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Præsten har ordet
HVERDAGE………..
Så er det hverdag igen. Med skole,
arbejde, madpakker og kolde morgener. Slut med ferie og slut med
at sove længe og gøre lige hvad
der passer én. Nu er det ganske
almindelig hverdag.

De 10 spedalske bliver synet – de
var blevet raske, - det gik som
Jesus havde sagt, at det ville gå.
En af de 10 vender tilbage til Jesus
for at sige ham tak. Og Jesus spørger ham: ”Hvor blev de 9 andre
af? Er du den eneste, der synes
det er noget at takke Gud for?”

Hverdage kan man godt finde på
at sige en hel masse arrigt om, når
man længes efter fridage, fester
og gæster. Fortælle sig selv (og
andre), hvor fortravlede de hverdage er, hvor kedelige og slidsomme de kan være osv.

Kirkehunden Bernhard spørger:
”Skal vi ikke snart op i kirkerne igen og lege og
synge sammen med alle børnene? Jeg savner dem…”

Det kan ingen svare på. Og vi kan
godt høre fortællingen som en
påmindelse om, at vi skal huske
at takke Gud for livet. Hver dag.
Altså også på hverdage.

Men, er der noget vi har lært af
Corona-krisen så er det at LÆNGES efter en hel NORMAL hverdag.
En hverdag, hvor vi skal TIL noget
sammen med andre, en hverdag
hvor ikke alting udsættes eller
aflyses. Vi har savnet hverdagen,
den hel almindelige hverdag, rigtig
meget.

Men nu ligner det ikke Jesus at
være mopset eller forarget over
folks opførsel. Måske har han stået
med et stort smil og spurgt efter
de 9 andre. For han ved godt, hvor
de er gået hen. De er så jublende
glade over at have fået deres liv og
HVERDAG igen, at de har skyndt
sig hjem for hurtigst muligt at
genoptage deres normale liv sammen med deres familier og venner. Skyndt sig så meget tilbage
til hverdagen, at de glemte at gå
tilbage og sige tak til Jesus.

I Lukas evangeliet er der en fortælling om 10 spedalske, der engang
råbte efter Jesus, at han skulle forbarme sig over dem og gøre dem
raske. Det gør han, han siger til
dem, at de kan gå hen og lade sig
undersøge og få en attest på, at
de er raske, så de kan vende tilbage til deres liv og hverdag igen.
Spedalske led nemlig også af en
meget smitsom sygdom og var i
den grad sat i karantæne – de var
rent ud sagt udstødte.

Det kan jeg godt forstå. Og mon
ikke takken har været med i deres
aftenbøn resten af livet? Det tror
jeg.
ACE.
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Jo, det skal vi.
Lige så snart vi må være mange i kirken igen, og dagplejen og
børnehaverne, også igen må gå ud og være sammen med mange
andre. Men ingen ved, hvornår det bliver.
Men når den dag kommer, så genoptager vi både KRUDTUGLEKIRKEN for de 0-3 årige og børnegudstjenester for de 3-6 årige.
Vi sender besked til børnehaverne og dagplejen, når det bliver
forsvarligt.
Og til de børn, der ikke får besked ad den vej: HOLD ØJE MED
HJEMMESIDEN, www.stoholm-kobberup-sogne.dk – dér kommer
invitationen også.
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Høstgudstjenester.

KORT NYT:
Fællesspisningerne genoptages, såfremt
det bliver tilladt at fylde kirkesalen med glade
mennesker igen i efteråret. For nuværende
må der kun være 22 personer ad gangen, og
det er jo kun halvdelen af, hvad der gerne
kommer til fællesspisninger. Hvis det bliver
tilladt af mødes mange igen, så går vi efter
sidste fredag i måneden (september-november) med mindre
der foregår andre vigtige ting. Hold øje med hjemmesiden og
opslag i våbenhuset og kirkecenteret.

Foto Niels Drescher

I Kobberup har vi høstgudstjeneste den 6. september 2020 kl. 10.30.
Kirken vil være flot pyntet.
Efter gudstjenesten byder menighedsrådet på en let frokost, hvor vi
også vil hygge os med lidt ekstra fællessang, og afholde auktion/lotteri
over blomsterpynten fra kirken og andre gode sager. De penge det
indbringer lægger vi oveni det, der er samlet ind i kirken. Så HUSK at
have lidt mønter med i lommen.

