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Alting har en tid

I teksten står blandt andet ”Alt har han
skabt smukt til rette tid”.
Det er på mange måder en fantastisk
og alligevel fremmedartet måde at
betragte livet på.
For jeg tror, at vi mennesker egentlig
erfarer det anderledes, nemlig at VI er
dem, der får tiden til at gå, at vi skal
gøre noget for at få tiden til at give og
få mening.
Tanken har i hvert fald strejfet mig, da
jeg til slut kunne ane enden på min
barselsorlov: har jeg nu egentlig nydt
det nok?
Og har jeg udnyttet tiden godt nok?
– Jeg fik i hvert fald ikke læst den
mængde bøger, jeg havde tænkt mig,
må jeg konstatere.
Tiden bliver til vores ansvar, både når
den skal give mening, men også når
den løber fra os, og der ikke er nok af
den.

Af sognepræst Anne Sophie Berg
Ricevuto
Nu er jeg tilbage på pinden efter cirka
et års barselsorlov, - et år, hvor jeg
meget optimistisk havde planlagt at
skulle læse al den skønlitteratur, jeg
ikke ellers når at få læst.
I skrivende stund er min søn begyndt i
dagpleje, og jeg er kun lige begyndt
på min første bog i løbet af det her år,
- Alting har en tid, af Karl Ove Knausgård.
Bogen er blandt andet en psykologisk
genfortælling af de to gammeltestamentlige beretninger om brødrene Kain
og Abel og om Noa og syndfloden.
Titlen Alting har en tid er også taget
fra Det gamle Testamente, nærmere
bestemt fra ”Prædikerens bog”.
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Jeg tænker, at der er noget sandt og
også noget trøsterigt i, at Gud har
skabt alt til rette tid, selvom mit tidsperspektiv nok er noget anderledes end
Guds til tider.
Men dér, hvor det i hvert fald bliver
tydeligt for mig, det med det smukke
til rette tid, det er, når jeg kigger ud af
vinduet, - i øjeblikket på en græsplæne dækket af et tæppe af blade i de
flotteste gyldne farver og på præstegårdshavens store birketræ, hvis grene
svajer i vinden.
Jeg kan samtidig mærke, at en anden
tid er på vej.
Kulden begynder så småt at komme
snigende, og radiatoren må tændes,
- og naturligvis stearinlysene i vindueskarmen -, inden vinteren for alvor
tager fat.

Sognepræsten
Sognepræst Anne Sophie Berg
Ricevuto, asr@km.dk, tlf. 8697 4400,
mobil 2979 4476. Træffes bedst
kl. 9-16 - holder fri mandage.
Anne Sophie Berg Ricevuto tager rigtig
gerne på hjemmebesøg. Så har du lyst
til eller brug for en snak med præsten,
eller kender du til en, der har, er du
meget velkommen til at tage kontakt.
Graveren
Graver Hanne Kusk kan træffes på tlf.
2042 9246 mandag-torsdag kl. 8-16,
fredag kl. 8-12 samt lørdag/søndag
og helligdage kl. 9-14.
Kirkebilen
Kirkebilen kører til alle gudstjenester og
arrangementer i Ådalens Pastorat.
Den kan senest dagen før bestilles på
tlf. 8699 5400.

Årstiderne er en genial anordning fra
Guds side, der tydeligt minder os om,
at alting har en tid.
De minder os om tidens gang og livets
gang, - på både godt og ondt.
Når vi ser på kastanjerne om efteråret
og vintergækkerne i det tidligste forår,
så kan vi næsten ikke undgå at blive
mindet om, at tiden ikke er vores opfindelse eller ansvar.
Den er ikke en mangelvare, som vi
ellers ofte fristes til at tænke om den.
Alting har en tid, og nu træder vi ind i
en ganske særlig og forventningsfyldt
tid på året, advents- og juletiden.

