
KIRKEBLAD for Glenstrup og Skjellerup Sogne

Nr. 3/2022 September - Oktober - November 2022 60 årg.

GUDSTJENESTER

Farvel til alle jer, som hører
til i Glenstrup og Skjellerup sogne

September - Oktober - November 2022

Vikarierende præst:
Grethe Holmriis, Kirkegyden 5, 9550 Mariager. 
Mobil 51 83 84 90 / Mail: gholmriis@gmail.com

Organist ved begge kirker:
Lars Hauge

Kirkesanger ved begge kirker:
Lotte Langkjær, Tlf. 20 82 05 14

Graver ved Glenstrup Kirke:
Jan Juhl Sørensen, Tlf. 30 61 47 24

Graver ved Skjellerup Kirke:
Erik Andersen, Carolinevej 3, Skjellerup, 
Tlf. 50 41 10 60 / 98 55 52 63

Kirkernes hjemmesider:
www.glenstrupkirke.dk / www.skjellerupkirke.dk

Kirkebilen:
Kirkebilen kan benyttes til alle gudstjenester og arrange-
menter. Man skal blot bestille kørslen dagen i forvejen 
ved at ringe til Kajs Taxi tlf. 9852 5354, hvis man bor i 
Glenstrup sogn og til Hobro Taxa tlf. 9851 2300, hvis 
man bor i Skjellerup sogn.

Kirkebladet udgives af:
Menighedsrådene

Ansvarshavende:
Grethe Holmriis, Kirkegyden 5, 9550 Mariager. 
Mobil 51 83 84 90 / Mail: gholmriis@gmail.com 

Tryk: BUCHS A/S

GENERELLE INFORMATIONERSøndag d. 4. sep. 12.s.e.trin.
Matt. 12,31-42 
Bespottelse mod Helligånden
Glenstrup  kl. 11.00
Skjellerup  kl. 9.45

Søndag d. 11. sep. 13.s.e.trin. 
Matt. 20,20-28
Zebedæussønnernes ønske
Glenstrup kl. 11 Degnegudstjeneste

Søndag d. 18. sep. 14.s.e.trin. 
Joh. 5,1-15 
Spørgsmålet ved Betesda
Skjellerup kl. 11.00 Høstgudstjeneste
og menighedsmøde
 
Søndag d. 25. sep. 15.s.e.trin.
Luk. 10,38-42
Martha og Maria 
Vi henviser til nabokirkerne

Søndag d. 2. okt. 16.s.e.trin.
Joh. 11,19-45
Lazarus’ opvækkelse
Glenstrup kl. 11.00 Høstgudstjeneste
og menighedsmøde med bespisning

Søndag d. 9. okt. 17.s.e.trin.
Mark. 2,14-22
Levi kaldes til discipel
Vi henviser til nabokirker

Søndag d. 16. okt. 18.s.e.trin.
Joh. 15,1-11 
Det sande vintræ
Glenstrup kl. 9.45
Skjellerup kl. 11.00

Søndag d. 23. okt. 19.s.e.trin.
Joh. 1,35-51 
De første disciple kaldes
Skjellerup kl. 11.00 Degnegudstjeneste

Søndag d. 30. okt. 20.s.e.trin.
Matt. 21,28-44 
Vingårdslignelser
Glenstrup kl. 11.00
Skjellerup kl. 9.45

Søndag d. 6. nov. Alle helgens dag
Matt. 5,13-16
Jordens salt og verdens lys
Glenstrup kl. 11.00

Søndag d. 13. nov. 22.s.e.trin.
Matt 18,1-14 
Himmeriget for de små og de fortabte
Vi henviser til nabokirker

Søndag d. 20. nov.
Sidste s.i kirkeåret
Matt. 11,25-30 
Guds omsorg for de umyndige og de 
bebyrdede
Glenstrup kl. 9.45
Skjellerup kl. 11.00

Søndag d. 27. nov. 1.s.i advent
Matt. 21,1-9 
Indtoget i Jerusalem
Glenstrup kl. 11.00 Degnegudstjeneste

For et års tid siden skrev jeg ’goddag 
til alle jer, som hører til i Glenstrup og 
Skjellerup sogne’. Tiden er gået. Det 
har været jul, påske og pinse. Den ene 
måned er gået efter den anden, men 
til december har jeg valgt at takke af 
og gå på pension endnu en gang. 
Det har været en dejlig og spændende 
tid. Jeg har nydt at gøre tjeneste, som 
vi siger, i Glenstrup og Skjellerup kir-
ker, sammen med Lotte og Lars, der 
er sanger og organist, og Jan og Erik 
der er gravere. Og ikke mindst sam-
men med menigheden. Selvom jeg 
har været præst en del år og prøvet 
lidt af hvert, har jeg også prøvet noget, 
jeg ikke har prøvet før. 