Gudstjenester på Birkegården. I skrivende stund er plejehjem
stadigvæk lukkede for besøg/aktiviteter, med undtagelse af de
aller nærmeste pårørende. Derfor kan vi ikke oplyse, hvornår vi
kommer i gang med gudstjenesterne igen. Beboerne får besked,
når vi kan begynde – og jer, der bor uden for Birkegården: Hold
øje med opslag og hør om det på ”fra-mund-til-mund” metoden.

Samme eftermiddag er der høstgudstjeneste i Feldingbjerg kirke kl
14.00. Også her samles vi efter gudstjenesten om lidt hygge og lidt
spiseligt. Hvis de stramme regler for, hvor mange vi må være i kirken
fortsat gælder ind i september, så kan vi ikke være ret mange. MEN:
så holder vi den udendørs. Så påklædning efter vejret anbefales.
Og Stoholm har høstgudstjeneste søndag den 20. september kl. 14.00.
Efter gudstjenesten er der tradition for, at folkedanserne kommer og
giver en lille opvisning og derefter byder tilskuerne op til dans – det
håber vi kan gennemføres (udendørs) igen i år.
Byens borgere inviteres til at medbringe alt godt fra haver, drivhuse
og træer. Menighedsrådet serverer kaffe, boller og æblekage (20 kr.),
og alt det medbragte bortloddes.
Også i Stoholm samles der penge ind ved høstgudstjenesten.

Babysalmesang begynder 2. september. Tilmelding sker
ved henvendelse til Kirkekontoret (se kontaktoplysninger på
bagsiden.)
Der kan være 12 babyer på holdet. Og får du ikke en plads denne
gang, så prøv igen på næste hold, der starter februar 2021.

De indsamlede midler (fra alle 3 kirker) fordeles mellem Folkekirkens
Nødhjælp, Skive Soldaterhjem og Nikolajtjenesten.
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Kunst i kirkecenteret: I efteråret udstiller Frank Jørgensen.
Og det bliver dejligt af få billeder op igen. Vi har haft pause i
forår/sommer, - men der har jo heller ikke været nogen til at
nyde billederne, eftersom alle aktiviteter i huset har været lukket. Nu håber vi på normale tilstande.

Kirkekor ved Kobberup og Stoholm kirker
Voksenkoret øver hver tirsdag aften og deltager ved nogle gudstjenester, bl.a. julekoncerterne.

KONFIRMAND 2021.
Stoholm:
Vi byder velkommen til næste årgang konfirmander i Stoholm. Vi
begynder forberedelsen i uge 38, TIRSDAG den 15. september, - lige
efter skoletid, og det vil sige fra kl. 14 til 15.30.
Efter sommerferien kommer vi over på skolen og giver jer et infobrev, - det er også til jeres forældre. Der vil der stå en masse praktiske oplysninger om forældremøder, lokalefordeling, dage, der skal
reserveres og meget andet.

Børnekoret øver hver onsdag eftermiddag
efter skoletid.Har du lyst til at være med,
kan du henvende dig til:organist Rita
Rózko, tlf. 97 58 40 53

Jeres konfirmationsdag bliver:

Korene har ligget stille under Coronaen men
vi håber der snart bliver åbnet op, så der
igen kan synges frit.

Vi glæder os til at se jer og være sammen med jer.

Alle Helgen: I år er det 1. november vi fejrer Alle Helgen. I
Kobberup kirke kl. 10.30 og i Stoholm Kirke kl. 16.00. Kirkernes kor medvirker sammen med solister. Vi hører de tekster
fra Bibelen, der hører til på Alle Helgens dag, Der vil også være
stille-tid, og der er tændt levende lys overalt, hvor det er forsvarligt at placere lys. Så husker vi bedre, at Jesus sagde: I er
jordens salt, I er verdens lys… det er et godt minde at have
om dem, vi savner.

