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Julekoncert i Skannerup
Maj-Britt Vibe Dørken og Hans Jørn Østerby kan opleves
i Skannerup kirke onsdag d. 9. december klokken 19.00.
Sammen laver de to en 80 minutters intens, stemningsmættet, hjertevarm julekoncert med både de kendte og
elskede julesange og carols, men også med noget af det
knapt så kendte.
Tilmelding er nødvendig til heea@km.dk.
Der er 48 pladser.
Læs mere på side 5

Gjern og Skannerup sognes
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Præstens side
Hvis Jesus blev født i en stald, kan vi også holde jul i en hal.
Og det skete i de dage….., at man kunne valfarte til en julegudstjeneste
i tusmørket. En hyggelig og
varm kirke, der lyser op fra
sine store vinduer i landskabet, fyldt med glade
kirkegængere samlet til
julegudstjeneste juleaftensdag.
Der bliver sunget julesalmer så kirkehvælvingerne
dirrer. Der sidder mennesker her, der og alle vegne.
Stemningen er fantastik. Alle
har det for varmt i deres vinterfrakker i den lille kirke , hvor det hurtigt kan mærkes, at der er trådt et stort
antal mennesker ind, der alle varmer 37 grader.
Julestemningen er top. Sådan bliver det ikke i år,
men…..
…….hele den julepakke skal vi bare flytte over i
Hallen i år.
Vi havde måske nok håbet, at december så
anderledes ud end foråret – men vi har længe
vidst, at der var en stor risiko for, at coronaen
ville sætte dagsordenen for, hvad vi foretager os
det meste af 2020 – det beviser den til fulde nu,
hvor vi igen lever med flere restriktioner her i
slutspurten af 2020.
Vi må stadig ikke samles for mange under samme tag. Det får konsekvenser for rigtig meget af
alt vores traditionsrige juleri.
Hvor meget og hvor lidt skal vi afskæres fra at
samles i familierne hen over julen. Hvad med ol-
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demor, der bor på ældrecenteret,
hvordan bliver julen for hende?
Sikkert heller ingen fester
af de store, hverken julefrokoster på arbejdspladserne eller i familierne eller andre
julearrangementer for
børn og voksne i alle
aldre. Vi har efterhånden vænnet os til det,
men det nager, og det
tærer efterhånden på os.
Det giver helt sikkert julen et
anderledes præg i år.
Så vi må tænke i andre baner for at
glæde hinanden på en anderledes måde hen
over julen. Måske det gode gamle julekort får en
opblomstring. Måske der ”skypes” som aldrig før.
Jeg håber i hvert fald, at det lykkes os på nytænkende eller gammeldagstænkende måder at
glæde hinanden og varme hinandens julehjerter
hen over højtiden.
Heldigvis er vi efterhånden gode til at finde på.
Den 24. december – den traditionsrige dag – tyr
vi til Gjern Idræts – og kulturcenter. For der kan
vi være. Så håber vi, at I vil komme glade og tage
alt den julestemning med jer, som I kan rumme.
Se mere side 5.
Det bliver spændende hvordan 2021 bliver.
Da vi stod på tærsklen til 2020, havde vi ingen idé
om, at året ville blive SÅ anderledes. Vi var optimistiske, ønskede vi hinanden godt nytår – og gik
frejdigt om bord i det. Der er altid noget herligt
ved at begynde på et nystrøget nyt år. Men det
blev et meget mærkeligt år 2020. Intet var norFortsættes
malt.

Kirkernes hjemmeside: www.gjernsogn.dk
10-11-2020 13:48:00

Salmestafetten
Ved Lillian Erichsen
Sang og musik har altid fyldt meget i mit liv. I
mit barndomshjem blev der sunget ved alle lejligheder, og udvalget af sange spændte lige fra
dansktopsange til salmer i kirken og ved indre
missions-møderne. Og når vi holdt børnefødselsdag, var det med sanglege i haven.
Blandt alle disse sange og salmer er der alligevel én der skiller sig ud, nemlig ”Altid frejdig når
du går”. Digtet er skrevet Chr. Richardt udgivet i
1867, til C.E.F. Weyse´s melodi ”Dagen går med
raske fjed” fra 1838.

