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Praktisk info
Kirkebil i Fjellerup og Glesborg:

Redigeret af sognepræst Michael H. Pilgaard
Det nye menighedsråd i Glesborg har
konstituerende møde den 7. marts, kl.
18.30 i sognehuset. Alle interesserede
og nysgerrige er også velkomne.

KONFIRMATIONER 2017

Alle begynder kl. 10, man møder kl.
9.30 til fotografering
Fjellerup 30. april: Emil Juul, Cecilie
Schmidt, Tjalfe Juul og Christian Friis
Nielsen
Glesborg 7. maj: Lukas Rumppanen,
Julie Nanna Boje, Christian Gissel,
Nicklas Køtter, Dorthe Ingemarie Jane
Nielsen, Gustav Jensen, Helene Bonde
Jørgensen, Philip Nymark Pedersen og
Rasmus Pedersen

Glesborg 14. maj: Nicklas Madsen,
Maya Herdelin Christensen, Alfred Verner Bergkvist Søgaard, Tobias Bak Busse, Cecilie Lykke Rasmussen, Camilla
Christensen, Frederik Nielsen, Frederik
Ammundsen Jørgensen, Omana Bassam
Barkho Yalda, William Hansen Hougaard og Oliver Hougaard Rasmussen

Familiegudstjenester.

Gospelgudstjeneste m. konformander og Rune Herholdt med band:
Den 2. april, kl. 16. NB: Dagen begynder kl. 12 med en Gospel workshop for
konfirmander og præster ved Rune Herholdt. Der serveres mad og drikke undervejs.
Palmesøndag i Fjellerup kirke m. minikonfirmander.
Familiegudstjeneste, hvor minierne og
deres store påskemaleri danner rammen
om gudstjenesten 9. april, kl. 14.00.
Sangaften i Glesborg sognehus
Torsdag d. 20. april kl. 19.00 byder vores
organist og kirkesanger velkommen til en
hyggelig sangaften. Denne gang kommer

det bl.a. til at handle om Jeppe Aakjærs
liv og sange. Vi vil synge både kendte
og mere sjældent sungne sange, og som
sædvanlig er egne sangønsker meget velkomne. Menighedsrådet er vært ved kaffebord med kage undervejs. .

Sogneaftener
forår 2017

(Entré om. Kaffe & kage: 50,- medbring venligst lige penge).
Glesborg forsamlingshus, torsdag d.
9. marts 2017 kl. 19.00
”Skæve Skønheder”
Ved Jørgen Lasgaard, tidl. Korshærspræst (2001-2015)
Om mennesker og arbejdet i Kirkens
Korshær. Kirkeligt socialt arbejde for
og med ”Skæve Skønheder”. Især Korshærens tætte føling med bund-livet i
det danske velfærds-samfund, hvor der
stadig mangler en del omsorg varme og
retfærdighed, bliver belyst.

Præsentation af de nye
menighedsråd i Fjellerup
og Glesborg.

I de kommende numre af Kirkenyt vil
der være en kort præsentation af de
nye medlemmer i menighedsrådene:
Fjellerup:
Kasserer Birte Thomsen
Jeg har altid været glad for folkekirken. Jeg er døbt, konfirmeret og gift
i kirken; men har også været glad for
at komme der til alm. gudstjenester og
andre arrangementer. I forkyndelsen
og i salmerne er der en dybde som rører mig og giver mening. Noget man
ikke finder andre steder.Kirken rummer også meget historie, som er værd
at værne om. Jeg håber, jeg kan være
med til at åbne op for kirken, så endnu
flere må få øjnene op for, hvor værdifuld den er. Vi lever i en tid hvor alting

går hurtigt og forandrer sig. Måske har
vi brug for et holdepunkt som kirken,
der tilbyder et fællesskab om det samme budskab, som det grundlæggende
er blevet forkyndt i 2016 år. Jeg er 60
år og er gift med Jens Jørgen Thomsen.
Jeg har boet i Fjellerup siden 1985. Jeg
har sagt mit faste job som ernæringsassistent op, så nu har jeg mere tid til
andre ting.
kirkeværge Peter Westrup
Jeg er 63 år, gift med Karin Westrup, 3
sammenbragte børn og 9 børnebørn. Jeg
er uddannet kriminalassistent og senere
freelance skadekonsulent, og har løst
opgaver for mange forsikringsselskaber.
Her er jeg fortsat ”på banen” – i mindre
målestok. Jeg vil kunne tilbyde råd og
vejledning ved forsikringsskader. Karin
er uddannet specialpædagog og sammen
arbejder vi, som aflastningsforældre for
Norddjurs Kommune. I årene 1967 til
1975 var jeg aktiv ved KFUM-Spejderne i Fjellerup, og patruljerne kunne bl.a.
fejre Divisionsmesterskab og Landsmesterskab i Orienteringsløb, v/landslejren i Holstebro 1970. Ligeledes aktiv
i Fjellerup Idrætsforening, hvor vores
fodboldhold i Serie 6, vandt Jysk Mesterskab i 1974. Jeg/vi er flyttet tilbage
til Fjellerup i 2015, og vi forventer, at
bo og være aktive her i mange år. Ud
over arbejdet, som kirkeværge, har jeg/
vi visioner angående en kaffe/frokostcafe, julestue m.m., evt. med oprettelse i
konfirmandstuen. I samarbejde med organisten kunne et sangkor for børn og
voksne også være interessant.

Folkekirkens Nødhjælps
årlige landsindsamling.

Søndag d. 12 marts.
Hjælp til verdens fattige i 24 lande.
Læs mere om sogneindsamlingen på:
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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.
https://www.noedhjaelp.dk/vaer-med/
indsamling
Gratis sodavand og kaffe med kage til
indsamlerne i Fjellerup konfirmandstue
fra kl. 10.
VI MANGLER INDSAMLERE:
Det er IKKE for sent: Meld dig som
indsamler for sognet til:
Ane Pilgaard 21409159 eller på
Mail: anepilgaard@gmail.com
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30. Fjellerup
MAj

7. Glesborg
14. Glesborg

✂

www.Fjellerup-Glesborg.dk · marts + april 2017

Menighedsrådene

Klip ud og gem !

Konfirmation

10.00

Konfirmation

10.00

Djurslandsskolen Konfirmation

21. Fjellerup 		

* m. kaffe og rundstykker
BK (Birthe KIllerich)

10.00
10.30

