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PRAKTISK INFO
Kirkebil i Fjellerup og Glesborg:

Redigeret af sognepræst Michael H. Pilgaard

Fra 2017 vil Kirkenyt udkomme hver 2.
måned. Dog stadig i den første uge af
måneden.
Sognepræst i Ørum, Ginnerup og Stenvad, Vibeke H. Sommer går på barsel pr.
1. november. Da det ikke er lykkedes at
ﬁnde en vikar, vil sognene blive forestået af nabopræster og pastor emeriti til en
sådan måtte ﬁndes. Dette indebærer at
også Fjellerup Glesborg sogne vil blive
påvirket af den forhøjede arbejdsbyde.
Der henstilles til forståelse for den svære situation grundet præstemangel.

Sogneaften

(entré m. kaffe og kage: 50,-)
– se også hjemmesiden
Glesborg forsamlingshus,
torsdag d. 10. november 2016, kl. 19.30:
Evolution eller skabelse?
Hvad fortæller de videnskabelige facts?
Ved / Karsten Pultz.
Karsten Pultz er opvokset i et ikke-religiøst hjem, og lærte hjemme, i skolen
og medierne, at evolutionsteorien alene
forklarede livets oprindelse. 30 år gik
han i denne tro, til han fandt videnskabsfolk, på nettet, som modgik Darwins teori. Efter 8 års research i evolution og
intelligent design, måtte han, overbevist
af de videnskabelige facts, forkaste evolution.
Ud fra sin bog Exit Evolution (2015),
holder Karsten et foredrag, med beviser
mod evolutionsteorien, samt de overvældende beviser for skabelse, samlet
gennem, især, de seneste 60 år. Usandheder, som benyttes i skolebøger og i
medierne modbevises også.

Allehelgen gudstjeneste.

Vær med til at mindes de døde.
Søndag d. 6. november
Fjellerup, kl. 17 og Glesborg, 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. Man må gerne
tage lys i kirke og våbenhus og sætte på
gravene.
Med altergang og særligt udvalgte salmer til lejligheden.

Gudstjeneste- og prædiken
Workshop m. afsluttende
lægmandsgudstjeneste. 14.00

Søndag d. 20. november i Glesborg.
Hvad er bedre end selv at forme, og
forestå en gudstjeneste med lidt vejledning fra præsten?
Vi begynder 1. lektion kl. 12; 12.50
kaffe og rundstykker, 13.10: 2. lektion, 13.50: pause og gudstjeneste kl. 14,
hvor læsninger, bøn og prædiken forestås af lægfolk. Da det er en særgudstjeneste vil der være rum for eksperimenteren efter ønske.

Julekoncerter:

24. november i Glesborg, kl. 19.00 Julekoncert med Mathilde Damborg
7. december i Fjellerup, kl. 20.00 Julekoncert med Djurs Gospelkor

Familiegudstjeneste,
De 9 læsninger og Lucia

27. november i Glesborg, kl. 15: familiegudstjeneste, hvor minierne vil opføre et lille krybbespil.

4. december, i Glesborg, kl. 16: De 9
læsninger med Randers kammerkor.
11. december: i Fjellerup kl. 10.30 holder vi lysgudstjeneste, hvor livets lys
bliver fejret. Til slut får vi glögg og
julebag ved orglet. Glesborg, kl. 17:
Luciagudstjeneste ved børn fra nærområdet. Vi begynder gudstjenesten med
Luciaoptog, så hører vi en fortælling fra
bibelen, der hører julen til og synger et
par julesalmer. Børn fra Fjellerup, Glesborg og Ørum vil gå Lucia for os under
ledelse
af Charlotte Toft Neumann. Derefter
hygge i sognehuset med lidt godt til ganen. En julesang eller to bliver der sikkert også plads til.

Menighedsrådene fremover

Da de 4 ud af Glesborg 5 menighedsrådsmedlemmer holder efter ﬂere års
tro tjeneste og der ikke kunne ﬁndes nye
medlemmer, vil der blive afholdt et nyt
menighedsrådsvalg. Nærmere info vil
følge i avis og på hjemmesiden.
Hvis det nye valg ikke resulterer i 4 nye
medlemmer, vil Glesborg sogn blive
lagt under administration af nærmeste
menighedsråd. Det betyder således at
fra 1. søndag i advent 2016, administreres Glesborg sogn af Fjellerup menighedsråd i samarbejde med Klavs Erck
som eneste repræsentant fra Glesborg.
De nye medlemmer af Fjellerup og
Glesborg menighedsråd vil blive præsenteret i næste Kirkenyt i første uge af
december.

TAK

En stor tak skal lyde til de afgående medlemmer i såvel Fjellerup som Glesborg
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6. Fjellerup
Alle Helgen
17.00
6. Glesborg
Alle Helgen
18.30
10. Sogneaften Glesborg Forsamlingshus
19.30
Evolution eller skabelse? v. Karsten Pultz
13. Fjellerup
10.30
20. Glesborg
12.00
Gudstjeneste- & prædiken Workshop m. lægmandsgudstjeneste 14.00

24. Glesborg
Julekoncert med Mathilde Damborg

19.00

27. Fjellerup
1. Søndag i advent
27. Glesborg

9.00 (?)
15.00

1. Søndag i advent familiegudstjeneste med minierne
DECEMBER

4.

Glesborg

16.00

2. S. i advent De 9 læsninger med Randers Kammerkor

7.

Fjellerup
Julekoncert med Djurs Gospelkor
11. Fjellerup
? (ved vikar)

20.00
10.30

Alle der ikke selv kan befordre sig til
kirke er velkommen til at bestille
Nørager Taxa, gratis, senest dagen
før på tlf.: 86 486560.
Attester, dåb, vielser,
begravelser mm.:

Anna Nielsen, Nørregade 12, 1. tv.
8500 Grenaa.
Træffetid mandag - fredag
kl. 8.00 - 13.00
tlf.nr. 86 331316.
PRAKTISK INFO

Sognepræst Michael H. Pilgaard
træffes enten i præstegården eller pr.
tlf. 86 317035. mobilnr.: 20136135
og e-mail: mipi@km.dk. Mandag er
præstens fridag.
MENIGHEDSRÅD E-MAIL:

Fjellerup: 8159@sogn.dk
Glesborg: 8160@sogn.dk
GRAVER (træffes tirsdag-fredag på

kirkegården eller pr. telefon):
Glesborg: Brian Pape, tlf. 25337341.
Fjellerup: Pernille Munk, tlf. 40454683
KIRKESANGER:

Klavs Erck, tlf. 51902448.
ORGANIST:

Fjellerup: Vakant
Glesborg:
Birthe Lorentzen, tlf. 86 404012.
menighedsråd for tro og god tjeneste for
sognene og deres indbyggere: Fjellerup:Peter Koch (formand), Ella Hvidt (næsformand), Bente Aabenhus (kasserer),
Freddy Juul Nielsen (kontaktperson) og
Birthe Larsen (Kirkeværge) Glesborg:
Svend Rasmussen (formand), Kirsten Andersen (kirkeværge), Doris Jensen (kontaktperson), og Arne Hansen (kasserer).
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3. S. i advent Lysgudstjeneste med julesange og bagværk

11. Glesborg
Luciagudstjeneste
18. Glesborg
4. S. i advent
24. Glesborg
24. Fjellerup
25. Fjellerup
26. Glesborg

17.00

9.00 (?)
14.30
16.00
10.30
9.00 (?)

