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Her vil ties, her vil bies…

Med Brorson kan vi istemme Her vil ties, her vil 
bies, her vil bies, o svage sind! For sjældent har vi 
da »biet« som nu!

Brorson sukkede efter sin sjæls forløsning og sit 
møde med Jesus og skrev derfor denne samtale-sal-
me. En samtale mellem Jesus og menneskesjælen.

I det første vers taler Jesus til mennesket: »Her 
vil ties, her vil bies – Du er nødt til at vente i 
stilhed«. 

At bie på det der nok skal komme – »tålmodigt 
forholde sig uvirksom, fordi det rette tidspunkt 
ikke er kommet, forholde sig (ofte længsels-
fuldt) afventende over for en vis ventet situa-
tion, mens man foreløbig undlader noget«. Så-
dan bliver begrebet forklaret i Ordbog over det 
Danske Sprog.

»Vist skal du hente, kun ved at vente, kun ved 
at vente, vor sommer ind« fortsætter Jesus sam-
talen med sjælen. Men den – menneskesjælen 
– hænger ved det tungsindige: »trange tider 
langsomt skrider. Det har den art. Dagene læn-
ges, vinteren strenges. Og det er svart.«

For det ER svart, ikke mindst nu, hvor vi er 
trætte af, at tingene trækker i langdrag, restrik-
tionerne forlænges og vi længes efter at det hele 
er overstået, så vi igen kan mødes frit med hin-
anden

Det er så meget sværere for os end for den fugl 
Kierkegaard et andet sted skrev om, som: »tier 
og bier: den veed, eller rettere, den troer fuldt og 
fast, at Alt skeer i sin Tid, derfor bier Fuglen.«

Men Jesus insisterer og opmuntrer som altid: 
»Lad det nu fryse, lad mig nu gyse, lad mig nu 
gyse. Det snart forgår. Se! nu er stunden næsten 
oprunden, næsten oprunden, som gør dig glad!«

…

SÅ hold øje med pastoratets hjemmeside (https:// 
www.oestsallingpastorat.dk/), facebookside, dags-
pressen og opslag rundt omkring. For lige plud-
selig er det igen tid til at vi kan samles og høre 
koncerter, lytte til foredrag, følges ad til udstil-
linger og have gode samtaler ansigt til ansigt 
mens vi drikker kaffe!

Sognepræst 
Mette Gautier

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!
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Hvad – hvor – hvem – 2021 på vores kirkegårde              

Præsten arbejder kun om søndagen (det samme 
gør organisten og kirkesangeren) og graveren ar-
bejder kun, når der har været et dødsfald, og den 
afdøde skal begraves. Hvad får de egentlig tiden 
til at gå med, når alle er friske og raske? 

Det er nu ikke bare kaffedrikning og petang på 
kirkegårdene i gode tider. Faktisk står der rigtig 
meget på gravernes og deres assistenters »to do« 
liste. Da der er begrænset plads til dette indlæg, 
bliver det i denne omgang ved en opremsning:

Rengøring af kirke – klargøring til gudstjenester 
– ringe med klokken, (eller sætte det automati-
ske ringeapparat i gang, hvis der er sådan et) – 
tage imod kirkegængere (sammen med kirkesan-
geren) – rydde op efter gudstjenester – klargøring 
til og oprydning efter andre kirkelige handlinger 
– samarbejde med organist, kirkesanger og præst 
– dagligt opsyn med kirken 

Disse opgaver er det der kaldes kirketjeneste, som 
i by kirker er en stilling i sig selv.

Det egentlige graverarbejde består bl.a. af:
Samarbejde med bedemænd -  registrering af 
gravsteder – udsendelse af fakturaer på vedlige-
hold og pasning af gravsteder – anden kommu-

nikation med gravstedsindehavere – udtagning 
af gravsteder sammen med pårørende – aftale 
med pyntning af kirke - koordinere gravkastning 
med entreprenør – pynte den tomme grav med 
gran – og med blomster efter begravelsen – dag-
lig pasning af gravsteder, plæner, gange – gøre 
klar til urnenedsætning – vedligeholdelse af red-
skaber og maskinpark – indkøb og udplantning 
af sommerblomster – granpyntning af gravsteder 
og kirkegård – lyttende samtaler med pårørende 
der færdes på kirkegården – ved snevintre: sne-
rydning på parkeringspladser, stier og ved præ-
stegård.

