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Julens salme nr. 1

Mon der findes en kirke, der ikke juleaften syn-
ger denne salme? Den hører så meget til, at det 
er som om julen først begynder, når kirkeklok-
kerne har kimet.

Det var Morten Luther, der skrev den på tysk i 
1535. Han havde den idé, at almindelige men-
nesker skulle kunne forstå bibelens og kirkens 
fortælling og ritualer. De skulle høre og synge 
på deres eget sprog og ikke på latin, som kun 
lærde mænd beherskede. 

I begyndelsen var målet at oversætte de latinske 
salmer, der var en del af gudstjenesten, til tysk; 
men han opdagede hurtigt, at salmer var et godt 
pædagogisk middel til oplæring af menigheder-
ne i det der senere blev til luthersk kristendom. 
Selv skrev han i løbet af sin tid 46 salmer, og 
inspirerede og opfordrede ligesindede teologer 
til at skrive flere salmer, eller oversætte salmer 
fra latin til modersmålet. 

Den blev oversat til dansk kort tid efter dens 
tilblivelse, men fik ikke rigtig fat. Grundtvig 

1.  Det kimer nu til julefest,

 det kimer for den høje gæst,

 som steg til lave hytter ned

 med nytårsgaver: fryd og fred.

2.  O, kommer med til Davids by,

 hvor engle sjunge under sky;

 o, ganger med på marken ud,

 hvor hyrder høre nyt fra Gud!

3.  Og lad os gå med stille sind

 som hyrderne til barnet ind,

 med glædestårer takke Gud

 for miskundhed og nådebud!

4.  O Jesus, verden vid og lang

 til vugge var dig dog for trang,

 for ringe, om med guld tilredt

 og perlestukken, silkebredt.

5.  Men verdens ære, magt og guld

 for dig er ikkun støv og muld;

 i krybben lagt, i klude svøbt,

 et himmelsk liv du har mig købt.

6.  Velan, min sjæl, så vær nu glad,

 og hold din jul i Davids stad,

 ja, pris din Gud i allen stund

 med liflig sang af hjertens grund!

7.  Ja, sjunge hver, som sjunge kan:

 Nu tændtes lys i skyggers land,

 og ret som midnatshanen gol,

 blev Jakobs stjerne til en sol.1 

8.  Nu kom han, patriarkers håb,

 med flammeord og Himmel-dåb;

 og barnet tyder nu i vang,

 hvad David dunkelt så og sang.

9.  Kom, Jesus, vær vor hyttegæst,

 hold selv i os din julefest!

 Da skal med Davids-harpens klang

 dig takke højt vor nytårssang.

Martin Luther 1535. 

N.F.S. Grundtvig 1817. 

Bearbejdet 1852.
1 4 Mos 24,17.
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lavede sin første oversættelse, eller »fri for-
danskning«, som han kaldte det, i 1817. 24 
vers blev det til. Men mindre kunne gøre det, så 
han lavede omkring 1852 en kortere version på 
kun 19 vers. Dog er kun 9 vers sluppet med i de 
sidste salmebøger. Dem vi også har i den nye-
ste version, som måske ikke har så meget lighed 
med forlægget længere. 

På Grundtvigs tid fejrede man jul med guds-
tjeneste den 25. december om morgenen og så 
fulgte julemad og -fest. Men aftenen før jule-
dag blev julen varslet ind ved at kirkeklokkerne 
kimede fra landets kirker. Det samme skete af-
tenen inden årets andre højtider. Det beskrives 
i salmen første vers. Den høje gæst er ikke for 
stor på den til at gå ind i de lave hytter, hvor de 
fleste af vi mennesker bor. 

I de næste vers inviterer salmedigteren os med 
til Betlehem og med ud på markerne, hvor eng-
lene synger for hyrderne: nyt glædeligt budskab 
fra Gud.

I de næste vers kan vi gå med hyrderne ind til 
barnet, og takke Gud for det store han har la-
det ske i vores verden og liv, hvis vi altså tager 
imod. 

Intet i verden kan matche det lille barn, der 
kalder glædestårer frem i vore øjne, men uanset 
hvor storslået hans komme til vores verden er, 
så bliver han altså pakket ind i klude og puttet 
i en krybbe i en stald. Og det passer til ham, 
fordi han ikke er interesseret i magt og ære eller 
rigdom. 

