PRÆSTENS SPALTE

Dåben

ved sognepræst Tina Skov Løbner
På min søns værelse hænger en
plakat fra Ringenes Herre med de
to hobbitter Sam og Frodo, der er på
vej for at tilintetgøre Ringen. Frodo
er ved at give op, men så siger Sam
de magiske ord: ”Jeg kan ikke bære
ringen for dig… men jeg kan bære
dig” og man ser ham tage Frodo på
nakken og gå videre.
Gennem hele livet har vi i perioder
brug for at blive båret.
Som små bæres vi rundt i armene
på dem, der er tættest på os, nemlig
vores forældre, både af omsorg og
når de små ben bliver for trætte.
Når livet gør ondt, har vi brug for at
mærke stærke hænder under os, der
bærer os gennem sygdom og smerte.
Vi bliver båret ind i kirken af vores
forældre eller gudforældre og får at
vide, at Gud er med os alle dage indtil
verdens ende.
Efter gammel tradition bærer brudgommen sin brud over dørtærsklen
og i kirken får parret også at vide, at
de skal bære hinandens byrder.
Når livet er slut bæres vi igen, denne
gang ud af kirken i en kiste, af
mennesker, der gjorde deres til, at
vores liv blev godt.
Imellem disse to poler, dåb og
begravelse, vugge og grav, udfolder
vores liv sig.
Her går Gud med os på de gode dage
– og bærer os, når livet er svært.
I Svein Ellingsens dåbssalme, som vi
i årevis har brugt i kirken synger vi:
”Fyldt af bæven foran ukendt fremtid
- lægger vi vort barn i dine hænder. -
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Det, som sker i dåben gør os trygge.”
Stærke, kærlige hænder har båret os
alle de gange vi ikke kunne gå.
Løftet fra Gud lyder:
“Stol kun på mig. Når menneskenes
hænder ikke kan bære dig længere,
så bærer jeg dig, sådan som jeg også
har gjort det i dit liv.”
Det er det håb, vi bliver døbt på: at
Guds stærke hænder hjælper med at
bære os gennem livet, alle dage, indtil
verdens ende!

DÅBENS HISTORIE
De tidligste dåbshandlinger i oldkirken
var voksendåb. Inden dåben skulle
man gennemgå en tid med faste,
bøn og undervisning. De allertidligste
dåb foregik i floder og søer, hvor man
blev dykket helt ned, senere fik man
store dåbsbassiner i nogle af tidlige
kirker, ofte i særlige dåbskapeller, de
såkaldte baptisterier.
Det er uvist hvornår man begyndte
med barnedåb, i begyndelsen skete
det formentligt, hvis barnet var
døende. Ved voksendåb skulle man
bekende sig til den kristne tro, og ved
barnedåb var den kristne tro en gave
til barnet. Men uanset om det var
voksendåb eller barnedåb blev man
indviet i Guds rige.
Døbefonten
Indtil reformationen i 1500-tallet var
det mest almindelige, at såvel børn
som voksne skulle dyppes helt ned
under vandet. Det er derfor, at man i
mange af de danske middelalderkirker
ser de store døbefonte, hvor børnene
kunne dyppes helt ned under vandet.
Efter reformationen blev det mere og
mere udbredt kun at overøse barnets
hoved med vand. Rigtig mange af de
gamle kirker i Danmark har derfor
et dåbsfad i messing til at anbringe
øverst i de middelalderlige dybe
døbefonte. En anden grund til at man
ophørte med neddykningsdåb var, at
nogle børn døde pga. kuldechok og af
de mange bakterier der kunne være
i døbefonten fordi vandet stod et helt
år ad gangen – og død ved dåb var
ligesom ikke pointen!

Dåbstøjet
Da man ikke længere skulle dyppe
barnet helt ned under vand, men
blot overøses begyndte udviklingen
af dåbstøjet. I starten var barnet
svøbt i det fineste silke, pyntet med
guldkniplinger, sløjfer og flæser (det vil
sige for dem, der havde råd). Da der
kom mere fokus på børns mulighed
for at udfolde sig frit i slutningen af
1700-tallet fik de dåbskjoler på, så
de kunne bevæge sig frit. Farven
hvid blev meget tidligt forbundet
med dåben, det var de retfærdige og
renes farve. Det skyldtes Matthæus,
der skrev om Jesus på Forklarelsens
bjerg, at han blev forvandlet for øjnene
af dem, hans ansigt lyste som solen,
og hans klæder blev hvide som lyset
(Matthæusevangeliet, kap. 17, vers
2).