Altid frejdig, når du går
veje, Gud tør kende,
selv om du til målet når
først ved verdens ende!
Aldrig ræd for mørkets magt,
stjernerne vil lyse!
Med et Fadervor i pagt
skal du aldrig gyse!

Vi ved at Coronaen vil gå med os ind i det nye år.
Selvom vi er træt af den, skal vi nok klare det.
Men den vil koste os nogle afsavn og nogle kære
et stykke tid endnu – desværre.

Kæmp for alt, hvad du har kært
dø, om så det gælder!
Da er livet ej så svært,
døden ikke heller.
Den sang min far for min storbror og mig som
godnat sang. Begge mine forældre havde smukke
stemmer, min mor en sprød sopran, min far en
fyldig tenor. Og når jeg i dag synger sangen, kan
jeg fornemme min fars stemme og hans ru bondehånd, samt alle de underliggende betydninger
der ligger i teksten; kæmpe for noget større end
en selv, og tro på at det vil lykkes, selvom det ikke
lige er til at se, hvordan det skal kunne lade sig
gøre.
Efter min fars død erfarede jeg, at han havde været aktiv i modstands bevægelsen under besættelsen. Så for ham har sangen haft en helt særlig
betydning.
I dag er det en anden kamp vi kæmper, en kamp
mod corona, som vi er fælles med resten af verden om at kæmpe. Det er en kamp, hvor vi ikke
kan sige, hvor målet er, eller hvordan det ser ud,
men lad os sammen gå frejdigt, lad os kæmpe og
gøre, hvad vi kan for også at vinde denne kamp.
Måske vi lærer noget undervejs.

har imponeret mig. Langt hen ad vejen har vi været virkelig gode og opfindsomme for at passe på
hinanden.

Jeg vil alligevel håbe alt det bedste for år 2021,
og jeg vil sige jer af hjertet tak for det gamle år.

Jeg vil sige tak for det gamle år og ønske jer en
rigtig glædelig om end anderledes jul – og et velsignet nytår, corona eller ej.

Danskernes velvilje og kampgejst i ”Coronaåret”

Majbritt Fabech
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Sæt

i kalenderen

Vi skal lære at danse med corona
- har vi fået at vide på de talrige pressemøder,
der har været afholdt om situationen.
Vi skal også “lære at danse” her i Gjern-Skannerup sogn.
Menighedsrådet har gennemgået de aktiviteter,
som er planlagt, og vi har justeret eller aflyst arrangementerne.
Situationen kan stadig forandre sig, så der kan
komme nye aflysninger - eller måske kan det
glædelige indtræffe, at vi kan gennemføre arrangementer, som de oprindeligt var tænkt - f.eks.
med fællesspisning.
Kirkehøjskoleaftenerne kan gennemføres – indtil
videre uden spisning. Vi håber meget at kunne
genoptage fællesspisningen - og vi har truffet aftale med Gjern Hotel om, at de udover at levere
maden også kan huse os. Der er bedre plads end
i Sognehuset. Men indtil videre kan der ikke være
fællesspisning. Her gælder forsamlingsforbudet
for forsamlinger over 10 personer. Når der er tale
om foredrag uden spisning, kan vi være flere, og

hotellet har stillet det store lokale til rådighed,
så vi ved den førstkommende kirkehøjskoleaften den 19. november med digteren Søren Ulrik
Thomsen kan være 50. Her skal man huske at
melde sig til.
Vi havde planlagt en fest for de frivillige i november, men den har vi udsat, indtil vi igen kan samles i Sognehuset med spisning.
Vi havde planlagt en julekoncert med Jysk Akademisk Kor, men her er pladsen i Skannerup Kirke
for trang, så den udsættes til næste jul.
Vi er derfor glade for, at vi kan holde en julekoncert med Hans Jørn Østerby. Her skal man
reservere plads, så vi ikke oplever, at nogle går
forgæves.
Vi vil desuden opfordre til, at man holder sig
ajour via Kirkens hjemmeside, og vi sørger løbende for at lægge opslag på Facebook ”Det sker
i Gjern”.
Anne-Marie Petersen

De ni læsninger
Den 6. december kl. 10.30
i Skannerup kirke
De ni læsninger er en gammel engelsk tradition,
som vi efterhånden har taget til os i Danmark
rigtig mange steder. Selvfølgelig også her i GjernSkannerup. Vi forbereder os på julen med ni læsninger fra Bibelen, der forbereder og varsler Jesu
fødsel.
Ofte har vi holdt denne tradition sammen med
Troldhøjkoret, men i år er alt jo anderledes.