7.A den 25. april 2021
7.B den 2. maj 2021
Bedste hilsener Anja & Anna-Christine.
Kobberup:

🙂

Også velkommen til Kobberup-konfirmanderne

I skal også begynde forberedelsen i uge 38, og I skal komme på
ONSDAGE, første gang den 16. september kl. 12.20.
Der bliver bestilt bus til jer, den henter jer på Højslev Skole, og kører
jer tilbage til skolen, når vi er færdige.
I får info-brev med hjem, med oplysninger om dage, der skal reserveres, forældremøde osv.
Jeres konfirmationsdag bliver den 30. april 2021.
Jeg glæder mig til at se jer og være sammen med jer i Kobberup
kirke og sognehus.
Bedste hilsener Anna-Christine.
TILMELDING TIL KONFIRMATION 2021:
Tilmelding kan ske allerede nu og senest 1. september, ved brug af
NemID, via link fra hjemmesiden eller på Folkekirken.dk.
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Gudstjenesteliste

Gudstjenesteliste
Gudstjenesteliste

Dato og navn

Kobberup

Stoholm
Feldingbjerg (F)

Dato og navn

Kobberup

Stoholm
Feldingbjerg (F)

23-08-2020
11. søndag e. trinitatis

10.30
Anna-Christine Elming

14.00
Anna-Christine Elming

08-11-2020
22. søndag e. trinitatis

10.30
Barbara Landmark

9.00
Anja Nadybal

29-08-2020
Lørdag

9.30 og 11.00
Anna-Christine Elming
Konfirmationer

30-08-2020
12. søndag e. trinitatis

10.30
Anna-Christine Elming

06-09-2020
13. søndag e. trinitatis

10.30
Høstgudstjeneste
Anna-Christine Elming

14.00 (F)
Anna-Christine Elming

13-09-2020
14. søndag e. trinitatis

9.00
Barbara Landmark

14.00
Bent Ole Pedersen
14.00
Høstgudstjeneste
Anna-Christine Elming

20-09-2020
15. søndag e. trinitatis
27-09-2020
16. søndag e. trinitatis

10.30
Anna-Christine Elming

04-10-2020
17. søndag e. trinitatis
11-10-2020
18. søndag e. trinitatis

9.00
Anna-Christine Elming
9.00
Anja Nadybal

9.00
Anna-Christine Elming

10.30
Anna-Christine Elming

18-10-2020
19. søndag e. trinitatis

10.30
Anna-Christine Elming

25-10-2020
20. søndag e. trinitatis

10.30
Anna-Christine Elming

01-11-2020
Alle helgens dag

10.30
Anna-Christine Elming
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16.00
Anna-Christine Elming

15-11-2020
23. søndag e. trinitatis

9.00
Inger Pettersson

22-11-2020
Sidste søndag i kirkeåret

10.30
Anna-Christine Elming

29-11-2020
1. søndag i advent

10.30
Anna-Christine Elming

19.30
Julekoncert

06-12-2020
2. søndag i advent

19.30
Julekoncert

10.30
Anja Nadybal

Information om menighedsrådsvalget 2020.
1. januar 2020 træder en ny valgform i kraft. Den nye valgform
indebærer, at alle menighedsråd
vælges på et møde

Mødet kaldes valgforsamlingen.
På valgforsamlingen afholdes valget til menighedsrådet.
Opstilling og valg af kandidater
foregår på mødet.
Kandidaterne præsenterer sig, der
er mulighed for debat, og der gennemføres skriftlig afstemning om
de opstillede kandidater.
Resultatet af afstemningen afgør,
hvem der er valgt til menighedsrådet.

den 15. september 2020.
Mødet afholdes i kirkecentret
kl. 19.00 for Stoholms vedkommende og for Kobberups vedkommende i kirkehuset ligeledes kl.
19.00.

De nye menighedsråd tiltræder 1. søndag i advent.
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Fælles Arrangemener
Kend din by: Besøg på Øko-gården 'Tastum Jersey'

Der er så skønt ude på landet, men hvornår har du sidst besøgt en
gård?

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 reserveres ved at ringe til
kirkekontoret på tlf. 97 53 51 11.