Jeg tænker på den vinterdag, da 
Jan tog imod på kirkegården og for-
talte, at fyret var gået ud. Kirken var 

iskold. Jo, han havde da forsøgt med 
en grisevarmer, eller hvad det nu var, 
men helt godt var det jo ikke. Skulle vi 
sende folk hjem? Nej da! Vi rykkede 
bare sammen nederst i kirken. Folk 
hentede overtøj i bilerne, hvis de var 
så heldige at have et par vanter eller 
andet, og ellers pakkede vi os ind i 
babysalmesangstæpper og drak en 
kop varm kaffe under prædikenen. 
Det gik vældig godt.

Varmere var det påskedag. Især for 
Kaj Ove, min mand, der pludselig blev 
så varm på ryggen. Jamen, der er jo 
ild i dig, siger Birgit, som han stod og 
talte med. Og ja, det var der. Mens de 
fik en snak om gamle dage, var han 
kommet for tæt på et lys i en kirke-
bænk. Heldigvis var det kun jakken, 
der blev brændt af.  

- fortsættes  >



Og så var der den søndag, hvor både Lars og 
Lotte havde fri. Der var fundet afløsere for 
dem, og alt var godt. Indtil først kirkesange-
ren og dernæst organisten, altså afløserne, 
meldte sig syge. Så var gode råd dyre. Kan 
man holde gudstjeneste uden organist og 
kirkesanger? Jeg havde ikke prøvet det før, 
men det mente jeg nok, at man kunne. Så 
ja, vi indstillede os på en anderledes guds-
tjeneste. Men lørdag eftermiddag meldte kir-
kesangerafløseren, der havde haft ’propper i 
ørerne’, at hun kunne høre igen. Så hun kom, 
og vi sang, så det var en lyst. Heldigvis sker 

Menighedsrådene i Glenstrup og Skjel-
lerup vil gerne takke Grethe Holmriis for 
at træde til, da vores præst, Kirsten, blev 
sygemeldt.
Det er tydeligt, at Grethe kommer med 
en stor erfaring i rygsækken. Vi oplever, at 
hun er gået til opgaven med stort engage-
ment, stor faglighed og ægte indlevelse.
Grethe har løftet opgaven på sin helt 
egen og meget professionelle måde ved 
samtidigt også at vise mennesket bag 
opgaven. Hun har meget hurtigt formået 
at få os til at være trygge under hendes 
beskyttende vinger. Hun har løftet både 
”søndags-opgaverne”og de situationer, 
hvor vi møder hende som præst, når vi 
er glade, og når vi er triste. Det har hun 
gjort på bedste vis, så vi har følt os kom-
met i møde.
Stor Tak for indsatsen, Grethe. Stort tak 
fordi du sagde ja til at tage en pause 
fra pensionisttilværelsen for at holde os 
i hånden. Grethe vender tilbage til sit - 

nu endnu mere - velfortjente otium ved 
kirkeårets udgang med udgangen af 
november måned.
Stor Tak for indsatsen, Grethe.
Tak også til alle andre, der har taget et 
ekstra ansvar under Kirstens sygdom. Vi 
kan eksempelvis nævne kirkebetjenin-
gen ved begge kirker, der er trådt til og 
har bidraget med gode degnegudstje-
nester - og fortsat gør det. Tak også til 
Anni Engedal, der løfter opgaven som 
ansvarshavende redaktør af kirkebladet. 
Et stort Tak til alle I andre, der også yder 
en ekstra indsats.
Provst Jørgen Pontoppidan arbejder på at 
sikre en ny løsning, så præstegerningen 
også varetages kompetent i den reste-
rende periode af Kirstens fraværsperiode.

Søren Hedegaard,
fmd. Glenstrup Menighedsråd.
Lars Hedelund,
fmd. Skjellerup Menighedsråd.

