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PRÆSTENS SPALTE

Ikke et ord om corona
ved sognepræst Torben Jensen
Hvis du er lykkelig, er det sandsynligvis din egen skyld, for der er masser
af ting i verden at være ulykkelig over.
				 - Storm P.
Vi drømmer om lykken som barn og
ung. Vi ønsker at blive lykkelige. Men
hvad er egentlig vigtigst, lykke eller
mening? Film slutter ofte, hvor lykken
er opnået, men hvad er så meningen
efter dette? Den almindelige hverdag
egner sig ikke til film.
Er sommeren 2020 en lykkelig sommer? Hvis man ikke kan sige ja til dét,
er man næsten flov over det. Så må
der være noget galt. Så må JEG have
gjort noget galt. Noget er mis”lykke”des for mig.
Man kan ikke lide at spørge nogen
direkte ”er du lykkelig?” Heller ikke
sig selv. Det er ligesom for stort et
spørgsmål. Man er bange for at svare
på det, for hvis det nærmest må blive et ”næh”, hvad så? Så er mit liv jo
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mindre værd.
Hvad er vigtigst, lykke eller mening?
Lykke bliver ofte forbundet med det
uopnåelige. At rejse jorden rundt, at
få byens smukkeste pige, at blive en
af byens rigeste, at opnå byens bedste sportslige resultater. Vi tror, at lykken må være i netop det, vi aldrig kan
opnå, men lykken opleves også i det
helt nære, for eksempel samvær mellem børn og forældre og bedsteforældre, at være i et fortroligt venskab, at
opleve naturens skønhed, eller bare
en god film med et glas rødvin.
Om man er lykkelig, er et helt reelt
spørgsmål at stille.
Lykke og ulykke findes i virkeligheden
og hører med til livet.
Det er bare langt fra hele sandheden
om et menneske, for mening vejer dybest set tungere end lykke. Tænk på
forholdet mellem forældre og børn.
Går det hele ud på at blive lykkelig?
Vi lærer børnene
at tage hensyn
til andre, vi læser eventyr og
historier for dem,
vi har aftensang
og fadervor med
dem. Vi står op
om natten til små
eller syge børn.
Vi opdrager på
dem,
vejleder
dem,
omfavner dem, trøster
dem. Hvorfor?

For at blive lykkelig? Nej, fordi det giver mening.
I mange andre af livets forhold gælder
det samme. Vi forsøger at holde os til
sandheden, vi prøver på at tilgive, vi
gør vores pligter på job og i hjemmet,
vi besøger farmor, vi ringer til en ensom bekendt, vi hjælper igen og igen
de svagest stillede børn, vi passer de

syge og gamle. Den slags er ikke noget, vi kan sætte på lykke-kontoen,
det egner sig heller ikke til et opslag
på facebook, så folk kan se, hvor lykkelige, vi er. Men det giver mening. Og
når man en dag ser tilbage på hele sit
liv, mangler noget af det vigtigste, hvis
der ikke er andet at se tilbage på end
jagten efter lykke.

Et ord om corona
Tiderne er efterhånden blevet sådan, tet til sensommeren. Nogle dåb og viat hvis man opfører sig normalt,
elser blev udsat, andre gennemført
så er man ikke rigtig klog. 		med meget få personer til stede.
				
