PRÆSTENS

Gud og menneske
ved sognepræst Torben Jensen
Ved et bryllup i kirken hører vi, at ”…
Gud skabte mennesket i sit billede”.
I den nye oversættelse er det lidt
nemmere at forstå: “Gud formede
mennesket, så det lignede ham”.
Mennesker ”ligner” Gud; hvordan
skal det forstås? Ligheden med Gud
viser os noget meget væsentligt
om, hvad vi er i forhold til Gud, og
hvem han er i forhold til os. Han
er ikke den fjerne, strenge Gud,
der kræver underkastelse, og som
mennesker ikke vover at henvende
sig til. Men Gud er heller ikke bare en
guddommelig og åndelig kraft eller
en “energi”, som vi alle er en del af.

2

Som et barn
Det mest oplagte eksempel på et
almindeligt menneskeligt forhold,
hvor parterne har et tæt forhold til
hinanden og samtidig aldrig kan blive
ens, må være et barns forhold til sin
far eller mor. Et barns forhold til sin
mor eller far er meget tæt, og denne
forstår sit barn, fordi hun/han altid har
kendt det og har ønsket, at det skulle
komme til verden. Dette svarer til
vores forhold til Gud som skaber. Han
har ønsket, at vi blev til og kender
hvert enkelt menneske til bunds. Men
samtidig vil der altid være en forskel
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på far/mor og barn. De kan aldrig bytte
roller. Barnet er altid barn og forældre
kan ikke tage barnets plads. Sådan
er det også med forholdet til vores
himmelske far. Der er en forskel, som
ikke kan overvindes af tid, udvikling,
fromhed, viden eller noget andet.
Der er nogen børn, der ikke kender
deres far. Der er er også nogen
mennesker, der ikke kender deres
skaber. Alle børn har en far, også de,
der ikke engang ved, hvad en far er.
Alle mennesker har en skaber, selv
om de ikke allesammen ved, hvem
skaberen er. Men vi ved fra Jesus, at
Gud vil være en far for mennesker.
En god far. Det er derfor Jesus
sagde, at vi skulle sige far til ham i
“Fadervor”. Et barn og en far forstår
hinanden. Når barnet griner eller ser
glad ud, forstår faren, at barnet har
det godt, og når barnet græder eller
er bange, forstår faren, at barnet har
brug for at blive trøstet. Gud er vores
far i himlen, og derfor forstår han os.

Gud var til før Verden - eller hvad
I vores samtid - med videnskab som
altings målestok - er det nærliggende
at tænke, at Verden og naturen var der
først, så kom der mennesker, og først
da blev Gud skabt, ved at mennesker
fandt på ham. Og denne rækkefølge
kan vel ingen heller med sikkerhed
fastslå, men hvis Gud er Gud, så
må det være ham, der fik ideen om
mennesker, ikke os, der fik ideen om
en Gud. Vi kan ikke sige noget som
helst om, hvor eller hvornår Gud blev
til. Vi bruger ordet ”evighed”, men i
virkeligheden kan vi ikke forstå noget,
der ikke har et starttidspunkt og et
sluttidspunkt. Der findes spørgsmål,
som mennesker altid har stillet, men
aldrig har fået eller vil få svar på.
Derfor behøver vi ikke gøre forsøg
på at forstå, hvad en evighed er.
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ÅRETS KONFI
Marienhoffskolen.
Lørdag den 11. maj kl. 10.00 i
Pindstrup Kirke
v/sognepræst Tina Skov Løbner
Andreas Hjarnø Nyholm Hansen
Marienhoffskolen, 7.A.
Lørdag den 11. maj kl. 10.00 i
Marie Magdalene Kirke
v/sognepræst Torben Jensen
Elias Tosterud Kvist
Emilie Munk Bager
Jonas Veje Stevnhoved
Luka Greve Busk
Mathilde Broberg Cramer
Sarah Skjødt Pedersen
Sebastian Prang Bjerkely
Marienhoffskolen, 7.B.
Lørdag den 11. maj kl. 11.45 i
Marie Magdalene Kirke
v/sognepræst Tina Skov Løbner
Bertha Gyldenvang Engelund
Emilie Verner-Lassen
Jonas Fougstrup Pedersen
Joy Lunddal Fyrst Berg
Line Buus Hansen
Loke Bruun Vangsted Johansen
Mathias Fjord Iversen
Mathias Kjær Sørensen
Mathias Østergaard Rasmussen
Mathilde Vangede Jensen
Noah Lindblad Bækgaard
Noah Lykkeberg Toft
Tue Munk-Hind
Vera Steffenie Sørensen Foss
Victor Nielsen Bjerregaard
Noah Nielsen Dahlerup

