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Menighedsrådet
Menighedsrådet ønsker jer alle et rigtig godt nytår, og samtidig også en tak
for det gamle år.
På Menighedsrådsmødet den 27. november 2018 konstituerede
Menighedsrådet sig på ny gældende for det nye kirkeår. Det gav ikke
anledning til nogen ændringer i forhold til tidligere. Det vil sige, som
kirkeværger fortsætter Ingerlise Rasmussen, Birgitte Dalsgaard og Aase
Kristensen i henholdsvis Sjørslev, Almind og Lysgård. Bitten Sivebæk
fortsætter som kasserer. Vores kontaktperson, med ansvar for vores ansatte
er Jette Johnsen. Næstformand og formand er Alma Tougaard og Else Lund.
Der er rigtig mange arrangementer i de kommende måneder. Se derfor
gerne andet steds i bladet, om der er noget, der lige præcis kunne være noget
for dig. Der er plads til alle. Sådan vil vi i hvert fald gerne have, det er.
Formand for Menighedsrådet, Else Lund

Søndag d. 10 marts samler hele Danmark ind til

Folkekirkens Nødhjælp
Denne indsamling deltager Sjørslev – Almind – Lysgård sogne også i. Hos os
er det konfirmanderne, der er de primære indsamlere, så tag godt imod dem,
når de kommer!
Indsamlingen i år går til verdens fattigste, som er ekstra hårdt ramt af
klimaforandringer. Overskriften for indsamlingen er ”For alt i verden”.
For at vi kan få en sum penge samlet ind i vore sogne, har vi brug for hjælp.
Både som indsamlere, men også som chauffører for konfirmander.
Så har du/I ca. 3 timer d. 10 marts og har lyst til at hjælpe verdens fattigste,
så meld dig/jer til en af indsamlingslederne, snarest muligt, dog senest 1.
marts.
Indsamlingsleder i Lysgård er Else Lund Tlf. 24 60 89 26 eller mail
landhus@gmail.com
Indsamlingsleder i Almind/Birgittelyst er Arne Ottosen Tlf. 22 17 26 04 eller
mail a1o@viborg.dk
Indsamlingsleder i Sjørslev er Alma Tougaard Tlf. 51 78 60 95 eller mail
Tougaard1@live.dk
Konfirmanderne vandt sidste år en konkurrence udskrevet af Folkekirkens
Nødhjælp om at være det hold i Danmark, der samlede mest ind (i
gennemsnit), og var derfor på besøg hos Folkekirkens Nødhjælp i København

og en tur i Tivoli! Vi håber, dette års konfirmander også er heldige – og det er
de, hvis I alle sammen støtter! Her er et par billeder fra sidste år!

Et interview med et fint menneske
I det sene efterår 2018 var vi på kaffevisit hos Laurits Lauritsen fra Vranum. Laurits
var kendt som en meget vidende og altid interessant person at tale med, og ideen om
at få ham til at fortælle om sit liv til Kirkebladet, havde vi haft et stykke tid. Et møde
blev arrangeret, og Laurits fortalte så levende, at nyheden om hans død en god måned
senere føltes uvirkelig. Laurits’ alder var godt nok høj, men han var i den grad tilstede
og bare så levende at tale med. Herunder et novemberinterview med et meget fint
menneske. Æret være Laurits Lauritsens minde.

Det er skønt at arbejde - det har aldrig været en plage!
Ordene er Laurits Lauritsens, og de bliver sagt med et varmt smil og med en
fast stemme, så man kan mærke, at det er, sådan, det er. Laurits har noget at
have sin mening i, han ved efterhånden noget om livet og nok også om
arbejde. Han er 96 år, og de seneste 72 har han boet i bakkerne i Vranum ved
Almind.
Der er nu ikke noget særligt at fortælle, siger Laurits, da vi sætter os til
kaffen. Det har han så faktisk ikke ret i, men det passer til Laurits at indlede
på den måde, det rimer godt med ham. Nøjsomhed, beskedenhed og jysk
underdriven er en del af ham, humør og humor er en anden. Laurits er en
levende fortæller.
De kom til gården sammen, han og Julie, det var lige efter krigen, og de
var lige blevet gift. Det blev de i Vinkel, for det var i det område, de begge var

