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Præsten har ordet
Når dette nummer af kirkebladet
kommer i din postkasse, så står
påsken for døren. Påskeugen er
næsten lige så traditionsrig som
advent og jul. Dog falder påsken
forskelligt fra år til år alt efter,
hvornår 1. fuldmåne efter forårsjævndøgn viser sig.

på korset i morgen, og han giver
disciplene mange gode råd og
mange kærlighedserklæringer i
sin lange afskedstale. Men alle
ved, at ord har det med at blive
glemt. Men handlinger bliver i
vores erindring. Derfor giver Jesus
os også to handlinger i afskedsgave: Fodvaskningen og nadveren.

Men påske er påske uanset hvornår
den falder, og vi glæder os til en
række gudstjenester med sang og
musik, livs- og erfaringsnære fortællinger, og påskemorgens mange
gule blomster i kirken.

Det er igen Johannes evangeliet,
der fortæller.

PALMESØNDAG: Historien er lige
begyndt. Jesus og disciplene kommer til Jerusalem. Men inden de
kommer dertil, besøger de Lazarus, Martha og Maria. Martha sørger, som altid, for maden, mens
Maria finder på noget helt andet:
Hun salver Jesus i en vanvittig dyr
salve. Det forarger!
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Vi har tradition for fællesspisning
skærtorsdag aften. I år foregår den
i Kobberup, og efterfølgende er der
liturgisk gudstjeneste, hvor vi også
hører om begivenhederne natten
mellem torsdag og fredag.

Derefter kommer Jesus og disciplene til Jerusalem, hvor de modtages
af en jublende menneskemængde.
Der er ikke ende på begejstringen.
Det fortæller Johannes evangeliet.

LANGFREDAG: Det er en stille
og sørgelig dag. Der er ikke blomster på alteret, der er ikke tændt
levende lys. Flaget er på halv
stang. Salmer og tekster maner til
eftertanke, - det handler alt sammen om Jesu lidelse og død. Men
som Jesus havde sagt skærtorsdag
aften: En kort tid, så ser I mig ikke
længere, og atter en kort tid, så
skal I se mig… I skal græde og
klage, men verden skal glæde sig.
I skal sørge, men jeres sorg skal
blive til glæde…

I år er der afslutning på minikonfirmandforløbet i både Stoholm og
Kobberup kirker. Og jeg tænker, at
minierne vil gøre palmesøndags
fortælling endda meget levende
og nærværende for menigheden .

🙂

SKÆRTORSDAG: Jesus og disciplene spiser sammen for sidste
gang. Jesus ved, at han skal dø
2

Præsten har ordet
PÅSKEDAG: Ja, glæden vender
tilbage. Matthæus evangeliet fortæller, at da kvinderne kom ud
til graven, da var den tom. De
hører om opstandelsen, som de
på stående fod ikke ved hvad er.

Men de aner…. Jeres sorg skal
blive til glæde…
Hos os er kirken igen pyntet med
blomster og levende lys, orgelet
spiller på alle registre og salmesangen løfter taget. Graven var
tom og det fejrer vi i to dage,
for 2. PÅSKEDAG fortsætter
påskedags fortælling – igen med
Johannes evangeliets beretning.
/ACE

Foto Niels Drescher

Velkommen til vores nye sognepræst: Anja Nadybal.
Når kirkebladet udkommer, vil mange allerede have hilst på og budt
velkommen til Anja, der blev indsat i Stoholm kirke den 8. marts.
Anja er 44 år og mor til Marcus, som er flyttet
hjemmefra.
Anja blev cand. theol. fra København Universitet i 2017, og i 2019 afsluttede hun
pastoralseminariet.
Anja har også en uddannelse som socialpædagog og har i mange år arbejdet blandt hjemløse stofbrugere i København, hvor hun også
er født og opvokset.

