Kirkeblad for
Sjørslev-Almind-Lysgård
Pastorat
Nr. 4 juni-juli 2020

Menighedsrådet og sognepræsterne fortæller:
Vi har valgt at udgive et meget lille nummer af kirkebladet denne gang,
da aktiviteterne i vores pastorat langt fra er oppe i fulde omdrejninger
endnu. Vi er utroligt glade for, at det er muligt at komme i kirke igen, og
i skrivende stund må der efter gældende regler være 20 kirkegængere i
Lysgård kirke, 24 i Almind og 28 i Sjørslev. Vi vil orientere om ændringer
på kirkernes hjemmeside og facebookside. Vi håber at se rigtig mange af
jer hen over de næste måneder, men har man ikke mulighed for at
deltage i gudstjenesterne, kan man ved at rette henvendelse til præsterne
få søndagens prædiken tilsendt enten på mail eller pr. brev. På kirkernes
hjemmeside ligger ”Dagens ord”, som Trine Hostrup og Inge Mader har
skrevet i perioden 13. marts – 14. maj.
Kirkenyt! Sjørslev kirke v. Ingerlise Rasmussen, kirkeværge
Efter anbefaling fra Arbejdstilsynet er der op til Kr. Himmelfartsdag
blevet installeret automatisk klokkeringning og dørlås i Sjørslev kirke.
Kom til BABYSALMESANG i juni v. Laila Trier Hjørnholm

Alle tirsdage i juni fra 10.00-11.00 i Konfirmandstuen, Adelvej 3,
Sjørslev. Man skal selv medbringe underlag og evt. mad/drikke.
Pga. covid-19 restriktioner er der et begrænset antal pladser, tilmelding
til Laila på 2170 7808 eller lailatrier@hotmail.com
Livsmodsgruppen
Livsmodsgruppen, som består af enker og enkemænd mødes pga. ferie
o.a. følgende tirsdage: 9. juni, 23. juni og 28. juli, alle tre gange kl.
14.00-16.00. Nærmere oplysninger om gruppen fås hos Inge Mader.
Onsdag den 24. juni kl. 19.30 i Konfirmandstuen: Orienteringsmøde om
Menighedsrådsvalg 2020
I år er der valg til menighedsrådet. Menighedsrådet i vores pastorat består af
4 medlemmer valgt i Sjørslev sogn, 4 medlemmer valgt i Almind sogn og 3
medlemmer valgt i Lysgaard sogn. 24. juni vil der blive orienteret om rådets
arbejde og planer, vi håber rigtig mange vil møde op og give kommentarer
og forslag til, hvordan vi kan styrke kirkelivet i vores sogne. Der er kaffe og
kage. Opstillingsmødet den 15. september, omtales i næste nummer.

Almind Kirke torsdag den 16. juli kl. 19.00 Sommerkoncert og
fællessang v. organistvikar Jens Chr. Hansen
Vores overmåde dygtige organistvikar Jens Chr. Hansen, tidligere organist i
bl.a. Søndermarkskirken og Houlkær Kirke i Viborg, har lovet at lede en aften
med fortælling om bl.a. Almind Kirkes orgel. Der knytter sig en spændende
historie til orglet, lette sommerlige orgelstykker og fællessange. Alle er
velkomne denne aften, det vil fremgå af opslag i ugen op til, hvor mange der
må være i kirken denne aften.

Uge 31 onsdag-fredag: Sommerkirke for børn i alderen ca. 6- ca. 10 år
Onsdag den 29. juli – fredag den 31. juli alle tre dage fra 9.00-14.00.
Selv med få tilmeldte vil sommerkirke blive gennemført. Vi skal høre
bibelfortællinger, lege, være kreative, lære kirkerne bedre at kende,
synge og på tur. Tilmelding til Inge Mader.
Sjørslev Kirke, fredag den 31. juli kl. 17.00 Gud og grill – for alle aldre!
Overskriften dækker over en bibelfortælling og en salme eller to i Sjørslev
kirke, og derefter griller vi pølser mm og spiser sammen i konfirmandstuen
eller i præstegårdshaven, alt efter vejret. Tilmelding til Inge Mader senest den
29. juli!

Kontaktoplysninger
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 Dige, tlf. 40 49 28 08 thd@km.dk
Træffes i forbindelse med gudstjenester og arrangementer.
Kordegn: (al personregistrering, derfor også udstedelse af attester)
Jonna Schmidt Jensen Kirkekontoret, Kirkebakken 8, 8620 Kjellerup
jsj@km.dk Tlf. 24 88 53 52. Træffes mandag, onsdag og fredag 9.00–12.00 og
torsdag 14.00–17.00 eller efter aftale.
Menighedsrådsformand og bestilling af kirkebil Else Lund tlf. 24 60 89 26 og
landhus@gmail.com
Kirkegårdenes personale: Sjørslev: Graver Karsten Mønsted 23 31 08 09;
Almind: Graver Arne Møller Jensen 20 78 68 79; Lysgård: Graver Svend
Svendsen 60 77 68 79.

Gudstjenesteliste for Sjørslev-Almind-Lysgård Pastorat
Juni-Juli 2020

JUNI
07. juni:
14. juni:
21. juni:
28. juni:
JULI
5. juli:
12. juli:
16. juli:
19. juli:
26. juli:
31. juli

Almind kl. 09.00
Lysgård kl. 09.00
Sjørslev kl. 09.00
Almind kl. 09.00

Sjørslev kl. 10.30
Almind kl. 10.30
Lysgård kl.10.30
Sjørslev kl. 10.30

IMJE
IMJE
IMJE
THD

Lysgård kl. 10.00
THD
Sjørslev kl. 09.00
LMA
Almind kl. 19.00 Sommerkoncert med fællessange *)
Almind kl. 13.00
MBG
Lysgård kl. 10.00
IMJE
Sjørslev kl. 17.00 Gud og Grill *)
IMJE

THD = Trine Hostrup; IMJE = Inge Mader; LMA = Lisbeth M. Andersen,
Asmild-Tapdrup; MBG = Mads Bjerre Gram, Asmild-Tapdrup
*) se omtalen!

Oplysninger og nyheder i forbindelse med Covid-19 restriktioner, se
kirkernes hjemmeside (hvor de ændringer, der forekommer før næste
kirkeblad udkommer, vil blive offentliggjort): www.sjorslevkirke.dk
www.almindkirke.dk og www.lysgaardkirke.dk
Alle praktiske oplysninger om pastoratet findes desuden på www.sogn.dk
Giv vores Facebookside et «like» og følg siden, så véd du også, hvad der
foregår i pastoratet.

