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Åndens tid - Inspirationens Tid

I begyndelsen skabte Gud himlen og jorden. Jorden 
var dengang tomhed og øde, der var mørke over urdy-
bet, og Guds ånd svævede over vandene.

Før noget blev skabt. Gennem Pinsen og Trini-
tatis-tiden, som varer hele sommeren og længe-
re endnu, har vi god tid til at fejre at Helligån-
den altid har været hos os. Åndens Tid kunne vi 
kalde denne del af kirkeåret. En tid til undren 
eller til at have en åbenhedsambition, som det 
hedder i Hans-Jørgen Schanz’ lille bog »Ånd«. 

En undrende åbenhed over for det som kan sy-
nes svært at tale om, for luftigt at gribe om med 
tanken. Schanz har en finurlig omskrivning af 
ordet Ånd, som man nok kan have behov for at 
læse et par gange: »Hvad vi ved, når vi ikke 
bliver spurgt, men ikke kan forklare«. 

Ånd indgår jo i mange nutidige vendinger: 
åndehul, åndedrag, åndfuld, åndsforladt, ånds-
forsnottet, åndsfrisk, åndspygmæ (tænk selv på 
flere - der er mange kombinationer!); ordets ur-
betydning er imidlertid opstået når man, til alle 
tider, har iagttaget menneskers fødsel og død: et 
livgivende pust. Som da Gud skabte mennesket, 
ved at forme det af jord og derefter »blæste 
livsånde i hans næsebor, så mennesket blev et 
levende væsen«. Som da Jesus besøgte de ryste-
de og bange disciple efter sin opstandelse for at 
berolige dem: »Fred være med jer!« og indgyde 
dem livsmod: »Da han havde sagt det, blæste 
han ånde i dem og sagde: »Modtag Helligån-
den!«. Guds Ånd giver dem liv ved at in-spirere 
(»får blæst ånden ind«): Vær frimodige! Giv aktiv 
livshjælp! Mærk ildtungerne og tal fra hjertet - også 
med dem I endnu ikke kender! Måske var det sådan 
inspirationen lød i deres ører og hjerter?! Skab 
Helligåndsrelationer!

Godt nok kan vi selv danne venskaber, som gi-
ver os noget og hvor vi også giver noget af os 
selv - til gensidig gavn og glæde. 

Men de møder og kontakter som får os til at 
vokse og gør os til mere end vi er i os selv, dem 
kan vi ikke give os selv - ikke networke os til. 

Vi må i stedet 
række ud 
mod et andet 
menneske eller 
Der er mi hånd. Ræk øwer 
og gi mæ dind. Vove det, i 
frimodighed og tillid til, 
at Helligånden lægger 
noget til. 

Kristendommens særkende er netop, at det 
ikke bare er Gud i sig selv, men altid Gud i 
forhold til os mennesker. Ikke travlt optaget af 
at opfylde vores ønsker eller dække de huller 
til vi får gravet for os selv og andre, men hele 
tiden i gang med at vise os ud over os selv og 
hen til vores næste: Livets Gud har dine hænder, 
derfor er det dig, han sender, når din næste lider nød, 
sådan lyder det i salmebogens »Menneske din 
egen magt« (nr. 370, vers 2). Gud er med sin 
ånd i vores relationer, virker inspirerende i os, 
så vi danner fællesskaber der kan bringe fornyet 
livsmod, ikke mindst efter en lang periode med 
afsondrethed. Det er vores fællesskab, der skal 
rejse os op igen: Menneske, dit liv er stort, uden dig 
bliver intet gjort, synker du til bunds i sorgen, rejser 
Gud dig op i morgen med din næstes milde hånd (vers 
5).

»Kirkeårets festløse periode«. Det er den gæng-
se, men ikke særligt inspirerende, betegnelse 
for tiden efter pinse og indtil advent, Trinita-
tis-tiden. Sådan er den blevet kaldt fordi det er 
en periode uden højtider. Men heldigvis for det! 
Og Tak til, vil jeg sige; en lang periode med tid 
til at undre sig, stille sig åben for livets mu-
ligheder. Gå til gudstjeneste og lade ordene og 
musikken synke ind - i fred og ro. Uden fanfa-
rer, så vi sammen kan lytte efter Helligåndens 
susen. 

Så: lad os inspirere - efter en lang periode bag 
nedrullede gardiner, i indelukket dvale. Lad os 
blive blæst på - efter en tid med stillestående 
luft og tilbageholdt åndedræt. Lad Ånden kom-
me over os. God sommer!

Mette Gautier
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FOREDRAG: GENFORENINGEN 
- GENFORENET MED HVAD OG HVEM?

