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Jeg glæder mig i denne tid ...
Jeg glæder mig i denne tid,
nu falder julesneen hvid,
så ved jeg julen kommer.
Min far hver dag i byen går,
og når han kommer hjem – jeg står
og ser hans store lommer.
Sådan lyder som bekendt de første linjer i den gamle klassiker om
Peters Jul, som min far læste op af
hver eneste jul i min barndom. Og
nøjagtig sådan lød også de første
linjer i min allerførste prædiken i
Skivholme, Sjelle og Skjørring kirker
– i de her dage for nøjagtig 23 år siden. Tænk engang, at der er gået så
mange år – og så på så kort tid ;-)
Jeg glæder mig i denne tid, siger Peter. Det er vigtigt at få med.
Det var det dengang, og det er det i
dag. Det er vigtigt, fordi den første
del af december jo ikke nødvendigvis er snehvid idyl, men godt kan
være en lidt trist tid med enten kulde eller gråvejr. Og dagene er mørke
og korte. Man kan kun lige nå at
slå øjnene op, så skal man sove
igen, som Storm P lader en af sine
vagabonder udtrykke sig. Sådan
en mørk og våd decemberdag kan
man godt gå og blive lidt tungsindig og drømme sig væk til varmere
og lysere himmelstrøg. – Eller i det

mindste ønske sig, at tiden kunne
gå lidt hurtigere, så det snart kunne
blive den 24.
Men så er det, vi skal huske Peters
ord. Jeg glæder mig i denne tid. Vi
skal glæde os – også i denne tid.
Vi skal glæde os, fordi vi har noget
godt i vente. Det er det, som advent
handler om. Simpelthen!
Advents tid er glædes-tid og ventetid, men vel at mærke ikke bare
tom, ligegyldig ventetid. Advent er
forberedelsestid. Der er en masse
praktiske ting, der skal ordnes, før
det kan blive rigtig jul – sådan som
vi også hører om det i Peters Jul.
Der skal købes ind og gøres rent
– og også helst bages, laves dekorationer og pyntes op. På den måde
gør vi os klar til festen.
Og på tilsvarende vis skal sindet
stemmes. Det kan det bl.a. blive ved
at komme i kirke i adventstiden og
synge adventssalmer, som er nogle
af de allerskønneste i salmebogen. - Og ved at lytte til de tekster,
som lægger op til julen. – Og ved at
lægge mærke til, hvordan der bliver
tændt flere lys i adventskransen i
takt med, at forventningen stiger.
Lidt firkantet kan man sige, at julen
ikke bare er et produkt, der bliver

afleveret til os 24. december. Julen
er også en proces. En proces, som
allerede er godt i gang, og som det
gælder om at få med. Vi er så at
sige allerede undervejs.
Det er ligesom, når et barn skal fødes. Så begynder det for så vidt også allerede ved undfangelsen. Da er
processen i gang. Så kan far og mor
godt gå i gang med forberedelserne
til fødslen. Med at sy og strikke og
indrette børneværelse – og gøre sig
tanker om det, der skal ske. Starten
er gået. Advent er at forberede sig
til Jesus-barnets fødsel juleaften.
Men allerede nu kan vi glæde os. For
på en måde er julen allerede til stede her i adventstiden. Himlens lys
kom i dig til jord, synger vi juleaften
eller juledag. Men strålerne fra det
lys møder os længe før, selve lyset
når frem. Det er ligesom, når vi om
aftenen møder en modkørende bil
hen over en bakketop, så ser vi også
skæret fra lygterne længe før, vi kan
se billygterne. Vi kan glæde os, fordi
vi ved, det store lys kommer. Forventningerne til julens store glæde
kaster sit lys ind over det nærværende og gør det rigere og lysere.
Jeg glæder mig i denne tid ...
Sognepræst Thomas Frøkjær
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Menighedsrådsmøder
Galten sognegård kl. 9.30
Onsdag den 21. januar.
Onsdag den 25. februar.
Onsdag den 25. marts.

Nye tidlige
gudstjenestetider
I et samarbejde mellem alle kløverbladets præster og menighedsråd er det
blevet besluttet, at de tidlige gudstjenester fremover skal ligge kl. 9.30
i stedet for kl. 9.00. Derved bliver
der bedre mulighed for også at holde
dåb de søndage, hvor stedets præst
holder friweekend og nabopræsten
derfor træder til. Gudstjenesterne kl.
9.30 vil være lidt kortere end de tidlige gudstjenester har været hidtil.

Julehjælp
Kirkerne i kløverbladet har med
hjælp fra Lions Club fået mulighed
for at tilbyde en julekurv til dem i
vores sogne, der har allermindst.
Julekurven indeholder det vigtigste
til et godt juleaftensmåltid og kan
afhentes/vil blive bragt ud mandag
den 22. december. Rent praktisk
foregår det sådan, at man senest
den 12. december skal rette henvendelse til ens egen præst.

Fra Hundredemeterskoven
til Jerusalem
Galten kirke og sognegård, tirsdag
den 2. december kl. 17.15
Vi skyder december måned i gang
med en hyggelig adventsgudstjeneste for hele familien. Rigtig mange
af os kender Æseldyret fra Peter
Plys. Han er ikke et særlig optimistisk væsen. Når man spørger ham:
”Hvordan går det” svarer Æseldyret
som regel: ”Det går slet ikke. Det
har slet ikke gået i lang tid”. Det
stakkels æseldyr trænger vist til lidt
opmuntring. Så vi inviterer ham med
til Jerusalem, ja faktisk får han den
her eftermiddag til opgave at bære
Jesus ind i byen. Måske det kan
få ham til at forvente lidt mere af
fremtiden og gøre ham lidt gladere?
Kom og hør historien – og se, hvad
fortællingskufferten gemmer på.
Bagefter er der hygge og aftensmad
i sognegården for alle. Det koster

25. kr. for voksne og 10 kr. for børn.
Tilmelding skal ske til galten.folkekirke@gmail.com senest fredag den
28. november.

Kirkehøjskole
Storring kirke og sognegård,
onsdag den 3. december kl. 14.00
Gudstjeneste ved sognepræst Carsten Marvig. Derefter foredrag i
sognegården ved tidligere biskop
over Aalborg Stift, Søren Lodberg
Hvas, under titlen: Det gode liv som
senior – en erfaringsnær livsfortælling.

Genindvielse af kirken
Galten kirke, søndag den 7.
december kl. 14.00
Vi har ventet i spænding, i håb, i
glæde og i længsel. Og nu er ventetiden endelig forbi. Galten kirke har
fået fornyet sit indre i samarbejde
med kunstner Peter Brandes og arkitekt Jane Havshøj. Et resultat som
har været længe undervejs, og som
vi er meget stolte af. Galten kirke er
nu et Guds hus med et levende og
vedkommende indre, der binder fortid og fremtid sammen ved at aktualisere de kristne fortællinger i ruder
og altertavle. Men intet Guds hus
uden de levende sten. Derfor inviteres alle til genindvielsesgudstjeneste
søndag den 7. december kl. 14.00,
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hvor biskop Kjeld Holm prædiker og
begge kirkens præster medvirker.
Bagefter vil der være champagne og
kransekage til alle i kirkerummet.

Adventshygge
- mens vi venter på jul
Galten sognegård, onsdag den
10. december kl. 19.30
Traditionen tro er der igen i år
adventshygge i sognegården en
aften i december. Organist Lars
Rosenlund Nørremark har fundet
julenoderne frem - og måske også
et par juleunoder. Han vil i hvert
fald underholde os med finurlig
klavermusik og spille til et væld af
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julesange og salmer. Betina Hjorth
Præstegaard medbringer en god julehistorie og undervejs vil der være
noget godt til ganen.
Vel mødt til en hyggelig aften fuld
af meningsfuld stemning, snak og
hygge.

til alle gudstjenesterne høre juleevangeliet og synge nogle af de velkendte og elskede julesalmer. De to
første gudstjenester henvender sig
især til de allermindste - men både
børn og voksne er velkomne til alle
4 gudstjenester.