Vi kunne blive ved; men stopper her. Nogle op-
gaver er meget omfattende og tidskrævende, an-
dre mere enkle; men det hele skal gøres. Vi er 
meget heldige og godt hjulpne med de ansatte, 
vi har ved vores fem kirker. Vores gravere er ar-
bejdsomme, venlige og imødekommende både 
over for de andre ansatte og over for sognebørne-
ne og de besøgende på kirkegården.

Lige i det sidste års tid, har graverne været ekstra 
pressede på arbejdet, fordi der er krav om særlig 
grundig rengøring og afsæbning/spritning imel-
lem kirkelige handlinger, ligesom der skal hol-
des tal på hvor mange mennesker, der kommer 
ind til de kirkelige handlinger i samarbejde med 
menighedsrådet. 

Hvad laver graverne, når 
sognets beboere er raske?
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Hvem er så de flittige 
gravere, der passer 
vores dødes haver?

Hvad – hvor – hvem – 2021 på vores kirkegårde              

Fjorten gravere, gravermedhjælpere og en kirke-
tjener har vi ansat ved de fem kirker. Mange af 
stillingerne er kvotestillinger, der spænder hele 
vejen fra 15-100 %.

Jebjerg Kirke ligger som den eneste af pastora-
tets fem kirker midt i byen, nærmest lukket lidt 
inde, så den kan være svær at finde første gang, 
man kommer til byen. Den har den største kirke-
gård. Den er under udvikling, idet et større græ-
sareal i den sydøstlige ende lige så stille er ved at 
blive plantet til, så det med tiden bliver til en 
liden skovkirkegård. 

Fem smukke og i grunden ret forskellige kirke-
gårde har vi her i Østsalling Pastorat. De har lig-
get omkring kirkerne i alle de år, der har været 
kirker, d.v.s. i nogle tilfælde helt tilbage til den 
sene middelalder. 

Grønning kirkegård ligger godt i læ af høje træ-
er, og forekommer som en frodig, grøn oase med 
den lille kirke i midten. Kirken ligger lidt uden 
for byen, midt imellem Grønning og Øster 
Grønning. Grønning kirkegård bliver passet af 
det samme team, som passer Grinderslev kirke-
gård. Kirketjenesten varetages her, som i by kir-
ker, af en kirketjener, Kirsten Skytte. 

Grinderslev Kirke er den mest grandiose kirke i 
Salling. Den var tidligere klosterkirke og kaldes 
somme tider for Salling Domkirke. Kirkegården 
her er større og mere åben og højere beliggende end 
den i Grønning, og kræver flere timers arbejde til 
pasning og ved pyntning ved højtiderne. Det er 
også Grinderslev Kirke, der har flest begravelser og 
bisættelser i hele pastoratet i løbet af et år. 

Thise har en lille hyggelig kirkegård, et lille 
smørhul, åbent imod øst, med plæner, frugttræer 
og en lille meget rund høj græsbeklædt midt i 
det hele. Kirken ligger lige imellem skolen og 
byen. Det er ved at blive en fast tradition, at der 
holdes en tidlig morgengudstjeneste på græsset i 
birkelunden hver sommer. Her lyder musikken 
fra organistens harmonika. Rundstykker og kaffe 
bagefter gør det til en lille fest i sommertiden.

Lyby kirkegård er nok den mest stormomsuste af 
dem alle fem. Den ligger højt kun omgivet af de 
gamle stendiger, der har lidt svært ved at holde 
sig oprejste, og især imod syd trænger til at blive 
sat om. Sandsynligvis har stedet været brugt til-
bage til bronzealderen som helligsted. Ikke langt 
fra kirken ligger en gammel tinghøj. Lyby kirke-
gård passes af det samme team, som passer Je-
bjergs.

Hvor arbejder de? 