Vi glæder os til samarbejdet og byder dig velkommen på ”landet” – vi håber, at du må falde godt til i Sparkær-Gammelstrup og
Stoholm-Kobberup.
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I den stille uge, tirsdag den 7 april kl. 19.30, klinger
sognenes traditionsmæssige påskekoncert.
Denne gang i Kobberup Kirke.
Da Påsken rummer mange stemninger, spænder aftenens program
fra det inderlige/meditative til den glædesfyldte jubel. To, for egnen
kendte fløjtenister – Ide Bylin fra Ålborg og Susanne Klausen fra
Viborg, spiller smukke og melodiøse duetter akkompagneret af kirkens organist Rita Rozko.
Også kirkens voksenkor samt et lille ensemble fra børnekoret, under
ledelse af Rita Rozko, synger sange om påskens begivenheder og
stemninger. Koret akkompagneres af organist Torben Kristensen

Kobberup inviterer til Skærtorsdagsmiddag den 9. april
kl. 18.00 i kirkehuset.
Vi serverer lam og kylling og et enkelt glas vin. Efter middagen er der altergangsgudstjeneste i kirken kl. 19.30.
Vi beder om tilmelding til middagen senest
mandag den 30. marts til kirkekontoret eller til
sognepræsten.
Alle bidrager med 30 kr. til maden.

Gudstjeneste den 4. maj kl. 19.00 i Stoholm kirke.
I anledning af 75 års dagen for Danmarks befrielse 4. maj 1945 afholdes
der minde- og takkegudstjeneste denne mandag aften.
I løbet af dagen har en delegation fra menighedsrådet og Hjemmeværnskompagni Kongenshus været på vore 3 kirkegårde med blomster på de faldne modstandsfolks grave.
Ønsker man at deltage, så ring til sognepræsten for
nærmere aftale om tidspunkt og rute (29 33 62 92)
Efter gudstjenesten er der kaffe i Kirkecenteret,
og under kaffen kan vi dele minder fra og om
besættelsestiden. Vi vil selvfølgelig også synge
nogle af de danske sange, der hører til på 4.
maj. Og kl. 20.36 bliver befrielsesbudskabet fra
BBC afspillet – og så kimes der i 5 minutter.
Kirkeklokken vil også høres ekstra den 5. maj,
idet både morgen- og aftenringningen udvides
til at vare 15 minutter. Og flaget vil selvfølgelig
være hejst./ACE
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INVITATION TIL FØDSELSDAGSFEST.
KÆRE: ALLE BYENS BØRN

HVER GANG DER ER NOGEN, DER HAR FØDSELSDAG,
SÅ SKAL DET FEJRES MED FLAG OG SANG OG FEST.
OG DET GÆLDER SELVFØLGELIG OGSÅ, NÅR KIRKEN HAR FØDSELSDAG. OG DET HAR DEN I PINSEN.
DERFOR VIL DET GLÆDE KIRKEN AT SE DIG TIL FEST I
ANLEDNING AF FØDSELSDAGEN:
TIRSDAG DEN 26. MAJ KL. 10.00 I STOHOLM KIRKE
OG ONSDAG DEN 27. MAJ KL. 10.00 I KOBBERUP
KIRKE.
DU FINDER NEMT, HVOR JEG BOR: DET ER DET STORE
HUS MED KLOKKETÅRN.

Jeg glæder mig til at se dig.
Ps: hvis du vil give en gave, så ønsker jeg mig
TEGNINGER

🙂

Kærlig Hilsen
Kirken i Stoholm og Kobberup.
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Pinsevandring 2. Pinsedag Gammelstrup-Stoholm-Smollerup
2. Pinsedag mandag d. 1. juni er der Pinsevandring mellem tre kirker.
Vandringen tager sin begyndelse i Gammelstrup kirke kl. 9.00, hvor
vi begynder med morgensang.
I Stoholm kirke er der nadver ved gudstjenesten og derefter kaffe med
et rundstykke. Ca. kl. 11.00 når vi frem til velsignelse og sidste salme i
Smollerup kirke.
Fra Smollerup kirke går turen videre gennem Jordbro Ådal, via Drost
Peders Høj, og langs Harrestrup Bæk. Tæt ved Mønsted Kalkgruber, Kalkværksvej 5, hos formanden for Mønsted menighedsråd Helga Glargaard,
er der mulighed for at nyde en sandwich og en øl eller vand. Man behøver ikke at deltage i hele turen, og må også gerne køre på cykel eller i
bil fra sted til sted. Nogle har parkeret bilen ved Mønsted Kalkgruber, og
når turen er slut hjælper vi hinanden med at komme tiltbage til de biler,
der står ved de andre kirker. (Af hensyn til bestilling af sandwichs vil vi
gerne bede om tilmelding til Bente Bundgaard, BBU@km.dk / 97535111
senest 25. maj.)