4. Søndag i Advent

Familiegudstjeneste 9.30:
Laura Gylden-Damgaard
Familiegudstjeneste 11.00:
Laura Gylden-Damgaard
Julegudstjeneste for alle 13.00:
Betina Hjorth Præstegaard
Julegudstjeneste for alle 14.30:
Betina Hjorth Præstegaard

Liturgisk gudstjeneste - på tværs
af generationer
den 21. dec. kl. 10.30
Der er lagt op til en hyggelig adventssøndag i vores nyåbnede
kirke. Traditionen tro forbereder vi
os nemlig på julens snarlige komme
med en lidt anderledes gudstjeneste fuld af gode ord og smuk musik.
Der er ingen ting som julen, der
samler os på tværs af generationerne, og derfor vil folk i alle aldre
- dvs. både børn, unge, voksne og
ældre i år medvirke ved gudstjenesten. Her vil de skiftes til at læse
udvalgte tekster fra Bibelen. Fælles
for læsningerne er, at de alle peger
hen mod og forbereder os på Jesu
fødsel. De medvirkende medbringer
hver især deres egen Bibel - måske
en børnebibel, en konfirmationsbibel eller den gamle slidte sorte med
guldtryk?
Vel mødt til en hyggelig adventsgudstjeneste på tværs af generation og alder.

Gudstjenester juleaften
I år holder vi som noget nyt to familiegudstjenester juleaften. Vi skal

Nytårsdag
Galten kirke, torsdag den 1.
januar kl. 17.00
Lad tidens hjul omdrive, lad veksle
dag og nat, men lad, o Gud, os blive
fast på dit hjerte sat! I Jesu Kristi
navn lad året til os bære alt, hvad
dit navn kan ære og tjene til vort
gavn! Ja, sådan skal vi synge nytårsdag, hvor vi sammen hilser det
nye år velkommen med en gudstjeneste, der både ser tilbage og
frem i tiden. Bagefter hilser vi på
hinanden med et glas champagne i
kirkerummet.
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Film og fællesspisning
Galten sognegård, tirsdag den 6.
januar kl. 18.00
”Her kommer det ikke an på at
være jøde eller græker, på at være
træl eller fri, på at være mand eller
kvinde, for I er alle én i Kristus Jesus”. Sådan skriver Paulus i Galaterbrevet. Og det kristne menneskesyn
er blevet en indgroet del af det
danske samfund. Faktisk i en sådan
grad, at vi måske glemmer at værdsætte det. Men sådan er det ikke
alle steder. Vi skal denne aften se
den på mange måder forbløffende
film ”Den grønne cykel”. Den første
film, der nogensinde er lavet af en
kvindelig saudisk instruktør Haifaa
al Mansour. Filmen handler om en
tiårig pige, der med ukuelig optimisme holder fast i drømmen om en
grøn cykel – skønt pigerne ikke må
cykle i hendes land. En tankevækkende og fin beretning.
Vi begynder med fællesspisning
kl. 18.00, hvorefter Laura GyldenDamgaard vil holde et kort oplæg
forud for filmen. Maden koster 50
kr. Tilmelding til kirkens kontor skal

ske senest fredag den 2. januar:
86946005 eller på mail:
galten.folkekirke@gmail.com

Crossroads
- rockgudstjeneste med
bandet Black & White
Galten kirke, tirsdag den 13.
januar kl. 19.00
De vigtigste ting i livet afgøres som
ung! Hvem er du, og hvad former
dit liv? Tør du tage chancer, eller
viger du tilbage? Får vennerne lov
til at bestemme, hvad du skal mene
og gøre, eller kan du selv? Tør du
gå imod strømmen og stå på egne
ben? Hvad kan du holde fast i, når
alting vakler omkring dig, og de
voksne ikke er til at holde ud?
Bandet Black & White består af:
Freja Christensen, Sune Bonnichsen,
Ketil Kristensen, Jonas Bonnichsen
og Casper Doktor.
Gudstjenesten er udarbejdet af ungdomspræst i Skanderborg provsti
Peter Tast og tilrettelagt i samarbejde med sognepræst Laura GyldenDamgaard.
Velkommen til rockgudstjeneste
med band og billeder!

og fortæller Doris Ottesen. Vi skal
høre om en stor fortæller og frem for
alt en enestående skildrer af barnesindets forunderlige verden. Marie
Bregendahl har også skrevet fremragende om det danske bondesamfund med særlig indsigt i de enkelte
personers særegne sind og indre liv.
Blandt hendes værker bør især nævnes »En dødsnat«, »Sødalsfolket« og
»Holger Hauge og hans hustru«.

Nytårskoncert
– med fest og dans
Galten kirke, søndag den 25.
januar kl. 16.00
Galten kirkes egen organist, Lars
Rosenlund Nørremark, vil divertere
med et festligt nytårsprogram, der
nok skal få smilet frem. Musikken
vil juble og danse, den vil synge og
fortælle muntre fortællinger med
ønsket om et godt nytår.

Den røde violin
Galten kirke og Biohuset, torsdag
den 29. januar kl. 18.30
Vi lægger ud med at høre et oplæg i

Kirkehøjskole
Galten kirke og sognegård,
torsdag den 22. januar kl. 14.00
Gudstjeneste ved sognepræst Laura
Gylden-Damgaard. Derefter foredrag
i sognegården om forfatter Marie
Bregendahl (1867-1940) ved teolog
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kirken af Lars Rosenlund Nørremark
om musikken i filmen The red violin.
En fantastisk film om en rød violin og
dens magi gennem 300 år. Violinen
spiller hovedrollen i flere fantastiske skæbner, der spænder helt fra
1700-tallets Italien over et østrigsk
kloster i 1800-tallet, til violinisten
i Oxford i det 19. århundrede, Kina
under Revolutionen - og helt frem til
nutidens Montreal, hvor den havner
hos en samler. Kl. 19.30 vises filmen i
Biohuset efter alle deltagere har haft
tid til at få en kop kaffe efter første
del i kirken. Billetter til aftenen koster 70 kr. og kan købes i Biohuset.

Kyndelmisse
Galten kirke og sognegård
Søndag den 1. februar kl. 14.00
Ved Kyndelmisse er vi halvvejs igennem den mørke tid. Halvdelen af
vinteren er gået og vi går mod lysere
tider. Det er værd at fejre med en
gudstjeneste fuld af musik og lys.
Gudstjenesten vil desuden minde
os om det lys, som Gud har tændt i
vores til tider mørke og turbulente
verden gennem sin søn Jesus Kristus.

Efter gudstjenesten fortsætter vi
med kaffe og foredrag i sognegården. Her vil Jette og Kaj Aaberg,
Galten, fortælle om deres tur til
Uzbekistan. Vi skal se et væld af
smukke billeder fra den fremmede
verden, som vi alt for sjældent hører
noget om på vores breddegrader.
Uzbekistan har tidligere været
en del af Sovjetunionen og Jette
og Kaj vil især indvie os i landets
spændende og omtumlede historie
- før og efter selvstændigheden i
1991. Uzbekistan er i dag primært
muslimsk men også islam har
gennemgået store forandringer i
landet efter en lang årrække med
religiøs undertrykkelse under det
strenge sovjetiske styre.

