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Menighedsrådet v. formand Else Lund, Lysgård
Så skriver vi 2017, et nyt år er en kendsgerning – og vi kan konstatere at
det forgangne år har budt på rigtig mange gode oplevelser i vore
menigheder. Der har været rigtig mange gode arrangementer, både
spændende, lærerrige og som også har givet har givet anledning til
”stof til eftertanke”.
Kirkeåret har også skiftet, og med det kommer alle de kendte højtider
og traditioner forfra. Julen er nu bag os, og vi håber I alle har haft en
god jul og er kommet godt ind i det nye år.
Det nye menighedsråd glæder sig til, at tage fat på en ny periode med
udfordringer og forhåbentligt et lige så godt samarbejde, som der har
været i det afgående menighedsråd.
På menighedsrådsmødet den 22. november 2016, konstituerede det nye
menighedsråd sig. Det vil sige, vi har valgt formand, næstformand,
kontaktperson, kasserer, kirkeværger samt udpeget medlemmer til de
mange udvalg, vi har under rådet.
Som kirkeværger fortsatte Ingerlise Rasmussen, Birgitte Dalsgaard og
Aase Kristensen i henholdsvis Sjørslev, Almind og Lysgaard. Bitten
Sivebæk fortsætter som kasserer. Ny kontaktperson, med ansvar for
vores ansatte er Jette Johnsen. Og næstformand og formand er som
inden valget, Alma Tougaard og Else Lund.
Menighedsplejen v. formand Else Lund, Lysgård
I vores pastorat har vi en lille menighedspleje. Der samles penge ind til
menighedsplejen i de små farvede æsker, som står fremme ved de
arrangementer vi afholder i og omkring kirken. Vi bruger de
indsamlede midler til at yde julehjælp og konfirmationshjælp til
betrængte familier. Desuden forsøger menighedsplejen at yde praktisk
hjælp til familier, der kan have brug for en hjælpende hånd.
Menighedsplejen vil gerne opbygge et korps af frivillige, som kan rykke
ud til de familier, der har behovet. Hvis du har brug for julehjælp, en
hjælpende hånd eller har lyst til at yde hjælp i form af penge eller
praktisk hjælp kan du kontakte Inge Mader imje@km.dk, 29336402 eller
Else Lund landhus@gmail.com, 24608926.

I december ydede menighedsplejen en lille økonomisk hjælp til 5
familier i pastoratet. Desuden lidt hjælp til julegaver via doneret legetøj
og bøger bl.a. Menighedsplejen søger desuden hjælp til at skaffe noget
Lego-Duplo, som kan bruges i konfirmandstuen og kirken til de helt
små børn. Så har I noget brugt Lego-duplo liggende, som I ikke længere
har brug for vil vi meget gerne modtage det.
Konfirmandstuen
Vi har fået forbedret lydforholdene i konfirmandstuen. Det var en
opgave menighedsrådet ikke pt. havde midler til at få udført, så vi er
Henning N. Lund stor tak skyldig for at have sponsoreret det nye loft
samt lysdæmper i konfirmandstuen. Arbejdet blev udført på 4 dage i
begyndelsen af januar, og vi har allerede konstateret at lydforholdene
og akustikken er væsentlig bedre end før, ja faktisk helt perfekt. TAK!

Sogneindsamling 2017
Der er en meget stærkt tradition for, her i pastoratet, at vi bakker op om
sogneindsamlingen til fordel for Folkekirkens Nødhjælps arbejde
blandt verdens mest udsatte. Her hos os, er det konfirmanderne der er
de primære indsamlere, men vi kan ikke dække alle husstande i hele
pastoratet kun ved konfirmandernes hjælp. Derfor håber vi, at der er
nogle af kirkebladets læsere, der vil melde sig som chauffører og
indsamlere den 12. marts i år! Indsamlingen foregår ml. 10.00-13.00.
Hvis du vil hjælpe, så kontakt vores indsamlingsledere:
Alma Tougaard, Sjørslev på 51 78 60 95 - Else Mikkelsen, Lysgård på
24 60 89 26 - Arne Ottosen, Almind på 22 17 26 04
Fra Folkekirkens Nødhjælps hjemmeside har jeg ”sakset”: Søndag den
12. marts inviteres du med ud og samle ind til verdens fattigste.
Gør en verden til forskel Det tager kun tre timer af din forårssøndag at
samle ind – men det gør en verden til forskel for mennesker, der intet
har i dag. Når du går en rute kan Folkekirkens Nødhjælp give:

