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Indbydelse til valgforsamling

sep - okt - nov
39. årgang

Den 15. september klokken 19.00 i Gjern Sognehus
På valgforsamlingen afholdes valget til menighedsrådet. Opstilling
og valg af kandidater foregår på mødet. Der er mulighed for
debat og der gennemføres en skriftlig afstemning om de
opstillede kandidater. Resultatet af afstemningen afgør,
hvem der er valgt til menighedsrådet.

Gjern og Skannerup sognes

KIRKEBLAD

Præstens side
Når dette blad udkommer har vi netop konfirmeret de sidste af dette års konfirmander. Jeg læste
en artikel om, at mange konfirmander er nået at
vokse ud af deres konfirmationstøj, så der skulle
skaffes nyt hen over sommeren. Og i Den Blå Avis
og lignende sælges der nu konfirmationstøj, hvor
der ikke står ”brugt en gang”, men derimod sælges det som ”aldrig brugt”. Mange butikker har
åbnet op for, at man kan komme og bytte konfirmationstøjet.
I kirken lægger vi den store renovering af Gjern
kirke efter konfirmationen, så der i det mindste
ikke skulle ændres på, hvor konfirmationen finder sted for dem, der har valgt Gjern kirke. Datoen er flyttet, og tøjet er blevet for småt. De
skyder hurtigt i vejret de unge mennesker. Nu
går de jo i 8. Klasse….og er netop konfirmeret. Og
lige om lidt siger vi goddag til det nye hold konfirmander. Det glæder jeg mig som altid til. Lad os
håbe, at det bliver mindre kaotisk for 2021-konfirmanderne end for 2020-konfirmanderne.
Det er med sådan en underlig usikkerhed, at vi
begiver os ind i efteråret. Forårets skygge drager
med. Kan vi komme til at gennemføre alt det, vi
planlægger? Lukkes vi ned igen? Kan vi holde
smittetrykket i ro? Hvor længe skal vi holde den
her afstand, og hvornår kan vi slippe for hele
tiden at skulle se vores medmenneske som en
potentiel smittebærer. Hvornår kan vi slippe den
indre stemme, der siger: ”Hold nu afstand”. Vi
mennesker er ikke skabt til at holde afstand fra
hinanden hele tiden. Vi har det så absolut bedst
med at være sammen andre mennesker.
Lad os håbe, at vi inden alt for længe kommer
i mål med noget, der minder om normaliteten.
Tiden før verden blev forandret af Corona. Og
selvfølgelig tager nye gode vaner med os, også
den med at tage hensyn til hinanden og passe
på hinanden.
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Salmestafetten
Ved Hanne Højgaard Hede
Jeg voksede op på en lille landsbyskole i Vesthimmerland, hvor sangen var en stor del af
dagliglivet.
I skolen startede hver dag med en morgensalme og et fadervor, ved foredragsaftener, til
begivenheder i forsamlingshuset, til familiefester osv. blev der også altid sunget - både efter
salmebogen og højskolesangbogen.
Kort sagt - sang gav os fællesskab og en mulighed for at udtrykke mange af livets facetter
SAMMEN.
Min søster og jeg lærte en lille salme af mine
forældre, som vi sang hver aften før vi lagde os
til at sove.

“Nu lukker jeg mit øje
og putter ned min kind.
Gudfader i det høje
luk mig i haven ind”.
Da min søster døde i 2016 i Norge efter et meget hårdt kræftforløb, og vi skulle derop og
sætte hendes urne ned ca. 1/2 år efter en meget smuk bisættelse, gik hendes børn, (der på
den tid var ml. 17 år og 24 år) og jeg og talte
om, hvad “man gjorde” i sådan en situation.
Ingen af os havde prøvet urnenedsættelse før.
På en gåtur i fjeldet kom jeg pludselig til at
tænke på vores barndomssovesalme! At synge
den for hende, måtte være den allerbedste
måde, at “putte” min elskede søster på - desværre den sidste gang.

Kirkernes hjemmeside: www.gjernsogn.dk

Kirkehøjskole
Fællesskabet, tro og den gode nation.
At være muslim i Danmark – en sekulær stat
på et kristent grundlag.
Torsdag den 10. september kl. 19.00
i Sognehuset i Gjern
Ved Naveed Baig
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.