Onsdag den 10. juni kl. 19.00 i Breum konfirmandstue 

Foredragsholder er Mads Storgaard Jakobsen. Mads er uddannet histo-
riker fra Aarhus Universitet og har undervist i en årrække, senest på 
Skive Gymnasium og HF. Han er opvokset i Salling, nu bosiddende i 
Østjylland. Særlig interesse er udvikling af statsmagt og sociale bevæ-
gelser. 

Han vil i foredraget komme ind på følgende områder: Slesvig Holstens 
særstatus i det gamle kongedømme. Kirkens særstatus i Slesvig Hol-

sten, gælder stadigvæk i Nordslesvig i dag. Danmarks fejlslagne politik i.f.t. hertugdømmer-
ne. Grænseløsningen mellem Danmark og Tyskland, som idealmodel for grænseløsninger 
internationalt. Fejringen af genforeningen nu og førhen, herunder spørgsmålet om national 
identitet.

NYE KONFIRMATIONS-
DATOER FOR 2020
Lørdag d. 5. september kl. 10.00 Jebjerg Kirke (TIM)

Søndag d. 6. september kl. 10.00 Lyby Kirke (TIM)

Lørdag d. 12. september kl. 9.30 Grinderslev Kirke (MG)

Lørdag d. 12. september kl. 11.00 Thise Kirke (MG)

ORIENTERINGSMØDE 
FØR VALG FLYTTES 

I dette forår, nærmere bestemt den 12. maj, skulle der have været afholdt orienterings-
møder om det kommende menighedsrådsvalgvalg 2020 landet rundt. På møderne skulle 
menighedsrådene orientere om rådenes arbejde og tidligt få en fornemmelse af interessen i 
lokalområdet for at stille op til menighedsrådsvalget den 15. september. Men corona-krisen 
betyder, at orienteringsmøderne er 
blevet forbehold for hvad fremtiden 
bringer. 

Hold øje med hjemmesiden for oplysnin-
ger om mødet.
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Skive Postorkester

Priordøren i Grinderslev Kirke

Klosterforstanderen, prioren i Grinderslev Klo-
ster kunne åbenbart ikke bruge samme indgang 
til kirken som almuen. Dette fænomen kunne 
være standsmæssigt begrundet. Det kunne også 
være praktisk begrundet. En travl optaget prior 
skulle ikke »kæmpe« sig gennem et måske 
fyldt kirkerum.

Kunstnerisk og symbolmæssigt er priordøren i 
Grinderslev Kirke noget særligt.

Overliggeren med et tydeligt keltisk kors og 
ligeledes tydelige keltiske tovfletninger siger 
noget om stenhuggerens kunstneriske dygtig-
hed og noget om, at kirken formentlig er opstå-
et i forlængelse af keltisk-irsk missionsvirksom-
hed. I øvrigt er der tilsvarende, dog knap så 
tydelige tovsnoninger på Astrupkorset i Mo-
genstrup.

Et keltisk kors symboliserer horisontalt den ti-
melige jordiske verden. Vertikalt den himmel-
ske verden. I midten et solhjul symbolet for 
sollysets livgivende stråler til både himmelsk 
og jordisk liv.

Solhjulet er formentlig en rest fra bronzealde-
rens solkult, der tolkes ind i en kristen sammen-
hæng.

Priordørens sidestolper er næsten enestående i 
Danmark. Ifølge »Sallinglands Kirker« fra 
1893 findes tilsvarende sidestolper kun i kirker-
ne i Rom ved Lemvig og i Skamby ved Bogense. 
De to kirkers udsmykninger er »mindre dygtig 
gjorte« og »de mangle hines (det vil sige Grin-
derslevs) ro og værdighed«. Siges der i »Sal-
linglands Kirker«.

Figurerne er henholdsvis en løve og en grif. 

Griffen i billedets venstreside er et fabeldyr, et 
blandingsdyr mellem det stærkeste dyr, løvens 
krop og den stærkeste fugl, ørnens hale og vin-
ger.

Griffen findes afbildet på 5000 år gamle sume-
riske teglsten. Ifølge grækeren Herodot skal 
griffen vogte guld i de skytiske bjerge.

Keruben er et med griffen beslægtet mytisk væ-
sen. I det gamle testamente sætter Gud efter 
menneskenes uddrivelse keruberne til med ly-
nende flammesværd at vogte vejen til Edens 
have. Pagtens ark vogtes i Salomos tempel ca. 
965-926 før Kristus af en kerub med vingerne 
hængende ud over arken. Kerubens funktion 
var at beskytte det hellige. I Grinderslev er grif-
fens funktion formentlig tilsvarende at beskytte 
kirken.

Et vinget væsen skal naturlig nok beskytte det, 
der vedrører det himmelske - og guldskatte, 
som for nogle næsten er himmelske.

Det keltiske kors.

