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Hvor folkeliv og
kirkeliv mødes…
I oktober måned udkom en ny bog
med titlen “I anledning af”. Den er
skrevet af Ulla Morre Bidstrup, der
gennem 13 år har været præst både
på landet og i byen og siden har
undervist kommende og fungerende
præster i at skrive prædikener og
taler til de kirkelige handlinger.
Det er en interessant bog at læse,
hvis man tager de folkekirkelige
briller på. For en af Ulla Morre Bidstrups pointer er, at vi som kirke
kan blive meget bedre til at være til
stede i danskernes liv, lige der hvor
tingene virkelig rører sig. Simpelthen blive bedre til at forbinde folkelivet med kirkelivet.
Danskerne vil nemlig gerne komme
i kirke, når de har en anledning
– og dem er der masser af. Både
anledninger, der markerer livets
overgange og årets rytme. De skal
bare gribes i højere grad, end vi
allerede gør. Så Ulla Morre Bidstrup
kommer med forslag til nye “anlednings-gudstjenester”, som hun
kalder dem. Det gør hun med afsæt
i tanken om, at de kirkelige handlinger ikke kun markerer overgange
mellem forskellige faser i livet, men
at de også skal ses som “orienteringsritualer”. Altså ritualer, hvor

mennesker i afgørende øjeblikke
i deres liv kommer til kirken for at
orientere sig efter kristendommen.
For der bliver kristendommen sat på
spil direkte ind i livets gang og årets
rytme.
Det er da en overvejelse værd, om
der er nogle steder, vi som kirke
helt naturligt kan gå ind i livet med
forkyndelse, hvor mennesker alligevel står og søger en retning, og hvor
vi ikke allerede er til stede.
Den overvejelse har vi gjort os i
Skanderborg Provsti. På baggrund
af den nævnte bog har vi stukket
fingeren i jorden for at undersøge,
hvor der måske var oplagte muligheder for at styrke forbindelsen
mellem folkeliv og kirkeliv. I løbet af
september måned har vi fået lavet
en optælling af hvilke anledningsgudstjenester, der allerede findes
her i vores område. Og det er ikke
så lidt. Vi har gudstjenester både i
forbindelse med guld- og sølvbryllupper, kyndelmisse, Luciadag, sommerfester, Mortens Aften, Påske
nat, Sankt Hans, Valborgsdag og
meget andet godt. Alt sammen med
kristendommen forkyndt ved helt
specielle anledninger i løbet af året
eller livet.
Men vi kan blive bedre endnu. Der
findes blandt andet et sted, hvor
kirken fuldstændig oplagt kunne
byde ind med en gudstjenestelig

markering. Det er ved pensioneringen. Ulla Morre Bidstrup skriver: Pensionering er en afgørende
overgang i vores tilværelse, som
kan være forbundet med stor taknemmelighed… men også med et
behov for nyorientering. Tiden før
og efter pensionsalderen kalder på
både eftertanke og refleksion hos
mange. Her vil det give mening, at
vi som kirke også er til stede. Det
har vi taget til efterretning. Og derfor holder vi nu i foråret en gudstjeneste under titlen “Slutning og
begyndelse – fra arbejdsliv til pensionisttilværelse”. En meningsfuld
aften, onsdag den 27. februar, i Kirkecenter Højvangen i Skanderborg
med både plads til alvor og humor.
En kombination af gudstjeneste og
foredrag, hvor alle interesserede er
velkomne. Du kan læse mere inde i
bladet.


Laura Gylden-Damgaard

Forside: Istockphoto.com
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Afsked med vores
sekretær Lone Laursen

Nyhed: Børnegudstjeneste
juleaften

Torsdag den 15. november 2012
var Lones sidste arbejdsdag som
sekretær ved Galten kirkekontor.
Lone tiltrådte stillingen 1. februar
1994 og har passet sit arbejde samvittighedsfuldt gennem alle årene
under forskellige præster samt
menighedsråd. Hun har været meget afhold af sognets beboere, som
har vidst, at de til en hver tid kunne
hente råd og vejledning, hvis der var
behov for dette.
Personale samt menighedsråd
udtrykker en stor tak til Lone for
hendes arbejde, og håber hun må få
nogle gode år i sit otium.

Galten kirke, den 24. december
kl. 11.00.
Som et forsøg vil vi i år flytte gudstjeneste kl. 16.00 op til en formiddagsgudstjeneste bl.a. for børnefamilier. Vi har erfaret, at der er
større og større søgning på vores
børnegudstjenester, og det vil vi
også gerne imødekomme juleaften.
Vi skal høre juleevangeliet, synge
salmer og sange med billeder til på
Power Point og høre en god fortælling. Gudstjenesten vil være lidt kortere end ellers, men der vil blive lagt
op til, at de voksne også får noget
med hjem. Så bedsteforældre og
alle der i øvrigt kunne have lyst til
en formiddagsgudstjeneste den 24.
er meget velkomne til at være med.

Ny sekretær i
Galten Sognegård
Første november 2012 tiltrådte Tenna Gamborg som sekretær for Galten Sogn. Tenna er dog ikke en helt
nyt ansigt i sognegården, da hun
allerede gennem ca. 2 år har varetaget sekretæropgaverne for sognene
i Skovby og Skivholme-Sjelle-Skjørring fra sognegården i Galten.
Med ønsket om et forsat godt
samarbejde, byder Galten menighedsråd Tenna velkommen.
I forbindelse med ændringen på
sekretærkontoret får kontoret nyt
telefonnummer og mail adresse: Tlf.

nr. 86 94 60 05 Mail:thg@km.dk

En hilsen fra Tenna:
Jeg vil gerne sige tak for den varme
modtagelse, jeg har fået i forbindelse med, at jeg er startet som
præstesekretær for Galten Sogn. Jeg
er jo vant til at komme her igennem
flere år og glæder mig hver dag til at
komme på arbejde. Jeg er 47 år og
gift med Kenneth. Vi har fire børn
og bor i Skovby.
Jeg ser frem til at møde flere af
Galten bys borgere i kontorets åbningstid. Man er også velkommen til
at skrive, ringe eller maile.
Tenna Harlund Gamborg

Nytårsgudstjeneste
Galten kirke d. 1. jan. 2013 kl. 17.00
Endnu et år er gået – var det et
godt år, et begivenhedsrigt år, et
svært år eller? Alle år har deres
eget særpræg. Den 1. jan. mødes
vi i kirken for at tage afsked med
det gamle år og byde det nye år
velkommen med en festlig gudstjeneste fuld af musik og salmesang.
Efter gudstjenesten serveres der
kransekage og champagne i kirken.
Alle er meget velkomne.
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Kig ind på gåturen eller
efter morgenkaffen
Galten kirke,
torsdage i lige uger kl. 9.30
Få lidt ekstra fylde på din dag med
en morgensang i kirken. Det tager
ikke andet end ca. et kvarter: 2 salmer, et fadervor, en tekstlæsning,
lidt stilhed og så er du på vej ud i
livet igen med gode ord at leve af
resten af dagen.

