Kirke-bladet

April - august 2018
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Præsten har ordet
God sommer
God sommer ønsker vi og håber - men
HVORNÅR er det sommer?
I følge traditionen er det sommer fra 1.
juni til 31. august, og hvis vi går til den
astronomiske kalender, så er det sommer fra d. 21. juni til d. 20. september.

ting sikker – nemlig den glæde, som det
er hvert eneste år hen i maj, når alt det,
der har været brunt og dødt, pludselig
forvandles og bliver så livgivende grønt.

”Men håbet er stadig lysegrønt, her hvor vi nærmer os
maj. Så lad os håbe det bedste for sommeren 2018.”

”God sommer ønsker vi og
håber, men HVORNÅR er det
sommer?”

En af de salmer, som kom til i den nye
salmebog, og som går lige ind i den
grønne årstid både melodimæssigt med
Åhlèns melodi og hvad teksten angår,
det er den svenske salme skrevet af
Carl David af Wirsén 1889 og oversat af
biskop Johannes Johansen.

I al almindelighed, synes vi vel det er
sommer, når temperaturen når over de
25 grader, solen skinner og badevandet
rammer19 grader. For slet ikke at tale
om, når også aftenerne bliver lune og vi
kan sidde ude og nyde de lyse nætter.
Sådan vil vi gerne sommeren, og sådan
håber vi den bliver i år. Sommerdage
med ture til stranden, sommerdage,
hvor vi bare kan sidde og slappe af og
se på de drivende hvide skyer.
Sådan HÅBER vi, for det er jo det, der er
så betagende / eller forskrækkeligt ved
det danske vejr, at vi aldrig ved, hvad
det bringer.
Men håbet er stadig lysegrønt, her hvor
vi nærmer os maj. Så lad os håbe det
bedste for sommeren 2018.

Salmen er en af de mest elskede i
Sverige, og med den danske oversættelse og duften af nyslået græs (v. 1), og
fuglesangen, der fra morgen til aften er
en lovsang til skaberkraften (v. 2) går
den også her hos os rent ind med sine
naturbilleder her og nu - og åbningen
til selve Paradiset. Paradiset, hvor Ordet, der er Jesus Kristus selv, blomstrer
evigt og skaber liv af døde (v. 3-4). Men
læs salmen, og kom til gudstjeneste
en søndag i perioden 6. maj – 2. juni,
hvor salmen vil blive sunget hver eneste
søndag.

Og uanset hvor megen eller hvor lidt
varme sommeren måtte bringe, så er en
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1. Det dufter lysegrønt af græs
i grøft og mark og enge.
Og vinden kysser klit og næs
og reder urtesenge.
Guds sol går ind
i krop og sind,
forkynder, at nu kommer
en varm og lys skærsommer.

4. Ja, du gør alting nyt på jord,
en sommer rig på nåde.
Men klarest lyser dog dit Ord
af kærlighedens gåde.
Alt kød må dø,
hver blomst blir hø.
Når vissentørt står floret,
da blomstrer evigt Ordet.

2. Hør fugletungers tusindfryd
fra morgen og til aften!
De kappes om at give lyd,
der priser skaberkraften.
Hvert kim og kryb
i jordens dyb
en livsfryd i sig mærker
så høj som himlens lærker.

5. Ja, Jesus Kristus er det Ord,
der skaber liv af døde,
så ny blir himmel, ny blir jord,
en verden grøn af grøde.
Kom, Jesus, snart,
og gør det klart:
den morgenstund, du kommer,
da gryr en evig sommer.

3. Se, blomsterflorets farvepragt
gør alle ord forlegne.
Kong Salomon i kroningsdragt
misundeligt må blegne!
Alt smukt, vi ved,
al kærlighed,
den mindste fugl og lilje
er, Gud, din skabervilje.

”God

sommer”
Inger Pettersson

Dette billede som også pryder
forsiden er taget på Daugbjerg
kirkegård.
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Arrangementer
Babysalmesang og Sangstue for dagplejebørn april - maj

Babysalmesang i Mønsted kirke ved Laila Trier begyndte tirsdag d. 3. april og løber over
8 tirsdage i april og maj måned. Hvert forløb begynder kl. 10.45. Selvom I ikke har nået
at være med fra begyndelsen, er I velkomne til at slutte jer til også hen i forløbet.
Sangstue for Dagplejebørn Forår 2018 Sangstue for Dagplejebørn begyndte tirsdag d. 3.
april kl. 10.00, og fortsætter de følgende 7 tirsdage.

