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Hverdagen set fra
orgelbænken

Og ud fra dette bliver præ- og postludium så valgt.
Det er dejligt at synge de kendte salmer – på de kendte melodier.
Men hvis du en gang imellem synger
dem på en ny melodi, så åbner andre
dele af teksten sig for en.
Helt nye salmer i nutidens sprog og
toner gør det samme.
Du får nye indfaldsveje til det kendte
stof.
For organisten er det en fornøjelse at
tage fat på nye salmer hvad angår
både tekst og musik.

Af organist i Ådalens Pastorat, Annelise
Ohrt Jensen
Hvad skal jeg spille på søndag? Hvilket
præ- og postludium passer til dagen?
Sådan starter forberedelsen til søndagene – og for den sags skyld til alle
tjenester.
Overvejelser
er der flere
af - hvilken
årstid, hvilken tid i kirkeåret, hvilke
tekster hører
til dagen,
hvilke salmer
skal der mon
synges.

Kan musikken undværes i gudstjenesten?
Selvfølgeligt nej. Men ved to lejligheder har orglet strejket, og gudstjenesten
måtte gennemføres uden det.
Og hvad skete der - præ- og postludium blev det ikke til, men salmerne, de
fik lov at stå i al enkelhed ved ’bare’
at synges, mens salmernes tekst trådte
tydeligere frem end ellers (selvfølgelig
min egen subjektive vurdering).
Men der var ligesom en anden aura
over den samlede gudstjeneste den
dag. Ikke dårligt.

Jeg søger, at musikken skal understøtte dagens gudstjeneste, støtte op om
en stemning og/eller det tema, som
de valgte salmer og dagens tekster
angiver.
Jeg sidder tit hjemme og spiller tilfældige ting fra min nodesamling.
Ups ... den her kan bruges i efteråret,
den her kan bruges til altergang osv.
- og sådan bliver nodesamlingen et inspirationskatalog til forskellige kirkelige
handlinger.
Nogle gange har man bare lyst til, at
menigheden absolut MÅ høre dette
dejlige stykke, lidt løsrevet fra dagens
tekst, men selvfølgelig ikke modarbejdende.

Men selvfølgelig skal musikken være
med – om ikke af andre grunde, så
fordi jeg er meget glad for mit job,
både mens jeg forbereder mig og
under gudstjenesten, som jeg går glad
hjem fra efter at have sunget gode,
slagkraftige salmer, fået lov at bidrage
med musik og også fået lidt med hjem
til eftertænksomheden.
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Sognepræsten
Konstitueret sognepræst, Trine Mathiassen Oppfeldt, overgik pr. 15. juli til et
3-årigt vikariat i Egå.

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.

Sognepræst Anne Sophie Berg Ricevuto er tilbage fra barsel 8. oktober.
Indtil da vikarierer Tine Frisenette.
Kontaktoplysningerne er de samme
- tlf. 8697 4400, mobil 2979 4476,
tinefrisenette@hotmail.com

Tirsdag 4. september
Opdagelsesrejsende Poul Frederiksen fra Lime vil fortælle om en tur til
Østafrika.

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.

Tirsdag 2. oktober
Lærer Tanja Refsing fra Rønde Efterskole fortæller sammen med to elever
om skolens årlige tur til et børnehjem i
Kirgisistan.

Kirkebilen
Kirkebilen kører til alle gudstjenester og
arrangementer i Ådalens Pastorat.
Den kan senest dagen før bestilles på
tlf. 8699 5400.

Landet
ligger midt
i Centralasien og er
præget af
stor fattigdom og
nød.

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.

I løbet af skoleårets samler eleverne
penge ind gennem forskellige events.
Pengene går til det børnehjem, hvor
lærer og elever bor under rejsen. Det
er en meget anderledes kultur.

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.

Tirsdag 6. november
Jacob Duevang Rasmussen fortæller
om sømandskirken i Hong Kong.
Her arbejdede Jacob som ung teologistuderende.
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Tirsdag 4. december

Koncert i Mygind Kirke søndag 16.
september kl. 19
Lokale kirkemusikere står for en musikalsk koncertaften. Der serveres kaffe i
våbenhuset.

Juleafslutning med
hygge og varm
julekaffe.

Adventsgudstjeneste for hele familien
søndag 2. december kl. 14 i Søby
Kirke
1. søndag i advent fejres traditionen
tro med adventsgudstjeneste i Søby
Kirke.
Tag endelig hele familien med og få
skudt advents- og juletiden i gang på
bedste vis.

Strikkecaféer
i Skørring Sognegård
Tirsdag 23. oktober kl. 14-16
Tirsdag 20. november 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.