Vidste du, at….
En nøddåb i tilfælde af overhængende fare for barnets liv kan foretages af
enhver, der selv er døbt. Det behøver altså ikke at være en præst.
Under Christian 4. i 1643 skulle dåben senest være 8 dage efter fødslen.
Overholdt man ikke dette kunne man få en bøde på 300 gram sølv. I 1828
blev fristen ændret til 8 uger efter fødslen.
Indtil Grundloven i 1849 havde alle pligt til at lade deres børn døbe
(dog undtaget jøder). Og indtil 1854 var et barn først arveberettiget, når det
var blevet døbt.
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DÅBENS HISTORIE
Problemet med de urene kvinder
En moder ansås ifølge Det Gamle
Testamente for at være uren efter
fødslen og skulle derfor i karantæne.
Hun måtte ikke komme i kirke før
40 dage efter fødslen. Det betød
blandt andet at hun ikke kunne
deltage i barnets dåb. Herefter
skulle hun ledes til kirken beskyttet
mod djævlen af ledsagende kvinder,
da hun i sin urene tilstand var et
let offer. Uden for kirken blev hun
stænket med vievand af præsten
og derefter ledt ind i kirken og
genoptaget i Guds rige.
Efter reformationen ansås hun
egentlig ikke som uren, men
traditionen fortsatte, dog uden
vievand og beskyttelse mod
djævelen (da hun jo ikke var uren).
Dog var det kun kvinder, der fødte
indenfor ægteskabet der blev
introduceret i kirken. På den måde
fik man udstillet kvinder, der var
kommet i uføre. Man bekæmpede
bevist ikkeægte-skabelige forhold
for at styrke ægtestanden som en
grundsten i Luthers samfundsorden. F.eks. var straffen for hor i
1537 halshugning af manden og
drukning af kvinden. Debatten om
ægtekvindens introduktion i kirken
efter fødslen bølgede frem og
tilbage og først i oplysningstiden i
1754 blev alle kvinder fritaget. Dog
overlevede ritualet nogle steder helt
op i 1880’erne.

I den tidligste oldkirke var faddere
en slags garanter for den, som søgte
optagelse i det kristne fællesskab.
I en tid, hvor kristne var forfulgte,
gjaldt det om at være forsigtig med
at optage nye medlemmer. Ud over
at sige god for den nydøbte, så blev
fadderen pålagt at holde den nydøbte
i hånden på den videre færd ind i den
kristne tro.
I dag udpeges 2-5 faddere, der kan
træde i mors og fars sted og oplære
barnet i den kristne børnelærdom,
hvis forældrene dør.
En gudmor er oprindelig en kvinde tæt
på familien (eks. mors søster eller en
nabokone), som gik med faderen hen
i kirken for at få dåben ”ordnet” (jfr.
ovenfor med reglen om de 8 dage),
fordi moderen jo lå i barselssengen,
ofte op til en måned. Vi har bibeholdt
gudmoder-titlen til den, der bærer
barnet til døbefonten i dag og udvidet
det til også at kunne omfatte mænd
som gudfar.

Velkommen til Mona

Da vores sommer-gravermedhjælper
gik på efterløn i efteråret, har vi fået
ny gravermedhjælper pr. 1. maj,
som du vil møde på kirkegården og
i kirken. Vi byder Mona velkommen i
graverteamet. Mona skal indtil videre
være her til 1. december.

Ny nadversalme

Hvert år til Skærtorsdag, hvor vi holder
måltidsgudstjeneste i Pindstrup Kirke
introducerer vi en ny nadversalme,
som vi så bruger det næste år i alle
tre kirker. Denne gang er valget faldet
på DDS 330 ”Du, som ud af intet
skabte”, skrevet af Jens Rosendal i
1973 og dermed blandt de nye salmer
i Salmebogen.
”Sol og brød og hjerteblod” står
der i første vers og dette er
omdrejningspunktet for hele salmen.
Det udtrykker, at kristendommen,
kirken og gudstjenesten i egentligste
forstand er en livsbetingelse – som
solen, der er livets forudsætning;
brødet, det jordnære der nærer os
samt hjerteblodet, der fornyer og
rummer troen og følelsen. I denne
treklang spiller også Fader, Søn
og Helligånd ind samt tro, håb og
kærlighed, som salmen også er
bygget over.
Vi synger de sidste to vers, som
handler om hvordan vi skal være
Guds menighed og danne fællesskab
på jorden.