Fem familier en køkkenhave, der sikrer mad og indtægt - 25 mennesker
midlertidigt husly efter en katastrofe-30 flygtningebørn næringsrig mad
i en måned
Der er brug for dig Du kan tilmelde dig som indsamler året rundt. Vi
kontakter dig, når indsamlingen nærmer sig, og fortæller dig præcis,
hvad du skal gøre. Omkring 20.000 frivillige går på gaden, når vi samler
ind. Men der er altid brug for flere, som vil bidrage til en givende
søndag på tværs af generationer og grænser. Tag en ven med – eller
hele din familie - og se, hvem der samler mest ind!
Det går pengene til Pengene går til nogle af verdens allerfattigste og
mennesker i nød ud fra princippet ’hjælp til selvhjælp’. Vi arbejder i 24
lande med katastrofehjælp, minerydning, menneskerettigheder og
bæredygtig udvikling.
Mon det nytter? Det nytter – og det virker. Vi holder skarp kontrol med
korruption, og regner omhyggeligt på projekter, så de gavner mest
muligt og bærer sig selv, når vi rejser igen. Siden vores første
indsamling i 1999 har frivillige samlet godt 210 millioner kroner, som
har bedret livet for millioner af mennesker udsat for sult, sygdom,
minefare, tørke, oversvømmelser, overgreb, frarøvelse af jord og anden
ekstrem uretfærdighed. Vi er derude - og ser fremgang hver dag.
Hver en krone har gjort forskel.

Det sker i pastoratet i februar og marts
Foredrag om Luther v. sognepræst Inge Mader
1.februar kl. 19.30 i pastoratets konfirmandstue i Sjørslev
Inge Mader fortæller: ”Det er i år 500 år siden munken Martin Luther
slog sine 95 teser op på kirkedøren i Wittenberg – det kom til at betyde
en deling af den kristne kirke, som også fik stor betydning for os, her i
Danmark. I 2015 var jeg sammen med de øvrige præster i Viborg

Domprovsti på studietur til bl.a. Wittenberg og det er mundet ud i
følgende foredrag: ”Luther er slet ikke kedelig – indtryk fra en studierejse til
Luther-land”.” I forbindelse med foredraget serveres der
kyndelmissepandekager til kaffen. Det er gratis at deltage og det
kræver ingen forudgående viden om Martin Luther. Aftenen vil blive
fulgt op med filmen Luther – se omtale v. 23.2. Der er intet krav om, at
man deltager i begge dele.
Et af de mest kendte portrætter
af Martin Luther, malet af Lucas
Cranach d. ældre i 1529. En kopi
af maleriet hænger på borgen
Wartburg.
Foto Inge Mader, juni 2015

Gospeldag i pastoratets konfirmandstue i Sjørslev 4.februar kl. 9.30
Laila Trier Hjørnholm holder igen i år en gospeldag – kom og vær med,
vi har det sjovt og lærer nye sange. Vi begynder kl. 9.30 med kaffe og
rundstykker. Til frokost serveres en sandwich. De sange/salmer der
øves får man med hjem i kopi.
Dagen slutter med en lille ”koncert” for alle interesserede i Sjørslev
kirke kl. 15.30. Tilmelding til Inge Mader senest 1. februar
på imje@km.dk – det koster kr. 100, - at være med og alle er velkomne.

