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Blåt lys og vinterdrømme. 
 
Julens farver er ofte rød og grøn – rød for kærlighed, grøn for håbet. 
Blå er til gengæld ikke så ofte forbundet med jul, men blå er troens og evighedens farve. 
 
Og blå er netop den farve, som salmedigteren Lisbeth Smedegaard Andersen bruger i sin 
julesalme: ”Blåt vælded lys frem bag skyers skred”.  
 
Salmen er et digt om Guds tid, der flettes ind i menneskers. Evigheden der finder sted i 
tiden. Dens udgangspunkt er skabelsen, lyset, der rørte verden og blev til liv, og blev 
menneske julenat:  
 
”Blåt vælded lys frem bag skyer skred, rørte vor jord midt i tidens strømme, 
Svøbte en flig af Guds evighed som blanke knopskæl om vinterdrømme” 
…  
”Det barn der sover ved moders bryst, er dog det Ord, hvorved alting skabtes” 
 
Med julen som berøringspunkt for Guds evighed i menneskets historie og tilværelse 
slutter versene med et udblik mod Gudsriget – sårbart, nyfødt, synligt, lysfyldt og evigt til 
stede i tro og håb. 
   
Lisbeth Smedegaard Andersen udtrykker det klart og gentagne gange, at ikke blot er Gud 
til stede i de store og imponerende fænomener, han er også til stede i den sårbare knop 
om foråret, i barnet, i de små og svage. Gud viser sig som den ophøjede og evige i det blå 
lys, og han lader liv vokse – selv af sten og aske. Død og mørke er aldrig evigt, det hører 
op.  
 
Det kan nære vore vinterdrømme – drømme om forår, om lys, varme og nyt løvspring -  at 
den evige Gud lod sig føde i tiden, så tiden for altid er svanger med evighedens lys, liv og 
glæde. 
  
Og lige præcis ”Gudsrigets glæde” kommer os med julen så inderligt nær, så nær som vor 
tro og vort håb. 
 
Glædelig advent og jul! 
Sognepræst Malene Dahl 
 
Salmen er nr. 131 i Den Danske Salmebog og kan høres på salmebogen.dk. 

 

 

 

 



 

 
 

Syng Julen ind i Gammelstrup  

Torsdag d. 26. november. kl. 19.00 i Gammelstrup kirke 

En meget stemningsfyldt indledning af adventstiden, hvor vi synger julen i 
gang med en god blanding af skønne julesange og lidt julefortælling. Der 
bydes sædvanen tro på kaffe og lidt mundgodt bagefter. 

 

    

1. søndag i advent: Julens 9 læsninger 

Søndag d. 29. november 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 til - 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. 

 

 

Børnehavens og dagplejens jul 

Tirsdag d. 1. december kl. 9.30 i Sparkær kirke 

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 gudstjene-

sten. 
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2. søndag i advent: Familiegudstjeneste 

Søndag d. 6. december kl. 14.00 i Sparkær kirke 

Josef kommer. Maria kommer. De tre vise mænd kommer og hyrderne 
på marken vil sidde klar. 

Der er krybbespil i kirken denne søndag og minikonfirmanderne går 
Lucia. 

Der er julestemning for hele familien. 

 

Kom og vær med!  

Julekoncert 2015 

Mandag d. 7. dec. kl. 19.00 i Sparkær kirke 

Limfjordskoret i Skive er et blandet firestemmigt kor med cirka 45 
medlemmer i alle aldre. Repertoiret er alsidigt og består af både klassisk, 
viser, gospel og traditionelle julesange. 

Dirigenten er Jens Bøgestrand, som vi kender fra orgelbænken om 
søndagen, så mon ikke sangen kommer til at fylde kirkerummet ud til 
yderste kirkespir! 

Efter koncerten er der                                                                                            
kaffe & klejner i                                                                                             
våbenhuset! 

 

Glæd jer! 
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Nordstjernens julegudstjeneste 

Tirsdag d. 22. dec. kl. 14.30 på Nordstjernen 

På denne tirsdag lige før jul vil vi synge julen ind på plejehjemmet med 

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

juleevangeliet. 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 med bobler den 1. januar efter 

gudstjenesten.  

Gudstjenesterne er 1. januar 2016          

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. 