Priordøren i Grinderslev Kirke.
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Løveporten i Mykene.

Løven på højre side af billedet symboliserer vild-
skab, styrke og magt og skal nok beskytte den 
form for indflydelse eller magt i mere jordisk 
forstand, Grinderslev Klosterkirke, som institu-
tion repræsenterer. 

En pastor Helms fra Ribe Domkirke anfører i 
»Sallinglands Kirker«, at løverne i Rom Kirke 
skulle være et symbol på kirkens jurisdiktions-
ret og nævner den gamle skik, at retshandlinger 
foregik foran kirkedøren. Det vides, at der i 
gammel tid blev holdt ting ved Rom Kirke.

Helms anfører at løverne i Grinderslev (han må 
tænke på løven og griffen med halv løvekrop) 
ikke må være indsat i murværket med retsbe-
stemmelser for øje.

Her vil jeg tilføje, at prioren i Grinderslev ifølge 
en gammel kilde havde mæglingsopgaver i for-
bindelse med større ejendomshandler. 

Altså havde han noget med jura at gøre. Så må-
ske har der også været retshandlinger ved prior-
døren i Grinderslev Kirke?

Løverelieffet i Skamby Kirke sluger i øvrigt et 
menneske. Måske en påmindelse til beskueren, 
om at holde sig pænt indenfor de forventninger 
magtbesidderne måtte have.

Løveporte leder ifølge »Sallinglands Kirker« 
tankerne langt tilbage i tid til Assyrien. Det 
ældste magtsymbol af den slags på europæisk 
grund er formentlig løveporten i Mykene i 
Grækenland. Begge steder tror jeg godt vi sik-
kert kan regne med, at der har været tale om ret 
upoleret rå militærmagt. Og magtbesidderne 
har defineret, hvad der var ret.

Vi ved ikke om klostret har bekostet det kunst-
værk priordøren er, eller der har været mæcener 
inde i billedet.

Det anføres i en primærkilde, at Grinderslev 
Kloster var et fattigt kloster. Ja det står der i en 
kilde skrevet på et bestemt tidspunkt, så sent 
som i 1679. Men det betyder ikke at klostret i 
hele sin levetid har været fattigt. Det har i hvert 
fald på den ene eller anden måde kostet ressour-
cer, at bygge en stor kirke og at udføre et så 
kunstnerisk flot stenhuggerarbejde, som det, 
der ses omkring priordøren i Grinderslev Kirke.

Poul Riis JensenLøverelieffet i Skamby Kirke.
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MORGEN-PILGRIMSVANDRING 
Vi mødes sidste onsdag i hver måned kl. 8.30 og vandrer sammen en times tid fra Harre 
Kirke. Alle er velkomne til at deltage.

Kontakt pilgrimspræst Christian Kjær Bjerre, tlf. 30 30 88 31, for evt. yderligere oplysninger. Evt. 
behov for kørsel/samkørsel herfra pastoratet, kontakt Connie tlf. 21822322.

PRIÉRE - EN KONCERT 
FOR CELLO, ORGEL OG SOPRAN

Søndag den 30. august kl. 16.00 i Grinderslev Kirke 

De tre veninder Ida Ben-Hamadou, cello, Anna Jensen, sang og Amalie Grunnet, orgel, der 
har spillet sammen i mere end 10 år, byder velkommen til en koncert, hvor alle værkerne har 
titlen »Priére« - det franske ord for bøn. Musikken er primært fra 1800-tallet, og er skrevet 
af blandt andet César Franck og Saint-Saëns. På trods af den fælles titel er der stor variation i 
udtryk, stemning og intensitet, og helheden bliver således en spændende rejse gennem de 
forskellige musikeres forhold til ordet »Bøn«. 
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PILGRIMSVANDRING 
Søndag den 16. august kl. 10.30 fra Grønning Kirke

Vi begynder med højmesse i Grønning Kirke kl. 10.30 ved pil-
grimspræst Christian Kjær Bjerre, som også vil bidrage med ord 
til eftertanke på vandringen gennem sensommerlandskabet. 
Gudstjeneste og pilgrimsvandring vil blandt andet afsløre, hvordan man kan høre med øjne-
ne. Efter kirkekaffen ca. 11.45 begynder vandringen. Turen vil være ca. 7 km. og vil foregå i 
roligt og eftertænksomt tempo med pauser undervejs. Lene og Kirsten fra Grønning tilrette-
lægger en smuk tur til os. Husk godt fodtøj og lidt mad og drikke til turen. Vi slutter med 
et let traktement i Grønning Kirke.
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DENNE SOMMERS 
FRILUFTSGUDSTJENESTER 
I ØSTSALLING PASTORAT 

Søndag den 14. juni kl. 14.00 i præstegårdshaven   
 i Jebjerg 
Havegudstjeneste under præstegårdshavens trækroner v. 
Toni Irgens-Møller. Havemusikanterne medvirker med: Wo-
jtek Sciborowski på klaver og harmonika, Steffen Schmidt på 
fløjte og EBM, Julie Schmidt vokal. Efter gudstjenesten er 
der kaffe, kage, leg og havekoncert. 

