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Onsdagstanker... 

Det er en af de få dage, hvor jeg udelukkende har hjemmearbejde.  

Det har givet mig tid til at bemærke, at det faktisk er lyst, når jeg 
vågner. Fuglene synger og den lille fede (hunden) nyder faktisk vej-
ret på gåturen.  Overalt er vintergækker og krokus sprunget ud. 
Man aner små knopper på buske og træer, og faktisk er det også 
længere lyst om aftenen.  

Sidste weekend havde jeg besøg hjemmefra. Vi var ude og spise. 
Restauranten var fyldt med mennesker, og den summede af liv. Da 
vi gik derfra, så vi, at omkringliggende spisesteder også var godt 
besøgt. Folk er ude, samles, mødes, snakker og griner. Vi har 
trængt til det efter næsten to år med afstand og nedlukninger. 
Danmark er atter ”frit”, der er ikke længere restriktioner.  

Snart skal de unge mennesker konfirmeres, vielser står for døren, 
og jeg døber i èt væk. Hvor er der meget at glædes over.  Alligevel 
kan jeg mærke et tungsind i mig. En bekymrethed. For ikke langt 
herfra er et ellers frit og selvstændigt land blevet tvunget i krig. Et 
land i Europa. Der er krig i Europa.  

Der er krig i Europa. En sætning der gentages i mit hoved, i nyhe-
derne, hos mange.  Som barn i 80érne voksede jeg op med be-
vidstheden om Den kolde krig. Men den forblev kold. Muren faldt, 
USSR gik i opløsning, og hele østblokken blev selvstændige lande, 
befriet fra Sovjets kommunistiske styre, udrejseforbud, overvåg-
ning og aflytning.  Man så billeder af muren der blev revet ned, folk 
græd af glæde.  

Nu græder folk igen, men ikke i glæde. Mellem bomber og granat-
splinter, mellem måske et sidste farvel, græder Ukraines folk. Folk 
flygter, mænd skilles fra familien for at deltage i krigen, børn fryser, 
sulter og dør.  Det er hjerteskærende. 

I Ukraine er der ikke meget at glædes over. I Ukraine er lyset over-
taget af mørket og forårsblomsterne er ikke at finde. Ikke lige nu i 
hvert fald.  



” I begyndelsen var Ordet, og Ordet var hos Gud, og Ordet var Gud. 
Han var i begyndelsen hos Gud. Alt blev til ved ham, og uden Ham 
blev intet til af det, som er. I ham var liv, og livet var menneskers 
lys. Og lyset skinner i mørket, og mørket greb det ikke.” 

Således skriver evangelisten Johannes om Jesus Kristus.  

Uanset hvor meget mørke verden byder på, så er der et evigt lys, 
der er stærkere end mørket. Derfor vil jeg, på trods af bekymringen 
om krig i Ukraine, glæde mig over, at fuglene stadig synger, at natu-
ren spirer, at lyset er på vej. Jeg vil glæde mig over forårsblomster-
nes evige kommen, summen på restauranter, dåb, vielser og konfir-
mander. At der stadig er meget at glædes over – trods alt.  
 
Anja Skafte Hansen (23. marts 2022) 

Pinsevandring 

Igen i år gentager vi suc-
cesen med pinsevan-
dring. 

Ruten vil være, med start 
kl. 09.00 i Gammelstrup 
kirke. Herfra går vi videre 
til Stoholm kirke, hvor vi 
er ca. kl. 09.45. Der vil i 
Stoholm bydes på kaffe 
og rundstykker. Vi fort-
sætter videre til Smolle-
rup kirke, hvor vi er ca. 
kl. 11.00. Der afsluttes 
med en sandwich eller 
lign. traktement.  

Vi håber på godt vejr, 
ligesom sidste år.  

/Anja 

Ester Brohus 

Ester Brohus lagde vejen forbi Spar-
kær kirke. På en ellers kedelig våd, 
mørk og kold februar aften kunne man 
glemme kulden for en stund og blive 
varmet igennem af rigtig god musik og 
stemning.  

”Hej. Vi var 4 piger afsted til jeres ar-
rangement i kirken d. 10.02.22 med 
Ester Brohus. Det er en begivenhed vi 
ser tilbage på med rigtig stor glæde, 
for det var da noget af det bedste, vi 
længe har oplevet. Vi ser frem til flere 
af disse arrangementer.  

Endnu engang tak for et godt arrange-
ment. 

