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Vi glæder os til at åbne kirkerne igen
efter en lang lukkeperiode.

juni - juli - august
39. årgang

Læs på side 4 om
genåbning af kirkerne.

Gjern og Skannerup sognes

KIRKEBLAD

Præstens side

Det aflyste forår

Jeg har ikke tal på, hvor mange gange i løbet af
min efterhånden mangeårige prædikenvirksomhed, at jeg i en prædiken er kommet ind på livets
skrøbelighed eller uforudsigelighed.
Mange af os har prøvet at blive ”ramt på livet”,
enten i familien eller blandt gode venner.
Men at hele verden skulle blive ramt hen over
en håndfuld måneder – den havde vi ikke set
komme.
Jeg kan ikke lade være med at
tænke på, hvordan vi i aktivitetsudvalget sad og planlagde hele foråret i GjernSkannerup
pastorat.
Kirkebladet kom ud til
jer alle sammen – og
få dage efter blev det
hele aflyst. Sammen
med alt muligt andet.
Ingen måtte besøge
hinanden mere, børnene skulle blive hjemme.
Konfirmationer blev udsat,
samt diverse bryllupper, dåb,
og ingen gudstjenester. Begravelser kunne vi godt ”få lov til at gennemføre” – men under restriktioner om kun
ganske få deltagere og skærpede omstændigheder. Pyh ha! Som om det ikke var svært nok for
familien i forvejen. Men sådan er det jo desværre nødt til at være.
Det samme med livets store begivenheder – vi
må gerne døbe, vie og konfirmere – men der må
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næsten ikke komme nogle gæster med til den
glædelige begivenhed. Og alt det her er kun set
fra kirkens hjørne. Hvad så med alt det andet?
Sundhedsvæsnet, arbejdspladserne, firmaerne,
eksporten, jamen – alt…..ALT.
Sikke en omgang.
Og det mest underlige lige nu er usikkerheden
om den nærmeste fremtid – og usikkerheden,
om vi nogensinde kommer på den anden side af
”Coronaen?”
Selvfølgelig kommer vi på den anden
side engang – men der er stadig
meget usikkerhed, som vi
hele tiden opererer under.
Stadig mange ting der aflyses. Stadig mange ting
der udsættes.
Og sikke en omvæltning for vores unge
mennesker – fra den
ene dag til den anden
vendes der op og ned
på deres hverdag. Og
her to måneder efter er
man stadig kun i gang med
at tage tilløb til, at de unge
kan få bare lidt, der minder om
den gamle hverdag tilbage.
Havde vi mon nogensinde forestillet os, at vi
skulle længes efter noget så banalt som hverdagen? Det tror jeg ikke. Pludselig lærer vi i den
grad at sætte pris på en helt normal hverdag.
Men det er selvfølgelig sund læring.
Uanset hvad, så har Coronaen jo allerede haft
enorme konsekvenser for afsindigt mange mennesker i Danmark og i resten af verden. Det er
fuldstændig svimlende at tænke på. Og vi er slet
ikke færdig endnu. Min bøn, tanke og håb går til
alle dem, der påvirkes så voldsomt af alt det her.

Kirkernes hjemmeside: www.gjernsogn.dk

Salmestafetten
Ved Preben Frederiksen
Jeg har valgt salme nr. 787 “Du som har tændt
millioner af stjerner” af Johannes Johansen.
Når jeg har valgt denne salme, er det fordi, den
handler om tro og tak.
Salmen er endvidere positiv. Vi lever netop nu i
en usikker tid med sorger og bekymringer. Vi lever i en tid med tab og problemer. Men på trods
af dette må vi være positive. Vi må fokusere på
det gode, vi har. Og vi får også noget.
Vi får tid - tid til os selv og andre. Nok er vi plaget
af corona, men har fået fællessang hver for sig.
Vi kan bruge kunsten. Kunsten er vores åndelige
føde. Den er uundværlig og en gave til os alle, og
HAN vil bryde mørket trods.

Vi sidder stadig midt i det. Intet er jo normalt
endnu, selvom det på overfladen ligner normalen, når vi fx handler ved købmanden, eller går
en tur. Trafikken er også taget til igen gennem
byen. Den der evige søndagsstilhed, vi havde i
begyndelsen af sundhedskrisen, den er afløst af
noget, der minder om det normale.
Mange har gennem krisen taget på arbejde som
de plejer, andre har arbejdet hjemmefra – og rigtig mange har desværre mistet deres arbejde.

