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Gudstjenesterne bliver ændret
ved sognepræst Torben Jensen

De almindelige gudstjenester i Danmark vil blive ændret. Der vil komme
flere gudstjenester, som er indrettet
efter et bestemt formål eller tilpasset en bestemt begivenhed. Der vil
heldigvis stadig være gudstjenester,
som er helt forudsigelige og meget
ens i hele landet, men i mindre antal.
I disse måneder overvejes det i hele
Folkekirken, hvordan og hvor meget,
der skal fornyes og justeres på gudstjenesterne. Det kan også handle om,
hvorvidt tidspunktet for gudstjenesten
skal være søndag formiddag, søndag
eftermiddag eller på en hverdag. Ændringer i musikken og sangene er et
helt kapitel for sig.
Selv om traditioner har mange fordele, og selv om det er godt at møde noget genkendeligt og trygt i kirken hver
gang, så kan intet fortsætte uændret
for altid. Traditioner og sprog ændrer
sig. Bibelteksterne, vi læser i kirken,
skal oversættes fra græsk og hebraisk til et nutidigt dansk. Hvis teksterne aldrig var blevet ny-oversat, ville vi
slet ikke kunne forstå dem. Det samme gælder alle de andre tekster og
bønner i gudstjenesten, for eksempel
Trosbekendelsen, Fadervor og Velsignelsen; en gang imellem skal de
skrives om til nudansk, for at man
bedre kan forstå, hvad de egentlig betyder. Ellers bliver almindelige mennesker fremmedgjort og helt hægtet
af i kirken, og det er jo netop dem almindelige mennesker - der er folkekirkens brugere og medlemmer og
betalere. Derfor skal gudstjenesten
også tilpasses til folkekirkens brugere. Men formen eller indholdet skal
aldrig ændres sådan, at det ophører
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med et være en GUDS-tjeneste. Kirken er et samlingssted og et fællesskab for mennesker, der er der for at
høre, hvad Gud vil sige til dem, ikke
for at høre, hvad mennesker vil sige til
hinanden. Det, som Gud vil sige til os
mennesker, kaldes ”evangeliet”. Salmerne tjener de samme formål: fællesskabet og evangeliet.
Fællesskab og evangelium er også
udgangspunkt for alle de ikke-almindelige gudstjenester, vi allerede har
hos os. Kirke i Børnehøjde er allerede
en klassiker, og vi har mange andre
gamle kendinge, som stadig er gudstjenester, men tilpasset en bestemt
begivenhed eller behov: Juleaften,
gudstjenester op til jul for alle skoler
og børnehaver, nytårsdag, fastelavn,
skærtorsdag, konfirmationer, høstgudstjenester,
mindegudstjenester
ved allehelgen, dåbsgudstjenester,
friluftsguds-tjenester og gudstjenester
på Ældrecenter Ringparken.
I de senere år er flere ikke-almindelige gudstjenester, som gentages
hvert år, kommet til: I teltet ved byfesterne i Pindstrup og Ryomgård,
jagtgudstjenester, musikgudstjenester med kirkens temakor, på Bo- og
Aktivitetstilbuddet Marie Magdalene,
ungdoms- og gospelgudstjenester.
Og der er opstået gudstjenester ved
andre lejligheder: 100 år siden 1. verdenskrig sluttede, Danmarks befrielse
4. maj, 50-års jubilæum for Pindstrup
Kirke og kyndelmisse-, litteratur- og
strikkegudstjenester. Fælles for alle
de ikke-almindelige gudstjenester er,
at de er mere besøgt end de almindelige.

Jagtgudstjeneste i Marie Magdalene Kirke

Julehjælp
til familier med børn
Det er muligt at ansøge menigheds-rådet
om
julehjælp. Det
er
ment
som
en
hånds-rækning til familier, der bor i sognet,
og som har svært ved at klare sig
igennem julen. Julehjælpen består
af et gavekort til Handel Syddjurs
eller en pose med julemad. Pengene er kommet ind via frivillige bidrag i kirkerne.
Ansøgningen skal indeholde lidt
om familiemæssige og økonomiske forhold, og der skal være navn,
adresse og telefonnummer.
Ansøgningen kan afleveres eller
sendes på papir til kontoret på
Bøjstrupvej 17 i Ryomgård eller
sendes på e-mail (toj@km.dk) til
sognepræst Torben Jensen senest tirsdag 10. december.
Ønsker du at donere et beløb til julehjælp kan dette gøres via Mobile
Pay til 91 364.

