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Årstidens salme

I september og oktober er vi stadig i den tid 
på året, som vi i kirken kalder Trinitatis. Det 
vil sige perioden efter Kristi Himmelfart og 
Pinsedag, hvor Jesus Kristus giver sig til kende 
på endnu en ny måde, nemlig i vores relationer 
til hinanden. Hvor han gennem Ånden ’gør os 
til sit legeme’ og sender os ud i verden, for at 
vi, i fællesskab og gennem vores måder at være 
for og med hinanden på, skal fortsætte Jesus’ 
virke. De tekster vi læser om søndagen i denne 
periode, handler om hvordan vi kan gøre det. 
Hvordan vi kan hjælpe hinanden med at være 
og gøre troen. Det er ikke altid enkelt. 

Den amerikanske teolog Reinholdt Niebuhr 
(1892-1971) skrev en bøn, som netop kan være 
en hjælp midt i noget eller i perioder af livet, 
hvor det kan se svært ud, hvor der skal træffes 
vanskelige beslutninger. ’Sindsrobønnen’ kaldes 
den: Gud, giv mig sindsro til at acceptere det, jeg 
ikke kan forandre, mod til at forandre det, jeg fak-
tisk kan forandre,og visdom til at se forskellen.

Salmedigter Iben Krogsdal har skrevet en salme 
ud fra bønnen og noget af det første der springer 
i øjnene, er at ’jeg’ er skiftet ud med ’vi’. Det 
understreger på fineste vis, at vi ikke hver især 
er alene om at have det svært af og til i tilværel-
sen. Det er et fælles livsvilkår.

Efter en lang periode, hvor Corona har forandret 
tilværelsen og stadig lader os leve i uvished om 
fremtiden, rammer 1. vers noget særligt; det 
virkeligt tunge består i, at vi må leve uden svar. 
Måske forstår vi ikke, hvorfor Gud ikke tager 
byrden fra os. Men i stedet for at bede om svar, 
kan vi bede om styrke til at holde ud i det, der 
ikke kan ændres. 

Når så forandring faktisk er mulig og vi kan 
påvirke udviklingen er det en lettelse at kunne 
bede om hjælp til selv at være forandringen, som 
der står i vers 2: Gud, giv os lysende kræfter. Og 
stadig med ’sammen - hver for sig’ ringende for 
det indre øre er det velgørende at synge til Gud 
(i vers 3) om at vise os vejen. Den der fører os 
derhen hvor vi kan ændre noget sammen - med 

hinanden og med Gud. Og den der fører os der-
hen, hvor vi også nogle gange kan give slip ’og 
bare hviske: amen’

Melodien er skrevet af sanger, salmedigter og 
komponist Janne Mark. Hun beskriver selv sit 
musikalske spor som løbende mellem sange, sal-
mer, jazz og en nordisk folketone. En meditativ, 
karakterfuld enkelhed præger hendes udtryk.

Salmen har nummer 862 i Kirkesangbogen.

(Kilder: Kirsten Nielsen på  
www.salmedatabasen.dk og www. Jannemark.dk)

Sognepræst Mette Gautier

1. Gud,
 giv os sindsro når vi har
 et særligt kors at bære
 når vi må leve uden svar
 og dagene er svære
 Gud, gør os stærke og stille

2. Gud,
 giv os styrke når vi går
 mod nye skæbnebaner
 og kæmp med os som kæmper for
 et andet liv vi aner
 Gud, giv os lysende kræfter

3. Gud,
 giv os visdom til at se
 hvad vi kan ændre sammen
 og hvor vi selv må give slip
 og bare hviske: amen
 Gud, vis os vej gennem livet

Iben Krogsdal, 2016
Melodi: Janne Mark
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Høstgudstjenester 
Søndag den 13. september kl. 10.30 i Jebjerg Kirke v/ Toni Irgens-Møller.

Søndag den 20. september kl. 10.30 i Grinderslev Kirke v/ Toni Irgens-Møller
Efter gudstjenesten er menighedsrådet vært ved en frokost i konfirmandstuen i Breum.

Søndag den 27. september kl. 10.30 i Grønning Kirke v/ Mette Gautier
Efter gudstjenesten byder menighedsrådet på frokost i forsamlingshuset i Grønning.

Søndag den 27. september kl. 17.00 i Thise Kirke v/ Mette Gautier
Vi afholder gudstjenesten lige før spisetid, og derfor slutter vi med en let børnevenlig spis-
ning i kirkerummet. Forinden har vi oplevet gudstjenesten med en liturgi, som vi kender, og 
både minikonfirmander og nuværende konfirmander medvirker.