Du, som har tændt millioner af stjerner,
tænd i vort mørke en tindrende tro.
Du er vort lys, og du vogter og værner
os, så vi sover i tryghed og ro.
Tak for den lysende dag, der er gået,
gaven til os, dine hænder har rakt.
Tilgiv os det, som vi ikke fik nået,
tilgiv alt ondt, vi fik gjort eller sagt!
Tak for hver glæde, der fyldte vort hjerte,
hver gang du gjorde vort liv til en fest.
Hjælp os at bære hver byrde, hver smerte,
du ved alene, hvad tjener os bedst.
Tak for de mennesker, som blev vor støtte,
når vi fandt vejen besværlig at gå.
Hjælp os i morgen at hjælpe forknytte,
mød du os selv i de svage og små!
Du, som har tændt millioner af stjerner,
mørket i verden vil du byde trods.
Du er vor Far, den, der vogter og værner,
lys i det mørke, som kommer fra os.

Vi er mange der pludselig i en periode fik nyt job
som skolelærer , godt nok kun med få børn og
én til én undervisning.

turen. Der var en vældig hyggelig vrimmel derude. Og vi kunne alle mærke, at vi ikke var alene
her på planeten.

Aldrig har vi været så meget udenfor, som i disse
tider. En solskinssøndag i begyndelsen af krisen
var vi en tur i Gjern bakker – det var der så 500
andre, der også var. Sådan var det hver gang vi
tog på skovtur eller andet udenfor.

Det, at være alene, er der så mange andre der
har mærket i samme periode. Den tvungne ensomhed har været markant. Det er svært, virkelig
svært for mange.

Det har været meget nemt at falde i snak med
folk, når vi nu alle sammen mødtes derude i na-

Det her (for)år bliver ikke sådan lige glemt. Der
Fortsættes på side 4
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var meget nyt vi skulle omstille os til. Og det
gjorde vi, fordi det skulle vi. Vi forstod også godt
alvoren, og hvorfor det skulle være sådan.
Men det er da godt, at foråret og forsommeren i
naturen lige nu så tydeligt fortæller os, at det kan
godt være, at verden er af lave – men her hos os,
i naturen, er alt som det plejer. Og nu udfolder vi
alle vores blade, så I mennesker ved, at det også
bliver sommer i år. En lidt anderledes sommer,
jovel, men sommer, det bliver det ...
Nu pludselig også sommerkonfirmationer. Det
glæder jeg mig til!

Samtidig med at træernes blade åbner sig, så følger samfundet ligeså forsigtigt med. Begge dele
bringer os håb om, at der er et liv, også efter Coronaen – et anderledes liv et stykke tid endnu.
Men før eller siden ... før eller siden ... så lander
vi i normalen. Længe leve normalen!
Og vi er helt sikkert blevet klogere på mange ting
til den tid.
Jeg vil ønske jer alle en rigtig god sommer.
Majbritt Fabech

I begyndelsen var genåbningen ...
Endelig er der kommet tilladelse til at åbne kirkerne igen, for andet end begravelser.

En dag ude i en ikke alt for fjern fremtid vender vi
forhåbentlig tilbage til normalen.

Vi kan nu igen holde gudstjenester – og det er jo
herligt, men det bliver ikke helt som det plejer.

Vi vil opfordre til, at I klikker ind på vores hjemmeside www.gjernsogn.dk - for at se evt. meddelelser angående gudstjenester og arrangementer. Vi sætter også opslag i udhængsskabene.

I skrivende stund venter vi stadig på de
nye retningslinjer fra biskopperne og
Hold øje
kirkeministeriet.
Erfaringen fra de sidste par måneder og
med vores
siden sidste kirkeblad viser at tingene
Den foreløbige melding er, at det
hjemmeside og
hurtigt kan ændre sig med aflysninger og
stadig er med begrænset deltaudhængsskabe ang. omrokering.
gerantal – så måske kan I forvengudstjenester
te flere kortere andagter fremfor
Vi finder ud af det hen ad vejen og ruster
mv.
en højmesse, simpelthen for at
os med lidt mere tålmodighed.
få deltagerantallet spredt mere ud.
Dermed måske ændrede tider i forhold til
gudstjenesteplanen, som vi ellers i store træk håber at kunne overholde. Vi må prøve os frem her
i begyndelsen af genåbningen. Klaus og Otto har
opmålt vores kirker, så vi ved, hvor mange vi må
være derinde på samme tid.
Det er vigtigt at vi breder os godt ud i rummet –
dem, der bor under samme tag, må naturligvis
gerne sidde sammen. Og ellers opfordrer vi til, at
I holder lidt afstand til hinanden.
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Spejdernes sommersamling
Søndag d. 16. august kl. 10.30 i Gjern kirke
Denne søndag er spejderne med ved dagens højmesse. Så højmessen får et mere familievenligt
præg, da spejderne møder frem i næsten alle
aldre. Alle er hjertelig velkomne.