Ryomgård Realskole, 7.A.
Fredag, Store Bededag den 17.
maj kl. 10.00 i Marie Magdalene
Kirke
v/sognepræst Tina Skov Løbner
Anton Oliver Meller Nielsen
Caroline Lund Cramer-Hansen
Elisabeth Wongsaprom Friis Olsson
Emmelu Engbirk Løkke Nørring
Frederik Friis Jensen
Ida Okbo Jakobsen
Josefine Bach Andersen
Juliane Hansine Skov Løbner
Kamilla Illum Sloth
Laura Kristensen
Louie Lerke
Malene Holt Enøe
Ninna Marie Meller Nielsen
Søren Hovmann Mikkelsen
Tilde Frøsig Stengaard
Ture Bjerkø
Ryomgård Realskole, 7.B.
Fredag, Store Bededag den 17.
maj kl. 11.45 i Marie Magdalene
Kirke
v/sognepræst Torben Jensen
Alexander Zemljakov Houstrup
Amanda Hjorth Fredriksen
Caroline Høegh Blach
Frederikke Guldmann Ventzel
Rasmussen
Jakob István Krogh
Jeppe Duch
Julie Bang Christensen
Julie Kirstine Laier
Laura Brønd Westergaard
Magnus David Thuesen
Malou Høberg Andersen
Marc Damsgård Fabricius
Maria Bertelsen
May Hyrum
Mette Kjær Poulsen
Natascha Lykke Jensen
Oskar Kronholm Sølvsten
Thea Marie Schnoor Lindgaard
Torsdag, Kristi Himmelfartsdag
den 30. maj kl. 11.00 i Koed Kirke
v/sognepræst Tina Skov Løbner
Tobias Rosendahl

Konfirmationshjælp

Ønsker du at søge sognet om konfirmationshjælp, skal du sende en
mail til Torben Jensen, toj@km.dk inden 1. maj, hvor du fortæller lidt om
familiens familiære- og økonomiske situation.
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RMANDER
Konfirmationstøj
Hvert år kan vi se flotte konfirmander i
spritnyt tøj på den store dag. Bagefter
kommer tøjet måske ind bagerst i
skabet og man ved ikke liiiige, hvad
man skal stille op med det. Det er der
råd for nu!
På provstikontoret i Rønde (Molsvej
8a) samler vi tøj ind, så andre kan få
glæde af det.
Det er en stor udskrivning at holde
fest og måske rækker pengene ikke
så langt. Det kan også være, at vi
efterhånden får øjnene op for, at vi ikke
behøver masseproducere nye ting,
når der er ting og tøj nok i forvejen.
Så uanset om du er til trendy genbrug
eller hellere vil have en god hovedret,
så kan man komme på besøg og
prøve tøj – og tage det med hjem helt
gratis! Der er læssevis af flotte kjoler,
sko, jakker og skjorter, bånd og pynt
at vælge imellem.
Vil du gerne aflevere noget, kan
det gøres på kirkekontoret i Marie
Magdalene indenfor åbningstiden.
Vil du gerne prøve noget, så ring
til sognepræst Maria Frederikke
Baungaard på 86 37 74 44, så lukker
hun op til det store prøverum i Rønde
efter aftale.

Juniorkonfirmander

26. marts starter Rikke og Tina
et nyt hold juniorkonfirmander
op, denne gang er det 3. årgang
på Marienhoffskolen, der får
tilbuddet om at komme i kirken en
række eftermiddage til sang, bøn,
opdagelse og hygge. Søndag den
16. juni kl. 11.00 er der afslutning
af holdet ved en familiegudstjeneste
i Marie Magdalene kirke, hvor alle
er meget velkomne. Der kommer
indbydelse ud til eleverne.
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DET SKER