Konfirmationsdatoer 2020
Lørdag den 5. september kl. 9.00 og kl. 11.00 Jebjerg Kirke (TIM)

Søndag den 6. september kl. 10.30 Lyby Kirke (TIM)

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

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

Valg til menighedsrådene 
Den 15. september er der valg til menighedsrådene 
i Østsalling pastorat.

At være med i menighedsrådets arbejde, er også at være med i en af landets ældste demokrati-
ske institutioner. I bogen »Rådene der forandrede folkekirken« fortælles om, hvordan oprettelsen 
af menighedsråd fra 1903 langsomt gjorde folkekirken til den på det tidspunkt mest demo-
kratiske institution i Danmark.

Den 15. september er der nyvalg til menighedsrådene i Østsalling pastorat, og det er vigtigt, 
at medlemmerne af de 5 menigheder støtter op om valget og evt. selv stiller op til valg.

Til forskel fra at sidde i en frivillig bestyrelse til en af de mange foreninger, så står der en del 
professionel arbejdskraft bag mange af opgaverne i kirken. Menighedsrådene er arbejdsgivere 
for disse og skal sætte rammerne for det kirkelige arbejde. I rådet træffer vi også beslutning 
om budgetter og regnskaber for den enkelte kirke.

Man behøver ikke at frygte et utal af møder, da menighedsrådene i Østsalling pastorat er inde 
i en proces, hvor vi arbejder mere og mere sammen om de forskellige opgaver. Du kan ved at 
være med i et råd også være med til at bestemme, hvad der skal ske i din kirke. Ønsker du flere 
aktiviteter for børn og unge, familier eller ældre, koncerter eller noget helt andet, så er det i 
menighedsrådet, det besluttes. Jørgen Holøv, Grinderslev menighedsråd.
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Indenfor og udenfor - om kirkens rummelighed

En amerikansk historie, en myte kan måske illu-
strere rummeligheds-problematikken.

Ved en enorm flot monumental kirke opført af 
marmor og med en stor massiv egetræsdør kom-
mer en dag en mand, som vil ind i kirken. Han 
banker på døren. Ingen lukker op. Han rusker 
gentagne gange lidt i døren uden der er tegn på 
den lukkes op.

Udenfor på den store trappe op til kirken ligger 
en yngling. Han er klædt i laser, har ingen fod-
tøj, er mager, har et stort ar i siden af kroppen og 
andre steder, ser ud som en vagabond og er gu-
sten og mørk i løden. Hans fysiske udseende er i 
det hele taget ikke for godt.

Han siger til manden, der vil ind i kirken: »Det 
kan du lige så godt opgive. Jeg har forsøgt at komme 
ind i kirken i de sidste 2000 år. Der er ikke rum for 
mig«.

I krigens tid i Selde ville menigheden ikke have 
en tysk soldat begravet på sognets kristne kirke-
gård. Der var så én, doktor Rask, der med sin 
autoritet som modstandsmand stillede op og til-
bød at tyskeren kunne blive begravet i lægens 
familiegravsted.

Ved Grove Kirke findes der udenfor sognets kir-
kegård en kirkegård for tyske flygtninge, som 
kom hertil i slutningen af 2. verdenskrig. Hvis 
begrundelsen for at begrave dem udenfor sognets 
kirkegård var bitre følelser mod nazismen og den 
militære besættelsesmagt i Danmark, kan det 
skære i hjertet at se de mange barnegrave i Gro-
ve. Helt små børn var da uskyldige i krigens gru.

For dem, der tog deres eget liv, var der til langt 
op i tid, ikke plads indenfor kirkegårdsdiget.

Skulle man være så formastelig at grave omkring 
Tinghøj i Bostrup, er jeg næsten sikker på man 
kan finde knogler fra forbrydere. På tingstedet 
blev der afsagt og eksekveret dødsdomme. De 
døde blev nok i de fleste tilfælde efterladt på ste-
det.  

Uden at legitimere kriminalitet vil mange mene, 
at en stor del af fortidens grove kriminalitet var 
fattigdomsbetinget. Og hvis der på kirkegården 
kun skulle være plads til dem, der ikke har fejlet, 
hvor mange skulle så i grunden ende det jordiske 
liv der?

Det var de døde. Men hvad med de levende?
Mange mennesker på den jyske hede lige syd for 
Skive har levet som rakkere. Mange af disse var 
frie fugle, der tog det forefaldende arbejde, så-
kaldt anstændige mennesker ikke ville have. F.
eks flåede de selvdøde dyr. De boede ofte i nød-
tørftig opførte jordhytter eller hvor de bedst 
kunne finde nattely. Hygiejnen var nok ikke helt 
i top.