Søndag den 21. juni kl. 10.30 i Grønning Kirke 
Sommergudstjeneste på plænen ved Grønning kirke v. 
Mette Gautier. Det foregår på plænen bag kapellet. Der 
bliver en kort gudstjeneste efterfulgt af sandwich, øl og 
vand, kaffe og småkager. Herefter synges der fra højskole-

sangbogen med Anne-Lisbeth ved klaveret. Det vil være en god ide at medbringe egen stol, da der 
nok også til den tid er afstandskrav, græsplænen er stor, så vi kan sagtens være mange.

Søndag den 2. august kl. 9.00 på kirkegårdsplænen 
ved Thise Kirke - Morgengudstjeneste v. Mette Gautier i 
kirkegårdslunden ved Thise kirke. Efterfølgende morgen-
kaffe. 

Søndag d. 23. august kl. 20.00 i Lyby Kirke 
Aftengudstjeneste inden døre med gamle og nye aftensal-
mer. Postludium fra kirketårnet og kaffe og kransekage i 
det fri til solens sidste stråler, hvis vi kan se dem og vejret 
tillader.

Alle er velkomne til disse gudstjenester i det fri!
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JUNI
M 1. 2. pinsedag

11.00 Gudstjeneste i anlægget i Skive

T 2. 14.00 Sognecafé i Breum konfirmandstue
L 6. Dåb v. MG
S 7. Trinitatis søndag

10.30 Grønning Kirke v. MG

M 8.
T 9.
O 10.
T 11.
F 12.
L 13.
S 14. 1. søndag efter trinitatis

10.30 Thise Kirke v. TIM
14.00 Havegudstjeneste i 
Jebjerg præstegårdshave v. TIM

M 15.
T 16. 14.00 Sognecafé i Breum konfirmandstue
O 17.
T 18.
F 19.
L 20.

S 21. 2. søndag efter trinitatis
09.00 Jebjerg Kirke v. MG
10.30 10.30 Gudstjeneste v. MG 
på plænen ved Grønning Kirke

M 22.
T 23. 14.30 Gudstj. Jebjerg Ældrecenter v. TIM
O 24.
T 25. 14.30 Gudstjeneste Breumgård v. MG
F 26.
L 27.

S 28. 3. søndag efter trinitatis
10.30 Grinderslev Kirke v. MG

M 29.
T 30.

JULI
O 1.
T 2.
F 3.
L 4. Evt. dåb v. TIM
S 5. 4. søndag efter trinitatis

09.00 Thise Kirke v. TIM 
10.30 Lyby Kirke v. TIM

M 6.
T 7.
O 8.
T 9.
F 10.
L 11.
S 12. 5. søndag efter trinitatis

09.00 Grinderslev Kirke v. TIM
10.30 Jebjerg Kirke v. TIM

M 13.
T 14. 14.30 Gudstj. Jebjerg Ældrecenter v. TIM
O 15.
T 16.
F 17.
L 18.
S 19. 6. søndag efter trinitatis

10.30 Grønning Kirke v. TIM

M 20.
T 21.
O 22.
T 23. 14.30 Gudstjeneste Breumgård v. MG
F 24.
L 25.
S 26. 7. søndag efter trinitatis

09.00 Jebjerg Kirke v. MG 
10.30 Grinderslev Kirke v. MG

M 27.
T 28.
O 29.
T 30.
F 31.
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I dette forår har vi, pga. smittefaren ved 
coronavirus, ikke haft mulighed for at sam-
les i kirkerne. Vi har i stedet transmitteret små gudstjenester og andagter fra de kirker, hvor vi skulle 
have mødtes. Det fortsætter vi med, indtil kirkerne igen åbner. Videoerne kan ses på YouTube ved at 
søge efter Østsalling Pastorat. Vi håber på normale tilstande snart, så vi igen kan mødes til gudstje-
nester og arrangementer, som vi håbefuldt har planlagt, som det fremgår af kalenderen her.
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TIM = Toni Irgens-Møller · MG = Mette 

Gautier · CKB = Chr. Kjær Bjerre

AUGUST
L 1. Evt. dåb v. MG
S 2. 8. søndag efter trinitatis

09.00Thise Kirke 
Friluftsgudstjeneste v. MG
10.30 Lyby Kirke v. MG

M 3.
T 4.
O 5.
T 6.
F 7.
L 8.
S 9. 9. søndag efter trinitatis

09.00 Grinderslev Kirke v. MG
10.30 Jebjerg Kirke v. MG

M 10.
T 11. 14.00 Sognecafé i Breum konfirmandstue
O 12.
T 13.
F 14.
L 15.
S 16. 10. søndag efter trinitatis