Inger: Jeg kan godt lide at arbejde i den friske 
luft. Det er rart at man kan få lov til at bidrage 
med gode idéer. Det er også rart at man somme 
tider gør arbejder sammen og somme tider kan 
gå og passe sig selv. 

Dorte: Jeg kan godt lide at være kreativ, og at 
arbejde udendørs. Det er også dejligt at arbejde 
med mennesker, sådan som man gør på en kirke-
gård. Jeg nyder den frihed, der er i planlægnin-
gen af arbejdet.  

Karl: Det er dejligt naturligt arbejde. Jeg er ud-
lært gartner, og har arbejdet ved Salling Plante-
skole i 40 år og havde regnet med at blive der til 
pensionsalderen; men da det lukkede fik jeg ar-
bejde på kirkegården. Det er jeg glad for. Noget 
af det jeg rigtig godt kan lide er at klippe hæk og 
lægge gran på til jul. 
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 v. sognepræst Toni Irgens-Møller

Graverne ved Grinderslev Kirke fra venstre: Inger, Karl og Dorte. 

Klosterholdet
Dorte Dammark, har nu været graver ved 
Grinderslev og Grønning kirker i 4 måneder. 
Hun bor i Grinderslev sogn med sin mand og 
fem børn. Dorte kom i praktik på Jebjerg kirke-
gård for 7 år siden, og forinden da havde hun 
arbejdet 10 år på Salling Planteskole. De sidste 
6-7 år har hun været på Skive kirkegård, så der 
ikke meget inden for området, hun ikke har erfa-
ring med. Det der ligger for lige nu, ud over at 
lære stederne at kende, er digitalisering. Når det 
er på plads kan hun begynde at sætte sit præg på 
kirkegårdene.

Til at assistere med arbejdet på kirkegårdene har 
Dorte dels Inger Dalgaard Sejersen og Karl 
Lynggaard Olesen. De to har primært arbejdet 
udendørs; men Inger skal læres op i kirketjene-
ste, så hun kan afløse Dorte ved gudstjenester og 
kirkelige handlinger i ferier og på fridage. I 
Grønning kirke, er Kirsten Skytte ansat som kir-
ketjener og har ansvaret for at holde kirken og 
gøre klar til gudstjenester og kirkelige handlin-
ger. 

Men hvor er Peder Pedersen? 
Ja han er ikke der, hvor man ellers har kunnet 
finde ham det meste af tiden igennem de sidste 
mere end 25 år. Nogen kalder spøgefuldt Grin-
derslev kirke for Peterskirken ligesom Roms 
største kirke. Dog ikke efter apostlen Peter, men 
efter graveren Peder, der har passet og plejet kir-
ke og kirkegård, som var det hans eget hus og 
have, med stor flid og dygtighed igennem en 
menneskealder. Hans store erfaring, interesse for 
kirken og også engagerede indsats under f.eks. 
restaureringen i 90’erne betyder, at han kender 
kirkegård og kirke som sin egen bukselomme, 
og har en stor viden om alt, hvad dertil hører. 
Også kirkegården i Grønning har han passet om-
hyggeligt igennem mange år. 

Han syntes, at med en alder på 80 år, kunne han 
godt tillade sig at træde tilbage og overgive tøj-
lerne til yngre hænder. Han møder glad og gerne 
op, når der bliver kaldt på ham, for at gøre det 
nemmere for den nye graver, Dorte Dammark, at 
lære alle de særkendetegn, der er ved de to kirke-
gårde og kirker. Peder frabad sig en offentlig 
markering af hans afgang.
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Religiøse billeder

Team Thise
Sådan her ser holdet på Thise kirkegård ud i janu-
ar. Jørgen Skovbo Jørgensen er graver, han har to 
faste medhjælpere: Mathias Jakobsen og Kasper 
Høgh Bagger. Birgit Mortensen er praktikant i 
foråret. Jørgen har en fortid som lærer på teknisk 
skole. Hans hjerte banker for unge mennesker, for 
at de skal få en god start i voksenlivet. Han skaber 
gerne plads til praktikanter på kirkegården, og 
ikke sjældent er en praktikantplads blevet til en 
fast stilling, eller til et springbræt og en inspirati-
on til en videre karriere inden for det grønne om-
råde. Han er dygtig til sine fag, og skaber samti-
dig en god atmosfære i og omkring kirken. 