Hvordan var kirkens relation til dem? Mange 
kirker havde rakkerstole i kirkerummet.  Kirken 
var meget stands-opdelt. Det var ikke æresplad-
sen de fik. De skulle kende deres plads allerba-
gerst i kirken. De var ikke udenfor, men de var 
heller ikke helt indenfor.

Måske vil de fleste sige; »Sådan er kirken ikke 
her«, og ikke i dag. Vi er alle åbne og rummelige 
i det kristne fællesskab! Måske er det sandt.

Men man skal ikke grave dybt i historiens aflej-
ringer før vi finder bestræbelser på at udgrænse 
dem, der ikke har passet ind i en kristen bedste-
borgerlig selvforståelse.

Georges Rouault.
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Men i dag - er rakkerstolene ikke sat på muse-
um?    
Er 2. verdenskrig ikke passè efter 75 år med næ-
sten fredelig sameksistens og nogen folkelig ac-
cept af andre nationaliteter og tilsvarende nogen 
accept af fremmedartede etniske grupper?

Har vi ikke i dag en forståelse for dem, der tager 
sit eget liv?

Er tidligere tiders stærk fordømmende  
kristendom ikke netop fortid? Jo, måske nok.

Men er vi så, så rummelige, som vi selv tror?
I tilbageblikket er det let nok at se fortidens fejl. 
Men kunne vi så ikke lave et tankeeksperiment 
på den måde, at en person om, lad os sige 75 år, 
skal forsøge at se, hvor det er kirken ikke er så 
rummelig, som vi måske selv tror den er. Måske 
vil følgende være dele af det, der var at se.

Ungdomskulturen er præget af en stor gruppe, 
der har ondt i sjælen. Det skyldes at alle, uanset 
motivation, skal presses ind i et præstationsræs, 
som ikke alle er gearet til. Det skyldes også 
net-praksis, hvor ikke alle evner at iscenesætte 
sig selv som smukke, elskelige, intelligente, suc-
cesfulde, heldige i karrieresammenhæng o.s.v.  
Tilbage på perronen kan man så stå uden, der er 
nogen, der vil lege med èn - ensom og forladt. 
Kunne kirken ikke gøre noget her?

Kan kirken give rum for dem med direkte  
psykiske problemer?
Hvad med de ortodokse kristne fra Østeuropa, de 
kristne fra Mellemøsten og hvad med dem med 
en helt anden religiøs baggrund? Er der rum for 
dem menneskeligt og kirkeligt?

Hvad med dem, der er mørke i løden?

Kender kirken sin besøgelsestid? Er man ikke 
tvunget til at være åben, imødekommende, op-
søgende alt sammen uden at være anmassende, 
påduttende overfor dem, der som ynglingen på 
den amerikanske kirketrappe måske ikke skøn-
nes at passe helt ind i vores måde at være menne-
ske og kirke på?

Poul Riis Jensen

GEORGES ROUAULT
Fransk kunstner 1871-1958.
Han levede sit næsten trøstesløse
voksenliv blandt subsistensløse i Pa-
ris. Han fandt trøst i salme 51 vers 3 
i det gamle testamente: »Gud vær
mig nådig i din godhed«.
Billedet af overklassedamen, der tror 
hun har reserveret en plads i himlen, 
er  fremstillet under dette tema. 

Rouault kendte i forhold til kristen-
dommen til, ikke at være udenfor, 
men heller ikke helt at være indenfor.

Rakkerstolene er fra Dejbjerg Kirke, 
nu på Ringkøbing Museum.



6

De store synger
efter højskolesangbogen og andre sangbøger

Jebjerg konfirmandstue tirsdage kl. 19.00 - 21.30: 8. september, 13. oktober og 
24. november. Vi synger årstidens sange, og hvad deltagerne har lyst til, efter 
pianistens bedste formåen. Halvvejs styrker vi os med kaffe og andre forfriskninger.

Sangaften  
Onsdag den 11. november kl. 19.00 - 21.30 i Grinderslev kirke

Kom og syng med! Der er intet tema denne aften, vi synger, hvad vi har lyst til og brug for at 
synge i dette bevægede år 2020. Der er kaffe undervejs - og dine forslag er meget velkomne.

Sognecafé
Vores forårssæson sluttede brat med nedlukningen af Danmark. Vi håber, alle er - trods afsavn 
- kommet fornuftigt gennem de mange måneder, hvor besøg og samvær med andre blev ned-
droslet, ja næsten forbudt. Vi håber på, det kan lade sig gøre at starte Sognecaféen op igen 
tirsdag den 8. september kl. 14-17 i Præstegården. Vi skal nok sørge for, at det bliver under 
forsvarlige rammer. Derfor flytter vi måske fra konfirmandstuen og ind i stuerne, hvor vi kan 
sidde i små grupper rundt i de bløde møbler.  