Nytårskoncert – med
bobler og springvand
Skovby Kirke og Galten Kirke,
søndag den 13. januar 2013
kl.16.00
Så går den ikke længere! Det er igen
tid til nytårskoncerten, hvor Galten
Kirkes egen organist Lars Rosenlund Nørremark vil divertere med et
festligt program. Musikken vil boble
og danse, den vil synge og fortælle
muntre fortællinger med ønsker om
et godt nytår.
Igen i år bliver det en dobbeltkoncert, hvor vi starter i Skovby Kirke
og fortsætte til Galten Kirke med et
intermezzo af champagne.

Kirkehøjskole om Brandes
og Engelhardt
Galten kirke og sognegård, onsdag den 16. januar kl. 19.00
Gudstjeneste ved sognepræst Laura
Gylden-Damgaard. Dernæst foredrag i sognegården ved kunsthistoriker Rita Lienhøft.
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Kunstnerparret Maja Lisa Engelhardt
og Peter Brandes er to af vor tids
mest anerkendte kunstnere, der
begge i løbet af de sidste årtier har
været meget eftertragtede i forbindelse med kirkeudsmykninger over
hele landet. Peter Brandes har, som
mange sikkert ved, for nyligt lavet
et forslag til ny kunst i Galten Kirke.
Maja Lisa Engelhardt har udsmykket
20 kirker og hun har selv anbefalet
Rita Lienhøft, som foredragsholder,
da Rita har et indgående kendskab
til moderne dansk kirkekunst.
Rita Lienhøft udtaler som optakt
til sit foredrag: “Kirken og kunsten
har til alle tider været nært forbundne og befrugtet hinanden i et
nærmest symbiotisk parløb. Vi skal
denne aften se eksempler på, hvordan to kunstnere på utraditionel,
men tidssvarende vis har fortolket
evangeliet og det religiøse budskab
i en lang række af landets kirker,
nye som gamle”.

Masser af familieguds
tjenester i det nye år
Galten kirke og sognegård, bl.a.
torsdag den 17. januar kl. 17.15.
Har I lyst til en fælles familieoplevelse? Én der giver rigtig god mening?
Én der giver jer et fælles afbræk i
den travle hverdag?
Så kan det være at vores fortællegudstjenester er noget for jer.
Vi mødes ca. en gang om måneden i kirken til en kort gudstjeneste fuld af musik, sang og billeder.
Gudstjenesten vil hver gang tage

udgangspunkt i en rigtig god fortælling og bagefter er der aftensmad
til alle i sognegården. Maden koster
10 kr. for børn og 25 kr. for voksne
som betales på dagen.
Sæt allerede nu kryds i kalenderen, hverdage kl. 17.15, søndage kl.
10.30: Torsdag den 17. januar, søndag den 10. februar, søndag den 24.
marts, tirsdag den 23. april, onsdag
den 22. maj, torsdag den 27. juni,
tirsdag den 20. august, onsdag den
25. september, torsdag den 31. oktober og tirsdag den 3. december.
Kom forbi efter en folder i kirke
eller sognegård – eller følg med på
kirkens hjemmeside: www.galtenkirke.dk

Samarbejde om
stillegudstjenester
Sjelle kirke, onsdag den
23. januar kl. 19.00.
Storring kirke, onsdag den 20.
februar kl. 19.00
Nu er timen til stilhed, til bøn og til
tanker, til ord, som har vægt, og som
kræver et svar… Som noget nyt er
præsterne i Storring-Stjær, Skivholme-Sjelle-Skjørring, Skovby og Galten gået sammen om at lave et fælles program for stillegudstjenester
i området. Det har foreløbig resulteret i fire stillegudstjenester frem
til og med april måned. Gudstjenesterne er tænkt som et pusterum
midt i ugen, vil vare ca. en halv time
og bestå af en ganske enkel liturgi
med tre salmer, læsning, refleksion,
stilhed og evt. lystænding.

■ GALTEN SOGN
Det er håbet, at de mennesker, der
kunne have interesse i stillegudstjenesterne vil finde sammen om
evt. kørelejlighed. Ellers er man meget velkommen til at kontakte sin
sognepræst.

Kirkehøjskole i Storring
Torsdag den 31. januar kl. 14.00
Morten Thomsen Højsgaard taler
om Google-buddhisme og danskernes nye tro. Læs mere på Skovbys
sider.

Musik til den rette tid
Sjelle kirke, søndag d. 3. februar
kl. 16.00
Koncert i kirkemusikhøjskolen ved
Lars Rosenlund Nørremark
Læs mere under Skivholme, Sjelle
og Skjørring.

Fastelavnsgudstjeneste og
tøndeslagning
Galten kirke og sognegård,
søndag den 10. februar kl. 10.30
I kirken skal vi høre om Jesu dåb,
hvor Gud højt og tydeligt fortæller
hele verden, at Jesus er hans elskede
søn. Nok havde Jesus ikke klædt sig
ud, men verden så alligevel ander
ledes på ham, end Gud gjorde. Find
dit bedste udklædningstøj frem, kom
i kirke og hør et bud på, hvem du er
under udklædningen :-) Der vil være
ekstra musik og billeder til gudstjenesten. Bagefter står FDF-Galten for
fastelavnsboller og tøndeslagning

i sognegården. Alle lige fra store
trolde til små feer er velkomne.

“Fix you” – rockguds
tjeneste i Storring
Storring kirke, 5. februar kl.
19.00
I samarbejdet med Skanderborg
Provstis ungdomspræst, Peter Tast,
er området præster gået sammen
om at få en rockgudstjeneste til
egnen. Bandet Holy Marcaroni, som
en flok gymnasieelever står bag, vil
blandt andet spille Coldplay-nummeret, Fix You, som en vigtig del af
gudstjenesten. Nummeret handler
om, hvordan vi kan finde trøst og blive “repareret” – fixet - af bl.a. lyset.

