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Menighedsmøde torsdag den 8. november kl. 19.00 i
Konfirmandstuen
Kære alle i menigheden, menighedsrådet vil gerne udbrede kendskabet
til, hvad menighedsrådet rent faktisk går og laver. Så derfor vil vi gerne
opfordre jer til at dukke op til Menighedsmødet torsdag den 8.
november kl. 19.00. På Menighedsmødet vil vi gerne fortælle om de
aktiviteter, der er sket det sidste år, samt præsentere, hvad vi forestiller
os, der skal ske det næste års tid, og høre jeres mening og ideer. Om
ikke andet så duk op og få et par hyggelige timer sammen med os og
andre. Der skal nok være kaffe på kanden. Hvis I har forslag til
aktiviteter, præsterne og menighedsrådet med fordel kan arrangere,
hører vi meget gerne om jeres ideer. Else Lund, formand
Livsmodsgruppen
Gruppen er åbent fællesskab for alle enker/enkemænd – alle har mistet
deres livsledsager. Enhver er velkommen og vil blive taget godt imod.
Inge Mader Jensen kan kontaktes for nærmere oplysninger. Næste
mødedato er tirsdag den 2. oktober kl. 14.00-16.00, tirsdag den 6.
november kl. 14.00-16.00. Mødested Konfirmandstuen i Sjørslev.
Onsdag den 3. oktober kl. 19.30 i Konfirmandstuen: 100 år med
højskolesangbogen v. tidl. højskoleforstander Birgitte Hansen.

Birgitte Hansen har sammensat en blandet buket af ældre og nyere sange
fra Højskolesangbogen – et stykke levende kulturhistorie. Undervejs
fortæller hun om sangene, som hun har levet tæt sammen med gennem
mange år som højskoleforstander. Der serveres kaffe og kage.
Fælleskørsel.

Gudstjenester på Solgården i Sjørslev
Torsdag den 4. oktober kl. 10.00 Høstgudstjeneste 0. klasse fra
Trekløverskolens Sjørslev afdeling kommer på besøg og synger en sang
eller to i forbindelse med gudstjenesten. Fællesrummet er pyntet fint op
til høst! Torsdag den 8. november kl. 14.30 Alle Helgens gudstjeneste.
Denne dag mindes vi de, der i årets løb er afgået ved døden i Sjørslev
Sogn. Alle er velkomne til gudstjenesterne på Solgården, der er kaffe og
småkager efter gudstjenesterne. Kirkebilen kan bestilles.
Temagudstjenester v. Trine Hostrup og Inge Mader i Almind Kirke
Temaet er kærlighed (Guds, vores,
det enkle og det svære).
Følgende datoer: 16.10. og 27.11.
kl. 18.00 i Almind Kirke.
Gudstjenesterne varer ca. 3
kvarter.
Begge
præster
medvirker.

Torsdag den 25. oktober kl. 18.30 Herren, herrer og hakkebøf
En aften KUN for mænd i Sjørslev Kirke og i Konfirmandstuen

Så er der igen et arrangement udelukkende for mænd – vi starter i
Sjørslev kirke, hvor Inge fortæller om Herren. Pude må gerne
medbringes! Efterfølgende spiser vi hakkebøffer i pastoratets
konfirmandstue. Pris pr. person 50 kr. – Tilmelding til Inge Mader på
imje@km.dk senest 20. oktober. Tag naboen med og mød op til en
hyggelig mandeaften. Kvindeaften bliver i januar 2019 (den 31.1.).

Lørdag den 27. oktober kl. 10.00 Pilgrimsvandring fra Almind til
Lysgård for konfirmander og andre v. Inge Mader og Trine Hostrup.
Vi begynder i Almind kirke med en andagt og går sammen til Lysgård,
i samtale og stilhed gennem naturskønne områder. Når vi ankommer til
Lysgård Kirke, holder vi en kort andagt også der. Alle er velkommen til
at deltage. Husk, at det kan være en god ide at sørge for, at der står et
par biler v. Lysgård Kirke, så man kan komme retur til Almind uden at
skulle gå de ca. 7 km. igen.
Søndag den 28. oktober kl. 10.00 BUSK gudstjeneste i Sjørslev kirke