Sogneudflugt til Aarhus
Søndag d. 20. september 2020

Første stop bliver Vor Frue Kirke
Kirken rummer tre meget forskellige kirkerum,
Kryptkirken, Vor Frue Kirke og Klosterkirken. Tilsammen fortæller de tre rum mere end 1000 års
historie.

har samvær og kirkeligt fællesskab på programmet. Vi får en introduktion til Kirkens Korshærs
arbejde ved en af medarbejderne.
Mere om tilmelding og afgangs- og hjemkomsttidspunkter i det næste Kirkeblad.

Vi starter med at deltage i gudstjenesten i Vor
Frue Kirke. Efter gudstjenesten er der rundvisning i Kryptkirken og i Klosteret.

Næste stop bliver Diakonhøjskolen
Her spiser vi frokost i kantinen på højskolen. Efter
frokosten skal vi høre om Diakonhøjskolen og få
en rundvisning.

Sidste stop bliver Kirkens Korshær
Kirkens Korshær er en social og folkekirkelig
hjælpeorganisation, der siden 1912 har haft sit
virkeområde blandt samfundets marginaliserede
og udstødte mennesker.
Kirkens Korshær i Aarhus har fokus på lokalt
hjælpearbejde. Hjælpearbejdet kan tage forskellige former: varmestuer, arbejdsfællesskaber, ferielejre, herberg og genbrugsbutikker. Hver uge
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Om Indre Mission
Kirkehøjskole om Indre Mission som var fastlagt
til d. 16. april, blev udsat til d. 4. juni.
Desværre må vi igen udsætte foredraget, som
holdes af Ph.d. og professor i kirkehistorie Kurt E.
Larsen, der er tidligere sognepræst i Skarrild, og
som har skrevet doktordisputats Om Indre Missions historie.

Ny dato: Torsdag d. 18. marts 2021
Foredraget holdes af Ph.d.
og professor i kirkehistorie
Kurt E. Larsen, der er tidligere
sognepræst i Skarrild, og som
har skrevet doktordisputats
om Indre Missions historie.

Pilgrimsvandringen er flyttet
til næste sommer
Desværre falder vores planlagte pilgrimsvandring den 7. Juni på et uheldigt tidspunkt i
forhold til de sidst udmeldte retningslinjer
fra Statsminister Mette Frederiksen. Forsamlingsforbudet for mere end 10 personer er
stadig gældende.
Vi tvivler stærkt på, at vi ”kun” ville samle os
10 personer til en pilgrimsvandring. Og hele
idéen bag vores tanke om en pilgrimsvandring i fællesskabets tegn og samvær, går lidt
af fløjten, hvis vi ikke kan være sammen.
Vi satser stærkt på, at den kombination, som
skulle have fundet sted i år med et foredrag
ved Aarhus stifts pilgrimspræst Elisabeth Lidell og efterfølgende en vandring nogle uger
senere sammen med Elisabeth Lidell, kommer til næste forår/sommer.

Nye datoer:
Foredrag ved Elisabeth Lidell
Torsdag den 6. maj 2021

Pilgrimsvandring

Søndag den 6. juni 2021

Bemærk !!
Programmet for den ny
sæson i kirkehøjskolen
sidder som midtersider i
dette blad og kan tages ud
og gemmes.
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Så håber vi, at alle, som havde planer om at
deltage i år, er klar på turen til næste år.

Kirkehøjskoleaftener i Sognehuset i Gjern
September 2020 til april 2021
Vi tager hul på 4. sæson
af kirkehøjskoleaftenerne i sognehuset i Gjern.
Vi glæder os over, at det igen i denne sæson er lykkedes
at få spændende og aktuelle foredragsholdere til
sognehuset, og vi ser frem til, at aftenerne bliver
ligeså velbesøgte som de foregående sæsoner.
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Torsdag den 10. september 2020

-

Tilmeldingsfrist mandag d. 7. september

Fællesskabet, tro og den gode nation
At være muslim i Danmark
– en sekulær stat på et kristent grundlag.

