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Mikkelsdags fejring 

Tidligere fejrede man Mikkelsdag. Det var d. 29. september til ære for 

ærkeenglen Michael. Det var også den ene af årets skiftedage, den anden var 

Valborgsdag i foråret. Man kunne ikke sådan rende af pladsen i utide, men 

måtte vente til skiftedag. Kornhøsten var overstået omkring 1. oktober, og 

derfor blev handler i sommerens løb indgået med klausulen: kredit til 

Mikkelsdag. 

Kirsten Schmidt, som er sognepræst på Orø, fortæller, at på Orø var 

Mikkelsdag først og fremmest dagen, hvor man holdt høstgilde. Alle, der 

havde givet en hånd med ved høsten, blev indbudt, og man samledes ved 

middagstid, hvor Mikkeldagssuppen blev serveret. Først kom suppen på 

bordet, derefter det kogte oksekød i rigelige mængder med peberrodssovs 

med korender. Så slog karlfolket mave, mens pigerne vaskede op, lavede 

kaffe og dækkede kaffebord med æblekage og alle andre kager til kl. 15.00. 

Når ingen kunne spise mere, spændte karlene for stadsvognene, hvorefter 

man kørte en tur, også her skulle alle med. Folkene fra Bybjerg kørte til 

Næsby, og næsbyerne kørte til Bybjerg. Det var den eneste dag om året, 

sådan noget skete. Ellers ”mængede man sig ikke.” Man skulle ud at se, hvor 

mange stakke de andre havde i stakhaverne, og hvor skæve de var. 

Efter hjemkomsten måtte pigerne i gang med aftenmalkningen, mens 

karlene vandede og fodrede. Enkelte steder forbarmede karlene sig dog over 

pigerne og malkede for dem, så pigerne kunne gå i gang med aftenbordet, 

hvor der blev serveret al slags slagtemad, blodpølse, medister, finker osv. Det 

hele blev skyllet ned med rigeligt gammeløl og snapse. Når bordet var ryddet, 

fordrev man resten af aftenen med mølle, dam og kortspil. Dagen derpå 

kunne godt være lidt streng, for med Mikkelsdag var det også slut med 

middagssøvnen. 

Med mekaniseringen af landbruget forsvandt traditionen med Mikkelsdag, 

men prøv selv at fejre dagen med en portion Mikkeldagssuppe – se 

opskriften næste side.  

God appetit! 

 

 



 

Mikkelsdagssuppe 

Server først suppen 

med risboller og 

ristoppe og derefter 

det kogte oksekød 

med peberrodssovs til. 

Opskriften er til 6-8 

personer. 

Ingredienser 

Suppe 

2-2½ kg oksebryst, 

tyksteg eller 

halestykke 

3½ l vand 

2-3 spsk salt 

1 knoldselleri 

300 g gulerødder 

1 persillerod 

2-3 porrer 

1 bundt persille 

Selleritop 

 

Rismelsboller 

100 g rismel 

2½ dl mælk 

2 spsk sukker 

Salt 

1 æg                                   

1 dl mel 

 

Ristoppe 

½ l vand 

1 dl grødris 

25 g rosiner 

 

Sådan gør du 

Suppen 

Tag grønsagerne op, 

når de er møre efter 

15-20 minutter, men 

lad suppevisken blive i, 

indtil kødet er mørt 

efter ca. 2-3 timer. 

 

Rismelsboller 

Kom rismel og mælk i 

en gryde, og kog det til 

en grød. Tag den fra 

varmen, rør sukker, 

salt og æg i. Rør melet 

i til sidst, og sæt dem 

på vandet med en 

teske. Kog dem ved 

svag varme 4-5 

minutter. Skyl dem i 

koldt vand, og læg 

dem på et fad, når de 

er kolde, så de ikke 

klistrer sammen. 

 

Ristoppe: 

Kog vand og ris til 

grød. Rør rosinerne i 

grøden, mens den er  

 

 

varm, og kom den 

straks i små kopper, så 

den formes til toppe. 

Laves gerne dagen før. 

 

Peberrodssovs med 

korender til 4 

personer 

20 g. smør 

2½ spsk. mel 

4 dl suppe 

2 spsk. korender 

½ tsk salt 

3-4 spsk reven 

peberrod 

1 spsk eddike 

2 spsk sukker 

Melet røres til en 

jævning med den kolde 

suppe i gryden, og 

smørret tilsættes. 

Jævningen bringes i 

kog, mens man pisker 

og den koger 5 

minutter. Korenderne 

skoldes. Peberroden 

skrælles og rives fint. 

Sovsen smages til med 

salt, peberrod, eddike 

og sukker. Til sidst 

kommes korenderne i. 