Dåbsjubilæum

Søndag den 7. juni kl. 14.00 i Stoholm kirke.
og
Søndag den 14. juni kl. 10.30 i Kobberup kirke.
Alle børn, der er døbt i årene: 2014, 2015 og 2016 inviteres til
dåbsjubilæum.
At blive døbt er en hel særlig begivenhed i de små børns
liv. Det er en gave, som man aldrig vokser fra. Og man
kan ikke tabe den eller slå den i stykker. Måske kan gaven
blive glemt, men den vil altid være med én – hele livet.
Tænk, hvis alle gaver var så gode.
De fleste børn på 4-5 år ved godt, at de blev båret ind i
kirken, dengang de var babyer. Og de fik deres navn og
vand i håret, og det er faktisk vældig spændende at høre
om og se billeder fra den dag. Og det ER også spændende, alt det med
dåben. At være døbt er noget helt særligt, og det vil vi gerne fejre (igen).
Derfor inviterer Stoholm og Kobberup kirker til dåbsjubilæumsgudstjeneste for de børn, der er døbt i 2014,
2015 og 2016. Vi skal høre om dåben, vi skal høre en
god historie, og så skal vi på jagt efter nogle får, som
er stukket af!
Og så er der vist en gave til jer alle sammen.
Vi glæder os til at se en masse søde dåbsjubilarer og
deres familier.
/ACE
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SKT. HANS AFTEN I FELDINGBJERG.
TIRDAG DEN 23. JUNI KL. 19.00.
Vi begynder aftenen med en gudstjeneste i kirken.
Derefter går vi ud på plænen og danner kreds om bålet. Husk at medbringe tæppe, paraply og andre foranstaltninger, hvis det danske midsommervejr ikke arter sig, som vi kunne ønske.
Så bliver bålet tændt, og vi synger nogle af vores dejlige sommersange.
Måske kan vi også lokke en båltaler til Feldingbjerg. Hvem ved…
Så er grillen ved at være varmet op og pølserne kan komme på, menighedsrådet er de glade givere.
Tag gerne familie og venner med – vi har plads (og pølser) til mange.
Hilsen Stoholm menighedsråd.
(PS fra præsten: Jeg håber, at det kunne blive en god tradition at fejre
Skt. Hans aften i Feldingbjerg. Kirken har sin hel egen charme og historie, og selvom kirken ikke er i daglig brug, så bør den alligevel bruges.
Vi må ikke glemme den, og kirkegården ligger hen med store plæner,
som kalder på aktiviteter. Skt. Hans fejring kunne være én blandt flere.
Bålet vil i år måske ikke være egnens største, men hvis der bliver tilslutning til arrangementet, så laver vi et permanent bålsted – og så
skal I bare se… /ACE)

Sommermøde i Kobberup kirkehus
onsdag den 24. juni kl. 14.00
Dansk underholdning gennem 100 år v/Stig Nørregård
Stig tager jer med i en musikalsk rundrejse i dansk underholdning i
100 år.
Rejsen går fra afdøde legender som Osvald Helmuth,
Arthur Jensen, Helge Kjærulff-Schmidt og Ebbe Rode,
til nulevende underholdnings-ikoner som Eddie Skoller,
Niels Hausgaard, Linie 3 og De Nattergale.
Der vil blive rig mulighed for at grine og synge med på
denne 100 års rundtur i dansk underholdning.
Der serveres kaffe i pausen. Alle er velkomne.
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Gudstjenesteliste
Dato og navn

Kobberup

Stoholm
Feldingbjerg (F)