Konfirmationsdage 2019, 2020, 2021
I mange år har vi holdt konfirmationer Bededag (fredag) og søndagen efter. De senere år har der været en meget skæv fordeling med mange konfirmander om fredagen
og få søndag.
Menighedsrådene har derfor besluttet, at fra maj 2019 holder flytter vi søndags konfirmationen til lørdag.
Fordelingen på de to dage går efter efternavn på klasselisten, således at listen deles
på midten og konfirmander, der bærer et efternavn, der begynder med et bogstav i
første halvdel af alfabetrækken hører til om fredagen og konfirmander med et efternavn, hvor begyndelsesbogstavet hører til i sidste halvdel af alfabetet hører til om
lørdagen.
Konfirmationsgudstjenesterne begynder kl. 10.00.
Konfirmationsdage 2019 fredag d. 17. maj Bededag og lørdag d. 18. maj
Konfirmationsdage 2020 fredag d. 8. maj Bededag og lørdag d. 9. maj
Konfirmationsdage 2021 fredag d. 30. april Bededag og lørdag d. 1. maj
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Konfirmationer foråret 2018
Mønsted kirke fredag d. 27. april kl. 10.00
Emilie Gundelund Vestbjerg, Sejbækvej 30, Viborg
Dagmar Ørskov Ellegaard, Rørgårdsvej 14, Stoholm
Emma Søndergaard Madsen, Blegevej 18, Viborg
Ida Elisabeth Skytte Drejer, Solbakken 7, Viborg
Anna Foseide Henriksen, Nygårdsmark 5, Viborg
Gustav Valdemar Tang Jønsson, Liseborg Bakke 17, Viborg
Daniel Engberg Nielsen, Blegevej 21, Viborg
Lasse Meldgaard Nielsen, Hættemågevej 8, Viborg
Kevin Hoelgaard, Bredgade 6, Viborg
Michele Boller, Engedalsvej 11, Viborg
Freja Haslev Dalberg, Blegevej 20, Viborg
Camilla Langgaard Rahbek, Engedalsvej 1, Viborg
Nikolaj Juul Nielsen, Dybdalsvej 17, Stoholm
Freja Moody Jacobsen, Sanglærkevej 10, Viborg
Kian Melby Wassmann, Sejbækvej 17, Viborg

Daugbjerg kirke søndag d. 29. april kl. 10.00
Marcus Skytte Drejer, Blegevej 36, Viborg
Marcus Winther Malmkvist, Nygårdsmark 4, Viborg
Nicolas Khayati Pedersen, Rugmarken 4, Viborg
Sofie Dam Kristensen, Grønhøj Skivevej 1, Karup J
Hans Peter Sloth Søgaard Jensen, Genvej 7, Stoholm
Kristian Kløjgaard Lausen, Lånumvej 44, Stoholm
Sorte Brødre kirke lørdag d. 28. april Nicklas Træholt, Lånumvej 45,
Viborg Domkirke lørdag den 5. maj kl. 10.00 Jakob Lütken Eriksen, Sejbækvej 33
Viborg Domkirke lørdag den 5. maj kl. 10.00 Daniel Vestergaard Sørensen, Sejbækvej 6,
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Vi synger sommeren og de lyse nætter ind
Forårskoncert med Vocalia

Onsdag d. 2. maj kl. 19.30

I december måned gav koret Vocalia en dejlig julekoncert i Mønsted kirke. Desværre var nogle af korets medlemmer ramt af sygdom, så koret har tilbudt en
forårskoncert i Mønsted kirke onsdag d. 2. maj.
Det er vi meget glade for, så velkommen til et genhør med Vocalia
og korets dygtige dirigent Jens Ginge.

Kirkebladet for Daugbjerg, Mønsted Smollerup har fået nyt
udseende og en ny omdeler.
PostNord bringer ikke længere Kirkeblade rundt. Vi har i stedet valgt en pakkeløsning fra Videbæk Bogtrykkeri A/S. Med trykning og uddeling.
Hvis der er problemer med modtagelse af Kirkebladet, må I gerne kontakte Kirkekontoret i Stoholm, telefon 97535111. Ekstra Kirkeblade ligger også i kirkernes
våbenhuse.
Husk også at der er en hjemmeside for vore tre sogne.
Se www.Daugbjerg-Mønsted-Smollerup-sogne.dk, hvor det også er muligt at orientere sig om gudstjenestetider, og hvad der ellers foregår i sognene.
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Ud i det grønne
Pinsevandring 2. Pinsedag 21. maj

Gammelstrup-Stoholm-Smollerup-Jordbro Ådal
Forløbet af vandringen
Gammelstrup kirke kl. 9.00.

Pinsevandringen begynder med morgensang i
Gammelstrup kirke kl. 9.00.

Stoholm kirke.

I Stoholm kirke er der nadver og kaffe med et rundstykke.