Julegudstjenester
Op til jul holder vi julegudstjenester
for vores børn og unge mennesker
fra de lokale skoler og institutioner,
men alle er naturligvis meget velkommen til at deltage, hvad enten
du har lyst til at deltage, når dit barn
eller barnebarn er til julegudstjeneste eller du bare er nysgerrig og elsker den gode stemning. Du finder
tid og sted samt hvilke skoler, børnehaver osv. på side 8-9.
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JULETRÆET MED SIN PYNT
stork eller nisse – der er mange forskellige topdekorationer på danske
juletræer. Men der synes ikke at være
tvivl om, at stjernen er den oprindelige. I hvert fald hører dens symbolik
sammen med den meget gamle jakobsstige. Stjernen symboliserer leDa juletræet kom til Danmark
destjernen. I ældre tid opfattede man
Traditionen med juletræer kommer fra ledestjernen som døren til det himTyskland, hvor de i løbet af 1700-tallet melske lys. Juleaften stod døren på
blev almindelige i den tyske adel, dog klem, fordi englene ved den lejlighed
findes der beretninger om juletræer havde ekstra travlt på stigen mellem
helt tilbage i 1521. Danmarks første Himmelen og Jorden.
juletræ var antagelig på godset Hol- Midt i 1800-tallet begynder vi at have
steinborg i 1807. I løbet af få år blev tydelige beskrivelser af det pyntedet også introduceret hos det bedre de træ. Peter Faber skriver en lejligborgerskab i hovedstaden. Byens folk hedssang til en juleaften, som han
samlede sig foran vinduerne for at se holder med sin egen og broderens
ind til dem, - og hvad var det for noget familie. Året efter bliver den udgivet,
med at tænde lys i et træ!
”Højt fra træets grønne top”. Netop
fordi sangen er skrevet som en festDet ældste danske julepynt
lig kommentar til en autentisk juleafI Den Gamle By findes en jakobsstige ten, illustrerer den på fremragende
fra 1837, det ældste bevarede stykke vis, hvordan en borgerlig, børnevenlig
julepynt i Danmark (så vidt vides). Til juletræsfest kunne forme sig i 1847.
jul kan du se en kopi af denne i Borg- Og mon ikke mange fortsat ynder at
synge den, når de hånd i hånd med
mestergårdens julestue fra 1848.
Stjerne, dannebrogsflag, engel, spir, familien danser om juletræet.
Vi har fået lov til at plukke i Benno
Blæsilds to bøger: ”Julens traditioner”
og ”Juletræet med sin pynt”, for at fortælle lidt om julen i gamle dage, og
hvor nogle af vores nutidige juletraditioner stammer fra.

I førsteudgaven af Peters Jul, som stort set er en erindring af forfatterne
og brødrene Johan og Pietro Krohns barnejul i årene omkring 1850,
beskrives træets julepynt:
”Aa, hvor er det yndigt! See blot der
En Blomst og en Fugl af Sukker
Og Stjernen, og under Grenen her
See, Hans, her er Kagedukker!
Og alle Lysene rundtomkring
Og Flagene øverst oppe,
Trompeter og andre morsomme Ting
Og Heste og Sukkertoppe!
Og Valnødder, som er smukt forgyldt,
Og Svaner og Gulerødder
Og Kræmmerhuse, som helt er fyldt
Med Figner og Pebbernødder!
Og see, der hænger i røde Baand
Rosiner og Sukkerkrandse! Bedstemoer, kom, tag fat i min Haand!
Nu skal vi om Træet dandse!”
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De første kræmmerhuse var af ensfarvet indpakningspapir, som man fik
hos købmanden. Omkring 1855 begyndte de større forretninger at bruge specielt dekoreret julepapir. Disse
specielle
julepapirs-kræmmerhuse
kan have været den direkte inspiration til, at danske grafiske virksomheder begyndte at udgive klippeark med
kræmmerhuse dekoreret med nisser
og lignende.
Glaskugler og andet glaspynt kom
i første omgang fra Lauscha i Tyskland, som efter 1850 fik gang i produktion af de tyndvæggede farvestrålende glaskugler, der senere skulle
blive til en stor eksport.
De flettede hjerter

Juletræspynt
i
form af hjerter
flettet af to stykker farvet glanspapir er opstået
i Danmark. Det
ældste
kendte eksempel findes i H.C. Andersens
hus, fremstillet af digteren selv som
en gave, dette var dog næppe tænkt
som julepynt.
I første udgave af Nordisk Husflidstidende fra 1871 ses den ældste anvisning på, hvordan man fletter julehjerter. Det kaldes i øvrigt et hjerteformet
kræmmerhus.
Julehjertet fik en bred og folkelig opblomstring efter at være blevet introduceret i en ny udgave af ”Peters Jul”
fra 1914.
Julehjerterne havde sin storhedstid
under besættelsen. At hænge rød-hvide hjerter på juletræet var en uangribelig, men utvetydig måde at lufte
sit sindelag på. Det var også i 1940,
at Wilhelm Hansen udgav ”Juletræet med sin pynt” hvor ”Hjerter klippet med en saks af den fingernemme
slags” fremgår. I 1946 kom hjerterne
igen på hitlisten med radiohittet ”Skal
vi klippe vore julehjerter sammen”

