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Undervejs med ”Brodér en linje fra din yndlingssalme”
”Det vokser jo medens vi sove”
”Er du klar over hvad du er skyld i?” var der en dame, der sagde til mig til en broderieftermiddag i sognehuset ved Viborg Domkirke. Vi havde lagt broderierne på pause ved én
række borde, mens kaffen blev indtaget ved en anden række borde – for så nøjsomt
arbejde som det at lave et broderi er, det tages her meget alvorligt. Ingen kaffepletter, tak
– hverken på eget og slet ikke på andres arbejde.
”Er du klar over hvad du er skyld i?” sagde en af deltagerne så over kaffen. ”Jeg har da
aldrig forestillet mig, at jeg nogensinde skulle ligge søvnløs om natten – for at tænke på
salmer!! Hvilken én skulle jeg vælge og ikke mindst hvilken farve skulle den have? Hvordan i
alverden ser lige dén salme ud? Det havde jeg da aldrig troet skulle ødelægge min
nattesøvn. Se hvad du er skyld i, og nu er jeg i gang med nummer tre broderi!”
Ja, det kan være svært at slutte, når man først er kommet godt i gang, men slutte skal
kunstprojektet ”Brodér en linje fra din yndlingssalme” nu en gang, og det gør vi med en
fest.
Lørdag d. 6. april kl. 14.00 i Viborg Domkirke åbner vi dørene for det færdige resultat. Her
vil vi med orgel og orkester synge de salmevers, der er blevet broderet i løbet af efteråret
og vinteren, og de færdige salmebroderitæpper vil hænge rundt i kirken.
Alle lærker er meget velkomne til denne eftermiddag – også de, der ikke har broderet.
Venlig hilsen
Malene Dahl og Marianne Koch
Sognepræster ved Sparkær-Gammelstrup
og Viborg Domkirke

Siden sidst i sognene
Dem vi har mistet
Sparkær
31.10.2018 Kirsten Lang Jensen
11.11.2018 Inger Rind Jensen
27.12.2018 Gerda Søgaard Jensen
10.02.2019 Peter Thomsen
21.02.2019 Ellinor Pedersen
02.03.2019 Christa Marie Kock

Gammelstrup
20.10.2018 Sigvard Pedersen
05.11.2018 Gerda Pedersen
05.11.2018 Gerda Emilie Kristensen

Siden sidst i sognene
Dåb i Sparkær
28.10.2018 Agnes Wagner Lassen
06.01.2019 Lauge Winther Richter

Vedligehold af mindesten.
Mindestenene på kirkegårdene er oftest udført i sten eller granit. Som sådan er
de uforgængelige, men de kan dog få skader og blive præget af vejr og vind.
Rust fra lanterner og kunstfigurer kan give pletter, der kun vanskeligt lader sig
fjerne. Der findes midler, der kan afhjælpe problemet, men det er nødløsninger
med varierende resultater. Det bedste er at stille metalprodukter i grus eller på
plæne.
Mange inskriptioner bliver ad åre udvisket af vejr og vind. Stenhuggerierne kan
altid hjælpe, men i en del tilfælde kan man faktisk selv med lidt snilde og
tålmodighed male bogstaverne op. Min erfaring er, at vores lokale stenhuggere
gerne bistår med råd og vejledning.
Mindestenene bliver hvert år mere eller mindre grønne af alger. Sidst på vinteren
sprøjter jeg dem alle med algefjerner. Produktet, som jeg anvender, er nøjagtigt
den samme som fødevareindustrien dagligt anvender til desinfektion af inventar
og vægge. Det er helt harmløst, er uden for fareklasse og gør ingen skade på
hverken sten eller planter.
Med venlig hilsen
Graver Kenneth Enggrob
Sparkær-Gammelstrup Kirkegårde

Palmesøndag
Familiegudstjeneste d. 14. april 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. 19. april 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. 21. april
kl. 9.15 i Sparkær kirke og
kl. 10.30 i Gammelstrup kirke

Gudstjeneste på
Nordstjernen
Torsdage kl. 14.30

Efter gudstjenesten er der
kirkekaffe og påskeæg i
våbenhuset.

11. april

Vel mødt til alle.

13. juni

9. maj

Billeder fra minikonfirmandernes gudstjeneste med Tante Andante

Nu er den god nok:

Kirkekoncert med Anna David i Sparkær kirke
Onsdag d. 8. maj 2019 kl. 19.00
Sparkær kirke glæder sig meget til at åbne dørene for denne kirkekoncert
med Anna David.
Musikalsk hører hun hovedsageligt hjemme i Pop og Soul genren. Med sin
sprøde, smukke vokal har Anna David sunget sig ind danskernes hjerter
med hits som ”Når en Engel sir’ farvel”, ”Den lille Pige”, ”Kun Hjertet
Slår” og ”Brænder Mig”.
Hendes imponerende bagkatalog indeholder både følsomme sange om
svære emner og festlige up-tempo sange.
Vi glæder os meget til denne aften, så sæt allerede nu kryds i kalenderen
d. 8. maj. Billetpris er kr. 50,- som betales ved indgangen og det er Først til
kirke-princippet, så kom i god tid.

