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Ådalens Pastorat

glæde og afveksling i arbejdslivet
og hverdagen. Foråret er fyldt op af
højtid.
I april fejrer vi den vigtigste højtid i
kristendommen, nemlig påsken.
Derefter kommer Kristi Himmelfart efterfulgt af pinsen.
Og så er der naturligvis alle konfirmationerne her i Ådalen.
Endnu en af livets milepæle.

Vi har brug for milepæle
Af sognepræst Anne Sophie Berg
Ricevuto
I skrivende stund (midt januar) har vi
netop fejret 1 års fødselsdag for vores
søn Vincent.
Den første fødselsdag er altid noget
ganske særligt.
Barnet har klaret sig gennem sit første
år i verden.
Forældrene har iagttaget den fantastiske udvikling, barnet har gennemgået,
fra et lille hjælpeløst spædbarn til en
aktiv tumling med egen personlighed
og karakter.
En 1-årsfødselsdag er i sandhed en
milepæl.

En landevej uden milepæle bliver kedelig og søvndyssende.
Derfor sørger vi for at standse op ved
delmålene hen ad vejen, feste, samtale
og fylde på, så vi stadig arbejder os
frem med målet for øje.
Vores private kalender har sine helt
egne delmål og milepæle, som kører
parallelt med milepælene i den store
fælles kalender.
Og når vi indimellem taber modet,
ikke orker mere og mister lysten til at
deltage i verdens gang, så drejer det
sig om at tage kalenderen frem og se
imod næste delmål.
Her kan der være en milepæl, der får
netop den store betydning for mig, at
vejen herfra til næste milepæl måske
endda kan virke tillokkende.
Milepæle kan vi ikke undvære.

En milepæl er oprindeligt en sten, der
fungerer som afstandsmarkering langs
en vej.
Milepæle bruger vi ikke rigtigt mere.
I 1907, for 112 år siden, indførte man
nemlig måleenheden kilometer i stedet
for mil (1 km= 0,62137 mil).
I stedet for milepæle fik vi så kilometersten, som markerer hvor langt, vi er fra
den og den by.
Men selvom man vedtager ændringer
fra myndighedernes side, så falder
faste begreber og vendinger ikke bare
sådan ud af vores sprog.

”Må din vej gå dig i møde,
og må vinden være din ven,
og må solen varme blidt din kind,
og må regnen vande mildt din jord,
indtil vi ses igen må Gud holde, holde
dig i sin hånd”

Vi bruger stadig ordet milepæl i en
mere overført betydning.
En milepæl kan være et delmål på
vejen til at fuldføre det projekt, vi arbejder på.
Milepæle har vi også i kalenderen.
Her er højtiderne milepæle, der skaber

(Keltisk bortsendelsessalme)
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Sognepræsten
Sognepræst Anne Sophie Berg
Ricevuto, asr@km.dk, tlf. 8697 4400,
mobil 2979 4476. Træffes bedst
kl. 9-16 - holder fri mandage.

Gudstjenester og
særlige arrangementer
Fastelavnsgudstjeneste søndag
3. marts kl. 13.30 i Skørring Kirke
Søndag 3. marts kl. 13.30 i Skørring
kirke holder vi fastelavnsgudstjeneste
for børn og barnlige sjæle.
Tag din familie under armen og klæd
jer endelig ud.
Bagefter følges vi over på den anden
side af vejen til forsamlingshuset, hvor
der er fastelavnsfest og tøndeslagning
med alt, hvad det
indebærer.

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
hverdage - tlf. 2042 9246
tirsdag-torsdag kl. 8-15 og fredag kl.
8-12.
Kirkebilen
Kirkebilen kører til alle gudstjenester og
arrangementer i Ådalens Pastorat.
Den kan senest dagen før bestilles på
tlf. 8699 5400.
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.

Der er tilmelding senest mandag
25. februar til Anne Sophie
- sms 2979 4476, asr@km.dk.

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.

Påskegudstjenester
De fire påskegudstjenester bliver noget
særligt, - både fordi det i sig selv er
en særlig højtid, men også fordi de
kommer til at foregå i pastoratets fire
lejlighedskirker - dem, vi
ikke længere
bruger til
almindelige
gudstjenester.
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Der er nu mulighed for både at komme til gudstjeneste i Skader, Halling,
Mygind og Karlby, så benyt endelig
lejligheden til at se nærmere på DIN
kirke eller på én af pastoratets andre
fine kirker.

Tirsdag 2. april
Ole Juul kommer med sit foredrag: ”At
være fortalt”
Ole Juul, tidl. sognepræst i Ødum-Hadbjerg pastorat, giver et indblik i, hvordan skæbner, han har
mødt – dels
i ”levende
live” og dels
i litteraturen
og på film
- bliver til fortællinger om
det liv, vi har
fælles, og
om hvilken
styrke det
er, at være
fortalt ind i
en fortælling. Dels den store fortælling,
bibelhistorien, verdenshistorien og Danmarkshistorien og dels den lille fortælling, slægtens, familiens og venskabets.

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.
Tirsdag 5. marts
Sognepræst i Jetsmark sogn, Michael
Berg, kommer og holder foredraget
”LIBANON – De kristne kirkesamfund
i Libanon, - deres historie og deres
fremtid”.

