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Præsten har ordet
Et barn er født i Bethlehem, thi glæde sig Jerusalem….

E

t barn er født i Betlehem, thi glæde sig Jerusalem….Sådan synger
vi Juleaften den 24. december, for
det er her vi fejrer, at Julenat, natten til den 25. blev Guds søn født i
Betlehem.

julefest den 25. december. I Romerriget var datoen i øvrigt også optaget af en anden fest, nemlig festen
for solens tilbedelse.

M

ed tiden som den kristne tro
bredte sig, begyndte man at
interessere sig for Jesu liv i dets
spæde begyndelse og fandt, at hans
fødsel også burde markeres med en
stor kirkefest. Men hvornår? I juleevangeliet og i evangelierne i øvrigt
i Det nye Testamente angives ingen
datoer.

S

ådan har det ikke altid været. I
de første 300 år holdt man ikke
Jul eller fødselsfest. Da Jesus blev
født, blev det ikke betragtet som
noget specielt, faktisk var det i den
første julenat kun Maria og Josef,
der vidste, at deres lille søn var
noget helt særligt. Og så selvfølgelig alle de fattige hyrder, som blev
hidkaldt af englesang og lyset fra
stjernen.

I

det andet århundrede begyndte
kristne i Ægypten at fejre den 6.
januar som dagen for Jesu officielle
fremtræden.

D

Påskefesten derimod,
PÅSKEFESTEN,

en første julefest, man kan
bevidne, som fejret den 25.
december, blev fejret i Rom i 336.
Man valgte netop den 25. december, fordi man allerede der fejrede
festen for solen, og evangelisten
Lukas skriver, at Simeon i templet
hilser Jesusbarnet (kap 2 vers 32)
som Et lys til åbenbaring for hedninger, og i Johannesevangeliet omtales Kristus som verdens lys. Ligesom
Grundtvig digter Du soles søn fra
Bethlehem, hav tak og lov og pris,
for hvert et glimt fra lysets hjem og
fra dit Paradis.

hvor Jesus blev korsfæstet og opstod fra de døde, den fest var vigtig
fra første færd. For det var jo her,
det virkelig blev synligt for mange mennesker, at Jesus, som blev
korsfæstet på Golgata, han var Guds
søn. Døden kunne ikke fastholde
ham, Gud lod ham opstå. Og de
kristne overtog Jødernes påskefest for udfrielsen fra fangeskabet
i Ægypten. Jesus var det nye påskelam, der udfriede mennesker fra
dødens magt.

V

O

pstandelsen var afgørende.
Hvornår og hvordan Jesus blev
født, det var derimod i begyndelsen
ikke så vigtigt. Så de første 300 år
kendte de kristne derfor ikke til en
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igtigt var det også, at de kristne
blev støttet af den romerske
kejser Konstantin. Han havde i 312,
som den første romerske kejser,
tilladt kristendommen, og han
arbejdede på at gøre kristendom-

Præsten har ordet
men til en slags statsreligion. Af
samme grund udnævnte han i 321
den kristne Herrens dag, søndagen,
til statslig anordnet hviledag. Med
kejserens opbakning blev også 25.
december den officielle festdag for
Jesu fødsel, og den nye fest bredte
sig til hele kristenheden, også til
Danmark, hvor fødselsfesten fik
navnet Jul.

En stjerne skinner i nat
Nu i den hellige time
Står vi i stjerneskær
Og hører klokkerne kime
For nu er julen her
Englene synger højt i kor
Synger om fred på vor jord
Verden var aldrig helt forladt
En stjerne skinner i nat

I

østkirken og i den ortodokse kirke
holder man stadig fast i at fejre
Jesu fødsel i januar, så i Rusland
fejrer de Jul, når vi fejrer Hellig tre
konger. Men uanset fejring i december eller i januar så er det vigtigste ikke, HVILKEN DATO vi fejrer
at Jesus blev født, men AT han blev
født.

En nyfødt kærlighed sover
Nu er Guds himmel nær
Vor lange vandring er ovre
Stjernen er standset her
Englene synger højt i kor
Synger om fred på vor jord
Verden var aldrig helt forladt
En stjerne skinner i nat

”Et barn er født i Bethlehem,
Thi glæde sig Jerusalem!
Halleluja, Halleluja!”

Se, himlen ligger og hviler
På jordens gule strå
Vi står om krybben og smiler
For vi er fremme nu
Her kan vi drømme om den fred
Som vi skal eje engang
For dette barn har himlen med
Og jorden fyldes med sang

Eivind Skeie 1992
Mel. Tore W. Aas 1992
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Årets gang i Menighedsrådene
Som det lyder i Menighedsrådsløftet, er det Menighedsrådets opgave, at virke for
gode vilkår for evangeliets forkyndelse. Det er en meget bred formulering, som
dækker over mange forskellige områder herunder at sørge for at de fysiske rammer
er i orden. I det følgende nævnes nogle af de ting, der i den forbindelse er arbejdet
med i Menighedsrådene i løbet af 2018.