Med venlig hilsen 
Susanne Juncker og de 3 veninder”  



Årets konfirmander 

Sparkær:  

Andreas Kaptain Frederiksen 
Gravhøjvej 27 

William Engberg Skov 
Gravhøjvej 5 

Victor Lund Strøm Andersen 
Billingevej 12 

Jonas Stengård Olesen 
Lundgårdsvej 42 

Mia Hinnerup Ingemann Jønsson 
Kjærdgårdsvej 2 

Victor Ingemann Weller Pedersen 
Foldbjergvej 3 

Viggo Bønsøe Hald 
Højvej 1 

Malde Groth Bjørn 
Nyvænget 7 

Kristian Hauge Pedersen 
Østervang 13 

Gammelstrup:  

Lasse Lohse Skov 
Birkesøvej 15 

 

Konfirmation i Sparkær Kirke er fredag den 13. maj kl. 11.00 

Konfirmation i Gammelstrup Kirke er lørdag den 14. maj kl. 14.00 



Vejviser 

Menighedsrådet 

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

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 

Sognepræsten 

Anja Skafte Hansen 

Præstebakken 9,  

Sparkær    

8800 Viborg 

Tlf.: 29 33 64 07  

E-mail: ana@km.dk 

Mandag er fast fridag, og der 
henvises til Domprovstiets vagt-
telefon: 70 22 03 03 

Følg os på:  
 

sparkaer.dk/kirken   

  

 

Deadline på næste Kirkenyt er 

den 1. august 2022. Indlæg og 

foto modtages gerne og sen-

des til ana@km.dk 

Tryk: Søe Knudsen Offset 

Personale 

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

Organist:  
Vakant  

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



Fastelavn i Gammelstrup Kirke 

Kan du gætte hvem jeg er? Sådan blev børnegudstjenesten indledt ved orglet i 
Gammelstrup kirke.  

Kirken var fyldt med prinsesser, påskelam, hippier, drager, Ninjago, cheerleaders, 
flotte masker, og selv en ISIS kriger deltog i gudstjenesten.  

Efter en hyggelig halv time i kirken på de mindstes præmisser gik turen til Søn-
dergaards, hvor fastelavnstønderne var hængt op.  

Så blev der gået til. Store som små deltog, indtil tønderne var nede, og både kat-
tekonger og dronninger var fundet. 

Der var dækket langborde i festlige farver. Børnene fik slikposer og alle fik faste-
lavnsboller. Der blev budt på te og kaffe, samt øl og vand. Tilslutningen var god, 
og det var en helt utrolig festlig dag.  

Herfra skal lyde en stort tak til alle, som deltog samt et stort tak til Min Købmand 
i Sparkær for de gode fastelavnsboller og slikposer.  

/Anja 



Omtale af fastelavn i Gammelstrup 

Så blev det endnu engang fastelavn og dette år kunne det endelig fejres. Det 
gjorde min søn, barnebarn og jeg ved at deltage ved børnegudstjenesten i Gam-
melstrup Kirke og efterfølgende tøndeslagning for både børn og voksne.  

Da ,den sidste dronning blev kronet, blev børnene ført i en række forbi et bord, 
hvor de hver især fik en flot ”bland selv” slikpose og en juice. Vi voksne blev budt 
på kaffe eller en sodavand og øl, og alle fik en lækker fastelavnsbolle. 

Alle herlighederne var selvfølgelig købt ved Min Købmand i Sparkær, så derved 
støttede man købmanden, samtidig med at bringe borgerne fra Sparkær sam-
men med Gammelstrup og Stoholm til et par timer med sjov, hygge og dejligt 
socialt samvær. 

Ikke at forglemme de fantastiske udklædninger fra børn, såvel som voksne. 

Det var første gang, vi deltog, men ikke sidste. Nu kan mit barnebarn tage tilbage 
til Aalborg og fortælle dem der, hvordan vi i udkants Danmark, formår at komme 
hinanden ved, og hvor selv far tør at være (katte) dronning! 

Tak til menighedsrådet og vores dejlige præst Anja´for et par rigtige hyggelige og 
godt arrangeret timer. 

Ses næste år. 

Venlig hilsen 
Elvi 



Gudstjenesteliste: April - august 2022 

Dato Sparkær Gammelstrup 

10-04-2022 
 

10.30 
Palmesøndag 

 

14-04-2022 10.30  
Skærtorsdag 

 

17-04-2022 
 

09.15 
Påskedag 

10.30 
Påskedag 

27-04-2022 
 

 
 

19.00 
Anna-Christine Elming 

01-05-2022 
 

09.15 
Signe Riis Paludan 

 

13-05-2022 11.00 
Konfirmation 

 

14-05-2022  14.00 
Konfirmation 

25-05-2022 
 

10.30 19.00 
Aftengudstjeneste 

26-05-2022 10.30  

05-06-2022 10.30  

06-06-2022 
 

 09.00 
Pinsevandring 

19-06-2022 10.30  

29-06-2022  19.00 

03-07-2022 10.30  

17-07-2022 10.30  

27-07-2022  19.00 

31-07-2022 09.15  

14.08.2022 09.15 
Signe Riis Paludan 

 

28.08.2022 09.15 
Anna-Christine Elming 

 

Hvor ikke andet er anført, varetages  

gudstjenesten  af Anja Skafte Hansen  