Så vi synger lidt julesalmer mellem læsningerne
i Skannerup kirke. De fleste læsere vil være fra
menighedsrådet.

Tilmelding
Tilmelding er denne gang nødvendig: Det skal ske
til Helle på mail: heea@km.dk. Der er 48 pladser.
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Sæt

i kalenderen
Julegudstjeneste 2020
Torsdag d. 24. december klokken 13.30
i Gjern Kultur- og Idrætscenter

!

elding!

tilm
Husk

Julekoncert i Skannerup kirke
Onsdag d. 9. december kl. 19.00
Maj-Britt Vibe Dørken har igennem de sidste 20
år sunget i forskellige gospelkor. Hun har som
korsanger optrådt med verdensstjernen Mariah
Carey samt med de danske sangere Sanne Salomonsen, Mads Langer og Rasmus Walther.
Hun er også kendt for sin rolle som solist og forsanger i orkestret "Himmelblå", der igennem de
sidste 15 år har udgivet 3 CD’er og spillet deres
egne inspirerende fortolkninger af de gamle salmer rundt om i landets kirker.
Hans Jørn Østerby har optrådt i snart 40 år, både
som sanger og sangskriver og som tryllekunstner,
bugtaler m.m. Han har lavet et utal af kirkekoncerter og forestillinger i kirker både i Danmark og
i udlandet. Han er også forfatter til bøger til både
børn og voksne.
Sammen laver de to en 80 minutters intens,
stemningsmættet, hjertevarm julekoncert med
både kendte og elskede julesange og carols, men
også med noget af det knapt så kendte. Maj-Britt
er leveringsdygtig i det smukke og nænsomme,
og Hans Jørn byder ind med viser og sange om
julen - også når den ses fra bagsiden.
En julekoncert fremragende fremført og med stor hjertevarme.

Julen er traditionernes tid. Familier samles fra
nær og fjern, og kirken er midtpunkt for disse
traditioner. Propfyldte kirkebænke, ekstra stole
i midtergangen og våbenhuset og folk oppe ved
orglet. Sådan kender vi vores jul her i Gjern og
Skannerup. Juleaften valfarter danskerne i kirke,
men sådan bliver det ikke i år. Coronaen betyder,
at det ikke er muligt at lukke ret mange ind i år.
Med lukningen af Gjern Kirke ville det kun være
muligt at bruge Skannerup Kirke med plads til 48
kirkegængere.
Derfor har menighedsrådet drøftet, hvordan vi
skulle afvikle julegudstjenesten . Vi har haft flere
forslag på banen. Skulle vi indføre reservationssystem og afholde flere gudstjenester i Skannerup? Kunne vi streame gudstjenesten eller??
Henrik Stubkjær, der er biskop i Viborg Stift
har udtalt: ”Jeg synes, det vil være utrolig
ærgerligt, hvis folk ikke kan komme til julegudstjeneste. Og man kan sige: Vor Herre
blev født i en stald. Så kan vi vel også fejre
hans fødselsdag i et maskinhus eller i en
idrætshal.”
I menighedsrådet har vi lyttet til dette citat
og besluttet, at julegudstjenesten afholdes
i Gjern Kultur- og Idrætscenter den 24. december klokken 13.30, hvor der er plads til
alle, der har lyst.
På nuværende tidspunkt kender vi ikke de
præcise anbefalinger i forhold til hele coronasituationen, men vi vil være til stede og
guide ved ind- og udgang til gudstjenesten.
Det bliver en anden oplevelse, men vi håber og tror på, at det kan blive en god
og festlig oplevelse.
Vel mødt!
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Sæt

i kalenderen
Sangaften i Sognehuset
Torsdag d. 21. januar kl. 19.00
Alle er velkomne til en hyggelig koncert og sangaften i sognehuset, hvor vores organist Elena,
vores kirkesanger Poul samt pianist Claus Jørgensen står i spidsen for solo og fællessang og
musik.

