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Åben kirke i Fjellerup

I forbindelse med mange sommeraktiviteter i Fjellerup rettet mod både fastboende og sommergæster
holder kirken Åben Kirke 4 gange i løbet af sommeren:
Søndag d. 5. juli kl.19.00
En kort aften med stilhed, meditation og fællessange. Der serveres kaffe ved orgelet. Alle er velkomne til denne uhøjtidelige sammenkomst.
Søndag d. 19. juli kl.19.00
Fortælling om kirkens historie. Der lægges op til
en hyggelig aften med sang, musik og kaffe ved
orgelet.
Fredag d. 31. juli kl.19.00
En aften med orgelmusik og fællessang. Andreas
Witlake, Wolfsburg, yderst kompetent organist,
der er på ferie i Fjellerup, vil fylde kirkerummet
med et bredt udsnit af orgelmusik. Der bliver kaffe
ved orgelet.
Torsdag d. 6. august kl.19.00
En aften med ”Randers Guitarduo”. Ole Bisbjerg
og Karen Dusgaard Nielsen fra Randers er begge
erfarne musikere. De spiller et bredt udvalg af musik skrevet for to guitarer - og spiller til fællessang.
Efter koncerten er der kaffe ved orglet.

Lys og skygge gudstjeneste
- hvad gemmer sig bag
forhænget?

Den 13. august kl. 19.00 i Glesborg kirke afholdes
en anderledes gudstjeneste med oplevelser for alle
kroppens sanser.

Aftensang

I lyset fra sommerens aftensol afholder vi to sanggudstjenester:
Glesborg, torsdag d. 23. juli kl. 19.00
Fjellerup, torsdag d. 27. august kl. 19.00
Begge med efterfølgende kirkekaffe.
Kirkebil i Fjellerup og Glesborg: Alle, der ikke

selv kan befordre sig til kirke, er velkommen til at
bestille Nørager Taxa, senest dagen før på tlf.: 86 48
65 60. Det er gratis at benytte kirkebilen. Der opfordres til, at man benytter kirkebilen de søndage, hvor
der ikke er gudstjeneste i ens egen sognekirke.

Høstgudstjenester

Søndag den 6. september i Glesborg og den 20.
september i Fjellerup holder vi festlig høstgudstjeneste for hele familien og alle aldre kl. 10.30. Man
må meget gerne medbringe frugt og grønt fra årets
høst, der lægges på høstbordet. Efter gudstjenesten
vil der være frokost med efterfølgende miniauktion over de medbragte frugter og grøntsager.
Beløbet fra auktionen går til gode formål.

Gospelkoncert og workshop
den 13. september i Fjellerup
Kirke

Koncert med Djurs gospelkor under ledelse af
Maria Nordby Gjødsbøl kl. 17.00. Forinden er der
mulighed for at deltage i en workshop med koret,
hvor alle vil have mulighed for at stifte bekendtskab med gospelsangen. Workshoppen starter kl.
13.00, og der kræves absolut ingen forudsætninger
for at deltage. Deltagelse er gratis, men af hensyn
til det praktiske må du meget gerne tilmelde dig til
workshoppen hos Birthe Larsen på tlf. 6168 5461.

Minikonﬁrmander i Glesborg

Gennem fortælling, leg, drama, ﬁlm, musik og kreativ udfoldelse føres børnene gennem hovedtrækkene i, hvad kristendom handler om.
Hver onsdag eftermiddag i Glesborg sognehus.
Børnene vil blive hentet på skolen og vil efterfølgende blive kørt hjem med taxabus.
Undervisningen begynder onsdag den 9. september og slutter 2. søndag i advent med en familiegudstjeneste, hvor minierne vil opføre et lille krybbespil.
Spørgsmål og tilmelding til:
Charlotte Toft Neumann tlf. 4093 5254;
email: c.toftneumann@gmail.com

Konﬁrmandundervisning
2015-16

Konﬁrmandundervisning i Glesborg sognehus
2015 ud og i konﬁrmandstuen i Fjellerup præstegård foråret 2016.
Tilmelding til sognepræst Michael Pilgaard
tlf. 86317035 eller email: mipi@km.dk

Kristendomskursus

Er for dig:
• som er nysgerrig og vil vide mere om kristendommen og kirken
• som vil have den grundlæggende viden opfrisket
Er et spændende kursus, som giver en grundlæggende præsentation af kristendommen.
Det foregår i sognehuset ved Glesborg kirke: onsdag den 16. september - 21.oktober – 11. november
kl. 9.30 med kaffe og rundstykker, hvorefter der
følger et lille videoklip og et oplæg over et tema.
Efterfølgende drøfter vi de spørgsmål, som oplægget rejser. Vi slutter inden kl. 11.30.
Det koster 40,- at deltagel inkl. materialer og forplejning.
Arrangør: Glesborg kirke
Nærmere oplysninger og tilmelding:
Sognepræst Michael H. Pilgaard,
tlf.: 20136135, e-mail: mipi@km.dk

Praktisk info:
Sognepræst Michael H. Pilgaard træffes enten

i præstegården eller pr. tlf. 8631 7035. mobilnr.:
2013 6135 og e-mail: mipi@km.dk. Mandag er
præstens fridag
Attester, dåb, vielser, begravelser mm.: Navneændringer, fødselsanmeldelser, omsorgs- og ansvarserklæringer, navngivning uden dåb eller er der
behov for en ny attest: Præstesekretær Anna Nielsen, Nørregade 12, 1. tv. 8500 Grenaa. Træffetid
mandag - torsdag kl. 8.00 - 12.00 tlf.nr. 8633 1316.
Menighedsrådet i Fjellerup kan kontaktes pr. e-mail:
8159@sogn.dk
Menighedsrådet i Glesborg kan kontaktes pr. e-mail:
8160@sogn.dk
Graver: Glesborg: Brian Pape, tlf. 2533 7341. Træffes tirsdag-fredag enten pr. telefon eller på kirkegården.
Fjellerup: Pernille Munk, tlf. 4045 4683. Træffes
tirsdag-fredag enten pr. telefon eller på kirkegården.
Kirkesanger: Klavs Erck, tlf. 5190 2448.
Organist: Fjellerup: vakant, Glesborg: Birthe Lorentzen, tlf. 8640 4012.

Yderligere oplysninger på sognets hjemmeside www.fjellerup-glesborg.dk
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