Coronakrisen har vist os vigtigheden af naboskabet,
fællesskabet og troen på det gode midt i katastrofetider. Vi har også set det bedste og værste i mennesket i
forbindelse med denne krise.
Coronavirusen har ikke skelnet mellem religion, kultur,
hudfarve, og alle har været påvirket - nogle mere end
andre.
En mikroskopisk virus oprindelig fra et dyr i en by i Kina
kan lamme hele verden og skabe økonomisk, socialt,
eksistentielt og sundhedsmæssigt kaos. Det siger noget
om, at vi er dybt forbundet til hinanden på mange planer.
Oplægget vil reflektere over fællesskabets kraft, og
hvad en god nation indebærer – samtidig med hvordan
man oplever dét som dansk muslim i Danmark.
Naveed Baig har pakistansk baggrund, og han har altid

Torsdag den 19. november 2020

-

Naveed Baig
været aktiv i dialogbestræbelserne med andre religioner – primært Jødedommen og Kristendommen. Han
var således med til at starte ”Islamisk-Kristent Studiecenter”, hvor han i dag er næstformand.
Naveed virker som hospitalsimam ved Rigshospitalet og
Herlev Hospital. Han er aktiv på Kristeligt Dagblad’s Kristendom.dk, hvor hans temaer er interreligiøs dialog,
etik i sundhedsvæsenet, sundhed og sygdom og spiritualitet.
Naveed underviser i sjælesorg på Oslo Universitet, hvor
han også skriver en Ph.d.
Han er desuden en meget efterspurgt foredragsholder.

Tilmeldingsfrist mandag d. 16. november

Fornuft og mysterium
"Jeg er kristen, og jeg er digter, men jeg er ikke en kristen digter" siger Søren Ulrik Thomsen, der i sit foredrag
vil beskæftige sig med forholdet mellem troen på den
ene side og på den anden politik, videnskab og kunst.
Og han spørger: Er det muligt både at tro på Gud og på
oplysningen? Konservativt at ville bevare kirken og på
samme tid progressivt arbejde for konstant at forbedre
menneskets vilkår i verden?
Søren Ulrik Thomsen, født 1956, er en anerkendt og populær dansk digter og essayist. Søren Ulrik Thomsen
debuterede i 1981 med digtsamlingen CITYSLANG. Sidenhen har Søren Ulrik Thomsen skrevet en række digte og essays. I 2011 udkom Søren Ulrik Thomsens første
digtsamling i ni år, RYSTET SPEJL. Udgivelsen markerede
hans 30 års forfatterjubilæum. I 2016 udkom EN HÅRNÅL KLEMT INDE BAG PANELET, der indeholder tekster,

Søren Ulrik Thomsen
som genremæssigt går fra det essayistiske reflekterende til erindringshistorier og prosadigte.
Søren Ulrik Thomsen blev medlem af Det Danske Akademi i 1995 og blev samme år tildelt Statens Kunstfonds
livsvarige ydelse. Han har desuden modtaget bl.a. Aarestrupmedaljen.

Torsdag den 11. februar 2021

-

Tilmeldingsfrist mandag d. 8. februar

Den store kærlighed
Kærlighed er både velkendt hverdag og livets største
gave. I dette foredrag tager vi kærlighedens filosofi op
og forstår vores forventninger til kærlighed og venskab
i dag i lyset af de historiske forventninger til kærligheden.
Filosofien om kærlighed belyses med menneskeskæbner fra både virkelighedens verden og med nogle af de
skikkelser, vi kun kender fra film, sange og bøger. Vi ser
nærmere på, om venskabet kan gøre kærligheden rangen stridig som det største, og ser på, hvordan tillid, lidenskab, medleven og hengivelse går igen i de forhold,
vi har til det mest dyrebare i vores liv.

Anne Marie Pahuus
Aarhus Universitet, og hun er forfatter bl.a. til Tænkepausebogen om kærlighed.

Anne Marie Pahuus er lektor i filosofi og prodekan v.

Hun optræder ofte i Folkeuniversitetets program, hvor
hun forelæser om filosofi, kærlighed og Hannah Arendt.
Hun har bidraget flere gange til forelæsningsrækken
'Store tanker om hverdagslivet’.