Babysalmesang
Nyt hold starter torsdag
den 7. feb. kl. 11.00
I Danmark er vi beriget med en helt
fantastisk salmeskat. Til babysalmesang vil vi lære nogle af de gamle
og nye salmer og selvom babyerne
ikke forstår teksten, giver sangen,
ordene og musikken dem en ople-

velse af et særligt nærvær i et særligt rum. Allerede efter få gange til
babysalmesang begynder babyerne
at “synge” med – med glade stemmelyde, ivrige benspark og smil.
Mødetid og sted
Vi mødes i kirken en formiddag om
ugen kl. 11.00. Udover at synge, vil
vi hver gang danse lidt, lave rytmik
og gå på musikalsk vandring rundt
i det smukke kirkerum. Efter ca. 45
min. slutter vi hver gang af med lidt
kaffe og hygge i sognegården. Vi
mødes i alt 8 gange.
Babysalmesalmesangen ledes af
sognepræst: Betina Hjorth Præstegaard.
Hvem kan være med?
Babysalmesangen er for de babyer,
der ved opstart er mellem 0 og ca.
10 måneder. Dvs. at mange af babyerne kommer i kirken i månederne
omkring deres dåb.
Det er gratis at deltage og en
smuk sangstemme er inden forudsætning ;)
Der er plads til max. 14 babyer på
et hold, så tilmelding er nødvendig.
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Tilmelding
Tilmelding kan ske til præstesekretær: Tenna Tenna Harlund Gamborg:
thg@km.dk; telefon: 86946111.

Udflugt til Aros og
Musikhuset i Århus
Fredag den 8. februar afgang fra
sognegården kl. 12.45.
Hjemkomst ca. kl. 18.00
Vi mødes ved sognegården kl. 12.45.
Herfra går turen går til Århus, hvor
vi først skal besøge Kunstmuseet
Aros for at se den fantastiske udstilling af Edvard Munch. Museet skriver, at de med udstillingen, som har
fået navnet: Angst, ønsker at vise,
hvordan begrebet angst har været
en drivkraft gennem Edvard Munchs
kunst og liv. I en række tematiske og
delvist kronologiske rum kan man
følge, hvordan angsten livet igennem har ligget latent i den norske
kunstners mange skildringer af det
moderne, fremmedgjorte menneskeliv: angsten for livet, angsten for
kærligheden og angsten for døden.
Inden vi går ind i selve udstillingen
vil en af museets ansatte holde et
foredrag for os om Edvard Munchs
liv og kunst. Når vi har set hans værker drikker vi kaffe i museets café.
Efter kaffen går turen videre til
Musikhuset, hvor vores altid sprudlende organist Lars Rosenlund Nørremark vil tage imod os og vise os
Musikhusets nye store orgel. Lars vil
fortælle om orgelet, spille for os og
til sidst tage os en tur med ind i det
imponerende instrument.
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Tilmelding til sogneudflugten kan
ske til Tenna på kirkens kontor:
Tlf.: 86946005, mail: thg@km.dk.
Turen koster 100,- som betales på
dagen.

Fra arbejdsliv til
pensionisttilværelse
Kirkecentret Højvangen, onsdag
den 27. februar fra kl. 19-21.
Hvad gør man, når man har været
vant til at se sig selv som én af de
mange på arbejdsmarkedet og så
pludselig opdager, man er blevet
pensionist? Nogle synes, det er
helt ukompliceret at have mulighed
for endelig at følge sine interesser;
mens andre mærker en ejendommelig blanding af tomhed og frihed,
kaos og mulighed.
I Skanderborg Provsti vil vi markere overgangen fra tilværelsen
som aktiv på arbejdsmarkedet til
den tredje alders frontløber, efterlønner eller pensionist. For mange
er det en af de største omvæltninger i livet – måske lige bortset fra
dengang man fik børn. Så har du
den tredje alder i sigte inden for de
kommende år, eller har du allerede
oplevet overgangen, så er aftenen
lige noget for dig.
Vi begynder med en gudstjeneste
i Kirkecentret Højvangen kl. 19.00,
som sognepræst Laura GyldenDamgaard vil stå for. Bagefter skal
vi høre et både humoristisk, tankevækkende og livsbekræftende
foredrag af sognepræst Flemming
Rishøj med titlen Livsglæde og livs-

kurs – hvad var det, der skete, da vi
rundede de 60?
Aftenen er gratis. Mangler du
kørelejlighed er du velkommen til
at henvende dig til Laura GyldenDamgaard, 85945105.

Harpen – mellem engle
musik og folkemusik
Stjær kirke, søndag d. 3. marts
kl. 16.00
Koncert i kirkemusikhøjskolen.
Se mere under Skovby.

Fordi der skal prædikes
på lørdag!
Skovby kirke og sognegård,
torsdag den 28. februar kl. 19.00
Foredrag i kirkehøjskolen ved Ulla
Morre Bidstrup. Læs mere under
Skovby.

Sogneindsamling
Galten sognegård, søndag den
10. marts kl. 12.30.
Igen i år vil vi i Galten bakke op om
Folkekirkens Nødhjælps sogneindsamling i kampen mod sult blandt
verdens fattigste. Vi har brug for
alle de hænder vi kan få, så hvis du
har mulighed for at afsætte et par
timer til at tage en ruten i løbet af
søndagen, hører vi meget gerne fra
dig. Henvendelse kan ske til indsamlingsleder Laura Gylden-Damgaard.
ldn@km.dk. 86945105.

■ GALTEN SOGN
Kirkelige handlinger
fra Galten kirke
Døbte
12.08	Sander Felix Purkær,
Havrevej
19.08	Mille West Rasmussen,
Skrænten 3
19.08	Mathilde Fjord Magnussen,
Lokesvej 8
02.09	Marius Elmose Lund,
Firkløvervej 54
02.09	Liva Wejse Madsen,
Havrevej 33
08.09	Malte Toftdal Nymark,
Søndergade 22C
09.09	Lea Demant Schleisner
Hjorth, Ryvej 160, Høver

Kirkelig vejviser
Sognepræster
Laura Gylden-Damgaard
Smedeskovvej 4, 8464 Galten
86945105, ldn@km.dk
Træffes ikke mandag
Træffes ofte tirsdag fra 10-12
Betina Hjorth Præstegaard,
Violvej 4, 8680 Ry,
61 71 34 73, bhpr@km.dk
Træffes ikke mandag
Menighedsrådsformand
Poul Lund
Grønningen 2
8464 Galten
61863668, alpolund@get2net.dk

09.09	Thino Christensen Lind,
Gyvelparken 29
23.09	Julie Marie Riis Dalgaard,
Østergade 6
07.10	Eskild Paul Villensteen Wien,
Vestergade 109
14.10	Tristan Frank Jørgensen,
Østergade 4, st.
Vielser
01.09	Rikke og Jens Kruse Ørhøj,
Hvedevej 27,
08.09	Jane og Kenni Stilling Pedersen, Elværksvej 21
Begravelser/Bisættelser
21.08	Ingrid Østergård, Galten
22.08	Jens Bertelsen, Galten

Kirkekontor
Sekretær Tenna Harlund Gamborg, Sognegården, Smedeskovvej 2, 8464 Galten
Tlf. 86 94 60 05 Mail:thg@km.dk
Åbningstider:
Mandag kl. 9-12
Onsdag kl. 9-15
Torsdag kl. 9-12
Samt efter aftale.
www.galtenkirke.dk
www.facebook.dk/galtenkirke
Kirkegårdskontor
Graver Torben Skjøtt
Sognegården, Smedeskovvej 2
86 94 60 36, galten-kirke@mail.dk
Træffes pr. telefon tirsdag til
fredag 11.30-12

07.09	Sara, Tarm
14.09	Meta Kirstine Sørensen,
Galten
18.09	Lissy Emilie Nielsen, Galten
21.09	Henning Mortensen, Galten
10.10	Lis Stilling Laursen, Galten
14.11	Juliane Demant, Horsens
15.11	Christian Laursen, Galten

TAXA 86 51 00 00
Ældre og gangbesværede er
meget velkomne til at bestille
gratis taxa til og fra gudstjenester og kirkelige arrangementer. Kontakt venligst Skanderborg Taxa – helst dagen før.