Sognecafeen er for alle aldre og vi nyder, når der har været unge deltagere med. Vi synger, læser 
op, fortæller, laver håndarbejde, spiller, tegner - mulighederne er mange, du er med til at be-
stemme indholdet. Vi har åbent ml. kl. 14 og 17 og man kan komme og gå, som man har lyst 
i det tidsrum. 

Ligesom tidligere henter vi jer gerne, hvis I har besvær med at komme frem. Kørsel bestilles hos Lene Chri-
stensen på 27624023 eller 97584023 senest dagen før.

Sognecafe i efteråret - hvis Corona tillader på følgende tirsdage: 8. september, 22. september, 
6. oktober, 20. oktober, 3. november, 17. november,   
1. december og 15. december: Julehygge.

På vegne af Sognecafegruppen Lene Musgaard Christensen

Fyraftenssang i Lyby Kirke 
Onsdag den 21. oktober kl. 17.00 - 17.30

Forkæl dig selv med ½ time i skumringen i kirkerummet i Lyby. Vi lytter til 
musik og et par oplæsninger og synger et par sange eller salmer. Frem for 

alt får vi en pause til at lade skuldrene synke ned på plads, tankerne 
vandre, og pulsen falde til ro.

6
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Velkommen til årets
konfirmander
Vi præster ser altid frem til at møde de nye konfirman-
der efter efterårsferien, hvor de begynder forberedelsen hos 
os. De går til konfirmandforberedelse en morgen om ugen 
indtil de skal konfirmeres næste forår. I Thise ligger for-
beredelsen de to første lektioner om tirsdagen og foregår i kirken. I Grinderslev, Grønning, 
Jebjerg og Lyby ligger forberedelsen de to første lektioner om torsdagen og foregår i Breum 
præstegård. 

I begyndelsen af forløbet holder vi gudstjenester, hvor vi byder de nye kirkegængere velkom-
ne i deres kirker. Det er gudstjenester for konfirmanderne og for forældrene - OG for alle jer, 
der bruger kirken om søndagen, og også kan se frem til at møde de unge mennesker der i 
det kommende år. Det vil være meget dejligt, hvis også I vil være med til at møde de unge 
og byde dem velkommen. Søndagene det drejer sig om er: Grinderslev-Grønning, den 30. 
august kl. 10.30 (i Grinderslev kirke, fælles for begge sogne), Thise, den 25. oktober kl. 14.00 
og Jebjerg-Lyby, den 13. september kl. 10.30 (i Jebjerg kirke, fælles for begge sogne)

Som noget nyt, er vi, i år, tre præster, der har besluttet at lægge det meste af vores konfir-
mandforberedelse sammen, da vores konfirmander for de allerflestes vedkommende, går i de 
samme to 7. klasser på Breum skole. De fleste gang mødes vi derfor med konfirmanderne 
i Breum konfirmandstue og præstegård.»Vi« er Birgitte Haahr Callesen fra Selde, Mette 
Gautier og Toni Irgens-Møller. Tanken er, at vi tre kan inspirere hinanden, og forhåbentlig 
levere en mere spændende undervisning, og at vi hver især kan bibringe konfirmanderne og 
kollegaerne, det som vi særlig brænder for, eller har gode erfaringer med.

Børn og unge i kirken
Søndag den 25. oktober er der BUSK*-gudstjeneste
i Jebjerg Kirke kl. 10.30 og i Thise Kirke kl. 14.00

Til jer der er voksne: tag jeres børn eller børnebørn i hånden og kom i kirke! 
Til jer der er børn: tag jeres forældre eller bedsteforældre i hånden og kom i kirke!
Til jer der er unge: tag fat i jeres venner og kom i kirke!

Til denne dag vil præsterne Mette Gautier og Toni Irgens-Møller planlægge en almindelig 
gudstjeneste med historier, bønner og salmer for børn og unge og, noget af det sammen med 
børn og unge og voksne. Men noget af det foregår måske alligevel på en lidt anden måde, end 
vi er vant til: Måske skal vi synge en salme med fødderne? Måske får vi Biblens beretninger at 
høre fra et andet sted end prædikestolen, eller på en anden måde end fra en bog? Måske er det 
ikke kun præsterne, der skal sige noget? Måske har nogen lavet spændende ting og pyntet 
kirkerne inden selve dagen? Det tager en lille time, og bagefter er der noget godt at spise og 
drikke. KOM GLAD - fra Breum, Thise, Grønning, Lyby og Jebjerg!