Kirkestafet
Kirkerne i Hornslet, Hvilsager-Lime,
Mørke og Ådalen afholder kirkestafet

Gudstjenester og
særlige arrangementer

Vores kirker emmer af historie og kultur,
og der er nok at se på både ude og
inde.
Benyt derfor denne mulighed til at gå
på opdagelse i nabokirkerne i Hornslet, Hvilsager, Mørke og Skader.
Kom og hør om kirkernes historie og
livet i kirkerne og få mere viden om,

Sogneudflugt til Tirpitz ved Blåvand
tirsdag 11. september
Se tidpunkter m.m. i Lokalavisen.
Tilmelding til Gert Almskou
tlf. 8699 8044, mobil 2171 6972.
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Besøg også
ådalskirkerne.dk

hvilken rolle kirkerne spiller i lokalsamfundet, og om det arbejde, de udfører.
Den enkelte kirke planlægger selv forløbet for sin kirke - dog vil der altid være
en rundvisning og afslutningsvis en lille
forfriskning.
Det varer cirka halvanden time.

Ådalens Pastorat bringer de vigtigste
informationer på ådalskirkerne.dk
På ådalskirkerne.dk. finder du en
række praktiske informationer - blandt
andet om dåb, begravelse, bryllup og
konfirmation.
Der er også en ajourført datooversigt,
hvor det hurtigt meldes ud i tilfælde af
ændringer m.m.
Du kan også se referater fra menighedsrådsmøderne.
I referatet fra det sidste møde inden
sommerferien kan du blandt andet
læse, at der i Ådalens Pastorat er 158
gravsten, som skal sikres mod at kunne
vælte.
Fem af dem skal kirken sikre, mens
resten påhviler det enkelte gravsted.

Mørke Kirke
Lørdag 8. september kl. 10.30
Hornslet Kirke
Onsdag 19. september kl. 19
Hvilsager Kirke
Lørdag 6. oktober kl. 10.30
Skader Kirke
Lørdag 27. oktober kl. 10.30
Det er gratis at deltage, og der er
ingen tilmelding.
Du kan bestille kirkebil i det sogn, du
tilhører.

Du kan også læse, at forpagtningsaftalen for præstegårdsjorden i Søby
udløber 1. september, og at forpagtningen derfor annonceres.
Det fremgår desuden af hjemmesiden,
at menighedsrådsmøderne holdes 2.
onsdag i hver måned med undtagelse
af juli og december.
Møderne holdes kl. 19. i sognegården
i Skørring, og alle er velkomne til at
overvære dem.
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Lucas Leegaard
Hansen blev
døbt 1. juli i
Halling Kirke.

Valdemar Lykke
Kobberholm
blev døbt 27.
maj i Søby
Kirke.
Nanna og Henning blev 29. juli viet i Søby
Kirke.

Morgan Bering blev døbt
d. 20. maj i Søby Kirke.
Her ses han med sine
forældre og storesøster.
Vincent blev
13. maj døbt i
Søby Kirke af
Anne Sophies
far.
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Kontaktoplysninger

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

Vikar for sognepræsten - Tine Frisenette
tinefrisenette@hotmail.com
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 12. august
Søby kl. 11 - Tine

Søndag 21. oktober
Ingen gudstjeneste

Søndag 19. august
Søby kl. 11 - Tine

Søndag 28. oktober
Skørring kl. 9.30 - Maria

Søndag 26. august
Søby kl. 9.30 - Maria

Søndag 4. november
Skørring kl. 11 - Maria (Alle
Helgen)

Søndag 2. september
Skørring kl. 11 - Tine
Søndag 9. september
Søby kl. 9.30 - Maria
Søndag 16. september
Søby kirke kl. 11 - Tine

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

Søndag 11. november
Søby kl. 11 - Anne Sophie
Søndag 18. november
Søby kl. 9.30 - Maria
Søndag 25. november
Søby kl. 11 - Anne Sophie

Søndag 23. september
Skørring kl. 11 Høstgudstjeneste,
sognemøde og
frokost

Søndag 2. december
Søby kl. 14 - Anne Sophie
1. søndag i advent - familiegudstjeneste

Søndag 30. september
Skørring kl. 9.30 - Maria

Søndag 9. december
Karlby kl. 9.30 - Maria

Søndag 7. oktober
Søby kl. 11 - Tine

Søndag 16. december
Skader kl. 11 - Anne Sophie

Søndag 14. oktober
Søby kl. 9.30 - Maria

Søndag 23. december
Mygind kl. 11 - Maria

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