Kirketjener
Bente Eilenberger,
Tlf. 23257188
benteeilenberger@gmail.dk
Kirkesanger
Tove Dahl-andreasen
Tlf. 21 28 20 56
tove@dahl-andreasen.dk
Organist
Lars Rosenlund Nørremark
Gammel Munkegade 6, st tv
8000 Århus C
Tlf. 25 34 28 49
lars@norremark.dk
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Menighedsrådsvalg
Landet over har der været opstillingsmøder og valg til nye menighedsråd.
I Skovby havde vi fredsvalg,
hvilket vil sige at vi allerede på opstillingsmødet den 10. september
fik opstillet en liste med navne til
det nye menighedsråd. Da der ikke
indkom andre lister inden fristens
udløb, var det nye menighedsråd så
at sige allerede valgt.
Det nye menighedsråd træder i
funktion fra det nye kirkeårs begyndelse – den 1. søndag i advent – 2.
december 2012.
Det nye menighedsråd vil være
følgende:
Anders Lindberg
Thomas Ebsen
Ole Lund Kristensen
John I. Karup
Kirsten Koldste
Annegrete Trøst
Adriana Fischer
På det første møde der afholdes,
konstituerer rådet sig med formand,
næstformand, kasserer, sekretær
og kontaktperson ligesom udvalgs
posterne fordeles.
Der skal lyde et velkommen til
det nye råd, som jeg glæder mig til
at samarbejde med. Samtidig vil jeg
benytte lejligheden til at sige tak til
de medlemmer, der gik ud af menig-
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hedsrådet, og takke for en god tid
og et godt samarbejde.
Anders Lindberg, formand

Julepause
Babysalmesang holder juleafslutning tirsdag d. 4.december og mødes igen d. 15.januar 2013.
Spirekoret øver sidste gang inden
jul onsdag d. 5.december, og mødes igen onsdag d. 9.januar 2013 kl.
15.00.
Børnekoret holder julekoncert
med Skovby Koret d. 11.december
kl. 19.00, hvorefter der er julepause
frem til d. 9.januar 2013 kl. 16.00
Skovby Koret holder julepause når
de har givet koncert 11.december
kl. 19.00 i Skovby Kirke. Der er sang
igen tirsdag d. 8.januar 2013 kl.
19.00.

Liv i Kirken
Ombygning af
Skovby Præstegård
Som det sikkert er de fleste bekendt,
har håndværkere igennem de sidste
måneder været i gang med et større
ombygningsarbejde af Skovby Præstegård. Jeg vil i det efterfølgende
tillade mig at kalde det Skovby
Sognegård, nu da sognepræsten og

hendes familie er flyttet til en ny
præstebolig på Niels Bohrs Alle.
Vægge er fjernet, og døre er
flyttet for bl.a. at gøre konfirmandstuen større.
Indgang og entre til sognegården
er flyttet, ligesom det også har været nødvendigt at ændre trappen til
1. sal, som i fremtiden kommer til at
rumme flere mødelokaler.
Det tidligere køkken nu er inddraget til konfirmandstue, og et
nyt køkken etableret i det tidligere
bryggers.
Med andre ord er der sket utroligt meget i sognegården, som menighedsrådet glæder sig til at vise
frem, når vi på et tidspunkt er kommet helt i orden.
En dato for indvielse af den nye
sognegård kan vi på indeværende
tidspunkt endnu ikke oplyse, men

■ SKOVBY SOGN
det vil naturligvis blive annonceret i
god tid i dagspressen.
På menighedsrådets vegne,
formand Anders Lindberg

Mandagsmøder
Mandag d. 4.februar kl. 14.30
gæster Jørgen Andersen igen
Skovby med anden del af sit
foredrag om Grundtvig.
Mandag d. 4.marts kl. 14.30 vil
Hjortshøj Seniororkester forkæle vores øregange.
De har i efterhånden mange år
skudt det nye år i gang for os, men
i år 2013 må vi vente helt til marts
med et genhør.
Som altid ved mandagsmøderne
er der kaffe på kanden og en sang
fra Højskolesangbogen.
Vel mødt!

Menighedsrådsmøder
Mandag d. 21.januar kl. 19.00
Mandag d. 18. februar kl. 19.00
Møderne er offentlige og
foregår i Skovby Sognegård

Spisning for seniorer
21.februar kl. 18.00 indbyder
Skovby Menighedsråd til endnu
en omgang fællesspisning for
seniorer i Skovby Sognegård.

Enlige såvel som par skal være
velkomne!
Af hensyn til bestilling af mad
er det dog nødvendigt med tilmelding, senest mandag d. 18.febuar
kl. 12.00. Det koster 50 kr at spise.
Vand, øl og vin kan købes for 5 kr.

Kirkehøjskole
Onsdag d. 16.januar 2013 kl.
19.00 holdes kirkehøjskole i Galten. Efter en kort gudstjeneste vil
kunsthistoriker Rita Lienhøft fortælle om Maja Lise Engelhardt og Peter
Brandes – kunstnerpar med meget
på hjerte.
Torsdag d. 31.januar 2013 kl.
14.00 holdes kirkehøjskole i
Storring Kirke. Efter gudstjenesten
i Storring Kirke vil Bibelselskabets
generalsekretær Morten Thomsen
Højsgaard holde foredrag i konfirmandstuen under overskriften
Google-buddhisme og danskernes
nye tro.
Troen på de klassiske dogmer i
kirken udsættes i stigende grad for
kritik, mens en individuel religiøsitet
med forkærlighed for Østens mystik
vinder frem. Morten Thomsen Højsgaard spørger om tiden er ved at
rinde ud for den gamle kristendom?
Torsdag d. 28.februar 2013 kl.
19.00 (BEMÆRK AT DATOEN ER
ÆNDRET!) holdes kirkehøjskole
i Skovby. Efter gudstjenesten indbydes til foredrag med Ulla Morre
Bidstrup: Fordi der skal prædikes på

lørdag! Ulla Morre Bidstrup er lektor ved Pastoralseminariet i Århus
og har for nylig udgivet bogen “I
anledning af” hvor hun tager fat på
hvad det betyder for den moderne
dansker at “gå i kirke med en anledning”.
Ved de kirkelige handlinger søger
medlemmerne Folkekirken, så hvad
er her på færde? Ulla Morre Bidstrup
beder os overveje, om vi mon burde
holde flere gudstjenester med særlig anledning, når nu det er her folk
kommer?
Husk på, at om man vælger et
enkelt foredrag ved Kirkehøjskolen
eller dem alle, så er det er ganske
gratis at deltale!