Julenissen
– en dansk
opfindelse
med gamle
aner
Det var ikke
uden vanskelighed at
få den helt
igennem hedenske nissefigur passet ind i det københavnske borgerskabs kristne julefest. Nisserne fik
fra 1800-tallets midte rollen som
dem, der bragte julegaverne frem
til juletræet. Forestillingen om, at
englene, mens menneskene juleaften spiste middag, bragte det himmelske lys til træet, samtidig med
at nisserne kom ned fra loftet med
julegaverne, som de gennem hele
sommeren havde lavet til børnene,
satte sig vigtige spor i forløbet af
den danske julefest.
Nisserne bragte nemlig gaverne
meget hurtigere frem end deres
internationale konkurrent Santa
Claus. Det var altså nissernes fortjeneste, at de danske børns gaver var klar på træet allerede den
24. december efter aftensmaden,
mens børnene i nogle andre lande måtte vente til næste morgen.
Også dansen omkring juletræet,
som vi i Skandinavien er ene om,
må julenisserne bære et stort ansvar for. Da nisserne var så gode til
at gemme gaverne mellem træets
grene, var de voksne tvunget til at
lede børnene flere gange rundt om
træet, for at de skulle opdage alle
gaverne.
Omkring første verdenskrig begyndte den amerikanske Santa
Claus-figur at optræde på danske
julekort sammen med julenisser.
Han blev som julemanden med tiden en alvorlig konkurrent til julenissen om jobbet som gavebringer.
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DET SKER
Morgenkaffe og
gudstjeneste i Marie
Magdalene

Højtidskor

Søndag 17. november kl. 9.30 begynder vi med at nyde morgenbrød
med morgenkaffe til i Marie Magdalene Forsamlingshus til en overkommelig pris af 20 kr. Bagefter er der
gudstjeneste i kirken kl. 10.30

Kirke i børnehøjde
Torsdag 21. november kl. 17.30 i
Pindstrup Kirke
Der er mange ting,
vi ikke må, det siger
de voksne i hvert fald. Der er mange
regler og forbud. Vi skal høre om, at
regler ikke altid er det vigtigste.
Juleaftens dag kl. 11.00 i Marie
Magdalene Kirke Kom og hør det
glædelige budskab fortalt, så selv de
allermindste kan følge med, når vi
holder Jul i Børnehøjde.
Tirsdag 28.janaur kl. 17.30 i Marie
Magdalene Kirke
Den mørke tid er over os, men der er
lys i mørket. Vi skal høre om Jesus
som er verdens lys og selv tænde lys i
kirken og bringe med hjem og lyse op.
Torsdag 2. april kl. 17.30 i Marie
Magdalene Kirke
Hvorfor har vi så mange fridage i
april? Få svaret her og bliv klogere på
hele dramaet i påsken.
Det koster 50 kr. pr familie eller 25 kr.
pr. person. Alle pengene går til Sognets Julehjælp. Tilmelding til spisning
nødvendig senest to dage før til tisl@
km.dk eller på facebook. (dog ingen
spisning og tilmelding til jul i børnehøjde)
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Stilletid
Søndagene 24. november, 12. januar og 16. februar alle dage kl.
17.00 i Marie Magdalene Kirke.
Trænger du til et pusterum fra krav,
telefonens ”pling” eller nogen der
trækker i dig, så er stilletid måske
noget for dig. Det er en pause til
mindfulness og refleksion, hvor du
ikke behøver være ”på”, men kan
nøjes med at være til.
Hanne guider os gennem stilletiden, som starter og slutter med en
lidt kort utraditionel bøn, derimellem
er der 20-30 minutters stilletid.

Højtidskoret er et projektkor, og man
er hjerteligt velkommen, hvis man har
lyst at være med. Koret ledes af kirkens organist, Anita Hyldgård Samsing, som er en erfaren korleder.
Projekt op mod 2. søndag i advent
Højtidskorets adventsprojekt afsluttes
med medvirken ved gudstjenesten 2.
søndag i advent i Marie Magdalene
kirke 8. december kl. 9.30, hvor der
i Grevekapellet er udstilling af julekrybber. Derfor skal koret ved denne
Gudstjeneste også synge blandt andet ”Barn Jesus i en krybbe lå.”
Korprøver i Marie Magdalene kirke
onsdage kl. 17.00-18.00: 20. november, 27. november og 4. december.

Julekrybber og
englesang
2. søndag i advent 8. december kl.
9.30 i Marie Magdalene Kirke
I julen samles vi om det lille barn i
krybben og englene, der sang så
smukt for hyrderne.
Det fejrer vi med julekrybber i massevis.
I forbindelse med gudstjenesten 2.
søndag i advent vil der være udstilling
af julekrybber i Grevekapellet. Det er
Ellen Møller, Ryomgård, der stiller sin
samling af julekrybber frem til beskuelse, beundring og måske også forundring. Hun har gennem en længere
årrække samlet på julekrybber fra alle
egne af verden og i mange forskellige
materialer. Der vil være julekrybber
fra Peru, Mexico, Italien, Kenya og
mange andre steder. Nogle er lavet i

Foto: Ellen Møller, Ryomgård

keramik, andre af træ, glas, palmeblade, plast, bivoks og sågar muslinger
og sneglehuse. De fleste er ikke så
store. ”Det er svært at få plads til store krybbeopstillinger, når man gerne
vil have mange forskellige. Derfor er
det mest de mindre og helt små, der
kommer med hjem. ”Den mindste er
2 cm”, udtaler Ellen Møller. ”Krybben
med jesusbarnet er jo selve kernen i
julen, og det sammen med den store
mangfoldighed og kreativitet, der ligger bag krybberne, er fascinerende”,
siger hun. Udstillingen vil kun være at
se denne dag i forbindelse med gudstjenesten.
Samme dag vil vores højtidskor levere englesang i massevis, når de
lægger stemmer til dejlige julesalmer.
Efter gudstjenesten er der en kop kaffe, som kan nydes sammen med julekrybberne.
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GUDSTJENESTER OG ANDRE ARRANGEMENTER
NOVEMBER
Tirsdag 5. november
Menighedsrådsmøde
Konfirmandstuen 19.00
Fredag 8. november
Ældregudstjeneste
Ringparken
14.30