Nytårsaftensdag:

Torsdag d. 31. december kl. 14.00
I stedet for højmesse Nytårsdag ønsker
menighedsrådet igen i år at invitere til nytårsgudstjeneste om eftermiddagen den 31.
december. Efterfølgende siger vi tak for det
gamle år og ønsker hinanden godt nytår
hen over et glas bobler i våbenhuset.

Sammen vil vi synge nogle
sange og salmer fra højskolesangbogen. Og selvfølgelig skal vi også have en
hyggelig snak og en kop
kaffe sammen.
Vel mødt til alle!

Børne- og familieforestilling med Hans Jørn Østerby
Torsdag d. 28. januar kl. 17.00
på Gjern Hotel
Hans Jørn Østerby har optrådt som sanger,
musiker, tryllekunstner, bugtaler og skuespiller i
mere end 30 år.
Forestillinger med Østerby indeholder en god
del underspillet humor, men der er også masser
af komik og sjove indfald. Hans Jørns dramatiseringer af de bibelske fortællinger er fantastisk
spændende og meget involverende. Man vil
opleve børn og voksne grine højt og blive noget
stille, når Bibelens dramatiske beretninger får liv
og sjæl lige for øjnene af dem. Ikke mindst den
rapkæftede københavnerdreng, Jack, vækker
begejstring - især blandt børnene.
Tilmelding til Helle på heea@km.dk. 50 pladser.
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Sæt
Evangelisk Alliance Bedeuge

i kalenderen

I Europa har der siden siden slutningen af 1800
tallet været organiseret Alliance bedeuge, hvor
tusinder af smågrupper i januar måned har samlet sig i bøn, for den basale kristne enhed og bøn
for de enkelte lande. Derfor skal der også lyde
en opfordring til os her i Gjern/Skannerup sogn,
om at begynde det nye år med en uge i bøn og
stilhed, for os selv og for verden!

Program:

Bedeugen er fra den 10. - 17. januar og der er udarbejdet en lille folder, med oplæg og konkrete
bedeemner til hver dag i ugen. Bedeugens folder ligger i Skannerup kirke, Søhøjlandets kirke
og i Sognehuset, hvor man er velkommen til at
forsyne sig og ellers på hjemmesiden; Evangelisk
Alliance - Danmark, dersom man er forhindret i
at deltage.

17. Jan. kl. 19 Afslutningsgudstjeneste
i Silkeborg Kirke

På gensyn til gensidig inspiration og opmuntring!

11. Jan. kl. 20 Bøn i Søhøjlandets kirke
12. Jan. kl. 20 Taizeaftensang i Skannerup kirke
13. Jan. kl. 20 Bøn i Gjern Sognehus
- besøg fra Liberia
14. Jan. kl. 20 Bønnevandring fra Kulturhuset

Benyt Facebooksiden Evangelisk Alliance - Danmark, hvor der dagligt kommer input - også til de
dage vi ikke samles.
I Alliance bedeugen 2021 har vi valgt udelukkende at mødes i det offentlige rum, under hensyntagen til de gældende covid retningslinjer.

- på vegne af den lokale komité, Anne-Mette

Kirkehøjskole i Gjern: Den store kærlighed, ved Anne Marie Pahuus
Torsdag d. 11. februar 2021 kl. 19.00 – hvis det er muligt, bliver der fællesspisning kl. 18.00
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 er lektor i filosofi og pro-

dekan v. Aarhus Universitet, og hun er
forfatter bl.a. til Tænkepausebogen om
kærlighed. 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’.