Temakor og Musikgudstjenester

Søndag den 17. marts kl. 11.00 i Marie Magdalene Kirke er der
musikgudstjeneste, hvor kirkens ”Temakor - på tværs af generationer”
deltager.
Temakoret, der rummer både børn og voksne, mødes 6 torsdage ad gangen
for at øve sange inden for et bestemt tema, som efterfølgende opføres i
kirken.
Ved denne musikgudstjeneste er det sange af den folkekære nationalskjald,
Kim Larsen, koret vil synge. Vi skal høre sange fra Larsens tid i rockbandet
Gasolin og fra hans lange solokarriere, og sangene vil være omdrejningspunkt
i selve gudstjenesten. Måske vi endda får lov at høre ”Vi er dem, de andre
ikke må lege med” i en gudstjenestelig sammenhæng, hvem ved. Efter
gudstjenesten er der kaffe og mulighed for at dele ud af alle ens egne gode
oplevelser og minder
Torsdag den 25. april kl. 19.0020.00 i Marie Magdalene Kirke
starter temakorets forårsforløb, og
denne gang er temaet Forårshits. Vi
skal bl.a. synge sange af Sebastian,
Anne Linnet og Anne Dorte Michelsen.
Vi øver 5 torsdage inden sangene
opføres til gudstjeneste søndag den
26. maj.
Både børn og voksne er velkomne i koret. Det koster 75 kr for hele forløbet,
som går til velgørenhed og materialeudgifter.
Tilmelding til ri.bendixen@gmail.com eller ved første øvegang.
Søndag den 26. maj kl. 11.00 i Marie Magdalene Kirke er der igen
musikgudstjeneste, hvor vi opfører sangene vi har øvet. Efter gudstjenesten
er der kaffe.

Musikken, der spilles
Man kan fremover læse om
musikken, der spilles som præludium
og postludium til gudstjenester i
Marie Magdalene Kirke på opslag i
våbenhuset. Musikken vælges i tråd
med søndagens tekst og de salmer, der
synges, og skal ses – og høres – som
en del af gudstjenesten. Komponister
har igennem århundreder sat toner til
evangeliets budskab, og derfor kan
det være godt at vide, hvad der spilles
– og hvem der har skrevet den musik,
der indleder og afslutter.
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MUSIK OG SANG

Højtidskor
Som navnet siger synger Højtidskoret blandt andet til kirkens højtider. Det er
musik, der hælder til den klassiske side, men også nyere musik er med på
repertoiret. Højtidskoret fik en fin start 1. søndag i advent, hvor 11 sangere
sang jule-og adventsmusik til gudstjenesten i Marie Magdalene Kirke.
Der er plads til flere sangere. Så skriv gerne til kirkens organist, Anita
Hyldgård Samsing, anitasamsing@gmail.com hvis du har lyst til at være
med.
Påskeprojekt:
Musikere ved orglet og
Højtidskoret skal medvirke ved højtidskoret medvirker:
gudstjenesten i Marie Magdalene
Kirke langfredag, den 19. april kl. Langfredag den 19. april kl. 9.30 i
9.30
Marie Magdalene Kirke: Højtidskoret
medvirker.
Prøver op til Gudstjenesten i
Marie Magdalene Kirke, onsdage Påskedag den 21. april kl. 9.30
kl. 17.00-18.00: den 20. marts, den i Marie Magdalene Kirke: Trompetist
27. marts, den 3. april og den 10. medvirker
april.
Befrielsesgudstjeneste den 4. maj
Forårsprojekt:
kl. 19.00 i Marie Magdalene Kirke:
Højtidskoret medvirker ved Syng Trompetist medvirker
Foråret Ind, onsdag den 8. maj kl.
19.00.
Pinsemorgen den 9. juni kl. 7.00 i
Koed Kirke: Fløjtenist medvirker
Prøver op til denne sangaften i
Marie Magdalene Kirke, onsdage
kl. 17.00-18.00: den 24. april og
den 1. maj.

Syng foråret ind og Sommersang

Onsdag den 8. maj kl. 19.00-20.30 i Marie
Magdalene Kirke synger vi foråret ind.
Højtidskoret
medvirker
ved
denne
forårssangaften med en lille buket at
forårssange og -salmer.
Onsdag den 3. juli kl. 19.00-20.30 i Marie
Magdalene Kirke synger vi sommeren i
gang med fællessang.
Ved begge sangaftner indleder organist og
sangere aftenen med et par nyere salmer
eller sange, og derefter kan alle byde ind
med forslag fra salmebog, højskolesangbog, 100 salmer og vores eget
sanghæfte.Undervejs er der kaffe og kage.
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GUDSTJENESTER OG
Marts
Tirsdag 5. marts
Strik til Hjemløse*
Konfirmandstuen
14.30-16.30
Kirke i Børnehøjde*
Marie M.
17.30 TSL/RB

April
Tirsdag 2. april
Strik til Hjemløse*
Konfirmandstuen
14.30-16.30
Menighedsrådsmøde
Konfirmandstuen 19.00

Torsdag 7. marts
Temakoret øver
Marie Ma.
19.00 RB

Onsdag 3. april
Højtidskoret øver*
Marie M.
17.00 AHS

Søndag 10. marts
1. søndag i fasten
Pindstrup (kaffe) 9.30 TJ
Koed (kaffe)
11.00 TJ
Stilletid*
Marie M.
17.00 HS