Det der sker den nat, kommer i grunden ikke 
helt uventet. Det er en begivenhed, som folket 
havde fået lovning på. Det er i tråd med tradi-
tionen. Men ingen vidste hvornår og hvordan 
Vor Herre ville sende sin søn til jorden. Han er 
svaret på vores kristne forfædres, patriarkernes 
håb og længsel. Han var den de ikke vidste at de 
ventede på, før han dukkede op med flammeord 
og Himmeldåb!

Salmen starter med at opfordre os til at gå ind 
til den nyfødte og lade glædestårerne flyde. Den 
slutter med at vi inviterer frelseren indenfor i 
vores hjem, eller nok snarere i vores hjerter. Så 
bliver julen en ægte fest med glæde og håb for 
det år, der venter. Og en tak for at Gud selv vil 
være en del af vores liv og verden.

Jeg ved ikke om der findes danske kirker, hvor 
man ikke synger denne salme. Men jeg ved at vi 
gør det i Østsalling Pastorat! 

Glædelig jul!
Sognepræst Toni Irgens-Møller
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Kirken den er et gammelt hus, står, om end tårnene falde

Med Grundtvigs salmelinie in mente, kan vi sta-
dig mødes til gudstjeneste, omkring døbefonten, 
kisten og alteret. I glæde og i sorg. For »klokker 
end kime og kalde, kalde på gammel og på ung«.

I dette efterår og formodentlig den kommende 
vinter også, skal vi fortsat forholde os til krav om 
mundbind, visir, afstand og begrænsede pladser.

Deltagere ved gudstjenester og kirkelige hand-
linger, som dåb, begravelse, bisættelse og vielse, 
skal have tildækket mund og næse med mund-
bind eller visir, når vi går ind og ud af kirken. 

Børn under 12 år er undtaget kravet om mund-
bind, også i kirken.

Kravet gælder ikke, når vi sidder ned eller knæ-
ler. Heller ikke når vi undervejs i gudstjenesten 
kortvarigt rejser os op, for derefter at sætte os 
ned igen på samme plads.

Kravet gælder heller ikke hvis du ønsker at mod-
tage nadver, hverken når du går op til alteret, 
knæler og igen går tilbage til din plads. 

Vi fejrer nadver som vi plejer, på knæfaldet om-
kring alteret. Præsten spritter sine hænder af ef-
ter indstiftelsesordene, før uddelingen. Ordene 
der følger uddelingen: »Dette er Jesu Kristi le-
geme« og »Dette er Jesus Kristi blod« siges lige-
ledes én gang, før uddelingen, så præsten ikke 
skal tale foran hver enkelt.

Kravet gælder heller ikke deltagere, som har en 
central rolle i den konkrete ceremoni, for eksem-
pel:

• Dåbsbarn/-forældre og faddere,    
 når I står ved døbefonten

• Brudepar 

• Kistebærere ved bisættelser og begravelser,  
 men vi anbefaler det 

Ved øvrige arrangementer, såsom sangaftner, 
sognecafé, fortælleeftermiddage m.m., skal alle 
over 12 år bruge mundbind eller visir, når vi går 
ind og ud af lokalet, og når vi bevæger os rundt i 
lokalet. Kravet gælder ikke, når vi sidder ned.

Den der fortæller, eller på anden måde medvirker 
i aktiviteten, må gøre det uden mundbind eller 
visir.

Der er et loft for antallet af deltagere ved guds-
tjenester, bisættelser, bryllupper og dåbsgudstje-
nester og tallene fremgår af ophængte skilte i 
hver kirke. 

Kirkerummet er indrettet, så vi sidder med en 
sundhedsforsvarlig afstand. 

Kirkekaffe serveres af en fra kirkens personale, så 
vi ikke alle rører ved termokanderne.

Dette er forskrifterne da dette blad gik i trykken 
medio november. Vi tager forbehold for ændrin-
ger.

Vi tror på, at vi kan være sammen i kirken på en 
god måde med minimal risiko. Vel mødt i vores 
kirker! 

Vi er Guds hus og kirke nu,
bygget af levende stene,
som under kors med ærlig hu
troen og dåben forene;
var vi på jord ej mer end to,
bygge dog ville han og bo
hos os i hele sin vælde.