TSL

Søndag 10. november
21. søndag efter trinitatis
Marie M
9.30
TJ
Bo- & akt. center 11.00 TJ
Tirsdag 12. november
Strik til hjemløse*
Konfirmandstuen
		
15.00-17.00
Søndag 17. november
22. søndag efter trinitatis
Fælles morgenkaffe*
I forsamlingshuset 09.30
Marie M
10.30 TJ
Onsdag 20. november
Højtidskoret øver*
Marie M
17.00 AHS
Torsdag 21. november
Kirke i Børnehøjde*
Pindstrup
17.30 TSL
Fredag 22. november
Ældregudstjeneste
Ringparken
14.30 TSL
Søndag 24. november
Sidste søndag i kirkeåret
Marie M
9.30
TSL
Pindstrup (kaffe)11.00 TSL
Stilletid*
Marie M
17.00 HS
Tirsdag 26. november
Strik til hjemløse*
Konfirmandstuen		
		
15.00-17.00
Onsdag 27. november
Højtidskoret øver*
Marie M
17.00 AHS

DECEMBER
Søndag 1. december
1. søndag i advent
Juniorkonfirmand afslutning
og Krybbespil*
Marie M
11.00 TSL
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Tirsdag 3. december
Julekoncert*
Marie M
19.00

Søndag 22. december
4. søndag i advent
Ingen gudstjeneste

Onsdag 4. december
Højtidskoret øver*
Marie M
17.00 AHS

Mandag 23. december
Lillejuleaften*
Marie M
15.00 TSL

Fredag 6. december
Ældregudstjeneste
Ringparken
14.30 SMH

Juleaften
tirsdag 24. december
Juleaften i børnehøjde*
Marie M
11.00 TSL
Juleaftenaftensgudstjenester
Koed		
13.30 TSL
Pindstrup
14.45 TJ
Marie M
16.00 TJ

Søndag 8. december
2. søndag i advent
Højtidskor og Krybbeudstilling*
Marie M (kaffe) 9.30

TSL

Tirsdag 10. december
Julegudstjeneste*
Dagplejerne i Ryomgård
Marie M.
10.00 TSL
Onsdag 11. december
Syng julen ind*
Pindstrup
19.00-20.30
Torsdag 12. december
Julegudstjeneste*
Ringvejens Børnehus
Marie M.
10.00 TSL
Fredag 13. december
Julegudstjeneste*
Poppelvejens Børnehus
Marie M.
10.00 TSL
Børnehave og dagplejere
Pindstrup
10.00 TJ
Søndag 15. december
Luciaoptog*
3. søndag i advent
Koed		
14.00 TJ
Tirsdag 17. december
Julegudstjeneste*
Ryomgård Realskole
Marie M
10.00 TJ
Onsdag 18. december
Julegudstjeneste*
Bo- og akt.centret
Marie M
10.30 TJ
Torsdag 19. december
Julegudstjeneste*
Pindstrupskolen
Marie M
10.30 MK
Fredag 20. december
Julegudstjeneste*
Marienhoffskolen
Marie M
8.45
Ældregudstjeneste
Ringparken
11.00 TJ

Juledag
onsdag 25. december
Marie M
9.30
TSL
2. juledag
torsdag 26. december
Med julekage*
Pindstrup (kaffe) 11.00 TJ
Søndag 29. december
Julesøndag
Syng julen ud*
Marie M
19.00 TJ

TSL

Søndag 5. januar
Hellig tre kongers søndag
Marie M
9.30
TSL
Tirsdag 7. januar
Strik til hjemløse*
Konfirmandstuen
		
15.00-17.00
Søndag 12. januar
1. søndag eft. hellig 3 konger
Stilletid*
Marie M
17.00 HS
Marie M (kaffe) 19.00 TJ
Torsdag 16. januar
Menighedsrådsmøde
Konfirmandstuen 19.00
Fredag 17. januar
Ældregudstjeneste
Ringparken
14.30

Tirsdag 21. januar
Strik til hjemløse*
Konfirmandstuen
		
15.00-17.00
Onsdag 22. januar
Jazzpoesi*
Pindstrup
19.00
Torsdag 23. januar
Temakor øveopstart*
Marie M
19.00

TJ

RB

Lørdag 25. januar
Dåbskluden strikkecafé*
Pindstrup 13.30-15.30
Søndag 26. januar
3. søndag eft. hellig 3 konger
Fællesgudstjeneste*
Nødager (kaffe) 10.30 TJ
Tirsdag 28. januar
Kirke i Børnehøjde*
Marie M
17.30
Torsdag 30. januar
Temakor øver
Marie M
19.00

