbejde
for, at vi har en hyggelig, ﬂot og præsentabel kirke,
samt en kirkegård, vi kan være bekendt over for
vore besøgende. Jeg har de sidste snart 4 år været
vikar for graveren i Fjellerup og de sidste 2 år været vikar for graveren i Stenvad.

Menighedsrådene og præster i Rimsø-Kastbjerg-Fjellerup-Glesborg indbyder hermed til sogneaften 2014

Fjellerup Aktivitetshus tirsdag 21.okt kl 19.30. Er Noahs
ark virkelig fundet? Journalist Henri Nissen var med et
TV-hold fra TV2 og et dansk-norsk team på ekspedition
til Tyrkiet i år 2000 for at undersøge et fund i 4200 meters højde på Mt. Ararat. En stor træstruktur med 7 rum
var delvis begravet under tonsvis af is og sten. Var dette
virkelig Noahs ark? I år bekræftede en hollandsk arkæolog, at fundet ikke er fup. Kom og hør mere om, hvad
det kan betyde! – Et spændende foredrag med fotos fra
Tyrkiet. – Entré 50 kr incl. kaffe og brød.
Praktisk info
Kirkebil i Fjellerup og Glesborg: Alle der ikke selv kan be-

fordre 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. Der opfordres til at man benytter

kirkebilen de søndage, hvor der ikke er gudstjeneste i ens egen
sognekirke. Den er jo ganske gratis.

Kontakt: Sognepræst Michael H. Pilgaard træffes enten i
præstegården eller pr. tlf. 86317035. mobilnr.: 20136135
og email: mipi@km.dk. Mandag er præstens fridag.

Omsorgs- og ansvarserklæring, navneændring, navngivning
foretages på www.borger.dk Er der brug for en attest rettes

henvendelse til: præstesekretær Anna Nielsen, Nørregade 12,

Torsdag d. 20. november 2014 kl. 19.30 i Kastbjerg kirke

Leonard Cohens sange – koncert med Peter Danielsen Peter der er sognepræst i Rimsø-kastbjerg,
Veggerslev-Villersø-Karlby og Voldby, har i over
15 år optrådt med personlige fortolkninger af Leonard Cohens sange. Mød et generøst udvalg af
Cohens elskede sange, og smagsprøver på sange
fra Peters kommende solo album.
Mød Peter Danielsen i Kastbjerg kirke
Pris inkl. Kaffe og kage 50 kr.

1. tv., 8500 Grenaa Tlf.nr. 86331316 eller mail: anni@km.dk.
Menighedsrådet i Fjellerup kan kontaktes
pr. email: 8159@sogn.dk.

Menighedsrådet i Glesborg kan kontaktes
pr. email: 8160@sogn.dk.

Graver: Glesborg: Brian Pape, tlf. 25337341.

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

Træffes enten pr. telefon eller på kirkegården tirsdag-fredag.
Kirkesanger: Klavs Erck, tlf. 86386555.

Organist: Fjellerup: vakant. Glesborg: Birthe Lorentzen,
tlf. 86404012.

Sognets hjemmeside www.fjellerup-glesborg.dk

Familiegudstjenester/Høstgudstjeneste
Vær med til at fejre høsten og glæden over livet søndag d. 14. september i Glesborg, og d. 21. 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 miniauktion over det medbragte ”grønt” i konﬁrmandstue og sognehus. Beløbet fra auktionen går til
mennesker, hvor livet ikke har givet megen frugt.

Vær med til at mindes de døde
Glesborg, d. 2. november, kl. 17.00
Fjellerup, d. 2. 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 opstillet lys i våbenhuset til frit at sætte på gravene. Begge gange med
altergang og særligt udvalgte salmer til lejligheden.

Nyt tiltag
Vi tager hul på en række temaaftener, med aktuelle temaer i forhold til menneske, samfund, tro og
kirke. Eksempelvis: ”skyld,” ”livsglæde,” ” krig og
tro.” Efter præstens gennemgang er der diskussion og spørgsmål, krydret med sang, kaffe og kage.
Torsdag d. 2. oktober, kl. 19-21.15 i Konﬁrmandstuen i Fjellerup

Aftengudstjenester vil enkelte gange afløse søndagens 9 gudstjeneste
Som forsøg vil vi fremover holde en aftengudstjeneste i stedet for den kommende søndags 9 gudstjeneste.
Således den 11. september, kl. 19 i Fjellerup kirke.

Konfirmationsundervisningen flyttes grundet
skolereformen.
Vi begynder torsdag den 18. september.
Konﬁrmationer: Fjellerup den 26. april, kl. 10,
Glesborg den 3. maj, kl. 10. Djurslandsskolen den
10. maj, kl. 10.

Yderlige oplysninger på Sognets hjemmeside www.fjellerup-glesborg.dk

G U DSTJ E N ESTE LISTE
SEPTEMBER .......................... FJELLERUP ........... GLESBORG
7. 12.S.e. Trinitatis ...............................10.30 ......................... ingen
11. Aftengudstjeneste i Fjellerup .........19.00 ......................... ingen
14. 13.S.e. Trinitatis ...............................ingen ..................... 10.30 H)
21. 14.S.e. Trinitatis ...........................10.30 H) ......................... Ingen
25. Fælles meditationsgudstjeneste i Glesborg kirke................. 19.00
28. 15.S.e. Trinitatis .............................. Ingen ...................... 9.00 JK)
OKTOBER .............................. FJELLERUP ........... GLESBORG
2. Temaaften ................................................... ......................... 19.00
5. 16.S.e. Trinitatis .................................9.00 ......................... 10.30
12. 17.S.e. Trinitatis ............................9.00 JK) .........................ingen

–

19.
21.
21.
26.

GOTTESDIENST

✂

KLIP UD OG GEM !

-

18.S.e. Trinitatis .............................. ingen ...................... 9.00
”Er Noahs Ark Fundet” ............................ ....................kl. 19.30
Fælles sogneaften i Fjellerup Aktivitetshus
19.S.e. Trinitatis ...............................10.30 ........................ 9.00 !)

JK)

WORSHIP
JK:

Jens Korsager

PD: Peter Danielsen
+)

Aftengudstjeneste

++) Eftermiddagsgudtjeneste

NOVEMBER ........................... FJELLERUP ........... GLESBORG
2. Alle Helgen Familiegudstjeneste....18.30 ......................... 17.00
9. 21.S.e. Trinitatis ...............................ingen ........................... 9.00
16. 22.S.e. Trinitatis ...............................10.30 ......................... ingen
20. ”Fortolkninger af Leonard Cohens sange”kl. 19.30
23. Sidste S. i kirkeåret............................ingen ......................... 10.30
30. 19.S.e. Trinitatis ...........................9.00 PD) ......................... ingen

H)

Familiegudstjeneste
med høstfejring

!)

Med kaffe og rundstykker

*)

Familiegudstjeneste
med FDF brassband

#)

Åben kirke

