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Et glimt fra friluftsgudstjenesten i Liebes
plantage....

Stoholm - Kobberup Pastorat

Præsten har ordet
Sommer-efterår tanker.
Den er der jo ikke mange af os,
der har med at gøre i vore dage.
Engang var det omvendt, der
havde størstedelen af landets
befolkning arbejde ved landbruget. Men det er virkelig nu er
det længe siden. Maskinerne fra
min landbo-barndom kan beses
på landbrugsmuseet Gl. Estrup
(men nu er det jo også længe
siden).
Men selvom man ikke har været
ude at køre med mejetærsker,
så kan man godt sidde med fornemmelsen af, at her er noget,
der er større, end det vi selv kan
præstere. Vi undres over al den
modenhed, og vi ved, at selvom
de tilbageværende landmænd
har gjort alt, hvad der stod i
deres magt for at få en vellykket
høst, så hjælper det ikke, hvis
ikke sol og regn kommer, som
det skal. Selvom mennesket har
fundet ud af mange tekniske
hjælpemidler, så kan det stadigvæk gå galt. Vi er og bliver
”små” i forhold til noget større.
Og det er nok derfor vi synger
salmer og sange om det. Synger
med respekt og tak.
/ACE

Når skolerne begynder igen og
folk er kommet hjem fra ferie,
så er det et sikkert tegn på, at
sommeren er ved at være forbi
og efteråret godt på vej. Endnu
har vi dejlige solskinsdage og
septembers himmel er så blå.
Men på markerne, der nylig bølgede som guld med aks og vipper bolde, ja, der ser man nu
kun sorten muld. Men der er en
søndagsstille ro imellem træer
og tage, en munter glæde ved
at gro…. for at blive høstet.
Og æbler lyser rødt på træernes
grene, høsten går ind. Går igennem skoven ganske alene, stille
i sind. Gyldne farver og sensommerbrise fylder hjertet med
vemodig musik… inden far slutter i Jesu navn og hjemmet går
til hvile med høsten i sin favn.
Det var sådan en fletten sammen af linjer fra vores mest
elskede sensommersange og
salmer. Om modenhed, det fuldendte, om det at sige TAK for
det daglige brød, sige tak for, at
det er lykkedes, endnu en gang,
at få Guds gaver ind i lade og lo
– hvor virksomhed og velstand
gro.
Elskede sensommersange, hvorfor synger vi salmer og
sange som ”Nu falmer skoven”
og ”nu er det længe siden”, som
mest handler om den konkrete
høst ude på landbrugsjorden?
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Præsten har ordet
TAK for velkomsten.
Søren og jeg vil gerne sige mange tak for den
venlige modtagelse i Stoholm og Kobberup sogne.
Tak for en dejlig dag den 19. maj med indsættelse i begge kirker, tak for gaver og gode ord i den
anledning. Tak til menighedsrådene for et indflytningsklart hus (og redskabsskur) på Irisvej, tak til
personalet for åbenhed og tålmodighed.
Vi synes, at vi allerede så småt er ved at blive en
del af det hele, men ved også, at der er et stykke
vej endnu. Men det kommer i rette sammenhæng. Og det glæder vi
os til.
Hilsen Søren & Anna-Christine Elming.