Torsdag den 15. april 2021

Tilmeldingsfrist mandag d. 12. april

-

Mellem frygt og håb
Vi lever i en tid, hvor mange er bekymrede for verden
omkring os. Meget af det, man engang tog for givet, synes at være i opbrud. Klimakatastrofer, flygtningestrømme og senest coronapandemien. Skarpe opdelinger
mellem "os" og "dem" er blevet en del af vores hverdagsretorik.
Vi lever med andre ord i en tid med fokus på, hvad der
skiller os. Men hvad binder os sammen – er der også
håb? Ja, lyder svaret fra en række af de skarpeste forfattere og tænkere, internationale som danske og skandinaviske. Under temaerne kompleksitet, samhørighed
og de store fortællinger forholder blandt andre Marilynne Robinson, Salman Rushdie, Anthony Giddens og
Finn Skårderud sig til samtidens udfordringer og giver
deres svar på disse.
Bjørg Tulinus og Michael Bach Henriksen udgav i 2019
bogen “Mellem frygt og håb” – 18 forfattere og tænkere
om eksistens i det 21. århundrede.
Salman Rushdie • Anthony Giddens • Amos Oz • Zygmunt Bauman • Mario Vargas Llosa • Charles Taylor •
Per Petterson • Finn Skårderud • Ida Jessen • Dorthe
Jørgensen • David Grossman • Axel Honneth • Marilynne Robinson • Hartmut Rosa • James Wood • John
Gray • Patti Smith • Slavoj Žižek

Michael Bach Henriksen - Bjørg Tulinius

Bogen giver stemme til 18 tænksomme og inspirerende
interviewpersoner, som kommer med deres bud på,
hvor man kan finde glimt af tro, håb og fællesskab.
Bjørg Tulinius, født 1964, er exem.art. i filosofi og uddannet journalist. Tidligere redaktør ved DR, og mediechef på Aarhus Universitet. Siden 2015 journalist ved
Kristeligt Dagblad.
Michael Bach Henriksen, født 1974, er cand.mag. i litteraturhistorie og amerikanske studier. Tidligere underviser ved Aarhus Universitet. Foredragsholder og forfatter til flere bøger om amerikanske samfundsforhold.
Siden 2005 kulturredaktør ved Kristeligt Dagblad.
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Praktiske informationer for kirkehøjskoleaftener:
Program:
Fællesspisning kl. 18.00
Foredrag kl. 19.00
”Dagens Ret” inkl. et glas vin/en øl/en vand koster 100 kr.
Tilmelding
Man skal tilmelde sig arrangementet, hvis man ønsker at deltage i
Fællesspisningen – se tilmeldingsfristen ved omtalen af de enkelte
kirkehøjskoleaftener.
Hvis man kun ønsker at deltage i foredraget og samtalen, er tilmelding ikke
nødvendig, men vi ser det gerne, da vi så ved, hvor mange vi skal servere
kaffe for.
Tilmelding til Kordegnekontoret
på telefon 86 87 97 72 eller mail til: heea@km.dk.
Betaling ved indgangen
Man skal betale for fællesspisningen ved indgangen, kontant eller Mobile Pay.

Med venlig hilsen
Kirkehøjskoleudvalget
Kirsten Vase og Birthe Eiersted, Voel
Jytte Pedersen, Skorup - Tvilum
Majbritt Fabech, Lorens Hedelund, Inger Lise Svinth
og Anne-Marie Petersen, Gjern - Skannerup

Bliv lidt klogere
- deltag i kirkehøjskolen
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Konfirmationer i år – og forår blev til sommer…
Desværre blev det jo sådan for alle konfirmander
i hele landet, at deres længe ventede konfirmation måtte udskydes. Det var ikke nogen rar besked at skulle give til de unge konfirmander. Meget andet i deres hverdag forandrede sig jo også,
den dag vores Statsminister lukkede landet ned.
Og den fest, som konfirmanderne havde glædet
sig til i laaaaang tid, måtte de nu vente endnu
længere på.
Det har ikke været det morsomste forår for byens unge, hverken for konfirmanderne eller de
andre klassetrin, som måtte gå i skole hjemme
foran en skærm, i stedet for dagligdagen sammen med kammeraterne.
Det samme gjaldt for konfirmanderne, så nu er
deres konfirmation flyttet. På de nye konfirmationsdatoer vil der ikke være plads til andre i kirken.

Vi håber derfor, at menigheden de dage vil besøge en af de andre kirker i provstiet. Næsten alle
pastorater har konfirmationer i sensommeren –
men vi har ikke alle på samme tid, så der vil være
højmesser at opspore derude i landskabet. Tjek
kirkernes hjemmesider før I begiver jer hjemmefra.
Vi håber at alt går vel, og at vi får en dejligt konfirmation trods alt, selvom de ligger på en forkert
dato…

Nye datoer:
14. juni i Gjern kirke
29. august i Gjern kirke
30. august i Skannerup kirke

