Kirke-bladet
Daugbjerg-Mønsted-Smollerup

August - november
2018

Præsten har ordet
Sommer 2018

Septembers himmel er så blå,
dens skyer lyser hvide,
og lydt vi hører lærken slå
som for ved forårstide.
Den unge rug af mulden gror
med grønne lyse klinger,
men storken længst af lande for
med sol på sine vinger.

I sidste Kirkeblad udtrykte jeg et håb
om, at sommeren måtte blive god. Ikke
mindst med sommeren 2017 i erindring. Og selvom teksterne til Kirkebladet skrives allerede her midt juli, så
tænker jeg i skrivende stund, at uanset,
hvad vejret måtte bringe den kommende tid så blev det i år i den grad sommer med den ene sommerdag efter den
anden.

Der er en søndagsstille ro
imellem træ’r og tage,
en munter glæde ved at gro,
som var det sommerdage.
Og koen rusker i sit græs
med saften om sin mule,
mens bonden kører hjem med læs
der lyser solskinsgule.

Det har nærmest været sydlandske
tilstande, ja der har i perioder været
byttet op og ned på vejrliget i nord- og
sydeuropa, så det var hos os i det nordlige, vi havde de højeste temperaturer.
Meget usædvanligt. Al den megen varme og manglen på regn har da også sat
sit tydelige præg overalt i naturen.

Hver stubbet mark, vi stirrer på,
står brun og gul og gylden,
og røn star rød og slaen blå,
og purpursort står hylden.
Og georginer spraglet gror
blandt asters i vor have,
sa rig er årets sidste flor:
oktobers offergave.

Men vejret er og bliver Vorherres sag –
heldigvis tænker jeg – og vi må tage det
som det kommer. Nogen gange med al
den regn, som vi fik sidste sommer og
nogen gange med den varme og sol,
som det blev i år.

De røde æbler løsner let
fra træets trætte kviste,
Snart lysner kronens bladenet,
og hvert et løv må briste.
Når aftensolen på sin flugt
bag sorte grene svinder,
om årets sidste røde frugt
den tungt og mildt os minder.

Når dette Kirkeblad kommer ud, så
banker September på. Så er det tid for
sensommer med høstgudstjenester og
gyldne efterårsdage. Ligesom det også
er tid for sangen Septembers himmel er
så blå.

At flyve som et forårsfrø
for sommerblomst at blive
er kun at visne for at dø,
kan ingen frugt du give.
Hvis modenhedens milde magt
af livet selv du lærte,
da slår bag falmet rosendragt
dit røde hybenhjerte.
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Kirkesanger i 30 år
Søndag d. 1. juli havde
Marie Vistisen været kirkesanger ved Daugbjerg kirke
i 30 år. Vi fejrede de 30 år
ved Sommeraftenen med
blomster og sang onsdag d.
4. juli. En fin aften på kirkegården og i kirken, hvor
vi sluttede aftenen af med
sang.

Udvidelse af konfirmandstuen
I sommeren 1994 påbegyndtes byggeriet af en konfirmandstue ved Daugbjerg
præstegård og 4. december 1994 kunne vi holde åbent hus i den flotte nye bygning. Konfirmandstuen har dermed i 24 år tjent som et dejligt sted til undervisning
af minikonfirmander og konfirmander og diverse møder.
Men længe har vi ønsket en udvidelse, da vi godt kunne bruge mere plads til de
store hold af konfirmander og minikonfirmander. Et positivt problem, for det skyldes jo, at der er vækst i sognene.
Et salg af forpagtergård og noget af præstegårdsjorden indbragte et beløb, som de
tre menighedsråd besluttede skulle anvendes til gavn for alle tre sogne, og valget
faldt derfor på en udvidelse af den nuværende konfirmandbygning, hvor børn og
voksne fra alle tre sogne har deres gang året rundt.
Provstiet gav Menighedsrådene lov til at gå videre med planen, og i juni måned gik
arbejdet med udvidelsen i gang. Udvidelsen indebærer, at konfirmandbygningen
forlænges mod øst, og inden døre bliver både konfirmandstuen samt køkkenet
større. Det sidste også en tiltrængt forbedring, da det oprindelige køkken var så
smalt, at to personer knap kunne passere hinanden.
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Arrangementer
Konfirmander 2018-19
Konfirmandundervisningen begynder torsdag d. 13. september i konfirmandstuen i
Daugbjerg.
Konfirmationsdage 2019
Fredag d. 17. maj kl. 10.00 og lørdag d. 18. maj kl. 10.00.