Og nu vi er ved velkomst…..
Når dette kirkeblad når ud i postkasserne, så er det ferietid, - og vi
ønsker alle en god sommer, og en god ferie, hvis man er så heldig
at skulle afsted på sådan en.
Men der er også grund til at sige VELKOMMEN HJEM FRA FERIE. For
så begynder alle aktiviteterne igen.
Velkommen til babyerne – babysalmesang begynder igen i september, velkommen til vores nye konfirmander –K-20, velkommen til
minikonfirmander, velkommen til koncerter, foredrag og fællesspisninger. Og efteråret byder også på en del gudstjenester, der skiller
sig lidt ud fra søndagens traditionelle højmesse: Høstgudstjenester i
pastoratets 3 kirker, gudstjeneste med brugsanvisning, aftenandagter og Alle Helgens gudstjenester.
Det hele kan der læses mere om på de næste sider. Dog, ikke alle
aktiviteter er på plads ved redaktionens slutning. Så hold øje med
hjemmesiden, opslag i kirken og annoncer i ugeavisen.
/ACE
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MINIKONFIRMANDER.
Alle børn, der i skoleåret 2019-20 går i 3. klasse indbydes til at
være minikonfirmand. For Stoholms 3. klasser foregår det i Stoholm
kirke og kirkecenter, og for børnene i Kobberup sogn, som går på
Nr. Søby skole, foregår det i Kobberup Kirke og sognehuset, som
ligger lige ved siden af.
Vi planlægger også noget for dem, der går i 4. kl. på Nr. Søby skole
efter sommerferien, for de fik ikke invitation til minikonfirmand, da
de gik i 3. klasse.
Hvornår de forskellige klasser skal i gang kommer der besked om
i løbet af efteråret. Menighedsrådene går lige efter sommerferien
i gang med at søge en ny medarbejder, som blandt meget andet
netop skal være den faste voksne på alle minikonfirmandhold. Men
Anna-Christine kommer også, af og til

🙂

Hold øje med hjemmesiden.
Vi glæder os til at få kirkerne fulde af glade børn.
Hilsen alle os i Stoholm og Kobberup kirker.

KOBBERUP KONFIRMANDER:
Undervisningen begynder uge 37: den 11. september. Efter skoletid bliver I kørt i bus fra skolen til Kobberup kirke og sognehus. Og
når undervisningen slutter (ca. 14.15) kører bussen jer tilbage til
skolen.
Der kommer nærmere besked til jer via forældre intra, - også indbydelse til forældremødet, som bliver afholdt enten lige inden start
eller lige efter start.
Sæt allerede nu X ved den 9. oktober – den dag har vi hele
eftermiddagen til konfirmandundervisning, og inviterer forældrene
til at komme i kirken kl. 16.30 for at høre resultatet af dagens
anstrengelser.
Jeg glæder mig til at møde jer.
Hilsen Anna-Christine Elming.
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KONFIRMAND 2020 (K-20)
STOHOLM KONFIRMANDER:
Undervisningen starter tirsdag den 27. august 2019 – det er i uge
35.
I kommer lige efter skoletid kl. 14.00 over i kirkecenteret, og 7. a
møder her Anna-Christine, som de skal undervises og konfirmeres
af, og 7. b. møder Malene, som de skal undervises og konfirmeres
af. I får fri kl. 15.30.
Og så går vi ellers i gang, - vi har meget vi skal nå inden den store
dag i foråret 2020.
For 7. a´s vedkommende har vi set hinanden SØNDAG DEN 25.
august kl. 14.00 i Stoholm kirke til ”GUDSTJENESTE MED BRUGSANVISNING”. Det er en gudstjeneste, hvor vi forklarer undervejs,
hvad vi gør og hvorfor vi gør, som vi gør, og det kan være meget
nyttigt for konfirmanderne at vide, for kirkegang hører jo med til
konfirmandforberedelsen.
Efter gudstjenesten er der kaffe/saftevand m. kage til alle konfirmander og forældre (søskende er også velkommen) – og så holder
vi et lille orienteringsmøde om forløbet og konfirmationen.
7.b bliver orienteret om deres forældremøde på et lidt senere
tidspunkt.
Jeg håber, at se alle mine konfirmander og deres forældre denne
dag.
Og jeg glæder mig til at komme i gang med en ny årgang konfirmander – et nyt sted.
Hilsen Anna-Christine Elming.
PS: Gudstjenesten er selvfølgelig åben for ALLE – også dem, der
allerede kender gudstjenestens gang. Brugsanvisningen kan man så
bare lukke ørene for.
Som noget nyt skal forældre til de børn, der skal konfirmeres i 2020,
tilmelde deres børn til konfirmationsforberedelse med NemID, via link på
hjemmesiden. Ved fælles forældremyndighed skal begge forældre give samtykke til tilmeldingen.
Hvis dit barn er døbt i udlandet eller et andet kristent trossamfund, skal du
bruge en kopi af dåbsattesten.
Den digitale konfirmandtilmelding er åben mellem 1. april og 30. september,
og du kan tidligst tilmelde dit barn året før konfirmationen.
Du kan finde et link til tilmeldingssystemet på hjemmesiden:
Stoholm-Kobberup-sogne.dk
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Gudstjenesteliste
Dato og navn
25-08-2019
10. søndag efter trinitatis

