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En bænk i gave
Til Sparkær kirkegård har vi fået skænket en bænk af Lene Rørsted og hendes
familie, der bor i Tyskland. På bænken er der en lille plade med teksten "Til minde
om Ella og Leon Rosenvinge". Vi har endnu ikke lagt os fast på en placering på
kirkegården, men har talt om, at bænken kan stå på sydsiden af kirken.
Vi takker for gaven.

Siden sidst i sognene
Dem vi har mistet
Sparkær
04.01.2018 Dagny Kristensen
27.01.2018 Dagmar Hansen
02.02.2018 Karen Rita Andersen
06.02.2018 Esben Frederik Sørensen
Gammelstrup
15.12.2018 Henning Søndergaard

Dåbsklude
Når vi holder barnedåb i Sparkær eller
Gammelstrup kirker, får barnet nu en dåbsklud
med hjem. Dåbskluden er strikket af frivillige i
sognet, som en gave fra menigheden til det lille
dåbsbarn.
Dåbskluden bliver brugt til at tørre barnets hoved
lige efter dåben, og den er strikket af det blødeste
hvide bomuld.
Motiverne er kendte kristne symboler: hjerte,
anker, kors, skib, døbefont o.m.a. Man kan
eventuelt selv brodere navn og dåbsdato på
kluden efterfølgende, hvis man synes og har
evnerne til det.
Dermed får barnet et lille minde om dagen og
dåben med sig.

Siden sidst i sognene
Dåb i Sparkær
12.11.2017 Gabriel Ingemann Weller
22.10.2017 Milas Nohr Lafontaine Frandsen
29.10.2017 Nova Lund Strøm Andersen

Dåb i Gammelstrup
15.10.2018 Elias Høndrup Bagterp Larsen
18.02.2018 Eskil Væsel Wade

Palmesøndag
Familiegudstjeneste d. 25. marts kl. 14.00 i Sparkær kirke
Børn og voksne inviteres til at fejre påske i kirken palmesøndag. Vi
begynder med en gudstjeneste i børnehøjde kl. 14.00, og efter
gudstjenesten vil der være kirkekaffe i våbenhuset og med bl.a.
påskeæggeløb, hvis vejret tillader det.
Alle er naturligvis velkomne.

Musikgudstjeneste
Langfredag d. 30. marts kl. 10.30 i Sparkær kirke
Få hele påsken med.
Påskens 7 læsninger er en stemningsfuld buket af ord, sang og musik, som
favner ikke bare langfredags mørke farver, men også palme-søndags
spraglede pragt såvel som påske-morgens gyldne og forårsgrønne toner –
med andre ord en overordentlig skøn måde at få hele påsken med sig hjem.
Vel mødt til alle.

Påskegudstjeneste
søndag d. 1. april
kl. 9.15 i Gammelstrup kirke og
kl. 10.30 i Sparkær kirke

Gudstjeneste på
Nordstjernen
Torsdage kl. 14.30

Efter gudstjenesten er der
kirkekaffe og påskeæg i
våbenhuset.

12. april

Vel mødt til alle.

28. juni

17. maj

9. august

Kirkevandring
2. pinsedag d. 21. maj knytter vi gudstjeneste og natur sammen med en
kirkevandring. Turen starter kl. 9.00 i Gammelstrup kirke. Herfra går turen til
Stoholm kirke (ca. kl. 9.45). Fra Stoholm Kirke fortsætter vi ad naturstien ”Sporet
ved Smollerup kirke” til Smollerup kirke (ca. kl. 11.00).
Turen slutter ved Mønsted kalkgruber, hvor vi nyder en let frokost. Ønsker man
frokost, som koster 40,- pr. voksen og 20,- pr. barn, skal man tilmelde sig til
sognepræst Malene Dahl (malda@km.dk / 29 33 64 07) ellers er det bare at møde
op til hele eller dele af turen.

Deadline på næste Kirkenyt er d. 25. juni 2018. Indlæg, ideer og foto fra dåb og
bryllup i kirkerne modtages gerne og sendes til malda@km.dk

Gamle kirker kræver sit!
Vedligeholdelse af Gammelstrup Kirke
Allerede i foråret 2017 gik vi i gang med at forholde os til opgaven med at få
Gammelstrup Kirke kalket indvendig. Det er en helt anden opgave end udvendig
kalkning. På grund af kirkens alder skal nationalmuseet besigtige kirken.
I august besigtigede nationalmuseet kirken og lavede efterfølgende en rapport
med anbefalinger til hvordan arbejdet skulle foregå. I december besigtigede en
anden del af nationalmuseet kirken igen for at kigge på inventaret. Nu afventer vi
endnu en rapport og det videre forløb.
Alle vinduer skal renses og males indvendig og i våbenhuset skal loftet repareres.
Vi har lavet kontrakt med en arkitekt om at styre processen. Når han har
modtaget den ventede rapport, går han i gang med at udarbejde
projektmateriale mv. Det historiske inventar skal beskyttes i forbindelse med
arbejdet og det er ikke ligegyldigt hvilke materialer, der bruges. Projektet skal
efterfølgende godkendes i Viborg Stift.

