
 

 

 

Og det skete i de dage... 

Jul & Nytår 2013         

i Sparkær & Gammelstrup kirker              



Julens 9 læsninger 

1. søndag i advent d. 1. dec. kl. 19.00 i Sparkær kirke 

Juleevangeliet - delt over 9 Læsninger og bundet sammen af mange 

af de smukke advents- og julesalmer, som hører højtiden tid - 

indleder traditionen tro julemåneden i Sparkær kirke. Og som altid vil 

gudstjenesten være arrangeret af årets konfirmander, som også 

byder på lidt til den søde tand efterfølgende i våbenhuset.  

Vel mødt til alle. 

Børnehaven og dagplejens jul 

Tirsdag d. 3. dec. kl. 9.30 

Sparkær kirke inviterer igen i år til fælles 

julegudstjeneste for alle børnene i dagplejen og børnehaven her i 

Sparkær. Forældre, bedsteforældre og andre interesserede er meget 

velkomne til også at deltage i gudstjenesten. 

 

Familiegudstjeneste 

2. søndag i advent d. 8. dec. kl. 14.00  

Store som små, gamle som unge, høje som lave 

indbydes til julegudstjeneste for hele familien. Ved 

gudstjenesten vil det traditionsrige krybbespil blive 

opført af eleverne i 5. klasse på Sparkær Skole og 

minikonfirmanderne vil gå Lucia. Der vil efter 

gudstjenesten være kaffe og julekager i våbenhuset.  



Julekoncert  

Koncert med Marius Grønkjær d. 11. dec. kl. 19.30 i Sparkær kirke.  

I år inviteres der til en anderledes julekoncert i Sparkær kirke!! 

Når Marius indtager scenen med sit en-mands-band, en guitar og en 

stemme, så er der dømt råhygge udover alle grænser. 

Marius’ meget kraftfulde stemme, 

kombineret med sin helt egen fortolkning af 

kunstnere som Kim Larsen, Big Fat Snake, 

Robbie Williams, Allan Olsen, Poul Krebs, Eric 

Clapton, og mange flere, sætter en høj 

stemning i enhver forsamling - mon ikke også 

det gælder denne onsdag aften – vel mødt til en rigtig god 

oplevelse!!! 

Nordstjernens julegudstjeneste 

Torsdag d. 19. dec. kl. 14.30 på Nordstjernen 

På denne torsdag i december vil vi synge julen ind på plejehjemmet med 

nogle af de dejlige jule- og adventssalmer, som vi har, og lytte til 

juleevangeliet og måske også en julefortælling? Pårørende og andre 

interesserede er meget velkomne til også at deltage i gudstjenesten. 

Julegudstjenesterne 

Juleaften d. 24. dec.  kl. 14.45 i Gammelstrup kirke  

                                         kl. 16.00 i Sparkær kirke 

Juledag d. 25. dec.     kl. 13.00 i Sparkær kirke 

        kl. 14.30 i Gammelstrup kirke 



 

Nytår 

Champagne & kransekage 

Det er en god og hyggelig tradition, at vi mødes til kransekage og et 

glas champagne den 1. januar efter gudstjenesten. Vi vil gerne holde 

denne tradition i hævd og indbyder derfor til gudstjeneste 1. januar 

2014 kl. 14.30 i Gammelstrup kirke og kl. 16.00 i Sparkær kirke. Efter 

hver gudstjeneste er der champagne og kransekage og mulighed for 

at hilse på hinanden og ønske godt nytår. 

 

Helligtrekongersdag 

Helligtrekongersdag markerer afslutningen på julen, og det fejrer vi 

søndag d. 5. januar kl. 10.30 i Sparkær kirke.  

Vel mødt!  

 

 

Med ønsket om en god jul til alle 

fra Sparkær-Gammelstrup menighedsråd 

& Sognepræst Malene Dahl 


