MARIE MAGDALENE-PINDSTRUP-KOED

ÅRETS KONFIRMANDER
STILLETID
JUL - med tilmelding

NOVEMBER 2020 - FEBRUAR 2021

PRÆSTENS SPALTE

Små glimt af omsorg
ved sognepræst Tina Skov Løbner
Jeg talte med en veninde, som også
er præst, om, hvad vi stiller op her
i corona-tiden med vores juniorkonfirmander. Før i tiden har vi kunnet
lave en masse kreative ting med
dem, men det har håndsprit jo sat
en stopper for lige nu. Hun fortalte,
at hun sidste år havde ladet dem
male ”gode budskaber” på sten,
og det blev til mange fine sten med
smukke symboler og søde hilsner.
Meningen med det hele var at skabe street art. Stenene skulle spredes rundt omkring i byen til glæde
og overraskelse for alle, der fik øje
på dem i forbifarten.
Men det ville en del af børnene ikke.
Deres håndværk skulle ikke overlades til vejr og vind og måske, måske
ikke blive bemærket. Nej, juniorkonfirmanderne ville overrække dem
personligt til forbipasserende.
Min veninde syntes, det var irrite-
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rende, at de ikke bare gjorde, som
de fik besked på. Nu ville langt færre jo få glæde af kunsten. Men ved
nærmere eftertanke havde ungerne
måske ret.
Den svenske præst Tomas Sjödin har skrevet om to damer, der
sammen besluttede sig for at gøre
mindst ét menneske glad hver dag.
Det behøvede ikke at være noget
stort. Måske en hilsen, en uventet
telefonsamtale, en opmuntrende
SMS eller en nybagt kage. Et tegn
på, at modtageren var i deres tanker netop den dag.
Det lyder ikke af særlig meget,
men, som præsten skrev, så fik
denne ene daglige, gode gerning
stor betydning - ikke mindst for damerne selv. Det gav dem glæde at
glæde andre.
”For mange er det sikkert en selvfølgelighed, men problemet med
selvfølgeligheder
er, at vi let glemmer dem”.
Det er snart efterår og vinter
igen. Vi rykker
ind i stuerne, tager tykke trøjer
på og tænder lys
- en hyggelig tid men også en tid,
hvor mange føler
sig mere ensomme end om sommeren. Heldigvis
har tiden med
coronavirus lært

os at finde på nye og kreative måder at vise omsorg for hinanden på.
Lad os tænke lidt over, hvordan vi
kan glæde hinanden.
Juniorkonfirmanderne hos min veninde gjorde det ved at male en kærlig hilsen på en sten og overbringe
den personligt til fremmede i byen.
Og jeg tror, at de oplevede det samme som damerne i Tomas Sjödins
fortælling: Glæden ved at give.
Mine juniorkonfirmander i år skal
også lave noget med at give en
kærlig tanke videre, så må vi se,
hvordan vi klarer det praktiske med

hensyn til håndsprit…
Lad os ikke glemme den omsorg,
der ligger i de små handlinger. Det
koster så lidt og udvirker så meget –
for os selv og andre.
Så hermed en efterårs-opfordring til
at tænke over, hvordan vi hver især
kan give omsorg videre til andre:
en hjælpende hånd med indkøb, en
blomst på fortrappen, en opringning
eller SMS med et virtuelt smittefrit
kram. Kun fantasien sætter grænser.
God fornøjelse.

NYT

Oprettelse af
læsegruppe.