Kirkehøjskole
Sjelle kirke og Skivholme
sognegård, onsdag den 4.
februar kl. 19.00
Gudstjeneste ved sognepræst
Thomas Frøkjær. Derefter lysbilledforedrag i sognegården ved
højskolelærer og forfatter Lars
Thorkild Bjørn om Asta Grundtvig
fra Sjelle Sogn.

Kunstaften i kirken
Tirsdag den 17. februar kl. 19.00
I anledning af kirkens genåbning
med ny kunst, åbner vi kirkedøren
på vid gab og inviterer indenfor til
to aftener om kirkens nye billeder.
Kirken har i alt fået 14 nye billeder,
som alle er lavet af Peter Brandes.
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Den første aften vil det især handle
om altertavlen, mens det den anden aften bliver de 10 nye ruder
med motiver fra de 10 bud, vi stiller
skarpt på.
Kirkens præster vil den 17. februar
gennemgå de bibeltekster, som ligger til grund for udsmykningen af
den trefløjede altertavle. Desuden
vil de give et lille indblik i de overvejelser, som Peter Brandes selv har
givet udtryk for, ligger til grund for
billederne. Der vil være plads til meningsudveksling og fælles refleksion
i forhold til de tanker om livet og
troen, som billederne sætter i gang.
Der serveres en kop kaffe på kirkebænkene.
Vel mødt til en aften, hvor du kan
lære de nye billeder i kirken lidt
bedre at kende.
(Datoen for den anden kunstaften
nævnes i næste kirkeblad).

Fastelavn for prinsesser
og pirater
Galten kirke og sognegård, søndag
den 15. februar kl. 10.30
Uanset om du er stor eller lille, er
det bare om at finde din bedste
udklædning frem. I samarbejde med
FDF-Galten holder vi nemlig en familievenlig fastelavnsgudstjeneste,
hvor vi skal høre om Guds fantastiske tilgang til masker og forklædning. Bagefter er der tøndeslagning,
konkurrencer, fastelavnsboller og
kåring af årets bedst udklædte i
sognegården. Arrangementet er
gratis og alle er hjertelig velkomne.

■ GALTEN SOGN
Kirkelige handlinger
Døbte
24.08. Mathias Kjærgaard Trinderup,
Fasanvej 5, Galten
07.09. Signe West Rasmussen,
Skrænten 3, Galten
26.10. Viggo Stilling Pedersen,
Elværksvej 21, Galten
Vielser
02.08. Jeanett Sørup og
Ronni Hauerslev Aggergren,
Bysvinget 4, Borum
Begravelser/Bisættelser
20.06. Knud Emil Vistisen,
Lyngfeldvænget 7, Galten,
bisat fra Skovby Kirke
17.07. Allan Heinrich Østergaard
Nielsen, Agervej 16, Galten,
bisat fra Skovby Kirke

Kirkelig vejviser
Sognepræst
Laura Gylden-Damgaard
Smedeskovvej 4, 8464 Galten
Tlf. 86 94 51 05, ldn@km.dk
Træffes ikke mandag
Træffes ofte tirsdag fra 10-12
Sognepræst
Betina Hjorth Præstegaard
Violvej 4, 8680 Ry
Tlf. 61 71 34 73
bhpr@km.dk
Træffes ikke mandag
Menighedsrådsformand
Poul Lund
Grønningen 2, 8464 Galten
Tlf. 61 86 36 68,
alpolund@get2net.dk

25.07. Gudrun Nielsen,
Søndergade 29, st. 2, Galten,
bisat fra Storring Kirke
29.07. Helle Marianne Møller,
Sømosevej 11, Galten,
bisat fra Skovby Kirke
01.08. Henny Eleonora Raslow,
Søndergade 29, st. 6, Galten,
bisat fra Skovby Kirke
22.08. Karen Inge Børsting Zachariassen,
Søndergade 29, 1. sal, stue 20,
Galten, bisat fra Skovby Kirke
27.08. Lis Katrine Andersen,
Skolebakken 42 C, Galten
29.08. Bente Anna Petersen,
Horsevej 2 B, Galten,
bisat fra Skovby Kirke
02.09. Ellen Anna Julie Nielsen,
Søndergade 31 G, Galten,
bisat fra Skovby Kirke
04.09. Kyhl Schødt Ravn, Bispevænget 8,
Galten, bisat fra Skovby Kirke

Kirkekontor
Sekretær Tenna Harlund Gamborg,
Sognegården, Smedeskovvej 2,
8464 Galten
Tlf. 86 94 60 05, thg@km.dk
Åbningstider:
Mandag kl. 9-12
Onsdag kl. 9-15
Torsdag kl. 10-12
Samt efter aftale.
www.galtenkirke.dk
www.facebook.dk/galtenkirke
Al henvendelse ang. kirkegården
skal ske til graveren
Kirkegårdskontor
Graver Bent Kjær
Smedeskovvej 2, 8464 Galten
Tlf. 30 63 89 58
galten-kirke@mail.dk

04.09. Emmy Viola Berg Jensen,
Porsevænget 90, Galten,
begravet fra Storring Kirke
05.09. Preben Greve Iversen,
Pilevænget 4, Galten,
bisat fra Storring Kirke
12.09. Aksel Markussen,
Østergade 2 B, Galten,
begravet fra Skovby Kirke
17.09. Martin Gunnar Pedersen,
Porsevænget 100, Galten,
bisat fra Skovby Kirke
07.10. Aage Vilhelm Madsen,
Svinget 3, Galten,
begravet fra Storring Kirke
16.10. John Jepsen, Virkelyst 19,
Galten, bisat fra Skovby Kirke
22.10. Jørn Alvin Pedersen,
Bellisvej 4, Galten,
bisat fra Skivholme Kirke
22.10. Erik Nielsen, Søndergade 31 G,
Galten, bisat fra Stjær Kirke

Kirketjener
Bente Eilenberger,
Tlf. 23 25 71 88
benteeilenberger@gmail.com
Kirkesanger
Ea Skaaning Andersen
Telefon 30 28 55 01
ea.andersen@outlook.com
Organist
Lars Rosenlund Nørremark
Gammel Munkegade 6, st tv
8000 Århus C
Tlf. 25 34 28 49
lars@norremark.dk
Husk ”at synes godt
om” Galten kirke på
Facebook. Så bliver du
løbende opdateret om
aktuelle arrangementer

Scan denne kode
og få mere info:
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Meddelelser
Nye gudstjenestetider
Samarbejdet i Kløverbladet (den
gamle Galten kommune) tæller flere
aktiviteter som eksempelvis Kirkehøjskole/KirkeMUSIKhøjskole og Stillegudstjenester. Men samarbejdet gælder også søndagens gudstjenester,
hvor præsterne dækker for hinanden
ved eksempelvis ferier og friweekender. Dette samarbejde skal der
selvsagt ikke laves om på, men det
skal der på tiderne. Fra og med det
nye kirkeår, som begynder 1. søndag
i advent, vil kirkernes gudstjenestetider blive ændret en smule.
Højmessen holdes stadig kl. 10.30,
men de tidlige tjenester hvor der er
vikar på, ændres til kl. 9.30 i stedet
for kl. 9.00. Det betyder at gudstjenestens liturgi afkortes lidt, således
at vikaren kan nå videre til kl. 10.30.
Der er som hidtil fortsat mulighed for
dåb. Ændringen skyldes udelukkende
at mange oplever kl. 9.00, som lidt for
tidligt når der netop skal fejres dåb.

Menighedsrådsmøder
Mandag d. 5. januar kl. 19.00
Mandag d. 16. februar kl. 19.00
Mandag d. 23. marts kl. 19.00
Møderne er offentlige og
foregår i Skovby Sognehus på
Ringvejen 17.
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Julepauser
Babysalmesang i Skovby Sognehus
ved Tine Mynster slutter d. 27. november og begynder igen torsdag
d. 8. januar kl. 11.30. Det er gratis at
deltage og uden tilmelding.
Spire- og Børnekor holder afslutning d. 3. december og begynder
igen d. 7. januar.
Skovby Koret holder julekoncert d.
16. december (se omtalen senere i
bladet), hvorefter der er julepause.
De øver igen fra tirsdag d. 6. januar.