29-03-2020
Mariæ Bebudelse

10.30
AC

9.00
AC

05-04-2020
Palmesøndag

14.00
Minikonfirmandafslutning
AC

10.30
Minikonfirmandafslutning
AC

09-04-2020
Skærtorsdag

19.30
AC

10.30
AC

10-04-2020
Langfredag
12-04-2020
Påskedag

10.30
AC
10.30
AC

13-04-2020
2. påskedag

10.30
AN

19-04-2020
1. søndag efter Påske

10.30 (F)
AC

26-04-2020
2. søndag efter Påske

9.00
AN

Tirsdag
28-04-2020

19.00
AC

03-05-2020
3. søndag efter Påske
Mandag
04-05-2020
08-05-2020
Bededag

9.30 og 11.00
Konfirmation
AC

10-05-2020
4. søndag efter Påske
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10.00
Konfirmation
AC
19.00
AC
Jubilæumsgudstjeneste

9.30 og 11.00
Konfirmation
AN

Gudstjenesteliste
Gudstjenesteliste
Dato og navn

Kobberup

Stoholm
Feldingbjerg (F)

17-05-2020
5. søndag efter Påske

9.00
AC

10.30
AC
10.30 (F)
AC

21-05-2020
Kristi Himmelfarts dag
24-05-2020
6. søndag efter Påske

10.30
BL

9.00
AN

31-05-2020
Pinsedag

9.00
AC

10.30
AC

01-06-2020
2. Pinsedag
07-06-2020
Trinitatis søndag
14-06-2020
1. søndag e. trinitatis

10.30
Dåbsjubilæum
AC

11.00
Kirkevandring
AC
14.00
Dåbsjubilæum
AC
9.00
AC

21-06-2020
2. søndag e. trinitatis

10.30
AN

Tirsdag
23-06-2020

19.00 (F)
AC

28-06-2020
3. søndag e. trinitatis

9.00
AC

05-07-2020
4. søndag e. trinitatis
12-07-2020
5. søndag e. trinitatis

10.30
AC
10.30
AN

10.30
AC

19-07-2020

9.00
AC
19.00 (F)
AC

6. søndag e. trinitatis
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Gudstjenesteliste
Dato og navn

Kobberup

Torsdag
23-07-2020

19.30

26-07-2020

9.00
AN

7. søndag e. trinitatis
02-08-2020
8. søndag e. trinitatis
09-08-2020
9. søndag e. trinitatis
16-08-2020

10.30
AN
10.30
AC
10.30
AN

10. søndag e. trinitatis
23-08-2020
11. søndag e. trinitatis

Stoholm
Feldingbjerg (F)

10.30
AC

14.00
Konfirmandstart
AC

AC: Anna-Christine Elming, AN: Anja Nadybal, BL: Barbara Landmark
IP: Inger Pettersson.

Kirkekor ved Kobberup og Stoholm kirker
Voksenkoret øver hver tirsdag aften og
deltager ved nogle gudstjenester, bl.a.
julekoncerterne.
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
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Information om menighedsrådsvalget 2020.
1. januar 2020 træder en ny
valgform i kraft. Den nye valgform indebærer, at alle menighedsråd vælges på et møde den
15. september 2020.
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.

Allerede nu indbydes
til orienteringsmøde:
Tirsdag den 12. maj kl. 19.00
i begge sogne.
I Kobberup foregår det i kirkehuset og i Stoholm i kirkecentret.
På orienteringsmødet vil menighedsrådet blandt andet orientere om arbejdet i den forløbne
funktionsperiode, kommende
opgaver, datoer og regler for
valgforsamlingen foruden antallet
af kandidater, der skal vælges til
menighedsrådet.
Loven gør det muligt, at der
efterfølgende udløses et afstemningsvalg, hvis der indleveres en
liste med kandidater og stillere.
I disse tilfælde gennemføres et
afstemningsvalg.

Det nye menighedsråd tiltræder 1. søndag i advent 2020.

