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Stoholm - Kobberup Pastorat

I Klaksvig kirke på Færøerne hænger en række fascinerende træmosaikker. Bænkene skulle skiftes ud og en lokal
kunstner og en af underviserne på den lokale håndværkerskole gik i gang med sav og farver og fantasi, og skabte 10
billeder fra Jesu livshistorie, alle med en diameter på 135
cm. Alle billeder indeholder en lille hverdagsting fra nutiden. Man skal helt tæt på for at opdage, hvad det er. På
dette billede er det stjernerne, de små lysende prikker,
som er små messingknager som dem vi kender til at hænge vores nøgler på. (Se forsiden)
Det der dog skinner klarest i dette julebillede er den skinnende hvide stjerne om barnets hoved. Det besynderlige er
at stjernen slet ikke er der, den ses kun fordi der er skåret
ud omkring den og den hvide baggrund skinner igennem.
Både julen og påsken er farverige og komplekse historier,
vi kender godt. Vi kan tænke, der er ikke noget nyt at hente der. Alligevel kan der ske noget overraskende, når nye
hænder samler gamle stumper; en knagerække bliver til
en stjernehimmel, gamle bænke bliver Jesus liv. Det, der
fremstår mest lysende klart, er det, der er indrammet af
dygtigt håndværk, men egentlig slet ikke er der.
I Kobberup kirke er den gamle altertavle sendt til renovering og 5. klasse på Nr. Søby skole hjælper os med en midlertidig. Vi glæder os til at se hvilke stumper de har fundet
frem og sat sammen til os.
Skal præsten fortælle os noget nyt til jul og til påske? Eller
er den gamle historie, der gentages, høres og formes af de
stumper og de tanker vi selv bærer rundt med, det vi har
mest brug for?
Kære konfirmander, minikonfirmander, ja alle jer jeg snakker med til dåb, begravelser, gudstjenester og sammenkomster, tak for alle de stumper I deler med mig, om troen, om livet, om Gud og hans søn, om meningsløshed og
lidelse, om fødsler og stor glæde, om død og opstandelse.
Også de stumper danner ofte lysende stjerner.
Glædelig jul, godt nytår!..........og når tiden
Else K. Bjerg
er inde - glædelig påske!
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Kom og se!
1. søndag i advent i Kobberup kirke er altid lidt
speciel, konfirmanderne hjælper til og kommer
med gode ideer. I år vil vi også have en helt ny
altertavle, på den gamles plads, som vi gerne vil
invitere alle til at komme og se nærmere på.

Julekoncerter i sognene:
1. søndag i advent, den 3. dec. kl. 19.30 i Stoholm Kirke
og 2. Søndag i advent, den 10. 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, engelske Christmas Carols og satser fra
Händels Messias. Menigheden får selvfølgelig mulighed for at
synge med på nogle af de dejlige julesalmer. Efter koncerten byder menighedsrådet på kaffe.

Musik-gudstjeneste d. 17.dec. kl. 10.30:

3. søndag i advent får Stoholm kirke besøg af provstibandet Trio solis, som vil stå for musikken gennem
hele gudstjenesten.
Trio Solis medbringer kontrabas, fløjte og klaver og giver dermed et musikalsk tvist til denne festlige adventssøndag.

Med Hellig-tre-konger slutter julen i kirken, vi tænder
et specielt lys og vender blikket ud i den store verden.
Efter gudstjenesten den 7. januar kl.14 i Stoholm
kirke, byder menighedsrådet på kaffe og Else Højvang fortæller om 27 år i Tanzania, om folkeoplysning
og menighedsliv og om livet på en husholdningsskole.
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Det er for børn:
Den 10. dec afslutter minikonfirmanderne deres forløb i Stoholm
kirke og kaster lys over gudstjenesten 2. søndag i advent.
Samme dag inviteres de 4-årige til
at komme og få en børnebibel ved
gudstjenesten kl. 10.30 (og skulle
nogen ved en fejl ikke have modtaget en invitation, så bare kom)

Til gudstjenesten kl.10.30 den 7. jan er

der uddeling af børnebibler i Kobberup kirke
og der inviteres både de 4 og de 5-årige til at
komme.
Sidste vinter var kirken lukket og vi har ikke
glemt at der er nogen der
har måttet vente længe. Alle er
velkomne med forældre, bedsteforældre,
søskende eller faddere, dem man gerne vil huske sin dåb sammen med.