Onsdag den 8. februar kl. 17.00 i Almind Kirke - Gud og spaghetti
Børnegudstjeneste i Almind Kirke med efterfølgende fællesspisning i
Almind Forsamlingshus. Alle er velkomne, men for at deltage i
spisningen, som er gratis, skal man være tilmeldt hos Inge Mader senest
den 7. februar!
Gudstjenester på Plejecenter Solgården i Sjørslev
Torsdag den 2. februar og torsdag den 9. marts kl. 10.00 (NB, det er
IKKE den første torsdag i marts). Efter gudstjenesten er der kaffe
sammen med beboerne. Alle er velkomne til gudstjeneste.
Livsmodsgruppen mødes tirsdag den 7. februar og tirsdag den 7.
marts kl. 14.00-16.00
Møderne foregår i Pastoratets konfirmandstue i Sjørslev. Gruppen er
åben for alle, der har mistet ægtefælle/livsledsager. Alle
enker/enkemænd er velkomne også nye medlemmer. Inge Mader kan
kontaktes for nærmere oplysninger.
Søndag den 12. februar kl. 10.00 i Almind Kirke

En anderledes gudstjeneste, hvor vi sætter fokus på nogle af de nye
salmer, der er skrevet siden salmebogen udkom i 2003. Vi vil denne
søndag udelukkende synge fra det nye tillæg 100 salmer. Vi vil øve
dem sammen og synge dem. Vi vil få lidt at høre om tekster, forfattere,
komponister og melodier. Prædikenen vil derfor denne søndag være
ganske kort, men alle søndagens tekster og bønner vil blive brugt – vi
følger strukturen i højmessen, og sætter fokus på de nyeste salmer.
Denne dag vil blive fulgt op af en sangaften i Konfirmandstuen – se

under 23. marts. Det er ikke en forudsætning for at komme i kirke den
12. februar, at man også deltager den 23. marts.
Litteraturstudiekreds
Onsdag den 22. februar og onsdag den 29. marts kl. 19.30
Alle er velkomne på disse aftener i pastoratets konfirmandstue - også
nye medlemmer! Der samtales om månedens bog og så er der kaffe og
ofte en bredere samtale om, hvad man måtte have læst, eller har lyst til
at læse. For information om, hvad vi læser de enkelte gange kontakt
Agnes Pugflod på 86 63 85 10 eller agnespu@outlook.com
Torsdag 23. februar kl. 19.00 Filmen ”Luther”
Filmen vises i pastoratets
konfirmandstue i Sjørslev. Luther
er en tysk-amerikansk film fra
2003, instrueret af Eric Till og
baseret på Martin Luthers liv.
Martin Luther bliver i filmen
spillet af Joseph Fiennes, og
andre medvirkende er bl.a.
Alfred Molina, Bruno Ganz og
Peter Ustinov. Der vil være en
kaffepause midt i filmen, hvor
der sælges kage til fordel for
Folkekirkens Nødhjælps
Sogneindsamling. Vi hjælper på
den måde konfirmanderne med
at hjælpe – og måske vinde en tur
i Tivoli igen i år!
Fastelavnsgudstjenester for børn - søndag den 26. februar
Kl. 10.00 i Almind Kirke og kl. 13.00 i Sjørslev Kirke
Obs også i Sjørslev er gudstjenesten i år i kirken! Begge gudstjenester er
ved sognepræst Trine Hostrup – så må vi håbe hun kan gætte hvad alle
børnene er klædt ud som! Alle er velkomne i kirkerne, det gælder også