* BUSK = Børn Unge Sogn Kirke. BUSK-gudstjenester har været afholdt den sidste søndag i oktober i 
mange kirker de seneste 20-25 år, ofte i samarbejde med spejdere og ungdomsorganisationer.
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OKTOBER
T 1.
F 2.
L 3.
S 4. 17. søndag efter trinitatis

10.30 Grinderslev Kirke v. TIM

M 5.
T 6. 14.00 Sognecafé Breum konfirmandstue
O 7.
T 8.
F 9.
L 10.
S 11. 18. søndag efter trinitatis

09.00 Jebjerg Kirke v. MG
10.30 Thise Kirke v. MG

M 12.
T 13. 19.00 De store synger Jebjerg konfirmandstue
O 14.
T 15.
F 16.
L 17.

S 18. 19. søndag efter trinitatis
10.30 Grønning Kirke v. TIM

M 19.
T 20. 14.00 Sognecafé Breum konfirmandstue
O 21. 17.00 Lyby Kirke Fyraftenssang v. TIM
T 22.
F 23.
L 24.

S 25. 20. søndag efter trinitatis
10.30 Jebjerg Kirke v. MG/TIM
BUSK- gudstjeneste
14.00 Thise Kirke v. MG/TIM 
BUSK- gudstj. og konfirmandvelkomst

M 26.
T 27.
O 28.
T 29. 14.30 Gudstjeneste Breumgård v. MG
F 30.
L 31.

SEPTEMBER
T 1.
O 2.
T 3.
F 4.
L 5. kl. 9.00 Jebjerg Kirke konfirmation v. TIM

11.00 Jebjerg Kirke konfirmation v. TIM 

S 6. 13. søndag efter trinitatis
09.00 Grønning Kirke v. TIM
10.30 Lyby Kirke - Konfirmation v. TIM

M 7.
T 8. 14.00 Sognecafé Breum konfirmandstue

19.00 De store synger Jebjerg konfirmandstue

O 9.
T 10.
F 11.
L 12. 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 og konfirmandvelkomst

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 Breum konfirmandstue
O 23. 19.00 Samtaler der tæller, præstegården 

i Breum

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.

Vær opmærksom på ændringer i gudstjene-
steplanen i forhold til kalenderen i forrige 
kirkeblad.
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NOVEMBER
S 1. Allehelgen

10.30 Ginderslev Kirke v. TIM
16.00 Jebjerg Kirke v. TIM

M 2.
T 3. 14.00 Sognecafé Breum konfirmandstue
O 4.
T 5.
F 6.
L 7.
S 8. 22. søndag efter trinitatis

10.30 Lyby Kirke v. TIM

M 9.
T 10.
O 11. 19.00 Sangaften Grinderslev kirke
T 12.
F 13.
L 14.
S 15. 23. søndag efter trinitatis

10.30 Thise Kirke v. MG

M 16. 19.00 Familie på farten Breum Præstegård
T 17. 14.00 Sognecafé Breum konfirmandstue
O 18.
T 19.
F 20.
L 21.
S 22. Sidste søndag i kirkeåret

10.30 Grønning Kirke v. TIM

M 23.
T 24. 19.00 De store synger Jebjerg konfirmandstue
O 25.
T 26. 14.30 Gudstjeneste Breumgård v. MG
F 27.
L 28.
S 29. 1. søndag i advent

10.30 Grinderslev Kirke v. MG
15.30 Jebjerg Kirke v. TIM
Adventsmusikgudstjeneste

M 30.

DECEMBER
T 1. 14.00 Sognecafé Breum konfirmandstue
O 2.
T 3.
F 4.
L 5.
S 6. 2. søndag i advent

10.30 Lyby Kirke v. TIM
19.00 Adventskoncert Grinderslev Kirke

M 7.
T 8.
O 9.
T 10.
F 11.
L 12.
S 13. 3. søndag i advent

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

M 14.
T 15. 14.00 Sognecafé, julehygge Breum 

konfirmandstue

O 16.
T 17.
F 18.
L 19.
S 20. 4. søndag i advent

10.30 Jebjerg Kirke v. TIM
19.00 Grinderslev Kirke v. TIM 
Aftensang

M 21.
T 22.
O 23.
T 24. Juleaften

13.30 + 16.00 Jebjerg Kirke v. TIM
13.30 Grønning Kirke v. MG
14.45 Lyby Kirke v. TIM
14.45 Grinderslev Kirke v. MG
16.00 Thise Kirke v. MG

F 25. 1. juledag
10.30 Grinderslev Kirke v. TIM
16.00 Jebjerg Kirke v. TIM

L 26.
S 27. Julesøndag

10.30 Grønning Kirke v. MG

M 28.
T 29.
O 30.
T 31. Nytårsaftensdag

09.00 Sundsøre v. MG

Kirkekaffe
De fem kirker i Østsalling Pastorat  
har kirkekaffe efter alle gudstjenester. 