Smollerup kirke.

Ca. kl. 11.00 når vi frem til velsignelse og sidste salme i Smollerup kirke. Der er
også på denne dag mulighed for at lytte til den gamle kirkeklokke.
Vandring gennem Ådalen. Efter sidste del af gudstjenesten i Smollerup kirke går
turen videre gennem Jordbro Ådal, via Drost Peders Høj, langs Harrestrup Bæk. Vi
har igen i år fået lov til at nyde en sandwich og lidt koldt at drikke hos formanden
for Mønsted Menighedsråd Helga Glargaard, som vi passerer sidst på vandreturen
ca. kl. 11.30.
Nogle har biler parkeret ved Kalkgruberne og efter endt frokost kommer vi ved
fælles hjælp tilbage til de biler, der står ved de andre kirker. Tilmeldingsoplysninger følger senere i Fjends Bladet.

Fællessang

Sommer og lyse nætter i Konfirmandstuen

Onsdag d. 23. maj kl. 19.30 i konfirmandstuen i Daugbjerg
”Hver fugl synger med sit næb”.

”. Fællessang fra højskolesangbogen sammen med Marie
Vistisen, sang, Bent Vind, violin og Hanne Larsen, klarinet.
Midtvejs er der kaffe.
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Gudstjenesteliste
Dato og navn

Daugbjerg

Mønsted

22-04-2018
3. søndag efter Påske

9.15

10.30

27-04-2018
Store Bededag
29-04-2018
4. søndag efter Påske

10.30

9.15
Sparkær

10.00
Konfirmation

10-05-2017
Kristi Himmelfart

10.30

13-05-2018
6. søndag efter Påske

9.15
Malene Dahl

20-05-2018
Pinsedag

9.15

10.30

21-05-2018
2. pinsedag

11.00

10.30

9.15

03-06-2018
1. søndag efter trinitatis

10.30

10-06-2018
2. søndag efter trinitatis
17-06-2018
3. søndag efter trinitatis

Afløser

10.00
Konfirmation

06-05-2018
5. søndag efter Påske

27-05-2018
Trinitatis

Smollerup

9.15
Malene Dahl
9.15
Ove Mølgaard

24-06-2018
4. søndag efter trinitatis

14.00
Jørgen Husted

01-07-2018
5. søndag efter trinitatis

10.30
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Gudstjenesteliste
Dato og navn

Daugbjerg

Onsdag
4. juli

19.30
Sommersang
og blomster

Mønsted

08-07-2018
6. søndag efter trinitatis
15-07-2018
7. søndag efter trinitati8
22-07-2018
8. søndag efter trinitatis

10.30
Sparkær

9.00
Stoholm
10.30
10.30

9.15
Else Bjerg

Lørdag
17-08-2018
Teltet Mønsted

9.30
16.00
Friluftsgudstjeneste

10.30

26-08-2018
13. søndag efter trinitatis
02-09-2018
14. søndag efter trinitatis

9.15

10.30

05-08-2018
10. søndag efter trinitatis

19-08-2018
12. søndag efter trinitatis

Afløser

9.15
Ove Mølgaard

29-07-2018
9. søndag efter trinitatis

12-08-2018
11. søndag efter trinitatis

Smollerup

9.15
9.15
Malene Dahl
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9.15
Gammelstrup

En sommeraften med blomster og sang
Onsdag den 4. juli kl. 19.00 på Daugbjerg Kirkegård
I Daugbjerg ønsker menighedsrådet, at kirkegården ud over at være en begravelsesplads, også skal være et sted hvor lokalområdets befolkning og andre besøgende
har lyst til at komme og gå en tur og nyde freden. Det er et projekt som udvikler sig
løbende, og hvor blomsterne spiller en særlig rolle.
Vi stiller borde og stole frem, og for de blomsterinteresserede vil der være en guidet
rundtur på kirkegården. Menighedsrådet er vært ved aftenkaffen. Hvis vejret er til
det drikker vi den ude, så husk varmt tøj og evt. en pude til stolen.
Vi slutter aftenen i kirken, hvor vi synger nogle af sommerens smukke sange.

Gudstjeneste i det grønne, Søndag d. 19. august kl. 16
Som sædvanlig rykker vi i august måned en gudstjeneste ud på græsset ved skoven
ved Daugbjerg kirke. Vejret plejer at være med os. Det håber vi også det er søndag
d. 19. august. Gudstjenesten begynder kl. 16 og afsluttes med ost og vin ved kirkegårds diget.

