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Foråret så sagte kommer…
ved sognepræst Tina Skov Løbner
Når vinteren synes allermørkest, kan
længslen efter foråret, lyset og fuglenes sang blive så stærk, at vi næsten
kan mærke den fysisk; som et sug i
maven eller måske trykken i brystet.
For hvornår slipper mørket mon sit
tag?
Med vores fornuft kan vi jo godt fortælle os selv, at det er sket ved vintersolhverv i december.
Solen er allerede nu ganske langsomt
på vej, men helt hen i marts måned
kan man alligevel godt komme i tvivl,
om den mon vil vinde kampen mod
mørket.
Dette er alle rejseselskaber udmærket klar over. De reklamerer gladeligt
med budskabet om, at ”vi kan tage
hul på foråret” under sydligere himmelstrøg, og det lyder da også yderst
tillokkende at få lidt sol på den blege
D-vitamin-fattige krop. Jeg var selv
af sted i Thailand i januar, 32 grader
og sol og feriestemning, hvilket var
helt fantastisk og bestemt ikke sidste
gang, jeg har taget sådan et ”boost” i
januar.
Men foråret, det danske forår med forandringerne i fuglestemmerne, bedene, der fyldes af krokus, og de små
skud, der langsomt får kraft og folder
sig ud til store blade, det kan selv den
dyreste flybillet ikke bringe os.
Mon ikke den 9-årige Kaj Munk har
haft den samme længsel efter lyset,
da han lå syg hjemme i sin seng, og
læreren fra skolen kom på besøg
hos ham? Denne dag beskriver Vedersø-præsten selv som 44-årig i sin
erindringsbog fra 1942, få år før Gestapo fik ham myrdet med nakkeskud
ved Silkeborg:
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”Det var Vinter. Jeg laa syg, Skravl
som jeg var. Jeg var 9 Aar og i fuld
Gang med Digtningen. Alt graat Indpakningspapir fra Brugsen skulde afleveres ved min Sygeseng, hvor det
straks blev omsat til klingende Poesi. Lyriske Sange og Salmer. Lærer
Wested kom forbi en Dag og kikkede
indenfor for at aflægge sin vordende
Elev et Besøg. Han kastede et Blik
paa Produktionen, og den gode Mand
fik Taarer i Øjnene. Han læste:
Foraaret saa sagte kommer.
Nu kan vi vente den glimrende Sommer, hvor Fuglen bor i sit grønne
Hjem. For os den synger saa smuk
en Sang, ja, synger og kvidrer Dagen
lang, mens Græsset og Blomsterne
sagte gror frem.”

Den 9-årige dreng, der allerede var
begyndt at skrive digte på indpakningspapiret fra Brugsen, havde fanget den længsel efter lyset, som bor
i os alle.
Lyset og foråret er på vej, selvom
det sker sagte. Vinteren igennem har
der været kræfter på færde, som har
virket i det skjulte i jordens dyb. Og
ved forårstide sker underet endnu en
gang, nemlig at det, der før syntes

goldt og dødt, pludselig myldrer af liv
endnu en gang.
I takt med naturen udfolder også påsken sit evangelium for os alle. Guds
søn kunne ikke holdes fanget i dødens mørke, men Gud rejste ham, og
han gik levende ud i morgensolen en
søndag for snart 2000 år siden. Dermed nedbrød han den grænse, som
døden før havde dannet for menneskelivet.
Vi forstår det ikke. Det ligger uden for
vores fatteevne. Og derfor må vi høre

budskabet igen og igen, når frosten
slipper sit tag i jorden og i os, og lyset
atter får magt.
Kaj Munk nåede aldrig at opleve det
forår, der kom ind over Danmark den
5. maj 1945, men han slutter forordet
til sine erindringer med ordene:
”Foråret så sagte kommer. Så sagte,
ja. Men kommer.”
Lad os gå det spirende forår og den
spæde forsommer i møde med lyse
tanker og håb i sindet.

Læselyst

Stilletid

Følg med på facebook/Bogklubben
”Læselyst”, eller på
w w w.m ar i e m ag da lene-kirke.dk og se,
hvornår vi mødes,
og hvad vi skal læse til næste gang.
Husk du er altid velkommen til at komme med forslag til bøger på facebookgruppen: Bogklubben ”Læselyst”.

Søndag 22. marts 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.
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MENIGHEDSRÅDSVALG
er der jo begrænser for, hvad vi må
ændre.