Konfirmationer i 2021
Året 2021 bliver også lidt specielt for konfirmanderne. Der er det nemlig ikke muligt at blive konfirmeret i Gjern kirke, som vil være under renovering. I stedet kommer alle konfirmationerne til
at foregå i Skannerup kirke. De vil blive fordelt på
datoerne 30. april og 2. maj.
Tilmeldingen til konfirmation i Gjern-Skannerup
2021 er åben, og linket kan findes på hjemmesiden under Livets begivenheder -> Konfirmation.
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Liturgidebatten
Liturgi i Den danske Folkekirke
Vi står uden for kirkedøren og kan ikke gå ind.
Da vi er underlagt det midlertidige forsamlingsforbud, må vi undvære den fælles højmesse i
kirkerummet. Vi må finde andre måder at fejre
gudstjeneste på, og hvad gør vi så?
Vi har krydset Teglværksgrunden og sat os i solskinnet ved Gjern Å med en termokande. Her
er frit udsyn til de ”mange fuglesving, der sker /
op under Herrens himle”, og det er ikke svært at
takke ”Gud, vor Fader god… / for dagen, han os
oprinde lod, / for livet han gav af døde”. Tusindvis
af små knopper er jo tydeligvis klar til om kort tid
at springe ud i lysegrønt.
Men det er Langfredag, og vi havde gerne siddet
på kirkebænken i Skannerup Kirke og sammen
med menigheden sunget ”når jeg er allermest
forladt, / ja, selv i dødens sorte nat, / selv da har
ikke du, min Gud, / forladt mig.”
Bjarne Jørgensen har givet liturgidebat-stafetten
videre til os, og netop nu, hvor kirkerne er lukkede, og højmesser er noget man deltager i via
skærm, oplever vi en ekstra stærk impuls til at
fokusere på det, vi savner ved det fysiske liturgiske fællesskab i kirkerummet.
En landsbykirke med gamle tykke mure minder
os om alle de generationer, der i tidens løb er
gået ind og ud her med deres sorger og glæder,
og omgivet af de samme mure oplever vi, at kirken også kan rumme os med vores bekymringer
og vores håb. Liturgien er for os, hvad enten den
udfoldes i en gammel eller en ny kirkebygning,

på samme måde et genkendeligt rum, som vi
træder ind i og oplever os rummet i. Her bliver
vi inviteret til at sætte alle de mange skiftende
projekter, vi hele tiden har kørende, på pause –
for så en højmesses tid at være en del af en form
for fællesskab, der med sin ro og sin faste rytme
fortæller os, at vi ikke kun er i tiden, men også i
evigheden. Liturgien minder os om, at vi ikke er
alene, den samler og skaber ud af et lille ”jeg” et
meget stort ”vi”.
Igennem liturgien bliver vi taget med hen til helt
konkrete steder for mødet mellem himmel og
jord. Mest fysisk bliver det ved døbefonten og
ved nadverbordet. Ved hver eneste dåbshandling bliver korset tegnet på en menneskepande,
og vi hører Jesus sige: ”Jeg er med jer alle dage”.
Under nadvermåltidet bliver det ekstra klart for
os, hvordan det er, når Jesus, på én gang Gud og
menneske, sidder sammen med sine nærmeste
omkring et bord, deler brød og vin og fejrer påske med dem og nu med os.
Også den liturgiske vej igennem salmer, bønner,
læsninger, trosbekendelse, prædiken og velsignelse går vi rigtig gerne. Vi kender de faste led
og spidser ører for at få variationerne i indholdet
med: Salmerne er valgt, så de passer til det aktuelle tidspunkt på kirkeåret, bønnerne varierer i
fokus, prædikenen lukker netop den tekst op for
os, som tekstrækken foreskriver. Gudstjenestens
liturgi har i århundreder taget farve af tiden og
kulturen. Også forskellige lande, sprog og skikke
har præget hvert sit liturgiske udtryk; men er vi
på rejse og går i kirke i f.eks. Sverige, Peru eller
Tyskland, er der altid noget, vi genkender. Vi siger ja tak til den form for løbende justering af
højmessens liturgi, som sker i pagt med det, der
har vist sig slidstærkt op igennem historien.
Når man arbejder i sundhedssystemet og er vant
til at se, hvordan døden kommer og skiller os fra
hinanden, og når man arbejder i uddannelses-
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Udstilling i sognehuset

systemet og oplever, hvordan krav om altid at
præstere bedre kan tære på glæden over fællesskabet, så bliver højmessens liturgiske rytme
ligesom et helle, hvor vi virkelig kan samles om
at være mennesker. Her oplever vi et fællesskab
uden præstationskrav og i et videre perspektiv
også fællesskab med dem, vi har sagt farvel til.
Vi glæder os til, at kirken åbner igen og håber, vi
får lov til sammen med jer andre at synge: ”Ved
korsfæstelsen i går / lægte du vort banesår. / Ved
opstandelsen i morgen / slukker du al dødningsorgen.”
13. april, 2020.
Anne-Mette Roswall og Hanne Roswall Laursen