Menighedsrådene og præsterne  
i Østsalling Pastorat
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JULEARRANGEMENTER 

Adventsmusikgudstjeneste i Jebjerg Kirke søndag den 29. november kl. 15.30. Efter 
gudstjenesten serveres gløgg og æbleskiver.

Adventsgudstjeneste i Grønning Kirke søndag den 13.december kl. 10.30 og efterføl-
gende er der gløgg og æbleskiver i Forsamlingshuset. Der vil være noget julemusik her i en 
eller anden form - alt efter restriktionerne. Alle er velkomne i kirke og forsamlingshus.

Adventsgudstjeneste i Thise Kirke søndag den 13. december kl. 17.
En gudstjeneste uden fællessang. Vi må så være 56 i kirken, og der vil være Luciapiger (ikke 
mange), der i stilhed vil gå gennem kirken. Der er tilmelding til Knud Gert Andersen: 
SMS på 30119946 eller på mail knudga@energimail.dk. Så er der styr på, hvor mange der 
kommer, og om vi kan lukke de spontant fremmødte ind.

Aftensang i Grinderslev Kirke søndag den 20. december kl. 19. Vi synger julens salmer.

Nytårsaftensdag. Det bliver i år et friluftsarrangement ved Sundsøre Lystbådehavn den 31. 
december kl. 9 med medbragte tæpper og stole. Den valgfrie kolde afvaskning - vintermor-
genbadet - kan gennemføres før eller efter andagten.

JULEN I VORES KIRKER
Onsdag den 23. december kl. 14.30:  Gudstjeneste på Breumgård v/MG

Onsdag den 23. december kl. 14.30:  Juleaftensgudstjeneste i Jebjerg Kirke v/ TIM***

Onsdag den 23. december kl. 16.00:  Juleaftensgudstjeneste i Grinderslev Kirke v/ MG*

Gudstjenesterne i kirkerne den 23. december optages, således de kan ses derhjemme via 
YouTube den 24. december. Find link på oestsallingpastorat.dk eller på facebook.

Torsdag den 24. december kl. 13.30 + 16.00: 
     Juleaftensgudstjeneste i Jebjerg Kirke v/ TIM*** 

Torsdag den 24. december kl. 14.45:  Juleaftensgudstjeneste i Lyby Kirke v/ TIM*** 

Torsdag den 24. december kl. 13.30:  Juleaftensgudstjeneste i Grønning Kirke v/ MG**  

Torsdag den 24. december kl. 14.45:  Juleaftensgudstjeneste for Grinderslev sogn v/ MG*

Torsdag den 24. december kl. 16.00:  Juleaftensgudstj. i hallen på Thise Friskole v/ MG

Fredag den 25. december kl. 10.30:  Juledagsgudstjeneste i Grinderslev kirke v/ MG*

Søndag den 27. december kl. 10.30: Julesøndagsgudstjeneste i Grønning kirke v/ TIM

Søndag den 27. december kl. 16.00:  Julesøndagsgudstjeneste i Jebjerg kirke v/ TIM

Torsdag den 31. december kl. 9.00:  Friluftsgudstjeneste ved Sundsøre. Se omtale ovenfor.

* TILMELDING: Med begrænsede antal pladser er der tilmelding til de 3 julegudstjenester i Grin-
derslev Kirke. Familier må gerne sidde sammen, derfor samlet tilmelding. Vi laver venteliste, så evt. 
afbud bedes også meddelt. Tilmelding til Margrethe Kristoffersen, tlf. 2631 2428.

** Pladserne er begrænsede, så kom i god i tid. 

*** TILMELDING med navn og antal til Toni Irgens-Møller på toej@km.dk eller 2148 3674.
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Religiøse billeder

Samlingen af gamle religiøse billeder er opstået 
på baggrund af, at jeg i begge mine bedsteforæl-
dres hjem oplevede en påvirkning i forhold til 
kristendommen, som fortsatte igennem min sko-
letid på en skole præget af Indre Mission og i et 
hjem, hvis udvikling i vid forstand overskred og 
videreudviklede sig fra dette ståsted. Billedet af 
lignelsen om Brudepigerne, som jeg kendte fra 
dengang, gjorde mig senere i mit voksenliv op-
mærksom på, at disse religiøse billeder nu var 
ved at forsvinde, og så startede jeg min samling.