- Storm P.
Denne sygdom har lært os, hvor meget
det betyder at kunne mødes i samme
En sygdom opstod blandt mennesker, lokale og give et ordentligt håndtryk/
og den smittede. Derfor måtte vi undgå knus, og at fællessang på landsdæksamvær i kirkerne. Kirkens samlings- kende TV har meget stor tilslutning. Vi
sted er kirkebygningen, men selve Kir- har også lært, at vi langt fra har magt
ken består af mennesker. En kirkedør over tingene. En ny virus kan sætte
kan låses, men selve Kirken kan hver- verden på den anden ende, og ingen
ken lukkes inde eller ude. Når evan- magter ikke at forhindre det. Det mingeliet høres eller læses, når salmer der om Brorsons udtryk i salmen ”Op
synges og bønner bedes, så er der al den ting”, hvor det lyder i andet vers:
opstået ”kirke”, lige på stedet, uanset ”Gik alle konger frem på rad – i deres
hvor og hvordan. Ingen sygdom eller magt og vælde – de mægted ej det
andre trusler udefra kan forhindre en mindste blad – at sætte på en nælde.”
”Kirke” i at eksistere. Mange andre steder i verden har folk meget svært ved
at mødes i en kirke, for eksempel fordi
myndighederne forbyder det, men Kirken findes alligevel. Folk mødes i hemmelighed, læser i Bibelen hjemme eller
hører gudstjenester i radioen.
Vi har også udsendt radiogudstjenester. Fra palmesøndag frem til et stykke tid efter påske udsendte Syddjurs
Lokalradio/Radio Rønde gudstjenester fra Pindstrup Kirke, og de kan desuden høres på YouTube, søg blot efter
Pindstrup Kirke.
Intet kan dog erstatte samværet i kirkerummet: Måltidsgudstjenesten skærtorsdag, langfredagens dysterhed,
opstandelsens glæde påskemorgen.
Ej heller fællesskabet om salmer, bøn
og nadver kan helt erstattes af andre
slags samvær.
Undervisning af konfirmander blev sat
på pause og selve konfirmationen flyt-
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Ny nadversalme
Selv om måltidsgudstjenesten blev
aflyst i år, skiftede vi traditionen tro til
en ny nadversalme. ”Du har åbnet din
lysende bue” af Iben Krogsdal, som
er nr. 848 i det nye salmetillæg, ”100
salmer”

Corona og kirkegang
Vi er glade for igen at kunne byde velkommen
til gudstjenester og kirkelige handlinger i vores kirker.
Vi giver ikke hånd, men smiler
og nikker venligt til hinanden.
Vi følger sundhedsmyndighedernes
anbefalinger og har fortsat fokus på
håndhygiejne og hoste i albue.
Der står håndsprit til fri afbenyttelse
i våbenhuset.
Har du symptomer på sygdom,
skal du blive hjemme.
Det er nu igen muligt at søge kirken
for bøn, sjælesorg eller blot et besøg,
når der ikke er gudstjeneste eller kirkelig handling.
Toiletfaciliteter vil igen være åbne i
dagtimerne.
Alle vores kirker har åben mellem
8.00 og 16.00.
Husk dog at spritte hænder af! Der
står håndsprit i våbenhuset til fri afbenyttelse.
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I skrivende stund gælder følgende
retningslinjer:
Der må være 40-80 personer i Marie
Magdalene og Pindstrup Kirker, og der må
være 30-60 personer i Koed Kirke, alt efter
om vi synger eller ej, og om folk kommer
fra samme husstand eller ej.
Vi sørger for at have 1 meters
afstand mellem hinanden.
Når vi synger, holder vi en afstand på 2
meter mellem hinanden.
Afstandskravet gælder dog ikke i forhold
til personer, man bor sammen med.
Forsamlingsforbuddet på over 50 personer gælder ikke ved udendørs begravelser og bisættelser.
Øvrige udendørs aktiviteter skal fortsat
overholde forsamlingsforbuddet på over
50 personer.

Du har åbnet din lysende bue
Du har sænket din himmelske bro
Du har indviet brødet og vinen
Så vi får hvad vi ikke kan tro
Her hvor nogen har afgrund at skylde
Har du ophævet tidernes nat
Når vi ikke kan tilgive mere
Har du sagt det for længst: alt forladt

Social drive-out
Kafé Kolind rykker ud af huset med
en såkaldt akut social drive out-indsats, og tilbyder samvær og mad ved
faste mødesteder ved 12 kirker på
skift rundt om i Syddjurs.
”Mange oplever, at coronakrisen betyder isolation fra andre mennesker,
og ensomheden er med til at gøre
hverdagen ekstra svær. Med det her
projekt skaber vi en ny og spændende udendørs café, hvor vi ligesom
før kan mødes med hinanden, naturligvis efter de retningslinjer, som
Sundhedsstyrelsen har lagt for forsamlinger. Vi har udviklet en form,
så der er plads til både snak, råd og