JANUAR
Onsdag 1. januar
Nytårsdag*
Marie M
16.00

Søndag 19. januar
2. søndag eft. hellig 3 konger
Marie M
9.30
TJ
Pindstrup (kaffe) 11.00 TJ

Fredag 31. januar
Ældregudstjeneste
Ringparken
14.30

TSL

RB

TSL

FEBRUAR
Lørdag 1. februar
Lørdagsdåb
Marie M
11.00

Søndag 2. februar
Sidste søn. e. hellig 3 konger
Bo- og akt.center 11.00 TJ
Kyndelmisse og pandekager*
Marie M. Forsamlingshus
		
15.00
Marie M
16.00 TJ
Tirsdag 4. februar
Strik til hjemløse*
Konfirmandstuen		
		
15.00-17.00
Torsdag 6. februar
Temakor øver
Marie M
19.00
Søndag 9. februar
Septuagesima
Marie M
9.30
Koed (kaffe)
11.00
Fredag 14. februar
Ældregudstjeneste
Ringparken
14.30
Søndag 16. februar
Seksagesima
Strikkegudstjeneste*
Pindstrup
14.00
Stilletid*
Marie M
17.00

TSL
TSL

TJ

Tirsdag 25. februar
Ungdomsgudstjeneste*
Marie M
18.00 TSL
Torsdag 27. februar
Temakor øver
Marie M
19.00 RB
Menighedsrådsmøde
Konfirmandstuen 19.00
Fredag 28. februar
Ældregudstjeneste
Ringparken
14.30

TJ

MARTS
TSL

TSL
HS

Tirsdag 18. februar
Strik til hjemløse*
Konfirmandstuen
		
15.00-17.00
Læselyst*
Konfirmandstuen		
		19.00-20.30
Torsdag 20. februar
Temakor øver
Marie M
19.00

TJ

RB

Søndag 23. februar
Fastelavn
Familiegudstjeneste*
Marie M (kaffe) 11.00
Vinterkoncert*
Marie M
16.00

RB

Søndag 1. marts
1. søndag i fasten
Marie M (kaffe) 9.30

TJ

Tirsdag 3. marts
Strik til hjemløse*
Konfirmandstuen
		
15.00-17.00
Torsdag 5. marts
Temakor øver
Marie M
19.00

RB

Søndag 8. marts
2. søndag i fasten
Sogneindsamling*
Konfirmandstuen 10.00
Musikgudstjeneste*
Marie M (kaffe) 19.00 TSL

Lørdag 22. februar
Dåbskluden strikkecafé*
Pindstrup
13.30-15.30

TSL:	Tina Skov Løbner, sognepræst
TJ:	
Torben Jensen,
sognepræst
SMH:	Susanne Munk Hjørlund,
sognepræst
MK:	Mariann Kristiansen, sognepræst
RB: 	
Rikke Bendixen,
kirke- og kulturmedarbejder
AHS:	
Anita Hyldgård Samsing,
organist
HS:	
Hanne Schøler, frivillig hjælper

GRATIS
TRANSPORT
Det er muligt at komme med i kirkebilen til alle gudstjenester og arrangementer. Man bliver hentet og bragt til
sin hjemmeadresse.
Ring senest dagen før til:

Kressers Taxi på tlf. 86 39 83 89
*se omtale i bladet
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DET SKER
Sikke dog et
glædeligt budskab
Søndag 1. december kl. 11.00
i Marie Magdalene Kirke.
Realskolens jun i orkon fi rmander starter december måned op
med årets krybbespil, bygget over
Sigurd Barretts julesalme om det
glædelige budskab. Vi synger også
advents- og julesalmer.
Efter gudstjenesten er der afslutning for juniorkonfirmander og deres familier i Grevekapellet.

Syng julen ind
Onsdag
11.
december kl.
19.00 - 20.30
synger vi julen
ind i Pindstrup
Kirke. Organist og kirkesangere indleder med et par nyere julesalmer, og derefter kan alle byde ind
med forslag til julesange og salmer fra
salmebog, højskolesangbog og vores
eget julesanghæfte.
Undervejs vil der være gløgg og småkager til 20 kr., som går ubeskåret til
sognets julehjælp.

Familiegudstjeneste
og luciaoptog

Julekoncert
Tirsdag 3. december kl. 19.00 i Marie Magdalene Kirke

Der venter en stemningsfuld oplevelse, når Randers Bykor gæster kirken
ved årets julekoncert, hvor det rutinerede kor synger et bredt sammensat juleprogram. Randers Bykor er et
amatørkor med omkring 50 medlemmer og har specialiseret sig i det klassiske repertoire. Koret har gennem
mange år samarbejdet med Randers
Kammerorkester og symfoniorkestrene i både Aarhus og Aalborg, ved opførelser af større kor- og orkesterværker.
Ved julekoncerten er der en kort refleksion, og vi synger et par julesalmer. Koncerten afholdes til fordel for
julehjælpen, og der tages en entré på
50,- kr.
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Tredje søndag i advent 15. december kl. 14.00 i Koed Kirke.
Gudstjeneste for alle aldre i kirken,
og bagefter mødes vi i forsamlingshuset, hvor der er LUCIAoptog og
gratis kaffebord.