Den er således ikke et resultat af en systematisk 
efterforskning, men snarere en nysgerrighed ef-
ter at forstå, hvad det er i disse billeder, som sta-

dig taler til os fra en fjern tid, og for at forstå, 
hvad det er, der har talt til så mange i den gene-
ration, hvis aner jeg har hørt om, og dem som jeg 
selv har mødt, i perioden fra omkring 1900-tal-
let.

Samlingen er efterhånden blevet stor nok til, at 
man ud af denne tilfældigt efterladte og fundne 
bunke billeder, har kunnet skabe en vis sammen-
hæng i fremstillingen af Jesu liv og gerninger, 
samt af fromhedslivets mangeartede udtryk, som 
det har vist sig især i de midt- og nordjyske egne 
og ved fjorden og havet. Disse billeder har hængt 
i almindelige hjem, og i præstegårde og missi-
onshuse, og de afspejler også bredden af trosret-
ninger, fra Indre Mission og til Grundtvig - 
Koldske kredse, og fra rejseaktivitet mod syd til 
katolske lande.

• Bor i Gartnerhuset   
 ved Eskjær; har boet   
 i Skive og Salling det   
 meste af sit liv
• Uddannet lærer og   
 psykolog
• Har fire voksne børn,   
 ti børnebørn og to   
 oldebørn. For tiden   
 77 år.
• Pilgrimsvandrer,   
 kunstinteresseret og   
 har mange kreative   
 interesser
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Synet på billederne har ændret sig meget igen-
nem tiden. Oprindelig var flere af kunstnerne, 
også flere af de danske, vældig anerkendte, men 
fra tiden efter første verdenskrig blev især de ty-
ske olietryk set på som kitsch og glansbilleder. 
Men også anerkendte kunstnere, som underviste 
på kunstakademiet herhjemme som professorer, 
som Carl Bloch og Carl Thomsen, blev detroni-
seret, måske fordi kunsten udviklede sig så hur-
tigt og i så mange nye retninger.

De gamle anerkendte kunstnere som Botticelli, 
Leonardo da Vinci og Rafael, har beholdt deres 
status, og Salvador Dali har bl.a. udfordret disse 
kunstnere i sin surrealistiske kunst.

De gamle Jesusbilleder er ikke kunst, og skal 
ikke sammenlignes med den store kirkekunst. 
Men mange af de billeder, der findes i samlingen, 
nok en tredjedel, er fra altertavler i de danske 
kirker eller fra kirkekunst i øvrigt, som kalkma-
lerier, gamle og nye. Og disse billeder har altså 
fundet vej til almindelige danske hjem, fordi de 
har talt til mennesker indenfor vores kultur 
igennem de sidste generationer.

I mødet med de ortodokse ikoner, fra bl.a. Græ-
kenland og Rusland, ser jeg disse hjemlige an-
dagtsbilleder som udtryk for en længsel og søgen 
indad, som ikonerne står for, og dermed er de 
vores eget kulturelle udtryk for noget af den 
samme søgen efter det religiøse, med håb om 
svar.

Samlingen rummer også en del broderede sæt-
ninger, der har hængt over døren eller sengen. 
De er broderet af kvinder, som har kunnet bruge 
dem næsten som besværgende bønner, for at hol-
de det onde væk. Så de broderede skriftsteder har 
også været en støtte og hjælp i livet.

Fromhedslivet, andagtslivet, med bordbøn og af-
tenbøn, angsten for døden og trygheden ved at 
føle Guds nærvær når man beder, fremstilles 
både i broderier og billeder, hvor der ses eksem-
pler helt konkret på, at Jesus eller en engel er 
nærværende når vi beder, og somme tider kan ses 
af nogen af aktørerne, men ikke alle.

Det bringer tanken hen på, at der aktuelt stadig 
er mennesker, der oplever Jesu nærvær, også 
uden helt at være bevidst om deres egen søgen og 
længsel. (f.eks. Charlotte Rørth), og at det æn-
drer deres liv.

Udstillingen er et forsøg på at afkode, hvordan 
billederne kan tale ind i vores tid, med corona og 
opbrud i mange politiske, kulturelle, religiøse 
og spirituelle sammenhænge.