Tilmelding til Kordegnekontoret:
Østergade 11A, 8883 Gjern, tlf. 8687 9772
Kontorets åbningstid: man-tors 9.00 - 13.00
Eller tilmelding på mail til: heea@km.dk.
Tilmeldingsfrist d. 8. februar
- uanset om der bliver fællesspisning.
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Ny sorggruppe
Sorggruppen Livsmod
Formålet med sorggruppen er at skabe et fællesskab. Sorgen skal ikke behandles, men bæres
sammen med andre, hvor den enkelte bliver taget imod, hørt og rummet i sin sorg.
Sorggruppen rummer alle og rækker ud til alle,
men det kan være svært at tage det første skridt
ind til andre, som man ikke kender, og fortælle
om det, man er rigtig ked af. Imidlertid er det
forløsende at være i et fællesskab, hvor alle har
oplevet, hvad sorg er, og hvor man har lov til at
være uden at skulle forstille sig.
”Det kan give livsmod og håb at høre fra andre,
at se og høre, at sorgen ikke altid vil fylde så meget. Mange finder trøst i at dele. Sorggruppen
kan være et frirum.”
Sådan formulerer Inger Marie Nøhr Kristoffersen
fra Gjern sine erfaringer med at bære sin sorg
sammen med andre.
Mange sørgende møder den holdning, at sorg
skal man komme over og så komme videre. Nogle oplever, at de gør andre kede af det ved at tale
om tabet, eller de fornemmer, at de må gemme
sig bag en maske, fordi de andre alligevel ikke
forstår, hvordan det er at leve med sorg.
Nogle oplever, at andre bliver forsigtige og i misforstået godhed undlader at tale om sorgen.
I sorggruppen møder man andre, der har oplevet
det samme. En anonym deltager i en sorggruppe
siger det sådan: "I sorggruppen kan jeg ”låne de
andres ord”, når jeg selv mangler dem, og det er
en lettelse, at jeg kan være sammen med andre,
der forstår mig – faktisk uden at jeg behøver at
sige ret meget".
Gruppen består af højst otte medlemmer, og vi
mødes otte gange. Intet af det, der bliver sagt på
møderne, bliver delt med andre udenforstående.
Mennesker sørger forskelligt, og tit fortælles der

Sorggruppen

Livsmod
ud fra et tema, som man kender på forhånd, så
der fortælles om sorgen fra forskellige vinkler. Temaerne fastlægges fra gang til gang.
Sorggruppen erstatter ikke de samtaler, den enkelte måtte ønske at have i enrum med en præst.
Den skaber et særligt fællesskab, der giver livsmod til at gå videre ad livsvejen med minderne
og savnet af den afdøde – som det er formuleret
i et kinesisk digt:
"Han tog sit lys og gik ind i et andet rum, som jeg
ikke kan finde, men på grund af den lykke, han
efterlod, ved jeg – at han har været her".

Kontakt os:
Vi indbyder interesserede til at kontakte en af
os til en indledende samtale om at deltage i den
sorggruppe, vi etablerer i januar 2021.
Majbritt Fabech
sognepræst i Gjern-Skannerup
mfsc@km.dk, 8687 5027
Kirsten Frost Vase
sognepræst i Svostrup-Voel-Dallerup
kfv@km.dk, 8685 3973
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Udstilling i sognehuset
Juleudstilling af 3. klasse
Inden vi ser os om, er vi igang med den søde julemåned. Vi glæder os meget, og når vi taler om julen kommer der en helt speciel stemning i 3. klasse.
Spændingen, glæden og alle de hyggelige ritualer
vi har sammen. Bliver det mon helt anderledes i år
pga. corona?
Da vi skulle vælge et emne til vores udstilling, faldt
valget på fortællingen om Jesu fødsel. Da det jo er
3. klasse fra Gjern Skole, der traditionelt laver krybbespil i Gjern Kirke hver jul, ville vi i al fald arbejde
med juleevangeliet i en eller anden form, i tilfælde
af vi ikke kan gennemføre krybbespillet.
Der er blevet klippet, tegnet, glimret, malet og
brugt fingersnilde til den helt store guldmedalje.
Eleverne har samarbejdet i grupper og fremstillet
tableukasser, som i små kapitler skal illustrere juleevangeliet. 3. klasse glæder sig meget til at udstille i
Sognehuset, og håber at kunne bringe lidt julestemning hos dem der skal se den.