Vedligeholdelse af Sparkær Kirke
Sparkær Kirke trænger efterhånden til indvendig
maling af træværk og vægge. Vi skal have
indhentet tilbud på maling af kirken. Prædikestolen, der er bemalet med guldmaling skal også males
om, da nogen har ridset tekst ind i malingen.

Hvornår er natten forbi?
En lærer spurgte en dag sine elever, hvordan de vidste, hvornår natten var forbi og
en ny dag var begyndt.
”Er det, når jeg på lang afstand kan skelne et får fra en hund?” spurgte én. – ”nej”
svarede læreren. ”Er det, når jeg på lang afstand kan se om et træ er et figentræ
eller et oliventræ?” spurgte en anden. – ”nej” svarede læreren. ”Jamen hvad er det
så?” spurgte eleverne.
”Det er, når du ser og møder et andet menneskes blik, og du ser, at han eller hun er
din bror eller søster. Før du kan det – så er det lige meget hvilken tid, det er på
døgnet – så er det stadig nat!”
(Jødisk legende)

Konfirmander 2018
Gammelstrup kirke: 22. april kl. 10.30
Maria Juhl Birkmose, Birkesøvej 1, Gammelstrup

Sparkær kirke: d. 27. april kl. 10.00
Anders Have Trankjær, Mosegårdsvej 34
Daniel Barrett Danielsen, Langgade 10
Ditte Hermansen Wehl, Bækkegårdsvej 34
Emma Nærskov Bentzen, Bakkelyvej 8
Emil Nielsen, Præstebakken 6
Jakob Kristian Jakobsen, Bækkegårdsvej 44, Gammelstrup
Josefine Hauge Pedersen, Østervang 13
Louise Leth Nielsen, Højvej 5
Marie Barrett Danielsen, Langgade 10
Sille Sigaard Carstens, Østervang 22
Victoria Daa Rønning, Bækkegårdsvej 26A
William Lykke Nordmann Timmermann, Gravhøjvej 6

Vejviser
Menighedsrådet

Sognepræsten

Formand: Lone Friis Hansen
tlf.: 21 30 13 48 – mail:
lonefriishansen@mail.dk

Malene Dahl
Præstebakken 9, Sparkær
8800 Viborg

Næstformand & kirkeværge i
Gammelstrup: Jytte Dalgaard
tlf.: 51 32 87 48 – mail:
jytte.dalgaard@gmail.com
m
Kasserer: Henrik Peder
Jacobsen; tlf.: 40 45 31 90 –
mail: gammelstrup@pc.dk

Tlf.: 29 33 64 07 - e-mail:
malda@km.dk

Kontaktperson: Lise Hald
tlf.: 23 28 69 17 – mail:
liseogco@gmail.com

Mandag er fast fridag, og der
henvises til Domprovstiets
vagttelefon: 70 22 03 03

Kirkeværge i Sparkær: Lisbeth
Madsen; tlf.: 21 60 75 87 – mail:
borrisgaard@mail.tele.dk

Ved øvrige ferie og fridage
henviser telefonsvarer til
”vagthavende” præst.

Menig: Elvi Engelsmann;
tlf.: 61 60 25 45 – mail:
jemos@jubii.dk

Personale
Graver & kirketjener: Kenneth
Enggrob; telf.: 51 21 73 56 – mail:
sparkaer.graver@gmail.com
Organist: Jens Bøgestrand
tlf.: 42 52 80 48 – mail:
jbogestrand@gmail.com
Kirkesanger: Michael Halle
tlf.: 40 84 02 80 – mail:
m.halle@mail.dk

Der er ikke fast træffetid for
kontoret. Man er velkommen til
at kigge ind, men ring gerne på
forhånd for at være sikker på at
træffe præsten.

Hensatte mindesten
Et lapidarium er et område på en kirkegård, hvor særligt bevaringsværdige mindeog gravsten opstilles som en slags udendørs museum. På Gammelstrup og Sparkær
Kirkegårde har almindelig praksis gennem mange år været, at alle gravsten fra alle
nedlagte gravsteder opstilles et eller flere ledige steder. Der eksisterer ikke regler
på området, men der er dog regler i kirke- og museumslov, for hvordan
menighedsrådet skal sortere, når de skal rydde ud i hensatte gravsten, der ikke er
afhentet af pårørende efter fredningstiden.
På Gammelstrup Kirkegård er der med årene opstået et misforhold mellem
hensatte gravsten og mindestenene på gravstederne. Der er ca. 130 hensatte sten
og 40 på gravstederne. Menighedsrådet ønsker at iværksætte en sortering blandt
de hensatte mindesten. Pårørende, som har relation til hensatte sten, kan træffe
aftale med menighedsrådet om afhentning af disse sten. Henvendelse kan rettes til
kirkeværge Jytte Dalsgård, Gammelstrup eller til undertegnede.
Med venlig hilsen
Graver Kenneth Enggrob
Tlf. 5121 7356

