
KIRKEBLAD for Glenstrup og Skjellerup Sogne

Nr. 4/2022 December 2022 - Januar - Februar - Marts 2023 60 årg.

GUDSTJENESTER

Advent – Jul – Nytår

December 2022 - Januar - Februar - Marts 2023

Vikarierende præst:
Arndt Jessen Hansen, mobil 28 51 23 55
Mail: arndtjh@outlook.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:
Anni Engedal
Mobil 60 67 44 84 / Mail: anniengedal@hotmail.com

Tryk: BUCHS A/S

GENERELLE INFORMATIONER

- fortsættes  >

December Sdr. Onsild Nr. Onsild Glenstrup Skjellerup

4. dec. 2. søn. i advent 10.30

11. dec. 3. søn. i advent 16.00 Lucia 10.30

18. dec. 4. søn. i advent 19.30 10.30

24. dec. Juleaften 14.30 13.00 16.00 13.30 J.Pont.

25. dec. Juledag 10.30

26. dec. 2. juledag 10.30

31. dec. Nytårsaften 14.30 16.00

Januar

8. jan. 1. søn. e. H3K 10.30

15. jan. 2. søn. e. H3K 10.30

22. jan. 3. søn. e. H3K 10.30
11.00
Degnegudstj.

29. jan.  Sidste søn. e. H3k 10.30

Februar

5. febr. Septuagesima 10.30

12. febr. Sexagesima 10.30

19. febr. Fastelavn 10.30

26. febr. 1. søn. i fasten 10.30
11.00
Degnegudstj.

Marts

5. marts 2. søn. i fasten
10.30
m/Lejl.kor 

12. marts 3. søn. i fasten
10.30 
Klokke-
indvielse

Tillad mig indledningsvis en kort 
præsentation: Mit navn er Arndt Jes-
sen Hansen. Pr. 1. oktober blev jeg 
ansat som vikar i Sdr. og Nørre Onsild 
sogne. Fra det nye kirkeårs begyndelse 
får jeg også Skjellerup og Glenstrup 
med. Indtil der er aftalt en mere 
permanent ordning på sognenes til-
hørsforhold, vil jeg gøre mit bedste 
for at varetage opgaverne som præst. 
Jeg bor i Aarhus, er gift med sygeplejer-
ske Inga og har tre børn og fem børne-
børn. De fleste af mine præsteår har jeg 
haft i Viborg, næsten 30 år, halvdelen 
af tiden som domprovst. Inden Viborg 
var vi fem år i Hjallerup, og efter årene 
ved Domkirken har jeg haft kortere 
vikariater i Aars og sidst i Sydslesvig. 
For en del år siden kørte vi til Nord-
kap og oplevede midnatslyset i det 
nordligste Norge. På vej hjem holdt vi 
en søndag ind ved en kirke og gik til 
gudstjeneste. Det var en ældre vikar-

præst, som havde tjenesten denne 
søndag. Det bar gudstjenesten præg 
af. Faktisk glemte han ved altergan-
gen at gå rundt med vinen. Da en af 
kirkegængerne gjorde ham opmærk-
som på, sagde han: En gammel præst 
kan også blive trett! Efterfølgende 
traskede han så rundt med vinen. 
Jeg husker nok, hvad jeg tænkte 
dengang om de gamle emeritus-
ser (det holder jeg for mig selv). 
Jeg kommer givet til at lave fejl og 
glemme noget, men selve opgaven og 
optagetheden af opgaven er usvækket. 
Jeg holder meget af arbejdet med at 
reflektere over evangeliets ord og få 
det tolket og talt ind i vores tid. Det er 
den gode, spændende og vanskelige 
udfordring. Det er den inderste kerne i 
kristentroen, at – som vi atter skal høre 
det i julens evangelium: Ordet blev kød 
og tog bolig iblandt os. Det betyder jo, 
at evangeliets tale om nåde og glæde 



Du sidder med det måske sidste kirkeblad i 
hænderne, der udgives af Glenstrup og Skjel-
lerup Sogne i fællesskab. Det er altid vemodigt, 
når en æra slutter. Det fremgår af bladets for-
side, at det har eksisteret i 60 år. 
Kirkebladet har gennem alle årene været kir-
kesognenes fælles platform, når – helt konkret 
– gudstjenestelisten skulle offentliggøres, men 
også når der skulle fortælles om de initiativer 
og arrangementer, der er blevet skabt i sam-
arbejde sognene imellem. Dét har været godt 
og meget er skabt.
Der vil stadig være behov for at informere i 
sognene. Derfor sættes noget nyt i stedet for 
Kirkebladet der lukker. De nye kirkeblade…- ja, 
der er flere – vil få afsæt i nye samarbejdsflader.
Biskoppen satte for nogle år siden gang i en 
proces, der skulle sikre flest muligt en god 
servicering af en præst, og da tendensen er, at 
flere flytter fra landområder til de helt store byer, 
skulle vores provsti ”aflevere” en præstestilling 
til den store by i Stiftet: Aarhus.
Menighedsrådene i Glenstrup og Skjellerup tog 
i dén anledning ansvar for processen. Afsættet 
var ren matematik og et kig på fakta. Vores to 
sogne var, sammen med de to Onsildsogne, 
der har fælles menighedsråd, de sogne, der 
havde den bedste normering med hver deres 
fuldtidspræst. Her var vi haft mere ”præst pr. fol-
kekirkemedlem” end de øvrige sogne i Provstiet 
og i landet som helhed. Derfor tog vi ansvar.
Der har været arbejdet med flere løsnings-
modeller – og vi har også tidligere troet, at vi 
havde fundet en model, som dog ikke viste 
sig at være gangbar.
Vi har nu fundet løsningen, som menighedsrå-
dene kan se et stort perspektiv i. Det er godt og 
vi ser frem til de nye muligheder, der kommer.
Desværre medfører det nye også, at noget 