Torsdag 4. april
Mette Blomsterberg: Viljen
og vejen*
Midtdjurshallen 19.30

Torsdag 14. marts
Temakoret øver
Marie M.
19.00 RB

Søndag 7. april
Mariæ bebudelse
Strikkegudstjeneste*
Pindstrup (kaffe)14.00 TSL

Fredag 15. marts
Plejehjemsgudstjeneste
Ringparken
14.30 SMH
Lørdag 16. marts
Lørdagsdåb
Pindstrup
11.00
Søndag 17. marts
2. søndag i fasten
Musikgudstjeneste*
Marie M.(kaffe) 11.00

TSL

TSL

Tirsdag 19. marts
Strik til Hjemløse*
Posthuset,
Ryomgård
14.30-16.30
Onsdag 20. marts
Højtidskoret øver*
Marie M.
17.00 AHS
Søndag 24. marts
3. søndag i fasten
Marie M.
9.30
		
Onsdag 27. marts
Højtidskoret øver*
Marie M.
17.00
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TJ

AHS

Tirsdag 9. april
Læselyst*
Konfirmandstuen
19.00-20.30
Onsdag 10. april
Højtidskoret øver*
Marie M.
17.00

AHS

Torsdag 11. april
Kirke i Børnehøjde*
Marie M.
17.30 TSL/RB
Fredag 12. april
Plejehjemsgudstjeneste
Ringparken
14.30
Søndag 14. april
Palmesøndag
Marie Ma.(kaffe 9.30
Institutionsgudstjeneste
Bo- &
Aktivitetscentret 11.00

TF

TJ

TJ

Tirsdag 16. april
Strik til Hjemløse*
Konfirmandstuen
14.30-16.30

Fredag 29. marts
Plejehjemsgudstjeneste
Ringparken
14.30 TSL

Skærtorsdag 18. april
Måltidsgudstjeneste*
Pindstrup
11.00

Søndag 31. marts
Midfaste
Marie M.
11.00 TSL
Efterfølgende frokost og
Menighedsmøde*

Langfredag 19. april
Marie M.
9.30

TJ

TSL

Søndag 21. april
Påskedag
Med indvielse af stolaer*
Marie M. (kaffe) 11.00 TSL

Mandag 22. april
2. Påskedag
Fællesgudstjeneste*
Tøstrup		
10.30

TJ

Onsdag 24. april
Højtidskoret øver*
Marie M.
17.00

AHS

Torsdag 25. april
Temakor øveopstart*
Marie M.
19.00

RB

Fredag 26. april
Plejehjemsgudstjeneste
Ringparken
14.30 TJ
Lørdag 27. april
Konfirmation
Pindstrup
10.00

Søndag 28. april
1. søndag efter påske
Marie M.
9.30
Koed (kaffe)
11.00
Stilletid*
Marie M.
17.00

MK

TSL
TSL
HS

Mandag 29. april
Koncert med Kulturskolen*
Marie M.
18.00 & 19.00
Tirsdag 30. april
Strik til Hjemløse*
Konfirmandstuen
14.30-16.30
Maj
Onsdag 1. maj
Højtidskoret øver*
Marie M.
17.00 AHS
Torsdag 2. maj
Temakor øver*
Marie M.

19.00 RB

Lørdag 4. maj
Befrielsesgudstjeneste*
Marie M.
19.00

TJ

Søndag 5. maj
2. søndag efter påske
Pindstrup (kaffe) 11.00

TJ

Onsdag 8. maj
Syng foråret ind*
Marie M.
19.00-20.30
Torsdag 9. maj
Temakor øver*
Marie M.
19.00

RB

ANDRE ARRANGEMENTER
Torsdag 30. maj
Kr. Himmelfartsdag
med konfirmation
Koed (kaffe)
11.00

TSL

TSL
TJ
TSL

Juni
Lørdag 1. juni
Lørdagsdåb
Marie M.
11.00

TSL

MK
MK

Søndag 2. juni
6. søndag efter påske
Pindstrup (kaffe) 9.30 TSL
Kirke i Børnehøjde*
Marie M.
17.00 TSL/RB

Fredag 10. maj
Plejehjemsgudstjeneste
Ringparken
14.30 SMH
Lørdag 11. maj
Konfirmation
Pindstrup
10.00
Marie M.
10.00
Marie M.
11.45
Søndag 12. maj
3. søndag efter påske
Konfirmation
Pindstrup
9.30
Pindstrup
11.30