vejledning til at takle svære tider, og
ikke mindst til oplevelsen af at være
sammen og støtte hinanden, også
selv om det sker lidt på afstand”, siger Susanne Munk Hjørlund.
Alle er velkomne til at droppe forbi og
drikke en kop kaffe, og Kafé Kolinds
rullende servicevogn vil også kunne
tilbyde gratis take away-måltider og
aktivitetsposer med indhold til både
børn og voksne.
Den mobile café kører indtil 15.
juli og træffes fredag 10. juli ved
Pindstrup Kirke kl. 9.00 og tirsdag
7. juli ved Marie Magdalene Kirke
kl. 13.00
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MENIGHEDSRÅDSVALG
NY DATO: Menigheds-

STRIK TIL HJEMLØSE

og orienteringsmøde

Vi strikker løs igen

Da der er kommet ny dato for orienteringsmødet, gentager vi lige proceduren
med menighedsrådsvalg fra sidste blad.
Menighedsrådet har stor betydning for kirkens liv og vækst og har stor magt Folkekirken er nemlig ikke topstyret, men det er derimod menighedsrådet, der
har beslutningsmyndigheden og prioriterer, hvordan kirkeskatten skal bruges.

Vi starter op efter sommerferien
tirsdag 4. august kl. 15.00-17.00 i
konfirmandstuen i Marie Magdalene
og herefter hver anden tirsdag i lige
uger. Vi har altid plads til nye deltagere. Også til personer, som helst vil
strikke alene derhjemme, så skal vi
nok sørge for garn.

Sådan foregår valget

Vi strikker jo som sædvanligt varme
ting til hjemløse under Kirkens Korshær i Aarhus. Der kræves ingen særlige forudsætninger for at deltage, da vi
kan bruge alt fra halstørklæder til sokker. Vi strikker eller hækler også andre emner, som ikke lige direkte er til
brug for hjemløse, men som sælges
af Kirkens korshær, hvor pengene går
til at drive varmestue og herberg for
hjemløse. Vi modtager nemlig både
garn som direkte egner sig til hjemløsestrik, og så modtager vi en masse andet garn, som egner sig til andre ting. Garnet får vi dels doneret fra
venlige mennesker, som har rester tilovers, dels er vi heldige engang imellem selv at sælge noget eller få doneret et mindre beløb, som vi kan købe
rigtig strømpegarn for. Men man må
være indstillet på, at der for det meste
strikkes af restgarn- hvilket forresten
er højeste mode!
I vores gruppe er der for tiden 8 damer, som mødes hver anden uge

Første trin:
Vi holder menighedsmøde og orienteringsmøde om menighedsrådet og
valget tirsdag 18. august kl. 19.00 - 22.00 på Posthuset, Ndr. Ringvej
7, Ryomgård
Mød op og få svar på dine spørgsmål og hør lidt mere om det at være
medlem af menighedsrådet, og hvad man skal gøre, hvis man ønsker at
stille op.
Andet trin:
Der er opstillingsmøde og valgforsamling tirsdag 15. september kl.
19.00 - 22.00 på Posthuset, Ndr. Ringvej 7, Ryomgård
Her udarbejder man en kandidatliste med dem, man ønsker valgt til
menighedsrådet.
Tredje trin:
Efter valgforsamlingen er der en 4-ugers periode, hvor der er mulighed
for, at andre kan indlevere deres egen kandidatliste. Dette vil udløse et
afstemningsvalg, som skal afholdes tirsdag den 17. november, hvor
man kan stemme på en kandidat enten fra listen fra valgforsamlingen
eller fra den/de nye lister. Et afstemningsvalg foregår som ethvert andet valg, hvor der udsendes valgkort til alle medlemmer af Folkekirken.
Såfremt der ikke kommer nogen ny liste, er kandidaterne på listen fra
valgforsamlingen valgt til menighedsrådet, og man har således haft et
såkaldt “fredsvalg”.