Nyt fra Daugbjerg Menighedsråd
Kirkebygninger. Der er foretaget diverse reparationer m.h.t. blytag, tagrender mm.
Hvad taget angår har Menighedsrådet bestilt tid hos en blytækker for en kommende
udskiftning, da taget ikke er i god stand.
Kirkegården. Der er indkøbt en løvsuger i fællesskab med Smollerup kirke.

Nyt fra Mønsted Menighedsråd
Kirkebygninger. Der blev foretaget en del reparationer i 2017, så i år har der ikke
været reparationer omkring bygninger.
Kirkegården. Tre bænke er indkøbt og opstillet på kirkegården. Der er foretaget en
omsætning af diget, efter at 1½ m nær indgangen pludselig skred sammen. Lamperne på parkeringspladsen er udskiftet, da de gamle slog sikringerne.
Endelig har der været problemer med kloakken. Udbedringsarbejdet pågår. Graveren er i gang med at lægge kirkegårdens gravsteder ind elektronisk således at fakturering, protokolføring med mere kan foregå på edb.
På kirkegården arbejdes med udskiftning af syge og udgåede hækplanter tillige med
udskiftning af de planter, der ikke kunne klare den tørre sommer.
									

Nyt fra Smollerup Menighedsråd

Kirkebygninger. På grund af vandindtrængning er taget i våbenhuset blevet understrøget. Sidst på året bliver sydsiden af kapelbygningen renoveret, og der isættes nye
døre og vinduer.
Kirkegården. Grundet sommerens tørke har det været nødvendigt at udskifte en del
hækplanter. En løvsuger er indkøbt sammen med Daugbjerg kirke.

4

Nyt fra Præstegårdsudvalget
Præstegårdsudvalget har i løbet af året været i gang med et meget stort projekt, som
også blev nævnt i sidste Kirkeblad, nemlig ombygning og udvidelse af Konfirmandbygningen fra 1994.

Konfirmanderne glæder sig til
byggeriet er færdigt.

Projektet har været under
forberedelse i lang tid, og
efter at alt det formelle var i orden, gik selve byggearbejdet i gang i juni måned.
Her i begyndelse af november er tilbygningen under tag, der er isat døre og vinduer,
jorden omkring huset er planeret, og der er lagt fliser. Arbejdet indvendig resterer.
Indtil nu har konfirmandundervisningen derfor fundet sted på skift i vore tre kirker.
Minikonfirmandundervisningen er rykket til senere på året.
På præsteboligen er vinduerne blevet malet, og der er opsat ny flagstang.
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Arrangementer
Julekoncert for alle tre sogne

I Smollerup kirke torsdag d. 6. december kl. 19.30
Limfjordskoret under ledelse af Jens Bøgestrand står for julekoncerten 2018.

Sangaften
Hver fugl synger..
12. december kl. 19.30 i konfirmandstuen i Daugbjerg.
Julesange udvalgt af Marie Vistisen.
Bent Vind og Hanne Larsen sørger for musikken så kom
og syng med.....

Besøg af biskop Henrik Stubkjær
Vi var i vore tre sogne meget glade for, at
Henrik Stubkjær blev valgt til biskop i Viborg
Stift i november 2014. Lige siden har vi haft
et ønske om et besøg. Et sådant er aftalt til
tirsdag d. 29. januar kl. 19.00. Vi ser frem til
denne aften at byde Henrik Stubkjær velkommen i vores ny renoverede konfirmandstue i
Daugbjerg, tillige med at vi håber, at mange
vil benytte lejligheden til at komme og møde
biskoppen.
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Det sker jul og Nytår
2. december kl. 15.30 Daugbjerg Kirke Vi begynder i kirken med en kort gudstjeneste. Derefter tændes byens juletræ og lyset på kirken. I konfirmandstuen serveres
gløgg og æbleskiver tilberedt i konfirmandstuens nye køkken.
5. december kl. 14 Mønsted kirke. Mønsted Ældreklub indleder eftermiddagens
julehygge med en gudstjeneste i kirken.
6. december kl. 19.30 Smollerup kirke. Julekoncert med Limfjordskoret under
ledelse af Jens Bøgestrand.
12. december kl. 19.30 i konfirmandstuen i Daugbjerg. Julesange udvalgt af Marie
Vistisen. Bent Vind og Hanne Larsen spiller.
18. december kl. 9.30 i Mønsted kirke. ”De store” fra børnehaven spiller krybbespil, og vi synger julesange sammen med alle børnene fra dagplejen.
20. december kl. 10.00 og 11.00 i Mønsted kirke. Juleafslutning for Mønsted skole.
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Gudstjenesteliste
Dato og navn

Daugbjerg

Mønsted

02-12-2018
1. søndag i advent

15.30

10.30

Smollerup

14.00
Mønsted
ældreklub

05-12-2018
06-12-2018
Julekoncert

19.30

09-12-2018
2. søndag i advent

14.00
CWT

12-12-2018
Hver fugl synger..