Der etableres en Bibel-læsegruppe
med udgangspunkt i Folkekirken og
kirkerne i vores område, Pindstrup,
Maria Magdalene og Koed.
Initiativtageren er Rosa Jessen,
Pindstrup, som kan kontaktes på
p.n.jessen@mail.tele.dk

Menighedsrådsvalg
I år har der været valg til menighedsrådet, og på
valgforsamlingen 15. september blev følgende valgt:
Bibi Dahl Jensen
Frank Ove Voldstedlund
Hanne Agerbo Jacobsen
Hans Neergaard Münter
Henning Mikkelsen Degn
Karin Meller Nielsen
Lene Lillelund
Peter Ove Binzer Kristensen
Som suppleanter blev valgt:
Helga O. Simonsen
Mette Høj
Malene Friis
Britta R. Kristensen
Det nye menighedsråd træder i kraft 1. søndag i advent
29. november 2020 og sidder for en fire-årig periode.
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Konfirmation
i Koed Kirke
22. august 2020

ÅRETS KONFIRMANDER

Konfirmation af
Marienhoffskolens 7.A.
i Marie Magdalene
Kirke
5. september 2020
Foto: PhotoCare,
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Konfirmation af
Ryomgård Realskoles
7.A.
i Marie Magdalene
Kirke
29. august 2020

Konfirmation af
Marienhoffskolens 7.B.
i Marie Magdalene
Kirke
5. september 2020

Foto: PhotoCare,

Foto: PhotoCare,

Konfirmation af
Ryomgård Realskoles
7.B.
i Marie Magdalene
Kirke
29. august 2020

Konfirmation af
elever fra
Pindstrupskolen i
Pindstrup Kirke
13. september 2020

Foto: PhotoCare,

Foto: PhotoCare,
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Kafé Kolind i
Pindstrup
Hver torsdag kl. 11.00 er der kaffe
på kanden ved Pindstrup Kirke.
Kafé Kolind giver nok også en kage
til, når de indbyder til samvær
og en hyggesnak. Foreløbig varer
det året ud.
Konfirmation af
elever fra
Pindstrupskolen i
Pindstrup Kirke
13. september 2020

Stilletid

Foto: PhotoCare,

Konfirmation af
elever fra
Pindstrupskolen i
Pindstrup Kirke
13. september 2020
Foto: PhotoCare,

Julehjælp til familier med børn
Det er muligt at ansøge menighedsrådet om julehjælp. 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.
Den 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 8. december.
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Vi er glade for, at Hanne Schøler
har lyst til at tage en omgang
Stilletid mere:
Søndag 8. november kl. 17.00 i
Pindstrup Kirke
Søndag 10. januar kl. 17.00 i
Pindstrup Kirke
Søndag 28. februar kl. 17.00 i
Pindstrup Kirke
Stilletid er mindfulness-meditation
i kirkens rum. Det er et helle i travlheden på en halv times tid, hvor du

Morgenkaffe og
gudstjeneste i Marie
Magdalene
Søndag 15. november kl. 9.00
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. 10.00
sætter det hele på pause. En tid til at
vende tankernes spind væk fra, hvad
du har lavet og skal gøre bagefter,
og hen mod eftertanke og refleksion.
En tid til at finde ro. En ro, som du
kan tage med dig videre på din vej.
Stilletid starter og slutter med en kort
bøn, ofte fra bogen ”Himlen under
dine fodsåler”, som denne:
”HVORDAN
Gud, jeg vil gerne gøre noget rigtigt
med mit liv
Vis mig hvordan”
Der er en guidet start med afspænd
ingsøvelse for hele kroppen, så du
kommer ned i gear og får rettet din
opmærksomhed indad. Måske du
gerne vil takke eller bede om noget,
mens vi sidder stille sammen.
”PÅ VEJEN
Gud
du gik med Abraham, Isak og Jakob
Gå også med os
nu hvor vi begiver os afsted”
Alle, som har lyst, er meget velkomne.

Læselyst

Ønsker du at donere et beløb til julehjælpen, kan dette gøres via
MobilePay til 91 364.

MobilePay: 91 364

Du kan altid betale med Mobilepay,
hvad enten det er betaling for en koncert,
fællesspisning eller blot donation til
kirkekollekten.