Sikker email til kirkekontoret og ny hjemmeside

Vores hjemmeside har fået en
”makeover”, og du kan gå på
opdagelse på
www.mariemagdalene-kirke.dk
På hjemmesiden finder du også
en knap til at sende ”sikker post
til kirkekontoret”. Det betyder,
at du nu kan sende personlige
oplysninger helt sikkert via linket,
f.eks. en prøvelsesattest, cpr-nr.,
navne og adresser. Når du klikker
på linket bliver du ledt videre til en
”sikker formular”, som du via dit
Nem-ID kan udfylde.

Sorggruppe

I slutningen af august starter vi ny
sorggruppe op i provstiet og alle er
meget velkomne til at være med.
Det er sognepræst Tina Skov Løbner
og en netværkskoordinator fra Syddjurs Kommune, der står for gruppen.
Se nærmere mht. tilmelding, sted osv.
på kirkesiden og kommunesiden i
Adresseavisen i løbet af sommeren.

ÅRETS KONFIRMANDER

Ønsker du dåb i en af vores kirker, hvad enten det er et
lille eller stort barn eller som voksen, så kontakt Kirkekontoret på 86 39 40 43, så finder vi en dag til din/jeres dåb.
Fadderne
Dåben foregår i søndagsgudstjenesten og så har vi fire
gange om året lørdagsdåb i Marie Magdalene Kirke. Datoer for disse findes også på vores hjemmeside.
Er du i tvivl om, hvorvidt du vil døbes eller have dit barn
døbt, er du til enhver tid velkommen til at kontakte Tina
eller Torben (vores præster) og få en snak om det. Du finder kontaktinformation på side 15.
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Konfirmation i Koed Kirke Kr. Himmelfartsdag 30. maj 2019
Foto: Kirkens personale.
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ÅRETS KONFIRMANDER
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7.A fra Marienhoffskolen blev konfirmeret i Marie Magdalene Kirke lørdag
11. maj 2019 – Foto: PhotoCare, Grenå

Pindstrupskolen blev konfirmeret i Pindstrup Kirke sørdag 12. maj 2019
– Foto: Foto: PhotoCare, Grenå

7.B fra Marienhoffskolen blev konfirmeret i Marie Magdalene Kirke lørdag
11. maj 2019 – Foto: PhotoCare, Grenå

7.A fra Ryomgård Realskole blev konfirmeret i Marie Magdalene Kirke
Store Bededag 17. maj 2019 – Foto: PhotoCare, Grenå

Pindstrupskolen blev konfirmeret i Pindstrup Kirke sørdag den 12. maj
2019 – Foto: PhotoCare, Grenå

7.B fra Ryomgård Realskole blev konfirmeret i Marie Magdalene Kirke
Store Bededag 17. maj 2019 – Foto: PhotoCare, Grenå
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Onsdag 3. juli
Sommersang*
Marie M		

Juli
19.00-20.30

Søndag 7. juli
3. søndag efter trinitatis
Aflyst pga. sommerferie
– vi henviser til nabosognene:
Kolind		
9.00
SMH
Nimtofte		
10.30 SMH
Søndag 14.juli
4. søndag efter trinitatis
Marie M (kaffe) 11.00 TF
Søndag 21. juli
5. søndag efter trinitatis
Koed (kaffe)
9.30
TJ
Søndag 28. juli
6. søndag efter trinitatis
Nimtofte		
10.30 TSL
Pindstrup (kaffe) 19.00 TSL

August
Søndag 4. august
7. søndag efter trinitatis
Marie M
9.30
TSL
Tirsdag 6. august
Strik til hjemløse*
Konfirmandstuen14.30-16.30
Onsdag 7. august
Højtidskoret øver*
Marie M		
17.00

AHS

Torsdag 8. august
Koncert Duo Samsson*
Marie M		
19.30-20.30
Søndag 11. august
8. søndag efter trinitatis
Marie M (kaffe) 19.00 TSL
Onsdag 14. august
Højtidskoret øver*
Marie M		
17.00
Torsdag 15. august
Byfestgudstjeneste*
Teltet, Ryomgård 19.30

Søndag 25. august
10. søndag efter trinitatis
Fællesgudstjeneste og -vandring*
Afgang fra Koed 9.00
Gudstj. i Kolind 10.30 TF