Lille juleaftensgudstjeneste
Mandag 23. december kl. 15.00 i
Marie Magdalene Kirke
Sidste år prøvede vi som noget nyt at
holde julegudstjeneste lillejuleaften

og det blev taget godt imod. Derfor
slår vi igen i år dørene op for alle, der
er forhindret i at komme til julegudstjeneste 24. december.
Anden juledag i Pindstrup
Torsdag 26. december kl. 11.00 i
Pindstrup Kirke
Gudstjeneste
og
efterfølgende
servering af kaffe og
traditionel engelsk
julekage, bagt i september.
Syng julen ud
Søndag 29. december kl. 19.00 i
Marie Magdalene Kirke.
Juleandagt med plads til lidt ro og med
mulighed for at ønske salmer. Særlige
ønsker kan også meddeles senest tre
dage før til Torben på 28142806 eller
toj@km.dk
Nytårsdag
Onsdag 1. januar kl. 16.00 i Marie
Magdalene Kirke
Vi byder det nye år velkommen med
en nytårsandagt, og bagefter samles
vi i Grevekapellet om et glas Asti/sodavand og lidt kransekage.

Ungdomsgudstjeneste

– med vandring rundt i
kirken
Tirsdag 25. februar kl. 18.00-19.30
i Marie Magdalene Kirke
Hvad søger du? Har du prøvet at
falde igennem? Hvem følger dig i livet? Hvem følger du?
Hvem er Gud? Kan vi finde og kende ham? Vi bruger kirkerummet til
at søge efter Gud, går rundt til forskellige stationer undervejs og synger nye salmer.
Bagefter spiser vi pizza i konfirmandstuen. Det koster 25 kr. pr.
person – pengene går til sognets
julehjælp.

Temakoret synger Helmig
og musikgudstjeneste
Thomas Helmig må betragtes som
en af vor tids
helt
store
sangskrivere
indenfor popmusikken, og
han er derfor heller ikke
til at komme
udenom i vores Temakor, der netop
har nutidige sangskrivere som omdrejningsmusik.

Forårets første kor-tema bliver med
andre ord Helmig, og alle er velkommen i koret, både børn og voksne.
Vi øver 6 torsdage kl. 19.00-20.00
i Marie Magdalene Kirke med opstart torsdag 23. januar (uge 7 er
aflyst).
Det koster 75 kr. for hele forløbet,
som går til velgørenhed. Tilmelding
første øvegang eller til ri.bendixen@
gmail.com
Sangene opføres til musikgudstjenesten søndag 8. marts i Marie Magdalene Kirke kl. 19.00. Efter gudstjenesten er der te/kaffe og kage.
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DET SKER
Kyndelmisse

Jens Mikkel Madsen på kontrabas

Jazz-poesi i
Pindstrup
Onsdag 22. januar kl 19.00 i
Pindstrup Kirke
Med et legende livtag på jazzen arbejder bassisten Jens Mikkel Madsen og cellisten Maria Edlund med
svenske folketoner, lyriske klangflader og jazzede grooves. Der leges med klangmulighederne i de
store strygeinstrumenter. Skiftevis
med musikken vil der være fremføring af digte. Der serveres et lille
traktement.

Midtdjurs til gudstjeneste i Nødager
Søndag 26. januar kl. 10.30 i Nødager Kirke.
”Tro som et sennepsfrø”, det er emnet for fællesgudstjenesten, hvor der
bagefter er kaffe og en småkage til.
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Søndag 2. februar kl. 15.00 i Marie
Magdalene Forsamlingshus og Kirke.
Vi begynder i
forsamlingshuset, hvor
der serveres
pandekager.
Den efterfølgende gudstjeneste er kl. 16.00 i kirken, hvor vi fejrer kyndelmisse, som
betyder ”lys-messe”.
Prisen for pandekager er 50 kr. for
voksne og gratis for konfirmander og
yngre børn, og der skal tilmeldes til
kirkekontoret på 8639 4043 eller på
biba@km.dk senest tirsdag 28. januar.

Strikkegudstjeneste
Søndag 16. februar kl. 14.00 i
Pindstrup Kirke
Vi samles i den lune kirke med strikke- og hækletøj på denne sikkert
blæsende og kolde vintereftermiddag. Vi skal høre historier fra Bibelen og synge salmer, som på den
ene eller anden måde knytter sig til
det at skabe med hænderne. Salmerne kommer på storskærm i kirken, så hænderne er fri til at skabe
undervejs. Efter gudstjenesten er
der kaffe og kage og mulighed for
at strikke videre og udveksle gode
opskrifter mv.

februar Marie Magdalene Kirke for
første gang med sit flotte violinspil.
Mange fik denne eftermiddag en
god oplevelse ved en koncert, der
præsenterede en bred vifte af musik. Alsidigheden præger også dette års koncert, hvor Bjarne Hansen
og Anita Hyldgård Samsing har sat
et nyt program sammen, med musik fra barokken og til vor tid. Bjarne
Hansen er uddannet på Det Fynske
Musikkonservatorium hos Peder Elbæk samt i Tyskland og Italien. Han
Søndag den 23. februar kl. 16.00 i beklædte i mange år koncertmesterMarie Magdalene Kirke.
pladsen i Odense Symfoniorkester
v/Bjarne Hansen, violin. Anita Hyld- og har gjort sig gældende inden for
gård Samsing, orgel
mange forskelligartede musikalske
Bjarne Hansen gæstede sidste år i genrer.