10.30 Grønning Kirke 
Pilgrimsgudstjeneste v. CKB

M 17.
T 18.
O 19.
T 20. 14.30 Gudstjeneste Breumgård v. MG
F 21.
L 22.
S 23. 11. søndag efter trinitatis

10.30 Thise Kirke v. TIM
20.00 Lyby Kirke v. TIM
Solnedgangsgudstjeneste

M 24.
T 25. 14.00 Sognecafé i Breum konfirmandstue 

14.30 Gudstj. Jebjerg Ældrecenter v. TIM

O 26.
T 27.
F 28.
L 29.
S 30. 12. søndag efter trinitatis

09.00 Jebjerg Kirke v. MG
10.30 Grinderslev Kirke v. MG

M 31.

SEPTEMBER
T 1.
O 2.
T 3.
F 4.
L 5. 10.00 Jebjerg Kirke - Konfirmation v. TIM 
S 6. 13. søndag efter trinitatis

09.00 Grønning Kirke v. TIM
10.00 Lyby Kirke - Konfirmation v. TIM

M 7.
T 8. 14.00 Sognecafé i Breum konfirmandstue
O 9.
T 10.
F 11.
L 12. Evt. dåb v. TIM 

09.30 Grinderslev Kirke
Konfirmation v. MG
11.00 Thise Kirke - Konfirmation v. MG

S 13. 14. søndag efter trinitatis
10.30 Jebjerg Kirke v. TIM
Høstgudstjeneste

M 14.
T 15.
O 16.
T 17.
F 18.
L 19.
S 20. 15. søndag efter trinitatis

10.30 Grinderslev Kirke
Høstgudstjeneste v. TIM

M 21.
T 22. 14.00 Sognecafé i Breum konfirmandstue
O 23.
T 24. 14.30 Gudstjeneste, Breumgård v. MG
F 25.
L 26.
S 27. 16. søndag efter trinitatis

10.30 Grønning Kirke 
Høstgudstjeneste v. MG
17.00 Thise Kirke 
Høstgudstjeneste v. MG

M 28.
T 29.
O 30.

99
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En sang om ord

For 18 år siden valgte Marie Louise og under-
tegnede, at vi gerne ville flytte væk fra byen og 
ud på landet. Ved et lykketræf faldt mine øjne 
på en lille annonce i et ugeavis, som fortalte, at 
et hus tæt på skov og strand var til salg. Da vi så 
stedet, var sagen afgjort. Her er en fantastisk 
natur med under 200 meter til bøgeskov og 
Limfjord.

Vi har aldrig fortrudt dette spring, selvom de 
fleste i vores alder flytter den anden vej, fra land 
til by. Her i Salling følte vi os meget velkomne. 
Folk er flinke og imødekommende, hvilket 
gjorde det nemt for os at få kontakt.

I årenes løb har vi deltaget i mange forskellige 
aktiviteter såsom folkedans, foredrag, sangafte-
ner, vinterbadning, kajakture på fjorden og me-
get mere.

Også i folkekirken fandt vi hurtigt et dejligt 
fællesskab, både i den lokale kirke og i omeg-
nens mange smukke kirker, som vi ofte besøger. 
Alle steder er vi blevet modtaget med varme og 
føler os meget velkomne. Derfor er det et stort 
savn i denne »Coronatid«, at kirkerne nødven-
digvis må være lukkede.

Som de fleste andre, har også jeg oplevet perio-
der i livet, som var svære at komme igennem. 
For mig har et af værktøjerne været at skrive 
mig ud af problemerne. Jeg elsker det danske 
sprog, at arbejde med ord som giver mening i 
den situation man står i. Når det lykkes for mig 
at skrive et digt eller en sang, som helt præcist 
udtrykker mine tanker, kan der opstå en stor in-
dre glæde og tilfredsstillelse. Jeg arbejder også 
med rytmen i en tekst, hvilket giver mulighed 
for at sætte melodi til ordene. En tekst lever 
bedst, når den bæres frem af en god og sangbar 
melodi.

Tak fordi jeg her i kirkebladet får mulighed for 
at bringe denne sang.

Asger fra Mogenstrup

10
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Melodi: Fast som en klippe og bred som en strand
Tekst: Asger Johansen
En sang om ord

I ældgamle dage i grækernes land
man opfandt et helt alfabet,
den gave er ud over al forstand
det bedste, der endnu er sket.

De tyve plus otte uskyldige tegn
kan rumme al visdom og magt,
med dem kan du skrive til hver en egn
og læse, hvad andre har sagt.