Tirsdag 14. maj
Strik til Hjemløse*
Konfirmandstuen
14.30-16.30
Onsdag 15. maj
Onsdagscafé*
Ringparken
13.30-16.00
Torsdag 16. maj
Temakor øver*
Marie M.
19.00

RB

Fredag 17. maj
Konfirmation, Store Bededag
Marie M.
10.00 TSL
Marie M.
11.45 TJ
Søndag 19. maj
4. søndag efter påske
Koed (kaffe)
9.30
TJ
Institutionsgudstjeneste
Bo- &
Aktivitetscentret 11.00 TJ
Onsdag 22. maj
Walk and Talk*
Marie M.
18.30
Torsdag 23. maj
Temakor øver*
Marie M.
19.00

RB

Fredag 24. maj
Plejehjemsgudstjeneste
Ringparken
14.30 TJ
Søndag 26. maj
5. søndag efter påske
Musikgudstjeneste*
Marie M. (kaffe) 11.00

TJ

Tirsdag 28. maj
Strik til Hjemløse*
Konfirmandstuen
14.30-16.30

Fredag 7. juni
Plejehjemsgudstjeneste
Ringparken
14.30 TF
Søndag 9. juni
Pinsedag*
Koed (kaffe)
7.00

TSL

Mandag 10. juni
2. pinsedag
Fælles- og friluftsgudstjeneste
Skarresø
10.30 TSL
Søndag 16. juni
Trinitatis
Afslutning
af juniorkonfirmander*
Marie M.
11.00

TSL

Tirsdag 18. juni
Menighedsrådsmøde
Konfirmandstuen19.00
Onsdag 19. juni
Sommerfestgudstjeneste*
Pindstrup (teltet) 19.30 TJ

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
TSL: Tina Skov Løbner, sognepræst
TJ: Torben Jensen,
sognepræst
SMH: Susanne Munk
Hjørlund, sognepræst
TF: Tine Frisenette,
sognepræst
MK: Mariann Kristiansen, sognepræst
RB: Rikke Bendixen,
kirke- og kulturmedarbejder

Fredag 21. juni
Plejehjemsgudstjeneste
Ringparken
14.30 TJ

AHS: Anita Hyldgård
Samsing, organist

Søndag 23. juni
1. søndag efter trinitatis
Marie M.
9.30
TJ

HS: Hanne Schøler,
frivillig hjælper

Søndag 30 juni
2. søndag efter trinitatis
Marie M. (kaffe) 9.30
TJ
Juli
Onsdag 3. juli
Sommersang*
Marie M.
19.00-20.30
Søndag 7. juli
3. søndag efter trinitatis
Aflyst pga. sommerferie
– vi henviser til nabosognene,
tider kan findes på sogn.dk
eller Adresseavisen
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STRIK TIL HJEMLØSE

Strikkeklub med mening
Udsprunget fra gruppen, som i
efteråret strikkede dåbsklude til det
kommende år. Da denne opgave
var tilendebragt var der forslag om,
at strikkeriet kunne fortsætte med
et andet formål for øje, og efter
nogen research blev det besluttet
at strikke til Kirkens Korshær. Her
er behovet meget stort for varmt tøj
til hjemløse. Det viser sig desværre,
at der bliver flere og flere hjemløse
personer i dagens Danmark. Nyeste
tal fra Aarhus viser, at der i Aarhus
pt. er mere end 765 hjemløse, heraf
27% hjemløse kvinder. Kirkens
Korshær gør et stort stykke arbejde
med hjælp til måltider, overnatning,
praktisk hjælp med f.eks. kontakt til
myndigheder, mulighed for f.eks. bad
og tøjvask på deres herberg. Hjælpen
omfatter også hjælp til tøj, hvilket her i
vintertiden er ekstra vigtig med varme
sokker, huer, halstørklæder, vanter og
tæpper, og det er her, vores gruppe
synes, vi kan række en hjælpende
hånd ved at bruge noget tid og garn til
at producere disse varme emner.
Vi har haft det første møde, hvor
Tove Mikkelsen, Rønde, mangeårig
leder i Kirkens Korshær, kom og
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fortalte om ovenstående. Mødet
sluttede med, at de piger/ damer, som
havde lyst til at røre strikkepindene,
tog garn og mønster med hjem.
Vi aftalte, at vi ville strikke hver
anden tirsdag eftermiddag fra kl.
14.30-16.30 i lige uger. Vi har fået
lov at mødes i konfirmandstuen
i Marie Magdalene. Dog flyttes
det til Posthuset, Ndr. Ringvej 7,
Ryomgård den 19. marts. Vi er
startet en lille gruppe, så der er plads
til, at endnu flere kan deltage.
Menighedsrådet har velvilligt ydet
et lille startbeløb til indkøb af garn,
som vi har omsat hos butik Nyman,
som har solgt os en pose garn til en
meget god pris, så vi kunne komme
i gang. Men fremover vil vi også
gerne modtage garnrester fra private.
Næsten alt kan bruges, da vi sagtens
kan strikke stribede projekter af små
rester garn.
Skulle der være spørgsmål til
ovenstående, eller kontakt om
aflevering af garn, kan initiativtagerne
til gruppen Helga Simonsen - tlf. 61 71
16 10; Britta Bang tlf. 86 39 11 17 eller
Helle Degn 23 96 73 39 kontaktes

