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Dåben er evighed
Da kommer Jesus fra Galilæa til Johannes ved Jordan for at blive døbt
af ham. Men Johannes ville hindre ham i det og sagde: »Jeg trænger
til at blive døbt af dig, og du kommer til mig?« Men Jesus svarede
ham: »Lad det nu ske! For således bør vi opfylde al retfærdighed.« Så
føjede han ham. Men da Jesus var døbt, steg han straks op fra vandet, og se, himlene åbnede sig over ham, og han så Guds ånd dale ned
ligesom en due og komme over sig; og der lød en røst fra himlene:
»Det er min elskede søn, i ham har jeg fundet velbehag!« Matt.3,13-17.

Den seneste tid har været en tid med mange dåb i vores små kirker.
Dåb er altid en glædelig begivenhed, og for mange er dåben kædet
sammen med tradition. For andre er dåben den rigtige måde, barnet får sit navn på.
Dåbskjolen er ofte gået i arv fra generation til generation, og flere
er syet af stoffet fra en oldemors brudekjole. Der er mange følelser
forbundet med det at få sit barn døbt.

Dåb i folkekirken er et sakramente, altså en hellig handling, men
det kan for mange præster være vanskeligt egentligt at forklare det
dybe teologiske aspekt og vigtigheden af dåben. For der vil automatisk melde sig nogle eksistentielle spørgsmål om de børn, der
ikke er døbt. Er de ikke lige så meget Guds børn?
Det er de selvfølgelig, fuldstændigt og fuldgyldigt.
Dåben er den handling, hvor der aktivt siges ja til, at Gud træder ind
i barnets liv. Man kan med rette kalde det en ubrydelig pagt mellem
barnet og Gud, hvor der fra begge sider siges ja til at være en evig
del af hinanden.
Gud er altid til stede, over os, ved siden af os, under os, rundt om
os. Men det er et frit valg at lukke Gud ind af døren, som han evig
og altid banker på. I dåben åbnes den dør.
Evangelieteksten omhandler Jesu egen dåb, hvor himlen åbner sig,
og evigheden sænker sig over Jesus. Det samme sker i og ved døbefonden i dåben. Guds fred, kærlighed og evighed, træder i kraft,
og sænker sig over det lille dåbsbarn.
I en af mine dåbstaler brugte jeg billedet fra Emil fra Lønneberg.
Emil har snittet træmand nr. 100, og jubilæet fejres ved, at Emil og
Alfred tager en dukkert i søen om aftenen. Her lyder ordene ’Du og
jeg Alfred’ og Alfred svarer ’Du og jeg Emil.’
Det er så fint et billede på det, som sker i dåben mellem det lille
dåbsbarn og Gud. Et, du og jeg Gud, hvor Gud svarer, du og jeg lille
dåbsbarn.
Dåben er derfor mere end tradition og navngivning, det er et aktivt
tilvalg, at Guds evige kærlighed og nåde kommer ind i det lille barns
liv. Det er syndernes forladelse, kødets opstandelse og det evige
liv.
Herfra Guds fred til alle.
Anja.

Tak for dåbsklude
En stor tak til Bente Frederiksen,
som i sin fritid strikker disse smukke dåbsklude, til dåbsbørnene i
Sparkær og Gammelstrup. De er
blevet en integreret del af dåbsritualet.

Dåbskludenes motiv er enten korset eller tro, håb og kærlighed.
Dåbskluden benyttes lige efter
dåbsritualet og videregives herefter til familien.
For mange er det et fint minde fra den vigtige dag. Bente har sørget for, at der er dåbsklude til de næste mange dåbsbørn.
Anja

Minikonfirmander
Corona tiden og dens retningslinjer udfordrer os alle. Det gælder
også kirken. Kirken har andre retningslinjer end folkeskolen, hvilket betyder, at vi i kirkeligt regi skal holde en meters afstand til hinanden. Der er derfor ikke plads i konfirmandstuen, hvis retningslinjerne skal overholdes. Ligeledes kan undervisning heller ikke foregå udenfor, da der er et forsamlingstal på 10.
Dog har menighedsrådet og jeg lavet den aftale, at der skal være
lidt for minikonfirmander i december måned.
Onsdag den 09.12 efter skole mødes vi i Sparkær kirke, hvor der
kan holdes afstand, og der vil blive vist julefilm.
Onsdag den 18.12 efter skole skal vi høre lidt julehistorie, spise honninghjerter og pynte juletræ. Alt sammen foregår i Sparkær kirke.
Vi håber, at tiden og retningslinjer ser anderledes ud i det nye år,
så minikonfirmanderne kan være i konfirmandstuen, at vi måske
kan besøge Tante Andante og vi ligeledes kan være udenfor.
Anja