9
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Mændenes mødested

- eller: Det er vigtigt at mænd bruger tid 
sammen med andre mænd!

Rundt omkring i det danske land opstår der i 
disse år små netværksgrupper for mænd, der vil 
have glæde af at mødes med andre mænd. Vi har 
i mange år talt om at oprette sådan en gruppe, 
men det er blevet ved snakken. Men nu er det 
tid at starte en gruppe for mænd i Østsalling! 
Vi lægger ud med at mødes i Jebjerg.

Formålet er at skabe et sted, hvor mænd kan få 
lov til at være mænd, og mødes på deres måde, 
om emner, der interesserer dem. Vi kvinder har 
det med, at have bestemte forestillinger om, 

hvad det er passende at spise og gøre og tale om. 
Her er det tanken, at mænd organiserer deres 
møder og aktiviteter på deres måde. Det vigtige 
er at opbygge og opleve kammeratskab, hygge, 
diskussion af aktuelle emner, fælles aktiviteter 
- alt afhængig af hvem, der deltager.

Alle kan deltage, det er ligegyldigt hvor du bor, 
og hvor ung eller gammel du er, og du skal ikke 
være kirkelig for at kunne deltage. Det handler 
om at have lyst til at lave noget sammen med 
andre mænd i hverdagen. 

Mulighederne er mange for aktiviteter også 
uden for konfirmandstuen, hvor vi har fået lov 
til at mødes. Vi kan også aftale at lave ting an-
dre steder så som fiskeri, fuglekikkeri, spisning, 
motion, håndværksarbejde, ture i naturen, gen-
sidig hjælp med store og små praktiske ting.

For planlægningen af første møde er vi en lille 
gruppe på 3. Første gang vi mødes bliver en for-
middag kl. 11.00 i september, hvor vi taler om 
hvad vi gerne vil med gruppen, og derefter spi-
ser frokost sammen. Hold øje med Salling Avis, 
hvor datoen annonceres eller ring til sognepræsten (tlf. 
9757 4050 eller 2148 3647), hvis du gerne vil hol-
des ajour eller skrives op til at blive inviteret til det 
første møde. 

Vi høres ved - Erik V. Kristensen 
 og Toni Irgens-Møller

Citat fra Kristeligdagblad 3.1.2019

Projektleder Steven Wensley

»Vi har hver især vores problemer. Skilsmisse, ar-

bejde, ensomhed. Jeg havde selv en større krise for 

nogle år siden og blev anbefalet at komme i en 

gruppe med andre mænd, jeg ikke kendte. Det var 

den største hjælp, jeg kunne få. Her kan vi både 

støtte og udfordre hinanden i en ramme af forstå-

else, som kun andre mænd kan give«.

10

Citat fra Kristeligdagblad 3.1.2019Torben Lauritsen fra Landsforeningen af Menighedsråd siger:
»… jeg tror simpelthen bare, at mænd efter et langt arbejdsliv, som i mange tilfælde også har været deres sociale liv, har fået brug for at opbyg-ge nye fællesskaber«. 
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FOREDRAG om »Adam og Eva - og Patrick 
fra Herlev - og hvad med Gud? BIBLEN 2020«
Torsdag den 1. oktober kl. 19 i Breum Præstegård v/ ph.d. i teologi, Søren Holst

Patrick fra Herlev eksisterer ikke. Bibelselskabet har opfundet ham i forbin-
delse med oversættelsen af Biblen, som udkom i marts måned. Patrick fra 
Herlev skulle være forbillede for oversætterne i arbejdet: »Kan Patrick, som er 
14 år, uden videre forstå denne sætning?«, har vi spurgt os selv. Hvis svaret var 
»Nej« eller »Tjoh, tjah«, var oversættelsen ikke god nok endnu.

Men opgaven har jo ikke bare været at gøre Bibelen læse-
lig for nybegyndere. Indholdet skal naturligvis bevares. 

Men hvad sker der med billedet af Gud, hvis svære ord som »Den Almægti-
ge« ellers »Hærskarers Herre« ikke kan bruges?

Kom og hør mere om arbejdet med den ny oversættelse af Biblen 
2020!

KONCERT med Den Danske Salmeduo 
Onsdag den 28. oktober kl. 19.00 i Grinderslev Kirke

Den Danske Salmeduo - Christian Vuust på saxofon og klarinet 
og Hans Esbjerg ved klaveret - gæster Grinderslev kirke med 
et program, der i høj grad handler om genforeningen med Søn-
derjylland. 

Alle er velkomne - fri entré.  

Grinderslev, Grønning og Thise menighedsråd

FOREDRAG med Familie på farten
Mandag den 16. november kl. 19.00 i Breum Præstegård

Anne Grethe og Helge pakker endnu en gang deres gamle 
Landcruiser og skiber den over Atlanten til Nordamerika.
Fra Halifax i det sydøstlige Canada er kursen nordvest - 
mod Alaska.