Tirsdag 7. maj
2019 er året, hvor vores flag, Dannebrog, fylder 800 år.
Men hvor kom Dannebrog fra? Hvem
indførte Jyske lov?
Hvem myrdede Erik
Klipping? Hvad
døde Niels Ebbesen af? Og hvad
lavede Kong Hans i
Ditmarsken?
Alt det og meget mere giver Ib Møller
Jensen fra Halling os svar på i sine
udvalgte fortællinger fra Danmarkshistorien.

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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Kaare Norge til en eftertragtet instrumentalist, som mestrer at spænde sit
repertoire fra de helt store komponister
som Bach, Mozart, Chopin, til de mere
folkelige melodier fra nær og fjern,
over til store populære navne som The
Beatles og Led Zeppelin.
Som komponist har Kaare også markeret sig med eksempelvis titelmelodien
- ”Homage to Life” af Kaare Norge
- oprindeligt skrevet som kendingsmelodi til DR TV programmet ”En naturlig
Forklaring” (Dus med Dyrene) med
vært Poul Thomsen 1992.
I de senere år har kompositionerne
mest været for sologuitar som f.eks.
den spanske dans ”Danza la Primavera, Danza del Alegria”.
Der er begrænset antal billetter, og det
er først til mølle.

Strikkecaféer
i Skørring Sognegård
Tirsdag 19. marts kl. 14-16 - sidste
gang i forårssæsonen.
Vi starter op igen tirsdag 8. oktober
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.

Entré kr. 50,- betales kontant i døren,
men billetter skal reserveres på forhånd
ved sognepræst Anne Sophie Berg
Ricevuto, asr@km.dk, mobil 2979
4476 (meget gerne SMS).

Forårskoncert
med Kaare Norge
Søndag 28. april kl. 19 i Mygind kirke
Danmarks mest
kendte og anerkendte klassiske
guitarvirtuos
besøger Mygind
Kirke.
Med sit solospil
har Kaare Norge nu igennem
flere årtier tryllebundet publikum, høj som lav
i alle aldre.
Dette har gjort
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Kamille Skjødt Hitz blev døbt 19. januar i
Karlby Kirke

Tidde Holstein Rasmussen blev døbt 27.
januar i Skørring Kirke.
Her ses hun med sine stolte forældre og
storebrødre Sigge og Ville

Valdemar
Scheel
Schnejder blev
døbt 25.
november
i Mygind
Kirke

Karl Horn
Vinther
blev døbt
30. december i
Mygind
Kirke
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Kontaktoplysninger

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

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

Anita Kristensen, Krogsbækvej 8
Karlby, 8543 Hornslet
skrivnu@yahoo.dk, tlf. 2183 8305

Hornslet Kirkekontor
Rodskovvej 4, 8543 Hornslet
Tlf. 8699 4030, miro@km.dk

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

Menighedsrådet
Formand Jens Thomasen
Gl. Oustrupvej 15, Mygind
8544 Mørke, jens.scheel@c.dk
tlf. 8697 4320, mobil 2729 9675

Ansatte
Graver Hanne Kusk:
Tlf. 2042 9246
hanne.kusk@live.dk

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

Gravermedhjælpere
Hans Madsen, tlf. 6082 2345
Lars Bødtker Laustsen, tlf. 6174 2062

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

Organister
Carl Erik Byskov
Tlf. 8627 3442, mobil 2360 4608
ceby@outlook.dk
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
Karen Tvedegaard Solhøjvej 10
Halling, 8543 Hornslet
k.tvedegaard@gmail.com
tlf. 3024 5348

Vibeke Jokumsen
vibeke050180@yahoo.com
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Søndag 24. februar
Skørring kl. 11
– Anne Sophie
Søndag 3. marts
Skørring kl 13.30 – familiegudstjeneste – Anne Sophie

Søndag 31. marts
Skørring kl. 9.30 – Maria
Søndag 7. april
Søby kl. 11 – Anne Sophie

Fredag 17. maj
– St. Bededag
Skader kl. 9.30 – alm. gudstjeneste – Maria
Karlby kl. 11 – konfirmation
– Anne Sophie

Søndag 17. marts
Ingen gudstjeneste

Søndag 14. april
Halling kl. 11 – Palmesøndag - Søndag 19. maj
Anne Sophie
Halling kl. 11 – konfirmation
– Anne Sophie
Torsdag 18. april
Mygind kl. 19 – Skærtorsdag - Søndag 26. maj
Anne Sophie
Søby kl. 9.30 – Maria

Søndag 24. marts
Skørring kl. 11
– Anne Sophie

Fredag 19. april
Skader kl. 11 – Langfredag
(liturg.) - Anne Sophie

Torsdag 30. maj
Skørring kl. 11 – Kr. Himmelfart – Anne Sophie

Søndag 21. april
Karlby kl. 11 – Påskedag –
Anne Sophie

Søndag 2. juni
Skørring kl. 9.30 – Maria

Søndag 10. marts
Søby kl. 9.30 – Anne Sophie

Søndag 28. april
Skørring kl. 9.30 – Maria
Søndag 5. maj
Ingen gudstjeneste
Søndag 12. maj
Søby kl. 11 – Anne Sophie

Oversigten over gudstjenesterne opdateres løbende på
ådalskirkerne.dk
- og annonceres i Adresseavisen Syddjurs
Udgivet af Ådalens Pastorat
Redigeret af sognepræsten
og Mogens Greve
Oplag: 720
Tryk: Hornslet Bogtrykkeri