 Glædelig jul og godt nytår 

til alle 
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Tante Andante  

Familiegudstjeneste d. 17. januar kl. 14.00 i Sparkær kirke 

 

Tante Andante er tilbage og laver 

gudstjeneste for hele familien sammen med 

minikonfirmanderne – og alt er lagt til rette 

for en ganske anderledes gudstjeneste med 

musik, drama, farver og fortælling. 

Vel mødt til alle! 

    

Kyndelmisse  

Søndag d. 31. januar i Gammelstrup Kirke kl. 19.30 

Kyndelmisse markerer, at nu er den halve vinter gået og foråret langsomt 

er på vej. Derfor tænder vi denne aften lys både inde i og uden for 

Gammelstrup kirke og skaber i et sammenspil mellem musik og tekst en 

helt særlig stemning i anledningen af denne lysfest. 
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Gudstjeneste torsdage kl. 14.30 

11. februar 

10. marts 

14. april 

12. maj 

  

Deadline på næste Kirkenyt er d. 1. februar 2016. Indlæg, ideer og foto fra dåb 

og bryllup i kirkerne modtages gerne og sendes til malda@km.dk 



 

 

 

 

Graverens hjørne 

Når dette blad læses, er grandækningen på kirkegårdenes gravpladser påbegyndt 

og jeg har en ambition om at være færdig med dette arbejde d. 1. søndag i advent.  

Hvis man ønsker en aftale om grandækning, eller man blot ønsker at købe gran og 

fyr, så kan det dog nås. Ring eller mail til mig. 

Før vi ved af det begynder dagene at længes igen, solen får magt, og granen 

fjernes fra gravstederne igen. Jeg bestiller forårsblomster i februar, så vær gerne 

i god tid med bestilling.  

I forbindelse med udplantning af blomster udskifter jeg også blomsterbedets jord. 

Når vi passer og plejer blomsterne med muld, vanding og gødning, så nærer vi 

også omkringliggende hække, buske og træer. Alt finder vej til den gode jord og 

derfor bliver blomsterbedets jord på ingen tid så gennemgroet og bør udskiftes 

inden den nye sæson. 

Det hænder at planterne på kirkegården ikke trives som de bør. Oftest er én eller 

flere skadegørere på spil. En del kan forebygges og min anbefaling i første 

omgang er, at man følger planteskolens instrukser. Hver planteart har hver sine 

behov og hver sin dyrkningsvejledning – sådant ultrakort forklaret. Sommeren 

2015 vil jeg huske for det store antal snegle og mod dem findes næsten kun et 

middel: fjerne dem! 

Af og til løber jeg på gode tilbud. Bl.a. fik jeg for små penge købt en spandfuld 

tulipanløg og har fået dem plantet ud. Nu kan jeg bare ikke huske hvor de er sat. 

Vi får se!   

 

Med venlig hilsen  

Graver Kenneth Enggrob 

 

 

 



Vejviser 

Menighedsrådet 

Formand: Lone Friis Hansen   
tlf.: 20 66 26 75 – mail: 
lonefriishansen@mail.dk 

Næstformand & kirkeværge i 
Gammelstrup: Jytte Dalgaard        
tlf.: 51 32 87 48 – mail: 
jytte.dalgaard@gmail.com                      
m 
Kasserer: Henrik Peder 
Jacobsen; tlf.: 40 45 31 90 – 
mail: gammelstrup@pc.dk 

Kontaktperson: Lise Hald        
tlf.: 23 28 69 17 – mail: 
liseogco@gmail.com 

Kirkeværge i Sparkær: Lisbeth 
Madsen; tlf.: 21 60 75 87 – mail: 
borrisgaard@mail.tele.dk 

 

Personale 

Graver & kirketjener: Kenneth 
Enggrob; telf.: 51 21 73 56 – mail: 
sparkaer.graver@gmail.com 

Organist: Jens Bøgestrand      
tlf.: 42 52 80 48 – mail: 
jbogestrand@gmail.com   

Kirkesanger: Michael Halle       
tlf.: 40 84 02 80 – mail: 
m.halle@mail.dk 

 

 
 

Sognepræsten 

Malene Dahl           
Præstebakken 9, Sparkær   
8800 Viborg 

Tlf.: 29 33 64 07 - e-mail: 
malda@km.dk 

Der er ikke fast træffetid for 
kontoret. Man er velkommen til 
at kigge ind, men ring gerne på 
forhånd for at være sikker på at 
træffe præsten. 