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

Minikonfirmander 2018-19
Minikonfirmandundervisning er for børn i tredje klasse. Vi har i vore sogne haft
minikonfirmander siden 1998, så i efteråret 2018 har vi 20 års jubilæum.
Undervisningen foregår i to forløb. Et forløb i november, som afsluttes med krybbespil i kirken søndag d. 9. december og igen et i foråret. I timerne i foråret indgår
også en dagsudflugt til Tante Andantes hus i Lemvig. Børnene i 3. klasse får tilmeldingssedler til Minikonfirmand et stykke tid før vi begynder.
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”Hver fugl synger med sit næb” i konfirmandstuen i
Daugbjerg onsdag d. 19. september
Sangaftenerne med fællessang fra højskolesangbogen sammen
med Marie Vistisen, sang, Bent Vind, violin og Hanne Larsen,
klarinet fortsætter med en sangaften onsdag d. 19. september,
hvor vi vil synge nogle af efterårets sange. Vi synger fra 19.30 –
21.30. Midtvejs holder vi en pause, og nyder en kop kaffe med
brød.

Babysalmesang efterår 2018 og sangstue for
dagplejebørn i Mønsted kirke

Babysalmesang og sangstue for dagplejebørn ved Laila Trier begynder lige efter
skolernes efterårsferie tirsdag d. 23. oktober. Sangstuen begynder kl. 10.00 og babysalmesangen 10.45.
Selvom I ikke har nået at være med fra begyndelsen, er I velkomne til at slutte jer til
også hen i forløbet.
Billedet viser 4 glade babyer fra forårsholdet 2018, hvor i alt 8 babyer deltog. De
andre 4 var desværre ikke til stede den dag, billedet blev taget.
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Høstgudstjenester
Årets høstgudstjenester ligger i år d. 23. september.
Kl. 10.30 er der gudstjeneste i Smollerup kirke med efter		
følgende kirkekaffe.
Kl. 14.00 i Daugbjerg kirke med efterfølgende kirkekaffe.
Kl. 19.00 i Mønsted kirke med efterfølgende kirkekaffe.

5 års Dåbsjubilæum
Søndag d. 25. november holder vi 5 års dåbsjubilæum i Mønsted kirke for børn,
der for 5 år siden er døbt i en af vore tre kirker. Laila Trier kommer og synger sammen med os.
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Gudstjeneste med provstitrio

Søndag den 18. november er det provstitrioen, der sørger for musikken til gudstjenesten i Daugbjerg Kirke. Provstitrioen, Trio Solis, består af Lone Hessellund klaver,
Jesper Carlsen bas, og Susanne Klausen fløjte.
Gudstjenesten afsluttes med kirkekaffe.

Udskiftning af hække Mønsted kirkegård
Graver Anja Krems har påbegyndt udskiftningen af udgåede hække på Mønsted
kirkegård. Billedet viser den nyetablerede Fællesplæne.
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Gudstjenesteliste
Dato og navn
19-08-2018
12. søndag efter trinitatis

Daugbjerg

Mønsted

16.00
9.15

13. søndag efter trinitatis
14. søndag efter trinitatis

9.15 MD

09-09-2018

10.30

15. søndag efter trinitatis
16-09-2018

”Hver fugl synger…..”
23-09-2018
17. søndag efter trinitatis

19.30
Sangaften
1400
Høst /
kirkekaffe

19.00
Høst /
kirkekaffe

30-09-2018
07-10-2018

9.15
NN

19. søndag efter trinitatis
20. søndag efter trinitatis

10.30
Høst/
kirkekaffe
14.00
JH

18. søndag efter trinitatis

14-10-2018

10.30

9.15

21-10-2018

10.30

9.15
Sparkær

21. søndag efter trinitatis
28-10-2018
22. søndag efter trinitatis
04-11-2018
Alle helgens dag

10.30

9.15
16.00

10.30

11-11-2018

14.00
NN

24. søndag efter trinitatis
JH:Jørgen Husted, MD: Malene Dahl

9.15
Vestfjends

10.30

16. søndag efter trinitatis
19-09-2018

afløser

10.30

26-08-2018
02-09-2018

Smollerup
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Gudstjenesteliste
Dato og navn