samt et par stykker, som strikker derhjemme.
Vi har under coronakrisen ikke mødtes, men der er blevet strikket alligevel,
dels af eget garn og dels af udleveret
garn fra vores depot.
Af flere spændende opgaver udfordrede vi lige før coronakrisen hinanden ved at pakke otte poser med garn
i hver til en slipover til hjemløsestrik.
Resultatet af denne udfordring har vi
jo af gode grunde ikke set endnu, da
vi ikke har mødtes siden, men det bliver spændende.
Vi skiftes til at tage en kage med til
vore eftermiddage, og der laves kaffe på stedet, som menighedsrådet
donerer.
Vi glæder os til at starte en ny sæson efter sommerferien, da det dels
er dejligt at strikke sammen, dels får
vi en god snak med hinanden, ikke
bare om strikketøj, men også om løst
og fast, og i sidste ende håber vi jo
på, at vores arbejde gør en forskel
for nogle personer, som trænger til
en hjælpende hånd.
Mange hilsner Helle Degn,
kontaktperson for hjemløsestrik,
Tlf: 23 96 73 39.

Du finder information om menighedsrådets nuværende
medlemmer på vores hjemmeside: www.mariemagdalene-kirke.dk/
kontakt/menighedsraadet/menighedsraadets_medlemmer/
Et udpluk af tidligere produktioner
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GUDSTJENESTER OG ANDRE ARRANGEMENTER
OKTOBER

JULI
Onsdag 1. juli
Syng sommeren ind
Marie M.
19.00-20.30
Søndag 5. juli
4. søndag efter trinitatis
Marie M.
9.30
SMH
Tirsdag 7. juli
Social drive-out*
Marie M.
13.00
Fredag 10. juli
Social drive-out*
Pindstrup
9.00
Søndag 12. juli
5. søndag efter trinitatis
Marie M.
9.30
TF
Søndag 19. juli
6. søndag efter trinitatis
Pindstrup (kaffe) 9.30 TJ
Søndag 26. juli
7. søndag efter trinitatis
Koed (kaffe) 9.30
TSL

AUGUST
Søndag 2. august
8. søndag efter trinitatis
Marie M. (kaffe) 9.30 TSL
Tirsdag 4. august
Strik til hjemløse*
Konfirmandst. 15.00-17.00
Torsdag 6. august
Koncert Duo Samsson*
Marie M.
19.30
Søndag 9. august
9. søndag efter trinitatis
Marie M.
9.30
TSL
Tirsdag 11. august
Læselyst
Konfirmandst. 19.00
Torsdag 13. august
Menighedsrådsmøde
Konfirmandst. 19.00
Søndag 16. august
10. søndag efter trinitatis
Marie M. (kaffe) 9.30 TJ
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Tirsdag 18. august
Strik til hjemløse*
Konfirmandst. 15.00-17.00
Menighedsmøde*
Orientering om
menighedsrådsvalg
Posthuset, Ryomgård			
19.00-22.00
Lørdag 22. august
Lørdagsdåb
Marie M.
11.00
Konfirmation
Koed
12.30

TSL
TSL

Søndag 23. august
11. søndag efter trinitatis
Fællesgudstjeneste*
Tøstrup
10.30 TSL
Lørdag 29. august
Konfirmation
Marie M.
10.00
Marie M.
11.45

TSL
TJ

Søndag 30. august
12. søndag efter trinitatis
Pindstrup (kaffe) 9.30 TJ

SEPTEMBER
Tirsdag 1. september
Strik til hjemløse*
Konfirmandst. 15.00-17.00
Kirke i Børnehøjde*
Marie M.
17.30 TSL/RB
Torsdag 3. september
Temakor øveopstart*
Marie M.
19.00 RB
Lørdag 5. september
Konfirmation
Marie M.
10.00 TSL
Marie M.
11.45 TJ
Søndag 6. september
13. søndag efter trinitatis
Velkomstgudstjeneste*
Marie M.
11.00 TSL/TJ
Torsdag 10. september
Temakor øver
Marie M.
19.00 RB

NOVEMBER

Fredag 11. september
Ældregudstjeneste
Ringparken 14.30 TSL

Torsdag 1. oktober
Temakor øver
Marie M.
19.00

Søndag 13. september
14. søndag efter trinitatis
Konfirmation
Pindstrup
9.30
MK
Pindstrup
11.30 MK
Gudstjeneste
Marie M. (kaffe) 19.00 TSL