3. klasses jule-tableauer vil være udstillet i Skannerup kirke fra 1. søndag i
advent og hele december. Til næste år
rykker de ned i Sognehuset, hvor de vil
være udstillet frem til foråret.
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Sogneudflugt

Årets sogneudflugt gik til Aarhus. Vi startede
med gudstjeneste i Markuskirken. Vi var på
rundvisning i de tre kirker, som er under samme
tag i Aarhus’ ældste kirke, Vor Frue Kirke.
Vi fortsatte til Diakonhøjskolen og sluttede en
spændende dag af ved Kirkens Korshær, hvor de
tager sig af de allersvageste i vores samfund.
Bl.a. giver de mad og husly til hjemløse.
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Nyt fra menighedsrådet
Bibelmeditation
– vil I med i dybden?
Mens vi venter på, at Gjern kirke renoveres
stolpe op og ned, og vi derfor må undvære Taizésang, så går vi med overvejelser om at begynde
en tid sammen med bibelmeditation.
Ved bibelmeditation går man i en stille dybde
med søndagens evangelium. Man deler med hinanden, hvilke tanker læsningen sætter i gang hos
en. Hvad det er ved dagens læsning, ”der rammer en”, om man så må sige. Det er ikke en intellektuel diskussion, vi har med hinanden. Det

er et møde med en bibeltekst – og hvordan den
taler til en, den dag man sidder med den.
En bibelmeditation tager ca. en times tid – der vil
også være bøn, stilhed, fadervor og velsignelse.
Afhængig af, hvor mange vi bliver er vi enten i
sognehuset eller i mit samtaleværelse i præstegården. Gruppen skal helst ikke være på mere
end 8-10 stykker – så vi beder om tilmelding.
Hvis du er interesseret så skriv til mig, sognepræst Majbritt Fabech på mail: MFSC@km.dk
Jeg forventer opstart i januar.

Bibelen 2020
Vi har i menighedsrådet og i redaktionen besluttet at kigge nærmere på Bibelen 2020.
”Med sit mundrette, nutidige sprog, er Bibelen
2020 et godt sted at starte for alle, der ikke er
fortrolige med kirkens og Bibelens sprog. Også
dem, der i forvejen kender teksterne, vil opleve
dem på en helt ny måde og måske opdage nuancer, de ikke før har set.”
Dette er et citat fra Bibelselskabet. Bibelen 2020
er ikke autoriseret, men er et forsøg på at gøre
Bibelen mere tilgængelig. Det Nye Testamente
kom allerede i 2007 med titlen Den Nye Aftale.
Det vil altid give debat, når der kommer en ny
“oversættelse”, og især når ord som “synd og salig” ikke er med i den.
Allerede i 80’erne fik vi Seidelinernes Nye Testamente og senere Biblen på hverdagsdansk.
Fadervor og velsignelsen vil sikkert være noget
af det sværeste at bruge som den er i Bibelen
2020. Et citat fra Matthæus 6.19-22 (2020):
“Lad være med, at samle rigdomme her på
jorden, hvor møl og rust fortærer dem, og
hvor tyve bryder ind og stjæler dem. I stedet skal I samle dem i himlen, hvor hver-