Læselyst
er
en gruppe, der
mødes om fælles kærlighed
til bøger og
ønsker at dele
denne interesse med andre.
Det er ikke en litteraturkreds, hvor vi
analyserer i bund og laver sammenligninger til andre store værker, men
et sted, hvor alle kan være med. Vi
mødes i konfirmandstuen og skif-

tes til at medbringe the, kaffe og lidt
sødt, og vi planlægger næste bog og
dato i fællesskab.
Næste gang vi mødes, er torsdag
26. november kl. 19.00 i Konfirmandstuen i Marie Magdalene til
en snak om ”Løbeklubben i Saudi”
af Lotte Garbers.
Du kan også følge os på vores
facebookside Bogklubben
”Læselyst” eller vores hjemmeside
www.mariemagdalene-kirke.dk.
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GUDSTJENESTER OG ANDRE ARRANGEMENTER
NOVEMBER

Søndag 29. november
1. søndag i advent
Julekrybber*
Marie M.
11.00 TSL

Torsdag 5. november
Social Driveout*
Pindstrup
11.00
Kirke i Børnehøjde*
Marie M.
17.30 TSL/RB

DECEMBER

Fredag 6. november
Ældregudstjeneste
Ringparken 14.30 TSL

Torsdag 3. december
Social Driveout*
Pindstrup
11.00

Søndag 8. november
22. søndag efter trinitatis
Marie M. (kaffe)9.30 TSL
Stilletid*
Pindstrup
17.00 HS

Fredag 4. december
Ældregudstjeneste
Ringparken 14.30 TJ

Tirsdag 10. november
Strik til hjemløse*
Konfirmandst. 15.00-17.00
Torsdag 12. november
Social Driveout*
Pindstrup
11.00
Lørdag 14. november
Lørdagsdåb
Marie M.
11.00 TSL
Søndag 15. november
23. søndag efter trinitatis
Fælles morgenkaffe*
I forsamlingshuset
9.00
Marie M.
10.00 TSL
Torsdag 19. november
Social Driveout*
Pindstrup
11.00
Fredag 20. november
Ældregudstjeneste
Ringparken 14.30 SMH
Søndag 22. november
Sidste søndag i kirkeåret
Marie M.
9.30
TJ
Pindstrup (kaffe) 11.00 TJ
Tirsdag 24. november
Strik til hjemløse*
Konfirmandst. 15.00-17.00
Torsdag 26. november
Social Driveout*
Pindstrup
11.00
Læselyst*
Konfirmandst. 19.00
Lørdag 28. november
Byens juletræ*
v/forsamlingshuset i
Marie M.
13.30
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Søndag 6. december
2. søndag i advent
Marie M.
9.30
TJ
Tirsdag 8. december
Strik til hjemløse*
Konfirmandst.15.00-17.00
Onsdag 9. december
Syng julen ind*
Pindstrup
19.00
Torsdag 10. december
Social Driveout*
Pindstrup
11.00
Søndag 13. december
3. søndag i advent
Lucia*
Koed (kaffe) 14.00 TSL
Torsdag 17. december
Social Driveout*
Pindstrup
11.00
Fredag 18. december
Ældregudstjeneste
Ringparken 11.00 TSL
Søndag 20. december
4. søndag i advent
Julekage*
Marie M. (kaffe)11.00 TJ
Tirsdag 22. december
4.. søndag i advent
Julerejse*
Marie M. 15.30-17.00
TSL/RB
Lillejuleaften
Onsdag 23. december
Pindstrup (TV-optagelse)
15.00 TJ
Marie M.
16.30 TJ
OBS: kun adgang med billet, se mere på side 10-11

Juleaften
Torsdag 24. december
Koed
13.30 TJ
Pindstrup
13.30 TSL
Marie M.
14.45 TJ
Marie M.
16.00 TJ
OBS: kun adgang med billet,
se mere på side 10-11
Juledag
Fredag 25. december
Marie M.
9.30
TSL
2. Juledag
Lørdag 26. december
Ingen gudstjeneste
Søndag 27. december
Julesøndag
Syng julen ud*
Marie M.
19.00 TJ

