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Mørke & Lyset
Den mørke tid er over os. Der er dage, hvor man synes, man lige er begyndt på dagen,
når mørket sænker sig. Men det er også den tid, hvor vi tænder flest lys. Det begynder
med Alle Helgen. Så bliver det adventskranse og juledekorationer. Vi sætter stearinlys
på bordet, og nogle sætter levende lys i lygter ved indgangsdøren. Vi gør det for at
fastholde lyset i en mørk verden. Der hvor terror og mord har fundet sted, strømmer
folk til med små levende lys, som kan brænde for dem, der er i mørket og dødens
skygge.
Mørke og lys. Julesorg og juleglæde.
Vi kender til begge dele. Det er et grundvilkår, vi lever med. Det er præcis dette
grundvilkår evangeliet taler ind i. Livet kan gå i stykker, vi kan splittes og falde fra
hinanden, og mørket kan dominere. Men vi kan samles igen. Vi kan møde et andet
menneske, eller vi kan møde noget, som er større end os, som kan samle os igen. Vi kan
sætte os ind i kirken og lade os røre og bevæge. Vi kan vove at lade os samle igen. Som
voksne oplever vi måske, at juleglæden er blevet til julesorg. De lange adventsweekender minder os om det, vi mistede. Om ensomheden. Om den splittede familie
der ikke kan samles.
Men med advent begynder historien om vores liv også forfra igen. Advent er kirkens og
sjælens nytår. Julen er menneskets fødsel. Helligtrekonger er den tid, hvor synet af en
stjerne kan få os til at drømme og tro på, at der er et glædens krybberum. Fasten er
tiden hvor vi besinder os, forbereder os og venter endnu en stund, som blomsterløget
venter i den frosne jord. Omkring Maria Bebudelse åbner vi os for det store under, der
kan gennemtrænge vores tilværelse. Her lægges kimen til det under, der kan få det
nøgne, golde og øde menneskeliv til at blomstre igen som en rosengård.
Det er, hvad evangeliet kan, og hvad kirken skal: lægge kim og tænde lys i mørket, så vi
samler os og besinder os, så vi får mere at se af verden og livet og hinanden end dét, vi
af os selv kan se, den dag forårssolen for alvor bryder frem.
Med ønsket om en velsignet jul - Sognepræst Malene Dahl

Syng julen ind
Torsdag d. 30. november. kl. 19.00 i Gammelstrup kirke
En meget stemningsfyldt indledning af adventstiden, hvor vi synger julen i
gang med en god blanding af skønne julesange og lidt julefortælling. Der
bydes sædvanen tro på kaffe og lidt mundgodt bagefter.

Julens 9 læsninger
Søndag d. 3. dec. kl. 19.00 i Sparkær kirke
Mens konfirmanderne er på lejr er det i år menighedsrådet, der står for
denne 1. søndag i advents gudstjeneste. Centralt står naturligvis julens
store fortælling - delt over 9 Læsninger og bundet sammen af mange af
de smukke advents- og julesalmer, som hører
højtiden til.
Bagefter vil der være lidt til den søde tand
i våbenhuset.

3. søndag i advent: Familiegudstjeneste
Søndag d. 17. december kl. 14.00 i Sparkær kirke
Det bliver stort. Det bliver flot. Det bliver rigtig godt!
Denne søndag laver 5. klasse krybbespil i kirken og mini-konfirmanderne
går Lucia.
Der er med andre ord julestemning for hele familien.
Kom og vær med!

I samarbejde med Billingescenen Event vil der efter gudstjenesten være juleoptog
fra kirken til Billingescenen, hvor der vil være julehygge for hele familien.