Menighedsrådsmøder
Der afholdes menighedsrådsmøde den
anden onsdag i hver måned - med
undtagelse af juli og december.
Alle møderne er offentlige og foregår i
Sognegåden kl. 19.
Kirkekontor
Du skal anmelde/ansøge om O/A
erklæring (faderskab) navngivning,
navneændring og navneændring ved
vielse på borger.dk.
Du kan få hjælp til det på Hornslet
kirkekontor, tlf. 8699 4030.
Åbent mandag - fredag kl. 9-13 - torsdag også kl. 15-17.
Dåb, vielse og dødsfald skal anmeldes
til sognepræsten.

Jeg glæder mig over at være tilbage
som præst i Ådalen og ønsker jer alle
en fredfyldt adventstid og en rigtig
glædelig jul.
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Nytårsgudstjeneste mandag 31.
wdecember kl. 16 i Mygind Kirke
Efter gudstjenesten byder menighedsrådet på et glas bobler, så vi kan skåle
og ønske hinanden rigtig godt ind i det
nye år.

Gudstjenester og
særlige arrangementer
Adventsgudstjeneste for hele familien
søndag 2. december kl. 14 i Søby
Kirke
Adventstiden begynder, og vi holder
en børnevenlig gudstjeneste, hvor vi
sammen rigtig kan begynde at mærke
julestemningen i historie og skønne
julesalmer.
Alle i hele Ådalen
inviteres til Søby
Kirke kl. 14, og efter
gudstjenesten følges
vi ad til juletræsfest i
forsamlingshuset.

Fastelavnsgudstjeneste søndag
3. marts kl. 13.30 i Skørring Kirke
Tag din familie under armen og klæd
jer endelig ud til fastelavnsgudstjenesten for børn og barnlige sjæle.
Bagefter følges vi over på den anden
side af vejen til forsamlingshuset, hvor
der er fastelavnsfest og tøndeslagning
med alt, hvad det indebærer.
Tilmelding senest mandag 25. februar
til Anne Sophie, sms 2979 4476,
asr@km.dk

Julekoncert søndag 16. december kl.
16.30 i Karlby Kirke
Vivild-koret synger julen ved den gratis
julekoncert, og bagefter byder vi på en
kop dejlig varm kaffe.

Sogneeftermiddage
Sogneeftermiddagene i Sognegården i
Skørring begynder kl. 14.
Det koster ikke noget at være med, og
der er kaffe på kanden og kage på
fadet.

Syng julen ind søndag 23. december
kl. 11 i Mygind Kirke
4. søndag i advent falder i år dagen
før juleaften, og
derfor holder vi
ikke en traditionel
gudstjeneste.
Vi fokuserer på de
dejlige julesalmer,
og du får mulighed for at synge
netop din yndlingsjulesalme.

Tirsdag 4. december
Vi holder traditionen tro juleafslutning i
sognegården.
Vores dygtige organist, Carl-Erik, og
kirkesanger Eva-Marie underholder
med sang og musik, og vi synger adventssange og nogle af de gode gamle
salmer.
Der er som vanligt også amerikansk
lotteri.
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Strikkecaféer
i Skørring Sognegård

Tirsdag 8. januar
Vores tidligere vikarpræst, Tine Frisenette, holder sit foredrag ”Mit Iran”.
Hun har familie i landet og har adskillige gange været på besøg der, senest i
efteråret 2018.
Tine giver et indblik i hverdag og fest
og forsøger at anskueliggøre, at der,
trods forskel i religion og kultur, er
mange genkendelige fællestræk.
Iran er tit på den politiske dagsorden i
Vesten. Landet har en spændende og
dramatisk historie, - både i oldtiden og
nyere tid med revolution, præstestyre,
gidseltagning og ikke mindst atomtrussel.

Tirsdag 15. januar kl. 14-16
Tirsdag 19. februar kl. 14-16
Vi mødes over en kop kaffe og lidt lækkert, mens vi strikker dåbsklude til vores
seks sognes små dåbsbørn.
Vi har garn og mønstre, så du skal blot
medbringe dit gode humør og strikkepinde i str. 2,5 eller 3.
Det er gratis at være med, og alle er
meget velkomne.