Julehjælp fra Lions Club
Kirkerne i Kløverbladet har igen i år,
med hjælp fra Lions Club, fået mulighed for at tilbyde en julekurv til
dem i vores sogne, der har behov.
Julekurven indeholder det vigtigste
til et godt juleaftensmåltid og kan
afhentes/ vil blive bragt ud d. 22.
december.
Praktisk foregår det sådan, at man
kontakter sin sognepræst inden d.
12. december, hvis man ønsker en
julekurv.

Kollekt til Kirkens Korshær i
december
Som altid i december måned, samler
Skovby Kirke penge ind til Kirkens
Korshær, som udfører et forbilledligt arbejde.
Kirkens Korshær er en folkekirkelig hjælpeorganisation, der har sit
virkeområde blandt samfundets
marginaliserede grupper: ensomme,
hjemløse, psykisk syge og misbrugere. Med andre ord, der er i vores
samfund, rigtig mange mennesker
som har brug for KK´s hjælpearbejde.
Dette arbejde lader sig gøre, fordi
en stor skare af frivillige hjælper til,
og fordi mange husker at give Kirkens Korshær lidt af deres økonomiske overskud.
Alt hvad der lægges i kirkebøsserne
i december måned, modtages med
tak og gives til KK´s arbejde!

Liv i Kirken
Godt halvvejs i periodenberetning fra formanden for
menighedsrådet
Menighedsrådet har nu siddet i godt
halvdelen af perioden, dvs. 2 år, og
det må således være på sin plads at
gøre lidt status.
Ved kirkeårets begyndelse konstituerede menighedsrådet sig med:
Formand og sekretær: Anders Lindberg
Næstformand: Ole Lund Kristensen
Kasserer og kontaktperson: John I. Karup
Rådsmedlem: Thomas Ebsen
Rådsmedlem: Annegrete Trøst
Rådsmedlem: Adriana Fischer
Rådsmedlem: Kirsten Koldste
Sognepræst: Line Nilsson Ravn
Den første del af valgperioden var
hektisk, idet vi skulle have færdiggjort den store ombygning af sog-
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nehuset. Der var håndværkere overalt i huset, og når tiden og pladsen
tillod det, var der frivillige hænder,
der ydede en stor indsats således,
at vi søndag den 23. februar 2013
kunne invitere til indvielse af Skovbys nye sognehus.
Det var et tydeligt glad og tilfreds
menighedsråd, der modtog mange
rosende ord fra såvel provstiudvalgets repræsentanter som fra
arkitekten og entreprenøren for det
flotte resultat.
Umiddelbart efter konfirmationerne
i maj 2013, gik Line på barselsorlov.
I stedet blev sognepræst Kjeld Slot
Nielsen ansat som vikar. Kjeld var
en kompetent og inspirerende sognepræst at lære at kende, og han
samarbejdede fint med menighedsrådet og det øvrige personale ved
Skovby kirke.
Foråret og sommeren er blevet
brugt til omlægning af hovedstien
på kirkegården. Der er opsat nye
kantsten i begge sider, samt lagt ny
belægning hele vejen op til våbenhuset. Terrænet udenfor kirkedøren
er blevet hævet, således at kørestolsbrugere ikke længere skal op ad

trapper for at komme ind i kirken.
Vest-trappen, som var ved at skride
sammen, er blevet totalrenoveret,
og er i dag blevet en indbydende
adgangsvej til kirken, hvis man kommer fra Kirkegyden.
Aktiviteterne er mange, i og omkring Skovby Kirke, og de nyder generelt stor tilslutning, så det er med
stor fortrøstning at menighedsrådet
går ind i den sidste del af perioden.
Tak til alle - frivillige såvel som ansatte, der sammen med menighedsrådet er med til at løfte de mange
opgaver der er ved kirken.

Tirsdag den 16. december kl. 19.00
holder Skovby Koret en stemningsfuld koncert i Skovby Kirke. Efterfølgende er der kaffe og fællessang i
Sognehuset. Vi glæder os at se jer!

På menighedsrådets vegne
Anders Lindberg
Fyraftenskoncert
Torsdag d. 27. november kl. 17.00 afholdes den sidste Fyraftenskoncert i
denne omgang i Skovby Kirke. Koncerten er arrangeret af organist Lars
Rosenlund Nørremark fra Galten.
Det er gratis at deltage og der kan
læses mere i folderen Fyraftenskoncerter eller på www.skovbykirke.dk
Skovby Korets julekoncert
Hvergang det bli’r vinter banker
juletoner på
Hvergang det bli’r vinter pakker
mørket stearinlyset ind
Hverang det bli’r vinter deler vi
kærligt ud
Hvergang det bli’r vinter står
traditioner i kø
Hvergang det bli’r vinter så tænker
jeg på dig
Hvergang det bli’r vinter

Mandagsmøder
Mandag d. 1. december kl. 14.00:
Julehygge
Denne mandag i december vil mandagsmødet stå i julehyggens tegn.
Hvis ikke julestemningen allerede
har indfundet sig, må det komme
denne eftermiddag. Her er sang
og snak, julebag og pakkeleg. Du
skal blot medbringe en pakke til ca.
værdi af 20. kr. Vi ses!
Mandag d. 6. januar kl. 14.00:
Hjortshøj Seniororkester
Der venter der os en festlig start på
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GUDSTJEN
NOVEMBER

GALTEN

NOVEMBER

SKOVBY

-

27. Torsdag

LGD

19.00

Fredslyset fejres

-

-

-

1.s.i advent

30. Søndag

BHP

10.30

Kirkekaffe

30. Søndag

14.00

1.sønd
samvæ

DECEMBER

GALTEN

DECEMBER

SKOVBY

2. Tirsdag

LGD

17.15

Familiegudstjeneste

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2.s.i advent

7. Søndag

Kjeld Holm

14.00

Genindvielse af kirken

7. Søndag

9.30 (TF)

-

3.s.i advent

14. Søndag

CM

9.30

-

14. Søndag

10.30

-

-

-

-

-

-

-

-

-

4.s.i advent

21. Søndag

BHP

10.30

Liturgisk adventsgudstjeneste

21. Søndag

10.30

Syng Ju

Juleaften

24. Onsdag

LGD
LGD
BHP
BHP

9.30
11.00
13.00
14.30

Familiegudstjeneste
Familiegudstjeneste
Julegudstjeneste
Julegudstjeneste

24. Onsdag

12.00
13.30
15.00

-

Juledag

25. Torsdag

LGD

10.30

-

25. Torsdag

10.30

-

2. Juledag

26. Fredag

BHP

10.30

-

26. Fredag

10.30

Julesøndag

28. Søndag

Ingen tjeneste

28. Søndag

JANUAR

GALTEN

JANUAR

SKOVBY

Nytårsdag

1. Torsdag

LGD

17.00

Med kransekage og champagne

1. Torsdag

14.00 (TF)

-

Helligtrekonger

4. Søndag

LGD

10.30

-

4. Søndag

10.30

-

1.s.e.h.3.k.

11. Søndag

BHP

10.30

-

11. Søndag

9.30 (TF)

-

13. Tirsdag

Peter Tast

19.00

Rockgudstjeneste

13. Tirsdag

19.00

(Rockg

-

-

-

-

-

-

-

-

2.s.e.h.3.k.