Fredag 19. februar
Ældregudstjeneste
Ringparken 14.30

TSL

Torsdag 28. januar
Temakor øveopstart*
Marie M.
19.00

Søndag 21. februar
1. søndag i fasten
Marie M.
9.30

Onsdag 3. marts
Jazzpoesi*
Pindstrup
19.00

TSL

Torsdag 4. marts
Temakor øver
Marie M.
19.00

RB

Fredag 5. marts
Ældregudstjeneste
Ringparken 14.30

GNK

RB

Søndag 31. januar
Septuagesima
Gospelworkshop*
Marie M.
12.30
Gospelgudstjeneste*
Marie M. (kaffe)19.00 TJ

FEBRUAR
Tirsdag 2. februar
Kyndelmisse*
Marie M.
17.00

Lørdag 27. februar
Lørdagsdåb
Marie M.
11.00

TJ

JANUAR
Fredag 1. januar
Nytårsdag*
Marie M.
16.00

Fredag 5. februar
Ældregudstjeneste
Ringparken 14.30

TJ

Søndag 7. februar
Seksagesima
Koed (kaffe) 9.30
Marie M.
11.00

TJ
TJ

Søndag 3. januar
Helligtrekongers søndag
Ingen gudstjeneste
Fredag 8. januar
Ældregudstjeneste
Ringparken 14.30

SMH

Søndag 10. januar
1. søndag eft.helligtrekonger
Marie M.
11.00 TJ
Stilletid*
Pindstrup
17.00 HS
Tirsdag 12. januar
Strik til hjemløse*
Konfirmandst.15.00-17.00
Søndag 17. januar
2. søndag eft. helligtrekonger
Marie M.
9.30
TJ
Pindstrup (kaffe) 11.00 TJ
Fredag 22. januar
Ældregudstjeneste
Ringparken 14.30

Tirsdag 23. februar
Strik til hjemløse*
Konfirmandst. 15.00-17.00
Kirke i Børnehøjde*
Marie M.
17.30 TSL/RB
Torsdag 25 februar
Temakor øver
Marie M.
19.00

Torsdag 4 februar
Temakor øver
Marie M.
19.00

TSL

RB

Søndag 24. januar
Sidste søndag eft. helligtrekonger
Fællesgudstjeneste*
Marie M. (kaffe) 9.30 SMH
Kirke i Børnehøjde*
Marie M.
17.00 TSL/RB

RB

Søndag 7. marts
3. søndag i fasten
Marie M. (kaffe)11.00 TJ

TJ

Tirsdag 9. marts
Strik til hjemløse*
Konfirmandst. 15.00-17.00

Søndag 28. februar
2. søndag i fasten
Marie M.
9.30
TJ
Pindstrup (kaffe)11.00 TJ
Stilletid*
Pindstrup
17.00 HS

Torsdag 11 marts
Temakor øver
Marie M.
19.00

RB

Søndag 14. marts
Midfaste
Musikgudstjeneste*
Marie M. (kaffe)19.00 TSL

Tirsdag 9. februar
Strik til hjemløse*
Konfirmandst. 15.00-17.00
Torsdag 11 februar
Temakor øver
Marie M.
19.00

RB

Søndag 14. februar
Fastelavns søndag
Valentinsgudstjeneste*
Marie M.
14.00 TSL

TSL:		Tina Skov Løbner, sognepræst
TJ:		
Torben Jensen, sognepræst
SMH:		Susanne Munk Hjørlund,
		sognepræst

TSL

MARTS

Tirsdag 26. januar
Strik til hjemløse*
Konfirmandst. 15.00-17.00

GNK: Gunilla Nygaard Knudsen, 		
sognepræst
RB: 		 Rikke Bendixen,
kirke- og kulturmedarbejder
HS:

Hanne Schøler, frivillig hjælper

*se omtale i bladet

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

9

JUL I EN CORONATID – VIGTIG INFORMATION
Adgangsbilletter til
lillejuleaften og juleaften

Hvad gør vi nu,
lille du?