 

Opskriften her  er 

hentet   fra 

Bibelselskabet.dk



 

Konfirmation d. 17. maj 2019 i Sparkær kirke 

Minikonfirmander i Sparkær  

Det er både godt og sjovt at være minikonfirmand, for hvad laver man egentlig i en kirke? 
Forløb for minikonfirmanderne i Sparkær er om onsdagen fra kl. ca. 13.15 – 14.30 i perioden 
d. 23. okt. – 4. dec. og slutter med børne- og familie-gudstjene-sten 3. søndag i advent d. 15. 
december kl. 14.00 

Og vi skal naturligvis også til Tante Andantes hus og lave en gudstjeneste i januar. 

Invitation til at deltage sendes ud i oktober og alle børn, der går i 3. klasse i skoleåret 2019-
20 er velkomne. 

 



 

 

Konfirmand i Sparkær 2019-20 

Digital konfirmandtilmelding 

Fremover skal tilmeldingen til konfirmation i Folkekirken foregå digitalt. Det skal 
ske mellem 1. april og 30. september året før konfirmationen. Systemet anvender 
NemID og er derfor en sikker løsning, som lever op til kravene i 
Databeskyttelseslovgivningen. Ved fælles forældremyndighed skal begge 
forældre give samtykke til tilmeldingen.  

Hvis dit barn er døbt i udlandet eller et andet kristent trossamfund, skal du bruge 
en kopi af dåbsattesten. 

Sådan gør du: 

Gå ind på folkekirken.dk. Under ’menu’ vælges ’livets begivenheder’. Vælg 
’konfirmation’ og igen ’konfirmandtilmelding’ 

Hvis du har brug for at tilmelde dit barn senere, eller behøver hjælp til 

tilmeldingen, er du velkommen til at kontakte sognepræst Malene Dahl Tlf.: 29 33 

64 07 - e-mail: malda@km.dk 

Husk seneste tilmelding er 30. september 

 

Konfirmandforberedelsen begynder i konfirmandstuen i Spakær torsdag d. 12. 

september kl. 8.15 - 9.45 og efterfølgende torsdage samme tid og sted. 

Forberedelsen vil som regel foregå i konfirmandstuen, men også i kirkerummet, 

og ved fælles undervisning og ture med konfirmanderne i Mønsted. 

Nærmere information om forberedelsen gives ved forældre-info-mødet onsdag d. 

2. okt. kl. 19.30 i konfirmand-stuen, Præstebakken 9 så sæt allerede nu kryds i 

kalenderen!  

 

 

mailto:malda@km.dk


 

 

Høstgudstjeneste  

D. 29. september inviteres til høstgudstjeneste  

i Sparkær kirke kl. 10.30.  

 

Vel mødt til en god oplevelse! 

   

 

 

 

Sang aften med Knud Olesen?  
 

 

 

 

Sangglæde-sangaften onsdag d. 13. november kl. 19.00 i Sparkær kirke 

Denne onsdag aften giver vi sangstafetten til Borgerforeningen. Ud fra 

Højskolesangbogen, Salmebogen og 100 Salmer får de lov til kvit og frit at 

vælge de sange, vi skal synge denne aften – og det gerne fulgt af en 

anekdote, en begrundelse eller anden kommentar til sangen. 

Det er med andre ord en aften med sangglæden i centrum, så vel mødt til 

alle sangfugle. 

 

 

”Men friest er dit åndefang, når dybt du 

drager det i det i sang …” 



 

 

Linden 

På et foto af Sparkær Kirke fra omkring 1910 (findes på Sparkaer.dk), ser man 

nogle småtræer ved indgangsportalen til kirkegården. Et kvalificeret gæt er, at et 

af dem er den store lind foran kirken. Den er således ca. 115 år gammel. I 

forstmæssig sammenhæng et ungt træ, men med de gode vilkår og vokseplads, 

som den har haft, er den blevet både stor, harmonisk og flot. Den skaber en helt 

speciel stemning af ro og uforgængelighed omkring kirken. 

Linden er sund, i fin form og den vælter ikke i stormvejr. Når det er sagt, så har jeg 

også registreret hvordan den begynder at blive åben i kronen. Nedfaldet i 

blæsevejr er ikke længere blot frøkapsler, blade, små grene og kviste; også større 

grene begynder at knække af. Nogle bliver hængende til næste storm og andre 

falder helt ned, men summa summarum øges mængden af nedfald år for år. 

Lind er meget tolerant for beskæring og vokser hurtig ud med ny og stærkere 

trækrone. Mit forslag vil være, at få linden beskåret/stynet inden for et par år. Det 

vil være den bedste garanti for at bevare den som et smukt træ langt ud i 

fremtiden. 