gammelt, trygt og velfungerende ophører. Sam-
arbejdet mellem Glenstrup Sogn og Skjellerup 
Sogn ophører. Sognene skal skilles. Heldigvis er 
det en lykkelig skilsmisse, hvis noget sådan fin-
des. Ja, der vil ske ændringer. Ja, der er mange 
gode minder. Og, ja, der er vemodigt – men 
de nye samarbejder giver mening.
Glenstrup Sogn indleder et tæt samarbejde 
med Onsild Sognene og vil dele en præstestil-
ling. Skjellerup Sogn vender sig mod Hobro, og 
vil være med til at ansætte en præst, der også 
skal være præst i Skjellerup Sogn. I dét regne-
stykke flyttes nogle præste-opgaver, der tidligere 
har været løftet og varetaget af præsterne i 
Hobro, til præsten som Glenstrup, Sdr. Onsild 
og Nr. Onsild sogne deler. På denne måde 
går regnestykket op og alle er spændte på de 
nye samarbejder. Samarbejdet effektueres dog 
først, når vores præst, Kirsten, vælger at stoppe 
i gerningen. På dén måde starter Glenstrup-On-
sild-samarbejdet også med den spændende 
proces med at ansætte en fælles præst – på 
samme måde som præstesamarbejdet starter 
mellem Hobro og Skjellerup sogne.
Ja, det er en tid med store følelser. Vemod, 
når det gammelkendte ophører og en spændt 
forventning om hvad det nye bringer.
En stor Tak skal lyde fra Menighedsrådene i 
Glenstrup og Skjellerup til alle, der har ydet 
en indsats i fællesskabets tjeneste. Af hjertet 
Tak – og hvor er det godt, at vi er enige om, 
at det vi har haft, har været godt. Dét har det! 

Men tiden er nu til noget nyt…Tak.
Søren Hedegaard, fmd.
Glenstrup Menighedsråd 
Lars Hedelund, fmd.
Skjellerup Menighedsråd.

Lys på kirken
Som i alle andre sammenhænge har 
vi også i menighedsrådene diskuteret 
det upassende i at have kirken oplyst, 
når der alle andre steder skrues ned for 
”blusset”. Selv om det er LED-lamper, 
der ikke tager meget strøm og ikke 
på den måde koster særligt meget, er 
der også en vis signalværdi i, at lyset 
ikke brænder, når folk sover! Derfor har 
menighedsrådet besluttet at slukke for 
lyset indtil videre. I passende situatio-
ner, f.eks. til særlige arrangementer, vil 
det blive tændt. 
I Skjellerup er det også besluttet ikke at 
have belyst kirken alle aftener i de tre 
vintermåneder, men lade kirken være 
belyst på særlige dage.
Anni Engedal
Kirkeværge ved Glenstrup Kirke

Mandag den 5.12.22 kl.19.30 
får Glenstrup Kirke besøg af Arosia Koret fra 
Års med dirigent Kim Bernt Jensen.
Repertoiret bliver et bredt udsnit af julens 
skønne sange med f.eks. den smukke engel-
ske sang: Christmas Lullaby, Luk julefreden 
ind med musik af Michael Bojesen og Phillip 
Fabers Stjernen lyser over Bethlehem.
I den mere lette afdeling vil vi høre Juletræet 
med sin pynt og endnu en af Phillip Faber 
Hvad er det, der gør jul til noget særligt. Og 
ingen julekoncert uden Dejlig er jorden – og 
fællessang. Det bliver en smuk oplevelse, så 
vær hjerteligt velkommen.