SKOVBY Sogn
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GUDSTJEN
DECEMBER GALTEN
BHP

DECEMBER SKOVBY

3. s. i advent

16. søndag

10.30

Musikgudstjeneste

16. søndag

TF

09.00

4. søndag i advent

23. søndag Ingen gustjeneste. Vi henviser efter aftale til Storring Kirke

23. søndag

10.30

Juleaften

24. mandag

24. mandag

13.30

LGD

11.00

Børnegudstjeneste

BHP

13.00

Julegudstjeneste

15.00

BHP

14.30

Julegudstjeneste

16.30

Syng julen ind! Musik-

Juledag

25. tirsdag

LGD

10.30

25. tirsdag

10.30

2. juledag

26. onsdag

BHP

10.30

26. onsdag

10.30

Kort meditativ gudstje

Julesøndag

30. søndag

CM

9.00

-

-

-

Nytårsdag

1. tirsdag

BHP

17.00

1. tirsdag

16.00

Nytårsgudstjeneste +

Hellig 3 konger

6. søndag

LGD

10.30

6. søndag

10.30

1.s.e.H3K

13. søndag

LGD

10.30

13. søndag

10.30

Børnekoret medvirker

-

-

-

-

16.00

KirkeMUSIKhøjskole (n

17. torsdag

LGD

17.15

Fortællegudstjeneste

-

-

-

-

-

JANUAR GALTEN

JANUAR SKOVBY
Nytårsgudstjeneste

-

-

-

20. søndag

CM

10.30

23. onsdag

-

19.00

Septugesima

27. søndag

CM

9.00

Seksagesima

3. søndag

LGD

10.30

m. kirkekaffe

5. tirsdag

CM

19.00

Fastelavn

10. søndag

LGD

10.30

1. s. i fasten

17. søndag

LGD

10.30

20. onsdag

CM

19.00

24. søndag

BHP

10.30

-

-

-

2.s.e.h3K

Stillegudstjeneste i Sjelle

Midfaste
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TF

09.00

23. onsdag

19.00

Stillegudstjeneste i Sje

27. søndag

10.30

Skovby Koret medvirke

3. søndag

14.00

Fastelavnsgudstj. + tø

Rockgudstjeneste. Storring

5. tirsdag

19.00

Rockgudsteneste i Sto

Fastelavnsfest i sognegården

10. søndag

FEBRUAR SKOVBY

Stillegudstjeneste, STORRING

-

MARTS GALTEN
3. s. i fasten

20. søndag

FEBRUAR GALTEN

2. s. i fasten

-

TF

09.00

17. søndag

10.30

-

-

-

24. søndag

10.30

Skovby Koret medvirke

28.

19.00

Kirkehøjskole med Ulla

MARTS SKOVBY

3. søndag

LGD

10.30

3. søndag

10.30

Børnekoret medvirker

-

-

-

6. onsdag

17.00

Spaghettigudstjeneste

10. søndag

LGD

10.30

10. søndag

10.30

m. sogneindsamling ti

g u dst j e n esteliste

m. sogneindsamling

LGD = Laura Gylden-Damgaard    BHP = Betina Hjorth Præstegaard    CM = Carsten Marvig

NESTELISTE
og læsningsgudstj.

eneste

DECEMBER SKIVHOLME

SJELLE

SKJØRRING

16. søndag

-

10.30 (kor medvirker)

-

23. søndag

Ingen gudstjeneste. Der henvises til musik- og læsningsgudstjeneste I Skovby kl. 10.30

24. mandag

16.30

15.15

14.00

-

-

-

-

-

-

-

-

25. tirsdag

10.30

-

9.00

26. onsdag

Ingen gudstjeneste. Der henvises til musik- og læsningsgudstjeneste I Skovby kl. 10.30

30. søndag

-

10.30

-

JANUAR SKIVHOLME

SJELLE

SKJØRRING

1. Ttirsdag

14.00 (LNR)

-

-

6. søndag

-

19.00

10.30

13. søndag

9.00

10.30

-

-

-

-

-

-

-

-

-

19. lørdag

13.30 (Nytårskoncert)

-

-

20. søndag

10.30

-

-

elle

23. onsdag

-

19.00 Stillegudstjeneste

-

er

27. søndag

-

-

16.00 Kyndelmissegudstjeneste

champagne

nytårskoncert) i Skovby og Galten

FEBRUAR SKIVHOLME

SJELLE

SKJØRRING

øndeslagning i præstegården

3. søndag

9.00 (LNR)

16.00 (Kirkekoncert)

-

orring

5. tirsdag

19.00 Rockgudstjeneste i Storring

10. søndag

10.30

-

-

17. søndag

-

-

9.00 (LNR)

-

-

-

-

er

24. søndag

-

10.30

-

a Morre Bidstup

-

-

-

-

MARTS SKIVHOLME

SJELLE

SKJØRRING

3. søndag

-

-

10.30

e

-

-

-

-

il Folkekirkens Nødhjælp

10. søndag

9.00 (LNR)

-

-

LNR = Line Nilsson Ravn    TF = Thomas Frøkjær

g u dst j e n esteliste
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■ SKOVBY SOGN
KirkeMUSIKhøjskole
Søndag d. 13.januar 2013 kl. 16.00
holdes årets første KirkeMUSIKhøjskole – en dobbeltkoncert.
Organist ved Galten Kirke Lars
Rosenlund Nørremark afholder
igen i år Nytårskoncert – med
bobler og springvand.
Vi begynder kl. 16.00 i Skovby
kirke og når vi er midtvejs fortsætter vi i Galten Kirke. Vel mødt!

Søndag d. 3.februar kl. 16.00 i
Sjelle Kirke spiller organist Lars
Rosenlund Nørremark musik til
den rette tid – Il Tempo Giusto.
Selv om inspirationen rækker så
langt tilbage som til 1600tallet mener Lars Rosenlund Nørremark at
resultatet bliver en fusion mellem
jazzmusik og klassisk orgelmusik.
Søndag d. 3.marts kl. 16.00 i
Stjær Kirke skal vi høre sæsonens
sidste indslag – HARPEN, mellem
englemusik og folkemusik.
Harpen hører ikke kun til i eventyr
men nu også i Stjær Kirke, og harpenisten Joost Schelling, der er fast
harpenist i Aarhus Symfoniorkester,
vil præsentere os for en række forskellige harper og fortælle om instrumentets historie og musik.
Denne første søndag i marts skal
vi høre forårskoncert med harpe,
men derfor kan det jo godt være at
englene synger som ved juletid!
Vi høres ved!