September
Søndag 1. september
11. søndag efter trinitatis
Marie M		
9.30
TSL
Koed (kaffe)
11.00 TSL
Tirsdag 3. september
Strik til hjemløse*
Konfirmandstuen 14.30-16.30
Onsdag 4. september
Onsdagscafé*
Ringparken
13.30-16.00
Torsdag 5. september
Temakor øveopstart*
Marie M		
19.00

RB

Lørdag 7. september
Stafet for livet*
Rønde Bypark 12.30
Søndag 8. september
12. søndag efter trinitatis
Forklaringsgudstjeneste*
Marie M		
11.00 TSL/TJ
Kirke i Børnehøjde og dåbsjubilæum*
Marie M		
17.00 TSL/RB
Torsdag 12. september
Temakor øver
Marie M		
19.00 RB
Fredag 13. september
Ældregudstjeneste*
Ringparken
14.30

SMH

AHS

Søndag 15. september
13. søndag efter trinitatis
Marie M		
9.30
TSL
Pindstrup (kaffe) 11.00 TSL
Orgelkoncert*
Marie M		
16.00 AHS

TJ

Tirsdag 17. september
Strik til hjemløse*
Konfirmandstuen14.30-16.30

Søndag 18. august
9. søndag efter trinitatis
Pindstrup (kaffe) 9.30
TJ
Bo- & akt.center 11.00 TJ
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Gudstjenester og andre arrangementer

Torsdag 19. september
Temakoret øver*
Marie M		
19.00 RB

Tirsdag 20. august
Strik til hjemløse*
Konfirmandstuen 14.30-16.30
Menighedsrådsmøde
Konfirmandstuen 19.00

Søndag 22. september
14. søndag efter trinitatis
Gospelworkshop*
Marie M
12.30-19.00
Gudstjeneste med gospel
Marie M (kaffe) 19.00 TJ

Lørdag 24. august
Lørdagsdåb
Marie M		
11.00

Tirsdag 24. september
Menighedsrådsmøde
Koed forsamlingshus
19.00

TJ

Torsdag 26. september
Temakoret øver*
Marie M		
19.00 RB
Fredag 27. september
Ældregudstjeneste*
Ringparken
14.30

TSL

Søndag 29. september
15. søndag efter trinitatis
Bo- & akt.center 11.00 TJ
Høstgudstjeneste*
Koed (kaffe)
13.30 TJ
Stilletid*
Marie M		
17.00 HS

Oktober
Tirsdag 1. oktober
Strik til hjemløse*
Konfirmandstuen14.30-16.30
Onsdag 2. oktober
Højtidskoret øver*
Marie M		
17.00

AHS

Torsdag 3. oktober
Temakoret øver*
Marie M		
19.00

RB

Søndag 6. oktober
16. søndag efter trinitatis
Høstgudstjeneste*
Pindstrup
17.00 TSL
Onsdag 9. oktober
Højtidskoret øver*
Marie M		
17.00

AHS

Fredag 11. september
Ældregudstjeneste*
Ringparken
14.30

TJ

Søndag 13. oktober
17. søndag efter trinitatis
Marie M (kaffe) 11.00 TJ
Tirsdag 15. oktober
Strik til hjemløse*
Konfirmandstuen14.30-16.30
Søndag 20. oktober
18. søndag efter trinitatis
Jagtgudstjeneste*
Marie M		
11.00 TJ
Stilletid*
Marie M		
17.00 HS

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

Onsdag 23. oktober
Højtidskoret øver*
Pindstrup
17.00
Kirke i Børnehøjde*
Marie M		
17.30

TSL/RB

Torsdag 24. oktober
Temakoret øver*
Marie M		
19.00

RB

Fredag 25. oktober
Ældregudstjeneste*
Ringparken
14.30

SMH

AHS

Søndag 27. oktober
19. søndag efter trinitatis
Musikgudstjeneste*
Marie M		
19.00 TJ
Tirsdag 29. oktober
Strik til hjemløse*
Konfirmandstuen14.30-16.30
Onsdag 30. oktober
Højtidskoret øver*
Marie M		
17.00

AHS

Torsdag 31. oktober
Spil Dansk Dag*
Marie M		
17.00-20.00

November
Lørdag 2. november
Lørdagsdåb
Marie M		
11.00

TSL

Søndag 3. november
20. søndag efter trinitatis
Allehelgen*
Pindstrup (kaffe) 9.30
TSL
Koed (kaffe)
11.00 TSL
Marie M		
16.00 TSL/TJ
Fredag 8. november
Ældregudstjeneste*
Ringparken
14.30

TSL

Søndag 10. november
21. søndag efter trinitatis
Marie M		
9.30
TJ
Bo- & akt.center 11.00 TJ

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, KirkeKulturMedarbejder
HS: Hanne Schøler, frivillig hjælper
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DET SKER MUSIK OG SANG
Sommersang

Onsdag 3.
juli kl. 19.0020.30 i Marie
Magdalene
Kirke synger vi
sommeren
i
gang
med
fællessang. Organist og sangere
indleder 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.