Kobberup

Stoholm
Feldingbjerg (F)

10.30
AC

14.00
Konfirmandgudstj.
AC

01-09-2019
11. søndag efter trinitatis
08-09-2019
12. søndag efter trinitatis

Gudstjenesteliste

10.30
AC
10.30
Høstgudstjeneste
AC

15.00 (F)
Høstgudstjeneste
AC

15-09-2019
13. søndag efter trinitatis

10.30
MD

22-09-2019
14. søndag efter trinitatis

14.00
Høstgudstjeneste
AC

29-09-2019
15. søndag efter trinitatis

10.30
Barbara Landmark

Tirsdag
den 01.10.2019

19.30
Aftenandagt
AC

06-10-2019
16. søndag efter trinitatis

10.30
AC

13-10-2019
17. søndag efter trinitatis

10.30
AC

9.00
AC

20-10-2019
18. søndag efter trinitatis

10.30
AC

27-10-2019
19. søndag efter trinitatis

9.00
Malene Dahl

03-11-2019
Alle helgens dag

10.30
AC
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19.00
AC

Dato og navn

Kobberup

Stoholm
Feldingbjerg (F)

10-11-2019
21. søndag efter trinitatis

10.30
Barbara Landmark

Der henvises til Kobberup

17-11-2019
22. søndag efter trinitatis

9.00
Inger Pettersson

24-11-2019
Sidste søndag i kirkeåret

10.30
AC

01-12-2019
1. søndag i advent

10.30
AC

Julekoncert
19.30

08-12-2019
2. søndag i advent

Julekoncert
19.30

10.30
AC

AC: Anna-Christine Elming, MD: Malene Dahl

Gudstjeneste på
Birkegården
5. september
19. september
3. oktober
17. oktober
7. november
21. november
alle dage kl. 14.15
Alle er velkomne

Deadline til næste nummer af
kirkebladet er: 8. oktober

Kollektindsamling i Stoholm og
Kobberup:
Hvad der lægges i kirkernes indsamlingsbøsser i efteråret går til:
Danmission.
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Efterårets aktiviteter:
Efteråret byder på mange spændende møder med foredrag, fællesspisning, koncerter mm. Aktivitetsudvalgene i Stoholm og Kobberup
sogne er ved redaktionens slutning endnu ikke klar til at annoncere
hvad og hvornår. Et præsteskifte sætter i den grad tingene på stand
by for en tid, men vi når det alt sammen. Når vi er klar, vil vi trykke
en aktivitetskalender, som man kan tage med hjem fra våbenhuset –
ligesom alle arrangementer vil være annonceret på hjemmesiden.

Babysalmesang i Stoholm
Mandag den 2. september kl.
10.00 starter et nyt hold babysalmesang op i Stoholm kirke.
Som de foregående hold er det
Trine Jensen-Gadegaard, som synger og spiller med de små og deres
mødre/fædre.

Høstgudstjenesterne finder sted:
8. september kl. 10.30 i Kobberup kirke og
kl. 15.00 i Feldingbjerg kirke.
22. september kl. 15.00 i Stoholm kirke.
Alle tre gudstjenester vil følge traditionerne.
Det vil Alle Helgens gudstjenesterne også. Det er den 3. november, i Kobberup kirke kl. 10.30 og i Stoholm kirke kl. 19.00. Korene
medvirker, sammen med solister, der vil være stille-tid og kirkerne vil
være fulde af levende lys, - lys for dem vi hver især savner – lys, der
skal mane vore bedste minder om vore døde frem i vore tanker.

Har du og din baby lyst til at være med, skal du tilmelde jer på kirkekontoret på tlf. 97535111 eller på mail: BBU@km.dk. Der er plads til
10 på et hold, og der fordeles efter “først til mølle”-princippet.