for voksne, at man er velkommen til at møde udklædt! Se
Landsbyposten/Kontaktbladet for oplysninger ang. tøndeslagning i de
enkelte sogne.
Fyraftensandagter torsdage kl. 17.00 i fastetiden
Trine Hostrup og Inge Mader holder hver torsdag i tiden mellem
fastelavnssøndag og palmesøndag fyraftenandagter kl. 17.00 på skift i
kirkerne (se gudstjenestelisten). Det vil være korte gudstjenester, hvor
der til hver gudstjeneste er et tema. Oversigt over temaerne udleveres i
forbindelse med den første gudstjeneste. Den sidste af andagterne vil
have et lidt andet præg, da det er en børnegudstjeneste, torsdag den 6.
april ”Gud og Spaghetti”, hvor vi kommer hele påsken igennem i
børnehøjde, inden vi spiser aftensmad sammen. Se næste nr. af
kirkebladet.
Canada-aften torsdag den 9. marts kl. 19.30 v. Lone Sørensen
I Almind Kultur- og Forsamlingshus, Rindsholmvej, Almind
En aften om Canada ved tidligere Almind-pige Lone Sørensen fortæller
om sine oplevelser i Canada, hvor hun nu bor. Alle er velkomne, kaffe
og brød medbringes.
Hjælp konfirmanderne med at hjælpe!
11.-12. marts afholder vi konfirmandlejr for årets konfirmander og en
som en del af lejren samler konfirmanderne ind i hele pastoratet,
søndag den 12. marts som led i Folkekirkens Nødhjælps
Landsindsamling. Indsamlingen foregår fra ca. 10.00-13.00. Vi beder jer
om at tage rigtig godt imod konfirmanderne, når de ringer på hos jer!
Hjælp dem med at hjælpe. Hvis de er det konfirmandhold, der samler
mest ind på landsplan, så kan de vinde en tur til København med besøg
hos Folkekirkens Nødhjælp og en Tivoli-tur. Vores konfirmander har
vundet de 2 første konkurrencer – så hjælp dem med at vinde for 3. år i
træk – og husk at I derved støtter arbejdet blandt verdens fattigste!
Frem mod den 12. marts vil der være forskellige aktiviteter, hvor
konfirmanderne f.eks. sælger kage, hvor overskuddet fra salget går til
indsamlingen. Det er også muligt at donere et beløb, hvis man f.eks.

ikke er hjemme den 12. marts. Henvendelse kan ske til en af
indsamlingslederne (se nedenfor) eller til Inge Mader.
Har du en god ide til at hjælpe konfirmanderne til at vinde, så kontakt endelig
Inge Mader – og hold øje med pastoratets hjemmeside og facebookside for
initiativer, der ikke nåede med i kirkebladet.
Sangaften v. organist Maria Kristiansen torsdag den 23.marts kl. 19.00
Vi synger sammen i pastoratets konfirmandstue i Sjørslev. Ved
gudstjenesten den 12. februar stiftede vi bekendtskab med nogle af de
nye salmer fra ”100 salmer”. Denne aften synger vi endnu flere af dem
og meget gerne på opfordring fra deltagerne. Maria Kristiansen spiller
selvfølgelig til og der serveres kaffe og kage i løbet af aftenen. Alle er
velkomne og det er ikke en forudsætning, at man har deltaget den 12.
februar i Almind, alle kan være med.
X i kalenderen:
6.4. – Børnegudstjeneste i Sjørslev
25.4. – Koncert med Erik Sommer
25.5. – Kirkevandring
31.5. – Årets sogneudflugt for ældre og alle andre, der har tid og lyst.
Turen går i år til Kongenshus Hede, som en opfølgning på udstillingen
”Hedens Ansigter”, som ca. 30 så den 4. januar i Viborg. Man kan
sagtens deltage i udflugten uden at have været med i januar.

Siden sidst
Døbte i Sjørslev kirke
4. december 2016: Herman Kühlwein Laugesen, Birgittelyst
Døbte i Lysgård kirke
27. november 2016 Johanne Dalgaard Pedersen, Dollerup
Døde/begravede i Sjørslev sogn
02. december 2016: Lissi Antonette Møller, Solgården, Sjørslev
17. december 2016: Karl Aage Christensen, tidl. Demstrup
20. december 2016: Ib Oluf Hansen, Demstrup
28. december 2016: Erling Martin Kromann Eriksen, Demstrup
14. januar 2017: Elise Hejberg Jensen (Lis Big), Sjørslev
19. januar 2017: Gerda Kathrine Nielsen, Solgården, Sjørslev
Døde/begravede i Almind Sogn
10. december 2016: Jørn Andersen, Almind

Nytårskoncerten 8. januar 2017 med Jesper Lundgaard. Ved det efterfølgende
kaffebord i Sognegården, hørte vil lidt om livet med sangen!