Gudstjeneste i børnehøjde! BUSK betyder Børn – Unge – Sogn – Kirke.
Temaet for gudstjenesten er: At være tegnet i Guds hånd!
Årets konfirmander medvirker ved gudstjenesten, som alle er velkomne
til at deltage i. Det betyder meget for konfirmanderne, er der kommer
nogen og bakker op.
Tirsdag den 30. oktober kl. 19.30 Filmaften i Konfirmandstuen
Så begynder vinterens filmklub igen. Den første aften skal vi se ”Den
enfoldige morder”. Det har vi før forsøgt, men denne gang lover vi, at
der er danske undertekster! Det koster ikke noget at være med til at se
filmen. Der serveres lidt godt til ganen, og vi taler lidt om filmen, når vi
har set den. Alle er velkomne!

Litteraturkreds den 31. oktober og 28. november
kl. 19.30 i Konfirmandstuen
Har du lyst til at læse og være med til at tale om læseoplevelsen med
andre ”bogorme”, så er Litteraturkredsen lige noget for dig! Lige nu
vides ikke, hvad vi drøfter i oktober og november, men kontakt Agnes
Pugflod fra Birgittelyst. Det er hende, der har kontakten til Biblioteket,
og derfor ved, hvad vi læser. Hendes telefonnummer er: 60 84 14 01.
Alle Helgens Gudstjenester, søndag den 4. november
I alle pastoratets 3 kirker afholdes der Alle Helgens gudstjeneste. Alle er
velkomne til disse gudstjenester, hvor de, der har mistet i årets løb i vore
sogne vil modtage en særlig invitation til at være med. Der vil være
navneoplæsning i løbet af gudstjenesten og mulighed for lystænding.
Døden og sorgen får plads, men livet og lyset og opstandelsestroen vil
danne rammen om gudstjenesten, som vil være den samme i alle tre
kirker, dog ikke hvad angår navneoplæsningen.
Søndag den 11. november kl. 11.00 i Almind Kirke
Fredsgudstjeneste v. Inge Mader.
Vi markerer 100 året for afslutningen af 1. verdenskrig

I den elvte time på den elvte dag i den elvte måned i 1918 trådte
våbenstilstanden i kraft, og 1. verdenskrig anses derfor for afsluttet på
dette tidspunkt. Det er dagen, englænderne kalder ”Remembrance Day”,
eller i daglig tale Poppy Day, fordi dagen markeres v. salg af de røde
valmuer, der sættes v. mindesmærker rundt i London og hele England
kranse lavet af røde valmuer. Vi synger bl.a. Befal du dine veje og Vor
Gud han er så fast en borg. Prædikenen vil tage udgangspunkt i fred og
forsoning, den gang og i dag!

Tirsdag den 13. november kl. 19.30 i Lysgård kirke:
Bob Dylans sange v. cand.theol. og forfatter Jakob Brønnum.
Jakob Brønnum er Bob Dylan ekspert og vil denne aften give os et indblik
i Bob Dylans vidtspændende karriere, primært ved at fremføre hans
sange. Bob Dylan er i dag en af rockmusikkens ”grand old men”, en af
de største, nulevende kunstnere overhovedet. Han er også en endog
meget stor forfatter med sine mere end 500 sangtekster. Så Bob Dylan er
ikke bare noget fra 1960'erne. Han er aktiv og giver stadig koncerter
verden over. For et par år siden modtog han Nobelprisen i litteratur.

Jakob Brønnum har skrevet en bog om Dylans tekster, og i aftenens
koncert fortolker han et udvalg af Dylans bedste sange. Han har fortolket
Dylan ved kirkekoncerter over hele landet. Mellem sangene fortæller han
om nobelpristagerens sange.
Brodér en linje fra din yndlingssalme!
Søndag den 18. november kl. 14.00 i Konfirmandstuen i Sjørslev

”Brodér en linje fra din yndlingssalme” er et projekt i Viborg Stift, der
løber hen over vinteren 2018/19.