Når livet gør ondt, og du rammes af sorg,
som vil slå din lykke ihjel,
med ord kan du bygge din egen borg,
hvori du kan finde dig selv.

Når verden bli´r ny og uendelig stor,
fordi du er jublende glad,
ja, da må du bruge de varme ord
og skrive et kærlighedskvad.

Men husk, at du altid må tænke dig om,
før du slipper ordene fri,
hvis du kritiserer og kun fælder dom,
da mister du al sympati.

I ord kan du finde den fineste form
for humor og fri fantasi,
med dem kan du sprænge din egen norm
og blive vidundelig fri.

Først da vil du kende dit blivende sted,
hvorfra du kan se dig omkring
og skabe det ny, af den arv du fik med,
og blive en del af en ring.

Da lever og ånder de ord, som du fandt
i livets mangfoldige sang,
da er dine ord vel det bedste pant
på det, som du tænkte engang.

Min ven, hvis du ønsker at sætte et spor,
som ses, når din tid er forbi,
ja, da skal du søge og finde ord,
så længe din tanke er fri.

11

Vi synger ofte denne og andre af Asgers 
sange til sangaftner i Jebjerg og Bre-
um. Denne sang blev smukt fremført af 
Julie Schmidt til koncert på plænen 
ved Grønning Kirke sidste sommer.

Sognepræst Toni Irgens-Møller
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KIRKEBIL 
Menighedsrådene i Østsalling pastorat har besluttet at udvide 
den forsøgsordning, der har været med kirkebil i Grinderslev 
sogn, så den kommer til at gælde for hele Østsalling pastorat.

Det betyder, at der nu bliver mulighed for at bestille en kirke-
bil, hvis man gerne vil i kirke og ikke selv kan transportere sig. 
Det kommer til at gælde overalt i pastoratet og til gudstjeneste 
i alle vore kirker. 

Det kommer til at fungere på den måde, at man selv ringer direkte til: Skive Minibusser & 
Taxi Aps senest inden lørdag klokken 12.00, hvis man vil i kirke den følgende søndag på tlf. 
97535311. Så kommer der en bil og kører til den aftalte gudstjeneste. 

SORGGRUPPER 
I SALLING 
For nærmere information kontakt: 
Margrethe Kristoffersen 
tlf. 26 31 24 28

12

Kirkekaffe
De fem kirker i Østsalling Pastorat 
har indført kirkekaffe efter alle guds-
tjenester. 

SOGNECAFÉ
Vi håber der inden sommerferietiden vil være sognecafe den 16. juni som vanligt i tidsrum-
met kl. 14.00 - 17.00 i konfirmandstuen, Breum. Efter ferien er der igen sognecafé, første 
gang den 11. august. God sommer!
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SIDEN SIDST

DØDE, GRINDERSLEV

•  Dagny Eskildsen
•  Lis Arentoft Thorsen
•  Mette Riis
•  Henning Pedersen
•  Dagny Agnete Børsting Jakobsen
•  Gunnar Jensen
•  Mariane Vejle
•  Inga Gulla Johansen
•  Lis Thomasen
•  Kristian Nielsen
•  Gorm Sørensen
•  Malte Rune Kjær
•  Cecilie Anne Overgaard Daasbjerg

DØDE, JEBJERG

•   Marie Kjeldsen Sørensen
•   Tommy Friis

DØBTE, GRINDERSLEV

•   Otto Skovsgaard Thorsen

DØBTE, GRØNNING

•   Magne Blak Dyrberg

DØBTE, JEBJERG

•   Josefine Lyngberg Andersen
•  Anker Thulin Lysdahl Rosborg

DØDE, THISE

•   Søren Nielsen

DØBTE, LYBY

•   Emilie Leere Engelbreth
•   Theis Skov
•   Alma Marie Færk
•   Felix Valdemar Bagger Michelsen
•   Albert Lund Troelsen

Otto Skovsgaard Thorsen

Magne Blak Dyrberg

Anker Thulin Lysdahl 
Rosborg

Theis Skov
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FACEBOOK
Gå ind og følg vores facebook-
side »Østsalling Pastorat« og 
klik gerne »Synes godt om«.

Her vil altid blive bragt nyheder og 
meddelelser. 

PILGRIM 
I VIBORG 
STIFT
Viborg Stift har udgivet en folder med 
kort over vandreture, hvor du kan opleve 
en kirke undervejs.

Du behøver ikke gå langt for at gå pilgrim 
- din vandring begynder med det første 
skridt. Du kan vælge at gå alene eller dele 
din tur og dine tanker med andre. Fælles 
for pilgrimme er den åndelige søgen efter 
svar - måske på et problem, måske i livet, 
måske i vandringen med Gud.