KIRKEBILEN Thorning Taxi er stoppet med at køre taxi, så indtil vi
finder en anden løsning, kan man ringe til formand Else Lund på tlf.
24 60 89 26 senest dagen før man har brug for transport.
KONFIRMANDSTUEN er hele pastoratets og er beliggende Adelvej 3,
Sjørslev, 8620 Kjellerup
Kontakt
Sognepræst (100%) Inge Mader Jensen tlf. 86 66 70 48/29 33 64 02
imje@km.dk Adelvej 3, Sjørslev, 8620 Kjellerup, ingen fast træffetid.
Sognepræst (25% ) Trine Hostrup, tlf. 40 49 28 08 thd@km.dk
Træffes i forbindelse med gudstjenester og arrangementer
Præstesekretær/kordegn: Jannie Mølgaard, tager sig af alle henvendelser
vedr. registreringer (fødsel, navngivning, dåbsbestilling,
navneændring, attestudstedelse, vielsesbestilling, registrering af
dødsfald o.a.) på JAM@KM.DK
Onsdage (fra 1.1.2017) træffes Jannie Mølgaard på kirkekontoret, Adelvej 3,
Sjørslev fra 9.00-12.00 og i samme tidsrum på telefon: 86 66 70 48.
Formand for menighedsrådet Else Lund tlf. 24 60 89 26 og landhus@gmail.com
Kirkegårdenes personale:
Sjørslev: Graver Karsten Mønsted 86 66 77 39
Almind: Graver Arne Møller Jensen 20 78 68 79
Lysgård: Graver Svend Svendsen 60 77 68 79
For øvrige kontakter og oplysninger om aktiviteter se
www.sjorslevkirke.dk www.almindkirke.dk og www.lysgaardkirke.dk
eller www.sogn.dk
Man kan også se pastoratets facebookside (hvis man ikke er
facebookbruger kommer man ind via hjemmesiden). Der ligger masser
af billeder fra begivenheder i pastoratet på facebooksiden, så tag et kig!

Gudstjenesteliste
Februar
02. Sjørslev 10.00
Solgården
04. Sjørslev 15.30
Mini – gospel koncert Se omtale
05. Sjørslev 10.00
Sidste søndag e. H3K
08. Almind 17.00
Gud og spaghetti Se omtale
11. Sjørslev 11.00
Lørdagsdåb
12. Almind 10.00
Septuagesima Se omtale
19. Lysgård 10.00
Seksagesima
25. Sjørslev 15.00
Minikonfirmandafslutning
26. Almind 10.00 og Sjørslev 13.00
Fastelavn

IMJE
IMJE
IMJE
IMJE
IMJE
IMJE
IMJE
THD

Marts
02 Sjørslev 17.00
04. Almind 11.00
05. Lysgård 10.00
09. Sjørslev 10.00
09. Almind 17.00
12. Sjørslev 09.15
16. Lysgård 17.00
19. Almind 10.00
23. Sjørslev 17.00
25. Sjørslev 11.00
26. Lysgård 10.00
30. Almind 17.00

Fyraftensandagt Se omtale
Lørdagsdåb
1. søndag i fasten
Solgården
Fyraftensandagt
2. s. i fasten INDSAMLING
Fyraftensandag
3. s. i fasten
Fyraftensandagt
Lørdagsdåb
Midfaste
Fyraftensandagt

IMJE
IMJE
IMJE
IMJE
IMJE
IMJE
THD
THD
IMJE
IMJE
IMJE
THD

April
02 Sjørslev 10.00

Mariæ Bebudelsesdag

THD