Det vil vi i vore sogne gerne være en del af. Tænk en gang, at kunne få
sin yndlingssalmelinje til at indgå i en meget større sammenhæng
Vi indbyder alle, der har lyst til at komme søndag den 18. november,
hvor Ingerlise Rasmussen og Birgitte Dalsgaard fra menighedsrådet vil
fortælle om en inspirationsdag om projektet, de har været med til, hvor
det bl.a. blev understreget, at man IKKE behøver at være broderiekspert
for at være med her! Denne søndag kan blive efterfulgt af flere, hvis der
er interesse for det. Man skal selv medbringe et stykke stof (min. 26x26
cm), f.eks. gamle duge, nål og meget gerne det garn, man vil bruge
(brodergarn, uldgarn osv.) – har man ingen af delene, men gerne vil være
med, så kom alligevel! Vi håber, at vi her fra os kan bidrage til
udstillingen den 6. april i Domkirken i Viborg. Der er kaffe på kanden og
et stykke kage denne eftermiddag.

Søndag den 18. november kl. 17.00 i Sjørslev Kirke
Gudstjeneste i børnehøjde

Gudstjenesten handler om kærlighed, lys og mørke, tid og evighed.
Vi går over i konfirmandstuen og spiser sammen, når gudstjenesten er
slut! Det er for børn i alle aldre – og vi skal bl.a. synge nogle af de
fagtesange, nogle af os lærte i ”sommerkirke for børn”. De er lette at lære,
så alle kan være med, også selv om de ikke kender dem i forvejen. Alle
er velkomne, men for at der skal være mad nok til alle, så er der
tilmelding til Inge Mader senest torsdag den 15. november!

Mandag den 19. november kl. 14.00: Sogne-eftermiddag i Almind
Kultur- og Forsamlingshus m. Domprovst Thomas Frank

I samarbejde med Almind Pensionistforening afholder vi sogneeftermiddag. I efteråret 2017 foretog Viborgs domprovst Thomas Frank
en kajakrejse på mere end 3000 km gennem de russiske floder. Her fulgte
han i vikingernes spor, som for mere end 1000 år siden foretog den
samme rejse på deres togter. Thomas Frank vil denne eftermiddag
fortælle om sine oplevelser på den til tider barske kajaktur og vise
billeder og film fra rejsen. Han medbringer også kajakken og andet
udstyr fra turen, som der vil være mulighed for at stille spørgsmål til.
Entre 50 kr., der serveres kaffe og kage. Kirkebil kan bestilles!
Torsdag den 29. november kl. 19.30 i Konfirmandstuen
”Indenfor og Udenfor” Foredrag v. Samuel Frederiksen

Samuel Frederiksen, tidl. skoleinspektør og som vi her hos os kender
som en dygtig organist, der af og til vikarierer, når Maria Kristiansen