Gudstjenesteomtale
Syng julen ind!
Søndag d. 23.december kl. 10.30
holder vi i Skovby Kirke en gudstjeneste der er båret af julens salmer
og læsninger fra biblen. Måske er du
også en af dem, der ikke har nået at
synge de mange dejlige julesalmer
igennem inden jul, og du ærgrer dig
over det?
I år kan du nå det for denne
4.søndag i advent er fællessangen i
højsædet!

12 |
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2.juledag, d.26.december kl.
10.30 møder os i kirken fortællingen
om Stefanus der stenes til døde for
sin tro. Denne martyrfortælling er
så markant anderledes end julens
fortælling om det lille barn i krybben, at det kalder på en anderledes
gudstjeneste.
Vi vil derfor denne onsdag samles om en kort meditativ gudstjeneste, hvor billedet af Kristus kommer
til at spille en afgørende rolle.
Søndag d. 3.februar kl. 14.00
holdes fastelavnsgudstjeneste i
Skovby Kirke.
Igen i år vil gudstjenesten være en
familiegudstjeneste med prædiken i børnehøjd, og forhåbentligt
med mange udklædte, både børn
og voksne. Efterfølgende spiser vi

■ SKOVBY SOGN
fastelavnsboller i den nye Sognegård, hvor der traditionen tro også
bliver slået “katten af tønden” – i
år også med en tønde til de voksne!
Kom frisk- det bliver godt!
Tirsdag d. 5.februar kl. 19.00 i
Storring Kirke er der Rockgudstjeneste.
“Fix you” er overskriften på denne
gudstjeneste hvor det handler om
hvordan vi kan finde trøst og blive
“repareret”.
Bandet “Holy Macaroni” består af
gymnasieeleverne Laura Eske, sang,
Silas Emil Bertelsen, guitar, Malthe
Raaby, bas, Jonathan Brun Meyer,
trommer og Lars på keyboard. De

spiller numre af bl.a. Coldplay og
The Fray. Kom og deltag i en anderledes gudstjeneste med lyrisk rockmusik og billeder.
Arrangør sognepræst Carsten
Marvig og ungdomspræst Peter Tast
Søndag d. 10.marts kl. 10.30 er
som altid gudstjeneste i Skovby
Kirke. Efterfølgende er der indsamling til fordel for Folkekirkens
Nødhjælp – og her er brug for din
hjælp, for sult er ikke blevet et mindre problem verden over i det forgangne år.
Sidste år samlede vi i Skovby
13.960 kr. ind til kampen mod sult
og det var flot, men måske kan vi
Kasif Nakatenda,
foto Peter Høvring

gøre det endnu bedre i år?
Kl. 12.30 bliver ruterne udleveret
i sognegården hvorefter vi går på
gaden til kl. 14.30. Herefter venter
kaffe og lidt sødt i sognegården.
Har du lyst til at give en hånd
med et par timer denne søndag eftermiddag så kontakt sognepræst
Line Nilsson Ravn.

Jul for instutitionerne
i Skovby Kirke
Tirsdag d. 11. dec.
kl. 09.15 Jul for Vuggestuen
kl. 10.00	Jul for Børnehaven
Guldsmeden
kl. 19.00	Skovbykorets
julekoncert.
Børnekor medvirker.
Onsdag d. 12. dec.
09.15
Jul for Dagplejen
10.00	Jul for Børnehaven
Græshoppen
16.00
Jul for Skovbo
Onsdag d. 19. dec.
08.15
Jul for udskolingen
09.00
Jul for 5.+6. årgang
Torsdag d. 20. dec.
08.15
Jul for 3.+4. årgang
09.00	Jul for Columbusskolen
+ Uglerne
10.00 Jul for Hvaler og Katte

SKOVBY Sogn
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■ SKOVBY SOGN
Stillegudstjenester
Som noget nyt vil vi i “Kløverbladet”, det vil sige Storring-Stjær,
Skivholme-Sjelle-Skjørring, Galten
og Skovby Sogne afholde fælles
stillegudstjenester.
Vores samarbejde omkring Kirkehøjskole, KirkeMUSIKhøjskole, 2.
pinsedag mv. bliver således udvidet
til også at omfatte korte hverdagsog eftertænksomhedsgudstjenester
rundt i sognene.
Følgende datoer er indtil
videre fastlagt:
· Onsdag den 23. Januar
kl. 19.00 i Sjelle
· Onsdag den 20. februar
kl. 19.00 i Storring
· Onsdag den 20. februar
kl. 19.00 i Galten
· Onsdag den 17. april
kl. 19.00 i 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,

14 |
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Kirkelige handlinger ved
Skovby Kirke juli, august
og september 2012

09.09.	Freja Emma Kamper, Ellehammers Allé 7, Skovby
09.09.	Silja Bak Meincke, Brombærvænget 13, Skovby

Dåb:
01.07.	Lucas Lemming Oxvig
Wittendorf, Tinbækparken
53, Skovby
22.07.	Daniel Hameister Stryhn
Jensen, Tycho Brahes Allé 7,
Skovby
29.07.	Anton Guldager Hoppe,
Mosagervænget 12, Skovby
05.08.	Sofie Læssøe Rask
Nicolaisen, Suhrsvej 19,
2. tv., Korsør
12.08.	Laura Scheel, Ole Rømers
Allé 17, Skovby
19.08.	Emil Bruun Jessen,
Havrevej 21, Galten
02.09.	Sophia Warthoe Davids,
Wedelslundvej 14, Galten

Dødsfald/Begravelser/
bisættelser:
07.07.	Jesper Juul Møller Bitsch,
Violvej 8, Videbæk
08.08.	Ejnar Knudsen, Rønnebærvænget 28, Skovby
16.08.	Rasmus Højgaard Jensen,
Søndergade 31 K, Galten
10.09.	Bodil Marie Sjørup Jensen,
Øster Korupvej 9, Hadsund
13.09.	Erna Matthiasen, Kirsebærvænget 17, Skovby
20.09.	Magda Corfitz Rasmussen,
Skråvejen 21, Skovby
25.09.	Ebba Grethe Vesterløkke,
Agervangen 21, Skovby,
begravet fra Odder Kirke

8464 Galten
Tlf. 86 94 60 05 Mail:thg@km.dk
Åbningstider:
Mandag kl. 9-12
Onsdag kl. 9-15
Torsdag kl. 9-12
Samt efter aftale.
Organist:
Anne-Marie Elbech,
Tlf. 86 95 44 87
E-mail: anne.marie.elbech@
skolekom.dk