Hans-Jørgen Jensen

Demokratiet arbejder også i Folkekirken
ved kirkebladsredaktør Birgit Boelsmand Andersen.
Går du og tænker: ”Hvorfor laver kirken dog ikke nogle flere tilbud, som jeg
synes er interessante?” Så er det nu,
du har muligheden for at præge det,
der foregår i kirken. Der skal nemlig
være valg til menighedsrådet i efteråret, og er du medlem af Folkekirken,
har du muligheden for at stille op.
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.
I dette tema kan du læse lidt om
valget, hvad menighedsrådet er
og få et indblik, i hvordan det er at
være medlem af menighedsrådet.
Jeg fangede Hans-Jørgen Jensen,
menighedsrådets formand, til et interview om, hvad menighedsrådet
egentlig er, og om det at sidde i menighedsråd.

Sådan foregår valget
Første trin:
Vi holder menighedsmøde og orienteringsmøde om menighedsrådet og
valget tirsdag 12. maj 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”.
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Hvad er menighedsrådet?
Det er et råd af medlemmer fra menigheden - medlemmer af Folkekirken,
som er bosat i vores sogne samt personer, der har løst sognebånd til en
af vores præster. Det fungerer egentlig som en kommunalbestyrelse, hvor
der tages beslutninger om de fleste
ting, der sker i vores sogne.
Næst efter Kirkeministeriet er Syddjurs Provsti og Aarhus Stift menighedsrådets højeste myndighed.
Hvor mange skal vælges til menighedsrådet i Marie Magdalene-Koed?
Der skal vælges 8 medlemmer og 3
suppleanter for en fireårig periode.
Vore præster er ”fødte” medlemmer
af menighedsrådet på lige fod med de
valgte. Menighedsrådet konstitueres
ved et møde før kirkeårets start, som
er første søndag i advent.
Hvilket ansvar har menighedsrådet?
Vi er blandt andet arbejdsgiver for
alle ansatte, dog undtaget præsterne,
men ved nyansættelse af en præst er
det dog menighedsrådet, der indstiller en kandidat til endelig beslutning i
Aarhus Stift og i Kirkeministeriet.
Vi er ansvarlige for kirkegården i samarbejde med det ansatte graverpersonale.
Vi er budgetansvarlige i forhold til de
midler, der er stillet til rådighed.
Vi er ansvarlige for bygninger - både
vedligeholdelse og nyetablering. Vi
har stor indflydelse på, hvorledes
restaurering af bygninger skal foretages, men her er vi dog ikke helt
selvbestemmende, da både provstiet, stiftet og Nationalmuseet har en
betydelig indflydelse på sådanne beslutninger. Når en bygning er fredet,

Hvilke hverv og udvalg er der?
Ved konstitueringen vælges formand,
næstformand, kasserer, kontaktperson, kirkeværge og sekretær. Derudover vælges medlemmer til kirke- og
kirkegårdsudvalg, aktivitetsudvalg og
økonomiudvalg.
Kontaktpersonen har kontakten til
medarbejderne, står for MU-samtaler,
udarbejdelse af ansættelsesaftaler
samt andre personaleforhold.
Kirkeværgen har det overordnede tilsyn med kirken og kirkegården i samarbejde med Kirke- og kirkegårds-udvalget. Det kan være alt
fra nyanskaffelser til kirkegården og
ændring af kirkegårdens indretning
til vedligeholdelse og renovering af
bygninger. Derudover varetager kirkeværgen også nogle administrative
funktioner i forhold til gravstedsaftaler. Dette foregår i tæt samarbejde
med graveren.
Aktivitetsudvalget står for planlægning af koncerter, foredrag, kor, sangaftner - ja faktisk de fleste af de aktiviteter, der ikke hører direkte under de
almindelige søndagsgudstjenester.
Økonomiudvalget forbereder budgetter og vurderer kvartalsregnskaber.
Dette sker i samarbejde med kassereren. Både budgetter og kvartalsregnskaber skal forelægges og godkendes i menighedsrådet.
Hvor kan man søge hjælp?
Som medlem af menighedsrådet kan
man søge al den støtte, man har behov for både hos provstiet og stiftet.
Specielt hos stiftet har man en række
specialister, som har en utrolig viden
om de kirkelige forhold. Derudover
kan vi også få støtte hos Landsforeningen af Menighedsråd, som er vores faglige organisation.
Hvor ofte mødes menighedsrådet?
Vi holder menighedsrådsmøde ca. 10
gange om året. Dertil kommer møder
i de forskellige udvalg. Vi skiftes også

Fortsættes næste side
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MENIGHEDSRÅDSVALG
til at hjælpe til som frivillige ved arrangementer – lige fra koncerter til kirkekaffe. Vi vil selvfølgelig gerne have
flere frivillige hjælpere tilknyttet - som
ikke nødvendigvis er medlemmer af
menighedsrådet. Man kan f.eks. være
med i et udvalg eller tilbyde sin hjælp
ved arrangementer. Har man en god
idé til et nyt tiltag i kirkens regi, er man
også meget velkommen til at kontakte
os herom. Det er blandt andet sådan,
at ”Stilletid” og ”Strik til Hjemløse” er
startet.

har været til megen nytte. Min erfaring med computersystemer har også
gjort det lettere for mig at sætte mig
ind nye systemer – særligt det år, hvor
jeg var regnskabsfører.