Tirsdag 5. februar
Onsild sangkor synger for og med os i
sognegården. Koret består af adskillige
seniorer, som finder glæden ved at
synge sammen.

Klokken kalder på os
Der er en kirkeklokke til hver af vores
seks kirker.
Det ved vi alle sammen godt, for vi kan
simpelthen ikke undgå at høre dem.
De ringer hver eneste dag om morgenen og så igen sidst på eftermiddagen.
For nogle virker den daglige ringning
måske som unødvendig larm, der vækker dem for tidligt, mens andre knap
nok lægger mærke til lyden.
Der er også dem, som nyder at lytte
til klokkernes slag, som kommer på
samme tidspunkt og med samme rytme
hver eneste dag.
Klokken kan på den måde danne en fin
ramme om dagen.
Når vi i daglig tale benytter os af
ordene ”morgenringning” og aftenringning” eller siger: ”ringe solen op” og
”ringe solen ned”, så kunne man godt

Tirsdag 5. marts
Sognepræst i Jetsmark sogn, Michael
Berg, kommer og holder foredraget
”LIBANON – De kristne kirkesamfund
i Libanon, - deres historie og deres
fremtid”.
Michael fortæller og viser billeder fra
en studietur med Aalborg Stifts Mellemkirkelige Udvalg i november 2017
med Agnete Holm fra Danmission som
rejseleder.
Vi møder både protestantiske og katolske præster og overværer en paneldebat med muslimske sheiker fra de tre
fraktioner: sunni, shia og druserne.
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forledes til at tro, at ringningen har en
direkte sammenhæng med solopgang
og solnedgang, men det er ikke nødvendigvis rigtigt.
Traditionen omkring ringning på
bestemte tidspunkter er gammel og går
helt tilbage til middelalderen.
Her markerede ringningen ikke tidspunktet for, hvornår solen stod op
eller gik ned, men snarere munkenes
tidebønner.
Der har været flere faste ringninger i
løbet af dagen, men vi har kun bevaret
de to: den tidlige, der rusker op i os
om morgenen og fortæller, at nu er
det tid til at komme i gang, og den
sene, der fortæller, at nu er det tid til at
stoppe dagens arbejde, tage hjem og
falde til ro.
De to ringninger skulle således være en
påmindelse til menigheden om at holde
andagt og bede ved arbejdsdagens
begyndelse og ved dens afslutning.
Klokkerne har ringet og kaldt på menigheden her i Ådalen i hundredevis af
år, og den kalder stadig på os, hvis vi
lytter godt efter.
Tidspunkterne for morgen- og aftenringningen kan variere forskellige steder i
landet.
De følger som regel stedets skik, men
er som oftest tilpasset sommer- og
vintertid.
Her i Ådalens Pastorat er det besluttet,
at klokken ringer på følgende tidspunkter:

Konfirmationstøj

-

Agnes Bodil
Nørregaard
Jensen blev
døbt 13.
oktober i
Karlby kirke

Vi har for ikke længe siden budt de
nye konfirmander velkommen til undervisningen.
Men med den store dag, som konfirmationen jo er, følger også mange
udgifter og måske bekymringer i den
forbindelse.
Vi har derfor i Syddjurs provsti indsamlet rigtig meget flot konfirmationstøj til
både piger og drenge.
Der er lavet et lille ”showroom” på
Molsvej 8b i Rønde, der bugner af tøj
fra retro til HELT NYT.
Kontakt Maria Baungaard,
mfra@km.dk, som med glæde viser
tøjet frem. Tøjet kan hentes ganske
gratis.
I samme forbindelse vil jeg gerne opfordre nye konfirmander til at overveje
at give deres tøj videre, hvis det alligevel bare skal hænge og samle støv
efter konfirmationen.
Vi tager også meget gerne imod brugt
konfirmationstøj på Molsvej i Rønde.