Ulla Kobberup

Besøg udstillingen, herom side 10.
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JANUAR
F 1. Nytårsdag

14.30 Lyby Kirke v. TIM
15.30 Grinderslev Kirke v. TIM

L 2.
S 3. Helligtrekonger

10.30 Jebjerg Kirke v. TIM 
14.00-16.00 Åben Udstilling i Breum Præstegård

M 4. 17.00-18.00 Åben Præstegård
T 5.
O 6. 14.00-16.00 Åben Udstilling i Breum Præstegård
T 7.
F 8.
L 9.
S 10. 1. søndag efter H3K

10.30 Grinderslev Kirke v. MG 

M 11. 17.00-18.00 Åben Præstegård
T 12.
O 13.
T 14. 19.00 Samtaler, der tæller 

i Breum præstegård

F 15.
L 16.
S 17. 2. søndag efter H3K

10.30 Grønning Kirke v. TIM

M 18. 17.00-18.00 Åben Præstegård
T 19. 14.00-17.00 Sognecafé i Breum Præstegård

17.00 Lyby Kirke - Fyraftensgudstjeneste

O 20.
T 21. 11.00 Mændenes mødested 

i Jebjerg konfirmandstue

F 22.
L 23.
S 24. Sidste søndag efter H3K

10.30 Grinderslev Kirke v. MG

M 25. 17.00-18.00 Åben Præstegård
T 26. 19.00 Indsyngning af den nye Højskole-

sangbog i Jebjerg konfirmandstue

O 27.
T 28. 14.30 Gudstjeneste Breumgård v. MG
F 29.
L 30.
S 31. Septuagesima

10.30 Lyby Kirke v. MG
17.00 Thise Kirke v. MG
Kyndelmisse med konfirmander

DECEMBER
F 11.
L 12. 14.00-16.00 Åben Udstilling i Breum Præstegård
S 13. 3. søndag i advent

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

M 14. 17.00-18.00 Åben Præstegård
T 15. 14.00-17.00 Sognecafé i Breum Præstegård
O 16. 14.00-16.00 Åben Udstilling i Breum Præstegård
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. 17.00-18.00 Åben Præstegård
T 22.
O 23. Lillejuleaften

14.30 Jebjerg Kirke v. TIM
14.30 Gudstjeneste Breumgård v. MG
16.00 Grinderslev Kirke v. MG 

T 24. Juleaften
13.30 Jebjerg Kirke v. TIM
13.30 Grønning Kirke v. MG
14.45 Lyby Kirke v. TIM
14.45 Grinderslev Kirke v. MG
16.00 Jebjerg Kirke v. TIM
16.00 v. MG i Thise Hallen v. skolen

F 25. Juledag
10.30 Grinderslev Kirke v. MG 

L 26. 2. juldag
Ingen

S 27. Julesøndag
10.30 Grønning Kirke v. TIM
16.00 Jebjerg Kirke v. TIM

M 28. 17.00-18.00 Åben Præstegård
T 29.
O 30.
T 31. Nytårsaftensdag

09.00 v. MG på Sundsøre havn

Der er fri entré til alle omtalte arrangemen-
ter i kirkebladet med mindre andet er angi-
vet. Velkommen og tag gerne din nabo med.

8
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FEBRUAR
M 1. 17.00-18.00 Åben Præstegård
T 2. 14.00-17.00 Sognecafé i Breum Præstegård 
O 3. 14.00-16.00 Åben Udstilling i Breum Præstegård
T 4.
F 5.
L 6.
S 7. Seksagesima

10.30 Jebjerg Kirke v. TIM
14.00-16.00 Åben Udstilling i Breum Præstegård 
17.00 Grinderslev Kirke v. TIM
Salmesangsgudstjeneste

M 8. 17.00-18.00 Åben Præstegård
T 9.
O 10. 19.00 Filmperle Jebjerg konfirmandstue
T 11.
F 12.
L 13.
S 14. Fastelavn

14.00 Grønning Kirke v. MG

M 15. 17.00-18.00 Åben Præstegård
T 16. 14.00-17.00 Sognecafé i Breum Præstegård

17.00 Jebjerg Kirke Fyraftensgudstj. v. TIM

O 17.
T 18. 14.30 Gudstjeneste Breumgård v. MG
F 19.
L 20.
S 21. 1. søndag i fasten