Gudstjenesteliste: marts - August
Dato

Sparkær

25-03-2018
Palmesøndag

14.00
Fam.gudstjeneste
MD
10.30
MD
10.30
Musikgudstjeneste
De 7 læsninger
10.30
MD
Henviser
(10.30 Feldingbjerg)
9.15
EB
10.30
MD

29-03-2018
Skærtorsdag
30-03-2018
Langfredag
01-04-2018
Påskedag
02-04-2018
2. påskedag
08-04-2018
1. søndag efter Påske
15-04-2018
2. søndag efter Påske
22-04-2018
3. søndag efter Påske
27-04-2018
Store Bededag
29-04-2018
4. søndag efter Påske
06-05-2018
5. søndag efter Påske
10-05-2018
Kristi Himmelfart
13-05-2018
6. søndag efter Påske
20-05-2018
Pinsedag
21-05-2018
2. pinsedag
27-05-2018
Trinitatis
03-06-2018
1. søndag efter trinitatis
10-06-2018
2. søndag efter trinitatis
14-06-2018
24-06-2018
4. søndag efter trinitatis

Gammelstrup

9.15
MD

10.30
Konfirmation
MD
10.00
Konfirmation
MD
Henviser
(10.30 Stoholm)
9.15
IP
10.30
MD
Henviser
(10.30 Stoholm)
10.30
MD

9.15
MD
9.00
Vandring

9.15
OM
9.15
MD
10.30
MD
19.00
Byfest
10.30
OM

01-07-2018
5. søndag efter trinitatis
08-07-2018
6. søndag efter trinitatis
15-07-2018
7. søndag efter trinitati8
22-07-2018
8. søndag efter trinitatis
29-07-2018
9. søndag efter trinitatis
05-08-2018
10. søndag efter trinitatis
12-08-2018
11. søndag efter trinitatis

9.15
MD
10.30
IP
14.00
JH
9.15
CWT
9.15
IP
10.30
MD
19.00
(Provstiband)

MD = Malene Dahl; IP = Inger Pettersson; EB = Else Bjerg; OM = Ove Mølgaard;
JH = Jørgen Husted; CWT = Caspar Wenzel Tornøe

Mandegudstjeneste
Søndag den 4. marts var der, en på flere måder, anderledes Gudstjeneste i Sparkær Kirke,
som jeg ikke lige glemmer.
Der var fokus på at synge, så mænd kunne synge med. De mænd, der var mødt op til
øveaften onsdagen før, dannede et enstemmigt kor bagerst i kirken og de var også med
på korsvarene Amen mv. Der blev sunget rigtig godt igennem af de ca. 30 fremmødte,
heriblandt også kvinder.
Gudstjenesten blev efter en afkortet fin prædiken af vores præst Malene, krydret med en
beretning af vores Domprovst Thomas Frank. Han fortalte om sin kajaktur 2 måneder i
efteråret 2017 på over 3000 km via de russiske floder til Istanbul – den samme rute, som
vikingerne rejste. En spændende fortælling om at rejse alene under svære betingelser og
om sit forhold til Gud.
Vores faste kirkesanger Michael Halle og organist Jens Bøgestrand sang og spillede
efterfølgende: ”Den blå anemone” af Kaj Munk.
Vores kirketjener Kenneth sørgede som altid for
perfekte rammer. Tak til alle!
Lone Friis Hansen

Sogneudflugt til FUR
Lørdag den 5. maj inviterer menighedsrådet på udflugt!
Du kan glæde dig til en tur til Fur.
Der er afgang kl. 8.30 fra Sparkær Kirke og ankomst til Fur kl. 9.50.
Museumsinspektør John Brinch Bertelsen fra Fur Museum tager med i bussen ved
ankomst til Fur og fortæller om alt det man ser – og mere til! Han er også kendt som
den blinde guide. Turen øen rundt er på godt 20 km og varer 2 - 2½ time.
Undervejs gøres der holdt ved Langstedhuller, Bette Jenses Hyw, Gammel Havn og
Kirken.
KL. 12.30 -14 er der middag på Fur Bryghus.
Eftermiddagskaffen indtages på Fur eller på Jenle, som er Jeppe Åkjærs
kunstnerhjem.
Vi forventer at være tilbage i Sparkær ca. kl. 18.
Pris for deltagelse i turen, som er alt inklusive er 175 kr., dog 100 kr. for de 5-12 årige.
Kun drikkevarer til middagen, skal du betale selv. Der er max. 55 pladser, så det er
først til mølle.
Tilmelding senest den 13. april til Lone Friis Hansen på lonefriishansen@mail.dk
eller på telefon 86 64 53 72 eller på mobil 21 30 13 48.