Mandag er fast fridag, og der 
henvises til Domprovstiets 
vagttelefon: 70 22 03 03 

Ved øvrige ferie og fridage 
henviser telefonsvarer til 
”vagthavende” præst. 

 

Præstesekretær 

Da min præstesekretær 

alligevel fik tildelt en 

studieplads til uddannelsen 

inden for offentlig forvaltning, 

har hun været nødsaget til at 

opsige sin stilling som 

præstesekretær her i Sparkær 

og Gammelstrup.  

Alle henvendelser skal derfor 

igen rettes direkte til 

sognepræsten.  

Anette ønskes held og lykke 

med sit studie.

 



 Gudstjenesteliste: November – marts 

Dato Sparkær Gammelstrup 
22-11-2015 

 

10.30 - MD  

Torsdag  
26-11-2015 

 

 19.00 - MD 
Syng Julen ind 

29-11-2015 
1. søndag i advent 

 

19.00 - MD 
De 9 læsninger 

 

6-12-2015 
2. søndag i advent 

 

14.00 - MD 
Familiegudstjeneste 

 

13-12-2015 
3. søndag i advent 

 

9.15 - IP  

20-12-2015 
4. søndag i advent 

 

9.15 - MD  

24-12-2015 
Juleaften 

 

16.00 - MD 14.45 - MD 

25-12-2015 
Kristi fødselsdag 

 

13.00 - MD 14.30 - MD 

26-12-2015 
2. juledag 

 

Henviser til Stoholm         
9.30 

 

27-12-2015 
Julesøndag 

 

Henviser til Stoholm        
10.30 

 

01-01-2016 
Nytårsdag 

 

16.00 - MD 14.30 - MD 

03-01-2016 
Helligtrekongerssøndag 

 

10.30 - IP  

10-01-2016 
 

10.30 - MD  

17-01-2016 
 

14.00 - MD 
Tante Andante 

 

 

24-01-2016 
 

10.30 - MD  

31-01-2016 
 

 19.30 - MD 
Kyndelmisse 

 

7-02-2016 
 

9.15 - JH  

14-02-2016 
 

 10.30 - MD 

21-02-2016 
 

9.15 - IP  

28-02-2016 
 

9.15 - MD  

06-03-2016 
 

10.30 - MD  

13-03-2016 
Mariæ Bebudelses dag 

 

9.15 - EB  

 

MD = Malene Dahl;  IP = Inger Pettersson;  EB = Else Bjerg; JH = Jørgen Husted 



 

 

De vise mænd 

Da Jesus var født i Betlehem i 
Judæa i kong Herodes' dage, se, da 
kom der nogle vise mænd fra 
Østerland til Jerusalem og spurgte: 
»Hvor er jødernes nyfødte konge? 
For vi har set hans stjerne gå op og 
er kom-met for at tilbede ham.«  

Da kong Herodes hørte det, blev 
han forfærdet, og hele Jerusa-lem 
med ham. Og han sammen-kaldte 
alle ypperstepræsterne og folkets 
skriftkloge og spurg-te dem, hvor 
Kristus skulle fødes.  

De svarede ham: »I Betlehem i 
Judæa. For således er der skrev-et 
ved profeten: 

        Du, Betlehem i Judas land, du er 
på ingen måde den mindste blandt 
Judas fyrster. Fra dig skal der udgå 
en hersker, som skal vogte mit folk, 
Israel.« 

Så tilkaldte Herodes i al 
hemmelighed de vise mænd og 
forhørte dem indgående om, 
hvornår stjernen havde vist sig.  

Og han sendte dem til Betlehem og 
sagde: »Gå hen og spørg jer nøje 
for om barnet;  

 

 

 

og når I har fundet det, så giv mig 
besked, for at også jeg kan komme 
og tilbede det.«  

Da de havde hørt på kongen, tog 
de af sted, og se, stjernen, som de 
havde set gå op, gik foran dem, 
indtil den stod stille over det sted, 
hvor barnet var. Da de så stjernen, 
var deres glæde meget stor.  

Og de gik ind i huset og så barnet 
hos dets mor Maria, og de faldt 
ned og tilbad det, og de åbnede for 
deres gemmer og frembar gaver til 
det, guld, røgelse og myrra.  

Men i drømme fik de en 
åbenbaring om ikke at tage tilbage 
til Herodes, og de vendte hjem til 
deres land ad en anden vej. 

Mathæus-evangeliet kap. 2, vers 1-12 
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