10.30 Thise Kirke v. TIM

M 22. 17.00-18.00 Åben Præstegård
T 23. 19.00 Foredrag, Biblen 2020 

v/ Søren Holst i Breum konfirmandstue 

O 24.
T 25.
F 26.
L 27.
S 28. 2. søndag i fasten

09.00 Jebjerg Kirke v.MG
10.30 Grinderslev Kirke v. MG
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MARTS
M 1. 17.00-18.00 Åben Præstegård
T 2. 14.00-17.00 Sognecafé i Breum Præstegård 

19.00 Højskolesangaften 
i Jebjerg konfirmandstue

O 3. 14.00-16.00 Åben Udstilling i Breum Præstegård
T 4.
F 5.
L 6.
S 7. 3. søndag i fasten

10.30 Lyby Kirke v. TIM
14.00-16.00 Åben Udstilling i Breum Præstegård
17.00 Grønning Kirke v. TIM

M 8. 17.00-18.00 Åben Præstegård
T 9.
O 10.
T 11.
F 12.
L 13.
S 14. Midfaste

10.30 Jebjerg Kirke v. TIM
10.30 Grinderslev Kirke v. MG
Indsamling til Folkekirkens Nødhjælp 

M 15. 17.00-18.00 Åben Præstegård
T 16. 14.00-17.00 Sognecafé i Breum Præstegård
O 17.
T 18. 19.00 Sangaften i Grinderslev Kirke
F 19.
L 20.
S 21. Marias bebudelse

09.00 Thise Kirke v. MG
10.30 Grønning Kirke v. MG

M 22. 17.00-18.00 Åben Præstegård
T 23. 19.00 Billedkoncert i Grinderslev Kirke

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

9

Kirkebil i Østsalling pastorat

Man ringer direkte til: Skive Minibusser & Taxi Aps på tlf. 97535311 senest lørdag kl. 
12.00, hvis man vil i kirke den følgende søndag. Så kommer der en bil og kører til den  aftalte 
gudstjeneste. 
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Udstillingen - Religiøse billeder - Breum Præstegård

Der er åbent følgende dage kl. 14-16:
December: lørdag, den 12. og   
onsdag, den 16.
Januar: søndag, den 3. og onsdag, den 6.
Februar: onsdag, den 3. og søndag, den 7.
Marts: onsdag, den 3. og søndag, den 7.

Alle dage rundvisning v/ Ulla Kobberup kl. 14. 30, 
ca. ½ time.

Det er også en mulighed at besøge udstillingen 
i en mindre gruppe, fx sammen med familie, 
venner, kolleger, løbeklubben mv. Der er frivil-
lige, som gerne åbner og laver en kande kaffe. 
Giv jer god tid; der er meget at se på og snakke 
om. For kontakt, se nedenfor, - og hold jer ikke 
tilbage!

Der er ophængt 150 billeder. I præstegårdens 
stuer er billeder fra Jesus liv og virke; fra bebu-
delsen til himmelfarten.I mellemgangen hæn-
ger billeder af kvinder fra Biblen og langs trap-
pen kendte præster og salmedigtere. I gangen 
på 1. sal hænger ikoner, enkelte katolske bille-
der, enkelte billeder fra gl. testamente, et par 
billeder af Thorvaldsens statuer og en række 
broderier med tekst og billeder. 

I vestværelset er 
temaet, 
»Lignelser«, 
sydværelset, 
»Fromhedsliv« 
og værelset mod 
øst er specielle 
billeder, som 
hver har deres 
historie.

Covid-19. I præstegårdens stuer må være 31 
personer, sprit af når du kommer og gerne 
undervejs, hold afstand og følg billeder ved at 
gå i urets retning. På 1. sal er oplyst antal 
personer i hvert værelse. (Regler pr. 27.10.20).

Hjertelig velkommen!

Spørgsmål til billeder eller til  
åbningstider og rundvisning, kontakt:

Connie Gervald Pedersen, 
 conniegervald@gmail.com, 

mobil 21822322
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Julen varer lige til påske i Breum Præstegård!
Alle mandage kl. 17-18 er der læsning fra det ny testamente af tekster, som fortæller om de 
billeder, der er udstillet i præstegården. At kikke på billeder, lytte til læsning ca. ½ time, 
måske synge, være stille, og samtale om teksten. Alle, også børn og unge, er hjertelig vel-
kommen til en stund uden krav og forventninger og uden sociale medier. Første gang den 
14. december. Vi ses! 