Fællesspisningen er aflyst
Vi er meget glade for, at vi igen kan invitere til
Kirkehøjskoleaften, men vi må desværre undvære fællesspisningen i denne omgang.
Situationen omkring Coronavirus gør,
at vi ikke kan stå for fællesspisning
i Sognehuset på forsvarlig vis. Der
vil dog blive serveret kaffe og te.
Denne gang er der fri entré til
kirkehøjskolen, men vi vil gerne
vide, hvor mange der kommer, så
vi kan lave en opstilling, hvor der
kan være forsvarlig afstand mellem
deltagerne - og så er det også rart at
vide, hvor mange vi skal lave kaffe til.
Tilmelding til Kordegnekontoret gerne inden d.
7. september på telefon 86879772 eller på mail:
heea@km.dk.

Oplægget vil reflektere over fællesskabets kraft,
og hvad en god nation indebærer – samtidig med
hvordan man oplever dét som dansk muslim i
Danmark.

Kordegnekontorets åbningstid: man-tors 9.00 13.00. Ferielukket 8-30. august

Naveed Baig har pakistansk baggrund, og han
har altid 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.

Fornuft og mysterium

Naveed virker som hospitalsimam ved Rigshospitalet og Herlev Hospital. Han aktiv på Kristelig 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.

Torsdag den 19. november 2020 kl. 19.00
ved Søren Ulrik Thomsen
"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?
Fortsættes på side 4
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Sæt

i kalenderen
Fortsat fra side 3

Søren Ulrik Thomsen, født
1956, er en anerkendt og
populær dansk digter og
essayist. Han debuterede
i 1981 med digtsamlingen
CITYSLANG og har sidenhen
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, som genremæssigt går fra det essayistiske reflekterende til erindringshistorier og prosadigte.

Fællesspisning
Vi håber, at vi kan mødes til fællesspisning kl.
18.00. Muligvis i et andet lokale end Sognehuset,
hvor der er bedre plads, så foranstaltningerne i
forhold til Corona bliver mulige. Ved redaktionens afslutning er detaljerne vedr. fællesspisningen endnu ikke på plads.
Hold øje med opslag på kirkens hjemmeside, på
Facebook “Det sker i Gjern”, opslag hos Sparkøbmanden og på biblioteket.
Tilmelding til Kordegnekontoret SENEST mandag
d. 16. november på telefon 86879772 eller på
mail: heea@km.dk.

Sogneudflugt til Aarhus
Søndag den 20. september 2020

Første stop på udflugten bliver Vor Frue Kirke
midt i Aarhus.
Kirken rummer tre meget forskellige kirkerum:
Kryptkirken, Vor Frue Kirke og Klosterkirken. Tilsammen fortæller de tre rum mere end 1000 års
historie. Vi starter med at deltage i gudstjenesten
kl. 10.00 i Vor Frue Kirke. Efter gudstjenesten er
der rundvisning i Kryptkirken og i Klosteret.
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Næste stop bliver Diakonhøjskolen i Højbjerg.
Her spiser vi frokost i kantinen på højskolen. Efter frokosten vil vi høre om Diakonhøjskolen og
få en rundvisning.
Sidste stop bliver Kirkens Korshær i Aarhus.
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
har samvær og kirkeligt fællesskab på programmet. Vi får en introduktion til Kirkens Korshærs
arbejde ved en af medarbejderne.

Praktisk info:
Vi kører fra parkeringspladsen ved Gjern Kirke kl.
9.00. og regner med at være tilbage i Gjern ca.
kl. 17.30.
Kirkekassen står for udgifterne til turen, der er
dog en lille egenbetaling på 40 kr. Den betales i
bussen kontant eller via Mobile Pay.
Tilmelding til Kordegnekontoret SENEST d. 10.
september på telefon 86879772 eller på mail:
heea@km.dk.
Kordegnekontorets åbningstid: man-tors 9.00 13.00. Ferielukket 8-30. august

Sæt
Spejderhøst
Onsdag d. 7. oktober kl. 18.30
i Skannerup kirke
Vi holder en fælles høstgudstjeneste sammen med spejderne. Alle er hjertelig velkommen. Man må gerne medbringe lidt
høst fra haven, som vi lægger foran alteret.
Efter gudstjenesten drikker vi en kop kaffe/
saft/te og spiser måske lidt kage inde i kirken og i våbenhuset.
Kom endelig og tag naboen med.