Vinterkoncert

Sogneindsamling
Efter et års fravær er vi igen på banen til sogneindsamlingen til Folkekirkens Nødhjælp. I den forbindelse
glæder det os meget at kunne byde
velkommen til Estrid D. Allesø som
koordinator og indsamlingsleder.
Folkekirkens Nødhjælp støtter verdens fattigste i deres kamp for et
værdigt liv og hjælper mennesker i
nød. De giver akut nødhjælp i katastroferamte områder og langsigtet
udviklingshjælp i fattige egne for at
skabe en mere ligeværdig og bæredygtig verden.

Fastelavnsgudstjeneste
Søndag 23. februar kl. 11.00
i Marie Magdalene Kirke.
Familiegudstjeneste med
efterfølgende servering af kaffe og fastelavnsboller.

indsamlinger som denne er, at vi alle
kan være med, uanset hvor meget vi
har at give af. Vi kan give vores tid
eller vores småmønter. I sidste ende
er vi med til at gøre en forskel for andre og for hinanden. Det giver mening for os, og vi glæder os til en god
og sjov dag.
Estrid D. Allesø”
Vi mødes i konfirmandstuen i Marie Magdalene søndag 8. marts kl.
10.00. Det er allerede nu muligt at
melde sig som indsamler til Estrid på
tlf: 40 43 93 17 eller mail: estrid75@
gmail.com, men du kan også bare
møde op på dagen. Vi sørger selvfølgelig for lidt forplejning til de mange indsamlere.

”Mine piger og jeg er tovholdere på
Folkekirkens Nødhjælpsindsamling
i Ryomgård, fordi det er god stil at
hjælpe, hvor man kan. Det gode ved
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DET SKER
Strik til hjemløse
Strik til hjemløse er
en strikkeklub med
mening. Vi strikker
til Kirkens Korshær i
Aarhus og er med til
at sikre noget varmt
tøj til de hjemløse. Vi mødes hver
anden tirsdag i lige uger i konfirmandstuen i Marie Magdalene kl.
15.00-17.00. Der bliver selvfølgelig
også tid til en kop kaffe, ligesom vi
skiftes til at medbringe en kage.
Vi har det rart og hyggeligt i gruppen og der er altid plads til flere, så
bare mød op medbringende strikkepinde eller hæklenål. Man er
også velkommen til at strikke derhjemme, hvis man er bedre tilpas
med det. Vi holder dog fri i december måned, så sidste gang i 2019
er 26. november, og første gang i
2020 er 7. januar.
Skulle der være spørgsmål om arbejdet, eller ønsker man at donere noget garn, er man altid velkommen til
at kontakte Helle Degn 23 96 73 39.

Læselyst
Næste bog i Læselyst er ”Normale
mennesker” af Sally
Rooney.
En fascinerende, vrangvendt
Romeo og Julie-fortælling, hvor to
unge har en intens forståelse og kærlighed, men hverken tør tro på kærligheden eller tillade den plads.
Sally Rooney udforsker i denne velskrevne roman kærlighedens og normalitetens grænser blandt studerende i et socialt overlevelses-game. De
unge i studiemiljøet svæver i de højere luftlag med stipendier, fester og
masser af venner. Men det lette liv går
tilsyneladende hånd i hånd med ensomhed, rodløshed og en selvudslettende usikkerhed. Alle stræber efter
en form for normalitet for at tilpasse
sig en verden af normer og etiketter.
Vi mødes i konfirmandstuen tirsdag
18. februar kl. 19.00-20.30 til en snak
om denne bog.

Babysalmesang

ker sig over 8 tirsdage, og sidste
gang er den 19. maj (OBS: BabyEn lille teaser til dem med salmesang er aflyst i uge 15). Selve
spædbørn og kommende babysalmesangen varer ca. 40 min.,
forældre. Rikke starter en og derefter er der tid til hyggesnak
ny omgang babysalmesang op tirs- over en kop te eller kaffe. Tilmelding
dag den 24. marts kl. 10.00 i Marie til kirke- og kulturmedarbejder Rikke
Magdalene Kirke. Forløbet stræk- Bendixen: ri.bendixen@gmail.com

KONTAKT OG INFORMATION
Sigrid Møller Jensen
Siden sidst
Bent Tage Sørensen
Siden sidst indeholder kun navne, hvor vi
har fået skriftligt samtykke til at bringe dem.
Marie Magdalene Kirke
Døbte:
Bertram Evers Tholstrup Svensson
Emil Seiling
Mynte Skovgaard Knudsen
Saga Gerda Hamann Jensen
Vielser:
Susie Midtgaard Simonsen og Jonas Midtgaard Simonsen
Velsignelser:
Laura Monique Armijo og Ulrich Thy Jensen
Line Haumann Jensen og Thomas Leth
Jensen
Begravelser/bisættelser:
Lilly Marie Elgård Sørensen
Elna Daugaard
Bent Poulsen
Edith Meta Salling Jakobsen