For at sikre, at vi ikke er for mange
i kirken, bliver vi nødt til i år at indføre et billetsystem. Det betyder,
at ønsker du/I at deltage i en af
nedenstående julegudstjenester,
enten lille juleaften eller juleaften,
så skal du/I have en billet. Billetterne er naturligvis helt gratis.

Juleaften har vi alle mange traditioner, og mange af os starter med
at samles i kirken. Vi kommer tidligt, så vi er sikker på, der er en
plads til os. Vi sidder tæt – skulder ved skulder – og synger med
på de elskede salmer: Det kimer
nu…, Et barn er født… Åh ja, nu
føles det som en rigtig jul, lige som
i de gode gamle dage.
Og ja, i år må vi desværre sige, at
det VAR i de gode gamle dage!
Grundet corona må vi gøre det lidt
anderledes i år. Vi må ikke være
så mange i vores kirker, vi må ikke
sidde skulder ved skulder, når vi
synger de elskede salmer. Jeg får
lyst til at citere vores skjald Kim
Larsen ”Hvad gør vi nu, lille du”

Jul i Børnehøjde
- Julerejsen

”Og det skete i de dage, at der udgik
en befaling fra kejser Augustus om
at holde folketælling i hele verden”.
Sådan indledes juleevangeliet, som
vi plejer at høre til jul.
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I år er der ikke meget der er, som det
plejer. Den store fæle kejser Corona har befalet, at der kun er plads til
ganske få i kirken, så vi kan næsten
føle os som Maria og Josef, der ikke
kunne få plads i herberget.
Derfor inviterer vi på ”Julerejse” i
stedet.
Tirsdag 22. december kl. 15.3017.00 inviterer vi på en anderledes folketælling og julevandring
ved Marie Magdalene Kirke. Der
kommer en officiel ”befaling” (indbydelse) til dette på kirkens hjemmeside www.mariemagdalene-kirke.dk, facebook/Marie Magdalene
Kirke og i Adresseavisen, når vi
nærmer os. Men sæt allerede nu
kryds i kalenderen, find overtøj og
lommelygte frem og gør dig klar til
at finde stjernen.
Hilsen Rikke og Tina

Det vil fremgå af vores hjemme
side www.mariemagdalene-kirke.
dk, når der IKKE er flere billetter
til de enkelte gudstjenester.

Billetterne kan kun afhentes på kirkekontoret ved personligt fremmøde
(se tidspunkter nedenfor). Det er ikke
muligt at reservere billetter over telefonen eller mail.Billetterne udleveres
efter først-til-mølle-princippet.

Der er sat to gudstjenester ind lille
juleaften, både af hensyn til dem der
skal holde jul andre steder og for at
skabe plads til flere i kirken. Både
lillejuleaften og juleaften vil være helt
traditionelle juleaftensgudstjenester.
Skulle du ikke have mulighed for at
komme i kirken, vil du kunne følge en
af vores gudstjenester på nettet
– se mere nedenunder.

Hvilke gudstjenester skal
jeg have billetter til ?

Hvornår kan jeg hente
billetter?

Lillejuleaften:
Pindstrup Kirke kl. 15.00
med lokal TV-optagelse*
– 40 billetter
Marie Magdalene Kirke kl. 16.30
– 45 billetter
Juleaften:
Koed Kirke kl. 13.30
– 30 billetter
Pindstrup Kirke kl. 13.30
Radiogudstjeneste**
– 40 billetter
Marie Magdalene Kirke kl. 14.45
– 45 billetter
Marie Magdalene Kirke kl. 16.00
– 45 billetter
*Gudstjenesten i Pindstrup bliver optaget på TV og udsendt via internettet/
YouTube direkte/og når det passer dig.
**Kan høres på Syddjurs Lokalradio
kl. 16.30 på FM 101,7 eller wlmm.
dk/ronde/
Det er tænkt som et tilbud til dem,
som er forhindret i at komme
lillejuleaften eller juleaften, eller
som ikke har fået en billet.
Du finder os på vores YouTube
kanal: Kirkerne i Marie Magdalene,
Pindstrup og Koed.
Der vil også være et link på vores
hjemmeside:
www.mariemagdalene-kirke.dk