Hvad er mindst tilfredsstillende
ved at være i menighedsrådet?
Ofte føler man, at de beslutninger,
hvor vi skal have Kirkeministeriet og
Nationalmuseet ind over, kan være
langvarige og besværlige. Det må
man selvfølgelig acceptere, og jeg
har ikke noget ønske om, at der skal
Hvis man har lyst til at stille op til ændres på disse forhold.
menighedsrådsvalget eller høre
Hvad er mest tilfredsstillende ved
mere, hvad gør man så?
Først og fremmest synes jeg, at man at være i menighedsrådet?
skal møde op til vores orienterings- Når vi har taget en beslutning, hvor
møde 12. maj (se mere om dette man kan se, der sker en forbedring
side 4). Her kan man få svar på sine af nogle forhold. Det kan være alt fra
simple arbejdsprocedurer til forbedspørgsmål.
Man er også velkommen til at kontak- ringer af bygninger. Eller når vi får
te et medlem i menighedsrådet. Per- ansat nogle dygtige medarbejdere –
sonligt tager jeg meget gerne imod hvad jeg føler, altid er lykkedes for os.
spørgsmål - uanset om man ønsker Det er meget tilfredsstillende. Netop
at stille op eller måske blot være til- derfor er jeg meget tilfreds med, at de
knyttet som frivillig hjælper. Jeg kan fleste vigtige beslutninger bliver taget
kontaktes på 22 21 49 66 – eller hjj@ alene af menighedsrådet. Det er uden
tvivl meget motiverende for medlemsaabydal.dk.
Endelig er der selve opstillingsmødet mer af et menighedsråd, at det ”nytter
den 15. september (se mere om dette noget, hvad de gør”. Jeg håber derfor,
side 4), hvor vi skal have valgt dem, at vi kan bibeholde beslutningerne lokalt - det er værd at kæmpe for.
der ønsker at stille op.
Den største tilfredsstillelse for mig har
Hvornår blev du selv medlem af været, at jeg kan konstatere, at vores
menighedsråd og vores medarbejdemenighedsrådet?
Det blev jeg i 2008 – altså fra og med re har et godt samarbejde, ligesom
der også er et godt samarbejde melførste søndag i advent 2008.
lem de enkelte medarbejdergrupper.
Hvilke opgaver har du arbejdet med Her i vores sogn har vi et utroligt godt
personale - fuld tilfredshed med alle.
i din tid i menighedsrådet?
I min første periode var jeg formand Så hvad det angår, skal man ikke holfor kirke- og kirkegårdsudvalget og de sig tilbage fra at blive medlem af
derefter kasserer og regnskabsfører vores menighedsråd – tværtimod!
et år. I de efterfølgende to valgperioder har jeg været formand.
Du finder information om
menighedsrådets nuværende
Har du kunnet bruge nogle af de
medlemmer på vores hjemkompetencer, du havde inden?
meside: www.mariemagJa - jeg har heldigvis i flere år været
dalene-kirke.dk/kontakt/
vant til at arbejde med regnskab, ligemenighedsraadet/menighedssom jeg ofte har skullet formulere juriraadets_medlemmer/
diske aftaledokumenter. Det føler jeg,
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Jeg fangede også Peter Ove Kri- kirkesyn m.m. og giver gerne mit bestensen fra Pindstrup til et inter- syv med indimellem.
view om det at sidde i menighedsHar du kunnet bruge nogle af dine
råd.
erfaringer fra tidligere?
Jeg har nogle erfaringer fra andre foreninger, så jeg kender til organisatorisk arbejde.
Hvordan vil du beskrive jeres indflydelse på det, der foregår i kirPeter Ove Kristensen
ken?
Hvor længe har du siddet i menig- Vi har et aktivitetsudvalg, der styhedsrådet og har du tænkt dig at rer vores arrangementer og særlige
gudstjenester, men den endelige begenopstille?
Jeg kom ind ved sidste valg, så dette slutning bliver taget på menighedser min første runde. Og ja, jeg genop- rådsmøderne.
stiller til valget.
Hvordan vil du beskrive jeres indHvilke tanker gjorde du dig, inden flydelse på personalet?
Vi er jo chef for personalet (undtadu kom i menighedsråd?
Jeg gik til opstillingsmødet. Jeg tænk- gen præsterne), men vi har en god
te, der kommer sikkert nogle fra kontaktperson, og der har ikke været
Pindstrup, men så var jeg den eneste. nogle problemer, så det kører fint. Og
Jeg kunne godt mærke, at de gerne så har vi jo ansat en ny organist i min
vil have en opstillet fra Pindstrup, og periode i menighedsrådet. Her havde
jeg synes også selv, at vi burde være vi et ansættelsesudvalg, der så kom
med en indstilling, vi blev enige om.
repræsenteret, så jeg meldte mig.
Havde du nogle særlige forventninger til det?
Jeg havde ikke nogle forkromede
forestillinger om det, men jeg vidste
jo godt, at menighedsrådet bestyrede
kirken sammen med præsterne. Jeg
havde også en forventning om, at det
ikke var et kirkepolitisk menighedsråd, men at samarbejdet kører, uanset hvor man står rent kirkeligt.
Er der noget, der har overrasket
dig?
Jeg er måske lidt overrasket over, hvor
mange ting vi er inde over, man bestemmer jo også lidt selv, men vil man
være med, må man jo også byde ind.