Fredag 2. oktober
Højskoledag:
Sorg, ensomhed og livsmod*
Ringparken 13.30-16.00

Tirsdag 15. september
Strik til hjemløse*
Konfirmandst. 15.00-17.00
Opstillingsmøde og
Valgforsamling
til menighedsrådsvalget*
Posthuset, Ryomgård			
19.00-22.00
Torsdag 17. september
Temakor øver
Marie M.
19.00 RB
Søndag 20. september
15. søndag efter trinitatis
Marie M.
9.30
SMH
Orgelkoncert*
Marie M.
16.00 AHS

RB

Søndag 4. oktober
17. søndag efter trinitatis
Høst*
Koed
13.30 TJ
Tirsdag 6. oktober
Kirke i Børnehøjde*
Pindstrup.
17.30
TSL/		
		RB
Fredag 9. oktober
Ældregudstjeneste
Ringparken 14.30

TSL

Søndag 11. oktober
18. søndag efter trinitatis
Marie M.
9.30
TSL

Søndag 18. oktober
Musikgudstjeneste*
Marie M. (kaffe)19.00 TJ
Fredag 23. oktober
Ældregudstjeneste
Ringparken 14.30

TJ

Søndag 1. november
21. søndag efter trinitatis
Allehelgen*
Koed (kaffe) 9.30
TJ
Pindstrup (kaffe)11.00 TJ
Marie M.
16.00 TJ/		
		
TSL

Søndag 25. oktober
20. søndag efter trinitatis
Jagtgudstjeneste*
Marie M.
11.00 TJ

Tirsdag 3. november
Foredrag Jacob Holdt*
Multihallen, Ryomgård
19.00

Tirsdag 27. oktober
Strik til hjemløse*
Konfirmandst. 15.00-17.00

Torsdag 5. november
Kirke i Børnehøjde*
Marie M.
17.30 TSL/		
		
RB

Onsdag 28. oktober
Menighedsrådsmøde
Konfirmandst. 19.00
Torsdag 29. oktober
Spil Dansk Dag*
Marie M.
19.00-21.00

Fredag 6. november
Ældregudstjeneste
Ringparken
14.30 TSL
Søndag 8. november
22. søndag efter trinitatis
Marie M. (kaffe) 9.30 TSL

Tirsdag 13. oktober
Strik til hjemløse*
Konfirmandst. 15.00-17.00

Torsdag 24. september
Temakor øver
Marie M.
19.00 RB
Fredag 25. september
Ældregudstjeneste
Ringparken 14.30 SMH
Søndag 27. september
16. søndag efter trinitatis
Høst*
Pindstrup
17.00 TSL
Tirsdag 29. september
Strik til hjemløse*
Konfirmandst. 15.00-17.00
Menighedsrådsmøde
Konfirmandst. 19.00

TSL:	Tina Skov Løbner, sognepræst
TJ:	
Torben Jensen, sognepræst
SMH:	Susanne Munk Hjørlund,
sognepræst
MK:	Mariann Kristiansen, sognepræst
TF:
Tine Frisenette, sognepræst

RB: 	
Rikke Bendixen,
kirke- og kulturmedarbejder
AHS:	
Anita Hyldgård Samsing,
organist

*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
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DET SKER

Sommerkoncert med Duo Samsson
Torsdag 6. august kl. 19.30
i Marie Magdalene Kirke.
Duo Samsson, som også sidste år gav
en velbesøgt koncert i Marie Magdalene Kirke, består af sopranen Nickie
Johansson og pianisten og organisten
Anita Hyldgård Samsing. De to musikere har sammensat et nyt program
med bl.a. Carl Nielsens sommersange
og lieder af Johann Sebastian Bach.
Nickie og Anita er begge uddannede på Fyn, hvor de mødte hinanden i
2011, og et fint musikalsk samarbejde
begyndte. Siden er det blevet til mange koncerter i kirker og musikforenin- Der er gratis adgang til denne somger over hele landet.
merkoncert i Marie Magdalene Kirke.

Temakoret synger Ray Dee Ohh

Med forbehold for ændringer starter
vi en ny runde med Temakoret
torsdag 3. september kl. 19.0020.00 i Marie Magdalene Kirke.