Billetter kan hentes på
Kirkekontoret i Konfirmandstuen,
Bøjstrupvej 17, Marie Magdalene:
Torsdag 10. december
kl. 14.00-19.00
Tirsdag 15. december
kl. 12.00-14.00
Torsdag 17. december
kl. 15.00-17.00
Fredag 18. december
kl. 11.00-13.00
Tirsdag 22. december
kl. 12.00-14.00
OBS: Det er ikke muligt at reservere billetter, de kan kun hentes ved
fremmøde på kontoret.
Skulle du have afhentet nogle billetter, som du ikke har mulighed
for at bruge, beder vi dig kontakte
os, så andre kan have glæde af
dem. Dette kan sendes som mail
til biba@km.dk med angivelse af
række- og pladsnumre.
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Byens juletræ

Især for børn

Lørdag den 28. november kl. 13.30
mødes vi ved forsamlingshuset og
går i samlet trop til skoven, hvor det
store juletræ til kirkens p-plads hentes. Husk det gode øjemål, da der

er konkurrence om at gætte højden
på træet og også julepynt-jagt for de
små. Herefter er der gløgg, kaffe,
æbleskiver og hygge i forsamlingshuset til beskedne penge.

Julekrybber
Søndag 29. november kl. 11.00 i Marie
Magdalene Kirke.
Første søndag i advent
tager vi hul på julen
med en gudstjeneste
i krybbens tegn. Ellen
Møller har lovet at støve et udvalg af
sine mange flotte julekrybber af igen

i år og udstille dem i grevekapellet.
Sammen skal vi gennem tekster og
salmer ledes mod den lille familie
omkring krybben i stalden.
Vis os din krybbe
Hvis du har en julekrybbe, du har lyst
til at vise frem, må du meget gerne
tage den med denne dag.

Babysalmesang
Rikke starter en ny omgang babysalmesang
op tirsdag 2. marts
kl. 10.00 i Marie Magdalene Kirke, forløbet
strækker sig over 8 tirsdage og sidste gang er
den 4. maj (OBS: Babysalmesang er aflyst i
uge 12 og 13).
Selve babysalmesangen varer ca. 40
min. og derefter er der tid til hyggesnak
over en kop te eller kaffe. Tilmelding
til kirke- og kulturmedarbejder Rikke
Bendixen: ri.bendixen@gmail.com

Syng julen ind
Onsdag 9. december
kl. 19.00-20.30 synger
vi julen ind i Pindstrup
Kirke. Organist og kirkesangere
indleder
aftenen med at intro-

ducere et par nye julesalmer, og
derefter kan alle byde ind med forslag til julesange fra salmebogen,
højskolesangbogen og vores eget
sanghæfte. Undervejs vil der være
gløgg og småkager til 20 kr.

Lucia
Tredje søndag i advent
falder i år 13. december, som også er Skt.
Lucias dag. Det fejrer vi
i Koed Kirke kl. 14.00
med en Lucia-gudstje-

neste, hvor vi skal høre sagnet om
Skt. Lucia, synge og lytte til nogle af
de sange, der er skrevet om hende
- og hvis ”Frk. Corona” tillader det,
håber vi også på et Lucia-optog

Fjerde søndag i advent
Søndag 20. december kl. 11.00 i Marie
Magdalene Kirke
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Gudstjeneste og efterfølgende
servering af kaffe og traditionel
engelsk julekage, bagt i september.

Syng julen ud

Nytårsdag

Søndag 27. december kl. 19.00 i
Marie Magdalene Kirke
Juleandagt med tekster, sange og
plads til refleksion.
Særlige ønsker til salmer eller sange
kan sendes tre dage før til Torben
på 28142806 eller toj@km.dk

Fredag 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.