Højtidskor

Højtidskoret er kommet godt fra
start, og går nu ind i nye projekter.
Koret skal medvirke til Byfest-Gudstjenesten i Ryomgård og til en
musikgudstjeneste til Alle Helgen.
Kom og vær med :) Der er plads til
flere sangere, især herrestemmer.
Så skriv gerne til kirkens organist,
Anita Hyldgård Samsing,
anitasamsing@gmail.com
hvis du har lyst til at synge klassisk
musik i Højtidskoret.

Koncert Duo Samsson

Torsdag 8. august kl. 19.30-20.30 i
Marie Magdalene Kirke.
Duo Samsson, som består af
sopranen Nickie Johansson og
pianisten og organisten Anita
Hyldgård Samsing, har sammensat
et varieret program med bl.a.
Dvoraks Biblische Lieder og Weyses
aftensange.

Temakoret synger Lilholt
Temakorets
efterårstema
bliver Lilholt.
Det er med
andre
ord
sange
af
komponisten og musikeren Lars
Lilholt vi skal synge. Lilholt har
skrevet et utal af populære sange,
hvoraf nogle er blevet nyklassikere,
f.eks. Kald det kærlighed, som alle
kender. I dette korforløb er det både
kendte og mindre kendte sange af
Lilholt, vi vil synge, og alle - både
børn og voksne - kan være med.
Første øvegang er torsdag 5.
september kl. 19.00-20.00 i Marie
Magdalene Kirke. (Vi øver ikke i uge
41 og 42) Tilmelding til ri.bendixen@
gmail.com eller ved første øvegang.
Det koster 75 kr. for hele forløbet,
som går til velgørenhed og
materialeudgifter. Forløbet strækker
sig over 6 torsdage og afsluttes
med en musikgudstjeneste i Marie
Magdalene Kirke søndag den 27.
oktober kl. 19.00, hvor sangene vil
indgå.
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Byfestgudstjeneste-projekt:
Højtidskoret skal medvirke til
byfestgudstjenesten i Ryomgård
torsdag den 15. august kl. 19.30 i
teltet ved stadion.
Prøver op til byfestgudstjenesten i
Marie Magdalene Kirke, onsdage
kl. 17.00-18.00 7. august og 14.
august.
Alle Helgens projekt:
Højtidskoret
medvirker
ved
allehelgensgudstjenesten i Marie
Magdalene Kirke, søndag den
3. november kl. 16.00. Prøver
op til denne sangaften i Marie
Magdalene
Kirke,
onsdage
kl. 17.00-18.00 2. oktober, 9.
oktober, 23. oktober (OBS er i
Pindstrup Kirke), og 30. oktober.

Gospelworkshop

Søndag 22. september kl. 12.0020.00 i Marie Magdalene Kirke
Gospel er næring til sjælen og
sammen med Djurs Gospelkor kan
man prøve kræfter med sang og
samvær. Arrangementet ledes af
Maria Norby, som er leder for Djurs
Gospel. Alle kan være med, så kom
og nyd en dag fuld af sang og glade
budskaber. Workshoppen afsluttes
med en Gospel gudstjeneste kl.

De to musikere er uddannede på
Fyn, hvor de mødte hinanden i 2011,
og siden er det blevet til mange
koncerter i kirker og musikforeninger
over hele landet. Der er gratis adgang
til koncerten.

Orgelkoncert

Søndag 15. september kl. 16.00 i
Marie Magdalene Kirke.
Marie Magdalene kirkes organist,
Anita Hyldgård Samsing spiller et
spændende program på kirkens
orgel med både traditionel og utraditionel orgelmusik af bl.a. Johann Sebastian Bach, Guy Bovet og Wilhelm
Peterson-Berger. Der fortælles om
musikken undervejs, og der er gratis
adgang.