Fastelavnssøndag 11.februar inviteres alle på fastelavnsboller efter gudstjenesten kl.10.30 i Stoholm Kirke. FDF sørger for tønder, en lille i kælderen til de
mindste, og en større udenfor, til dem med
lidt flere kræfter og sving i køllen. Kom gerne udklædt, eller helt som dig selv, alle er
velkomne til at være med eller kigge på.
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Hele påsken for hele familien

I forbindelse med afslutningen af minikonfirmandernes undervisning i Kobberup inviteres alle til en børnevenlig gudstjeneste,
hvor vi når igennem hele påskens begivenheder.
Det foregår fredag den 23. marts kl. 16 i Kobberup kirke.

Kobberup inviterer til skærtorsdagsmiddag!
29. marts kl.18.00 i kirkehuset.

Disciplene spiste sammen den aften, fordi det var en del af deres påsketradition. Det var en historisk begivenhed de fejrede, at de engang
ved Moses og Guds hjælp var blevet befriet fra slaveri i Egypten, og en
del af den tradition var at spise lam sammen med familie og naboer. Vi
serverer både lam og kylling og et enkelt glas vin. Efter middagen er
der altergangsgudstjeneste i kirken kl.19.30. De der hellere vil spise
hjemme eller invitere familie og venner på mad derhjemme er også
velkomne til først at komme til gudstjenesten.
Vi beder om tilmelding til middagen senest torsdag den 22.
marts til kirkekontoret eller sognepræsten.

Alle bidrager med 30 kroner til maden.

En frisk travetur til Feldingbjerg 2. påskedag
Teksten denne dag handler om disciplene, som skyndte sig ud til graven.
Vi giver os lidt bedre tid, mødes og
drikker kaffe kl.9.00 i Kirkecentret i
Stoholm og følges ad de ca. 4 km til
Feldingbjerg. Alle andre på cykel, i bil
eller med løbesko er også velkomne til
gudstjenesten i Feldingbjerg
kl.10.30, som markerer, at kirken
igen er åben efter vinteren.
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Gudstjenesteliste
Dato og navn

Kobberup

3-12-2017
1. søndag i advent

10.30
Else Bjerg
og konfirmander

10-12-2017
2. søndag i advent

19.30
Koncert

17-12-2017
3. søndag i advent
24-12-2017
Juleaften/4. søndag i advent

14.45
Else Bjerg

25-12-2017
Kristi fødselsdag/Juledag
26-12-2016
2. juledag
31-12-2016
Nytårsaften
01-01-2018
Nytårsdag
07-01-2018
1. søndag efter Helligtrekonger
14-01-2018
2. søndag efter Helligtrekonger
20-01-2018
lørdag
21-01-2018
3. søndag efter Helligtrekonger
28-01-2018
Søndag septuagesima

14.00
Else Bjerg

15.00
Else Bjerg
10.30
Else Bjerg
børnebibler

Stoholm
Feldingbjerg (F)
19.30
Koncert +
tekstlæsning
10.30
Jørgen Husted og
Else Bjerg
Minikonfirmander
Børnebibler
10.30
Malene Dahl
m.provstiband
13.30 (F)
16.00
Else Bjerg
15.30
Else Bjerg
10.30
Inger Pettersson
16.00
Else Bjerg

14.00
Else Bjerg
H3K-møde
10.30
Else Bjerg

10.30
Barbara Landmark
9.00
Malene Dahl
10.30
Else Bjerg
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Gudstjenesteliste
Dato og navn