1. marts til start sommertid kl. 8-17
start sommertid til 1. oktober kl. 7-18
1. oktober til slut sommertid kl. 8-17
slut sommertid til 1. marts kl. 8-16
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Kontaktoplysninger

Gert Almskou
Østrupvej 27, 8543 Hornslet
tlf. 8699 8044, mobil 2171 6972
tgalm@outlook.dk

Sognepræst Anne Sophie Berg
Ricevuto, asr@km.dk, tlf. 8697 4400,
mobil 2979 4476

Kasserer Knud Poulsen
Jens Bassesvej 10, Skader
8543 Hornslet, tlf. 8697 4720
mobil 5095 0420
kvp.skader@gmail.com

Hornslet Kirkekontor
Rodskovvej 4, 8543 Hornslet
Tlf. 8699 4030, miro@km.dk
Menighedsrådet
Formand Jens Thomasen
Gl. Oustrupvej 15, Mygind
8544 Mørke, jens.scheel@c.dk
tlf. 8697 4320, mobil 4122 2554

Ansatte
Graver Hanne Kusk:
Tlf. 2042 9246
hanne.kusk@live.dk
Gravermedhjælpere
Hans Madsen, tlf. 6082 2345
Lars Bødtker Laustsen, tlf. 6174 2062

Næstformand Leif Holm
Kirkestræde 5, Søby, 8543 Hornslet
tlf. 8697 4477, mobil 2288 4322
leifkoshima@hotmail.com

Organister
Carl Erik Byskov
Tlf. 8627 3442, mobil 2360 4608
ceby@outlook.dk

Kirkeværge Søby - Skader - Halling
Karen Tvedegaard Solhøjvej 10
Halling, 8543 Hornslet
k.tvedegaard@gmail.com
tlf. 3024 5348

Annelise Jensen
Tlf. 8697 4345
anka.jensen@fibermail.dk

Sekretær og kirkeværge Mygind Krogsbæk - Skørring
Anders Mortensen, Ådalen 1, Skørring
8544 Mørke, acbm@hotmail.dk
Tlf. 8697 4953, mobil 2783 8425

Kirkesangere
Eva Marie Ømark
Tlf. 5178 9295
evamoemark@gmail.com

Kontaktperson Ib Rasmussen
Kløvevej 10, Skørring, 8544 Mørke
akib@ma-net.dk
tlf. 8697 4459, mobil 2023 4459

Vibeke Jokumsen
vibeke050180@yahoo.com

Anita Kristensen, Krogsbækvej 8
Karlby, 8543 Hornslet
skrivnu@yahoo.dk, tlf. 2183 8305
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Søndag 2. december
Søby kl. 14 - Anne Sophie
1. søndag i advent - familiegudstjeneste
Søndag 9. december
Karlby kl. 9.30 - Maria
Søndag 16. december
Skader kl. 11 - Anne Sophie
Søndag 23. december
Mygind kl. 11 - Maria - syng
julen ind
Mandag 24. december
Mygind kl. 13 - Anne Sophie
Skader kl. 14
Jørgen Pedersen

Karlby kl. 14 - Ida Bielefeldt
Halling kl. 15
- Jørgen Pedersen
Skørring kl. 15 - Ida Bielefeldt
Søby kl. 16 - Anne Sophie
Tirsdag 25. december
Søby kl. 11 - Anne Sophie
Mandag 31. december
Mygind kl. 16 - nytårsgudstjeneste - Anne Sophie

Søndag 17. februar
Søby kl. 9.30 - Maria
Søndag 24. februar
Skørring kl. 11
- Anne Sophie
Søndag 3. marts
Skørring kl. 13.30 - fastelavn
- Anne Sophie

Søndag 6. januar
Skørring kl. 9.30 - Maria
Søndag 13. januar
Søby kl. 11 - Maria
Søndag 20. januar
Søby kl. 9.30 - Maria
Søndag 27. januar
Skørring kl. 11 - Anne Sophie
Søndag 3. februar
Skørring kl. 9.30
- Anne Sophie
Søndag 10. februar
Ingen gudstjeneste

Oversigten over gudstjenesterne opdateres løbende på
ådalskirkerne.dk
- og annonceres i Adresseavisen Syddjurs
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