Team Thise fra venstre: Mathias, Jørgen, Birgit, Kasper.

Hvad – hvor – hvem – 2021 på vores kirkegårde              

Kasper: Jeg kan godt lide de store opgaver, siger 
han med et stort smil: at slå alt græsset rundt 
om kirken, eller rive gangene og pladsen foran 
kirken.

Jørgen: Aldrig før har jeg haft så meningsfyldt 
arbejde. Jeg møder mennesker i alle situationer i 
livet. Det kan være til begravelser, dåb, bryllupper 
og bare til hverdag.

Birgit: Jeg havde ikke drømt om, at det var så 
dejligt at arbejde på kirkegården. Arbejdet er 
rart, og vi har det hyggeligt indbyrdes. Noget af 
det værste er, at der er så mange rådyr. De æder 
blomster og planter fra gravene.  Når folk har 
pyntet deres kæres grave, så kan blomsterne være 
blevet ædt i løbet af få dage.

Mathias: Noget af det gode ved at arbejde på 
kirkegården er den ro, der er. Noget af det bedste 
er grandækning inden jul. Det er hyggeligt, og 
det bliver så flot.
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 v. sognepræst Toni Irgens-Møller

Jubii-bjerg og Lyby
Ved Jebjerg og Lyby kirkegårde er der et stort team 
medarbejdere med Margit Kjær i spidsen. Hun har 
arbejdet på kirkegården i næsten 4 år. I den tid har 
hun gennemgået et antal kurser, der har kvalificeret 
hende til at varetage en graverstilling, og sidste juni 
fik hun stillingen ved Jebjerg kirkegård. Ved dette 
årsskifte blev driften af Jebjerg og Lyby kirkegårde 
slået sammen, således at hun også overtog driften 
her. Dette skete, da Jørgen Skovbo Jørgensen, der 
havde passet Lyby kirkegård igennem 4 år, ønskede 
at reducere sin arbejdstid. Medhjælpere er Solveig 
Pedersen, Diana Hejlgaard, Martin Würtz og Berit 
Haugaard Hansen. 

Men hvor er Bo Kvols?
Vi plejede at kunne finde ham på Jebjerg kirkegård; 
men den tid er forbi. Han har ellers været den dri-
vende kraft igennem 18 år, og kender hver krog på 
kirkegården, og hver revne i muren. Bo var ellers 
udlært som murer, og arbejdede som sådan i en år-
række; men efter at have søgt og fået sin første gra-
verstilling, så blev han ved det arbejde indtil han 
gik på pension i foråret 2020. Bo var blandt de før-
ste til at få digitaliseret administrationen af kirke-
gårdsdriften i Salling. Det er en omfattende opgave 
at kaste sig over, med de efterfølgende fordele og 
lettere arbejdsgange, gør det umagen værd. Bo var 
værdsat som samtalepartner, for de mennesker, som 
har deres gang på kirkegården. Bo har gradvist vi-
deregivet sin viden og erfaringer til Margit Kjær og 
står stadig til rådighed med råd og vejledning. Bo 
ønskede ikke, at der skulle gøres noget ud af hans 
afsked som graver. 

Jebjerg/Lyby fra venstre: Margit, Solveig, Diana, 
Martin og Berit.

Berit: Efter at have siddet på kontor i mange år, 
er det dejligt at arbejde i det fri. Det er meget 
afvekslende, fordi man følger årstidernes gang. 
Gudstjenesterne er dejligt fredfyldte. 

Martin: Jeg holder meget af at arbejde med 
planter. Kan godt lide at være med til at anlægge 
gravsteder, og gøre kirkegården pæn. Jeg synes, 
det er dejligt at arbejde ude med mange forskel-
lige opgaver. 

Margit: Jeg vil helst arbejde udendørs, selv om 
der som graver er diverse opgaver ved skærmen. 
Jeg synes, at det er et dejligt alsidigt arbejde, og 
så kan jeg godt lide at få lov til at være kreativ 
både ude og inde. Jeg holder af at arbejde med 
mennesker i alle livets situationer. 