Sogneudflugt Onsdag d. 29. august
Sogneudflugten onsdag d. 29. august går til Horsens Statsfængsel, hvor vi får en
guidet rundvisning. Horsens statsfængsel er Europas største fængselsmuseum, og
museet har vundet flere priser for sin spændende og levende formidling af livet i et
fængsel. Fængslet åbnede i 1853 og blev taget ud af brug i 2006. Fængslet har i løbet
af sine 153 år huset mange kendte fanger såsom justitsminister J.P. Alberti og Carl
August Lorenzen. Justitsminister Alberti blev d. 17. december 1910 idømt fængselsstraf for underslæb og dokumentfalsk og indsat i Horsens Statsfængsel. Carl August
Lorentzen er kendt for, at han gennem en 18 meter lang tunnel gravede sig ud under
fængselsgården i 1949. ”Hvor der er en vilje, er der også en vej” skrev han på indgangen til sin tunnel. Nærmere om afgangstider og tilmelding kommer i Fjends Bladet i
august.
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Kirkelige handlinger i Daugbjerg, Mønsted og
Smollerup Kirker
Daugbjerg

Smollerup

Dåb
19.11. Alma Schrøder Broch

Dåb
12.11. Anders Beier
26.11. Merle My Grønkjær Pedersen
18.02. Villads Lindkær Jønsson
25.03. Lia Bjørnholdt Iversen

Vielse:
31.03. Louise Gaba Nielsen og Mikkel Sandberg Kjær

Begravede/bisatte
18.11. Jørgen Simmelkjær Nielsen
17.02. Marie Bolette Thomasen
04.03. Jenny Færk Kristoffersen

Begravede/bisatte
22.12. Britta Kirsten Strømsted

Mønsted
Dåb:
25.02. Mikkel Roesgaard Nissen
25.02. Lily Vistesen Blenstrup
11.03. Frigg Brøndum Høegh
01.04. Emil Domino
Begravede/bisatte
14.11. Vissa Kristine Jensen
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Vejviser
Daugbjerg Sogn:
Formand: Svend Aage Gundelund, Rugmarken 9, Daugbjerg, tlf. 97 54 82 19
Kirkeværge:Mary Mark, Kraghøjvej 3, Daugbjerg, tlf. 97 54 82 83
Kasserer: (intern) Kristian Balsby Roersen, Gravgårdsvej 2, Daugbjerg, tlf. 97 54 80 55
Graver Torkil Stensig, Kalkværksvej 15, 7850 Stoholm, tlf. 30 49 23 40
Mønsted Sogn:
Formand: Helga Glargaard, Kalkværksvej 11, Toftum, tlf. 97 54 14 86
Kirkeværge: Ove Kristiansen, Blegevej 54, Mønsted, tlf. 86 64 58 57
Kasserer: (intern) Bente Henriksen, Holstebrovej 190, Daugbjerg, tlf. 22 34 18 17
Graver: Anja Krems, Vejlevej 87, tlf. 23 70 80 95
Smollerup Sogn:
Formand: Ketty Sørensen, Genvej 3, Ø. Børsting, tlf. 60 86 54 24
Kirkeværge: Tove Mulvad, Lånumvej 32, Lånum, tlf. 97 54 83 27
Kasserer: (intern) Marianne Damsgaard Nielsen, Lånumvej 27, Lånum, tlf. 22 32 00 24
Graver: Daiva Nielsen, Ø. Børstingvej 7, Ø. Børsting, tlf. 31 62 51 41
Kasserer for de tre sogne: (ekstern)
Torben Sørensen, Stationsvej 3, Stoholm, tlf. 97 54 21 88
Præstegårdsudvalget:
Formand: Bente Henriksen, Holstebrovej 190, Daugbjerg, tlf. 22 34 18 17
Organister:
Per Dalhoff-Jensen, Gl. Skolevej 9B, Lånum, tlf. 97 54 84 18
Jens Bøgestrand, Søgårdsvej 12, Daugbjerg, tlf. 97 54 80 48
Kirkesanger:
Marie Vistisen, Svalevej 36, Mønsted, tlf. 86 64 61 46
Sognepræst:
Inger Pettersson, Sejbækvej 2, Daugbjerg, tlf. 97 54 80 41 / 24 23 26 18, E-post: ipe@km.dk
Fri
Telefonsvarer henviser til afløser når sognepræsten holder fri.
Kirkekontoret, Kirkevej 2, 7850 Stoholm, tlf. 97535111, e-post: BBU@km.dk
Kirkekontoret er åbent: mandag, tirsdag og onsdag , kl. 10-13, torsdag kl. 14-17.
Telefonen besvares for det meste mellem kl. 9 og kl. 14. Ellers henvises til Inger Pettersson.
Mandag er præstens fridag, kontakt evt. 70 22 03 03 Viborg Domprovsti´s Vagttelefon
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