BABY
salmesang
DATOER
3/9
10/9
1/10
15/10
29/10
12/11
26/11
10/12

i kalenderen
Foredrag: Må Gud velsigne dig
– på den nye måde?
Onsdag den 4. november kl. 19.00
i sognehuset
Bibelen 2020 er en oversættelse, hvor der er lagt
vægt på mening og forståelighed, på mundtlighed og flow. Det er ikke en bibel til gudstjenestebrug – men hvorfor egentlig ikke? Når bønner og
kollekter fornys, hvad gør det så ved ritualerne
og ved synet på Bibelen i gudstjenesten? Folkekirkens biskopper har lagt op til en diskussion
om liturgi – det må også være en diskussion om,
hvad der er en god bibeloversættelse til gudstjenestebrug.
Birgitte Stoklund Larsen er teolog og journalist
og arbejder som generalsekretær på Bibelselskabet. Forfatter til bl.a. ”Når Bibelen oversættes”,
som er udkommet i Bibelselskabets håndbiblioteksserie.

Vi mødes i sognehuset fra
10.00 - 10.45
Babysalmesang er et gratis
tilbud til forældre med
babyer i alderen
3 – 12 måneder.
Tilmelding til organist
Elena Tolmachova
på e-mail:
loliana2010@gmail.com

Filmaften
Torsdag den 8. oktober kl. 19.00
i sognehuset
Sæt kryds i kalenderen. Hvilken film vi
skal se er ikke afgjort endnu, men hold
øje med kirkens hjemmeside og ”Det
sker i Gjern”.
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Nyt fra menighedsrådet
Renovering
Renoveringen af Gjern Kirke er nu klart til at starte først i september. Det betyder, at kirken lukkes
fra 1. september og forventes genåbnet 1. juli
2021. I den periode vil alle kirkelige handlinger
foregå i Skannerup Kirke. I juli måned blev der
afholdt licitation blandt indbudte håndværkere.
Resultatet af licitationen er positivt, da priserne
fra de lavestbydende håndværkere lå lidt under
det budgetterede. De lavestbydende er: Murerentreprisen – Murerfirmaet Laursen, Tange,
tømrerentreprisen – Jakob Ebbesen, Gjern, blikkenslager – Frank Thuesen, Gjern, maler – Sisse
Jaaks, Bjerringbro og elarbejde – Gjern El. Konsulenten fra Nationalmuseet har godkendt, at vi må
ændre farverne i kirken, da de ikke er bevaringsværdige. Det er et stort ønske i menighedsrådet,
at vi kan sætte nye farver i kirken for at gøre
indtrykket lysere. Til det formål har vi ansat en
farvekonservator, Bent Jakobsen, der vil komme
med oplæg til en ny farvesætning af bænke m.m.
Ligeledes planlægger vi at udskifte hynderne, så
farven matcher de valgte farver.

Dræning
Dræning omkring præstegården er igangsat.
Provstiudvalget har bevilget midler til, at dræningen kan starte her efter sommerferien. Problemet med fugt i præstegårdens kælder har
gennem mange år været stort. Vi har fået taget
geotekniske prøver, der viste, at en dræningsløsning var en mulighed. Efter rådgivning fra et
rådgivende ingeniørfirma, er der udarbejdet forslag til et konkret projekt. Projektet har været i
licitation, og det bliver Nedergaard fra Fårvang,
der udfører arbejdet.

