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Julen varer lige til påske, og her imellem kommer fasten

Jul
juleevangeliet fortælles det, hvordan Maria og Josef bliver nødt til
at tage fra deres hjemby Nazaret i Galilæa til Betlehem, tæt på Jerusalem. Den romerske kejser Augustus vil nemlig tælle alle folkene i
sit kæmpe rige. Derfor skal alle mennesker gå til den by, som deres
slægt stammer fra, for at blive registreret. Josef nedstammer fra
Kong David som var fra Betlehem, og derfor tager Maria og Josef
dertil.
I julen fejrer vi som sagt, at Jesus bliver født. Det er værd at fejre,
fordi det betyder, at Gud selv kommer til verden og bliver født som
menneske på jorden. Vi fejrer altså, at himmelens lys kom til jorden.
I julen træder Gud ind i historien, han bliver menneske i Jesus og
lever som os, sammen med os.
I påsken dør Jesus l den død, som alle mennesker skal dø. Men påskedag genopstår han, fordi han netop ikke kun er et menneske,
men også Gud. Derfor er det ikke helt dumt, når vi i julesangen ’Nu
er det jul igen’ synger, at julen varer lige til påske. Julens glæde er
nemlig i kristendommen ikke begrænset til nogle få dage omkring
den 24. december.

At Gud blev menneske i Jesus Kristus er nemlig det budskab, som
kristne lever på.
I påsken bliver julens glæde endnu stærkere, fordi vi her tror, at
Gud ikke bare levede på jorden, men også overvandt døden – ikke
kun for sig selv, men for alle mennesker.
Helligtrekonger
Helligtrekonger den 6. januar markerer, at vise mænd fra Østerland
besøgte Jesus i Betlehem. Traditionelt betyder dagen også, at julen
er forbi.
I traditionen har man kaldt de tre vise mænd for konger på grund
af deres rige gaver. Ifølge en middelalderlig legende hed de hellige
tre konger Kasper, Melchior og Balthazar og kom fra hver sin verdensdel. Dette blev set som tegn på, at Jesu fødsel gjaldt mennesker i hele verden.
Julen varer ikke lige til påske, men i
kir-ken varer den alligevel helt til Helligtrekonger. Hvis du vil følge gammel skik, skal du først pynte op til jul
umiddelbart før juleaften og så vente med at jule af til Helligtrekonger.
På Helligtrekongersaften den 5. januar er det så tid at spise julesmåkagerne op og tænde det trearmede helligtrekongerslys. Den 6. januar er ikke længere en helligdag i Danmark.
Helligtrekongertiden i folkekirken strækker sig over kalenderårets
første to til seks søndage afhængig af påskens placering. Helligtrekongers søndag er første søndag efter nytår og sidste søndag efter
Helligtrekonger, falder tre søndage før fastelavn. Helligtrekongertidens farve er grøn som symbol på håb og vækst.
Grundtvigs salme til dagen Dejlig er den himmel blå har i sin oprindelige udgave fra 1810 hele 19 vers, som genfortæller hele helligtrekongershistorien.

Fasten
Faste har historisk set betydet, at man afholdt sig fra fast føde. I
dag tolkes begrebet væsentligt bredere og dækker over, at man i
fasteperioden giver mere eller mindre afkald på forskellige goder,
hvilket både kan være mad og drikke, men også mobiltelefoni, internet, forbrug og andet.
Kristne verden over faster i perioder for at fokusere på bøn, bibellæsning og hjælp til medmennesket. Fastetiden frem mod påske
varer fra askeonsdag, som er onsdagen efter fastelavnssøndag, og
frem til påskedag.
At fasten skulle vare i 40 dage,
blev besluttet på det første retslige kirkemøde for hele kirken i
Nikæa i år 325. Der var tale om en
symbolsk efterlignelseshandling,
der skulle svare til Jesu 40 dages
faste og forberedelsestid i ørkenen inden korsfæstelsen.
Fastelavn
Fastelavnssøndag falder syv uger før påske og har traditionelt været dagen, hvor man kunne spise og feste igennem før de 40 dages
faste, som forbereder påsken.
Siden reformationen har der ikke været krav om egentlig faste op til
påske i folkekirken. Derfor har fastelavn heller ikke haft den samme
betydning.

Men dagen er igen blevet en lille festdag i kirken. Mange kirker holder familiegudstjeneste og indbyder børnene til at komme udklædte. Det er også blevet almindeligt at spise fastelavnsboller sammen
og slå katten af tønden efter gudstjenesten.

-Anja

Kom til aftengudstjeneste i Gammelstrup Kirke

Den sidste onsdag i måneden holdes der aftengudstjeneste i Gammelstrup Kirke.
Vi har haft god tilslutning, fordi det simpelthen er så hyggeligt at
samles og synge i kirken om aftenen. Gudstjenesten varer ca. 35-40
min, og der bydes på kaffe og en lille chokolade bagefter.
”Onsdag d. 27. oktober var jeg til aftengudstjeneste i Gammelstrup.
Dejlig hyggelig oplevelse. Stemningen i den fine gamle kirke er bare
helt anderledes, når der er mørkt udenfor. Jeg tænker andre kan
genkende følelsen lige der i skumringstimen.
Og så var der nadver. Jeg har altid forbundet nadver med højmessen søndag formiddag, men hvorfor ikke. Tak Anja. Det var en meget fin oplevelse.”
Lisbeth Madsen

Gudstjenester på Nordstjernen

Grundet stigende smitte, er der ikke åbent for gudstjenester på
Nordstjernen, og derfor fremgår Nordstjernen ikke på gudstjenestelisten.
Jeg er dog utrolig glad for nu at kunne holde gudstjeneste på Nordstjernen, selvom der ikke er adgang for alle. Der er en særlig varm
stemning i huset, personalet er fantastiske og omsorgsfulde.
Vi i Sparkær kan være stolte af vores fantastiske friplejehjem.
-Anja

Koncert med Ester Brohus
Det glæder os at byde velkommen til koncert
i Sparkær Kirke den 10. februar 2022 kl. 19.00.
Ester Brohus lægger vejen forbi Sparkær Kirke, hvor hun vil fortælle lidt om sin tid i USA,
og bagefter vil hun berige os med en skøn
koncert.
Arrangementet er gratis. Vi glæder os til at se
jer.