Kirke i Børnehøjde
Torsdag 5. november kl. 17.30
i Marie Magdalene Kirke.
Søndag 24. januar kl. 17.00
i Marie Magdalene Kirke.
Tirsdag 23. februar kl. 17.30
i Marie Magdalene Kirke.
Torsdag 18. marts kl. 17.30 i
Pindstrup Kirke
Kom og se, hvad der er i kufferten,
syng sammen med Rikke og Tina
og gå på jagt i de gode fortællinger
og i de spændende kirkerum.
Gudstjenesten varer ca. ½ time og
er helt nede i børnehøjde. Bagefter
spiser vi pizza sammen.
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/
Marie Magdalene Kirke.

Fællesgudstjeneste
Søndag 24. januar kl. 9.30 i Marie Magdalene Kirke samles hele Midtdjurs
til en fællesgudstjeneste. Det er Susanne Munk Hjørlund, der prædiker.

Temakor
Torsdag 28. januar starter Temakorets forårsrunde. Vi skal denne gang
synge sange af den danske sangerinde Søs Fenger, som i 80’erne var
frontfigur i orkesteret News. Hun er
kendt for hits som Du er og Inderst
inde, som vi også vil synge i koret.

Vi øver som sædvanlig 6 torsdage kl.
19.00-20.00 i Marie Magdalene Kirke
(aflyst i uge 7), og man melder sig til
ved første øvegang. Sangene opføres til en musikgudstjeneste søndag
d. 14. marts

Musikgudstjeneste
Søndag 14. marts kl. 19.00 holder
vi musikgudstjeneste i Marie Magdalene Kirke, hvor Temakoret del-

tager med sange af Søs Fenger.
Efter gudstjenesten er der kaffe
og kage.

Jazz-poesi i
Pindstrup
Onsdag 3. marts kl. 19.00
i Pindstrup Kirke.
Digtoplæsning, som veksler med
jazzmusik.
Der serveres et lille traktement.
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DET SKER
Gospelworkshop

Søndag 31. januar kl. 12.30-20.00 i Marie Magdalene Kirke
Gospel er næring til sjælen og sammen med Djurs Gospelkor kan
man prøve kræfter med sang og samvær.
Arrangementet ledes af Maria Norby, leder af Djurs Gospel.
Alle kan være med, så kom og nyd en dag fuld af sang og glade budskaber.
Workshoppen afsluttes med en gospelgudstjeneste kl. 19.00 i kirken,
hvor Torben Jensen medvirker som præst.
Program for dagen:
Kl. 12.30: Velkomst og sang
Kl. 15.00: Kaffepause
Kl. 15.20: Mere sang
Kl. 17.45: Generalprøve
Kl. 19.00: Gospelgudstjeneste
Workshoppen er gratis.
Alle deltagere medbringer egen mad, drikkevarer bliver serveret.
Tilmelding til toj@km.dk senest tirsdag den 26. januar.