Er der noget, du er særlig stolt af i
din periode i menighedsrådet?
Ja, jeg synes de nye adgangsforhold,
vi har fået lavet ved Marie Magdalene Kirke, er gode. Derudover fik vi jo
også klargjort Pindstrup Kirke til dets
50-års jubilæum, så den blev rigtig fin.
Hvordan kan vi bedst ”brande” det
at sidde i menighedsråd?
Jeg tror her, at den personlige kontakt
er vigtigst. Jeg har det da i baghovedet – hvem kan jeg kontakte, som måske er interesseret. Det er også vigtigt at få meldt ud, at vi har et godt
og venskabeligt forhold i menighedsrådet, hvor der er plads til fri drøftelse
og alle kan komme på banen.

Hvilke opgaver har du arbejdet
med?
Jeg sidder i kirke- og kirkegårdsudvalget. Jeg har også arbejdet en del med
en konsulent omkring nogle lyddæmpende plader. Derudover deltager jeg
naturligvis i menighedsrådsmøder,
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GUDSTJENESTER OG ANDRE ARRANGEMENTER
MARTS
Tirsdag 3. marts
Strik til hjemløse*
Konfirmandst. 15.00-17.00

APRIL

Torsdag 5. marts
Temakor øver
Marie M.
19.00

Onsdag 1. april
Højtidskoret øver*
Marie M.
17.30

AHS

Torsdag 2. april
Kirke i Børnehøjde*
Marie M.
17.30

TSL

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

RB

TSL

Onsdag 11. marts
Højtidskoret øver*
Marie M.
17.30 AHS
Koed by og fællesskab*
Koed Forsamlingshus 19.00
Fredag 13. marts
Ældregudstjeneste
Ringparken 14.30
Søndag 15. marts
3. søndag i fasten
Pindstrup (kaffe)9.30
Koed (kaffe) 11.00

SMH

TSL
TSL

Søndag 5. april
Palmesøndag m/Højtidskor*
Marie M.
(kaffe)
11.00 TJ
Torsdag 9. april
Skærtorsdag
Måltidsgudstjeneste*
Pindstrup
11.00
Fredag 10. april
Langfredag m/cellist
Marie M.
9.30

TJ

TSL

Søndag 12. april
Påskedag m/trompetist
Marie M.
11.00 TSL
Mandag 13. april
2. påskedag
Fællesgudstjeneste*
Koed (kaffe) 11.00

Onsdag 18. marts
Højtidskoret øver*
Marie M.
17.30

Tirsdag 14. april
Strik til hjemløse*
Konfirmandst. 15.00-17.00

AHS

SMH

Lørdag 21. marts
Dåbskluden strikkecafé*
Pindstrup
13.30-15.30

Onsdag 15. april
Højtidskoret øver*
Marie M.
17.30

Søndag 22. marts
Midfaste
Marie M.
9.30
Stilletid*
Marie M.
17.00

Søndag 19. april
1. søndag efter påske
Marie M.
9.30
TJ

TSL
HS

Onsdag 22. april
Højtidskoret øver*
Marie M.
17.30

Søndag 26. april
2. søndag efter påske
Marie M.
(kaffe)
9.30
TSL
Mandag 27. april
Kulturskolens koncert*
Marie M.
18.00 / 19.00