Solveig: Jeg elsker at arbejde ude; men især at 
bruge maskinerne, buskrydder og motorsav. Det 
fik jeg aldrig lov til hjemme, det var mændenes 
område. Grandækningen inden jul er rigtig hyg-
gelig. Jeg er meget taknemmelig for at Bo Kvols 
ringede til mig for 5 år siden og tilbød mig en 
praktikplads.
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MARTS
S 14. Midfaste

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

S 21. Bebudelsen
09.00 Thise Kirke v. MG
10.30 Grønning Kirke v. MG

T 25. 14.30 Breumgård v. MG
S 28. Palmesøndag

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

MAJ
S 2. 4. søndag efter påske

10.00 Jebjerg Kirke v. TIM - evt. konfirmation
10.30 Thise Kirke v. MG. 
19.00 Grønning Kirke v. MG
          - Salmesangsgudstjeneste

S 9. 5. søndag efter påske
09.00 Grinderslev Kirke v. TIM
10.30 Jebjerg Kirke v. TIM

T 13. Kr. Himmelfartsdag
10.30 Grønning Kirke v. MG
14.30 Breumgård v. MG

S 16. 6. søndag efter påske
09.00 Lyby Kirke v. MG
10.30 Grinderslev Kirke v. MG

S 23. Pinsedag
10.30 Jebjerg Kirke v. TIM
10.30 Grinderslev Kirke v. MG

M 24. 2. pinsedag
11.00 i Skive Anlæg

S 30. Trinitatis søndag
10.30 Thise Kirke v. TIM

APRIL
T 1. Skærtorsdag

10.30 Lyby Kirke v. TIM

F 2. Langfredag
10.30 Thise Kirke v. MG
17.00 Grønning Kirke v. MG

S 4. Påskedag
10.30 Jebjerg Kirke v. TIM
10.30 Grinderslev Kirke v. MG

M 5. 2. påskedag
10.30 Lyby Kirke v. TIM
- med musik og fortælling

L 10. Evt. konfirmation
10.00 Thise Kirke v. MG

S 11. 1. søndag efter påske
10.30 Grønning Kirke v. TIM

T 15. 14.30 Breumgård v. MG
L 17. Evt. konfirmation 

10.00 Grønning Kirke v. MG

S 18. 2. søndag efter påske
10.30 Jebjerg Kirke v. MG

L 24. Evt. konfirmation 
10.00 Grinderslev Kirke v. MG

S 25. 3. søndag efter påske
10.30 Grinderslev Kirke v. TIM

F 30. St. bededag
10.00 Lyby Kirke v. TIM - evt. konfirmation
16.00 Jebjerg Kirke v. TIM

Kirkebil i Østsalling pastorat

Man ringer direkte til: Skive Minibusser & Taxi 
Aps på tlf. 97 53 53 11 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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JUNI
S 6. 1. søndag efter trinitatis

09.00 Jebjerg Kirke v. MG
10.30 Grønning Kirke v. MG - udendørs

S 13. 2. søndag efter trinitatis
10.30 Grinderslev Kirke v. TIM
14.00 Gudstjeneste, Jebjerg Præste- 
gårdshave v. TIM

O 16. 17.00 Thise Kirke v. MG - fyraftensang
S 20. 3. søndag efter trinitatis

10.30 Lyby Kirke v. MG
14.00 Grinderslev Kirke v. MG 
- Præstegårdshaven i Breum

T 24. 14.30 Breumgård v. MG
S 27. 4. søndag efter trinitatis

09.00 Grønning Kirke v. MG
10.30 Jebjerg Kirke v. MG

JULI
S 4. 5. søndag efter trinitatis

10.30 Thise Kirke v. TIM

S 11. 6. søndag efter trinitatis
10.30 Grinderslev Kirke v. TIM

S 18. 7. søndag efter trinitatis
10.30 Jebjerg Kirke v. TIM

S 25. 8. søndag efter trinitatis
10.30 Grønning Kirke v. TIM

T 29. 14.30 Breumgård

AUGUST
S 1. 9. søndag efter trinitatis

09.00 Thise Kirke v. MG - Birkelunden
10.30 Lyby Kirke v. MG

S 8. 10. søndag efter trinitatis
09.00 Jebjerg Kirke v. MG
10.30 Grønning Kirke v. MG