19.00 i kirken, hvor Torben Jensen
medvirker som præst.
Program for dagen
Kl. 12.30: Velkomst og sang
Kl. 15.00: Kaffepause
Kl. 15.20: Mere sang
Kl. 17.45: Generelprøve
Kl. 19.00: Gospel gudstjeneste
Workshoppen er gratis.
Alle deltagere medbringer egen
mad, drikkevarer bliver serveret.
Tilmelding til biba@km.dk senest
tirsdag den 17. september.

Spil Dansk

pølsevogn med varme Cocio og kolde
øl og sodavand klar udenfor. Det
Torsdag 31.
koster 20 kr. for den første hotdog, og
oktober kl.
10 kr. for den efterfølgende hotdog,
17.00-20.00 i
Marie Magdalene incl drikkevarer. Alle pengene går
ubeskåret til sognets julehjælp. Kl.
Kirke
Vi fejrer den danske sang, både 19.00 åbner vi dørene til koncert med
med og uden blonde piger og Marie Frank, den danske singerkrænkelsesrisiko. Kom og syng songwriter, som gennem de sidste
i Marie Magdalene Kirke fra kl. 20 år har begejstret med sin musik
17.00-18.00, hvor Salmebogen, og dejlige stemme. Koncerten koster
Højskolesangbogen og 100 Salmer 50 kr. for voksne (over 15 år), børn
ligger klar til ønskekoncert fra alle de er gratis. Pengene går ligeledes
fremmødte. Kl. 18.00-19.00 er der ubeskåret til sognets julehjælp.
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DET SKER
Strik til hjemløse

Foråret med strik til hjemløse er gået
over al forventning. Vi er nu 10-11
strikkere, som har valgt at strikke til
Kirkens Korshær i Aarhus. Vi har det
rart og hyggeligt i gruppen og der
er altid plads til flere, så bare mød
op medbringende strikkepinde eller
hæklenål. Man er også velkommen
til at strikke derhjemme, hvis man er
bedre tilpas med det.
Vi mødes hver anden tirsdag i lige
uger i konfirmandstuen i Marie
Magdalene, hvor vi strikker fra kl.
14.30-16.30. Der bliver også tid til
en kop kaffe, ligesom vi skiftes til at
medbringe en kage. Vi har besluttet
at holde ferie i juli, men starter igen
onsdag 6. august.
Du kan læse mere om vores
produktion og donationer på
www.mariemagdalene-kirke.dk/
aktuelt/strikkecafe
Skulle der være spørgsmål om
arbejdet, eller problemer med at
aflevere doneret garn er man altid
velkommen til at kontakte
Helle Degn 23 96 73 39
Britta Kristensen 86 39 1117.

Byfestgudstjeneste

Torsdag 15. august kl. 19.30 i teltet
ved Midtdjurshallen i Ryomgård
Det lokale højtidskor medvirker
sammen med organist Anita Hyldgård
Samsing og Torben Jensen er præst.
Vi afslutter med kirkekaffe og kage.

Babysalmesang

Onsdagscafé
Livsfortællinger fra et
fængsel

Onsdag 4. september k. 13.3016.00 i Caféen på Ringparken
Carl og Ingeborg Lomholt har kørt
et sjældent parløb i deres lange
liv sammen. Livsbane og gerning,
hjem og familie blev sammenvævet
i deres mange år som henholdsvis
præst og organist ved Statsfængslet
i Horsens, hvor de også boede i en
af anstaltens funktionærboliger.
De har prøvet at samle trådene i
deres dobbeltforedrag. Fængslet
var deres sogn og fangerne
menigheden. De indsatte befandt
sig i en totalinstitution, et fortættet
og konstant overvåget miljø,
gensidigt udleveret til hinanden og
ofte presset af frustration, vrede og
mismod. I disse omgivelser kom
kirkens forløsende budskab og
omsorgen for det enkelte menneske
til at gå hånd i hånd med musikken
og sangen som det åndehul,
hvor igennem fangerne kunne
udfolde kreativitet og følsomhed.
I forbindelse med foredraget
præsenteres bogen “Det er jo
mennesker. Skæbner fra fængslet”,
som Carl og Ingeborg Lomholt
har udgivet i 2018 sammen med
journalist Dorte Kvist. Undervejs er
der fællessang og hygge omkring
bordene. Foredraget er gratis.
Kaffe og kage undervejs (30 kr.)