DET SKER
Stilletid

Søndage den 10. marts og den 28.
april begge dage kl. 17.00 i Marie
Magdalene Kirke. Trænger du til
et pusterum fra krav, telefonens
”pling” eller nogen der trækker i dig?
Stilletid er en pause til meditation
og refleksion, hvor du ikke behøver
være ”på”, men kan nøjes med at
være til. Vi starter og slutter med en
kort, lidt utraditionel bøn, derimellem
er der 20-30 minutters stilletid.

Hvordan går det med kirken og sognet?

Offentligt menigheds-møde om Folkekirkens opgaver og udfordringer i hele
vores område fra Pindstrup til Koed. Hvad er kirkens rolle, og hvad ønsker
folket med sin kirke? Hvordan samarbejder vi med kommunen og andre
offentlige myndigheder?
Vi håber på aktiv deltagelse og interesse for sagen.
Efter gudstjenesten i Marie Magdalene Kirke søndag den 31. marts kl. 11.00
serveres en let frokost i forsamlingshuset. Derefter afholdes menighedsmødet.
Tilmelding til frokosten på biba@km.dk eller til kirkekontoret senest tirsdag
den 26. marts.

Strikkegudstjeneste

Søndag den 7. april kl. 14.00 i
Pindstrup Kirke.
Dem, der ligesom vores sognepræst
Tina er daglige strikkere, kender
ganske givet til en næsten meditativ
fornemmelse, når tråden kører på
strikkepindene, næsten af sig selv,
og tankerne kan enten gå sine egne
veje, de kan samle sig i et fikspunkt,
eller de kan helt holde op, så der kan
blive en pause i tankemylderet.
Derfor kan man sagtens lytte, når
man strikker.
Det vil vi prøve ved vores første
strikkegudstjeneste i Pindstrup Kirke,
hvor bænkene bedst indbyder til
fordybelsen.
Kan vi sammenligne Gud med en
strikker, der får vores livs tråde til at
hænge sammen? Er der salmer, der
handler om tråd og masker? Kom og
vær med og husk strikketøjet. Efter
gudstjenesten er der kaffe og kage
nederst i kirken – og måske også
udveksling af gode fif og opskrifter
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DET
Læselyst
Næste gang i læselyst skal vi læse ”En gentleman i
Moskva” af Amor Towles. Du kan læse mere om bogen
på vores hjemmeside eller facebookgruppen: Bogklubben
”Læselyst”.
Vi mødes til en snak om denne bog tirsdag den 9. april
kl. 19.00-20.30 i konfirmandstuen i Marie Magdalene.

Mette Blomsterberg
Viljen og vejen

Torsdag den 4. april kl. 19.30 i Midtdjurs Hallen – Entre 195 kr.
Køb billet til dette foredrag på: syddjursbibliotek.dk eller fof.dk/djursland
”Intet er umuligt for den, der bærer viljen i hjertet”. Med det mantra har Mette
Blomsterberg skabt en stærk personlighed og synligt brand.
Hun fortæller her sin inspirerende historie om sin til tider kringlede vej mod en
fantastisk karriere inden for konditorfaget.
Tag blot dine børn med, der er ”børnepasning” under foredraget med sjove
lege, aktiviteter og gymnastikredskaber.
Foredraget er arrangeret af fællesskabet i Ryomgård, et samarbejde mellem
Syddjurs Bibliotek, FOF Djursland, Midtdjurs Hallen, Ryomgård Distriktsråd,
Marienhoffskolen, Ryomgård Bogcafé og Menighedsrådet.