I 180 dage bliver Landcruiseren en rullende pensionistbo-
lig på 44.000 kilometer nordamerikanske veje.Foredraget 
er ikke blot en palet af flot natur og spændende mennesker 
- men også en varm fortælling om, at eventyret lever vide-
re i livets efterår.
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Samtaler der tæller
Onsdag den 23. september kl. 19.00 - 20.30 i præstegården i Breum inviteres alle, der har 
lyst til en aften, hvor vi taler om ting, der optager os.

Fortællinger om det, der holder os i live, driver os frem, holder os tilbage, det som vi tager 
med i døden, og om det der får os til at le og græde,

Hovedvægten i samtalen ligger i virkeligheden på at lytte, at der altid højest er en, der taler af 
gangen, og at de andre lytter. Vi behøver ikke at slås om at få ordet. Det bliver vores tur. Det 
vi skal er at lytte til de andres historier og tanker og derved blive klogere på andre, os selv og 
den verden, vi lever i.

Formen for aftenen er enkel. Vi sidder i en cirkel. Grunden er den enkle, at når vi sætter os i 
rundkreds, bliver vi lige. Der er ingen bordende, ingen forhøjning, ingen hjørner. Vi er alle 
lige tæt på centrum. Det gør det tydeligt at grundlæggende, så er vi mennesker lige værdiful-
de, lige meget værd, selv om vi samtidig er vidt forskellige. 

I dag bliver rundkredsen mest forbundet med ’rundkredspædagogik’ brugt i børnehaver og i 
de små klasser i skolen, velsagtens fordi man må mene, at behovet for at dele historier og lytte 
til andre på lige fod bliver mindre, efterhånden som man bliver ældre. 

Sådan er det ikke, vil jeg påstå. Vi må aldrig holde op med at dele fortællinger og lytte.

I de sidste par år er jeg flere gange blevet inviteret til at sætte mig i en cirkel med andre men-
nesker for at dele tanker, oplevelser, erfaringer, fortællinger, bekymringer og forhåbninger. 
Gang på gang er jeg blevet oplivet over den fælles ånd, der kan opstå, når vi virkelig lytter til 
hinanden, og når vi selv får taletid med det, som fylder i vores eget sind. Jeg er ofte gået derfra 
med nye perspektiver på livet, og med følelsen af at være blevet hørt og værdsat. 

Forudsætninger for at være med: At du har lyst til at lytte og til at blive hørt. At det foregår i 
præstegården betyder ikke, at du behøver at være kirkeligt interesseret, eller at føle dig troen-
de. Uanset hvor vi står i livet, har vi noget at bidrage med, og brug for at lære af andre. Og det 
er netop ønsket for samtaleaftenen: at skabe et meningsfuldt samvær med andre mennesker, og 
redskaberne er vores ører, mund og sunde nysgerrighed. 

Vi taler sammen en times tid og runder af med en kop the, kaffe og lign. Første gang bliver den 
23. september, så aftaler vi der, hvor ofte og hvornår vi vil mødes i den kommende tid.

På gensyn! Sognepræst Toni Irgens-Møller

Bryllup & dåb i Grønning Kirke

Trine og Jesper med Nikolaj og 
Niklas og storebror Jannik.

12
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SIDEN SIDST

Kirkebil i Østsalling pastorat

Man ringer direkte til: Skive Mi-
nibusser & Taxi Aps  senest lørdag 
kl.12.00, hvis man vil i kirke den 
følgende søndag. Så kommer der 
en bil og kører til den aftalte gudstjeneste. 

Allehelgensgudstjenester
Søndag den 1. november 

Grinderslev Kirke kl. 10.30
 Jebjerg Kirke kl. 16.00

Til Allehelgen mindes vi dem, som vi har mistet i 
vores liv. De som er døde, følger os altid videre i 
vore liv i savn, i minder, og i os selv som træk vi 
har overtaget, tanker, mønstre og handlinger de 
har lært os - eller har afskrækket os fra. Til disse 
gudstjenester tænder vi lys for dem, der er gået 
forud for os, som vi somme tider udtrykker det, i 
troen eller håbet på, at de nu er der, hvor vor Herre 
ønsker, at vi skal være:

Jesus sagde: I skal ikke være bange! Tro på Gud, 
og tro på mig! I min faders hus er der mange væ-
relser, ellers ville jeg ikke have sagt, at jeg tager af 
sted for at gøre klar til jer. Når jeg har gjort det 
kommer jeg tilbage og henter jer, for at I skal 
være, hvor jeg er.