Kobberup

Stoholm
Feldingbjerg (F)

04-02-2018
Søndag seksagesima
11-02-2018
Fastelavns søndag
18-02-2018
1. søndag i fasten
25-02-2018
2. søndag i fasten
04-03-2018
3. søndag i fasten
11-03-2018
Midfaste

10.30
Malene Dahl

9.00
Inger Pettersson
10.30
Else Bjerg
9.00
Else Bjerg
9.00
Malene Dahl
10.30
Else Bjerg
9.00
Else Bjerg
sogneindsamlig
10.30
Else Bjerg

18-03-2018
Mariæ bebudelsesdag
23-03-2018
fredag

25-03-2018
Palmesøndag
29-03-2018
Skærtorsdag
30-03-2018
Langfredag
01-04-2018
Påskedag
02-04-2018
2. påskedag
08-04-2018
1. søndag efter Påske

10.30
Else Bjerg
19.00
Barbara Landmark

10.30
Else Bjerg

16.00
Børnegudstjeneste
med minikonf. /Else
Bjerg

19.30
Else Bjerg

10.30
Else Bjerg

9.00
Malene Dahl
10.30
Else Bjerg
9.00
Malene Dahl
9.00
Else Bjerg
10.30 (F)
Else Bjerg
10.30
Else Bjerg

Kirketaxi:
Der kan bestilles kirketaxi til alle gudstjenester, ved at ringe til Mønsted Turistbusser på tlf. 86 64 52 44.
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Nyt varmeanlæg
Kobberup kirke har i oktober – november fået installeret et nyt varmeanlæg i stedet for det gamle, som jo gik i stykker sidste sommer. Det
nye anlæg består af en varmepumpe som skal holde en grundvarme i
kirken. Udedelen er monteret i loftrummet oven over kirken og inderdelen er sat ned i kælderen i stedet for det gamle oliefyr. Der er monteret el-varmekassetter under bænkene samt el-radiatorer i koret og
ved orgelet. I forbindelse med fornyelse af varmeanlægget, er den
gamle isolering på loftet også blevet udskiftet.

Altertavlen
Når Kobberup kirke tages i brug
igen, efter at der er blevet installeret nyt varmeanlæg, bliver det
uden den gammel kendte altertavle, som er sendt til restaurering
Denne restaurering sker, fordi der
ved Nationalmuseets konsulents
besigtigelse af kirkens inventar i
forbindelse med ansøgning om tilladelse til at udskifte det gamle varmeanlæg, blev konstateret at altertavlen var i meget dårlig stand idet
der var udtørringsskader på træet
og bemalingen var ved at skalle af.
Desuden var den meget snavset
p.g.a. mange års brug af stearinlys
og andet snavs som har sat sig på
tavlen i årenes løb.
Altertavlen blev taget ned af konservatorer fra Nationalmuseet i uge 43
og sendt til Nationalmuseets Konservering og restaureringsværksted i
Brede ved Kgs. Lyngby. Her vil den i løbet af de næste måneder blive
sat i stand. Det løse maling vil blive sat fast, revner i træværket vil blive sat sammen og hele forsiden vil blive renset for sod og snavs. Hele
dette arbejde forventes at vare til hen på foråret 2018.
Midlertidig altertavle
I den periode hvor den gamle altertavle er væk, vil der blive opsat en
midlertidig altertavle, som er fremstillet til kirken af 5. klassernes
Håndværk og Design hold, på Nr. Søby skole. Værket er fremstillet dels
af træ og dels af tekstil/filt. Den nye altertavle tages officielt i brug første søndag i advent.
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Tusind tak for hjælpen.
En stor tak til de damer som har været så søde at strikke dåbsklude til
os. Forældrene har taget godt imod dem, det er også kommet i gang i
mange andre sogne. Vi har nu til det første år, så jeg vil vende tilbage
til jer når vi får brug for dåbsklude igen. Det har været rigtig hyggeligt.
Mvh. Bente Sørensen
Hvis der er nogen som har lyst til at lave håndarbejde sammen med
andre, er det muligt hver torsdag kl 13 i Kirkecenteret i Stoholm. Der
mødes nogle søde damer som hygger sig, de strikker og hækler eller
laver andet håndarbejde, så gør det du har lyst til. Kom og vær med.
Hver anden mandag mødes en anden gruppe ”flittige hænder” og strikker for Røde Kors. Det strikkede sendes til steder i verden hvor der er
behov for hjælpen. Der strikkes af genbrugsgarn som udleveres på
strikkedagene. Har du lyst til at være med kan du kontakte Birte Søndergaard, på tlf. 97541901.