I flere måneder har de fineste billeder af fotograf Kirsten Bech Andersen og lækre knive,
skåle af træ og andre smukke ting drejet af
træ af knivmager Peter Holm Petersen været
udstillet i det coronalukkede sognehus.
Den 23. august efter gudstjenesten bliver
der fernisering og de fine ting kan på det
tidspunkt forhåbentlig vises for alle.
Kunstudvalget byder på en forfriskning i den
anledning.

Fernisering d. 23. august

Program for Indre Mission
Juni
4.

Bibelkredse

11. Kl 19:30: Jim Pfrogner, Bibelforedrag
August
20. Kl 18:30

Vores egen aften med
fællesspisning

27. Kl 19:30

Fællesaften med Søhøjlandets kirke v. Ole Andersen
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Nyt fra menighedsrådet
Coronavirus har vendt op og ned på alting i det
danske samfund, og dermed også arbejdet i folkekirken. Alle aktiviteter inklusive gudstjenester
har været aflyst. Det har betydet en helt anden
hverdag for præst og ansatte. På trods af vejledninger fra kirkeministeriet har der været lokale
spørgsmål, vi skulle forholde os til. F.eks.: Hvor
mange måtte deltage i en begravelse/bisættelse? Forsamlingsforbuddet med over 10 personer
gjaldt ikke, men der var krav om, at der skulle
være mindst 4 kvadratmeter i kirken pr. person
til de pårørende. Konfirmationerne blev aflyst,
og det gav en opgave i forhold til, hvornår de
så kunne afvikles. I Gjern-Skannerup besluttede
præsten og undertegnede at få input fra forældrene – vel vidende, at det kunne være svært at
opfylde alle ønsker. Det slog til. Der var mange
forskellige holdninger til, hvornår det ville være
bedst at afvikle årets konfirmationer. Jeg oplever,
at Majbritt har udvist stor fleksibilitet så rigtig
mange ønsker kan opfyldes. Datoer kan ses af
gudstjenestelisten.
Renovering af Gjern Kirke er planlægningsmæssigt startet med de første møder med arkitekt
Søren Andersen, efter at provstiudvalget har
godkendt økonomien til projektet inklusive rådgiveraftale. Vi forventer at starte renoveringen
umiddelbart efter konfirmationerne i slutningen
af august måned. Der er endnu ikke en tidsplan
for, hvornår renoveringen er afsluttet.
Menighedsrådsvalg skal afholdes i efteråret. Der
er indkaldt til offentligt menighedsmøde den 9.
juni i Sognehuset – se dagsorden her ved siden
af. På mødet vil vi orientere dels om arbejdet i
menighedsrådet dels om det forestående valg.
Hvad laver man egentlig i menighedsrådet? Alle
folkekirker i Danmark ledes af menighedsrådet
som består af frivillige, der på demokratisk vis er
valgt ind i rådet af sognets folkekirkemedlemmer.
I Gjern-Skannerup består rådet af 8 medlemmer,
der sammen med præst og en medarbejderrepræsentant udgør hele rådet.
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Menighedsrådet udgør den lokale kirkes ledelse
og har sammen med præsten ansvar for at skabe
gode rammer om kirkens liv og vækst. Et menighedsråd sætter retning for kirkens arbejde,
så det handler om at gøre en aktiv indsats i det
lokale demokrati til gavn for den lokale folkekirke og den lokale befolkning. Dertil har menighedsrådet ansvar for kirkens økonomi og er
arbejdsgiver for alle personalegrupper undtagen
præsten. Menighedsrådet spiller også en central
rolle ved ansættelsen af præster. Så menighedsrådets opgaver spænder vidt og beskæftiger sig
med alle aspekter af kirkens arbejde og berører
alt lige fra arbejdsgiveransvar og budgetstyring
til bygningsansvar og kirkens sociale liv. I det
nuværende menighedsråd har vi været meget
opmærksomme på, at vi skulle udvikle hele det
sociale og kulturelle liv omkring kirken. Det har vi
blandt andet gjort gennem de forskellige arrangementer i Sognehuset med kirkehøjskole som
et bærende element.
Hvis man er over 18 år og medlem af folkekirken,
har man mulighed for at blive valgt til menighedsrådet. Menighedsrådet i Gjern-Skannerup
mødes normalt en gang om måneden på hverdagsaftener – dog ikke i juli og august.
Vi håber at rigtig mange møder op den 9. juni for
at høre om arbejdet i menighedsrådet herunder
om den store renovering af Gjern Kirke og få en
orientering om valget i år.
Alle ønskes en god sommer.
På menighedsrådets vegne, Steen Andersen