Præsten nævner ved navn de som er begravet ved 
vore kirker inden for det sidste år, med mindre de 
pårørende gerne vil være fri for det. 

Vi gør noget særligt ud af denne dag i kirken med 
kor, musik, og lystænding og med lys sat frem i 
våbenhusene til at sætte ud på pårørendes grave.
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DØBTE

Grinderslev
•   Viggo Stilling Jensen

Thise
•  Harald Plougmann Stisen

Grønning
•   Niklas og Nikolaj Helsted Ravn 
•   Lea Gammelgård Grønbæk

VIEDE

Grønning
•   Trine Mikkelsen Ravn og    
 Jesper Helsted Nielsen

BEGRAVEDE/BISATTE

Folkekirkens Kapel
•   Jørgen Pedersen

Grinderslev
•   Steen Poulsen
•   Anders Svenningsen

Grønning
•   Erling Hansen
•   Karen Margrethe Nørgaard Nielsen

Jebjerg
•   Marie Kjeldsen Sørensen
•   Mette Kirstine S. Kristensen
•   Annelise Birch Lavrsen

Thise
•   Grete Helene Jensen
•   Jørgen Møller Andersen
•   Gunner Christensen

BISAT FRA HJEMMET 
•   Niels Kristensen
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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. 

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 kirkeli-
ge liv i sognene og kalender med guds-
tjenester og aktiviteter. Den har også et 
integreret kalendersystem for alle medar-
bejdere for at gøre anvendelighed og over-
skuelighed i hverdagen bedre.

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

FORMIDDAGS-
VANDRING  

HVER TORSDAG KL. 10.00 
FRA HARRE KIRKE

Hver torsdag formiddag kl. 10 vil der 
være en pilgrimsvandring fra Harre kirke. 
Vi går i roligt tempo en pilgrimsvandring 
med mulighed for eftertanke, snak på 
kryds og tværs og stilhed. Turen tager ca. 
1 time. Hvis der en dag skulle mangle en 
pilgrimsleder, vil der være en tekst til in-
spiration i kirkens våbenhus, som du kan 
tage med på din egen vandring.

Venlig hilsen
Christian Kjær Bjerre

Pilgrimspræst i Viborg Stift

SORGGRUPPER 
I SALLING 
For nærmere information kontakt: 
Margrethe Kristoffersen tlf. 26312428
Se evt. hjemmeside
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Adventstiden
  1. søndag i advent, den 29. november
  10.30  Gudstjeneste i Grinderslev Kirke.
  15.30  Musikgudstjeneste i Jebjerg Kirke med 
   Steffen Schmidt, Wojtek Sciborowski m.fl.

2. søndag i advent, den 6. december
10.30  Gudstjeneste i Lyby Kirke
19.00  Adventskoncert i Grinderslev Kirke med  
 Østjysk Kammerkor under ledelse af  
 Erling Lindgren. De kommer med dejlig  
 advents- og julemusik, der vil vække både   
 genkendelser og overraskelser. Erling Lindgrens lange virke som organist,  
 korleder og komponist taler for sig selv, han er nu vendt tilbage til   
 græsgangene i Østjylland, bl.a. som leder af dette kor, som siden 2015   
 samler 26 rutinerede sangere med baggrund i diverse aarhusianske kor.  
 Koret har et bredt a capella repertoire fra romantikken til nyere tids kor- 
 musik. Der vil som sædvanlig være mulighed for en forfriskning efter   
 koncerten.       

3. søndag i advent, den 13. december
10.30  Adventsgudstjeneste i Grønning Kirke. Under gudstjenesten medvirker  
 Dorotheakoret med musikalske indslag. Bagefter byder menighedsrådet  
 på gløgg og æbleskiver i forsamlingshuset.          
17.00  Lucia-gudstjeneste i Thise Kirke. Denne sene eftermiddagstime vil vi   
 nyde lyset i kirken, - lysene, der bæres ind. Luciapigerne i hvide kjoler.  
 Den lette spisning i kirken efter gudstjenesten, og mest af alt guds-  
 tjenesten og ordene fra prædikestolen, velsignelsen og stilheden til efter- 
 tanke og refleksion. 
 Der vil blive budt velkommen til det nye menighedsråd, der nu skal  
 administrere sognets ældste hus de næste 4 år.
            
4. søndag i advent, den 20. december
10.30  Gudstjeneste i Jebjerg Kirke
19.00 Salmegudstjeneste i Grinderslev Kirke. Vi synger det meste af den time,  
 vi er sammen denne aften, deltagerne er med til at vælge salmerne.

15
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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. 97 59 73 10 / 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. 97 59 73 10 / 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. 97 59 73 10 / 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

Fælles hjemmeside: oestsallingpasorat.dk
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