Kirke i Børnehøjde
Vi fortsætter med at udforske
Bibelens historier med sansebriller
på.
De næste to gange kommer det til
at handle om lugtesansen: hvad
kan vi opleve med næsen? Bringer
det gode minder frem? Kan dufte
gøre os trygge?
Vi lærer nye salmer og sange, så
kom og vær med. Bagefter spiser
vi sammen i konfirmandstuen. Det
koster 50 kr. pr familie eller 25 kr.
pr. person. Alle pengene går til
Sognets Julehjælp. Tilmelding til
spisning nødvendig senest 2 dage
før til tisl@km.dk eller på facebook.
Hilsen Rikke og Tina
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Torsdag den 11. april kl. 17.30: vi
hører om Abraham fra Det Gamle
Testamente og hans lange rejse.
Medbring gerne et sovedyr (hvis du
har et)
Søndag den 2. juni kl. 17.00: Vi
skal høre om den underlige højtid
pinse og at vi aldrig er alene.
Begge gange er i Marie Magdalene
Kirke.

T SKER
Babysalmesang
Rikke starter en ny omgang
babysalmesang op tirsdag den 23.
april kl. 10.00 i Marie Magdalene
Kirke, forløbet strækker sig over
8 tirsdage og sidste gang er den
11. juni. 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

Om foredragsholderen:
Henning Frandsen (f. 1953), er
historiker,
foredragsholder
og
journalist. Han stammer fra Aarhus,
men flyttede sammen med kone
og børn til Aarup på Fyn i 1997.
Han har læst historie ved Aarhus
Universitet (B.A.), er uddannet
voksenunderviser
fra
Odense
Seminarium og kontorassistent. Han
har i de seneste 20 år været en af
mange frivillige tilknyttet Kulturhuset
Industrien i Aarup.

Kulturskolens
forårskoncert

Mandag den 29. april kl. 18.00 og
kl. 19.00 holder Syddjurs Kulturskole
deres traditionelle forårskoncert i
Marie Magdalene Kirke. Der er gratis
adgang.

Onsdagscafe

Onsdag den 15. maj kl. 13.3016.00 på Ringparken
”Min farmor og de andre faldne
kvinder” ved Henning Frandsen
I 1904 føder den ugifte 23 årige Ane
Marie Kristine Jakobine Sørensen,
foredragsholderens
farmor, en datter, som vokser op hos
forældrene i Vendsyssel. Selv tager
hun til Aarhus, hvor hun gifter sig
med murersvend Søren Frandsen.
Parret får fem børn og et langt liv
sammen – uden at hun på noget
tidspunkt fortæller mand og børn
om datteren.
Igennem flere århundreder fik
mange fattige tjenestepiger såkaldt
uægte børn. Mange kvinder fik hårde
fængselsstraffe, andre dødsstraffe,
hvis de dræbte deres barn eller det
blot døde.
Historien om den enlige mor fortælles
gennem en række kvindeskæbner
fra 1700-tallet og op til midten af
1950’erne. Historien handler også
om de mange forbedringer, der skete
for kvinderne især i 1900-tallet, som
sexualoplysning, mødrehjælp og fri
abort.
Undervejs er der kaffe og kage (30
kr.). Vel mødt til en spændende
eftermiddag.
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DET SKER
Befrielsesgudstjeneste

Lørdag den 4. maj kl. 19.00 i
Marie Magdalene Kirke.
Om aftenen den 4. maj 1945
kunne danskere pludselig midt
i en normal nyhedsudsendelse
fra BBC Radio høre meddelelsen om, at de tyske tropper
i Danmark havde overgivet
sig. Fem års tysk besættelse
var slut. Befrielsesbudskabet
udløste glæde og begejstring
over hele landet.
Vi markerer Danmarks befrielsesaften med en gudstjeneste, hvor der er fokus på
frihed fra overmagten i forskellige betydninger.
Der er efterfølgende kaffe.

Forårstur mellem
kirkerne.
WALK and TALK.

Onsdag den 22. maj kl. 18.30 ved
Marie Magdalene Kirke. Vi går i
samlet flok til en nabokirke gennem
det forårsgrønne landskab og er
fremme ved denne ca. kl. 20.00 Her
holder vi en andagt og synger et par
salmer. Så er der er kaffe og måske en
fællessang fra Højskolesangbogen.
Motorcykelklubben,
Slowriders sørger for, at vi kan
køres tilbage til udgangspunktet i
Marie Magdalene. Der vil også være
mulighed for at blive kørt tilbage i bil.
Tilmelding ikke nødvendig.