18. Søndag

LGD

10.30

-

18. Søndag

10.30

-

-

-

-

-

-

21. Onsdag

17.00

Spaghe

-

22. Torsdag

LGD

14.00

Kirkehøjskole

22. Torsdag

14.00

(Kirkeh

3.s.e.h.3.k.

25. Søndag

CM

9.30

-

25. Søndag

10.30

(Skovb

FEBRUAR

GALTEN

FEBRUAR

SKOVBY

4.s.e.h.3.k.

1. Søndag

BHP

14.00

Kyndelmissegudstjeneste.
Udvidet kirkekaffe med foredrag.

1. Søndag

10.30 (BHP)

-

-

4. Onsdag

-

19.00

(Kirkehøjskole i Sjelle)

4. Onsdag

19.00

(Kirkeh

5.s.e.h.3.k.

8. Søndag

LGD

10.30

-

8. Søndag

14.00

Fastela
Sogneh

6.s.e.h.3.k.

15. Søndag

LGD

10.30

Fastelavn

15. Søndag

9.30 (TF)

-

-

18. Onsdag

-

19.00

18. Onsdag

19.00

Stillegu

7.s.e.h.3.k.

22. Søndag

CM

9.30

22. Søndag

10.30

(Skovb

-

25. Onsdag

-

19.00

(Stillegudstjeneste i Skovby)
(Kirkehøjskole i Skovby)

25. Onsdag

19.00

Kirkeh

MARTS

GALTEN

MARTS

SKOVBY

8.s.e.h.3.k.

1. Søndag

LGD

10.30

1. Søndag

9.30 (TF)

-

-

8. Søndag

LGD

10.30

8. Søndag

10.30

(Børne

-

LGD = Laura Gylden-Damgaard
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BHP = Betina Hjorth Præstegaard

-

(Der hen

LNR = Line Nilsson Ravn

NESTELISTE

dag i advent med Lucia og efterfølgende
ær i Sognehuset

ulen Ind

nvises til Skivholme Kirke)

gudstjeneste i Galten Kirke)

NOVEMBER

SKIVHOLME

SJELLE

SKJØRRING

-

-

-

-

30. Søndag

10.30 (LNR)

-

-

DECEMBER

SKIVHOLME

SJELLE

SKJØRRING

-

-

-

-

5. Fredag
5. Fredag

9.00 (dagplejebørn)
11.00 (børnehavebørn)

-

-

7. Søndag

-

10.30

-

14. Søndag

19.30 (Julekoncert)

-

10.30

17. Onsdag

19.00 (Julespil med Hertha)

-

-

21. Søndag

Ingen gudstjeneste. Der henvises til Skovby Kirke

24. Onsdag

15.00 (TV-transmitteres)

13.00

16.45

25. Torsdag

-

10.30

-

26. Fredag

-

-

9.30 (LNR)

28. Søndag

10.30

-

-

JANUAR

SKIVHOLME

SJELLE

SKJØRRING

1. Torsdag

-

-

16.00 (Champagne
og kransekage)

4. Søndag

-

9.30 (LNR)

-

11. Søndag

10.30

-

-

13. Tirsdag

19.00 (Rockgudstjeneste i Galten Kirke)

17. Lørdag

13.30 (Nytårsfest og koncert)

18. Søndag

-

-

10.30

ettigudstjeneste

-

-

-

-

højskole i Galten)

22. Torsdag

by Koret medvirker)

14.00 (Kirkehøjskole i Galten)

25. Søndag

-

10.30

-

FEBRUAR

SKIVHOLME

SJELLE

SKJØRRING

1. Søndag

10.30

-

-

højskole i Sjelle)

4. Onsdag

-

19.00 (Kirkehøjskole)

-

avn med efterfølgende tøndeslagning i
huset (Korbørnene medvirker)

8. Søndag

-

-

10.30

15. Søndag

-

10.30

-

udstjeneste

by Koret medvirker)
øjskole

ekoret medvirker)

19.00 (Stillegudstjeneste i Skovby)

18. Onsdag
22. Søndag

9.30 (LNR)

-

-

19.00 (Kirkehøjskole i Skovby)

25. Onsdag
MARTS

SKIVHOLME

SJELLE

SKJØRRING

1. Søndag

10.30

-

-

-

-

-

-

TF = Thomas Frøkjær

CM = Carsten Marvig
GUDSTJENESTELISTE
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det nye år, når Hjortshøj Seniororkester, traditionen tro, vil spille det
nye år ind med manér!
Sognemoster Karina tager som altid
imod med boller og friskbrygget
kaffe, så rammen er sat omkring
nogle hyggelige timer sammen. Velkommen!
Mandag d. 2.februar kl. 14.00:
Ruth og soldaterne
Ruth Brik Christensen er leder af
KFUMs Soldaterhjem, og har både
været med de danske soldater i
Irak, Afghanistan og senest Libanon
i efteråret 2011. Én af Ruths vigtigste opgaver som soldaterhjemsleder
har været at skabe rum for menneskelighed. Hun har bagt i tonsvis
af kager, brygget spandevis af kaffe
og skabt et hjem, hvor soldaterne
altid kunne komme og slappe af fra
krigen. Det kristne værdigrundlag er
bærende på KFUMs Soldaterhjem og
værdierne får en særlig dimension
når livet og døden kommer tættere
på soldaterne.

Foredraget denne mandag eftermiddag giver en spændende og
anderledes vinkel på Danmarks militære engagement i verdens brændpunkter.
Mandag d 2. marts kl. 14.00:
I sangens tegn
Denne mandag vil ægteparret Steinmeier lægge op til sang og fortælling i Skovby Sognehus.
Hanne og Ole Steinmeier er begge
uddannet lærere fra Marselisborg
Seminarium i Aarhus og har haft
virke i Folkeskolen i over 30 år.
Ole har desuden, gennem 12 år været kirkesanger ved Gredstedbro og
Jernved kirker, og Hanne har siden
sin pensionering været leder af en
genbrugsbutik under Folkekirkens
Nødhjælp i Ribe.
Vi kan d. 2. marts, se frem mod en
eftermiddag hvor der vil blive fortalt om sange og salmer, forfattere
og komponister. Mandagsmødet vil
veksle mellem sang og fortælling.
Så kom glad!
En eftermiddag for de sangglade
med kaffe og hyggeligt samvær.
Spisning for seniorer
Torsdag 29. januar kl. 17.30 indbyder Skovby Menighedsråd til foredrag og fællesspisning for seniorer
i Sognehuset, Ringvejen 17. Enlige
såvel som par skal være velkomne!
Denne torsdag indledes helt ekstraordinært med foredraget; ”Hvem,
MAD, Hvorfor?” ved Katja Mathilda
Christensen der har læst journalistik
samt teologi. Hun byder på et bil-
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ledforedrag, der på en spændende
og underholdende måde fortæller,
hvordan vi skaber vores identitet
religiøst, kulturelt og individuelt, ud
fra det vi spiser.
Af hensyn til bestilling af mad er det
dog nødvendigt med tilmelding senest mandag d. 26. januar kl. 12.00
til sognemoster Karina Abilgaard
Rasmussen på tlf.: 60 66 47 95.
Det koster 50 kr. at spise. Vand, øl
og vin kan købes for 5 kr.