Sangaftener i Jebjerg Konfirmandstue  
Tirsdag den 26. januar kl. 19: Vi synger den nye Højskolesangbog ind.

Tirsdag den 2. marta kl. 19: Vi synger gamle og nye højskolesange. Hjertelig velkommen!
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Samtaler der tæller
Vi lytter og fortæller om det, der holder os i live, optager os, driver os frem, holder os tilbage, 
det som vi tager med i døden, og om det som får os til at le og græde. Måske det lyder stort. Og 
det er det måske somme tider. Andre tider er det sjovt. Andre tider er det eftertænksomt. Det 
er altid rart at tale sammen og lytte til andre, og virkelig selv at blive lyttet til.

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 troende. 
Uanset hvor vi står i livet, har vi noget at bidrage med, og brug for at lære af andre. Hvis der er 
en skjult dagsorden med dette tilbud, så lad den hermed komme frit frem: det handler om ska-
be noget meningsfuld 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. Vi mødtes første gang 
i september; men fik ikke fulgt op på det, fordi der var så mange andre ting, der skulle følges op 
på i den periode. Næste gang bliver torsdag den 14. januar kl. 19.00 i Breum Præstegård, 
så aftaler vi der, hvor ofte og hvornår vi vil mødes i den kommende tid. Ring gerne og meld dig til, 
men det er ikke et krav. På gensyn! 

Sognepræst Toni Irgens-Møller

Mændenes mødested
Torsdag den 21. januar kl. 11-13 i Jebjerg Konfirmandstue

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 mænd 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 sam-
men med andre mænd i hverdagen. 

Vi skulle have startet i september, men der var så mange ting, vi skulle tage stilling til, at vi 
ikke nåede alt det, vi gerne ville. Nu skal det være - så mød op til en kop kaffe og et par snitter 
torsdag d. 21. januar kl. 11.00 - så taler vi sammen om, hvordan og hvornår vi vil mødes frem-
over. Ring gerne og meld dig til. Ring også gerne hvis du ikke kan komme, men gerne vil næste gang.

Vel mødt! Erik Vestergaard Kristensen (2859 3688) og Toni Irgens-Møller (9757 4050)

Foredrag: »Patrick fra Herlev - biblen 2020«
Tirsdag den 23. februar 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 læselig for nybegyndere. 
Indholdet skal naturligvis bevares. Men hvad sker der med billedet af Gud, hvis 
svære ord som »Den Almægtige« ellers »Hærskarers Herre« ikke kan bruges?

Kom og hør mere om arbejdet med den ny oversættelse af Biblen 2020!
11
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Vores nye konfirmandhold

Jebjerg

Thise

Breum
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Siden sidst

DØBTE

Grinderslev
• Elisa Christensen Zijl
•  Emilie Brix Andersen
•   Aksel Redder Bjørn Laursen

Grønning
•   Liva Sejer Christiansen

Jebjerg
•   Magnus Kristian Thorsen

BEGRAVEDE/BISATTE

Grinderslev
• Ingrid Irene Kristensen
•   Jens Aage Espersen
•   Marie Nikoline Møller Nielsen
•   John Mikkelsen
•   Ejler Jakobsen

Grønning
•   Niels Guldager Kirkebak

Jebjerg
•  Anna Margrethe Kristensen
•   Karla Kirstine Thorsen
•   Henny Nielsen

Thise
•   Kirsten Moldrup Andersen Kappel Emilie Brix Andersen

Elisa Christensen Zijl



14

Facebook
Gå ind og følg vores facebook-
side »Østsalling Pastorat« og klik gerne 
»Synes godt om«. Her vil altid blive 
bragt nyheder og meddelelser. 

Graver Lyby 
Fra 1. januar 2021 er Margit Kjær ansat 
graver ved Lyby Kirke. Mail: graverkon-
torjebjerg@mail.dk og tlf. 30669894.

Formiddagsvandring  
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

Fælles hjemmeside 
OESTSALLINGPASTORAT.DK

Her finder du oplysninger om det 
kirkelige 
liv i sognene 
og kalender 
med guds-
tjenester og 
aktiviteter. 