Sogneindsamling 11.marts De indsamlede penge gør en konkret forskel for verdens fattigste. Folkekirkens Nødhjælp, arbejder ud
fra princippet 'hjælp til selvhjælp'. De arbejder i 24 lande med katastrofehjælp, minerydning, menneskerettigheder og bæredygtig udvikling. For 14 millioner (sidste års resultat) kan vi give:
400.000 mennesker midlertidigt
husly efter en katastrofe

80.000 familier en køkkenhave,
der sikrer mad og indtægt

Har du tid og lyst, har vi brug for flere indsamlere. Du kan tilmelde dig til Sune Frederiksen på tlf. 41431210, til kirkekontoret
eller møde op på dagen, efter gudstjenesten i Stoholm

Kobberup Kirkehus er også dit –
hvad skal der ske?
Vi vil som menighedsråd i Kobberup gerne vide,
hvad du/I ville ønske foregik her i sognet. Skriv
en mail til os, hiv fat i et menighedsrådsmedlem, skriv en seddel i Våbenhuset, når du kommer forbi. Vi vil
gerne ende med en lang ønskeseddel og modtager også gerne
kommentarer, ris og ros.
Mange hilsner Kobberup menighedsråd
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Gudstjeneste på
Birkegården
alle dage kl. 14.15
7. december
21. december
4. januar
18. januar
1. februar
15. februar
1. marts
15. marts
Alle er velkomne.

Ses vi til fællesspisning
i Stoholm kirkecenter?
Efter nytår bliver det, 19. jan.,
23. febr. og 16. marts. Alle dage kl. 18.00
Alle er velkomne, en gruppe frivillige laver
lækker mad, alle bidrager med 30 kr.
Efter maden synger vi lidt og får en kop
kaffe. En god anledning til at møde nye
og kendte mennesker.
Af hensyn til madlavningen beder vi om
tilmelding til kirkekontoret 97535111
senest mandagen før.

Jordmødre i Fjends
Tidligere overlæge ved Viborg sygehus, Magne Juhl er dedikeret
slægtsforsker og lokalhistoriker. Han har gennem flere år forsket i tidligere tiders jordemødre og udøvelsen af deres erhverv.
Hør hans spændende foredrag torsdag den 22. februar kl. 19.
Stoholm Bibliotek, ”Den gamle Rådssal”, Iglsøvej 5
Entre 60,00 kr. inkl. Kaffe/the
Arrangør: Fjends Egnshistoriske Forening, Æ Fjandboarkiv, Sport på
tværs, Stoholm Menighedsråd, Biblioteket og Borgerforeningen
(Trivselspiloterne)

Kirkekor ved Stoholm Kollekt indsamling i Stoholm og Kobberup kirker
og Kobberup Kirker
Koret øver hver tirsdag aften.
Har du lyst til at være med kan
du henvende dig til:organist Rita
Rózkó, tlf. 97584053

Hvad der lægges i kirkens indsamlingsbøsser i våbenhuset, i julen
går til Børnesagens Fællesråd, i
nytåret til Bibelselskabet