Fællessang for alle,
der kan lide at synge
Vi afholder 5 gange med fællessang/
lejlighedskor for begge sogne i Skjel-
lerup Kirke kl 19.30-20.30 følgende 
tirsdage:
25/10, 1/11, 8/11, 15/11, 22/11

Når vi mødes, synger vi efter en kort 
opvarmning af stemmen nogle af de 
nye salmer fra 100 Salmer tillægget, 
udvalgte salmer fra salmebogen og 
måske en fra højskolesangbogen også. 
Hvis der er stemning for, at vi synger et 
nummer eller to til adventskoncerten 
i Skjellerup d. 27/11 kl. 16.00, vil vi 
gøre det. 

Der kræves ingen forudsætninger. Du 
skal blot være glad for at synge. Kirke- 
sanger Lotte Langkjær sidder bag kla-
veret.

Her følger en nærmere omtale af orkestret,
der giver koncert i Glenstrup Kirke den 22.11.2022

Køb af maskinhal
ved Glenstrup kirke
Hallen, som vi har lejet en lille del af igennem 
mange år til opbevaring af maskiner mv., 
ønskede den nuværende ejer at sælge. Vi 
ville gerne købe hallen. Købet af hallen er nu 
gået igennem og godkendt af provstiet. Den 
skal fortsat bruges til opbevaring af redskaber 
og maskiner. Derudover vil der være mulig-
hed for, at vi selv og nabokirker vil kunne 
benytte hallen til f.eks. maskiner og andet, 
der kun benyttes sæsonbetonet, og materiel, 
der bruges til f.eks udendørs arrangementer.

Det er en 290 m2 isoleret hal med elport. 
Den er bygget i 1990 og i god stand. Grun-
den er på 1200 m2. På grunden skal der 
bagved hallen laves komposteringsbokse til 
grønt affald. Resten af grunden skal anlægges 
som P-plads. Vores nuværende opbevaring 
og komposteringsplads, som ligger på lånt 
grund øst for kirkegården, bliver nedlagt.

Søren Hedegaard
Formand

•  Tirsdag, den 22.11. kl. 19.30 
Koncert med Hobro Kammerorkester i 
Glenstrup Kirke.

•  Søndag i advent, 27.11. kl. 16.00 
holder Hobro Kirkes børnekor med orga-
nist og dirigent Winni Steinicke advents-
koncert i Skjellerup Kirke.

TAK for indsatsen, Grethe…

der jo det, i sådan en situation, at alle opper 
sig og gør deres bedste.  
Tak for alle overraskende, sjove, højtidelige 
og alvorlige stunder. Tak til de to menigheds-
råd, som på hver deres enestående måde 
passer på kirkerne og menighederne, og som 
har taget så godt imod mig. Jeg er glad for, 
at jeg fik det hele med og ønsker jer alt det 
bedste, i tiden der kommer.

Med kærlig hilsen 
Grethe 

•  Mandag, den 5.12. kl. 19.30 
Julekoncert med Arosia Koret med dirigent 
Kim Bernt Jensen i Glenstrup Kirke.

•  Mandag, den 12.12. 
Kommer Det lille orkester fra Mariager-
fjord Kulturskole med De ni læsninger i 
Glenstrup Kirke.

Sæt X ved følgende datoer
for kommende koncerter i vore kirker:

Formiddagscafé
i Aktivitetshuset i
Handest
Fredag den 18. november får vi 
besøg af kirkesanger Søren Kjærgaard 
og organist Dan Selchau, begge tjen-
stgørende ved Oue og Valsgård Kir-
ker. De fremstiller med fortælling 
og musikledsagelse Selma Lager-
löfs smukke legende om julerosen. 
Kom kl. 10 og drik en kop kaffe til et 
rundstykke først.

Nærmere informationer i A-skiltene eller i næste blad.

Hobro Kammerorkester har omkring 20 
medlemmer og er tilknyttet Mariagerfjord 
Kulturskole. Dirigent for orkestret er Mor-
ten Lønborg Friis, der til daglig er leder af 
Rebild Kulturskole. 
Hobro Kammerorkester er startet i 1982. 
Orkestret spiller lettere klassisk musik, fra 
barokmusik til nyere klassisk musik. Det 
har gennem årene bl.a. lavet en lang 
række kirkekoncerter, koncerter på Mari-

agerfjord  Gymnasium, på Værket i Ran-
ders og været på flere orkesterrejser til 
udlandet. Der har desuden været et bety-
deligt samarbejde med kor og solister.
Indenfor det sidste år har orkestret givet 
koncert på Mariagerfjord Gymnasium, i 
Hobro Kirke  samt i Saltum og Hasse-
ris Kirker. De sidste koncerter har været 
sammen med Mariagerfjord Kammerkor. 

Egon Nielsen
Formand for Hobro Kammerorkester