Tirsdag 17. marts
Strik til hjemløse*
Konfirmandst. 15.00-17.00

AHS

Onsdag 25. marts
Højtidskoret øver*
Marie M.
17.30

AHS

Fredag 27. marts
Ældregudstjeneste
Ringparken 14.30

Torsdag 23. april
Foredrag Jacob Holdt*
Multihallen, Ryomgård 19.00

TSL

Fredag 24. april
Ældregudstjeneste
Ringparken 14.30

Søndag 29. marts
Mariæ bebudelsesdag
Marie M.
9.30
TJ
Bo- og
aktiv. center 11.00 TJ
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Tirsdag 31. marts
Strik til hjemløse*
Konfirmandst. 15.00-17.00

AHS

TJ

Tirsdag 28. april
Strik til hjemløse*
Konfirmandst. 15.00-17.00
Onsdag 29. april
Syng foråret ind*
Marie M.
19.00-20.30

MAJ
Søndag 3. maj
3. søndag efter påske
Marie M.
9.30
TJ
Torsdag 7. maj
Temakor øveopstart*
Marie M.
19.00
Fredag 8. maj
St. bededag
Konfirmation
Marie M.
10.00
Marie M.
11.45
Lørdag 9. maj
Konfirmation
Marie M.
10.00
Marie M.
11.45

RB

TSL
TJ

TSL
TJ

Søndag 10. maj
4. søndag efter påske
Konfirmation
Pindstrup
9.30
MK
Pindstrup
11.30 MK
Kirke i børnehøjde*
Pindstrup
17.00 TSL
Tirsdag 12. maj
Strik til hjemløse*
Konfirmandst. 15.00-17.00
Menighedsmøde*
Orientering om menighedsrådsvalg, Posthuset,
Ryomgård
19.00-22.00
Onsdag 13. maj
Walk & Talk*
Afg. Ryomgård
Station
18.30
Andagt i
Skarresø
19.45

Torsdag 14. maj
Temakor øver*
Marie M.
19.00

JUNI
RB

Fredag 15. maj
Højskoledag:
Sorg, ensomhed og livsmod*
Ringparken 13.30-16.00
Søndag 17. maj
5. søndag efter påske
Pindstrup
(kaffe)
9.30
TJ
Bo- og
aktiv. center 11.00 TJ

Mandag 1. juni
2. pinsedag
Fælles- og friluftsgudst.
Skarresø
10.30 TF
Torsdag 4. juni
Temakor øver*
Marie M.
19.00
Fredag 5. juni
Ældregudstjeneste
Ringparken 14.30

RB

TSL

Tirsdag 23. juni
Strik til hjemløse*
Konfirmandst. 15.00-17.00

Søndag 7. juni
Trinitatis
Musikgudstjeneste*
Marie M.
(kaffe)
19.00

Fredag 22. maj
Ældregudstjeneste
Ringparken 14.30

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

Lørdag 23. maj
Dåbsgudstjeneste
Marie M.
11.00

TSL

Søndag 24. maj
6. søndag efter påske
Marie M.
9.30
TSL
Tirsdag 26. maj
Strik til hjemløse*
Konfirmandst. 15.00-17.00
Torsdag 28. maj
Temakor øver*
Marie M.
19.00

RB

Søndag 31. maj
Pinsedag m/fløjtenist*
Koed
7.00
TSL

SMH

Søndag 21. juni
2. søndag efter trinitatis
Ingen gudstjeneste
Vi henviser til nabokirkerne,
tidspunkt findes på sogn.dk
eller i Adresseavisen

Torsdag 21. maj
Kristi himmelfartsdag
Konfirmation
Koed
11.00 TSL

SMH

Fredag 19. juni
Ældregudstjeneste
Ringparken 14.30

TJ

Søndag 14. juni
1. søndag efter trinitatis
Genforeningsgudstjeneste*
Koed (kaffe) 11.00 TJ
Tirsdag 16. juni
Afslutningsgudstjeneste for
juniorkonfirmander og deres
forældre
Marie M.
16.00 TSL

Søndag 28. juni
3. søndag efter trinitatis
Marie M.
(kaffe)
9.30
TJ
Bo- og
aktiv. center 11.00 TJ

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

Onsdag 17. juni
Sommerfestgudstjeneste*
Pindstrup (i teltet)
(kaffe)
19.30 TJ
Torsdag 18. juni
Kirke i børnehøjde*
Marie M.
17.30

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

TSL

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
Sogneindsamling

Fællessang

Vi mødes i konfirmandstuen i Marie Magdalene søndag 8. marts
kl. 10.00 Du kan tilmelde dig som
indsamler til vores koordinator
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.
Sogneindsamlingen går til Folkekirkens Nødhjælp, som støtter verdens fattigste i deres kamp for et
værdigt liv og hjælper mennesker i
nød.

