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Det sårbare menneskeliv
Den verdensomspændende epidemi har
været og er et onde. Så uendelig mange
mennesker er blevet ramte eller berørte
på den ene eller den anden måde. Den
kendsgerning er smertelig og fortsat ængsteliggørende, mens vi håber, at epidemien
må klinge af.
Vi ved godt, at livet er sårbart og skrøbeligt; at vi ikke er herre over liv og død; at
ulykken kan ramme os og vore nærmeste
før tid, om man så kan sige. Det sander vi
efter hvert et tragisk dødsfald, efter hvert
et tab af livsmod eller livsmuligheder, når
det SÅRBARE pludseligt skrives med store
bogstaver.
I den seneste tid er en fælles, kollektiv
ængstelse rykket ind i vores tilværelse. Det
er set før i historien både i forhold til andre
epidemier og menneskeskabte konflikter.
Og rundt om i verden har tusindvis af
mennesker samtidig været ramt af sygdom
og sult. Nu erfarer vi dels, hvor forbundet
verden er, dels vores dybe afhængighed af
hinanden.

Vi i vores land er privilegerede. Det basale
livsgrundlag er blevet holdt oppe af fødevarer- og anden produktion; af chauffører,
butiksansatte og renovationsarbejdere; af
ansatte i ældreplejen og sundhedsvæsnet
samt så mange andre.
Vi er så afhængige af hinanden. Det vidste
vi godt, men det er blevet tydeliggjort i
en fælles, samtidig begrundet ængstelse.
Individuelt og kollektivt må vi tage hvert et
ængstet hjerte alvorligt.
I Bibelens ord og fortællinger gemmes
livets sårbarhed ikke væk, men vi kommes
i møde dér, hvor vi er og sådan, som vi har
det. Det bliver vist os tydeligt i Guds gang
på jord, som satte et uforglemmeligt spor i
verden - et fodspor, vi kan søge at følge.
Søren Kierkegaard udmøntede det blandt
andet i det berømte ord om hemmeligheden i al hjælpekunst: ”At man, naar det i
Sandhed skal lykkes En at føre et Menneske
hen til et bestemt Sted, først og fremmest
maa passe paa at finde ham der, hvor han
er, og begynde der.”

Da deadline for dette kirkeblad var den 4. maj, tages der forbehold for evt. ændringer.
Se kirkernes hjemmesider www.glenstrupkirke.dk og www.skjellerupkirke.dk

Sankt Hans andagt
Tirsdag den 23. juni kl. 17.30 på
Legepladsen i Skjellerup

I flere år har vi holdt en lille Sankt Hans
gudstjeneste på Legepladsen i Skjellerup.
Det regner vi også med at kunne gøre i år,
hvor der så absolut også er god grund til at
fejre det evangeliske budskab, som udtrykkes så smukt i indledningen til Johannesevangeliet: Lyset skinner i mørket og mørket
greb det ikke.
Evangelisten Johannes’ symbol er i øvrigt
ørnen, fordi Johannesevangeliet er det
mest poetiske, bevingede og højtravende af
evangelierne.

Ny dato!

Menighedsrådsvalg
I 2020 skal alle menighedsråd afholde valg
på en ny måde. Der skal holdes orienteringsmøde om valg den 9. juni 2020.
Den 15. september kan alle medlemmer
af folkekirken deltage i det lokale sogns
valgforsamling. En valgaften hvor det nye
menighedsråd opstilles og vælges af de
fremmødte folkekirkemedlemmer.
Glenstrup:
Møderne afholdes kl. 17.00 i Aktivitetshuset
Skjellerup:
Møderne afholdes kl. 19.00
i Forsamlingshuset
Ny dato!

Konfirmation 2020
Lørdag den 6. juni i Skjellerup 9.30
og i Glenstrup 11.00.

Konfirmations
forberedelse

Her er det bispekåben fra København med
symbolerne for alle fire evangelister:
Matthæus: Mand, fordi Matthæusevangeliet starter med at føre Jesus’ stamtavle
tilbage Abraham, jødernes stamfader.
Markus: Løve, fordi Markusevangeliet
begynder med et råb i ørkenen hvilket
fører tanken hen på en løve, der brøler på
stepperne.
Lukas: Okse, fordi Lukasevangeliet starter
med beretningen om et offer, og oksen er
det traditionelle offerdyr.