Gudstjeneste på Birkegården
2. april
16. april
7. maj
4. juni
18. juni
2. juli
6. august
20. august
Alle dage kl. 14.15
Alle er velkomne
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Konfirmationer 2020
Konfirmation i Stoholm 3. maj kl. 10.00
v/Anna-Christine B. Elming
Alberte Bennedsgård Rasmussen

Nadia Bonde

Amanda Rosenvinge Tholstrup
Ebbesen

Niclas Vissing Krogh

Andreas Nørgaard Dahlgaard

Ricci Børsting Elkjær Iversen
Silje Victoria Horsebøg Lund

Emil Løjengaard Kristensen

Villas Strøm Andersen

Emma Nørgaard Dahlgaard
Frederikke Skullerud Hansen
Isabella Sophia Søndergaard
Jannik Damgaard Mørup Feddern
Julie Thomsen
Kristine Tollerud
Matilde Møller Kristensen
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Konfirmation i Kobberup St. Bededag, den 8. maj
kl. 9.30 v/Anna-Christine B. Elming
Anders Breum Pedersen

Lærke Lauth Agerskov

Anne Bjerre Johansen

Mads Bach Alsbjerg

Casper Harder Johansen

Mathilde Bligaard

Emma Breum Pedersen

Patrick Lauth Agerskov

Frida Høgh Nielsen

Peter Østergaard Nielsen

Kathrine Gerda Alsbjerg

Sarah Harritz Worm

Line Møller

Konfirmation i Kobberup St. Bededag, den 8. maj
kl. 11.00 v/Anna-Christine B. Elming
Anne-Sofie Svoldgaard-Pedersen

Kristian Marcus Juhl Lyngesen

Benjamin Drejer Trustrup

Magne Kristian Nørgaard Andersen

Bertil Bech Rasmussen

Mette Bovbjerg Jakobsen

Christian Enoksen Andersen

Mikkel Primdahl Nielsen

Frida Wagner Nautrup

Nikoline Troldtoft Junge Andersen

Jannick Hald Skou

Sebastian Bech Juhl Jakobsen

Josefine Dige Søndergaard
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Konfirmation i Stoholm 10. maj
kl. 9.30 v/Anja Nadybal
Amalie Kirstine Toft Pedersen

Julie Isabella Jensen

Christian Hammer Laursen

Lukas Boller Schjøtler

Franziska Katarina B L Moser

Simon Sindahl Olsen

Freja Dorthea

Sofie Mee Hougaard Karlsen

Jensen

Jens Kristian Løvsø Bukh

Søren Buus Laursen

Jeppe Grønkjær Dyring

Konfirmation i Stoholm 10. maj
kl. 11.00 v/Anja Nadybal
August Kirial Olsen

Lukas Gade Pedersen

Channe Madsen Adamsen

Nikoline Vestergaard Jensen

Christopher Brogaard Christensen

Oliver Bøtter Sejer Larsen

Freja Obitsø Gabel Søndergaard

Pernille Helligsø Jensen

Julie Korup Jakobsen

Sofie Dalum Hansen

Kirstine Bundgaard Kjeldsen

Viktor Petersen

14

14

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.

Fællesspisning
Der vil også i den kommende sæson blive afholdt fællesspisninger i
kirkecentret i Stoholm.
Sidste gang i denne sæson er:
den 27. marts. kl. 18.00
Tilmelding til kirkekontoret senest mandagen før.
Alle bidrager med 30 kr. til maden.

Kollekt/indsamling i Stoholm og
Kobberup:
Hvad der lægges i kirkernes indsamlingsbøsser i forår og sommer går til

Deadline til næste
nummer af kirkebladet er:
den 13. juli.

Bibelselskabet.

Bladudvalg

Kunst i Stoholm Kirke

Sognepræst Anna-Christine
Elming (ansvarshavende),

Her i foråret udstiller Frank Jørgensen sine oliemalerier i kirkecentret.

Karin Clemmensen, Kobberup, Pia
Fruergaard, Stoholm

Interesserede udstillere kan henvende sig til Anna Marie Rasmussen.
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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 w92, e-post: ACE@km.dk
Anja Nadybal, Præstebakken 9, Sparkær, 8800 Viborg
tlf. 29 33 64 07, E-post @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

