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Septembers himmel
Septembers himmel er så blå:
(Alex Garff 1949)

Septembers himmel er så blå
dens skyer lyser hvide
og lydt vi hører lærken slå
som før ved forårstide.
Den unge rug af mulden gror
med grønne lyse klinger
men storken længst af lande fór
med sol på sine vinger.

De røde æbler løsner let
fra træets trætte kviste.
Snart lysner kronens bladenet
og hvert et løv må briste.
Når aftensolen på sin flugt
bag sorte grene svinder
om årets sidste røde frugt
den tungt og mildt os minder.

Der er en søndagsstille ro
imellem træer og tage
en munter glæde ved at gro
som var det sommerdage.
Og koen rusker i sit græs
med saften om sin mule,
mens bonden kører hjem med læs,
der lyser solskinsgule.

At flyve som et forårsfrø
for sommerblomst at blive
er kun at visne for at dø
kan ingen frugt du give.
Hvis modenhedens milde magt
af livet selv du lærte
da slår bag falmet rosendragt
dit røde hybenhjerte.

Hver stubbet mark, vi stirrer på
står brun og gul og gylden,
og røn står rød og slåen blå
og purpursort står hylden.
Og georginer spraglet gror
blandt asters i vor have,
så rig er årets sidste flor:
oktobers offergave.
Efteråret er netop begyndt. Det er september og søndag. Derfor er
der helt stille. Og himlen er virkelig særlig blå. Eller sådan oplever
man det, fordi støvpartiklerne fra varmen i sommermånederne forsvinder, og luften bliver renere og mere klar.

I den søndagsstille ro er der plads til en særlig opmærksomhed og
peger på det, enhver kan se og høre. Himlen er blå, lærken synger
stadig, den nyplantede vintersæd med rug er fremme. Storken? – ja
det er måske ikke det mest holdbare i digtet – men hvem ved? Måske storken en gang vil opføre sig sådan igen, at den vil forlade vores breddegrader i god tid før september.
Digtet fanger meget nærværende farver, lyde og fraværet af travlhed og planer for dagen. ”Den søndagsstille ro” er særlig højtidelig.
At blive gjort opmærksom på, at en sådan stilhed findes og er til
rådighed, er fyldt med poetisk kraft.
Digtet giver en fin naturskildring af det danske septemberlandskab,
beskrevet med hele farvepaletten fra solskinsgul til purpursort. Der
er fokus på blomsternes overflod, den modne frugt og høsten, såvel kornet som æblerne, og det overføres i slutverset på mennesket, der lærer "modenhedens milde magt" af løvet og derved beholder et frisk rødt "hybenhjerte". På den måde ses efteråret som
en naturlig - og ikke negativ eller forfaldsmæssig - del af året og livet.

I sidste vers kobler forfatteren efteråret til menneskelivet: ”At flyve
som et forårsfrø / for sommerblomst at blive / er kun at visne for at
dø, / kan ingen frugt du give”. Det handler næppe om fertilitet,
men er derimod en hyldest til refleksionen og opmærksomheden,
som den kommer til udtryk i det levede liv. Livet handler om at gøre
sig umage med netop dét.

Alex Garff (1904 – 77) var forfatter, oversætter og gymnasielærer
på Randers Statsskole og senere på Aurehøj Gymnasium.
Han skrev sangen en søndag morgen på Ry Højskole. Digtet fanger
meget nærværende farver, lyde og fraværet af travlhed og planer
for dagen på en stille septemberdag. I den søndagsstille ro er der
plads til en særlig opmærksomhed og refleksion, og netop det må
være meningen med livet.

Og hvis man lige ser bort fra det med koen, der gumler, og bonden,
der kører hjem med læs, og hvis ikke klimaet går helt amok, vil Alex
Garffs digt fra 1949 kunne holde længe.
De brune og gyldne stubbede marker, rød røn, blå slåen, purpursort hyld, spraglede astersfarver, røde æbler, løv der visner, og solen, der går ned om aftenen, det holder forhåbentlig de næste 100
år med.
-Anja