vokset op - Vesterby, Randrup, Vinkel - og Julie havde tjent på en gård i
Vinkel, mens Laurits selv tjente et andet sted.
Det var en god familie, Laurits voksede op i. Han var den tredjeyngste af
syv, og sammenholdet var godt. Det mærkede han blandt andet, da han og
Julie ville starte for sig selv efter brylluppet. Her hjalp hans bror i Tapdruphede med økonomi, så de kunne komme i gang med både hest og føl, for det
var nødvendigt på gården i Vranum. Manden, der boede der før, var mælkekusk, så det var Laurits også først i 50’erne. Det var slidsomt og indtjeningen ikke stor, mens han og Julie arbejdede med at få deres eget op at stå.
Du kan ikke forestille dig landskabet i Vranum, da vi kom, fortæller
Laurits. Nu er der marker og levende hegn, dengang var meget af det hede
med lyng. Så der var en del at gøre. I mange år foregik det med hest foran
markredskaberne, og det var noget slidsomt, bakkerne er stejle. Men det gik
jo bedre og bedre, så en gang i slutningen af 1950’erne blev der råd til en Volvo
benzintraktor, det var en forandring. Men det var lettere med hest, for det var
svært at køre traktoren i bakkerne, siger Laurits.

Men hvordan var livet i og omkring Almind i gamle dage? Hvad lavede man,
når man ikke arbejdede? Laurits smiler og fortæller, at der jo ikke var så meget
tid, hvor man ikke arbejdede. Der var nok at se til. I den første tid gravede
Laurits tørv i Markskellet Mose en del af dagen og cyklede så hjem til de 20
tønder land bagefter. Man kunne godt være træt sådan en aften, siger han. Så
det meste med andre folk var samværet med de nærmeste naboer. Dem
fortæller Laurits længe om - han og Julie har haft et tæt og stærkt sammenhold
med naboer til alle sider - det har altid været godt, og der har aldrig været
besvær mellem nogen af os, fortæller han.

Men med tiden blev der mere fritid, og så kom Julie og Laurits mere ud.
Folkedans i Almind Forsamlingshus var en tid noget, der kom mange folk til,
og Julie og Laurits var glade for at være med. Desværre blev der til sidst skidt
tilslutning. Folk begyndte på andre ting, og så stoppede det. Men ellers mødte
man jo folk i Brugsen eller ved købmanden, hos slagteren eller måske andre
steder i Almind. Der var en del steder, man kunne træffe folk.
I 1960’erne skulle datteren Annelise tage kørekort, og så kunne Laurits og
Julie jo også tage et. Det gik, som det skulle, men Julie var hurtigere om at tage
det end Laurits, hun var god til at køre. Efter køb af Folkevogn blev verden
større, selv om det mest var i det lokale, den kom rundt. For eksempel til
familie, som det nu blev nemmere at træffes med. Udlandsture er det også
blevet til – fx til Frankrig, hvor Annelise har boet. De gør det anderledes i
udlandet, og Laurits slutter den del af fortællingen med at konstatere, at det
er en god egn, den vi bor i. Det har været godt at leve her.
Det har været et rigtigt godt liv, forstår jeg. Helbreddet har jo været godt, og
indtil de allerseneste år har Laurits faktisk aldrig brugt at spise tabletter, og
det skønner han på. Hans egen far led frygteligt af gigt, og det gjorde hans liv
svært på en måde, som Laurits’ eget ikke har været. Han brækkede dog en
gang et ben, og det var meget besværligt det år. Julie måtte tage meget mere
over, hun kunne heldigvis så meget.
Laurits fortæller, at noget af det, som gjorde det så godt var, at de var
sådan et godt hold, han og Julie.
De arbejdede sammen, og de
besluttede sammen, og sådan var
det godt. Julie er død for 14-15 år
siden, men lever tydeligt i mindet
- Laurits fortæller varmt om
sammenholdet mellem de to.
Laurits kan i øvrigt også fortælle
en del om krigen, og der ville også
være mere for dig at skrive om,
siger han. Alt det andet her er så
almindeligt. Han har på en måde
ret i begge ting - Laurits oplevede
som soldat at blive interneret af