Onsdag 29. april
kl. 19.00-20.30 i
Marie Magdalene Kirke synger
vi foråret ind. Højtidskoret medvirker ved denne forårssangaften med en lille buket af
forårssange og -salmer.
Onsdag 1. juli kl. 19.00-20.30 i
Marie Magdalene Kirke ønsker
vi sommeren velkommen med en
gang sommersang.
Begge aftener introducerer organist
og kirkesanger et par nye salmer,
hvorefter alle kan byde ind med
forslag fra salmebogen, højskolesangbogen, 100 salmer og vores
eget sanghæfte. I pausen får vi kaffe og hviler stemmerne, inden vi tager fat på fællessangen igen med
nye kræfter.

Højtidskor
Højtidskoret har nu været i gang godt
et års tid, og flere sangere er kommet
til. Koret arbejder som projektkor, men
der er stor stabilitet i koret og en trofast kerne. 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. Som noget nyt har vi flyttet
korprøverne en halv time – til onsdage kl. 17.30-18.30.

Påskeprojekt:
Højtidskoret skal medvirke ved gudstjenesten palmesøndag. Prøver op
til gudstjenesten i Marie Magdalene Kirke, onsdagene 11. marts,
18. marts, 25. marts og 1. april kl.
17.30-18.30.
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Forårsprojekt:
Højtidskoret medvirker ved Syng Foråret Ind. Prøver op til denne sangaften i Marie Magdalene Kirke, onsdagene 15. april og 22. april kl.
17.30-18.30.
Musikere ved orglet og højtidskoret medvirker:
Palmesøndag 5. april kl. 11.00 i Marie
Magdalene Kirke: Højtidskoret medvirker.
Langfredag 10. april kl. 9.30 i Marie
Magdalene Kirke: Cellist medvirker.
Påskedag 12. april kl. 11.00 i Marie
Magdalene Kirke: Trompetist medvirker.
Syng Foråret Ind 29. april kl. 19.00 i
Marie Magdalene Kirke: Højtidskoret
medvirker.
Pinsemorgen 31. maj kl. 7.00 i Koed
Kirke: Fløjtenist medvirker.
Genforeningsgudstjeneste 14. juni kl.
11.00 i Koed Kirke: Trompetist medvirker.

Påske og Pinse
Gudstjeneste med frokost

Midtdjurs samles i Koed og Skarresø
Anden påskedag mandag 13. april
kl. 11.00 i Koed Kirke og anden
pinsedag mandag 1. juni kl. 10.30
ved Skarresø Kirke.
Fællesgudstjenester for alle i Midtdjurs. Anden påskedag i Koed, hvor
Susanne Munk Hjørlund prædiker,
og efterfølgende kirkekaffe. Anden
pinsedag ved søen i Skarresø er det
Skærtorsdag 9. april kl. 11.00 i Tine Frisenette, som prædiker, og
Pindstrup Kirke.
FDF, der sørger for kaffe og kage.
Et langt bord er dækket midt i kirken,
hvor vi sidder under hele gudstjenesten.
Pinsemorgen
Vi læser om påskens begivenheder, Søndag 31. maj kl. 7.00 i Koed Kirsynger påskens salmer og hører på- ke
skens budskab.
For de morgenfriske er der igen i år
Torsdag er den dag, nadveren blev mulighed for at se pinsesolen danse,
indstiftet, aftenen før langfredag, synge med på de dejlige salmer og
hvor Jesus spiste påskemåltidet høre smuk musik, når vores dygtige
sammen med sine venner. Skær- organist bliver akkompagneret af en
torsdag i kirken deler vi brød og vin fløjtenist denne højtidsmorgen. Efter
med hinanden og fejrer nadver. Der- gudstjenesten er der kaffe og boller
efter spiser vi en let frokost.
på kirkegården.
Deltagelse og spisning er gratis,
men frivillige bidrag til kirkens sociale indsamlingsformål er naturligvis
velkomne.

Temakor og Musikgudstjenester
Torsdag
7.
maj kl. 19.0020.00 i Marie
Magdalene
Kirke starter
Temakorets sommerrunde, og denne gang lader vi temaet gå på tværs
af kunstnere. Under temaet Lys skal
vi synge sange af Alberte, Ray Dee
Ohh og Lars Lilholt. Et par af sangene vil være gengangere fra tidligere
forløb, men der vil også være nyt på
programmet.
Vi øver fire torsdage samt søndag 7.
juni inden opførelsen af sangene ved
musikgudstjenesten. (Uge 21 af aflyst).