Graver:
Åge Iversen
Tlf. 23 49 03 61
E-mail: graverenskovby@gmail.com
Kirkesanger:
Helene Eiler Ernst
Tlf. 27 12 58 13
Menighedsrådsformand
Anders Lindberg
Tlf. 86 94 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 fine
“julekurve” med forskellige julemadvarer til vores rådighed. Derfor: Hvis
du bor i den gamle 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
sognepræsten. Så vil vi formentlig
kunne hjælpe med lidt til julebordet.
Henvendelse: Omgående! – og allersenest onsdag d. 12. december

Det nye menighedsråd
1. søndag i advent trådte et nyt
menighedsråd til. Det nye hold er –
bagerst fra venstre:
Erika Brandt, Sjelle (sekretær,
præstegårdsudvalg og kirkebladsudvalg), Jørgen Jeppesen, Herskind
Hede (kasserer), Erik Hansen, Sjelle
(næstformand og aktivitetsudvalg),
Thomas Frøkjær (præst), Ole Jensen,
Herskind Hede (formand og præstegårdsudvalg), Tyge Germundsson,
Herskind, (fællesrådsperson og kirkebladsudvalg)
Forrest fra venstre: Kirsten Lillemose, Herskind (kirkeværge og
aktivitetsudvalg), Irene Morbech,
Skjørring (præstegårdsudvalg), Jette
Lassen, Skjørring (medarbejderrepræsentant og aktivitetsudvalg),

Foto: Geert Mikkelsen

Steen Frøslev, Sjelle (kontaktperson,
kirkeværge og præstegårdsudvalg),
Birgitte Lemming, Skjørring (aktivitetsudvalg og kirkebladsudvalg),
Marlene Hedegaard, Skjørring (kirkeværge)

Menighedsrådsmøder
i 2013
Der er fastlagt møder på følgende
dage i 2013: 17/1, 19/2, 6/3 (menighedsmøde), 30/4, 23/5, 21/8, 1/10,
14/11. Alle møder er offentlige og
finder sted i sognegården i Skivholme kl. 19.00

Julespil i Skivholme Kirke
Stemningsfuldt og højtideligt. Festligt og farvestrålende. Folkeligt og
fornøjeligt. Det er nogle af de ord,
som bedst dækker, når levefællesskabet Hertha opfører julespillene
Kristi fødselsspil og Hyrdespil i Skivholme Kirke onsdag den 12. december kl. 19.00. Kirken vil til lejligheden være forvandlet til stalden
i og markerne omkring Betlehem,
dengang den store stjerne viste sig
på nattehimmelen. Så der er lagt
op til en oplevelse, som berører alle
sanser.

SKIVHOLME – SJELLE – SKJØRRING SOGNE
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■ SKIVHOLME – SJELLE – SKJØRRING SOGNE
parret og se eksempler på, hvordan
de to kunstnere på utraditionel,
men tidssvarende vis har fortolket
evangeliet og det religiøse budskab
i en lang række af landets kirker,
nye som gamle.
Inden foredraget er der sædvanen tro gudstjeneste – denne gang
i Galten Kirke ved Laura GyldenDamgaard.

Stillegudstjenester

Foto: Geert Mikkelsen

Alle er naturligvis hjerteligt velkomne.

Minikonfirmander
3. klasse børnene på Herskindskolen
begynder minikonfirmandundervisningen i sognegården onsdag den
9. januar kl. 13.20. Inden vi begynder, vil forældre og elever modtage
en seddel med flere oplysninger.

Nytårskoncert – med
bobler og springvand
Søndag den 13. januar kl. 16.00 er
der dobbelt-nytårskoncert i Skovby

16 | S K I V H O L M E

og Galten kirker. Galten Kirkes dygtige organist, Lars Rosenlund Nørremark, vil få kirkernes orgler til at
danse og boble over med fejende
flot nytårsmusik. Og så serveres der
et glas champagne til.
Dobbelt-koncerten hører hjemme
i vores fælles KirkeMUSIKhøjskole.

Kunstnerpar med
noget på hjerte
Onsdag den 16. januar kl. 19.00
får vi i Kirkehøjskolen besøg af
kunsthistoriker Rita Lienhøft, som
i Galten Sognegård vil fortælle om
kunstnerparret Maja Lisa Engelhardt
og Peter Brandes. Vi skal høre om

– SJELLE – SKJØRRING SOGNE

Vi lever i en travl og forjaget tid
med uro og stress som en del af
hverdagen for mange mennesker.
Det er sagt så tit, at det næsten er
blevet en floskel, men ikke desto
mindre er det sandt. Det er ikke bare de unge, der har fart på. Det er
også børnefamilierne. Det er også
de erhvervsaktive. Og måske er det
efterlønnere og førtidspensionister,
der har allermest travlt.
Hører du til en af dem, som synes, at det nogle gange går lidt for
stærkt, og som godt nu og da kunne
trænge til et lille frirum fra den daglige dont, så er tilbuddet om stillegudstjenester måske noget for dig?
Vi er gået sammen med de andre
kirker i Galten-området om at lave
otte årlige stillegudstjenester, som
holdes på skift i vore kirker. Der kan
være lidt forskel på form og indhold
de forskellige steder, men overordnet er stillegudstjenesten tænkt
som en kort gudstjeneste uden prædiken og altergang, men med ca. tre
salmer, en læsning eller fortælling,
bønner, velsignelsen og måske også

■ SKIVHOLME – SJELLE – SKJØRRING SOGNE
et stykke stille meditationsmusik.
Første gudstjeneste finder sted i
Sjelle Kirke onsdag den 23.
januar kl. 19.00.
Næste stillegudstjeneste er i
Storring Kirke onsdag den 20.
februar kl. 19.00.
Menighedsrådet og
Thomas Frøkjær

Nytårsfest og koncert i
Skivholme Kirke
“Rør blot ikke ved min gamle jul”,
lyder det advarende i en julesang.
Og mon ikke man godt kan føje
“nytår” til? I hvert fald vover vi
ikke at ændre på vores gode gamle
nytårstradition i sognegården med
hygge, kaffebord, sange og ikke at
forglemme: svesketærte.
Som der også er skabt tradition
for, begynder vi med nytårskoncert
i Skivholme Kirke ved vore to dyg-

tige lokale musikanter, Anne-Marie
Elbech på orgel og Rolf Sandmark
på basun. Det hele foregår lørdag
den 19. januar kl. 13.30.
Er der behov for transport, så
ring til Galten Taxa på tlf. 86954600
– helst dagen før.
Aktivitetsudvalget

Kyndelmisse
Ordet “kyndelmisse” er en fordanskning af et latinsk ord, der
betyder “gutdstjeneste for lysene”.
I gamle dage fejrede man kyndelmisse 2. februar bl.a. for at markere, at man nu var halvt igennem
den strenge vinter, og at lyset igen
havde fået mærkbart mere magt
udenfor.
Selvom vi nu om stunder er mindre udsatte, så kan vi også godt glæde os over, at vinteren er på retur, og
at lyset så småt er vendt tilbage.