Du kan finder kort og yderligere oplys-
ninger på www.viborgstift.dk.

I Salling er der flere afmærkede vandrin-
ger, hvor du kan komme til Sæby Kirke, 
Glyngøre og Nautrup Kirker, Krejbjerg 
Kirke og Balling Kirke. Folder med kort 
vil blive lagt frem i vores 5 kirker.

OPFORDRING 
STOF TIL KIRKEBLADET

Vi efterlyser gode ideer til emner, der 
kunne tages op i vores kirkeblad. 
Måske kender du en speciel fortælling om 
et sted eller en bygning i et af vore sogne. 
Måske kender du en historie om et grav-
sted eller en mindesten, som vi ikke har 
fortalt om. Det kan også være, at du sy-
nes, vi skal tage en bestemt salme eller en 
tekst fra bibelen eller en anden tekst, som 
vi alle måske kunne have glæde af at læse 
eller læse om. Hvis du har noget, du synes 
kunne egne sig til kirkebladet, er du vel-
kommen til at kontakte os, så vi sammen 
kan finde ud af det. 

Connie og Margrethe
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NY FÆLLES 
HJEMMESIDE 

KLAR 
OESTSALLINGPASTORAT.DK

En fælles hjemmeside for Østsalling Pa-
storat har haft premiere og er i drift. Her 
kan du finde oplysninger om det kirkelige 
liv i sognene og kalender med gudstjene-
ster og aktiviteter. Hjemmesiden er de-
signet af Dansk Kirkeligt Mediecenter og 
koordinerer oplysninger med folkekirkens 
overordnede indgang til sognene sogn.dk. 
Den har også et integreret kalendersystem 
for alle medarbejdere for at gøre anven-
delighed og overskuelighed i hverdagen 
bedre.

Efterhånden vil den også opbygge et gal-
leri med billeder fra sognene og aktivite-
terne i og omkring de fem kirker.
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 ØSTSALLING PASTORAT

SOGNEPRÆSTER
Mette Gautier · Åkjærsvej 2, Breum · 7870 Roslev |  
Tlf. 97 57 60 60 / 61 15 15 82  |  Mail: mega@km.dk
Toni Irgens-Møller · Kirkegade 2, Jebjerg · 7870 Roslev  |   
Tlf. 97 57 40 50 / 21 48 36 74  |  Mail: toej@km.dk 
Mandag er fast fridag for begge præster. Telefonsvarer angiver vagthavende præst.

GRINDERSLEV KIRKE
Organist Anne-Lisbeth Olsen  |  Tlf. 97597310 / 28 96 13 60  | Mail: Trilom@gmail.com
Graver Peder Pedersen  |  Tlf. 97 57 81 30 / 40 29 71 02  |  Mail: pedersen@sallingweb.dk

Menighedsråd: Formand Jørgen Holøv  |  Tlf. 40 10 66 20  |  Mail: Jho@fiberpost.dk
Kirkeværge Poul Jensen  |  Tlf. 40 18 56 62  |  Mail: poulj57@gmail.com

GRØNNING KIRKE
Organist Anne-Lisbeth Olsen  |  Tlf. 97597310 / 28 96 13 60  | Mail: Trilom@gmail.com
Graver Peder Pedersen  |  Tlf. 97 57 81 30 / 40 29 71 02  |  Mail: pedersen@sallingweb.dk
Kirketjener Kirsten Skytte  |  Tlf. 97 58 41 88 / 23 36 36 68  |  Mail: kirstenskytte@dlgpost.dk

Menighedsråd: Formand Jens Christensen  |  Tlf. 21 76 82 87  | Mail: jens@bjornsholm.dk
Kirkeværge Fritz Skytte  |  Tlf. 97 58 41 88 / 23 29 53 03  | Mail: kirstenskytte@dlg.dk

THISE KIRKE
Organist Anne-Lisbeth Olsen  |  Tlf. 97597310 / 28 96 13 60  | Mail: Trilom@gmail.com
Graver Jørgen Skovbo Jørgensen  |  Tlf. 24 67 82 80  |  Mail: skovbothise@gmail.com

Menighedsråd: Formand Knud Gert Andersen  |  Tlf. 30 11 99 46  |  Mail: knudga@energimail.dk
Kirkeværge Lars Prier Andreasen  |  Tlf. 23 11 12 02  ||  Mail: prierandreasen@mail.dk

JEBJERG KIRKE
Organist/kirkemusiker Wojtek Sciborowski  |  Tlf. 25 36 92 21  |  roslev2512@gmail.com
Jebjerg Kirkegård, Graver Margit Kjær  |  Tlf. 30 66 98 94  |  graverkontorjebjerg@mail.dk