Kirkehøjskole
Kirkehøjskolen byder indenfor på
følgende datoer:
Torsdag d. 22. januar kl. 14.00
i Galten: Fortælling ved Doris
Ottesen
Onsdag d. 4. februar kl. 19.00
i Sjelle: Asta Grundtvig
Onsdag d. 25. februar kl. 19.00
i Skovby: Domprovst Thomas
Frank
Thomas Frank, har været udsendt
både som befalingsmand og feltpræst, og han vil denne onsdag
aften tage fat i, hvad Danmarks deltagelse i krig gør ved os som mennesker og folk?
Danmark og danskere har i en årrække været part i militære konflikter, og gør det mon noget ved os?
Hvordan spiller vores tro ind her?
Velkommen til en spændende drøftelse og samtale.
Kirkehøjskole begyndes med en kort
gudstjeneste ved den respektive
sognepræst efterfulgt af kaffe og
foredrag i sognegården. Arrange-
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menterne varer ca. 2½ time. Det er
gratis at deltage og man kan frit
vælge mellem de enkelte foredrag –
eller vælge dem alle.
Du kan læse mere på hjemmesiden
www.skovbykirke.dk eller i folderen
Kirkehøjskolen.

KirkeMUSIKhøjskole
Søndag d. 25. januar kl. 16.00
holdes Nytårskoncert i Galten
Kirke
Organist Lars Rosenlund Nørremark
vil få musikken til at juble og danse,
synge og fortælle, denne søndag
eftermiddag, med ønsket om et
godt nytår.
Torsdag d. 12. marts 19.30
i Skovby Kirke: Zenobia
Zenobia har rødder i det midtjyske,
men deres musik rækker over grænser. Deres fortolkninger af danske
viser og sange, har de senere år
betaget ikke kun danskere, men
mange andre folkefærd, for musikken har sit eget sprog.

Oplev Zenobia tæt på denne torsdag aften i Skovby Kirke, men få en
forsmag på www.zenobia.nu

Gudstjenesteomtale
Syng Julen Ind!
Søndag d. 21.12 kl. 10.30 holder
vi i Skovby Kirke Syng Julen Indgudstjeneste, som er båret af julens
salmer og læsninger fra biblen.
Denne 4. søndag i advent, er fællessangen i højsædet, så det er for
dig, som ikke har nået at synge de
mange dejlige julesalmer igennem.
Rockgudstjeneste
Mandag d. 13.1 kl 19.00 afholdes
rockgudstjeneste i Galten Kirke,
hvor bandet Black and White medvirker. Læs omtalen på galtensiderne.
”Det for børn!”
Spaghettigudstjenester, er korte
gudstjenester som foregår på
børnenes præmisser. Her er plads
til spørgsmål, til bevægelse og til
undren, og selvom det mest er for
børn, er her også plads til forældre
og bedsteforældre. Spire- og Børnekoret medvirker altid ved disse
gudstjenester.
Sæt kryds i kalenderen:
Onsdag d. 21. januar kl. 17.00
Onsdag d. 11. marts kl. 17.00
Efter gudstjenesterne er der fællesspisning i Sognehuset på Ringvejen
17, Skovby.
Der er INGEN tilmelding, og det
koster blot 25 kr. for voksne mens
børn spiser gratis.

Hold i øvrigt øje med gudstjenestelisten, hvornår Børnekoret
synger med ved søndagens gudstjenester!
Søndag d. 8.februar kl. 14.00:
Fastelavn i Kirken
Denne søndag eftermiddag holder
vi familiegudstjeneste i Skovby Kirke, hvor Spire- og Børnekoret medvirker. Børn og voksne, indbydes til
at klæde sig ud, og hvem der gemmer sig bag maskerne, afsløres måske først når vi efter gudstjenesten
slår katten af tønden i Sognehuset
og spiser fastelavnsboller.
Stillegudstjeneste
Onsdag d. 18.februar kl. 19.00
i Skovby Kirke
Denne aften mødes vi til en kort
gudstjeneste hvor hverdagens travlhed tvinges i baggrunden. Vi lader
freden sænke sig og sætter fokus
på bøn og eftertanke.
Stillegudstjenesterne er et samarbejde i Kløverbladet og alle er velkomne!

SKOVBY SOGN
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Kirkelige handlinger ved Skovby Kirke juli, august og september 2014
Dåb:
05.07. Malde Skov Paulsen,
Munklindevej 21, Bording
20.07. Laura Sloth Højris,
Mølletoften 5, Skovby
10.08. Nikolaj Bek Schulz,
Horsevej 1, Galten
10.08. Noah Louis Diedrichsen,
Rugvej 36, Galten
24.08. My Kousgaard Kaas,
Mosagervænget 10, Skovby
24.08. Emilie Brinch Larsen,
Hirsevænget 54, Galten
31.08. Filippa Bjerg Troelsen,
Møllen 7, Skovby

Kirkelig vejviser
Sognepræst:
Line Nilsson Ravn
Kontor: Ringvejen 17, 8464 Galten
Tlf. 86 94 60 61, e-mail: lnr@km.dk
Privat: Niels Bohrs Alle 4,
8464 Galten
Fredag er fridag for alle kirkens
ansatte.
Kirkekontor
Sekretær Tenna Harlund Gamborg,
Sognegården, Smedeskovvej 2,
8464 Galten
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31.08. Theo Nygaard Kirkeby
Andersen,
H. C. Ørsteds Allé 11, Skovby
07.09. Emmali Limon Bruun Nielsen,
Skolebakken 21, 2. tv., Galten
14.09. Frederikke Schøning
Kildevæld, Skovbyparken 105,
Skovby
14.09. Emmie Ankjær Ibsen,
Frodes Mark 13, Skovby
Vielser:
05.07. Chanett Mary Bay Paulsen
og Mads Skov Pedersen,
Munklindevej 21, Bording

Tlf. 86 94 60 05 Mail:thg@km.dk
Åbningstider:
Mandag kl. 9-12
Onsdag kl. 9-15
Torsdag kl. 10-12
Samt efter aftale.
Organist:
Anne-Marie Elbech,
Tlf. 86 95 44 87
E-mail: anne.marie.elbech@
skolekom.dk

02.08. Rikke Kongshaug Molvær og
Johan Stoltz Nielsen,
Ll. Sct. Mikkels Gade 11,
3. tv., Viborg
06.09. Henriette Ravn Flensborg og
Brian Ågård
20.09. Anja Ilona Gade Godskesen
og Jacob Juel Pedersen,
Tunøvej 8, Skovby
Begravelser/bisættelser:
17.07. Tage Maan,
Ole Rømers Allé 8, Skovby
21.08. Kabel Lundberg,
Hørretløkken 154, Mårslet

Graver:
Åge Iversen
Tlf. 23 49 03 61
E-mail: graverenskovby@gmail.com
Kirkesanger:
Helene Eiler Ernst
Tlf. 27 12 58 13
E-mail: kontakt@heleneernst.dk
Menighedsrådsformand
Anders Lindberg
Tlf. 40 59 50 76,
e-mail: kianli@mail.tele.dk

■ SKIVHOLME – SJELLE – SKJØRRING SOGNE

Julehjælp
Lions Club i Galten/ Skovby har igen
i år været venlige at stille nogle
meget fine ”julekurve” med forskellige julemadvarer til vores rådighed.
Derfor: Hvis du bor i et af sognene
i Kløverbladet (tidligere Galten
Kommune) og er kommet i en situation, hvor du har brug for lidt
hjælp til at kunne holde en ordentlig jul, så er du velkommen til at
henvende dig til en af sognepræsterne. Så vil vi formentlig kunne
hjælpe dig med noget til julebordet.
Henvendelse senest den 11. december.

Julegudstjeneste og
–halløj for de små
En af julemånedens absolutte højdepunkter er den tilbagevendende
julegudstjeneste i Skivholme Kirke
med juleevangeliet udsat for børn
og efterfølgende tam-tam i sognegården. Sådan oplever jeg det
i hvert fald selv. For tænk at få
mulighed for at være både handymanden Josef og en smuk engel – i
det mindste i et par timer ;-) Det er
stort! Men det plejer også at være

Julekoncert med
Det Ny Kammerkor

Jomfru Maria med Jesus-barnet - og en
meget begejstret papfar.