L 14. 10.00 Thise Kirke v. MG - evt. konfirmation
S 15. 11. søndag efter trinitatis

10.30 Grinderslev Kirke v. MG
          - Pilgrimsgudstj. v. Chr. Kjær Bjerre
12.30 Jebjerg Kirke v. MG
          - Pilgrimsgudstj. v. Chr. Kjær Bjerre

T 19. 14.30 Breumgård
L 21. 10.00 Lyby Kirke v. TIM - evt. konfirmation
S 22. 12. søndag efter trinitatis 

10.00 Jebjerg Kirke v. TIM - evt. konfirmation

L 28. 09.30 Grønning Kirke v. MG
          - evt. konfirmation
11.00 Grinderslev Kirke v. MG
          - evt. konfirmation

Pastoratets kirker 
er åbne som følger
Grinderslev: 
Kl. 8.30-15.30 »vintertid« alle dage
Kl. 8.00-16.00 »sommertid«, også alle dage.

Grønning: Kl. 9.00-17.00 alle dage.

Jebjerg: Kl. 8.00-16.00 mandag til fredag.

Lyby: Kl. 8.00-16.00 alle dage.

Thise: Kl. 8.00-16.00 mandag til fredag.

Velkommen til en stille stund i kirken; måske 
møder du organisten, der øver eller graveren, der 
rydder op og gør rent. Der er mundbind og hånd-
sprit til rådighed, og forsamling efter gældende 
restriktioner, i skrivende stund, 5 personer.
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Årets konfirmationer 2021

Konfirmationerne i år ligger ikke helt fast endnu, og det vides heller ikke i skrivende stund,  
hvilke dage og kirker de enkelte konfirmander vil vælge.

THISE KIRKE
lørdag 10. april og lørdag 14. august
• Amalie Korsgaard Pedersen
• Anders Carlo Juul Søndergaard 
• Casper Lind Herbst
• Dorte  Bak
• Frey Andreas Holt Andersen Barreau
• Lærke Elizabeth Asvig Stisen Storm
• Malene Højriis Mortensen
• Mette Sohn    
• Pernille Højriis Mortensen
• Signe Bedsted Jørgensen
• Simone Dahl Neergaard
• Stinne Bro Sørensen 

LYBY KIRKE 
fredag 30. april og lørdag 21. august
JEBJERG KIRKE 
søndag 2. maj og søndag 22. august
De unge der skal konfirmeres i de to kirker er:
• Christine Sidelmann Christensen
• Joelina Sinne Kjeldgaard Sørensen
• Johanne Hvidbjerg Bæ
• Magnus Landeværn Nielsen
• Malou Kirstine Sund Holm
• Mark Pilt Nielsen
• Mikkel Grove Davidsen
• Sebastian Byskov Gjørup
• Sofie Bolette Boddum Thomsen
• Theis Skytte Boe

GRINDERSLEV KIRKE
lørdag 24. april og lørdag 28. august
• David Væver Andersen
• Inge Marie Neergaard Christensen 
• Isac Ulsø Blinkenberg Dammark
• Jonas Nørgaard Pedersen
• Laura Boe Petersen
• Lærke Ahlsten Pedersen  
• Magnus Kirkegaard Miltersen
• Maja Laursen Feder
• Maja Hedegaard Skytte
• Marie Dam Hjelmager 
• Mathias Toft Mortensen
• Mikkel Dyrholm Jensen  
• Nadja Skree Strøm
• Nikolai Niels Johansen 
• Oliver Emil Løjngaard
• Sarah Dølby Skallebæk Corentzen
• Simone Kirkegaard Jensen
• Sune Hyldig Elleman Christensen
• Tea Baadsgaard

10
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PILGRIMSVANDRING 
Søndag den 15. august kl. 10.30  

fra Grinderslev kirke til Jebjerg kirke

MELLEM JORD, HIMMEL OG SKYGGER
Pilgrimsgudstjeneste og pilgrimsvandring om fællesskab, ved pilgrimspræst Christian Kjær 
Bjerre. Vi går ad små veje, hvor også barnevogne og kørestole kan færdes. Vandringen er ca. 
6 km. Vi går i roligt tempo med passende pauser. Husk godt fodtøj, lidt mad og drikke.
Der er pilgrimsgudstjeneste i Grinderslev kirke kl. 10.30 og herefter begynder vandringen 
ca. 11.30.Man er velkommen til at møde op efter gudstjenesten og deltage i vandringen. 
Vi slutter i Jebjerg kirke med kort andagt og et let traktement.