Menighedsråd, fælles med Lyby Sogn: 
Formand Erik Vestergaard Kristensen  |  Tlf. 28 59 36 88  |  Mail: erikv@kristensen.mail.dk
Kirkeværge Knud Erik Stengaard  |  Tlf. 21 46 14 60  |  Mail: mail@stengaardaps.dk

LYBY KIRKE
Organist/kirkemusiker: Wojtek Sciborowski  |  Tlf. 25 36 92 21  |  roslev2512@gmail.com
Graver Jørgen Skovbo Jørgensen  |  Tlf. 24 67 82 80  |  Mail: skovbothise@gmail.com

Menighedsråd, fælles med Jebjerg Sogn: 
Formand Erik Vestergaard Kristensen  |  Tlf. 28 59 36 88  |  Mail: erikv@kristensenmail.dk
Kirkeværge Knud Erik Stengaard  |  Tlf. 21 46 14 60  |  Mail: mail@stengaardaps.dk

Ny fælles hjemmeside: oestsallingpasorat.dk
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ÅRSTIDENS SALME
Mange af vores gamle salmer, og med gamle me-
ner jeg nok dem, der er mere end 70 år gamle, 
har en rigdom af natur poesi og et billedsprog, 
der er nært knyttet til landbolivet. Og de rigtig 
gamle salmer har endnu flere ord, der efterhån-
den kun giver mening for få. Vi præster stø-
der jo imod en mur af manglende forståelse og 
påskønnelse fra især vores konfirmander, når vi 
forsøger at synge de gamle salmer med dem til 
konfirmationsforberedelsen. Dog også ved viel-
ses- og dåbssamtaler.

Tag for eksempel »Du gav mig, o Herre, en lod af 
din jord«. Hvad betyder lod? - det er noget med 
lodtrækning, eller dagværk? - det er noget, 
der sker hver dag; eller henfarne? - det er no-
get med at rejse. Og vi kunne blive ved: trindt, 
viltre, aks og vipper bolde, golde, tøndemål, 
traver, udrinder.

Der bliver skrevet mange smukke og vægtige 
salmer i disse år. De skrives i det sprog, der ta-
les nutildags i vores land. Stadigvæk er der en 
overvægt af dem, der bruger naturmetaforer til 
at beskrive Guds væsen og tilstedeværelse i vo-
res liv.

Men der bliver også skrevet flere salmer, der har 
deres udgangspunkt i byen, på stenbroen, som 
den jeg har valgt til dette nummer af Kirkebla-
det. Her tager Holger Lissner udgangspunkt i 
byens virkelighed: de lange lige gader; slidte, 
grå facader; smalle trappegange; kontorer og 
korridorer.

Det er en pinsesalme, en salme og bøn til Hel-
ligånden, om at den må gå igennem byens ga-
der, ind bag de grå facader, op af trappegange igennem korridorer og ind på kontorer til de steder 
hvor vi færdes i vores hverdag. Det er en bøn til Helligånden, om at den må komme til mennesker 
her, når vi er bange, trætte, triste, modløse og blindede for at indgyde mod, latter, livslyst, varme og 
glæde i troen på at Jesus er opstanden for vores skyld. Derfor kan vi gå ud uden frygt og lade troen, 
håbet og kærligheden følge og lede os hvor tilværelsen så måtte føre os hen.

Erik Sommer har begået endnu en dejlig melodi, der er sangbar, og har det rette præg, til en salme, 
der handler om ånden, der som en sommervind kan stryge ind i selv de mest kringlede kroge i vores 
sind. Vi kommer til at synge den til pinse og tiden der følger. God fornøjelse. 

 Sognepræst Toni Irgens-Møller

1.  Gå gennem byens lange, lige gader, 
  du sommerlyse Helligånd, 
  stryg ømt henover grimme, grå facader, 
  og rør de trætte smilebånd, 
  så troen gror, 
  og håbet bor,
  hvor dørene bli´r åbnet for de andre. 

2.  Smut ind i vore smalle trappegange, 
  septembermilde kærlighed, 
  og syng om Gud for dem, der sidder bange, 
  og dem, hvis mod blev slået ned,
  så triste ler 
  og blinde ser, 
  at livet stadigvæk er værd at leve. 

3.  Blæs ny luft over alle byens pladser, 
  du vinterklare sandheds ånd, 
  træng ind i magtens grå kontorpaladser, 
  og tænd os med Guds milde hånd, 
  så vores by 
  med lys på ny 
  kan smykke sig med glæde til Hans komme. 

4.  Kom til os, hvor vi frygter for hinanden, 
  du forårskåde skabermagt, 
  forkynd, at Jesus Kristus er opstanden 
  og venter os, som han har sagt, 
  så vi går ud 
  i tro på Gud 
  og lever uden frygt i nådens sommer. 

Holger Lissner 1990 /  
Erik Sommer 1990


