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Festlig præsteindsættelse  

Det blev en festlig indsættelse af Sparkærs nye præst Tummas Kan-
nuberg søndag den 13. november 2022 med barnedåb og mange menne-
sker i kirken.  Domprovst Thomas Frank indledte med en tale og videre-
bragte et forseglet dokument fra biskop Henrik Stubkjær som bevis på, at 
Tummas Kannuberg nu er præst i Sparkær-Gammelstrup Pastorat.   

Der var mange i kirken søndag, heriblandt 5 beboere fra Friplejehjemmet 
Nordstjernen, og efter gudstjenesten bød menighedsrådet på sandwich 
og drikkevarer udenfor kirken i det flotte november-vejr.   



En hilsen fra Tummas Kannuberg 

Mit navn er Tummas Kannuberg, og jeg begyndte som sognepræst i Spar-
kær-Gammelstrup den 1. november. Med min gode kollega Anna-
Christine, har jeg også gudstjenester og kirkelige handlinger i Stoholm-
Kobberup.      

Siden min praktik i 9. klasse har det ligget i kortene, at jeg ville være sog-
nepræst. Jeg er opvokset med at gå i kirke om søndagen, og fra mit per-
spektiv har præstegerningen tiltrukket mig, fordi det er et så menings-
fuldt job. Som præst får man lov til at deltage ved livets store begivenhe-
der; ved dåb, konfirmation, vielse og begravelse. Man får også lov til at 
arbejde med livets store spørgsmål, hver gang man skal skrive  prædiken. 

Før jeg sendte min ansøgning af sted til præstestillingen, var jeg i områ-
det og fik en lille guidet tur med menighedsrådsformanden Lisbeth. Min 
fornemmelse af stedet var god, og jeg var ikke i tvivl om, at jeg skulle sø-
ge hertil. Min fornemmelse holdt stik, for jeg trives og kan ikke sige an-
det, at jeg allerede er glad for at bo og arbejde her 

Jeg glæder mig til at lære byen og dets borgere at kende, og jeg ser frem 
til et godt samarbejde med byens foreningsliv og institutioner. Mit ind-
tryk af Sparkær, Gammelstrup og Stoholm har kun været positivt indtil 
videre, og modtagelsen har været fantastisk, tak skal i have for det.  
                                                                                                     Læs mere på bagsiden 



Julens Gudstjenester 

Dato Sparkær Gammelstrup 

11-12-2022 
AFLYST! 

14.00 
Krybbespil 

 

18-12-2022 10.30 
Krybbespil 

 

22-12-2022 14.30 
Nordstjernen 

 

24-12-2022 10.30 
For de mindste 

 

24-12-2022 16.00 
Juleaften 

14.45 
Juleaften 

25-12-2021 
 

14.00 
Juledag 

15.30 
Juledag 

26-12-2022 
 

10.30 
Henviser til Stoholm 

10.30 
Henviser til Stoholm 

01-01-2023 
 

16.00 
Nytårsgudstjeneste 

14.30 
Nytårsgudstjeneste 

Alle gudstjenester varetages af Tummas Kannuberg  

Blå bog – Tummas Kannuberg 
 

Født: 15. oktober 1992 på Færøerne. 
 

Opvækst: Leirvík en lille by på øen Eysturoy (Østerø). 
 

Uddannelse: Cand.theol.  
 

Erhvervserfaring: Postmand og lastbilchauffør. 
 

Livret: Fermenteret fårekød. 
 

Fritid: Jeg har løbet meget, hvilket jeg er i gang med at genoptage. Færøsk 

kædedans, vandre i naturen og fortabe mig i en god bog. 