Tilmelding til ri.bendixen@gmail.com
eller den første øvegang.
Musikgudstjenester
Søndag 8. marts kl. 19.00 i Marie
Magdalene Kirke er der musikgudstjeneste med Temakoret, der synger
sange af Thomas Helmig.
Søndag 7. juni kl. 19.00 i Marie
Magdalene Kirke er der musikgudstjeneste, hvor kirkens Temakor synger
med. Koret vil undervejs i gudstjenesten synge sange under temaet Lys.
Efter begge gudstjenester er der kaffe/
te og kage.
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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.
Kontaktperson: Helle Degn 23 96 73
39.

Dåbskluden
Du kan lige nå
at være med
til den sidste
omgang dåbsklude-strikkecafé i år. Vi
mødes lørdag
21. marts i Pindstrup Kirke
kl. 13.30 - 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.

Især for børn
Babysalmesang
Rikke starter en ny
omgang babysalmesang tirsdag
den 24. marts
kl. 10.00 i Marie
Magdalene Kirke.
Forløbet strækker
sig over 8 tirsdage, og sidste gang
er den 19. maj (OBS: Babysalmesang er aflyst i uge 15).
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
Torsdag 2. april kl. 17.30 i Marie
Magdalene Kirke
Søndag 10. maj kl. 17.00 i
Pindstrup Kirke.
Torsdag 18. juni 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

Koed by og fællesskab
Onsdag 11. marts kl. 19.00 i Koed
Forsamlingshus
Offentligt møde for alle, som er interesseret i fællesskab og liv i Koed
og omegn. Forsamlingshuset, menighedsrådet og andre i Koed står
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bag dette møde, som har til hensigt
at styrke samarbejde, aktiviteter og
alt andet, som kan være til gavn og
glæde for sammenhold og fællesskab i Koed.

Kulturskolens
forårskoncert
Mandag 27. april kl. 18.00 og kl.
19.00 holder Syddjurs Kulturskole
sin traditionelle forårskoncert i Marie Magdalene Kirke. Der er gratis adgang.

Gå fra Ryom til
Skarresø
Onsdag 13. maj kl. 18.30 ved Ryomgård Station.
WALK and TALK - et samarbejde
mellem de to pastorater Kolind-Ebdrup-Skarresø og Marie Magdalene-Pindstrup-Koed.
Vi går i samlet flok til Skarresø gennem det forårsgrønne landskab.
I Skarresø Kirke mødes vi ca. kl.
19.45, hvor alle andre også er velkomne. Her får vi en andagt og synger et par salmer. Så er der kaffe og
måske en fællessang fra Højskolesangbogen.
Motorcykelklubben Slowriders sørger
for, at vi kan køres tilbage til udgangspunktet i Ryomgård. Der vil også
være mulighed for blive kørt tilbage i
bil. Tilmelding ikke nødvendig.

Gudstjeneste ved
sommerfesten i
Pindstrup
Onsdag 17. juni kl. 19.30 i teltet
på festpladsen, Brunmosevej 3,
Pindstrup
I Pindstrup er der sommerfest, og
vi begynder med fællesspisning og
gudstjeneste.
Ved gudstjenesten medvirker Djurs
Gospel, og sognepræst Torben Jensen prædiker.
Fællesspisningen kl. 18.00 skal man
tilmeldes hos sommerfest-arrangørerne.

Genforeningen 1920
Gudstjeneste søndag 14. juni kl.
11.00 i Koed Kirke.
Vi markerer og fejrer 100 år, hvor
Sønderjylland igen har været en del
af Danmark, og hvor mindretal og
majoritet på begge sider af grænsen
har levet i fred og med forbilledlig respekt og hensyn.
Desuden fejres genforeningen mandag 15. juni i Koed med foredrag,
sønderjysk kaffebord mm. ved et arrangement, som Koed Forsamlingshus står for.
Genforeningsstenen i Koed blev afsløret på
genforeningsdagen den 9. juli 1920 efter
en festgudstjeneste.
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Gang i Byen
Torsdag 23. april kl. 19.00 i
Multihallen, Marienhoffvej 13C,
Ryomgård

Jacob Holdt

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.

Højskoledag:
Sorg, ensomhed og livsmod
Den tidligere onsdagscafé er denne gang flyttet til fredag 15. maj 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.
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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.