Tilmelding til konfirmation
Nu er det tid for tilmelding til konfirmation 2022, så har du/I et barn,
som nu går i 7. klasse, og som ønsker at blive konfirmeret, skal jeg
bede Jer om at tilmelde det.
Gå ind på foklkekirken.dk og videre til ”Livets begivenheder”. Her
ligger et link til tilmelding. Linket ser sådan ud:
https://www.folkekirken.dk/livets-begivenheder/konfirmation/
konfirmandtilmelding
Husk det er med Nem-id, og ved fælles forældremyndighed skal
den ene tilmelde og den anden signere.
Konfirmandforberedelse starter torsdag d. 23.09 kl. 08.00 – 09.30 i
konfirmandstuen på Præstebakken 9.
Der inviteres til forældremøde samme aften i konfirmandstuen kl.
19.00. Konfirmation i 2022 er St. Bededag den 13. maj kl. 11.00.
-Anja

Årets konfirmander
Igen i år blev den oprindelige konfirmationsdag på Stor bededag
udsat. I stedet blev konfirmationerne i Sparkær og Gammelstrup
afholdt den 19.06, en varm junidag.
Kirkerne var smukt pyntet, og de unge mennesker var fyldt af
spænding og glæde. Flagene vejrede i solen, og selvom der stadig
var restriktioner i kirkerne, var de alligevel fyldt med glade mennesker, med sang og musik.
Min tale i år handlede om det at være noget helt særligt, at være
elsket og villet, både af sin familie og selvfølgelig også af Gud. Talen
handlede også om plads. Selvom der ikke var plads til alle i kirken,
var der stadig en helt særlig plads til de unge.
Herfra skal lyde en stor taknemmelighed for at få lov at dele denne
særlige dag med de helt særlige unge mennesker. Stort tillykke og
al held og lykke fremover i livet.
-Anja

Tak for et fantastisk samarbejde med Jens Bøgestrand
Jens Bøgestrand; vores organist, har valgt at søge nye udfordringer.
Jens har været så heldig at få en fuldtidsstilling som organist i Egeris
Kirke i Skive. Vi har haft fornøjelsen af Jens i mange år, og kan se tilbage på både orgel- og klaverspil af stor kvalitet. Jens har også sammen
med Limfjordskoret, som han leder, givet flere koncerter i Sparkær
Kirke.

Vi kommer til at savne Jens og det gode samarbejde, men han har lovet, at vi må spørge ham, hvis vi mangler en organist i ny og næ. Tak
til Jens for de mange gode år i Sparkær og Gammelstrup. Vi ønsker al
held og lykke med jobbet i Egeris Kirke.
Stillingen som organist vil snarest blive slået op. I mellemtiden har vi
glæde af dygtige vikarer. Thea Tegtmeier; vores kirkesanger, vender
tilbage fra barsel til marts 2022.
- Anja

Allerhelgen

Vi synger julen ind

Allehelgensaften mindes vi dem,
som vi har mistet.

Sidste år sang vi julen ind i Sparkær kirke. Det var en dejlig aften
med et potpourri af kendte og
engelske julesange.

Der vil være oplæsning af de,
som i løbet af året er gået bort. I
våbenhuset vil der være lys, som
kan tages med ud og tændes på
kirkegården bagefter. Gudstjenesten er for alle.

Vi gentager succesen igen i år og
glæder os til at byde julen velkommen sammen med jer. Der
bydes på glögg og klejner .

Vejviser
Menighedsrådet

Sognepræsten

Formand:
Lisbeth Madsen
tlf.: 21 60 75 87
mail: borrisgaard@mail.tele.dk

Anja Skafte Hansen
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:
Kent Hougaard
tlf.: 42 20 48 01
mail: aklmkent@gmail.com
Kirkeværge i Gammelstrup:
Vagn Kristensen
tlf.: 23 26 20 37
mail: mail@toftegaardagro.dk

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

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

Personale
Graver & kirketjener:
Kenneth Enggrob
telf.: 51 21 73 56
mail:
sparkaer.graver@gmail.com
Organist:
Vakant

Deadline på næste Kirkenyt er
den 1. november 2021. Indlæg
og foto modtages gerne og
sendes til ana@km.dk
Tryk: Søe Knudsen Offset

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

Gudstjenesteliste: September - november 2021
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07-11-2021
Allehelgen
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Vi synger julen ind

Gammelstrup

19.00
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Alle gudstjenester varetages af Anja Skafte Hansen