Rikke starter
en ny om-gang
babysalmesang op
tirsdag 3. september
kl. 10.00 i Marie
Magdalene Kirke,
forløbet strækker sig over 8 tirsdage
og sidste gang er den 5. november
(OBS: Babysalmesang er aflyst i uge
41 og 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
Foto: fængslet
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Kirke i børnehøjde

godt inde bagved og om at finde
sit hjerte frem.
I dag er der også 5 års
dåbsjubilæum og der kommer
særskilt invitation ud til alle, der
er blevet døbt i en af vores tre
kirker for 5 år siden.
Onsdag 23. oktober kl. 17.30
i Marie Magdalene Kirke: Kan
man stole på alt det, man hører?
Hvad med voksne, der siger:
”jeg kommer lige om lidt” og så
går der bare så lang tid…?! Vi
skal høre om Sara fra Bibelen
og om noget vildt, som holder!
Torsdag 21. november kl.
17.30 i Pindstrup Kirke: Der
er mange ting, vi ikke må, det
siger de voksne i hvert fald. Der
er mange regler og forbud. Vi
skal høre om, at regler ikke altid
er det vigtigste.

Forklaringsgudstjneste

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.

Så
starter
vi
efteråret op med
gudstjenester
i
børnehøjde.
Det er en halv
time i kirken, med bøn, sang
og fortælling og aktivitet og
derefter spiser vi sammen. Det
koster 50 kr. for en hel familie
og alle pengene går til sognets
julehjælp.
Husk tilmelding to dage før på
tisl@km.dk eller via vores
facebookside. Søndag
8.
september kl. 17.00 i Marie
Magdalene
Kirke:
Nogle
gange kan man godt synes at
andre mennesker er ulækre,
hvis de har en bussemand på
vej ud af næsen eller lugter
langt væk af makrel eller løg. Vi
skal høre om, at der er noget

Søndag den 8. september kl.
11.00 i Marie Magdalene Kirke
vil vi, som tidligere år, gerne
invitere alle nye konfirmander
og deres forældre til en opstartsgudstjeneste i forbindelse med
deres konfirmationsforberedelse.
Her skal vi høre om, hvordan og
hvorfor vi gør, som vi gør, i en
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Fællesgudstjeneste med
vandring

Stilletid

Søndagene
29. september og
Søndag 25. august kl. 10.30 i
den 20. oktober
Kolind kirke De morgenfriske mødes
begge dage kl.
i Koed Kirke kl. 9.00 til morgenkaffe
17.00 i Marie
og boller, inden vi vandrer fra Koed
Magdalene Kirke
til Kolind. Turen er overkommelig, så
også korte, trætte ben kan være med. holder Hanne igen stilletid i kirken.
Efter
gudstjenesten
er
Kolind Trænger du til et pusterum fra krav,
Menighedsråd vært ved en kop kaffe telefonens ”pling” eller nogen der
i våbenhuset. Det er Tine Frisenette, trækker i dag. Stilletid er en pause
der prædiker og alle præster i til mindfulness og refleksion, hvor
du ikke behøver være ”på”, men kan
Midtdjurs medvirker.
nøjes med at være til. Vi starter og
Ældregudstjenester på slutter med en kort, lidt utraditionel
bøn, derimellem er der 20-30
Ringparken i efteråret minutters stilletid.
Selvom Ringparken lukker ned
Læselyst
som plejehjem fra sommeren
Læselyst er en gruppe
2019, så lukker Ringparken ikke
der mødes om fælles
ned som aktivitetscenter og café.
kærlighed til bøger og
Derfor kører vi naturligvis videre
ønsker at dele denne
med gudstjenester fredage i ulige
interesse med andre.
uger kl. 14.30-16.00, første gang
Det er ikke en litteraturkreds, hvor vi
er fredag den 13. september
analyserer i bunden og laver sami
caféen
på
Ringparken
menligninger til andre store værker,
Gudstjenesterne er for alle, der
men et sted, hvor alle kan være med.
har lyst og bestemt ikke kun for
Vi mødes i konfirmandstuen og skiftbeboerne. Der er salmer, bønner,
es til at medbringe the, kaffe og lidt
læsninger og prædiken hver
sødt og vi planlægger næste bog og
gang samt nadver ca. hver anden
dato i fællesskab. Hold derfor øje
måned. Efter gudstjenesten er der
med vores facebookside Bogklubben
kaffe og kage samt hyggelig snak
”Læselyst” eller vores hjemmeside
over bordene. Det er præsterne i
www.mariemagdalene-kirke.dk.
Midtdjurs, der skiftes til at komme
og derfor er det også forskelligt, om
Stafet for livet
der er sang, oplæsning eller andet
Lørdag den 7. september kl. 12.30
under kaffen. Men sikkert er det, at
– søndag 8. september kl. 12.30
det er hyggeligt at sidde sammen
i Rønde Bypark. Igen i år stiller
med andre sådan en fredag
Kirkerne i Syddjurs op med et hold,
eftermiddag. Så tag naboen under
som du kan tilmelde dig. Det koster
armen og vær med.
100 kr. for voksne og 50 kr. for børn.
En gang om året tager vi ud til en af
Du kan finde mange flere oplysninger
de lokale kirker til gudstjeneste og
og programmet for dagen samt
drikker enten kaffen her eller tager
tilmelde dig hold: www.stafetforlivet.
tilbage til Ringparken.
dk/stafet/syddjurs
To gange om året arrangeres også
Onsdagscafé i samarbejde med
Brugerrådet, hvor også alle er
meget velkomne.
Det er muligt at bestille kirkebil til
alle disse arrangementer.
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Siden sidst