Sommerfestgudstjeneste i pindstur

Onsdag den 19. juni kl. 19.30 i teltet
på festpladsen.
Der er fællesspisning i teltet inden
gudstjenesten, hvor Djurs Gospel
fyrer op under os med musik og sang.
Efterfølgende byder menighedsrådet
på kaffe og kage.
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Pinse

Pinsemorgen søndag den 9. juni kl.
7.00 i Koed Kirke.
For de morgenfriske er der igen i år
mulighed for at se pinsesolen danse
– eller i hvert fald selv synge med på
dejlige salmer og høre skøn musik
denne højtidsmorgen, hvor vores
dygtige organist bliver akkompagneret
af en fløjtenist.
Efter gudstjenesten er der kaffe og
boller på kirkegården.
Anden pinsedag mandag den 10.
juni kl. 10.30 fejrer vi sammen med
de øvrige menigheder i Midtdjurs med
en friluftsgudstjeneste ved Skarresø
Kirke, hvor Tina Skov Løbner prædiker.
Tag selv tæppe eller stol med til at
sidde på og pak picnickurven, tag
kaffe og frokost med i det grønne,
når vi fejrer kirkens fødselsdag, som
pinsen jo er.

KONTAKT OG INFORMATION
Siden sidst
Siden sidst indeholder kun navne,
hvor vi har fået skriftligt samtykke
til at bringe dem.
Marie Magdalene Kirke
Døbte:
Thøger Bang Nielsen
Ludvig Hardahl Høegh
Hugo Vagn Lenkerstorff Skovsen
Theodor Grønkjær Lehmann
Vielser:
Stine Alexander Westergaard og
André Alexander Westergaard
Anja Uhrenholdt Kraft og Henrik
Uhrenholdt Kraft
Mette Jelle Pedersen og Simon Grann
Pedersen
Begravelser/bisættelser:
Ole Kjeld Nielsen

Ernst Winther Schultz
Ida Kjær Nielsen
Evald Stephan Nielsen
Elisabeth Nielsen
Gulle Schmidt
Inge L Eisenreich Okkerholm
Bent Rasmussen
Lis Martinsen
Bente Bundgaard
Pindstrup Kirke
Døbte:
Benjamin Tønner Ibsen
Begravelser/bisættelser:
Svend Roed
Koed Kirke
Begravelser/bisættelser:
Birgitte Søndergaard Thorup

Info om Kirkebladet

Fremover udkommer kirkebladet tre gange om året, og dækker en fire-måneders
periode.
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 13. maj. Bladet omdeles i starten af juli måned.
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Stolaer til vore præster
Med hjælp fra en dygtig designer har fem af vore lokale, kreative damer arbejdet
på fremstilling af stolaer til brug for præsterne ved særlige gudstjenester.
Stolaerne vil blive anvendt i forhold til deres forskellige farvenuancer - de
liturgiske farver. Her symboliserer den hvide/gyldne renhed og glæde (juledag
og påskedagene), rød er ildens og blodets farve (pinse), grøn symboliserer
vækst og håb (helligtrekongers- og trinitatistiden) og lilla er symbolet på ånd,
alvor og anger (advents- og fastetiden).
Stolaerne bliver på forsiden fremstillet med patchwork i de tilhørende
farvenuancer. Stolaerne vil kunne vendes således, at man på ”bagsiden” kan
se forskellige kirkelige symboler. Disse vil enten være fremstillet som broderi
eller kniplinger. Vi håber, at mange vil møde op og samtidig overvære indvielsen
af vores fine stolaer påskedag. På projektgruppens vegne, Solveig Langballe.

et af skitseforslagene

Indvielse af stolaerne
Påskedag søndag den 21. april kl. 11.00 i Marie Magdalene Kirke bliver
stolaerne indviet ved påskens festgudstjeneste. Bagefter er der reception
med et let traktement og tid til at beundre de nye stolaer.

I påsken kan du også komme til:
Måltidsgudstjeneste skærtorsdag den 18. april kl. 11.00 i Pindstrup Kirke
Vi rydder bænkene til side og dækker et langt bord midt i kirken, hvor vi sidder
under hele gudstjenesten. Der er læsninger, som passer til påsken afbrudt af
påskesalmer og refleksioner. Vi indstifter nadveren, ved at sende brød og vin
rundt, ligesom Jesus gjorde med sine disciple den første skærtorsdag aften.
Derefter spiser vi en let frokost.
Deltagelse og spisning er gratis, men frivillige bidrag til kirkens sociale
indsamlingsformål er naturligvis velkomne.
Fællesgudstjeneste anden påskedag den 22. april kl. 10.30 er der
traditionen tro fællesgudstjeneste for hele Midtdjurs. Denne gang går turen
til Tøstrup Kirke, og det er Torben Jensen, der prædiker