ken møl eller rust fortærer dem, og hvor tyve ikke
bryder ind og stjæler dem. Der hvor dine rigdomme er, vil dit hjerte også være”.
Pyha! Ja, hvem vil ikke gerne vinde i lotto. Men er
det lykken? Ordene er 2000 år gamle, men teksten er forsøgt skrevet nutidigt. Når vi vi ser, hvad
rigdom nogle gange har ødelagt, så er det værd
at tænke over, hvad der er vigtigt for os!
Et eksempel mere findes i Lukas 18.5 om dommeren, som plages af en vedholdende kvinde og
som til sidst siger “Men det er kun fordi hun er
ved at plage livet af mig. Ellers ender det bare
med, at hun kommer og giver mig et blåt øje”.
Læs selv videre.
Vi vil hermed spørge, om nogen har lyst til at
dele tanker og oplevelser med Bibelen 2020 i de
næste kirkeblade. Måske har du et yndlingsstykke eller en yndlingsfortælling, som du vil prøve
kræfter med i 2020-udgaven.
Vi har indkøbt et eksemplar til udlån. Den kan
også lånes på biblioteket eller på e-reolen.
Endelig findes den på Mofibo som lydbog.
Prøv for eksempel at læse “Juleevangeliet”.
God læselyst.
Peder Svinth
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Nyt fra Menighedsrådet
Julehjælp
Gennem de seneste år har menighedsrådet afsat
midler til at kunne yde julehjælp til familier, der
er havnet i en situation, hvor det kan være svært
at få pengene til at række til julemaden. Hjælpen
ydes i form af et gavekort til indkøb af madvarer
hos Spar. Der er udarbejdet et ansøgningsskema,
som kan fås på kordegnekontoret eller det kan
hentes på sognets hjemmeside www.gjernsogn.
dk. For at komme i betragtning til at modtage
julehjælpen skal ansøgningsskemaet sendes til
menighedsrådsformand Steen Andersen senest
9. december 2020.

Nyt menighedsråd
Det var med en vis spænding menighedsrådet
inviterede til orienteringsmøde og efterfølgende
valgforsamling her i efteråret. Dels var vi spændte på, om der kom folk til møderne dels var vi
spændte på, hvordan vi kunne afvikle valget efter de nye regler. Spændingen er udløst, og det
var en god oplevelse. Til valgforsamlingen mødte
flere end 30 personer op for at deltage i valghandlingen – tak for det. Samtidig fungerede onlinesystemet også, så alle blev registreret. Alle i
det nuværende menighedsråd tilkendegav, at de
var klar til at tage fire år mere, og derudover blev
yderligere en foreslået. Ligeledes var der flere,
der ønskede at stille op som stedfortrædere/
suppleanter.

Menighedsrådsmøder:
19. januar - 23. februar

Følgende blev valgt til det nye
menighedsråd:
Aage Olesen
Anne-Marie Petersen
Erling Lemming
Hans Jørgen Seekjær
Peder Svinth
Ragnhild Hansen
Steen Andersen
Susanne Thuesen
Som suppleanter:
Birgitte Garne
Erik Petersen
Alvin Bloch
Jean Petersen
Per Dyrholm

Da der ikke er indleveret yderligere lister ved fristens udløb den 13. oktober er ovennævnte valgt
for en 4-årig periode. Det nye menighedsråd
konstituerer sig i løbet af november måned og
tiltræder ved kirkeårets start 1. søndag i advent.
Konstitueringen vil blive offentliggjort på sognets
hjemmeside og ved gudstjenesten 1. søndag i
advent.

Renovering Gjern Kirke
Arbejdet med renoveringen af kirken skrider
planmæssigt frem. Når kirkebladet udkommer,
vil det udvendige arbejde med skifertag og blytag være afsluttet ligesom fugearbejdet på tårnet
er klaret.
Indvendig er murerne i gang med kalkningen,
hvilket betyder at alt er afdækket, og selv om
vi gerne ville, er det ikke muligt at fremvise et
delresultat her og nu. For at nå et godt resultat
skal kirken kalkes minimum seks gange. Når kalkningen er afsluttet, går vi i gang med at fjerne
det gamle trægulv og lægge nyt gulv af mursten. Som nogle måske har bemærket, er der
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Konfirmeret i Skannerup Kirke

Skannerup 30. august
Laurits Aaskov Valentin
Johan Aaskov Valentin
Asbjørn Tofteby Hasager

en egerem mellem det nuværende trægulv og
midtergangen af mursten. Planen var, at denne
rem skulle bevares, da den er meget gammel.
Ved konservatorens gennemgang af egeremmens stand viste det sig imidlertid, at remmen
var så rådden, at en udskiftning af hele remmen
er nødvendig. Nationalmuseets konsulent skriver
derfor også i sin vurdering: Det var vel nok godt,
at det blev opdaget.
Menighedsrådet har i samråd med en farvekonservator fastlagt den nye farvesætning i kirken.
Farvevalget skal godkendes af Aarhus Stift, hvorefter maleren forventes at gå i gang med malerarbejdet i starten af januar måned.
Processen med renoveringen kan følges på Gjern
LokalTV, der laver flere små udsendelser i hele
perioden.