Kirkekor ved Kobberup og Stoholm Kirker
Voksenkoret øvert hver tirsdag aften og deltager
ved nogle gudstjenester og bl.a. julekoncerterne.
Har du lyst til at være med kan du henvende dig
til:
organist Rita Rózkó, tlf. 97 58 40 53
Børnekoret:
Rita sender invitationer ud til børn i 3.-8. klasse
når børnekoret starter på en ny sæson.

Julekoncerter i sognene:
Og så vil der en gang i mellem være en aftenandagt, som erstatning
for en manglende søndags gudstjeneste. Det kan være svært i feriemånederne at få en gudstjenesteliste til at hænge sammen, selvom
vi er 5 præster i Fjends-teamet, for der er jo tilsvarende mange kirker
Aftenandagterne vil ikke altid være med prædiken, ligesom søndagsgudstjenesterne. I stedet for vil vi høre flere bibellæsninger, synge
lidt mere, høre Ritas dejlige orgelspil og forsøge at finde fred og ro til
egne tanker midt i en travl hverdag. Jeg håber, at ordningen vil blive
positivt modtaget.
/ACE

🙂
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1. søndag i advent, den 1. dec. kl. 19.30 i Stoholm
Kirke
og 2. Søndag i advent, den 8. december kl. 19.30 i
Kobberup Kirke
Traditionen tro er der både lokale kræfter— Kobberup Kirkes børnekor, Stoholm Kirkes Voksenkor—
og solister udefra, som synger og spiller danske
julesalmer og engelske Christmas Carols.
Menigheden får selvfølgelig mulighed for at synge
med på nogle af de dejlige julesalmer. Efter koncerterne byder
menighedsrådet på kaffe.
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Fælles arrangementer
Foredrag med strikkerebellen Mette Larsen
Har du lyst til at slippe grænserne og prøve noget nyt – give slip på
regler og alt, hvad du har lært om, hvad man kan og ikke kan inden
for strik?
Onsdag den 11. september kl. 15.30 - 17.30
Sted: Stoholm Bibliotek, mødelokale1
Entré: 30 kr. inkl. kaffe og kage

Konfirmandjubilæum
Står du og dit konfirmandhold for at skulle holde jubilæum for konfirmationer i Stoholm kirke, skal I være velkomne til at indtage en
kop kaffe i kirkecentret. Lokalet kan reserves ved at ringe til kirkekontoret på tlf. 97535111.

*

Arr.: SI-KI garn og helse, LOF, Stoholm Menighedsråd, Sport på tværs, Borgerforeningen v/Trivselspiloterne og Biblioteket
’Syng med mig’ v/Palle Kjeldgaard
Det er umuligt at være vred, når man synger, og fællessang binder
mennesker sammen.
I disse år oplever fællessangen en opblomstring med en række
nationale tiltag fx Alsang i 2020. Højskolesangbogen danner rammen denne aften, hvor Musikfagskoleleder Palle Kjeldgaard synger
for.
Pianist er Lone Brix Hessellund.
Tirsdag den 24. september kl. 19 - 20. Efterfølgende er der hygge og kaffe
Sted: Stoholm Kirkecenter, Kirkevej 2, Stoholm
Pris: 30 kr. inkl. kaffe og kage

*

Arr.: Kulturskolen Viborg, Stoholm Menighedsråd, Sport på tværs, Borgerforeningen
v/Trivselspiloterne og Biblioteket.
Rosa uden filter
Mød Rosa fra uden filter i et foredrag der handler om at bevare
sindet åbent og holde fast i evnen til at glædes over både store og
små ting i hverdagen.
”Få det bedste ud af livet” er Rosas motto.
Mandag den 21. oktober kl. 19 - 21
Sted: Stoholm Fritids og kulturcenter, Søndergade 56 7850
Stoholm
Entré: 100 kr.

*

Arr.: Fjends Egns Historiskforening, Stoholm Menighedsråd, Sport på tværs, Borgerforeningen v/Trivselspiloterne, Stoholms Fritids- og kulturcenter og Biblioteket
Der kan købes kaffe og kage i pausen.