Nyt menighedsråd på plads
22 stemmeberettigede – 13 fra Sparkær og 9 fra Gammelstrup – var
mødt op til valghandlingen i Sparkær Forsamlingshus den 15. september. Efter en indledende orientering fra den nuværende formand Lone Friis Hansen gik man over til valghandlingen, der fra ministeriets side var lagt i nye rammer med skriftlig afstemning.
Det var på forhånd besluttet, at der skulle vælges 4 fra Sparkær og
2 fra Gammelstrup. Valget skete for sognene hver for sig – først
valgte man de 4 fra Sparkær og derefter de 2 fra Gammelstrup. Senere valgtes stedfortrædere på samme vis – 2 fra Sparkær og 1 fra
Gammelstrup.

Det nye menighedsråd ses på billedet herover. F.v. Lise Hald
(Sparkær), Vagn Kristensen (Gammelstrup), Lisbeth Madsen
(Sparkær), Henrik P. Jakobsen (Gammelstrup), Kent Hougaard
(Sparkær), Lone Friis Hansen (Sparkær) og sognepræst Anja Nadybal, der er født medlem af menighedsrådet. Alle på nær Vagn Kristensen sidder i det nuværende menighedsråd. Som stedfortrædere i Sparkær sogn valgtes Mette Bakmann Andersen (1. stedfortræder) og Lisbet Lund. For Gammelstrup blev det Michael Væsel.

Årets konfirmander

På en meget varm augustdag, hvor himlen var blå og skyfri, vejrede
Dannebrog ikke blot i kirken, men i hele byen. Der var konfirmation
i Sparkær Kirke den dag. Kirken var pyntet med blomster og hvide
silkebånd, og humøret hos de smukke unge mennesker og deres
familier var højt.
Til trods for kravet om et begrænset antal deltagende og præsten
med mundbind under velsignelsen blev det alligevel en helt fantastisk smuk dag. Højtaleranlægget var sat til, således at handlingen
kunne følges af dem, som stod uden for. Konfirmanderne kunne
deres Fadervor, og der blev i den grad skrålet med, da vi sluttede af
med at synge Kim Larsens ’De smukke unge mennesker.’
Konfirmandholdet har, trods den korte tid, jeg fik med dem, været
et helt fantastisk hold at undervise. Stor tak, både til jer og jeres
forældre, for den store forståelse og tålmodighed, som Corona tiden krævede.
Anja

Kirke i en Coronatid
I år har det på grund af Corona været en udfordring at deltage i kirkelige handlinger. Det er især en udfordring ved dåb, konfirmation,
vielse, begravelse/bisættelse og ved velbesøgte gudstjenester som
julegudstjenester. Først måtte vi slet ikke komme i kirke under nedlukningen. Derefter blev der indført regler for antal personer og
afstand til hinanden i kirken og senest kom kravet om mundbind.

Afstand
Der er regler for hvor tæt, man må sidde i kirken. Der skal være 2
meter mellem hver person (næsetip til næsetip), når man synger i
kirken.
Dog kan personer, der til daglig er i tæt kontakt, som f.eks. medlemmer af den samme husstand sidde med normal afstand til hinanden og der kan her være 5-6 på en bænk.
På en bænk, hvor folk ikke har tæt daglig kontakt, kan der kun sidde 2 personer, for at afstanden på 2 m kan holdes.
Vi har i forvejen lukket for adgang til hver anden bænk for at kunne
holde afstand på 2 m i begge retninger.
Hvor mange er der plads til
Alle på bænken har tæt daglig kontakt:
I Gammelstrup Kirke er der plads til 36 personer.
I Sparkær Kirke er der plads til 49 personer.
Ingen på bænken har tæt daglig kontakt:
I Gammelstrup Kirke er der plads til 18 personer.
I Sparkær Kirke er der plads til 24 personer.
Mundbind - ind og ud af kirken
Når du deltager i kirkelige handlinger, skal der ligesom andre steder
i det offentlige rum, bæres mundbind. Det gælder dog kun, når du
går ind for at sætte dig i kirken, og når du rejser dig for at forlade
kirken.