Kenneth Enggrob, graveren  

 



    

Vejviser 

 

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 

 Kirkeværge i Gammelstrup: Kent 
Hougaard; tlf.: 42 20 48 01 – 
mail: aklmkent@gmail.com  

 

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 

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

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

Deadline på næste Kirkenyt 

er d. 3.okt. Indlæg og foto 

modtages gerne og sendes 

til malda@km.dk 



Siden sidst i Sparkær kirke 

 

Viede  

15.06.2019  

Jeanette Frederiksen Bay & Mikkel Frederiksen Bay  

Rikke Bülow Pedersen & Bo Bülow Pedersen   

 

Dåb  

28.04.2019  William Nicolaj Broch Chacon   

26.05.2019  Viola Skovgaard Bech  

 

Døde  

02.03.2019 Christa Marie Kock    

 

 

Alle Helgen – tænd et lys 

Alle Helgen er den tid, hvor vi mindes dem vi har mistet og særligt dem vi har 
mistet i det forgangne år.  

Søndag d. 3. november er der Alle Helgens gudstjeneste kl. 19.30 i Sparkær kirke.  

I våbenhuset vil der stå gravlys, som man er velkommen til at tænde og sætte ud 
på kirkegården efter gudstjenesten. 

 

 

 



 

Gammelstrup kirke lukkes midlertidigt 

Gammelstrup kirke skal kalkes indvendig. Det har den skullet længe 

efterhånden. Men nu ser det ud til at alle involverede parter (alt fra National 

Museet til økonomiudvalg og håndværkere) er ved at være på plads. 

Derfor håber vi også at kunne åbne en flot nykalket kirke til juleaften i år. Det 

betyder at Gammelstrup kirke nødvendigvis må lukkes midlertidig i en 

længere periode i efteråret. Det betyder også, at de planlagte gudstjenester 

i efteråret i Gammelstrup kirke skal tages med det forbehold, og når 

renoveringen går i gang afholdes alle pastoratets gudstjenester i Sparkær 

kirke. 

Vi glæder os til at se det færdige resultat. 

 

 

 

 

 

 

 

Gudstjeneste på Nordstjernen 

Torsdage kl. 14.30 

8. august 

12. september (foregår i kirken) 

10. oktober 

14. november 



Gudstjenesteliste: august – november                     

Dato Sparkær Gammelstrup 
11-08-2019 

8. søndag efter trinitatis 
10.30 
MD 

 

18-08-2019 
9. søndag efter trinitatis 

10.30 
MD 

 

25-08-2019 
10. søndag efter trinitatis 

Henviser til nabokirker  

01-09-2019 
11. søndag efter trinitatis 

 10.30* 
MD 

08-09-2019 
12. søndag efter trinitatis 

10.30 
MD 

 

15-09-2019 
13. søndag efter trinitatis 

9.15 
MD 

 

22-09-2019 
14. søndag efter trinitatis 

10.30 
ACEB 

 

29-09-2019 
15. søndag efter trinitatis 

Høstgudstjeneste 
10.30 
MD 

 

06-10-2019 
16. søndag efter trinitatis 

 10.30* 
MD 

13-10-2019 
17. søndag efter trinitatis 

10.30 
MD 

 

20-10-2019 
18. søndag efter trinitatis 

9.15 
ACBE 

 

27-10-2019 
19. søndag efter trinitatis 

10.30 
MD 

 

03-11-2019 
Alle helgens dag 

19.30 
MD 

 

10-11-2019 
21. søndag efter trinitatis 

10.30 
MD 

 

17-11-2019 
22. søndag efter trinitatis 

Henviser til nabokirker  

24-11-2019 
Sidste søndag i kirkeåret 

10.30 
MD 

 

 

(*) Gudstjenesten flyttes til Sparkær kirke, hvis renovering pågår 

MD = Malene Dahl; IP = Inger Pettersson; ACBE = Anna-Christine Bruhn Elming 



   

Fernisering af salmetæpper 

I april i år afsluttede projektet ”Brodér en linje fra din yndlingssalme”. 162 meget 
forskellige broderier blev modtaget og efterfølgende syet sammen til 6 
farvestrålende tæpper, som her sommeren over har hængt i Domkirken i Viborg 
til udstilling.   

Mere end 100 forskellige salmevers er blevet broderet, og bag dem alle ligger der 
en historie gemt. Nogle af disse historier og om hele projektet vil sognepræst 
Malene Dahl fortælle, når vi til september får to af disse tæpper til udstilling i 
Sparkær kirke. 

Onsdag d. 4. september kl. 19.00 holder vi fernisering af salmetæpperne i Sparkær 
kirke. Her vil vi synge nogle af de broderede salmevers, høre historierne bag og 
læske sanghalsen efterfølgende med en forfriskning i våbenhuset. 

Vel mødt! 

 

 