Tak for i år
Endnu et kirkeår er gået, og en 4-årig periode for
menighedsrådet bliver afsluttet. Det har været
fire spændende år med renoveringen af Gjern
Kirke, som noget der har fyldt meget; men samtidig har det også været fire år med stor aktivitet
i Sognehuset. Det har været fire år, hvor vi som
menighedsråd har oplevet meget stor opbakning
til vores arbejde med god deltagelse i vore arrangementer. Tak til menigheden for denne opbakning og de positive meldinger, som vi får. Tak til
personalet for jeres store engagement i sognets
arbejde. Vi vil midt i denne coronatid ønske alle
en god jul og et godt nyt år.
På menighedsrådets vegne
Steen Andersen
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Konfirmeret i Gjern Kirke

Gjern 14. juni

Sarah Elkjær Bach
Katja Rødkjær Hylbæk
Anton Kvist Jespersen
Lærke Løwe Klostergård
Magnus Mikkelsen

Gjern 29. august
Mathilde Veller Gloggengiesser
Julie Gubi Andersen
Johan Carlo Lodberg Gyrup
Sofia Kirstine Haun
Ida Maja Christensen
Anne Korshøj Dahl-Nielsen
Natasha Riisom Lund
Gustav Hyldgaard Gregersen
Laura Kaihøj
Axel Bank Møller
Marie Karlsson Pedersen

Fotograf: Rasmus Raaby
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Nyt fra Menighedsrådet
Program for Indre Mission
Januar
Uge 2. Evangelisk Alliance bedeuge, se program andetsteds
21.
Sangaften Sognehuset
28.
Pastor Daniel Lind, Århus
Februar
11.
Kirkehøjskole
25.
Pastor Daniel Lind, Århus
Marts
11.
18.
25.

Generalforsamling
Kirkehøjskole
Jim Pfrogner, Viborg

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
Mandag fri

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

Tlf. 81 91 41 43
Mandag fri

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

NOVEMBER
Søndag 29. 1. søndag i advent

10.30 Majbritt Fabech

DECEMBER
Søndag 6.

2. søndag i advent

10.30 De ni læsninger*, MF

Gjern kirke er lukket
pga. renovering

Søndag 13. 3. søndag i advent

9.00 Kristoffer Uhre

Søndag 20. 4. søndag i advent

10.30 Majbritt Fabech (OBS!)

OBS!

Torsdag 24. Juleaftensdag

13.30 Majbritt Fabech i Hallen*

Fredag 25.

Juledag

10.30 Majbritt Fabech

Lørdag 26.

2. juledag

10.30 Majbritt Fabech

Traditionen med at
flytte højmessen d. 20.
december til Karolinelundcenteret er i fare
pga. Corona.

Søndag 27. Julesøndag

Vi henviser til Tvilum 10.30

Torsdag 31. Nytårsaftensdag

14.00 Nytår* Majbritt Fabech

JANUAR
Søndag 3.

H3K søndag

10.30 Majbritt Fabech

Søndag 10. 1. S. e. H3K

10.30 Majbritt Fabech

Søndag 17. 2. S. e. H3K

9.00 Kristoffer Uhre

Søndag 24. sidste S. e. H3K

10.30 Majbritt Fabech

Søndag 31. Septuagesima

10.30 Majbritt Fabech

FEBRUAR
Søndag 7.

Seksagesima

I skrivende stund er
det ikke besluttet om
gudstjenesten er på
Karolinelundscenteret
eller i Skannerup kirke
kl. 10.30.
Hold øje med hjemmesiden, facebook og
opslag.

10.30 Majbritt Fabech

Søndag 14. Fastelavn

10.30 Majbritt Fabech

Søndag 21. 1. S i fasten

9.00 Kristoffer Uhre

Søndag 28. 2. S i fasten

10.30 Majbritt Fabech

MARTS
Søndag 7.

2. S i fasten

10.30 Majbritt Fabech

= Kirkekaffe

*

= Læs mere inde i bladet
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