Sognepræst
Tina Skov Løbner
Bøjstrupvej 17, 8550 Ryomgård
Tlf. 86 39 40 43, tisl@km.dk
Træffes efter aftale, fridag mandag.
Sognepræst
Torben Jensen
Bøjstrupvej 17, 8550 Ryomgård
Tlf. 28 14 28 06, toj@km.dk
Træffes efter aftale, fridag mandag,
tjeneste ved provstiet fredag.
Menighedsrådsformand
Hans-Jørgen Jensen
Tlf. 22 21 49 66, hjj@saabydal.dk

Dåbskluden

I 2020 inviteres atter til en
ny omgang dåbskludestrik
i Marie Magdalene- Koed
Sogn. Denne gang henlægges strikkeeftermiddagene til Pindstrup Kirke.
Dette betyder dog stadig, at alle fra
hele sognet - fra Koed, Marie Magdalene og Pindstrup er velkomne til
at deltage. Dåbskludene bruges jo i
alle tre kirker i sognet, så vi håber på
bred opbakning.
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Vi mødes lørdagene 25.
januar, 22. februar og 21.
marts i Pindstrup Kirke
kl. 13.30 - kl. 15.30
Der vil under strikningen blive serveret kaffe
og kage. Det eneste, man selv skal
medbringe, er strikkepinde nr. 2,5 eller nr. 3. Vi leverer mønstre og garn.
Kontaktpersoner Helga Simonsen,
61 71 16 10 og Helle Degn, 23 96
73 39.

Henry Laursen

Pindstrup Kirke
Døbte:
Lærke Overfeldt
Mille Nielsen
Vielser:
Anne Koss Toft og Rune Koss Toft
Begravelser/bisættelser:
Grethe Jensen
Koed Kirke
Døbte:
Mille-Gabriela Nørgaard Kruse

Graver
Lisette Munkholm Toxvig
Bøjstrupvej 24D, 8550 Ryomgård
Tlf. 86 39 59 07,
graverteamet@mail.dk
Træffes på tlf. hverdage 8-16.
Præstesekretær
Birgit Boelsmand Andersen
Bøjstrupvej 17, 8550 Ryomgård
Tlf. 86 39 40 43, biba@km.dk
Træffes: tirsdag 11-14,
torsdag 14-17, fredag 10-13.
Organist
Anita Hyldgård Samsing
Tlf. 22 17 01 73
anitasamsing@gmail.com

Info om Kirkebladet
Modtager du ikke kirkebladet, kan
du kontakte kirkekontoret på biba@
km.dk og få det tilsendt. Det er også
muligt at hente det i en af vores tre

kirker eller på kirkekontoret.
Frist for indsendelse af materiale til
næste kirkeblad til biba@km.dk er
20. januar. Bladet omdeles i starten
af marts måned.

Har du lyst til at besøge en af vores
kirker, lege turist i eget sogn eller vise
kirken frem for gæster, så har alle vo-

res tre kirker åbent alle dage fra kl.
8.00 - 16.00, dog kan de være optaget af en kirkelig handling.

Pindstrup Kirke
Skolevej 41, 8550
Ryomgård

Marie Magdalene Kirke
Bøjstrupvej 30, 8550
Ryomgård

Koed Kirke
Tornhøjvej 15, 8560
Kolind
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Quiz

finder du let vores julesalme (alle svarene på
spørgsmålene findes i kirkebladet).
Skriv svaret på et stykke papir sammen med
dit navn og mobilnummer og aflever det i
”quiz-posen” i våbenhuset til en af vores fem
julegudstjenester lille juleaften eller juleaften.
Der trækkes en vinder efter hver gudstjeneste, og vinderen får direkte besked via
sms.

LØSNING

Vi er i quiz-humør og udlodder 5 gavekort. Er
du den heldige vinder, kan du vælge mellem
gratis pizza til to af forårets Kirke i Børnehøjde eller gratis pandekager for to voksne
ved Kyndelmisse. Det eneste, du skal gøre,
er at lege med i vores lille leg, hvor du
skal gætte en julesalme. Skriv svarene fra
spørgsmålene nederst ind i diagrammet, så
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2. søndag i advent er der julekrybber og ...
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Hvem skal synge sange af Thomas Helmig
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Hvad hedder koret til julekoncerten, Randers ...
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Hvad hedder vores organist til fornavn
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Fra hvilken skole kommer juniorkonfirmanderne, der opfører krybbespil 1. søndag i
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Hvilken dag serverer vi Asti og kransekage
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Hvad er der på billedet ved julehjælp
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Søndagen inden nytår er der mulighed for at ...
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Hvilket land stammer julenissen fra
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På siderne med "Juletræet med sin pynt" fortæller vi lidt om julen ...
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Hvem har flettet det ældste kendte hjerte
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Hvad er der i Koed Forsamlingshus efter gudstjenesten 3. søndag i advent
12

10

4

2

Hvad skal vi drikke i Marie Magdalene Forsamlingshus 17. november kl. 9.30
13

5

1

6

4

7

7

1

2