Menighedsrådsmøder:
9. juni - 8. september

Nyt fra Menighedsrådet
Offentligt menighedsmøde

Aftenens program:

I sidste nummer af kirkebladet inviterede menighedsrådet til et offentligt møde den 12. maj
blandt andet med en orientering om menighedsrådsvalget til efteråret. Dette møde blev
aflyst og kirkeministeriet har fastsat et nyt mødetidspunkt. Menighedsrådet inviterer derfor
til offentligt menighedsmøde i sognehuset:

•

Orientering om renoveringen af Gjern
Kirke, der startes her i 2020 og færdiggøres i foråret 2021.

•

Orientering om menighedsrådets virksomhed.

•

Orientering om menighedsrådsvalget
2020.

•

Spørgsmål og debat.

•

Kaffe.

Tirsdag den 9. juni 2020 klokken 19
NB!! Ved redaktionens afslutning er det
endnu usikkert om mødet kan gennemføres
på denne dato. Tjek vores hjemmeside.

kirkelig vejviser
Kirkernes hjemmeside: www.gjernsogn.dk
Sognepræst
Majbritt Fabech Skoch Christensen
Østergade 6, 8883 Gjern
E-mail: mfsc@km.dk

Tlf. 86 87 50 27
Mobil: 29 36 73 77
Mandag fri

Kirkekontor
Kordegn Helle Eg Andersen
Tlf. 86 87 97 72
Østergade 11A, 8883 Gjern
E-mail: heea@km.dk
Tlf.- og træffetid: Mandag - torsdag 9.00-13.00
Fredag fri
Organist ved kirkerne
Elena Tolmachova
E-mail: Loliana2010@gmail.com

Tlf. 31 31 05 80

Kirkesanger ved kirkerne
Poul Buchwald Andersen
E-mail: pobuan@mail.tele.dk

Tlf. 71 44 38 77

Gravere ved kirkerne
Graverkontoret
Østergade 6B, 8883 Gjern
E-mail: gravergjern@fiberpost.dk
Otto V. Jensen
Klaus Stenholt

Formand for menighedsrådet
Steen Møller Andersen
Stationspladsen 1
8883 Gjern
E-mail: birgitogsteen@email.dk

Tlf. 30 68 23 97
Privat tlf: 26 44 23 35
mandag fri
Tlf. 30 44 00 96
Privat: 26 13 40 85
fredag fri
tlf. 21 66 33 58
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GUDSTJENESTER
DATO

GJERN KIRKE

SKANNERUP KIRKE

MAJ
Søndag 31. Pinsedag		

10.30 Majbritt Fabech

JUNI
Mandag 1.

2. Pinsedag

10.30 Majbritt Fabech

Søndag 7.

Trinitatis søndag

10.30 Majbritt Fabech

Søndag 14. 1. S. e. Trin.

(Silkeborg Bad er aflyst pga Corona)

10.00 Konfirmation

Søndag 21. 2. S. e. Trin.		
Søndag 28. 3. S. e. Trin.

9.00 Anja Heitmann

10.30 Majbritt Fabech

JULI
Søndag 5.

4. S. e. Trin.		

10.30 Majbritt Fabech

Søndag 12. 5. S. e. Trin.

10.30 Majbritt Fabech

Søndag 19. 6. S. e. Trin.

Ingen - Henviser til Tvilum Kirke 10.30		

Søndag 26. 7. S. e. Trin.		

9.00 Anja Heitmann

AUGUST
Søndag 2.

8. S. e. Trin.

Søndag 9.

9. S. e. Trin.

9.00 Oliver Karst
10.30 Majbritt Fabech

Søndag 16. 10. S. e. Trin.

10.30 Med Spejdernes sommersamling*

Søndag 23. 11. S. e. Trin.

10.30 Med fernisering*

Lørdag 29.

10.00 Konfirmation

Søndag 30. 12. S. e. Trin.		

10.00 Konfirmation

SEPTEMBER
Søndag 6.

13. S. e. Trin.

= Kirkekaffe

*

= Læs mere inde i bladet

10.30 Majbritt Fabech