Siden sidst indeholder kun navne, hvor vi har fået skriftligt samtykke til at
bringe dem.
Marie Magdalene Kirke
Døbte:
Emmelu Engbirk Løkke Nørring
Natascha Lykke Jensen
Liam Pulapa Holck Larsen
Oliver Søgaard Simonsen
Theo-Maximillian Johannes E Hansen
Leonora Rosgaard Hinge
Elias Gerstrøm
Emil Elbrønd Rasmussen
Aske Fanø Wrang
Vielser:
Janni Elmstrøm Hansen og Morten Elmstrøm Hansen
Sara Lea Engmann Friis og Henning Christian Friis

Begravelser/bisættelser:
Åge Nielsen Hvid
Lilly Kirsten Madsen
Ellen Madsen
Asta Lydia Veje
Flemming Nybro Jensen
Jytte Kristensen
Michael Hjort Brasch
Pindstrup Kirke
Begravelser/bisættelser:
Lærke Vangsted Isaksen
Andrea Elise Bjerre Rasmussen
Alma Lykke Ring Jørgensen
Koed Kirke
Begravelser/bisættelser:
Alfred Johannesen Lundh

Sognepræst
Tina Skov Løbner
Bøjstrupvej 17, 8550 Ryomgård
Tlf. 86 39 40 43, tisl@km.dk
Træffes efter aftale, fridag mandag.

Graver
Lisette Munkholm Toxvig
Bøjstrupvej 24D, 8550 Ryomgård
Tlf. 86 39 59 07,
graverteamet@mail.dk
Træffes på tlf. hverdage 8-16.

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

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.

Ferielukket: uge 29-31 henvises til kordegnekontoret i Egegård Tlf. 86 37 85 80

Organist
Anita Hyldgftrd 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 16.
september. Bladet omdeles i starten af november måned.
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Høstgudstjenester

Søndag den 29. september 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.
Søndag 6. oktober 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. Begge steder er der auktion til fordel for Kirkens Korshær, så vi håber,
at alle vil tage 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.

Jagtgudstjeneste

Søndag 20. oktober kl. 11.00 i Marie Magdalene Kirke I samarbejde med bl.a. jægere
fra lokalområdet indbydes til jagtgudstjeneste
- kirken er pyntet op til lejligheden, og der vil
være jagthorns-blæsere og øvrige jagt-relaterede
indslag. Efterfølgende er menighedsrådet og
forsamlingshuset værter ved lækker frokost, der selvfølgelig har lokal vildt på
menuen. ALLE er velkomne til at være med til dette arrangement, hvor der
både i kirke og forsamlingshus 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 den 15.
oktober.
Maden koster 50 kr. + drikkevarer, og pengene går til sognets lokale julehjælp

Allehelgen med højtidskor

Søndag 3. november er det allehelgens søndag,
og der er en særlig mindegudstjeneste i Marie
Magdalene Kirke kl. 16.00, hvor begge præster
medvirker og et højtidskor vil give en særlig
stemning. 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 mistet pårørende længere tilbage.
Der sendes særskilt indbydelse ud til alle, der har mistet indenfor 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 Pindstrup Kirke kl. 9.30 og i Koed Kirke kl. 11.00. Ved disse to
gudstjenester medvirker også cellist Else Anker Møller, som også spillede til
Alle Helgen sidste år. Efter disse to tjenester er der kaffe i våbenhuset.
(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)