Babysalmesang: nyt hold igen fra uge 8.
Tilmelding til kirkekontoret.
Du kan finde flere informationer på hjemmesiden.
Stoholm-Kobberup-sogne.dk.
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Kirkelige handlinger
Kobberup Sogn

Stoholm sogn

Døbte i Kobberup kirke
08.07. Asger Rauff Kortegaard
26.08. Marie Andrea ØstergaardMøllenberg
10.09. Andreas Brinch Bodilsen
07.10. Elton Emil Lynge Rødsgaard
08.10. Laura Toft Vestbjerg
08.10. Emma Kvorning Poulsen

Døbte i Stoholm og
Feldingbjerg kirker

Viede/velsignede

Døde/Begravede

08.07. Stine Rauff Kortegaard og
Morten Rauff Hansen
26.08. Lise Strøm Jørgensen og
Jimmi Kaas Jørgensen
07.10. Mathilde Lynge Rødsgaard
Jeppesen og Rene Simon
Lynge Larsen

Døde/Begravede
22.06. Karl Andersen, 81 år
25.10. Christen Melchior Christensen 70 år

Bladudvalg

02.07. Sebastian Søndergaard Fly Løhr
06.08. Otto Skovhus Frølund
13.08. Wilfred Konge Lund

Viede/velsignede
08.07. Rikke og Michael Nørris Jensen
30.06.
06.07.
08.07.
21.07.

Martha Marie Mørk, 92 år
Elsa A. Larsen, 78 år
Frits Østergaard Stilling, 71 år
Bengte Solvejg Clemmensen, 82
år
26.07. Bent Davidsen, 85 år
05.08. Vagn Østergaard, 83 år
12.08. Karl Gotfred Jensen, 96 år
19.08. Knud Erik Søndergaard, 69 år
30.08. Karen Dagny Lærke Pedersen,
87 år
30.08. Lis Jørna Klit Würtz, 81 år
08.09. Erling Pedersen, 76 år
22.09. Gert Henriksen, 78 år
06.10. Ane Sofie Madsen, 92 år
07.10. Anna Katrine Christensen, 95 år
13.10. Holger Marinus Jensen, 86 år
26.10. Else Nielsen, 85 år
28.10. Vagn Norup Torp, 92 år

Else Bjerg, Sognepræst
(Ansvarshavende)
Karin Clemmensen, Kobberup
Pia Fruergaard, Stoholm

Deadline til
næste nummer er:
5. marts 2018

Hjemmesiden
Den nye hjemmeside er nu godt i gang og vi håber der er mange som
vil besøge den. Vi modtager gerne ris og ros og gode forslag til yderligere forbedringer af siden.
Hjemmesiden hedder: www.Stoholm-Kobberup-sogne.dk
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Vejviser for Stoholm-Kobberup sogne
Kirkekontoret
Åben: Mandag, tirsdag og onsdag
kl. 10-13, torsdag fra 14-17.
Kordegn Bente Bundgaard
Kirkevej 2, 7850 Stoholm
tlf. 97535111
E-mail: stoholm.sogn@km.dk
kobberup.sogn@km.dk

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

Sognenes præster
Else Kaag Bjerg, Irisvej 16, 7850 Stoholm, Tlf. 97 54 27 11,
E-post: ELKB@KM.DK (træffes bedst mellem kl. 12 og kl. 13)
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 70220303

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
Udsigten 2
7850 Stoholm
Mobil 22 75 70 63
jan.langballe@sol.dk

Graver
Tage Laursen
Toften 9, Tastum
7850 Stoholm
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
Voksent arbejde/ Familie:
Minna Sørensen
Tlf. 97 54 21 88
Formand: Mie Harregaard
Tlf. 97 54 14 58
FDF Stoholm
Formand Kirstine Boe Jensen Tlf. 97545140
Vil du vide mere om FDF
Stoholm, så kontakt formanden eller find os på
www.fdf.dk/stoholm eller
Facebook – FDF Stoholm