Hvis du er enig, skulle du tage at
møde op og fejre kyndelmisse sammen med os andre søndag den 27.
januar.
Vi mødes på parkeringspladsen
ved Præsteskoven på Skyttehusvej kl. 13.30. Vi begynder med en
spadseretur gennem skoven, hvor
vi forhåbentlig får både røde kinder
og god appetit. For herefter – kl. ca.
14.30 - serveres der pandekager og
kaffe i sognegården.
Dagen slutter med en stemningsfuld kyndelmisse gudstjeneste i
Skjørring Kirke kl. 16.00, hvor jeg
næsten tør love, at graver Jette har
pyntet fint op.
Hvis du synes, det bliver for
meget med det alt sammen, er du
naturligvis velkommen til kun at deltage i dele af festlighederne.
Aktivitetsudvalget og
Thomas Frøkjær

Google-buddhisme og
danskernes nye tro
Fotos: Geert
Mikkelsen

Arrangement i Kirkehøjskolen
torsdag den 31. januar kl. 14.00.
Vi begynder med gudstjeneste i
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■ SKIVHOLME – SJELLE – SKJØRRING SOGNE
Gudstjenesten er arrangeret i
samarbejde med ungdomspræst
Peter Tast.

Fordi der skal
prædikes på lørdag!

Foto: Geert Mikkelsen

Storring Kirke ved Carsten Marvig og
fortsætter med kaffe og foredrag
i konfirmandstuen ved Bibelselskabets generalsekretær Morten
Thomsen Højsgaard.
I sit foredrag vil Morten Højsgaard gøre rede for, hvordan danskernes tro i disse år forandrer sig
fra såkaldt klassisk kristendom til
en religiøsitet, der er præget af nyåndelige strømninger.

Il Tempo Giusto – musik til
rette tid
Søndag den 3. februar kl. 16.00
vil organist Lars Rosenlund Nørremark præsentere sit nye indspilningsprojekt “Tempo Giusto” i
Sjelle Kirke. “Tempo Giusto” betyder
“Det rette tempo” og er et italiensk udtryk for at spille musik i det
tempo og med den karakter, som
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er passende for et givent stykke
musik. Lars Rosenlund Nørremark vil
præsentere sit arbejde med musik
fra 1600- og 1700 tallet, hvilket får
orgelmusikken til at lyde som en
fusion mellem jazzmusik og klassisk
orgelmusik.
Koncerten er et arrangement
i den fælles KirkeMUSIKhøjskole,
hvortil alle naturligvis er velkomne.

Fix You
I de senere år har vi hver vinter i
Galten-området haft en rockgudstjeneste, som især er tiltænkt konfirmander og de mere ungdommelige
i sognene. I denne sæson er turen
nået til Storring Kirke, hvor vi tirsdag den 5. februar kl. 19.00 får
besøg af bandet Holy Macaroni, der
som et led i gudstjenesten vil spille
musik af bl.a. Coldplay og The Fray.

– SJELLE – SKJØRRING SOGNE

Torsdag den 28. februar kl. 19.00
får vi i Kirkehøjskolen besøg af tidligere præst på Djursland og nuværende lektor ved Pastoralseminariet
i Aarhus, Ulla Morre Bidstrup.
Efter en kort gudstjeneste i Skovby
Kirke ved Line Nilsson Ravn og en kop
kaffe i Skovby Præstegård, vil Ulla
Morre Bidstrup holde foredrag for os.
Foredraget tager sit udgangspunkt i, at der skal prædikes – ikke
bare om søndagen – men også
om lørdagen og på andre af ugens
dage, nemlig ved de kirkelige handlinger og ved forskellige lejlighedsgudstjenester. Hvad er der på færde
i kirken, når lillebror skal døbes,
farmor er død, eller kæresten har
friet? Og kan der her hentes inspiration til det øvrige kirkeliv – spørger Ulla Morre Bidstrup.
NB. Bemærk at foredraget er flyttet fra den 21. februar.

Harpen - mellem engle
musik og folkemusik
Koncert i Stjær Kirke søndag den
3. marts kl. 16.00 med harpenisten
Joost Schelling fra Aarhus Symfoniorkester. Koncerten er sæsonens
sidste i KirkeMUSIKhøjskolen.

■ SKIVHOLME – SJELLE – SKJØRRING SOGNE
Kirkelige handlinger
siden sidst
Skivholme Kirke:
Døbte:
14 10	Victor Bak Kristensen,
Teglværksvej 8, Åbenrå
14 10	Mads Schriver Offersen,
Lyngballevej 4, Herskind Hede

Begravede / bisatte:
18 09	Rigmor Ragnhild Sørensen,
Virkelyst 1C, Galten
06 10	Hardy Jensen, Skyttehusvej 2,
Skivholme
17 10	Raul Nicolae Blebea,
Skivholmevej 85, Skivholme
02 11	Jørgen Seeberg,
Vibevænget 22, Herskind

Viede:
03 11	Jeanett Westergaard Faarborg
og Brian Kusk Jensen,
Bøgeskovvej 3, Herskind

Sjelle Kirke:
Døbt:
28 10	Elias Valentin Bak,
Skjørringvej 116, Skjørring

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

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

Bisat:
20 10	Vinni Hougaard Rasmussen,
Vibevænget 25, Herskind
Skjørring Kirke:
Døbt:
11 11	Ane Strandgaard Sehested,
Farrevej 35, Skjørring

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.

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 udf yldelsen, 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.

Gudstjenester på lokalcenter Tjørnehaven
Torsdag
Torsdag
Torsdag
Torsdag
Torsdag
Torsdag

den
den
den
den
den
den

20. december
17. januar
31. januar
14. februar:
28. februar
14. marts

kl.
kl.
kl.
kl.
kl.
kl.

14.00	Thomas Frøkjær (julegudstjeneste)
14.00
Line Nielsen Ravn (altergang)
14.00	Carsten Marvig
14.00
Laura Gylden-Damgaard (altergang)
14.00	Betina Hjorth Præstegaard
14.00	Thomas Frøkjær (altergang)

Gudstjenester på Bøgehaven
Tirsdag
Tirsdag
Tirsdag
Tirsdag

den
den
den
den

4. december
8. januar
5. februar
5. marts

kl.
kl.
kl.
kl.

10.15
Line Nilsson Ravn
10.15
Laura Gylden-Damgaard
10.15	Carsten Marvig
10.15	Betina Hjorth Præstegaard