Daugbjerg

18-11-2018

10.30
Provstitrio/
kirkekaffe

25. søndag efter trinitatis

Sidste søndag i kirkeåret
1. søndag i advent

Smollerup

afløser

10.30
Dåbsjubilæum
/ kirkekaffe

25-11-2018
02-12-2018

Mønsted

15.30

10.30

Billede af konfirmandholdet der blev konfirmeret foråret 2018
Nederst fra venstre Michele Boller, Emma S. Madsen, Dagmar Ø. Ellegaard, Camilla L. Rahbek, Freja M. Jacobsen, Anna F. Henriksen. Midterste række Marcus W.
Malmkvist, Marcus S. Drejer, Emilie G. Vestbjerg, Ida E. S. Drejer, Freja H. Dalberg,
Nikolaj J. Nielsen, Daniel E. Nielsen. Øverste række Nicolas K. Pedersen, Lasse M.
Nielsen, Hans Peter S. Søgaard Jensen, Gustav Tang Jønsson, Kian M. Wassmann,
Kevin Hoelgaard
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Brodér en linje fra din yndlingssalme
Sådan lyder opfordringen i et nyt
kunstprojekt, som finder sted mellem
d. 15. september 2018 til 6. april 2019.

om vores mest afholdte salmer på
tværs af hele landet.
Tanken er, at alle kan være med!
Mænd og kvinder, børn og voksne. Kan
man stikke en nål op og ned i et stykke
stof, så kan man være med. Man kan
vælge at sidde derhjemme selv eller sy
sammen med andre. Materialevalget
er frit. Det eneste krav er, at det færdige broderi har angivet salmenummer
og måler 20x20 cm plus 3 cm kant
hele vejen rundt til sammensyning.
For det er meningen, at alle broderier
skal syes sammen til sidst. Når broderierne er færdige indsendes de, og de
bliver syet sammen til et eller flere salmetæpper, som skal udstilles i Viborg
Domkirke og senere til udlån i kirker
og sognegårde rundt omkring i landet.

Meget går hurtigt i dag, og vi kender
alle til travlhedens tyranni. Derfor vil
dette nye kunstprojekt gerne give mulighed for et rum til fordybelse, rum til
glæden over at skabe noget smukt og
rum til langsomhed.

Salmebroderierne indsendes til Malene Dahl Præstebakken 9, Sparkær
8800 Viborg eller Marianne Koch Gl.
Aalborgvej 14, 8800 Viborg senest 15.
marts 2019. Læs mere om projektet,
om program for inspirationsdagen
eller få inspiration til salmebroderiet
på www.salmebroderi.dk . Vi håber,
at mange vil tage sig tid til at brodere den linje i salmebogen, de holder
allermest af, og dermed give sig tid til
at fordybe sig i ord, som har vægt.

Med ”Brodér en linje fra din yndlingssalme” ønsker vi at give os alle
mulighed for at skabe et personligt og
visuelt udtryk af en sætning, som har
en særlig betydning for den enkelte,
at fremme glæden ved at fremstille
noget med sine hænder, der skal indgå
i en større sammenhæng, samt give
mulighed for at opleve et fællesskab

Venlig hilsen
Malene Dahl og Marianne Koch
Sognepræster ved Sparkær-Gammelstrup og Viborg Domkirke.
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Kirkelige handlinger i Daugbjerg, Mønsted og
Smollerup Kirker
Daugbjerg

Smollerup

Dåb
Viede:
-

Dåb
03.06. Emmelie Kudsk
Viede:
03.06. Tina og Sylvester Kudsk
16.06. Martha Hjorth Katebi og
		 Andreas Munksgaard

Begravede/bisatte
07.04. Elsine Kathrine Kristensen
14.05. Ruth Stenstrup Klausen

Begravede/bisatte
-

Mønsted
Dåb:
20.05. Frida Mackenhauer
Viede:
21.07. Elena Maria Slot Andersen og
Ole Møller Andersen
Begravede/bisatte
20.04. Tage Vad
11.05. Kamma Elisabeth Jensen
11.06. Elly Østergaard Pedersen
16.06. Niels Erik Poulsen
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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