KONTAKT OG INFORMATION
Siden sidst
Siden sidst indeholder kun navne, hvor vi
har fået skriftligt samtykke til at bringe dem.
Marie Magdalene Kirke
Døbte:
Oliver Høegh Pihl
Nilas Hedelund Klemmensen
Felix Sjørup Simonsen
Mads Kristian Meelsen Klemmensen
Elliot Fruerlund Taustrup
Lukas Krogh Thuesen
Alfred Obel Twile Danielsen
Asger Baltzer Bruun

Jørgen Bang Sørensen
Johannes Erik Clausen
Peder Bech Mathiesen
Pindstrup Kirke
Døbte:
Mathias René Carlsen
Begravelser/bisættelser:
Jens Peter Jacobsen
Anna Marie Kempel
Anna Grethe Amorsen Larsen
Koed Kirke
Døbte:
Anna Agnes Elgaard

Vielser:
Pernille og Jon Birk Heby
Begravelser/bisættelser:
Gudrun Margrethe Thomsen
Ane Margrethe Lassen
Else Esther Winther 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

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
11. maj. Bladet omdeles i starten af
juli 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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Forårets konfirmationer
Ryomgård Realskole, 7.A
Store Bededag 8. maj kl. 10.00 i
Marie Magdalene Kirke
v/sognepræst Tina Skov Løbner
Andrea Dalegaard Gustavsen
Caroline Svith Christiansen
Christian Valdemar Ilsø
Jakob Sellerup Kjær
Josefine Greve Brændstrup Rasmussen
Julie Hajslund Simonsen
Line Salling Rasmussen
Lærke Mai Sørensen
Marie Kruse Pedersen
Nikolaj Nymark Pedersen
Oskar Axelsen
Sebastian Uldall Eiming
Viktor Andie Nielsen
William Sass Husum
Ryomgård Realskole, 7.B
Store Bededag 8. maj kl. 11.45 i
Marie Magdalene Kirke
v/sognepræst Torben Jensen
Christian Emil Uldahl Clausen
Clara Agnes Mikkelsen
Clara Cornelia Stuart
Clara Stella Ravnborg Jensen
Dicte Mille Munk Kindtler
Elliott Sebastian Stuart
Emilie Poul Hummelshøj
Frederik Friis Møller
Kassandra Thor Sørensen
Katrine Margrethe Lundorff
Lea Emilie Sander Rørvig
Liva Sandberg Pedersen
Nichlas Normark Holmgaard
William Kaae Birch
Marienhoffskolen, 7.A
Lørdag 9. maj kl. 10.00 i Marie Magdalene Kirke
v/sognepræst Tina Skov Løbner
Alexander Engkvist Thomsen
Amilia Lærke Hertel Møller
Emma Krog Blach
Frej Lundh Kastberg
Josefine Overgaard Kristensen
Julie Briand Hansen
Mads Emil Weesgaard Jessen
Malthe Overgaard Revsbeck
Malthe Sixtus Jensen
Marinus Sebastian Elmstrøm Suurland
Mira Dalby Kjeldsen
Sandra Guldmann
Silje Hanne Helweg Horsdal
Simon Melchior Villadsen
Sofia Mønster Johansen
Villum Erik Kruse Cox

Marienhoffskolen, 7.B
Lørdag 9. maj kl. 11.45 i Marie Magdalene Kirke
v/sognepræst Torben Jensen
Ella Koudal Andersen
Emilie Møller Bjerregaard
Emmie Emilie Kruse Jensen
Isabella Nyegaard Jensen
Josefine Vinter Lundskov Sørensen
Kasper Dinesen Mikkelsen
Laura Kjeldsen
Lærke Høegh Nielsen
Lærke Kjærgaard Jepsen
Magnus Holm Thomassen
Mira Birkø Due Almlund
Oscar Boni Jersz Zacho
Oscar Schacht
Rebekka Kajsdõttir Simonsen
Rebekka Præst Norman Thomsen
Selma Nayun Dickmeiss Thorsen
Pindstrupskolen
Søndag 10. maj kl. 9.30 i Pindstrup Kirke
v/sognepræst Mariann Kristiansen
Thor Engholm Bertelsen
Janek Stokholm
Simon Strathe Bigum Dalmose
Patrick Joachim Van Ottesen
Pindstrupskolen
Søndag 10. maj kl. 11.30 i Pindstrup Kirke
v/sognepræst Mariann Kristiansen
Rasmus Alfang Ofverlind
Magnus Emil Carstensen
Christina Thyrisen Rasmussen
Tobias Kofoed Munk Sørensen
Patrick Moselund Iversen
Kristi Himmelfartsdag 21. maj kl. 11.00 i
Koed Kirke
v/sognepræst Tina Skov Løbner
Lukas Rosendahl

Konfirmationshjælp
Ønsker du at søge
sognet om konfirmationshjælp, skal
du sende en mail til
Torben Jensen, toj@
km.dk inden 27. april,
hvor du fortæller lidt
om jeres familiære og
økonomiske situation.