Julekoncert 2017 - med Viborg Kammerkor

Tirsdag den 12. december kl. 19.30 i Sparkær kirke
Viborg Kammerkor er et kor af ambitiøse amatører.
Koret arbejder primært med klassisk kirkelig og verdslig musik – fra renæssance
til helt moderne. Fra det mindste til det store – en dansk sang eller et større
korværk. Alene eller i samarbejde med andre kor og orkestre, dansk eller
udenlandsk musik, i Danmark eller i udlandet.
Imellem de større opgaver bliver der arbejdet intenst med at finpudse korets
egen klang, frasering og fremtoning.
Koret er dannet i 1943 og fejrer således 75 års jubilæum i 2018.
Korets dirigent er Maja Simonsen, som er uddannet organist og korleder fra Det
Jyske Musikkonservatorium i 2010.
I sæsonen 2017-2018 vikarierer Ingegerd Bogh, der i en periode i firserne var
korets dirigent, for Maja Simonsen.
Glæd jer til koncerten med dette spændende kor
Efter koncerten er der kaffe og klejner

Børnehavens og dagplejens jul
Tirsdag d. 19. december kl. 10.00 i Sparkær kirke
Sparkær kirke inviterer igen i år til fælles julegudstjeneste for alle børnene
i dagplejen og børnehaven her i Sparkær. Forældre, bedsteforældre og
andre interesserede er meget velkomne til også at deltage i gudstjenesten.

Nordstjernens julegudstjeneste
Fredag d. 22. dec. kl. 14.30 på Nordstjernen
På denne torsdag lige før jul vil vi synge julen ind på plejehjemmet med
nogle af de dejlige jule- og adventssalmer, som vi har, og lytte til
juleevangeliet. Pårørende og andre interesserede er meget velkomne til
også at deltage i gudstjenesten.

Nytår
Champagne & kransekage

Julegudstjenesterne
Juleaften d. 24. dec.
kl.. 14.45 i Gammelstrup kirke
kl. 16.00 i Sparkær kirke

Gudstjenesterne er 1. januar 2018
kl. 14.30 i Sparkær kirke og
kl. 16.00 i Gammelstrup kirke.
Efter hver gudstjeneste er der
champagne og kransekage og

Juledag d. 25. dec.
kl. 13.00 i Gammelstrup kirke
kl. 14.30 i Sparkær kirke

mulighed for at hilse på hinanden
og ønske godt nytår.

Tante Andante
Familiegudstjeneste d. 21. januar kl. 14.00 i Sparkær kirke

Tante Andante er tilbage og laver gudstjeneste
for hele familien sammen med minikonfirmanderne – og alt er lagt til rette for en
særdeles festlig gudstjeneste med musik,
drama, farver og fortælling.
Vel mødt til alle!

Gå i mørket med lyset…
Søndag d. 4. februar i Gammelstrup Kirke kl. 19.30
Kyndelmisse markerer, at nu er den halve vinter gået og
foråret langsomt er på vej. Derfor tænder vi denne aften lys
både inde i og uden for Gammelstrup kirke og skaber i et
sammenspil mellem musik og tekst en helt særlig stemning
i anledningen af denne lysfest.

Mandegudstjeneste
Søndag d. 4. marts kl. 10.30 i Sparkær kirke
Denne søndag sætter vi tonen ned. Helt ned. Dérned hvor mænd kan synge med og
kan synge helt igennem.
Det er med andre ord en enestående anledning til at få smurt sanghalsen og helsetjekket bugstøtten.
Efter gudstjenesten er der kaffe med snacks og snak.
Gudstjenesten i øvrigt er for alle – også kvinder!

For at sikre en toppræstation varmes der op med en øveaften – og denne er kun
for mænd! Det er onsdag d. 28. februar kl. 19.30 i Sparkær kirke – hvor der
naturligvis serveres øl og chips til.

Fat mod og mød op, mand!

Babysalmesang
Samarbejdet med kirken i Mønsted fortsætter
også i det nye år.
Næste hold begynder d. 3. april og tilmelding
sker til Inger Pettersson enten via sms til
24232618 eller mail: ipe@km.dk.