tyskerne på Fyn, sidenhen at afslutte værnepligten i Thy i sommeren 1945, og
han er dermed en af de få tilbageværende første-håndsvidner til en meget
begivenhedsrig tid i Danmarks historie. Vi bliver enige om, at der kunne være
meget mere at skrive om der, men at det ”almindelige” liv faktisk måske er
det mest fantastiske at høre om - Laurits’ fortælling om glæden ved
sammenhold og arbejde har meget at give til alle os, som lever i en tid, hvor
meget af det praktiske er nemmere, og hvor sammenhold ikke er så
selvfølgeligt for alle, som det var for Laurits og Julie.
Vi fortsætter, og Laurits fortæller videre. Inger Kunz skænker kaffe, hun
hører også til vennekredsen. Hendes mand, Arne, har høstet for Laurits i
mange år, indtil afgrøden blev ændret til majs. Laurits og Inger fortæller bl.a.
om en fast høsttradition, som var, at når klokken slog 12 middag, så blev
mejetærskeren stoppet, og man samledes under et dejligt, skyggefuldt træ til
Julies dejlige hjemmesmurte madder med drikkevarer til. Høsten var altid et
af årets højdepunkter.
Man kan jo ikke have det meget bedre, siger Laurits. Vi har talt i mere end
en time, og nu er der en sundhedsperson på stuen, som afbryder. Laurits er
lige nu i aflastning på Klosterhaven. Han var dårlig for en tid siden, og det
har taget lidt på kræfterne. Så jeg kan kun sige tak for al den gode fortælling,
jeg har fået, og for det gode samvær undervejs - Laurits er spil levende,
nærværende og et varmt menneske at tale med.
Laurits selv ærgrer sig lidt over, at han ikke må ryge på stuen, for det er
nu rart, når man sådan drikker kaffe og taler sammen. Og selv om det i 2018
er almindeligt med rygeforbud de fleste steder, er det forståeligt, at Laurits
kan savne at ryge lidt tobak. Han har røget i 84 år nu, så det lægger man ikke
bare af sig.
Arne Ottosen

Familiegudstjeneste i Almind Kirke, søndag den 3. februar kl. 10.00
Dette års minikonfirmander fra Sjørslev, Almind og Lysgård medvirker ved
gudstjenesten, og vi kan allerede nu røbe, at temaet er ”Lys”. Det er for alle
aldre! Kom og vær med, det er ekstra festligt for minikonfirmanderne, hvis
der er mange med i kirken!

X i kalenderen……
5. april 2019 Maratonsang – vi synger fra Højskolesangbogen

NYHED!!! GOSPELKOR v. Laila Trier Hjørnholm
Det glæder os meget at kunne meddele, at vi
fremover har et gospelkor – for alle, der har
lyst at være med uanset tidligere erfaring!
Både mænd og kvinder er meget velkomne!
Koret går foreløbig under navnet ”Sjørslev
Gospel”. Koret mødtes første gang den 23.
januar, men der er hele 4 gange mere i foråret
+ en koncert/medvirken ved gudstjenesten,
den 14. april (Palmesøndag). Koret synger 3stemmigt, og der er tale om både nye og ældre
numre. De fire gange er alle onsdage fra 19.00-21.00 i pastoratets
konfirmandstue, og det er følgende datoer: 20. februar, 6. marts, 20. marts og
10. april. En sæson koster 100 kr.

Babysalmesang
I januar begyndte et nyt babysalmesanghold v. Laila Trier Hjørnholm – det er
i Sjørslev Kirke/Konfirmandstuen. Det er fredage og det er kl. 10.15 og for
børn under ét år. Det er stadig muligt at nå at være med på holdet! Det drejer
sig om følgende fredage: 1., 8., 22. februar - 1., 8. marts. kl. 10.15 i Sjørslev
Kirke. Det koster 100 kr. pr. barn.

Livsmodsgruppe v. Inge Mader
Gruppen er åbent fællesskab for alle enker/enkemænd – alle der har mistet
deres livsledsager. Enhver er velkommen og vil blive taget godt imod. Inge
Mader kan kontaktes for nærmere oplysninger. De næste mødedatoer er
tirsdag den 5. februar og tirsdag den 5. marts kl. 14.00-16.00. Vi mødes i
Konfirmandstuen (Adelvej 3, Sjørslev).