Musikgudstjeneste
Søndag 18. oktober kl. 19.00
i Marie Magdalene Kirke er der
musikgudstjeneste, hvor kirkens
Temakor deltager og synger sange
af Ray Dee Ohh.
Efter gudstjenesten er der kaffe og
kage.
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Temaet bliver Ray Dee Ohh og vi
skal bl.a. synge hits som Jeg vil la’
lyset brænde og Efterår.
Vi øver 6 torsdage (koret er aflyst
uge 42) og opfører sangene til en
musikgudstjeneste 18. oktober.
Tilmelding til ri.bendixen@gmail
eller den første øvegang.

Orgelkoncert
Søndag 20. september kl. 16.00 i
Marie Magdalene Kirke.
Marie Magdalene Kirkes organist,
Anita Hyldgård Samsing, spiller et
spændende program på kirkens orgel. På programmet står blandt andet
Niels W. Gades 3 tonestykker og Sonate i F-dur af én af Johann Sebastian
Bachs sønner, Carl Philipp Emanuel
Bach. Der fortælles om musikken undervejs, og der er gratis adgang.

Læselyst

Spil dansk

- Fællessang, ost og
rødvin

Spil dansk ugen markerer vi i år
med en fællessangsaften torsdag
29. oktober kl 19.00-20.30 i Marie Magdalene Kirke. Organist og
sangere indleder med at introducere et par nyere sange eller salmer,
og derefter kan alle byde ind med
sangforslag. Vi synger fra salmebog, højskolesangbog, 100 salmer
og vores eget sanghæfte. Undervejs vil der være ost og rødvin.

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
bunden og laver sammenligninger
til andre store værker, men et sted,
hvor alle kan være med. Vi mødes
i konfirmandstuen og skiftes til at
medbringe the, kaffe og lidt sødt,
og vi planlægger næste bog og dato
i fællesskab. Hold derfor øje med
Adresseavisen, vores facebookside
Bogklubben ”Læselyst” eller vores
hjemmeside

www.mariemagdalene-kirke.dk.

Næste gang mødes vi tirsdag 11.
august kl. 19.00-20.15 i Konfirmandstuen i Marie Magdalene. Her
skal vi snakke om ”Højsangen fra
Palermovej” af Anette Bjergfeldt.
En saga fra Amager om tre generationer, der lever under samme tag,

med afstikkere til operaen i Paris og
Cirkus Sowalskaja i Sankt Petersborg. Alt sammen fortalt af den generte maler, Esther.
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Fællesgudstjeneste
Søndag 23. august kl. 10.30 i til en fællesgudstjeneste. Det er Tina
Tøstrup Kirke samles hele Midtdjurs Skov Løbner, der prædiker.

Velkomstgudstjeneste
Søndag 6. september kl. 11.00
i Marie Magdalene Kirke vil vi, som
tidligere år, gerne invitere alle nye konfirmander og deres forældre til en op-

startsgudstjeneste i forbindelse med
deres konfirmationsforberedelse. Her
skal vi høre om, hvordan og hvorfor
vi gør, som vi gør i en søndagsgudstjeneste. Gudstjenesten er
ikke kun for konfirmander,
men også for alle andre,
som er nysgerrige på, hvad
der sker i højmessen. Så
mød op og vær med. Efter
selve gudstjenesten er der
indskrivning af de kommende konfirmander. Alle konfirmander modtager indbydelse og indmeldingsskema
med posten.

Høstgudstjenester
Søndag 27.
september
kl. 17.00 i
Pindstrup
Kirke. Bordet er dækket, og et aftensmåltid er integreret i
gudstjenesten, så vi sidder sammen
om bordet og synger, beder og lytter
undervejs.
Søndag 4. oktober kl. 13.30 i Koed
Kirke og Forsamlingshus.

Vi begynder med høstgudstjeneste
for hele familien i kirken, hvorefter
der er festligt samvær og kaffebord i
forsamlingshuset.
Begge steder er der auktion til fordel
for Kirkens Korshær, så vi håber, at
alle vil taget noget med fra haven, drivhuset, hønsegården, vindueskarmen
(eller supermarkedet), som lægges
ved alteret inden vi starter. Alle pengene går ubeskåret til det store arbejde,
der gøres for folk, der ikke er lige så
heldigt stillede som de fleste af os er.