Søndag den 14. december kl. 19.30
er der julekoncert med Det Ny Kammerkor i Skivholme Kirke.
Det Ny Kammerkor har base i Aarhus og består af rutinerede korsangere, som arbejder med kormusik
på et højt musikalsk niveau. Koret
optræder flittigt både herhjemme
og i udlandet og har opnået flere
udmærkelser, bl.a. i Tyskland og
Estland. Herudover har Det Ny Kammerkor medvirket i DR-programmet
”Før Søndagen”, og i 2010 udgav de
CD’en ”Go Lovely Rose”.
Det Ny Kammerkor synger et alsidigt og publikumsvenligt a cappellaprogram med flere kendte numre.
Til koncerten d.14. december synger
koret selvfølgelig noget julemusik, danske julesange i forskellige
lækre arrangementer, og giver også
smagsprøver fra efterårets repertoire.

Korte gudstjenester
Når vi præster i Kløverbladet har
afløst for hinanden, har det som
udgangspunkt været med en gudstjeneste kl. 9.00. Det har imidlertid
vist sig, at mange – især familier til
dåbsbørn og gæster, som kommer
langvejs fra - synes den gudstjeneste ligger lidt for tidligt. Derfor har
vi besluttet, at den tidlige gudstjeneste ved afløsning rykkes en
halv time til kl. 9.30. Det betyder,
at gudstjenesten bliver en smule
kortere og får en lidt ændret liturgi,
så præst, organist og kirkesanger
efterfølgende kan nå frem til en
sædvanlig gudstjeneste i deres egen
kirke kl. 10.30.

en oplevelse, som mange af dagpleje- og børnehavebørnene husker.
I hvert fald refererer de ofte til den,
når jeg er rundt om i hjemmene på
dåbsbesøg eller i andre sammenhænge. Det glæder mig!
I år finder hele herligheden sted
fredag den 5. december - kl. 9.00
for dagplejebørnene og kl. 11.00
for børnehavebørnene.
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Spillene er som sagt de gode gamle,
men jeg vil dog kende Herthaskuespillerne og deres instruktører
dårligt, om ikke der også i år bliver
føjet noget nyt og overraskende
til. Kom selv og se og hør! Spillene
opføres i Skivholme Kirke onsdag
den 17. december kl. 19.00. Alle er
velkomne!

Juleaftensgudstjeneste fra
Skivholme Kirke i TV

Det Ny Kammerkor dirigeres af Anders Gaden, der er organist og kantor ved Helligåndskirken i Aarhus.
www.detnykammerkor.dk
Thomas Christiansen

despil. Som sædvanlig sker det i en
opførelse, som skaber en stemning
i kirkerummet af både andagt og
umiddelbar glæde blandet med en
god portion folkelig humor.

Kristi fødselsspil
og Hyrdespil
Julen er mere end noget andet tidspunkt på året tiden, hvor vi ynder at
knytte til ved gode gamle traditioner. Og sådan en god tradition med
efterhånden en del år på bagen er
levefællesskabet Herthas julespil i
Skivholme Kirke gået hen og blevet.
Igen i år skal vi opleve skuespillerne fra Hertha vise, fortælle og
synge os igennem begivenhederne i
stalden i Betlehem og på markerne
udenfor i Kristi fødselsspil og Hyr-
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Som mange sikkert husker, har Skivholme Kirke i de senere år i flere
omgange haft besøg af Danmarks
Radio. Der er optaget omkring 30
gudstjenester i vores smukke kirke,
som er blevet vist i DR-Kirken til forhåbentlig glæde og opbyggelse for
mange mennesker ud over det ganske land. Selv husker vi nok bedst
gudstjenesten fra sommeren 2007
med den lille tolder Zakæus, der var
kravlet op i det lysegrønne egetræ,
som til anledningen var ”plantet”
inde i kirken. For den gudstjeneste
deltog vi nemlig selv i – mange af
os.
Nu får vi en ny lejlighed til at være
med – endda selveste juleaften!
Redaktionen på DR 1 har nemlig
ønsket at transmittere årets juleaftensgudstjeneste fra Skivholme
Kirke i direkte fjernsyn juleaftensdag kl. 15.00. Det er vi nogle stykker med tilknytning til kirken, som
er både stolte over og ydmyge omkring. Men vi glæder os og vil gøre
vores bedste for at det må blive en
så god oplevelse som muligt – både
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Crossroads
Tirsdag den 13. januar kl. 19.00
er der rockgudstjeneste i Galten
Kirke med bandet Black & White
arrangeret af ungdomspræst i Skanderborg provsti Peter Tast.
Mange af de vigtigste valg i livet
træffer man som ung. Men hvilken
vej skal man vælge? Og tør du vælge
den vej, som føles som den rigtige
- eller følger du bare med strømmen og vælger den, som de fleste
går ad? Hvad er rigtigt – og hvad
er forkert? Hvad er sort, og hvad er
hvidt? Det er nogle af de ting, som
gudstjenesten vil beskæftige sig
med i ord, billeder og musik.

Zakæus i egetræet, som denne gang må
vige til fordel for et juletræ med lys på.

for dem, der møder op i kirken og
dem rundt om ved skærmene.
Til gudstjenesten vil også vores
dygtige kirkekor under ledelse af
Thomas Christiansen medvirke.

Godt nytår!

Efter nytårsgudstjenesten i Skjørring Kirke nytårsdag kl. 16.00 vil
vi ønske hinanden godt nytår over
et glas champagne og et stykke
kransekage.

Vi begynder med en koncert i Skivholme Kirke med vores lokale musikere Anne-Marie Elbech på orgel og
Rolf Sandmark på trækbasun. Derefter går vi i sognegården, hvor der
er kaffebord med den berømte svesketærte, sang og hygge.
Alle er velkomne!
Thomas Frøkjær og
Aktivitetsudvalget

Marie Bregendahl – en
overset mesterfortæller
Det ny kalenderårs første arrangement i Kirkehøjskolen finder sted
torsdag den 22. januar kl. 14.00
i Galten. Vi indleder som sædvanlig med en gudstjeneste i kirken,
denne gang ved sognepræst Betina
Hjorth Præstegaard. Derefter er der
foredrag i sognegården ved teolog
og fortæller Doris Ottesen.
Marie Bregendahl huskes i dag måske mest for at være ”hende, der
var gift med Jeppe Aakjær”. Men i
sin samtid blev hun regnet for en
fremragende fortæller, ja ligefrem
for et emne til Nobelprisen.

Nytårskoncert
– med fest og dans
Nytårsfest med koncert
og svesketærte
Den traditionelle og højt berømmede
nytårsfest løber denne gang af stablen lørdag d. 17. januar kl. 13.30.

Søndag den 25. januar kl. 16.00
er der i Galten Kirke nytårskoncert
i vores fælles KirkeMUSIKhøjskole.
Galten Kirkes dygtige organist, Lars
Rosenlund Nørremark, sidder ved
tangenterne og har lovet os et festligt nytårsprogram, der nok skal få
smilet frem.
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Asta Grundtvig fra Sjelle
Asta Turgendreich Adelheid KragJuel-Wind Frijs blev født i 1826 på
godset Wedelslund i Sjelle. Som 32
årig gifter hun sig med den daværende 75 årige N.F.S. Grundtvig, som
hun også får en datter med et års
tid efter. Det skabte naturligt forargelse i vide kredse, og københavnerviddet kaldte muntert Asta for
”Grundtvigs nye forårsstykke”.
I Asta fik Grundtvig ikke bare en
sygeplejerske på sine gamle dage
men også en kone med både penge
og virketrang. Fx var det hende,
der lagde grunden til de legendariske vennemøder på Grundtvigs
fødselsdag i september, hvor
tilhængere samledes om taler og
sang.
Dette vil højskolelærer og forfatter
Lars Thorkild Bjørn fortælle mere
om ved et lysbilledforedrag i Kirkehøjskolen onsdag den 4. februar i
sognegården i Skivholme.
Som sædvanlig begynder vi med en

kort gudstjeneste, denne gang
kl. 19.00 undtagelsesvis i Sjelle
Kirke N.B! – da Asta Grundtvig foruden at være født i Sjelle sogn også
er fremstillet i Sjelle Kirke.