NABOPASTORATET 
TILBYDER:

Taizé-gudstjeneste 
19. januar og 2. marts kl. 19.00  

i Durup Kirke

Bibel- & aften-
vandring

8. december og 2. februar 
kl. 19.00 i Durup 

Vi mødes og fordyber os i en bibeltekst. 
Metoden vil være Lectio Divina, hvor 
man med sin fantasi og indlevelse lader 
teksten tale til os. Efter at vi har se på 
bibelteksten går vi en pilgrimsvandring 
i roligt tempo gennem Durup og slutter 
af i kirken.  Du kan tage din egen bibel 
med eller låne en bibel i kirken.

Christian Kjær Bjerre, præst

OMBYGNING I
JEBJERG KIRKE

Først i det nye år vil der blive påbegyndt 
omrokering i kirkerummet og i den perio-
de finder gudstjenester og kirkelige hand-
linger sted i Lyby Kirke og pastoratets 
øvrige kirker. 



1515

Billedkoncert 
Tirsdag den 23. marts kl. 19 i Grinderslev Kirke
Bachs Matthæuspassion og Haugen Sørensens billeder 

I ugen op til påsken 2021 gæster trompetist Dorthe Zielke og orga-
nist Søren Johannesen Grinderslev kirke med en billedkoncert. Denne 
gang med J.S.Bachs passionsmusik, som er skrevet for orkester, kor og 
sang-solister. At et arrangement for trompet og orgel af den store musik 
kan falde smukt og overbevisende ud, oplevede vi i december 2019 med Händels Messias og 
Arne Haugen Sørensens billeder, for mange en bevægende oplevelse.

Bachs Mattheuspassion er for både korsangere, musikere og tilhørere den ultimative og dybe 
musikalske formidler af påskens lidelsesberetning og påskens budskab. Haugen Sørensens 
stærke påskebilleder, hvor mange danner altertavler i landets kirker, ledsager og er med til at 
bringe begivenhederne tættere på os nulevende.

Alle er velkomne!

Sangaften i Grinderslev kirke   
Torsdag den 18. marts kl. 19 og senest til kl. 21

Vi synger om det tidlige forår og om det, der stemmer os til alvor og glæde, - både fra salme-
bogen og højskolesangbogen, hvor vi går på jagt i den nye udgave, som udkommer i november.

Vin og vand vil være til stede - lidt aftenmusik fra orglet indleder og afslutter.

Vel mødt!

Valgte til menighedsrådene i Østsalling Pastorat 

Valgte til menighedsrådene i Østsalling 
Pastorat i en 4-årig periode fra 1. søndag i 
advent

Grinderslev sogn: Bodil Mortensen, Connie 
Gervald Pedersen, Jørgen Holøv, Margrethe 
Kristoffersen, Mette Rask Jespersen og Poul 
Jensen. Ole Pedersen og Poul Riis Jensen ønskede 
ikke genvalg.

Valgt som stedfortrædere: Steen Skov og 
Bent Havbo. 

Grønning sogn: Edith Rasmussen, Else Marie 
Hansen, Fritz Skytte, Jens Christensen, Lone 
Nykjær Nielsen.

Valgt som stedfortrædere: Anne Elisabeth 
Christensen, Hans Rasmussen og Jakob 

Vestergaard. Ud af menighedsrådet: Gurli Nilsen 
og Søren Stisen.

Jebjerg sogn: Erik Kristensen, Mette Lyngsø 
Østergaard, Jens Peder Ladefoged ogKaren 
Mette Have Kristensen. Ud af menighedsrådet: 
Helle Mogensen.

Valgt som stedfortrædere: Inge Lis Sørensen, 
Rikke Søgaard Laursen, Lena Olsson, Helle 
Mogensen.

Lyby sogn: Knud Erik Stengaard

Der mangler et medlem fra Lyby, så der søges nu om 
at sammenlægge Jebjerg og Lyby sogne.

Thise sogn: Ida Irene Mørmark Moesgaard,  
Camilla Møller Nielsen, Lars Prier Andreasen, 
Gitte Gravgaard og Knud Gert Andersen.

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 Dorte Dammark  |  Tlf. 27 13 09 80   |  Mail: dortedammark@gmail.com 
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 Dorte Dammark  |  Tlf. 27 13 09 80   |  Mail: dortedammark@gmail.com
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  | Mail:  roslev2512@gmail.com
Graver Margit Kjær  |  Tlf. 30 66 98 94  |  Mail: 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 Margit Kjær  |  Tlf. 30 66 98 94  |  Mail: graverkontorjebjerg@mail.dk

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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