Kirkens Korshærs arbejde
Kirkens Korshær driver herberger og
varmestuer i 27 byer over hele Danmark. Her kan mennesker ramt af
hjemløshed og andre sociale problemer, få en pause fra det pres, de lever
med udenfor.
Varmestuernes medarbjedere tilbyder
et måltid mad, samtaler og fællesksab,
tørt tøj og et sted at hvile sig.
Der er også hjælp til fattige børnefamilier. Her hjælper de mennesker, der
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ofte har oplevet omsorgssvigt, har dårlig økonomi, dårlige relationer, og psykiske og fysiske heldredsproblemer.
Sct. Nicolai Tjenesten er en telefontjeneste for mennesker, der har brug
for at tale og blive lyttet til. Det er ofte
mennesker, der er isoleret fra omverdenen, og som ikke har andre, der lytter til dem.
Sct. Nicolai Tjenesten kan kontaktes
på 70 120 110.

Især for børn
Babysalmesang

Rikke starter en ny
omgang babysalmesang op tirsdag
1. september kl.
10.00 i Marie Magdalene Kirke. Forløbet strækker sig
over 8 tirsdage og
sidste gang er den
27. oktober (OBS: Babysalmesang er
aflyst i uge 42).
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
Kirke i Børnehøjde
Tirsdag 1. september kl. 17.30 i
Marie Magdalene Kirke
Tirsdag 6. oktober kl. 17.30 i
Pindstrup Kirke.

Torsdag 5. november kl. 17.30
i Marie Magdalene 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.

Jagtgudstjeneste og frokost
Søndag 25. oktober kl. 11.00
i Marie Magdalene Kirke
Kirken er pyntet op, og Auning Jagthornsblæsere medvirker. Der vil også
være andre indslag, som har med jagt
og naturen at gøre. Arrangementet er
et samarbejde mellem menighedsrådet
og jægere fra lokalområdet samt Marie
Magdalene Forsamlingshus, hvor man
efter jagtgudstjenesten kan få en frokost, der selvfølgelig har lokal vildt på
menuen. ALLE er velkomne til at være
med til dette arrangement, hvor der vil

være fokus på naturen og skaberværket - vi lever på en skøn grøn planet,
som vi har ansvar for at passe på.
Af hensyn til planlægning af bespisningen er der tilmelding til frokosten på forsamlingshusetmm@yahoo.dk eller tlf.
86 39 48 63 senest tirsdag 21. oktober.
Maden koster 50 kr. + drikkevarer, og
pengene går til sognets lokale jule- og
konfirmationshjælp.
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DET SKER

KONTAKT OG INFORMATION
NY DATO:

Gang i Byen
Tirsdag 3. november kl. 19.00 i
Multihallen, Marienhoffvej 13C,
Ryomgård
Fotograf Jacob Holdt fortæller om sine
oplevelser ud fra aspektet at integrere
sig, hvilket han selv har erfaret ved at
besøge de mest ekstreme grupperinger, f.eks. i USA.
Et samarbejde mellem skole, idræt,
kultur og kirke i Ryomgård kalder sig
for ”Gang i Byen”. Der bliver også solgt
kaffe og kage af skoleelever, og vi skal
synge en Ryomgård-sang.
Køb billet på syddjursbibliotek.dk – 85
kr. Har du ikke internetadgang, kan du
henvende dig på et af bibliotekerne i
Syddjurs, så hjælper de dig med købet
og print af billetten.
Jacob Holdt