19.30
Konf. stuen

16-12-2018
3. søndag i advent

14.00
Minikonf.

18-12-2018
Juleafslutning

9.30

20-12-2018
Skolernes juleafslutning

10.00
11.00

23-12-2018
4. søndag i advent

10.30

24-12-2018
Juleaften

11.00

14.45

13.30

25-12-2018
Juledag

11.00

9.45

26-12-2018
2. Juledag

Der henvises
til Sdr. Resen 10.30

30-12-2018
Julesøndag

Der henvises
til Stoholm 10.30

01-01-2019
Nytårsdag
06-01-2019
Helligtrekonger

afløser

16.00
Godt Nytår
15.30
Godt Nytår

14.30
Godt Nytår
Sparkær
9.15
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Gudstjenesteliste
Dato og navn
13-01-2019
1. søndag efter
Helligtrekonger
20-01-2019
2. søndag efter
Helligtrekonger
27-01-2019
3. søndag efter
Helligtrekonger
03-02-2019
4. søndag efter
Helligtrekonger
10-02-2019
Sidste søndag efter
Helligtrekonger

Daugbjerg

Mønsted

9.15
MD
9.15

10.30

9.15

10.30
Sparkær
9.15

10.30

Sparkær
9.15

10.30

24-02-2019
Søndag seksagesima

9.15
MD

27-02-18
Hver fugl synger..

19.30
Sangaften

03-03-2019
Fastelavns søndag

9.15

10.30

10-03-2019
1. søndag i fasten

10.30

17-03-2019
2. søndag i fasten

Sparkær
9.15

10.30
Minikonfirmander
9.15
MD

31-03-2019
Midfaste søndag
07-04-2019
Mariæ Bebudelse

afløser

9.15
MD

17-02-2019
Søndag septuagesima

24-03-2019
3. søndag i fasten

Smollerup

9.15

10.30
Sparkær
9.15

10.30

CWT: Caspar W. Tornøe, MD: Malene Dahl
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Henvisninger i Gudstjenestelisten
Da der i Stoholm har manglet en præst siden september, hvor Else Bjerg flyttede til
andet embede, går kirkerne i Fjends sammen om nogle af julens gudstjenester.
4. s. i advent henvises derfor til gudstjenesten i Daugbjerg kl. 10.30.
2. juledag henvises til gudstjenesten i Resen kl. 10.30.
Julesøndag henvises til gudstjenesten i Stoholm kl. 10.30.

1. januar ønsker vi Godt Nytår ved
gudstjenesterne kl. 14.30 i Smollerup kirke
og kl. 16.00 i Mønsted kirke.
6. januar ønsker vi hinanden Godt Nytår ved
gudstjenesten kl. 10.30 i Daugbjerg kirke.

Søndag den 17. marts kl. 10.30
kommer Tante Andante til Mønsted kirke og holder
afslutningsgudstjeneste sammen med minikonfirmanderne.
Kirken vil være fint pyntet med blandt andet nogle af
de ting, som minikonfirmanderne har lavet ved forårsbesøget i Tante Andante Huset i Lemvig.
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Kirkelige handlinger i Daugbjerg, Mønsted og
Smollerup Kirker
Daugbjerg

Smollerup

Dåb:
Viede:
Begravede/bisatte
-

Dåb:
19.08. Tobias Majus Petersen
23.09. Sophia Skeem Baunsgaard
23.09. Mathias Lundgren Jensen
Viede:
03.06. Tina og Sylvester Kudsk
16.06. Martha Hjorth Katebi og
		 Andreas Munksgaard

Mønsted
Dåb:
05.08. Thorleif Rauff Tærø
05.08. Selma Kirstine Rauff
22.09. Esther Bak Winther Iversen

Begravede/bisatte:
-

Viede:
18.08. Tove og Arno Vad-Lerche
22.09. Jane Bak Winther Iversen og
Mathias Bak Iversen
27.10. Pernille Kingo Nyborg og
Jakob Greve Kingo Nyborg

Begravede/bisatte
-

11

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