Pinse i Anlægget 2021 
24. maj kl. 11  i Anlægget i Skive
Vi satser på, at vi sidst i maj gerne må for-
samles en god flok udenfor til gudstjeneste 
under åben himmel.
Årets tema er SAMMEN-SAT og handler 
om, hvordan vi sammensatte mennesker er 
sat sammen for at tjene Gud og næsten, og 
gøre det ved Åndens hjælp.
Hold øje med aktuelle opslag, der vil for-
tælle, om det kan gennemføres.

SOMMERENS 
UDENDØRS 

GUDSTJENESTER
Søndag, den 6. juni 
kl. 10.30
Gudstjeneste på 
plænen ved Grønning 
Kirke. Efterfølgende 
traktement.

Søndag, den 13. juni 
kl. 14.00
Gudstjeneste i præste-
gårdshaven, Jebjerg. 
Efterfølgende kaffe, 
leg og spil i haven.

Søndag, den 20. juni kl. 14.00
Gudstjeneste i haven, Breum Præstegård 
med efterfølgende traktement.

Søndag den 1. 
august kl. 09.00
Gudstjeneste i 
Birkelunden 
v/ Thise Kirke. 
Efter gudstjene-
sten serveres kaffe 
og rundstykker.
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Sti til kirken i Grinderslev
Det har i rigtig lang tid været et stort ønske at 
få anlagt en sti fra lågen ved parkeringspladsen 
og hen til våbenhuset.

Stien skal gøre det lettere at gå hen til kirken, 
hvis man bruger rollator, eller hvis man bruger 
kørestol.

Det har været svært og tungt at komme frem i 
den grus belægning der er på kirkegården, hvis 
man har den slags udfordringer.  

Det er nu endelig lykkedes, gøre noget ved det. 

Nu er der blevet en god sti, som er belagt med 
stenmel. Foran kirkedøren er der lavet en lille 
fin plads belagt med brosten.

Pilgrimsvandring fra Harre Kirke
To onsdage i måneden kl. 9.00 og ca. 1½ time på følgende datoer:
17. marts, 14. april, 28. april, 4. maj, 19. maj, 9. juni og 23. juni.

Formen er »at gå med en salme.« Vi synger en salme 
– på afstand – og går på ord fra Salmernes bog i bibelen. 

Den 17. marts er temaet »Spiritualitet«. 
De efterfølgende temaer kan ses i kalenderen 
www.harrevigpastorat.dk 

På grund af Covid-19 er tilmelding nødvendig senest dagen  
før vandringen til sogne- og pilgrimspræst Christian Kjær Bjerre, tlf. 30 30 88 31.
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Siden sidst

DØBTE

Grinderslev
• Aksel Redder Bjørn Laursen

Jebjerg
•   Emil Midtiby Jørgensen
•   Oskar Frydenlund Andersen
•   Ida-Marie Wodstrup Don

VIEDE

Grinderslev
• Elice Marie Schøning 
 og Michael Schøning 

BEGRAVEDE/BISATTE

Grinderslev
• Niels Kristensen
• Herluf Bertelsen
• Lilli Henriksen
• Jette Pedersen

Jebjerg
•  Hanne Kathrine Kristensen
•  Jens Peter Jensen
•  Ove Toftdahl Sørensen

Lyby
•   Harald Fisker
•   Else Handrup
•   Anna Lise Hornstrup

Grønning
•   Karen Margrethe Carlsen

Thise
•   Elin Larsen

Folkekirkens Kapel
•   Jan Søndergaard Thomasen

Elice Marie Schøning og Michael Schøning
viet 19. januar 2021
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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 

OESTSALLINGPASTORAT.DK
Her finder du oplysninger om det 
kirkelige liv i sognene og kalender med 
gudstjenester og aktiviteter. 