Krig og folk
Hvad gør Danmarks deltagelse i
krige ved os som mennesker og
folk? Sådan spørger provst og tidligere feltpræst Thomas Frank ved et
arrangement i Kirkehøjskolen onsdag den 25. februar kl. 19.00 i
Skovby. Vi begynder med en gudstjeneste i kirken ved sognepræst
Line Nilsson Ravn.

Menighedsmøde
Hvad mon egentlig menighedsrådet,
præsten og alle de øvrige ansatte
ved vore tre kirker bruger så megen
tid og så mange penge på? Hvad
sker der i sognegården og i og ved
kirkerne – og hvad kommer der efter planen til at ske?
Hvis du er nysgerrig efter at vide
det, vil det være en god idé at møde op i sognegården torsdag den
26. februar kl. 19.00, hvor menighedsrådet vil fortælle, og vores
dygtige webmaster, Geert Mikkelsen, vil vise en lille billedkavalkade
med små og store kirkebegivenheder fra 2014.

Oprensning af sø
Og søen blank og rolig står med
himlen i sin favn ...
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Søen ved Skivholme Kirke er blevet
renset for mudder og slam og står nu
smukkere end nogensinde. Se selv!

Kirkelige handlinger
siden sidst
Skivholme Kirke:
Døbte:
17.08 Sofia Ambrosius Severinsen,
Hedevej 1, Herskind
14.09 Nicholas Juulsgaard Brandt,
Tousvej 99, Åbyhøj
26.10 Ida Kok Fuhlendorff,
Engskovvænget 2 B, Skødstrup
Viede:
16.08 Anne Bak Nyhuus og Jannick
Dahl Block Rasmussen,
Sjellevej 60, Voldby
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23.08 Ulla Maria Schmidt og
Morten Bang,
Blomsterparken 19, Herskind
13.09 Charlotte Olsen og
Ole Knudsen,
Smedeskovvej 115, Skovby
Kirkeligt velsignede:
23.08 Nikoline Mindegaard
Gommesen og Lars Dahl
Jørgensen,
Glentevænget 26, Herskind

Kirkelig vejviser
www.skivholmekirke.dk
www.sjellekirke.dk
www.skjørringkirke.dk

Sognepræst
Thomas Frøkjær
Ladingvej 20, 8464 Galten.
Tlf. 86 95 40 13, Sms 22 46 94 64
E-mail: ThFr@km.dk
Træffes bedst: tirsdag-fredag kl.
12.00-13.30 og efter aftale
Menighedsrådsformand
Ole Jensen
Tlf. 86 95 45 08
Kirkekontor
Sekretær Tenna Harlund Gamborg,
Sognegården, Smedeskovvej 2,
8464 Galten

Sjelle Kirke:

Bisatte:
27.08 Lis Katrine Andersen,
Skolebakken 42 C, Galten
03.09 Leif Søren Jørgensen,
Borgergade 49, Sall
14.10 Henny Hansen,
Voldbyvej 58, Sjelle
22.10 Jørn Alvin Pedersen,
Bellisvej 4, Galten

Døbt:
21.09 Norr Dalby Gundersen,
Vibevænget 16, Herskind
Viede:
20.09 Maria Møller Morbech og
Martin Crone Christensen,
Bakkegårdsvej 6, Sjelle
20.09 Louise Funk Pedersen og
Martin Rind Madsen,
Fortevej 7, Galten

Tlf. 86 94 60 05, mail:thg@km.dk
Åbningstider:
Mandag kl. 9-12
Onsdag kl. 9-15
Torsdag kl. 10-12
Samt efter aftale.
Organist og korleder
Thomas Christiansen,
Tlf. 51 35 10 70
Mail: thomas.pianist@gmail.com

Graver Skjørring Kirke:
Jette Lassen,
Østre Skolevej 1, 8464 Galten
Tlf. 86 94 40 89
Træffes normalt ikke mandag

Scan denne kode og få
mere info om kirkerne:

Graver Skivholme Kirke:
Anders Lindegaard
Tlf. 86 95 45 01 el. 30 31 35 05
Træffes normalt ikke mandag
Graver Sjelle Kirke:
Jørn Jensen
Voldbyvej 65, 8464 Galten.
Tlf. 86 95 44 38
Træffes normalt ikke fredag
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Kirkelig vejviser
– hvad gør man?
Ved fødsel
Et barns fødsels skal anmeldes
senest 14 dage efter fødslen. Sædvanligvis foretager jordemoren
anmeldelsen, men er fødslen sket
uden jordemor/ved hjemmefødsel,
skal forældrene anmelde fødslen.
Du kan anmelde via blanketten
“Fødselsanmeldelse”, som findes
på www.personregistrering.dk.
Hvis forældrene ikke er gift, kan vedlægges omsorgs- og ansvarserklæring.
Ved dåb
Forældrene henvender sig til præsten og aftaler kirke og tidspunkt
for dåben. Nærmere aftale om
dåbshandlingen, barnets navn og

faddere (mindst 3) finder sted i
præstegården, eller ved at præsten
kommer på besøg i hjemmet. Efter
dåben udleveres dåbsattest.
Ved navngivelse uden dåb
Skal et barn navngives uden dåb,
sker dette også ved anmeldelse til
sognepræsten / kirkekontoret.
Her udfærdiges en navneattest for
barnet.
N.B: Et barn skal have et navn senest 6 måneder efter fødslen.
Ved kirkelig vielse
Vielsesdato aftales med præsten.
Derpå kontaktes vielseskontoret i
bopælskommunen, som udsteder en
prøvelses-attest.
Prøvelsesattest og dåbsattester
medbringes til en samtale med
præsten om vielsen.

Gudstjenester på plejecenter Tjørnehaven
Torsdag
Torsdag
Torsdag
Torsdag
Torsdag
Torsdag
Torsdag
Torsdag
Torsdag
Torsdag

den
den
den
den
den
den
den
den
den
den

6. november
20. november
4. december
18. december
15. januar
29. januar
12. februar
26. februar
12. marts
26. marts

Carsten Marvig (altergang)
Line Nilsson Ravn
Betina Hjorth Præstegaard (altergang)
Carsten Marvig
Laura Gylden-Damgaard (altergang)
Line Nilsson Ravn
Thomas Frøkjær (altergang)
Carsten Marvig
Laura Gylden-Damgaard (altergang)
Line Nilsson Ravn

Gudstjenester på Bøgehaven
Tirsdag den 2. december
Tirsdag den 6. januar
Tirsdag den 3. februar

Thomas Frøkjær
Laura Gylden-Damgaard
Line Nilsson Ravn

Ved begravelse/bisættelse
Anmeldelse af dødsfald skal ske
til sognepræsten/kirkekontoret
i afdødes bopælssogn senest 2
hverdage efter dødsfaldet. Blanket
til anmeldelse udleveres af lægen,
bedemanden eller præsten, som er
behjælpelig med udfyldelsen, hvis
det ønskes.
Ved kirkelig begravelse/bisættelse
aftales tidspunkt, salmer m.m. med
præsten. Aftale vedrørende gravsted træffes med graveren.
Begravelse eller ligbrænding skal
normalt ske senest 8 dage efter
dødsfaldet.
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