Menighedsrådsvalg 2020
Valg til menighedsråd afholdes den 15. september. Som tidligere beskrevet er der sket en ændring i år ved valg til menighedsråd. Selve valget
foregår den 15. september ved valgforsamling
– se indbydelse på kirkebladets forside. På valg-
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KK44 – Festival for kultur
Årets tema for festivalen er “I Grænseland”
2020 er 100-året for genforeningen af Sønderjylland med Danmark. En grænse blev flyttet,
en linje rettet til på et kort. Grænser er udtryk
for politiske, historiske og geografiske virkeligheder, men når vi sætter dem, sætter vi også
et afgørende aftryk på andre mennesker.
I og omkring uge 44 vil KK44 Festival sætte fokus på alle de grænser, vi møder hele tiden.
Grænser for kunst, kultur, religion, etik og eksistens. På historiens og politikkens grænser,
grænserne mellem mennesker og mellem

forsamlingen afholdes valget til menighedsrådet.
Opstilling af kandidater foregår på mødet, hvor
der også er mulighed for debat. Der gennemføres en skriftlig afstemning om de opstillede kandidater. Resultatet af afstemningen afgør, hvem
der er valgt til menighedsrådet. Loven gør det
dog muligt, at der efterfølgende kan udløses et
afstemningsvalg ved, at der indleveres en liste
med kandidater og stillere. Der skal vælges 8
medlemmer af menighedsrådet for Gjern-Skannerup Sogn, og vi håber, at mange har lyst til at
deltage, og dermed være med til at bestemme,
hvem der skal udgøre menighedsrådet for de
kommende fire år.

På menighedsrådets vegne
Steen Andersen

Menighedsrådsmøder:
8. september, 6. oktober, 17. november

og kristendom
mennesker og ikke-mennesker. På grænser,
der sprænges og grænser, der forstærkes;
grænser der flyttes og grænser, der forsvinder.
Coronakrisen og genåbningen af samfundet er
- ligesom genforeningen for 100 år siden - en
oplagt invitation til at genoverveje de grænser,
vi sætter.
Hold øje med kataloget for festivalen. Her vil
man kunne orientere sig om de mange foredrag, events, koncerter med meget mere, der
tilbydes i KK44 Festivalen. Kataloget kan hentes i Sognehuset og på Biblioteket, når det udkommer.

Dåb af Andrea Myung Høgh Povlsen
i Skannerup kirke 31. maj 2020.
Kjolen er en gammel sag fra 1899 som stammer
fra oldefars præstegård på Djursland, hvor hans
datter blev døbt i den som den allerførste.

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

SKANNERUP KIRKE

GJERN KIRKE

SEPTEMBER
Søndag 6.

13. S. e. Trin.

10.30 Majbritt Fabech

Søndag 13. 14. S. e. Trin.

9.00 Kristoffer Uhre

Søndag 20. 15. S. e. Trin.

9.00 Sogneudflugt*

Søndag 27. 16. S. e. Trin.

10.30 Høst Majbritt Fabech

OKTOBER
Søndag 4.

17. S. e. Trin.

Vi henviser til Tvilum 10.30

Onsdag 7.

18.30 Spejderhøst, MF

Søndag 11. 18. S. e. Trin.

9.00 Kristoffer Uhre

Søndag 18. 19. S. e. Trin.

Vi henviser til Tvilum 9.00

Søndag 25. 20. S. e. Trin.

10.30 Majbritt Fabech

Gjern kirke er lukket
pga. renovering

NOVEMBER
Søndag 1.

Alle Helgen

10.30 Majbritt Fabech

Søndag 8.

22. S. e. Trin.

9.00 Kristoffer Uhre

Søndag 15. 23. S. e. Trin.

10.30 Majbritt Fabech

Søndag 22. Sidste S. i kirkeåret

9.00 Kristoffer Uhre

Søndag 29. 1. søndag i advent

10.30 Majbritt Fabech

DECEMBER
Søndag 6.

2. søndag i advent

10.30 De Ni Læsninger, MF

Program for Indre Mission
September
10. kl. 19:
17.
24.
Oktober
8. kl. 19:
22.
29.

Kirkehøjskole i sognehuset. Se mere side 4
Møde ved Søren Skovenborg. Emne: Livsvandringer fra Bibelens verden
Fællesmøde ved Villy Sørensen. Emne: Når vi vandrer i lyset. 1. johs. 1, 5-10
Filmaften i sognehuset
Møde ved Frede Ruby Østergaard, generalsekretær i Promissio. Emne: Guds nærvær smitter af
Fællesmøde ved Dorthe Sig Leergaard, formand for ELN.
Emne: Kampen om kønsidentiteten. Hvad er det vi ser i debatten om køn og identitet. Hvilken
ideologi ligger bag, og hvordan støder den sammen med Bibelens syn på mænd og kvinder?

