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Kirkebil i Fjellerup og Glesborg:

Alle der ikke selv kan befordre sig til
kirke er velkommen til at bestille
Nørager Taxa, gratis, senest dagen
før på tlf.: 86 486560.
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4. juli kl.19.30

Leonard Cohen formåede igennem
sin 50-årige karriere som sanger og
sangskriver som få, at forbinde stærk
popmusik med stærk lyrik. Han havde
evnen til at skabe stor poesi; at sætte
ord sammen, så de peger langt ud over
sig selv. Hans sange beskriver menneskelivet på godt og ondt – forholdet til
andre mennesker og til det guddommelige.
Oplev Peter Danielsen og Carsten
Tranberg-Krab, der i forskellige
konstellationer har fortolket Cohens
sangunivers i 20 år. De har spillet på
barer, skoler, jazz-klubber, i fængsler,
kirker og på loppemarkeder.

Viborg Domkirke Fjellerup Missionshus.
Den 30. Juli, kl. 19.30

Sommervandring i Fjellerup med start
i kirken - sensommersange og salmer.
Derefter et stop ved Lunøegårdens familiegravsted, hvor Christiane Lunøe
ligger begravet. Aftenen slutter i missionshuset, hvor der serveres kaffe og
kringle - og fortalt spændende historie
om billedkunstneren Christiane Lunøe
samt kort om missionshusets 100 års
historie.

Friluftsgudstjeneste
Skippershoved Skovkirkegård 9. juli 14.00.
Medbring frokost, tæppe/stol – Fjellerup menighedsråd giver kaffe/te/saft
og vand.

Tilmeld senest 29. juni til Michael
på mail: mipi@gmail.com eller tlf.:
20136135

Konfirmationsundervisning 2017-18
HUSK: Medbring dåbsattest
Tilmelding til sognepræst
Michael Pilgaard

tlf. 20136135 eller email: mipi@km.dk

Fjellerup/Glesborg begynder 14. september efter skoletid.

Man tager selv bussen fra Ørum skole
til Glesborg sognehus og sørger selv for
transport hjem bagefter.

Efter nytår møder vi i Fjellerup præstegård. Vi begynder hver gang med en
lettere frokost. Undervisning slutter ved
16 tiden.
Djurslandsskolen, begynder i Fjellerup
konﬁrmandstue, 19. september, kl. 10.
Konﬁrmationerne i 2018 vil foregå
således

Man møder senest kl. 9.30 og konﬁrmationen begynder kl. 10.
Fjellerup: 29. april; Glesborg: 6. maj og
Glesborg, Djurslandsskolen: 13. maj

Mini- konfirmander
i Glesborg

Gennem fortælling, leg, drama, ﬁlm,
musik og kreativ udfoldelse
føres børnene gennem hovedtrækkene
i, hvad kristendommen

handler om. Hver onsdag eftermiddag i
Glesborg sognehus. Børnene bliver

hentet af præsten og bliver til slut kørt
med bus hjem til bopælen.

Vi begynder altid med lidt godt at spise, derefter går vi på opdagelse i sognehus og kirke,

hører fortællinger, leger, og laver en
kreativ sang aktivitet.

Mini- konﬁrmand undervisningen begynder onsdag d. 20. september og
slutter 2. søndag i advent med en festlig familiegudstjeneste. hvor minierne
opfører et lille krybbespil. Adgangskrav: nysgerrighed. Deltagelse er aldrig tvungen.

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.

Man må gerne tage familie med. Deltagelse er gratis. Invitationer følger.

PRAKTISK INFO

Sognepræst Michael H. Pilgaard
træffes enten i præstegården eller
på mobilnr.: 20136135 og e-mail:
mipi@km.dk. Mandag er præstens
fridag.

Høstgudstjenester

3. september i Glesborg og 10. 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.

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

Beløbet fra auktionen går til gode formål.

KIRKESANGER:

Klavs Erck, tlf. 51902448.

Temaaften i Glesborg
sognehus: Jobs bog

ORGANIST:

Fjellerup: Vakant
Glesborg:
Birthe Lorentzen, tlf. 86 404012.

Onsdag 6. september, kl. 19. Her vil vi
høre om emner i Jobs bog, herunder lidelse og helse, anklage og tilgivelse, tro
og mistro, håbløshed og håb.
Der bliver serveret kaffe og kage.
Tilmelding nødvendig til Michael.

Salmebogsmarathon i
Fjellerup

Vi tager fat - ikke bare på salmebogen
men også de to nye salmetillæg, der udkom i år.
Første gang: 20. september fra kl.
19.00-21.15.

Hver gang m. lettere frokost. Pris: 40,-

Tilmelding og spørgsmål: Michael på
tlf.: 20136135

Præsten holder ferie

Fra 17. juli til og med d. 7 august.

Herunder varetages embedet af sognepræst Vibeke Sommer, tlf.: 40476995
Mail: vh@km.dk
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sange
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