SORGGRUPPER 
I SALLING 
For nærmere information kontakt: 
Margrethe Kristoffersen 
tlf. 26312428
Se evt. hjemmeside

14
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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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Vi har tidligere her i kirkebladet bragt en gammel 
og elsket salme i et bearbejdet dansk udgave ved 
Sigurd Barrett og Eskild Dohn. For de, der ikke 
er helt unge, og har kendt og sunget den tidligere 
tekst igennem årtier, er det svært når ord og ud-
tryk bliver skiftet ud; men hvis salmerne skal leve 
videre, skal de fornys sprogligt med mellemrum. 
Sådan er det sket igennem hele den danske salme-
traditions historie; men hver overgang er svær. 

Her vil jeg citere nogle bearbejdede vers af Påske-
blomst, hvad vil du her af N.F.S. Grundtvig. Om 
denne fornyelse af salmen vil gå ind i varig brug, 
er ikke til at vide; men det er prisværdigt, at de 
to musikere vover forsøget. For Luther var det en 
hjertesag, at mennesker skulle forstå teksten i de 
salmer, de sang. Denne bestræbelse gør de to mu-
sikere og digtere til deres egen. 

Det er værd at bemærke for den, der vil forsøge at 
synge den nye udgave, at der er mange flere stavel-
ser i hver strofe end i den oprindelig udgave, men 
når man lige har fundet ind i rytmen, viser det sig, 
at det fungerer.

1.  Påskeblomst, hvad vil du her,
  ukrudt i min urtehave?
  Blandt de blomster, jeg har kær,
  kommer du, en mærk’lig gave!
  Tror du, nogen her har lyst
  til at ta’ dig til sit bryst?
  Sku’ du ikke vokse langs kanter
  som de andre ukrudtsplanter?

GAMMEL PÅSKESALME PÅ NUDANSK

Det har altid undret mig, at påskeliljen beskrives 
som kedelig og grim i denne salme; men forkla-
ringen skal findes i at påskeliljen var langt mindre 
fyldig og farverig på Grundtvigs tid. Så den var 
ikke lige så populær som i dag. Måske derfor fandt 
digteren det passende at sammenligne den med 
Jesus, der kom til verden i en fattig stald uden no-
gen som helst form for pomp og pragt. 

2. Når en ussel blomst som dig
  finder vej til haven, er det,
  som da Jesus viste vej
  væk fra dødens dunkle smerte.
  Derfor, hør min påskesang,
  kirkeklokkens højtidsklang,
  kom, du påskeblomst, jeg vil trykke
  dig til hjertet fuld af lykke. 

5.  Påskeblomst, men er det sandt?
  Har du noget at betyde?
  Kan vi, når du hertil fandt,
  også dødens lænker bryde?
  Vågned’ Jesus fra sin grav?
  Går hans kærlighed i arv?
  Spirer håbet frem midt i sorgen 
  som den klare påskemorgen?

7.  Påskeblomst, en vinterdag
  drak jeg af dit gule bæger,
  og som ved et trylleslag
  det i hjertet mig bevæger:
  Nordenvindens klagesang
  må forstumme denne gang,
  for i lyset ser jeg de døde 
  vågne op i morgenrøde. 

Den oprindelige salme var på ni vers. Grundtvig 
omarbejdede selv salmen af flere omgange. Sidst 
den blev redigeret og omarbejdet var i 1939 til 
Højskolesangbogen og til salmebogen i 1953. Det 
blev til en udgave med 6 vers. Sigurd Barrett kan 
i sin gendigtning ikke klare det med mindre end 
ni vers. Jeg tænker, at han kunne have nøjedes 
med færre vers og færre ord; men synes alligevel, 
at hvert vers er en lille fortælling i sin egen ret. 
Bogen kan købes i boghandelen, eller lånes til 
gennemsyn i Jebjerg præstegård.

Sognepræst Toni Irgens-Møller