*

Billetter til ovenstående kan købes på viborgbib.dk eller på biblioteket

Julekoncert med Viborg Big Band
Igen i år spiller Viborg Big Band julen ind med swingende jazzmusik i hallen i Stoholm.
Dirigent: Ebbe Ringblom, Solist: en overraskelse
Tid: Tirsdag 3. december kl. 19.00-21.00
Sted: Stoholm Kultur- og Fritidscenter
Fri Entré
Arr.: Stoholm Kultur- og Fritidscenter, Stoholm Menighedsråd, Sport på Tværs, Borgerforeningen (Trivselspiloterne) og Biblioteket.

10

Fællesspisning
Der vil også i den kommende sæson blive afholdt fællesspisninger i
kirkecentret i Stoholm.
I efteråret er der planlagt følgende datoer:
27. september
1. november og
29. november
Alle dage kl. 18.00
Tilmelding til kirkekontoret senest
mandagen før. Alle bidrager med 30 kr. til maden.

Kirkelige handlinger
På grund af den nye persondataforordning udgår “kirkelige
handlinger” i dette nr. af bladet.
Vi afventer et svar fra Kirkeministeriet som arbejder på en
aftale, så de kirkelige handlinger fremover kan sættes i, uden
problemer. Indtil da må vi undvære.

Kunst i Stoholm Kirke

Bladudvalg
Sognepræst Anna-Christine
Elming (ansvarshavende),
Karin Clemmensen, Kobberup,
Pia Fruergaard, Stoholm

Resten af året udstiller Svend
Aage Steffens, Hemmet, sine
malerier i Stoholm Kirkecenter.
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Vejviser for Stoholm - Kobberup sogne
Kirkekontor
Åben: Mandag, tirsdag og onsdag
kl. 10-13, torsdag fra 14-17.
Kordegn Bente Bundgaard
Kirkevej 2, 7850 Stoholm
tlf. 97 53 51 11
E-mail: stoholm.sogn@km.dk
kobberup.sogn@km.dk

Henvendelse ang. nye attester, navngivning
og navneændring.
Lån /udleje af Kirkecentret i Stoholm.
Henvendelser om dåb, vielser og begravelser
kan også rettes til præsterne. Henvendelser
vedr. kirkegården rettes til graveren.

Sognenes præster
Anna-Christine Bruhn Elming, Irisvej 16, 7850 Stoholm
tlf. 29 33 62 92, e-post: ACE@km.dk
Malene Dahl, Præstebakken 9, Sparkær, 8800 Viborg
tlf. 29 33 64 07, E-post MALDA@km.dk
Mandag er præsternes fridag. Kontakt Viborg Domprovstis vagttelefon 70 22 03 03

Stoholm

Kobberup

Menighedsrådsformand
Ejner Skovhus
Gamskærvej 9
7840 Højslev
Tlf. 97 54 20 29

Menighedsrådsformand
Sonja Laursen
Agertoften 1, Tastum
7850 Stoholm
Tlf. 97 54 19 47

Graver
Jan Langballe
Mobil 22 75 70 63
langballejan@gmail.dk

Graver
Tage Laursen
Mobil 23 23 60 57
97542095@mail.dk

Kirkeværge
Anna Marie Rasmussen
Nr. Søbyvej 16, Thorsø
7850 Stoholm
Tlf. 26 29 67 14

Kirkeværge
Alice Laursen
Liljevej 23
7850 Stoholm
Tlf. 50 90 89 54

Vejviser kirkelige
organisationer
KFUM/KFUK Stoholm
Børn og unge:
Martin Harregaard
Tlf. 97 54 14 58

Voksne og familer
Minna Sørensen
Tlf. 97 54 21 88
Formand: Mie Harregaard,
Tlf. 97 54 14 58

FDF Stoholm
Formand Kirstine Boe Jensen
Tlf. 97 54 51 40
Vil du vide mere om FDF Stoholm,
så kontakt formanden eller find os
på
www.fdf.dk/stoholm eller Facebook
– FDF Stoholm