Torsdag den 7. februar kl. 14.30

Kyndelmissegudstjeneste på Solgården i Sjørslev
Vi vil synge lys-salmer. Inge Mader vil prædike om kyndelmisse og lys, og
der er kaffe efter gudstjenesten. Alle er velkomne til at deltage sammen med
borgerne på Solgården.

Viklet ind i blåt - Jakob Brønnum i Lysgård
I Aarhus eller København er byerne store nok til at trække publikum til at
afholde ”smalle” arrangementer som digtoplæsninger eller optrædener med
musik, som det ikke er meningen, man skal danse til. Fortolkning af litteratur,
refleksioner over digterens samlede værk - der skal et stort sted til. I november
var Lysgård kirke ramme om netop sådan et arrangement, og der var pænt
fyldt op, så sig ikke, at der aldrig kan ske noget anderledes på landet.
Det smalle arrangement: Forfatteren, digteren, kritikeren og teologen Jakob
Brønnum spillede og fortalte sig igennem højdepunkter i Bob Dylans værk.
Modige fortolkninger, skæve analyser, bud på fælles retning i de mange og
meget forskellige sange, som vi fik lov at høre.
Bob Dylan har efter Nobelprisen i 2016 haft masser af medieopmærksomhed, men for Brønnum er den amerikanske sangskriver tydeligvis et
meget ældre bekendtskab. En digter, han har kunnet spejle sig i eller en
sanger, hvis stemme og ord har sat tanker i gang. Mange af de spændende
tanker er nedfældet i bogen ”Sange ved himlens port”, 380 siders diskussion
om Dylans forhold til tro, død, kærlighed og liv.
I Lysgård fik vi lidt af det hele, og efterhånden i sangforedraget blev
retningen i det hele mere og mere tydelig. Jakob Brønnum ser Bob Dylan som
en vandringsmand eller en pilgrim, som altid er i bevægelse med håb eller
rastløs længsel som drivkraft. Netop de kvaliteter fik Jakob Brønnum stærkt
med i sine rustikke og anderledes udlægninger af Dylans sange.
Et af aftenens højdepunkter var sangen ”Tangled up in Blue”. En sang, som
fortæller om bevægelse på tværs af tid, om møder med mennesker, om
afskeder og ret meget om kærlighed, men mest om at være på rejse og at være
”låst fast” i bevægelse i dette liv. Et par linjer fra sangen:
The only thing I knew how to do
Was to keep on keepin’ on, like a bird
that flew
Tangled up in blue

Det eneste, jeg kunne helt godt
Var at blive ved med at blive ved, som
en fugl i flugt
Viklet ind i blåt

Der var masser af godt tankestof til alle vi, som var der. Der var forkølet sang
og rustikke arrangementer. Det var jo ikke pænt, men det var til gengæld
rigtig godt. Et smalt arrangement, men sådan nogle kan nemlig også lade sig
gøre i Lysgård kirke.
Arne Ottosen
Tjek Jakob Brønnum på litteratursiden.dk, alle Bob Dylans tekster kan findes på bobdylan.com.

Tirsdag den 19. februar kl. 19.00 i Lysgård Kirke

Beatles på orgel v. Maria Kristiansen og Caroline Hostrup Dige
I efteråret 2018 havde vi ”besøg” af Bob Dylan
– nu er det blevet tid til at høre om Beatles og
mange af deres fantastiske numre. Vores
dygtige
organist
Maria
Kristiansen vil vise os, at
Beatles’ udødelige sange kan
spilles på orgel, og gymnasieelev Caroline Hostrup Dige der
sin unge alder til trods (hun fylder 18 den 20. februar) er
ikke så lidt af en Beatles-ekspert, og hun vil fortælle for os!
Alle er velkomne!

Filmaften den 26. februar kl. 19.00 i pastoratets konfirmandstue
Fik du ikke set filmen om John Mogensens turbulente liv og store
talent i biografen, så kom og se med her! Det er gratis at være
med, og menighedsrådet sørger for, at der er lidt ”filmsnolder”.
Der vil senere på året blive et arrangement med John Mogensens
sange.