holder ferie, fortæller om indenfor og udenfor Frelsens Hær. Samuel
har skrevet en bog om sit eget liv med Frelsens Hær og efter Frelsens
Hær. Foredraget omfatter også en del sang og musik. Menighedsrådet
er vært v. kaffe og kage. Fælleskørsel
Siden sidst (til og med 1. september 2018)
Dåb
08.04. Lysgård Kirke, Rebecca Ea Tarne, Viborg
21.04. Sjørslev Kirke: Nor Nonbo, Sjørslev
01.07. Sjørslev Kirke: Thea Alstrøm Dam Jakobsen, Demstrup
21.07. Sjørslev Kirke: Lucas Sand Østergaard, Aalborg
19.08. Magnus Pihl Rasmussen, Skelhøje
Vielser
21.04. Sjørslev Kirke: Vibeke Signe Christensen og Allan Jensen Nonbo, Sjørslev
19.05. Sjørslev Kirke: Henriette Heiberg Iversen og Anders Dalsgaard Just Nielsen,
Viborg
02.06. Lysgård Kirke: Christina Dige Sloth Johansen og Marc Malthesen Elgaard,
Bjerringbro
30.06 Sjørslev Kirke: Louise Mørk Skat Poulsen og Michael Dahl Petersen,
Demstrup
28.07. Sjørslev Kirke: Anne-Lena Tougaard og Mark Obel Kattenhøj, Viborg
18.08. Sjørslev Kirke: Heidi Mønsted og Mark Knudsen Kjærgaard, Tøndborg
25.08 Lysgård Kirke: Mette Hjuler Hansen og Jørgen Simmelsgaard, Lysgård
01.09. Sjørslev Kirke: Anette Sand Svendsen og Martin Bonderup Østergaard,
Aalborg
01.09. Almind Kirke: Sandra Pernille Tougaard og Kenneth Klitte Pedersen,
Birgittelyst
Dødsfald:
02.03. Almind: Willy Flemming Rasmussen, Tjele
17.04. Sjørslev: Evald Laursen, Demstrup
30.04. Almind: Carsten Herman, Almind
15.05. Almind: Valdemar Hartvig Salomonsen, Birgittelyst
25.05. Sjørslev: Aksel Bent Lyngsø, Sjørslev
30.05. Sjørslev: Johan Kromann Eriksen, Demstrup
06.06. Sjørslev: Johanne Mogensine Madsen, Solgården
12.06. Sjørslev: Egon Christensen, Bjerringbro
02.07. Lysgård: Kirsten Ingerman Nielsen, Lysgård
11.08. Sjørslev: Martin Petersen, Solgården
11.08. Sjørslev: Mette Marie Primdahl Andersen, Solgården
21.08. Sjørslev: Gunvad Margrethe Pedersen, Thorning
22.08. Lysgård: Kasper Frøstrup Knudsen, Skelhøje

KONKURRENCE!

I præstegårdshaven står et skur.....
Søndag den 9. september blev det nye ”skur” i præstegården ”indviet”.
Arne Ottosen fra menighedsrådet holdt en gribende, morsom, filosofisk
tale til og om skuret og de mennesker (mænd) der står bag opførelsen.
Men hvad skal det hedde? For det er jo andet og mere end et skur!

Kære alle – forslag modtages med glæde! Og der vil være en præmie til
det forslag, der får flest stemmer på menighedsmødet den 8. november i
Konfirmandstuen! På den måde er det ikke kun menighedsrådet og
præstegårdens beboere, der bestemmer, men alle, der møder op på
aftenen, har en stemme!
Derfor: indsend navneforslag til Inge Mader på imje@km.dk senest den 7.
november!
Både børn og voksne kan deltage i konkurrencen, og præmien vil blive
justeret i forhold til alderen på vinderen! I øjeblikket kaldes skuret for
”Sommerens Hvile”, for det vil være her, havemøblerne hviler sig, til det
igen bliver sommer i Danmark!

Pastoratsoplysninger
KONFIRMANDSTUEN er hele pastoratets! Adressen er 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.
Begge præster kommer gerne på sygebesøg eller andre besøg, ring og aftal
nærmere, hvis du har brug for et besøg.
Kordegn: (al personregistrering, derfor også udstedelse af attester)
Jonna Schmidt Jensen Kirkekontoret, Kirkebakken 8, 8620 Kjellerup
jsj@km.dk – telefon 2488 5352. Træffes mandag, onsdag og fredag 9.00 –
12.00 og torsdag 14.00 – 17.00 eller efter aftale.
Menighedsrådsformand Else Lund tlf. 2460 8926 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 se www.sjorslevkirke.dk
www.almindkirke.dk og www.lysgaardkirke.dk eller www.sogn.dk
KIRKEBIL og FÆLLESKØRSEL
Ring til Frederiks Taxi, tlf.: 86 66 10 45 senest kl. 18.00 dagen før
gudstjenesten/arrangementet. Det koster 20 kr., som afleveres til
chaufføren.
”Fælleskørsel” Ved de arrangementer, der i kirkebladet er markeret med
”fælleskørsel” møder man op en ½ time før begyndelsestidspunktet v.
sin sognekirke og får kørelejlighed til det sted i pastoratet, arrangementet
foregår.

Gudstjenesteliste for Sjørslev-Almind-Lysgård Pastorat
Oktober-november 2018
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THD = Trine Hostrup IMJE = Inge Mader
*) Våbenhus kaffe efter gudstjenesten
**) Se omtalen inde i bladet