Som I kan se, giver Arndt en præsentation af sig selv andet sted i bladet. Så det vil 
jeg undlade at komme med her. Vi ser frem til samarbejdet med Arndt.
Grethe, som har været vikar for Kirsten siden 2021, ønsker ikke at fortsætte. Efter en 
god og stor indsats ønsker hun nu igen at blive fuldtidspensionist. Det er forståeligt, 
men endnu engang tak til Grethe. Kirstens sygemelding trækker ud bl.a. pga. coronaen, 
der gang på gang har udsat undersøgelser og behandlinger. Det betyder, vi stadig har 
behov for en vikar efter d.1.12.22. Det er derfor med stor glæde jeg her kan fortælle, at 
provstiet har lavet aftale med Arndt om at vikariere i Skjellerup og Glenstrup. Arndt er 
også vikar i Sønder- og Nr. Onsild. Det betyder, han skal betjene 4 kirker. Det betyder 
også, at der ikke bliver så mange gudstjenester i hver kirke.
Når engang Kirstens situation er afklaret/hun bliver raskmeldt, er det meningen, at 
der bliver dannet et 3-sogns pastorat med Glenstrup og Sønder-og Nr. Onsild med 
en fjerdedel stilling ved arresten i Hobro. Skjellerup ønsker ikke længere at være 
med i dét pastorat.

Vi glæder os til samarbejdet med Arndt.
Søren Hedegaard., Formand for Glenstrup MR

og fred ikke blot er fjerne, overjordiske størrel-
ser, men at det bliver til virkelighed i vores liv.  

Det fredens ord ved dåbens bad,
den bange sjæl gør barneglad,
det fredens ord hver Herrens dag
gør rolig midt i våbenbrag.

Grundtvig tør tale meget konkret om det. Når 
bekymringer og modgang vælter ind over ham, 
minder han sig selv om, at han er døbt. Det gør 
ham barneglad. Det er glædeligt og befriende 
at høre, at selv om vi så ikke når de bedste 
karakterer og får de højeste stillinger, og selv om 
vi kan skuffes af vore medmennesker og opleve, 
at vi ikke er regnet, så er der et fundament 
under os, som aldrig vakler: Gud antog os som 

sine børn i dåben og vil bevare os til evig tid. 
Videre siger Grundtvig, at evangeliets ord om 
Guds nærvær i Kristus gør rolig midt i våbenbrag. 
Det kan der i sandhed være grund til at bede 
om og håbe på i vor tid. Det kan være svært at 
finde fred og ro i en verden, hvor vi bombarde-
res døgnet rundt af skræmmende nyheder om 
ødelæggelse og død. Mørke skyer trækker op. 
Nu skal vi som menighed høre evangeliets 
glædelige budskab som forventning i advent, 
som glæde og fred i julen og som håb ved 
nytåret. Gud lade sit ord blive til tro og håb og 
kærlighed i vore menigheder.

Arndt Jessen Hansen

Velkommen til det nye. Tak for det gamle.

Velkommen til Arndt

Degnegudstjeneste – hvad er det?
Med den uafklarede præstesituation vil vi endnu 
et stykke tid have søndage uden en fast præst 
til at forrette gudstjenesterne. Imidlertid kan 
man ind imellem komme i kirke alligevel og 
få noget, der minder om en gudstjeneste, idet 
indholdet af dagens tekster bliver foldet lidt ud 

og læst op. Vi synger salmer, beder Fadervor og 
siger trosbekendelsen sammen. Kort sagt: Vi 
mangler en fuld prædiken og velsignelsen for 
at vi kan kalde det en hel gudstjeneste, mens 
resten af gudstjenesten er intakt. Kom gerne 
og find ud af, hvad en degnegudstjeneste er. 
Den varetages af kirkens faste betjening.

Hvordan skal vi nå frem til jul? 
Det er et spørgsmål, som mandag d. 
12. december kl 19.00 vil blive besvaret 
igennem Johannes Møllehaves sjove 
og finurlige digt om Casper, Melchior og 
Balthasar – De tre Vise Mænd – som er 
på vej imod ledestjernen. Esben Kjær 
har sat musik til digtet og arrangeret 
det for Mariagerfjord Kulturskoles ”De 
gode Mænd”, ”Det lille Orkester” og 
nogle af kulturskolens klaverelever. Vio-
linholdselever fra Solhverv Privatskole 
medvirker også. Det bliver festligt og 
underholdende. For arrangementet står 
lærere ved kulturskolen, heriblandt kir-
kesanger Lotte Langkjær. Alle er hjer-
teligt velkomne.

Lejlighedskor
Glenstrup og Skjellerup kirkers lejlig-
hedskor fortsætter med endnu et kort 
forløb efter nytår, hvor vi synger os 
frem til fastetiden. Vi mødes tirsdage kl. 
19.30-20.30 i Skjellerup Kirke i uge 2, 
3, 4, 5 og 6. Søndag den 5/3 – 2023 
medvirker lejlighedskoret ved gudstje-
nesten i Skjellerup Kirke. Koret er for 
alle, der kan lide at synge og ledes af 
kirkesanger Lotte Langkjær. Det kræver 
ingen forkundskaber at være med. Du 
skal dog gerne kunne komme de fle-
ste af vores øvegange. Vel mødt den 
10/1-2023 kl. 19.30 til sang, snak og 
kaffe i Skjellerup Kirke. (Vi skal gerne 
være minimum 6 deltagende, for at 
koret oprettes).