Litteraturkreds den 27. februar og den 27. marts 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! Vi mødes den sidste
onsdag i februar og marts. Lige nu vides ikke, hvad vi læser i februar, men
kontakt Agnes Pugflod fra Birgittelyst. Telefonnummer 60 84 14 01. Det er
hende, der har kontakten til Biblioteket og derfor véd, hvad vi læser.
3. marts kl. 9.30: Fastelavnsgudstjeneste i Almind Kirke
Gudstjenesten er fælles for hele pastoratet, og alle (både børn og voksne)
opfordres til at møde udklædte! Efter gudstjenesten er det muligt for børnene
at deltage i tøndeslagning i Almind Forsamlingshus.

Torsdag den 7. marts kl. 19.00 Sjørslev Kirke og konfirmandstue

Tro og tvivl – gudstjeneste og samtale
ved Trine Hostrup og Inge Mader
I det daglige går vi måske ikke rundt og bruger meget tid på, hvad vi tror på,
eller, hvad vi tvivler på? Eller om vi kan bruge Bibel og kirke til noget - udover
at vi kommer i kirken, når vi skal døbes, konfirmeres, giftes eller begraves.
Men direkte adspurgt, hvad svarer vi så – tror vi, tvivler vi?
Må jeg tvivle på Gud? Er der noget, der hedder ”at være rigtigt troende”.
Hvor går vi hen med vores tvivl og afmagt, og siger Biblen overhovedet noget
om det, som vi moderne mennesker kan bruge til noget; noget der giver håb?
Den 7. marts vil sognepræsterne i Sjørslev, Almind og Lysgård holde
temagudstjeneste med overskriften Tro og Tvivl. Vi begynder i Sjørslev kirke
kl. 19.00, hvor vi med baggrund i bibeltekster og salmer vil causere over
emnet.
Efter gudstjenesten fortsætter vi snakken i konfirmandstuen med debat og
diskussion – måske med udgangspunkt i erfaringer og levet liv – i hvert fald
er ordet frit, og vi glæder os til en spændende og forhåbentlig også
eftertænksom aften, hvor fokus er på noget, vi normalt ikke deler med eller
taler med hinanden om.

Søndag den 17. marts kl. 14.00 i Sjørslev Kirke

Nørklegudstjeneste!
Om du hækler, syr, strikker eller broderer så kom og vær med denne
eftermiddag. At sidde med sit håndarbejde er ren afslapning og nærmest
meditation for de fleste (når bare mønstrene ikke driller). Inge Mader vil binde
gudstjeneste og håndarbejde sammen via bøn, salmer og tekster, så vi alle
forhåbentlig opdager, at den ro, vi finder i håndarbejdet, også har at gøre med
gudstjenestens ro. Efter gudstjenesten drikker vi en kop kaffe i
konfirmandstuen. Alle er velkomne – både mænd og kvinder.
ALT hvad der foregår i pastoratet, det fremgår også af vores
hjemmeside!
Skriv: www.sjorslevkirke.dk eller www.almindkirke.dk
eller www.lysgaardkirke.dk og du kommer ind på siden, som er
fælles for alle tre kirker! Giv vores Facebookside et «like» og følg
siden, så véd du også, hvad der foregår i pastoratet.

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
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.
KONFIRMATION: Så langt ud i fremtiden, vi overhovedet kan tænke,
er der konfirmation den første søndag i maj i Sjørslev Kirke og den
anden søndag i maj i Almind og Lysgård kirker!

Gudstjenesteliste for Sjørslev-Almind-Lysgård Pastorat
Februar – Marts 2019

03. februar

Almind

10.00

Familiegudstj. *) IMJE

7. februar

Solgården

14.30

Kyndelmisse *)

IMJE

10. februar

Sjørslev

10.00

Sidste s.e.h3k.

IMJE

17. februar

Lysgård

10.00

Septuagesima

THD

19. februar

Lysgård

19.00

Beatles på orgel *)

24. februar

Sjørslev

10.00

Seksagesima

IMJE

03. marts

Almind

09.30

Fastelavn *)

IMJE

7. marts

Sjørslev

19.00

Tro og tvivl *) THD/IMJE

10. marts

Sjørslev

09.30

Indsamling *)

IMJE

17. marts

Lysgård

10.00

2. s. i fasten

IMJE

17. marts

Sjørslev

14.00

Nørklegudstj *)

IMJE

24. marts

Almind

10.00

3. s. i fasten

THD

31. marts

Sjørslev

10.00

4. s. i fasten

THD

THD = Trine Hostrup IMJE = Inge Mader
*) Se omtalen inde i bladet