Allehelgen

Søndag 1. november er det allehelgens søndag, og der er en særlig mindegudstjeneste i Marie Magdalene
Kirke kl. 16.00, hvor begge præster
medvirker. Gennem salmer, musik,
bønner og læsninger vil vi mindes
dem, der ikke er hos os længere. Der
vil blive læst navne op på dem, der
er døde i Marie Magdalene og Koed
sogne det seneste år, men gudstjenesten retter sig også til dem, der har
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mistet pårørende længere tilbage.
Der sendes særskilt indbydelse ud
til alle, der har mistet inden for det
sidste år.
Samme dag er der oplæsning ved almindelige gudstjenester i de to andre
kirker af navne på dem, der er døde
og/eller begravede fra disse kirker det
seneste år. Det er i Koed Kirke kl.
9.30 og i Pindstrup Kirke kl. 11.00.
Ved disse to gudstjenester medvirker
også cellist Else Anker Møller, som
også spillede til Allehelgen sidste år.
(Alle pårørende, der tidligere har givet
samtykke til at vi må læse navnet op
i kirken, kan til en hver tid fortryde
dette samtykke ved at henvende sig
til kirkekontoret – 86 39 40 43)

Siden sidst
Siden sidst indeholder kun navne, som vi har
fået skriftligt samtykke til at bringe.
Marie Magdalene Kirke
Døbte:
Dicte Mille Munk Kindtler
Clara Stella Ravnborg Jensen
Nichlas Normark Holmgaard
August Vitten Gribsholt
Eva Esmann Svensson
Samuel Dyrvig Veje
Frida Midtgaard Simonsen
Karla Midtgaard Simonsen

Begravelser/bisættelser:
Elisabeth Krista Frederikke Jensen
Anna Kirstine Andersen
Knud Thode Nielsen

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.
Menighedsrådsformand
Hans-Jørgen Jensen
Tlf. 22 21 49 66, hjj@saabydal.dk
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
Har du lyst til at besøge en af vores
kirker, lege turist i eget sogn eller
vise kirken frem for gæster, så har

Pindstrup Kirke
Skolevej 41,
8550 Ryomgård

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.

kirker eller på kirkekontoret.
Frist for indsendelse af materiale
til næste kirkeblad til biba@km.dk
er 22. september. Bladet omdeles i
starten af november måned.
alle vores tre kirker åbent alle dage
fra kl. 8.00 - 16.00, dog kan de være
optaget af en kirkelig handling.

Marie Magdalene Kirke
Bøjstrupvej 30,
8550 Ryomgård

Koed Kirke
Tornhøjvej 15,
8560 Kolind
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NY DATO: Højskoledag:
Sorg, ensomhed og livsmod
Den tidligere onsdagscafé er denne
gang flyttet til fredag 2. oktober kl.
13.30-16.00 på Ringparken, Ryomgård. Du kan som altid købe kaffe og
kage til 30 kr. under foredraget.

Kom til foredrag v/ Jørn Henrik Olsen, forfatter, forsker og billedkunstner, cand.theol.,
ph.d.

Der kan være stor variation i måden,
det enkelte menneske oplever tab og
sorg på. Den enes sorg kaster ikke
nødvendigvis lys over en andens.
Enhver beskrivelse af sorg afslører
hurtigt nogle huller.
Vi er meget sårbare, når vi kæmper
med sorg og fortvivlelse. I den situation kan vi føle os meget ensomme. Der
råder ligesom en følelse af adskillelse
mellem os selv og andre. Ensomhedens sorg kunne være et andet navn

for den sårbare og tunge følelse.
Foredraget kan af den enkelte bruges til at spejle dét, som man helt
personligt udfordres af i sorgens og
ensomhedens landskab. Dele af den
nyere sorg- og ensomhedsforskning
er også integreret og spejlet. Formålet er at give svar på spørgsmål
som disse: Hvordan finder vi vej til
livsglæde og -mod, når vi oplever, at
sorgens smerte snører os sammen
og fører os ind i ensomhed? Hvordan kan den uoverskridelige afstand
mellem os selv og andre overskrides,
når tyngden af ensomhedsfølelser er
det, vi måske mærker allermest.
Et lille lys eller måske blot et omrids af lys kan betyde alverden i et
mørke. Når det eksistentielle mørke
breder sig på grund af sorg, ensomhed eller andre smertefulde følelser,
er der måske endda mere brug for
’Lystid i mørket’.
Der vil være mulighed for at købe
forfatterens seneste udgivelser til en
særlig rabatpris i forbindelse med
foredraget. Det gælder bl.a. bogen
Lystid i mørket: Essays om sorg, ensomhed og livsmod.