Foredrag og fællesspisning
I samarbejde med forsamlingshuset,
inviterer vi til fællesspisning med efterfølgende foredrag.
Tom Thomasen er krimiforfatter og
tidligere fængselsbetjent gennem 37
år, med indgående kendskab til de københavnske fængsler og indsatte.
Med stor fortælleevne og humor, vil
Tom føre osmed ”bag fængslets mure”.
Sæt kryds i kalenderen d. 25.03. 2022.
Nærmere info om tid og menu følger .
”Bag fængslets mure”
Tom Thomasen er krimiforfatter til en serie af bøger. Han har
blandt andet skrevet Ringen er sluttet, Den glemte fortid, De røde
diamanter og Det sidste opgør. Tom Thomasen har desuden arbejdet som fængselsbetjent i 37 år ved Københavns fængsler.
Bøgerne har alle baggrund i det kriminelle miljø fra de københavnske fængsler fra 1967 og frem. Et miljø som altid er sprængfyldt
med både spænding og action. Foredraget fører dig ind i livet bag
de høje mure, hvor håndtagene sidder udvendigt på dørene.

Tom Thomasen var allerede efter hans første bog en meget benyttet historiefortæller rundt i hele landet – og tilmed en underholdende en af slagsen.
En beskrivelse af det daglige liv i fængslet, udvikling i fængselssystemet, fangernes oplevelser m.m. fortalt i hans eget meget sjove –
men også alvorlige historiefortællinger.
Tom Thomasens mange historier munder ofte ud i et smil eller et
latterbrøl fra salen. Hans meget humoristiske facon smitter af, helt
nede bagerst i salen.

Familiegudstjeneste og julehygge

Søndag den 12.12.2021 kl. 14.00 er der familiegudstjeneste, og 5.
klasse fra Sparkær Skole spiller krybbespil i kirken.
Bagefter inviterer eventgruppen til julehygge med vafler på Billingescenen.
Juleaftensgudstjeneste for de mindste
I år holdes der gudstjeneste for de mindste i Sparkær Kirke den
24.12.2021 kl. 10.30

Juleevangeliet fortælles i børnehøjde, og så skal vi synge lidt sammen.
Nytår
Gammelstrup Kirke og Sparkær Kirke byder velkommen til nytårsgudstjeneste.
Bagefter ønsker vi hinanden godt nytår med et glas bobler og kransekage. Der vil der ikke være gudstjeneste d. 01.01.22

Gammelstrup kl. 14.00 - Sparkær kl. 16.00

Fastelavn er mit navn… … ..
Der skal være fastelavn i Gammelstrup Fastelavnssøndag den
27.02.2022 kl. 11.00.
Vi indleder med en lille børnegudstjeneste, og bagefter skal vi
alle slå katten af tønden. Der vil
være en tønde til børn og en til de
voksne.
Vi byder på kaffe og fastelavnsboller og børnene bliver ikke
snydt for en slikpose. Vi glæder os
til at se en masse udklædte børn.

Konfirmandundervisningen

Årets Konfirmander skal som led i undervisningen holde deres egen
gudstjeneste for deres forældre, søskende og bedsteforældre.
De skal selv skrive en prædiken og fører an ved bøn, Fadervor, Trosbekendelse og agere kirketjener.
Som præst synes jeg at det er vigtigt at de unge mennesker får et
forhold til kirken. At de føler, det også er deres kirke.

Nu tændes 1000 julelys

Nu tændes tusind Julelys

Teksten er fra den kendte julesang. Vi er gået ind i den mørke
Nu tændes tusind julelys
tid. Snart vil de små hjem lyse op
på jorden mørk og rund,
og tusind stjerner stråler smukt fra stearinlys i vinduerne og de
mange lyskæder på tage og træer.
på himlens dybblå grund.
Anderledes skal det ikke være med Sparkær Kirke. Den vil dog ikke
blive pyntet med lyskæder, men der vil stilles lys i vinduerne, så
også kirken står smukt i mørket i december måned og er med til at
lyse Sparkær op.

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: henrik@hpjakobsen.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. marts 2022. 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: December 2021 - marts 2022
Dato
12-12-2021
Krybbespil
21-12-2021

Sparkær
14.00
Familiegudstjeneste
10.00
Juleafslutning for skolen
10.30 - For de små
14.00
11.00

Gammelstrup

14.00
Kransekage + bobler

09-01-2022

16.00
Kransekage + bobler
10.30

23-01-2022

10.30

24-12-2021
25-12-2021
31-12-2021

26-01-2022

19.00
Aftengudstjeneste

06-02-2022

10.30

20-02-2022

10.30

23-02-2022

19.00
Aftengudstjeneste
11.00
Tøndeslagning

27-02-2022
Fastelavn
06-03-2022

10.30

20-03-2022

10.30

30-03-2022

15.30

19.00
Aftengudstjeneste

Alle gudstjenester varetages af Anja Skafte Hansen