Du skal ikke bære mundbind, når du sidder ned, rejser dig op under
læsninger, under trosbekendelsen og under velsignelsen, og der
skal heller ikke bæres mundbind til og fra nadver.
Julegudstjenester - hvad gør vi
Coronaregler og julegudstjenester passer ikke sammen. Vores Kirker plejer at være fyldte, men i år er det ikke muligt på grund af afstandskrav.
Vi har i menighedsrådet overvejet muligheden for ekstra julegudstjenester, men logistikken gør, at det ikke er muligt. Vi har talt om
at holde gudstjeneste i forsamlingshuset, men her er der ikke plads
til så mange flere end i kirken. At holde gudstjeneste i et maskinhus,
synes vi heller ikke, er en mulighed. Kirkens rum er det smukkeste
og er en del af julegudstjenesten.
Vi holder derfor julegudstjeneste i Sparkær og Gammelstrup Kirke,
som vi plejer. Men der vil være begrænset adgang som nævnt ovenfor. Vi laver ikke tilmelding, for først til mølle er ikke bedre end prøv
lykken. Når pladserne i kirken er fyldt efter reglerne, så er vi nødt til
at lukke dørene for flere deltagere.
Det er muligt at følge gudstjenester i fjernsynet hjemme fra den
varme stue. Det er også muligt at møde op 1. juledag i vores kirker
og håbe på, at der er plads.
Vi håber og tror, at der næste år til jul vil være mulighed for at deltage i julegudstjenesten, som vi plejer.
Julearrangementer
Vi har på grund af Corona måttet aflyse dagplejens og børnehavens
jul, krybbespil i kirken med 5. klasse og Lucia med 3. klasse og sidste
skoledag med afslutning i kirken.
Heldigvis kan vi holde 2 eftermiddage med minikonfirmander.
Vi tænkte tidligt, at en julekoncert ikke var muligt i år, så den skal vi
da heldigvis ikke aflyse. Men vi synger julen ind den 29. november
kl. 16.00 – første søndag i advent!
Lone

Vi synger julen ind
Søndag den 29. november kl. 16.00 i Sparkær Kirke. Et nyt kirkeår
begynder i dag, og samtidig går vi ind i julemåneden.

Det markerer vi ved, at vi sammen synger julen ind. Der vil være et
udvalg af kendte julesange, og vores dygtige kirkesanger vil i samme anledning synge en julesang eller to for os.
Anja

Glædelig Jul og
Godt Nytår til alle

Julens gudstjenester
Juleaften den 24. december
Kl. 14.45 i Gammelstrup Kirke
Kl. 16.00 i Sparkær Kirke
Juledag den 25. december
Kl. 15.00 i Gammelstrup Kirke
Kl. 16.30 i Sparkær Kirke
Begge dage vil jeg bruge den samme prædiken over evangelieteksten. Når du ikke, eller får du ikke plads Juleaften, kan du nå at høre
juleprædiken Juledag.
Kom i god tid, da der er begrænset antal pladser.
Anja

Nytår
Året er gået, og lige om lidt træder vi ind i 2021. Det fejrer vi med
gudstjenester den 31. december i Gammelstrup Kirke kl. 14.00 og i
Sparkær Kirke kl. 16.00.

Efterfølgende byder menighedsrådet på et glas bobler og lidt kransekage, og vi ønsker hverandre et godt nytår.
Anja

Vejviser
Menighedsrådet

Sognepræsten

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

Anja Nabydal
Præstebakken 9,
Sparkær
8800 Viborg

Kasserer:
Henrik Peder Jacobsen
tlf.: 40 45 31 90
mail: gammelstrup@pc.dk
Næstformand og 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
Vagn Kristensen
tlf.: 23 26 50 37
mail: vagnkristensen1@hotmail.com
Menighedsrådet holder konstituerende møde den 26. november.
Deadline på næste Kirkenyt er
den 1. marts 2021. Indlæg og
foto modtages gerne og sendes til ana@km.dk
Tryk: Søe Knudsen Offset

Tlf.: 29 33 64 07
E-mail: ana@km.dk
Mandag er fast fridag, og der
henvises til Domprovstiets vagttelefon: 70 22 03 03
Ved særlig akut behov kontakt
mig gerne.
Følg os på:
sparkaer.dk/kirken

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: Thea Tegtmejer
tlf.: 30 22 29 61
mail: theategtmejer@hotmail.com

Gudstjenesteliste: December 2020 - marts 2021
Dato
29-11-2020
1. søndag i advent

Sparkær
16.00 - Vi synger julen
ind

Gammelstrup

13-12-2020
3. søndag i advent

09.15

10.30

24-12-2020
Juleaften
25-12-2020
Juledag
31-12-2020
Nytårsaften

16.00

14.45

16.30

15.00

16.00

14.00

03-01-2021

10.30

09.15

17-01-2021

09.15

10.30

31-01-2021

13.00

10.30

14-02-2021

10.30

09.15

28-02-2021

09.15

10.30

07-03-2021

10.30 - Dåb

14-03-2021

10.30

28-03-2021
Palmesøndag

10.30

01-04-2021
Skærtorsdag
02-04-202
Langfredag

10.30

04-04-2021
Påskedag

10.30

09.15

09.15

10.30
09.15

Alle gudstjenester varetages af Anja Nadybal