Strik til hjemløse
Gruppen
til
Hjemløsestrik
måtte som alt
andet indstilles
i foråret grundet
coronakrisen. Dette
forhindrede dog ikke de flittige
hænder i stadig at være aktive, idet
medlemmerne efter sommerferien,
hvor vi atter følte os trygge ved at
mødes, mødte op med diverse sokker, huer, halstørklæder, slipovers
etc., så vi nu har et par flyttekasser
af gode, varme ting, som skal leveres til Kirkens Korshær i Aarhus
for her at uddeles til hjemløse.
Vi har jo også fået foræret garn,
som ikke umiddelbart egner sig
til Hjemløsestrik, så derfor er det
en udfordring for gruppen at finde
ud af, hvad der kan produceres af
dette garn. I denne sæson er det
blevet til en del baby- og børnestrik,
som det er planen at sælge for at
kunne indkøbe rigtigt strømpegarn til sokker til hjemløse. Vi har
lige haft held til at afsætte nogle
af produkterne bl.a.til vores egen
babysalmesang, og denne succes
vil vi forfølge senere på efteråret.
Vi er ligeledes i gang med at lave
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lidt julepynt, som vi vil forsøge at
afsætte med samme formål.
Vi brænder ikke inde med strik, som
ikke kan bruges til noget. Alt, hvad
Ikke lige er beregnet til de hjemløse,
og som vi ikke kan omsætte her i
sognet, leveres til Kirkens Korshær
i Aarhus. De sælger det dels i deres
forretning, dels bruger det i deres
julebasar, så på den måde går fortjenesten igen til hjemløsearbejdet.
Vi har strikkere, som mødes hver
anden tirsdag og strikker og hygger sammen, ligesom der er et par
stykker, som helst vil strikke for
sig selv, så dette finder vi også en
løsning på.
Efterårssæsonen slutter 8. december, og vi starter igen efter nytår
12. januar. Vi har altid plads til flere
strikkere - eller hæklere- så hvis
der sidder nogle interesserede, er I
velkomne til at møde op tirsdage i
lige uger fra kl. 15.00 - 17.00 i konfirmandstuen i Marie Magdalene
Skulle der være spørgsmål omkring dette eller problemer med at
aflevere doneret garn, som vi med
glæde tager imod, kan I henvende
jer til Helle Degn tlf. 23 96 73 39.
Garn kan også leveres i konfirmandstuen, Marie Magdalene.

KONTAKT OG INFORMATION
Siden sidst
Siden sidst indeholder kun navne, som vi
har fået skriftligt samtykke til at bringe.
Marie Magdalene Kirke
Døbte:
Viktor Dannemand Jensen
Alma Nilie Landsfeldt-Erichsen
Noah Bækdal Thomsen
August Vestergaard Gottlieb
Emil Babis Ryø Mathiesen
Loui Bæk Bloch
Villum Nohr Bødker
Bjørk Schifter-Holm Terkelsen
Oliver Lisbjerg Christensen
Vielser:
Louise og Anders Knudsen Birkballe
Katrine og Anders Broe Kvistborg

Begravelser/bisættelser:
Margrethe Holmsted Græbild
Anne Dorthe Salminen
Käthe Stistrup Madsen
Pindstrup Kirke
Døbte:
Katrine Møller Nørgaard
Nicolai Vinkler Andreassen
Velsignelser:
Malene Møller Nørgaard og Jacob Nørgaard
Begravelser/bisættelser:
Ulla Rasmussen

MobilePay: 91 364

Du kan altid betale med MobilePay, hvad enten det
er betaling for en koncert, fællesspisning eller blot
donation til kirkekollekten.

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.

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.

Menighedsrådsformand
Hans-Jørgen Jensen
Tlf. 22 21 49 66, hjj@saabydal.dk
(Indtil det nye menighedsråd tiltræder den 29. november)
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
25. januar.
Bladet omdeles i 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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Valentinsgudstjeneste
Marie Magdalene Kirke
14. februar kl. 14.00

Denne dag fejrer man verden over
Valentinsdag.
Især i USA handler det om chokolade og blomster og søde kort til
ens udkårne.
Men vidste du, at dagen oprindeligt
var en romersk frugtbarhedsfejring
med ofring af geder og hunde? Og
at der var et stort kærlighedslotteri, hvor kvinder lagde deres navn
i en stor urne og håbede at blive
trukket ud og parret med en af byens ungkarle.

I Marie Magdalene Kirke skal det dog
ikke handle om hverken kommercielle kort, lodder i kærlighedens lotteri
eller blodige ofre.
Derimod skal vi høre om den universelle kærlighed, der bærer os
alle gennem livet, uanset om vi har
held på den romantiske front eller i
spil – eller slet ikke.
Tag din elskede under armen. Eller
naboen. Eller en, du tænker også
vil have godt af at høre, at vi er
elskede uanset hvad.

Kyndelmisse
andagt
Tirsdag 2. februar kl. 17.00 i
Marie Magdalene Kirke.
Vi fejrer lysets komme, og at vinteren nu går på hæld. Der serveres et
glas med noget varmt at gå hjem på.