Gudstjeneste torsdage kl. 14.30
11. januar
8. februar
8. marts

Deadline på næste Kirkenyt
er d. 1. februar 2018.
Indlæg, ideer og foto fra dåb
og bryllup i kirkerne
modtages gerne og sendes
til malda@km.dk

Siden sidst i sognene:
Velsignede i Sparkær kirke d. 09.09.2017
Kathrine Fårbæk Madsen & Kim Madsen

Karen Ladefoged Poulsen & Hans Peter Johansen

Dem vi har mistet:

Sparkær
01.07.2017

Ib Kurt Navntoft

10.07.2017

Ib Dalsgaard

11.07.2017

Ella Irene Rosenvinge

12.07.2017

Gerda Pedersen

01.08.2017

Gudrun Jensen Mougaard

11.09.2017

Inga Kristine Christensen

29.09.2017

Aage Arvid Eltons

Vejviser
Menighedsrådet
Formand: Lone Friis Hansen
tlf.: 21 30 13 48 – mail:
lonefriishansen@mail.dk
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
Kontaktperson: Lise Hald
tlf.: 23 28 69 17 – mail:
liseogco@gmail.com
Kirkeværge i Sparkær: Lisbeth
Madsen; tlf.: 21 60 75 87 – mail:
borrisgaard@mail.tele.dk
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

Sognepræsten
Malene Dahl
Præstebakken 9, Sparkær
8800 Viborg
Tlf.: 29 33 64 07 - e-mail:
malda@km.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.
Mandag er fast fridag, og der
henvises til Domprovstiets
vagttelefon: 70 22 03 03
Ved øvrige ferie og fridage
henviser telefonsvarer til
”vagthavende” præst.

Gudstjenesteliste: november – marts
Dato og navn
30-11-2017
Torsdag
3-12-2017
1. søndag i advent
10-12-2017
2. søndag i advent
17-12-2017
3. søndag i advent
24-12-2017
Juleaften
25-12-2017
Kristi fødselsdag/Juledag
26-12-2016
2. juledag
31-12-2016
Julesøndag
01-01-2018
Nytårsdag
07-01-2018
1. søndag efter helligtrekonger
14-01-2018
2. søndag efter helligtrekonger
21-01-2018
3. søndag efter helligtrekonger
28-01-2018
Søndag septuagesima
04-02-2018
Søndag seksagesima
11-02-2018
Fastelavns søndag
18-02-2018
1. søndag i fasten
25-02-2018
2. søndag i fasten
04-03-2018
3. søndag i fasten
11-03-2018
Midfaste
18-03-2018
Mariæ bebudelsesdag

Sparkær

19.00
De 9 læsninger
10.30
IP
14.00
Krybbespil & Lucia
MD
16.00
MD
14.30
MD
Henviser
(10.30 Stoholm)
Henviser
(16.00 Stoholm)
14.30
MD
10.30
IP
10.30
MD
14.00
Tante Andante
10.30
MD

Gammelstrup
19.00
Syng julen ind

14.45
MD
13.00
MD

16.00
MD

19.30
Kyndelmisse
9.15
CWT
9.15
IP
10.30
MD
10.30
Mandegudstjeneste
10.30
MD
9.15
EB

MD = Malene Dahl; IP = Inger Pettersson; EB = Else Bjerg; CWT = Caspar W Tornøe

… med ønsket om en glædelig jul
og et godt nytår til alle

1 En rose så jeg skyde

3 Den rose fin og lille

op af den frosne jord,

har dejlig duft og skær;

alt som os fordum spå'de

den lyse for os ville

profetens trøsteord.

og sprede mørket her;

Den rose spired frem

i sandhed mand og Gud;

midt i den kolde vinter

af syndens nød og pine

om nat ved Betlehem.

han nådig hjalp os ud.

2 For rosen nu jeg kvæder
om kap med Himlens hær.
En jomfru var hans moder,
Maria ren og skær.
I ham brød lyset frem
midt i den mørke vinter
om nat ved Betlehem.