Konfirmander undervises i bopælssognet/
pastoratet. Da 7. klasses elever fra Glenstrup
og Skjellerup sogne hører til Søndre Skole
er undervisningstidspunktet tilrettelagt i
samarbejde med denne skole. Dvs. onsdag
eftermiddage umiddelbart efter skoletid.
Konfirmanderne bliver hentet med bus på
skolen kl. 13.50 og kørt til præstegården i
Glenstrup. Efter endt undervisning kl.15.30
er der bus via Handest til parkeringspladsen
ved Skjellerup Kirke. Den første undervisningsgang er onsdag den 2. september.
Angående tilmeldinger må I meget gerne
kontakte mig på tlf. 86 45 22 73 eller mail
keml@km.dk.

GU DSTJ EN ESTER
Pinsedag den 31. maj
Joh. 14,15-21 Helligåndens komme
Glenstrup
10.15
Anden pinsedag den 1. juni
Joh. 6,44-51 ”Jeg er livets brød”
Skjellerup
10.15
Lørdag den 6. juni
Konfirmation
Glenstrup 11.00
Skjellerup
9.30
Søndag den 7. juni Trinitatis søndag
Matt. 28,16-20 Faderen, Sønnen
og Helligånden
Se nabokirkerne
Søndag den 14. juni 1.s.e. trin.
Luk. 12,13-21 Den rige bonde.
Glenstrup
9.00
Skjellerup
10.15
Søndag den 21. juni 2.s.e. trin.
Se tirsdag den 23. juni
Tirsdag den 23. juni
Sankt Hans andagt på legepladsen
Skjellerup
17.30
Søndag den 28. juni 3.s.e. trin.
Luk. 15,11-32 Den fortabte søn
Glenstrup
9.00
Skjellerup
10.15

Søndag den 5. juli 4.s.e. trin.
Matt. 5,43-48 ”Elsk jeres fjender
Glenstrup
10.15
Skjellerup
9.00
Søndag den 12. juli 5.s.e. trin.
Matt. 16,13-26 Åbenbaringen til Peter
Glenstrup
9.00
Skjellerup
10.15
Søndag den 19. juli 6.s.e. trin.
Matt. 19,16-26 Den unge velhavende
Se nabokirkerne
Søndag den 26. juli 7.s.e. trin.
Matt. 10,24-31 Forkyndelse uden frygt
Se nabokirkerne
Søndag den 2. aug. 8.s.e. trin.
Matt. 7,22-29 Huset på klippegrund
Skjellerup
10.15
Søndag den 9. aug. 9.s.e. trin.
Luk. 18,1-8 Den uretfærdige dommer
Glenstrup
10.15
Skjellerup
9.00
Søndag den 16. aug. 10.s.e. trin.
Matt. 11,16-24 Dom over denne slægt
Glenstrup
9.00
Skjellerup
10.15
Søndag den 23. aug. 11.s.e. trin.
Luk. 7,36-50 Insolvente skyldnere
Glenstrup
10.15

Konfirmation 2021

Menighedsrådsmøder

Glenstrup kirke
lørdag den 1. maj kl. 9.30

Glenstrup:
Se www.glenstrupkirke.dk

Skjellerup kirke
lørdag den 1. maj kl. 11.00

Skjellerup:
Se www.skjellerupkirke.dk

GENERELLE INFORMATIONER
Sognepræst:
Kirsten Møller Larsen, Glenstrup Søvej 51.
Tlf. 86 45 22 73 / E-mail: keml@km.dk
Jeg holder ferie fra 13/7 – 26/7.
Der henvises til provst Jørgen Pontoppidan 98 54 60 68
Organist ved begge kirker:
Lars Hauge, Lindalsbakken 32, 9560 Hadsund
Kirkesanger ved begge kirker:
Lotte Føns, Glenstrup Søvej 1, 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 gratis benyttes til alle gudstjenester
og arrangementer. Henvendelse dagen i forvejen til:
Glenstrup sogn: Kajs Taxi 98 52 53 54
Skjellerup sogn: Hobro Taxi 98 51 23 00

Kirkebladet udgives af:
Menighedsrådene
Ansvarshavende:
Sognepræst, Kirsten Møller Larsen, Glenstrup Søvej 51.
Tlf. 86 45 22 73, E-mail: keml@km.dk
Tryk: BUCHS A/S