Konfirmander 2019
Gammelstrup kirke: 12. maj kl. 10.30
Max Siegfried Kristian Lavrsen Moser

Sparkær kirke: d. 17. maj kl. 10.00
Freja Lønstrup, Langgade 12
Isabelle Weller, Bakkelyvej 6
Johan Bonne Østergaard, Bækkegårdsvej 4
Jonas Dalsgård Hansen, Østervang 16
Kasper Stengård Olesen, Lundgårdsvej 42
Magnus Johansen, Gravhøjvej 16
Marcus Balle Nielsen, Lundgårdsvej 39
Mathilde Holst Laursen, Langgade 5
Sofie Machenhauer Hostrup, Hulvejen 4
Tinne Josephine Nielsen, Præstebakken 1
Villiam Daa Rønning, Bækkegårdsvej 26A

Ændringer i menighedsrådet
Kent Hougaard er pr. 1.
december 2018 trådt ind i
menighedsrådet i stedet for Elvi
Engelsmann.
Vi takker Elvi for indsatsen og
byder velkommen til Kent.
Jytte Dalgaard, der er
næstformand og kirkeværge i
Gammelstrup fraflytter sognet
pr. 1. april.
Vi takker Jytte for hendes indsats
gennem 12 år.
Ny kirkeværge i Gammelstrup
bliver Kent Hougaard og Henrik
Jakobsen er ny næstformand.

Vejviser
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

Menighedsrådet
Formand: Lone Friis Hansen
tlf.: 21 30 13 48 – mail:
lonefriishansen@mail.dk
m
Kasserer: Henrik Peder
Jakobsen; 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: Kent Hougaard; tlf.: 42
20 48 01 – mail:
aklmkent@gmail.com

Sognepræsten
Malene Dahl
Præstebakken 9, Sparkær
8800 Viborg
Tlf.: 29 33 64 07 - e-mail:
malda@km.dk
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: marts - August
Dato

Sparkær

31-03-2019
Midfaste søndag
07-04-2019
Mariæ Bebudelse
14-04-2019
Palmesøndag

10.30
MD
9.15
IP
14.00
Familie-gudstj.
MD
10.30
MD
10.30
Musikgudstjeneste
MD
9.15
MD
Henviser til
Smollerup 10.30
10.30
MD
9.15
IP

18-04-2019
Skærtorsdag
19-04-2019
Langfredag
21-04-2019
Påskedag
22-04-2019
2. påskedag
28-04-2019
1. søndag efter Påske
05-05-2019
2. søndag efter Påske
12-05-2019
3. søndag efter Påske
17-05-2019
Bededag
26-05-2019
5. søndag efter Påske
30-05-2019
Kristi Himmelfarts dag

Gammelstrup

10.30
MD

10.30
Konfirmation

02-06-2019
6. søndag efter Påske

10.00
Konfirmation
10.30
MD
Henviser til
Himmelske dage i
Herning
9.15
IP

09-06-2019
Pinsedag
10-06-2019
2. Pinsedag

10.30
MD
Henviser til Viborg
Domkirke

9.15
MD

13-06-2019

Byfest

23-06-2019
1. søndag efter trinitatis
30-06-2019
2. søndag efter
trinitatis
07-07-2019
3. søndag efter
trinitatis
14-07-2019
4. søndag efter
trinitatis
21-07-2019
5. søndag efter
trinitatis
28-07-2019
6. søndag efter
trinitatis
04-08-2019
7. søndag efter
trinitatis
11-08-2019
8. søndag efter
trinitatis

10.30
MD
10.30
IP
9.15
MD
9.15
IP
9.15
NN
9.15
IP
9.15
IP
10.30
MD

MD = Malene Dahl; IP = Inger Pettersson; NN = Ny præst i Stoholm

Deadline på næste Kirkenyt er d. 25. juni 2019. Indlæg, ideer og foto
fra arrangementer i kirkerne modtages gerne og sendes til
malda@km.dk

En himmelsk folkefest
Himmelske Dage på Heden i Herning bliver en folkefest, hvor kirken flytter ud på gaden, indtager
bybilledet i centrum af byen og sætter midt og vest-jylland på landkortet i Kristi
Himmelfartsferien.
-Det skal være et sted hvor det kirkelige og det folkelige mødes. Derfor rykker vi ud på
gaderne, fortæller biskop Henrik Stubkjær.
Åbningsgudstjenesten bliver på Torvet, hvor Søren Birch vil dirigere et stort kirkekor med 700
korsangere fra området, som sammen med Herning kirkes drengekor vil være med til at give
nogle ekstra decibel til fællessangen akkompagneret af Prinsens Musikkorps.
Danmarks største kirkekaffebord
Og herefter indbydes alle til kirkekaffe! Det sker, når de 3000 gæster til åbningsgudstjenesten
bliver inviteret til Danmarks største kirkekaffebord på cirka 750 meter af Hernings gågade.
Himmelske Dage arrangeres af Danske Kirkers Råd og over 200 arrangementer venter de
mange deltagere til Danmarks største fælleskirkelige event. Det er folk fra folkekirken,
frikirkerne og den katolske kirke samt en lang række frivillige fra de kirkelige organisationer,
som får det til at ske. Man vil kunne opleve alt fra Katakombergudstjeneste i en P-kælder,
klimadebatter på Biblioteket, U2 gudstjeneste på Torvet og Bibellegeland for børnene. ”Og vi
inddrager kunsten og museerne i Herning. Vi rykker ud på gaden med arrangementer for
kirkelighed, folkelighed og værdier i Danmark. Det er den danske folkesjæl, der skal holdes
fest for” understreger arrangørerne.
Vær med i Herning d. 30. maj – 2. juni – se hele programmet på Himmelskedage.dk