Svend Otto og Carina som ejer gården ’Tastum Jersey’ inviterer indenfor
og fortæller om gårdens historie og giver en rundvisning.
Gården leverer mælk til Mejeriet Thise, som på dagen byder på
smagsprøver.
Tid: Søndag den 13. september kl. 10.30 – 12.30
Fri entré, men med tilmelding
Sted: Vestre Skivevej 15, Tastum, 7850 Stoholm
Arr.: Stoholm Menighedsråd, Sport På Tværs, Borgerforeningen v/
Trivselspiloterne og Biblioteket

Frygt ikke - om at turde livet v/Kathrine Lilleør

Bekymringer, ulykkelige erfaringer og håbløshed sætter sig let fast.
Men hvordan lægger man fortiden bag sig og nyt håb for fremtiden?
Med udgangspunkt i eget liv, andres liv og eksempler fra den store
litteratur, taler Kathrine Lilleør om kønnenes forskellighed, tilgivelse
og uventet glæde.
Kathrine Lilleør er sognepræst ved Sankt Pauls i Nyboder og landskendt
for sine tv-prædikener og ikke mindst sit forfatterskab, der bl.a. tæller
bestsellere som "Kvinde, hvorfor græder du", "Kærlighed er" og "Tro
mod Tro" med Naser Khader.
Tid: Onsdag den 18. november kl. 19
Pris: 100 kr. I pausen kan der købes kaffe og kage
Sted: Stoholm Fritids- og Kulturcenter, Søndergade 56, 7850 Stoholm
Arr.: Ældre Sagen Fjends-Karup, Stoholms Menighedsråd, Sport På
Tværs, Borgerforeningen v/Trivselspiloterne, Stoholms Fritids- og
kulturcenter og Biblioteket
Billetter bestilles via viborgbib.dk,
http://billetter.bemaerkedage.dk/
eller på dit lokale bibliotek
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Kollekt/indsamling i Stoholm
og Kobberup:
Hvad der lægges i kirkernes indsamlingsbøsser i efteråret går til

Deadline til næste
nummer af kirkebladet er:
den 7. oktober.

Mission Afrika.

Bladudvalg

Kunst i Stoholm Kirke

Sognepræst Anna-Christine
Elming (ansvarshavende),

Her i efteråret udstiller Frank Jørgensen sine oliemalerier i kirkecentret.

Karin Clemmensen, Kobberup,
Pia Fruergaard, Stoholm

Interesserede udstillere kan
henvende sig til Anna Marie
Rasmussen.

MINIKONFIRMANDER I KOBBERUP –
EFTERÅR 2020.
Alle børn, der går i 3. klasse på Nr. Søby skole inviteres med på minikonfirmandholdet. Vi kommer ned på skolen efter sommerferien
med en indbydelse til børnene og oplysninger om de praktiske ting
til forældrene. Vi sørger for bustransport mellem skolen og kirken.
Vi starter i uge 35: TORSDAG den 27. august. I bliver hentet
ved skolen lige efter sidste time, og I bliver kørt tilbage til skolen,
når vi har haft 1½ time i kirken og sognehuset med fortælling, leg,
sang og andre spændende ting.

Vi glæder os til at se et stort hold glade børn i Kobberup kirke.
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Vejviser for Stoholm - Kobberup sogne
Kirkekontor
Åbningstider: Mandag, tirsdag og
onsdag kl. 10-13, torsdag kl.
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
Anja Nadybal, Præstebakken 9, Sparkær, 8800 Viborg
tlf. 29 33 64 07, E-post ANA@km.dk

Mandag er præsternes fridag. Kontakt Viborg Domprovstis vagttelefon 70 22 03 03

Stoholm
Menighedsrådsformand
Ejner Skovhus
Gamskærvej 9
7840 Højslev

Kobberup
Menighedsrådsformand

KFUM/KFUK Stoholm

Sonja Laursen

Bestyrelsen:
Mie Juul Harregaard
Tlf. 3048367
Minna Sørensen
Tlf. 97 54 21 88

Agertoften 1, Tastum
7850 Stoholm

Tlf. 97 54 20 29

Tlf. 97 54 19 47

Graver

Graver

Jan Langballe

Tage Laursen

Mobil 22 75 70 63

Mobil 23 23 60 57

langballejan@gmail.com

Vejviser kirkelige
organisationer

97542095@mail.dk

Kirkeværge

Kirkeværge

Anna Marie Rasmussen

Alice Laursen

Nr. Søbyvej 16, Thorsø

Liljevej 23

7850 Stoholm

7850 Stoholm

Tlf. 26 29 67 14

Tlf. 50 90 89 54

Anna Louise Nørgaard
tlf. 26201361

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

