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Fra konfirmandernes
besøg på Aros

Stoholm - Kobberup Pastorat

Præsten har ordet
Brodér en linje fra din yndlingssalme…
Inspirationsdagen er den 15. september i Skive Kirke og sognehus
og det afsluttende sangarrangement er d. 6. april 2019 i Viborg
Domkirke.

Sådan lyder opfordringen i et nyt
kunstprojekt, som finder sted fra
den 15. september 2018 til den
6. april 2019.
Meget går hurtigt i dag, og vi
kender alle til travlhedens tyranni. Derfor vil dette nye kunstprojekt gerne give mulighed for et
rum til fordybelse, rum til glæden
over at skabe noget smukt og
rum til langsomhed.

Tanken er, at alle kan være med!
Mænd og kvinder, børn og voksne. Kan man stikke en nål op og
ned i et stykke stof, så kan man
være med. Man kan vælge at sidde derhjemme selv eller
sy sammen med andre.
Materialevalget er frit.
Det eneste krav er, at
det færdige broderi har
angivet salmenummer
og måler 20x20 cm plus
3 cm kant hele vejen
rundt til sammensyning.

Med ”Brodér en linje
fra din yndlingssalme”
ønsker vi at give os
alle mulighed for at
skabe et personligt
og visuelt udtryk af
en sætning, som har
en særlig betydning
for den enkelte, at
fremme glæden ved at
fremstille noget med
sine hænder, der skal
indgå i en større sammenhæng,
samt give mulighed for at opleve
et fællesskab om vores mest
afholdte salmer på tværs af hele
landet.

For det er meningen,
at alle broderier skal
syes sammen til sidst.
Når broderierne er færdige indsendes de, og de bliver
syet sammen til et eller flere
salmetæpper, som skal udstilles i Viborg Domkirke og senere
til udlån i kirker og sognegårde
rundt omkring i landet.

Projektet er landsdækkende –
alle har lov til at være med, men
det har sit udspring i Viborg Stift.
Derfor er det også her vi begynder med en inspirationsdag og
slutter med et sangarrangement.

Salmebroderierne indsendes
til Malene Dahl, Præstebakken
9, Sparkær, 8800 Viborg eller
Marianne Koch, Gl. Aalborgvej
14, 8800 Viborg senest den
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Præsten har ordet
15. marts 2019.

få inspiration til salmebroderiet
på www.salmebroderi.dk

Til inspirationsdagen den 15.
sept. 2018 skal man tilmelde
sig inden den 1. sept., på telefon 29166055 eller mail: MKK@
km.dk.

Vi håber, at mange vil tage sig
tid til at brodere den linje i salmebogen, de holder allermest af,
og dermed give sig tid til at fordybe sig i ord, som har vægt.

Men man kan være med til at
brodere en linje fra din yndlings
salme uden at deltage på dagen.

Venlig hilsen
Malene Dahl og
Marianne Koch,
Sognepræster ved SparkærGammelstrup og Viborg
Domkirke

Afslutningsdagen er åben for
alle uanset om man har broderet
eller ej.
Læs mere om projektet, om program for inspirationsdagen eller

Tusind tak Stoholm og Kobberup!
Tak for 8 år fyldt med festlige stunder som varmede om hjertet,
hverdagens slid og fælles øjeblikke af magtesløshed, hvor det syntes håbløst at komme videre.
Men liv bærer også altid kim til ændringer og udvikling i sig, der
kan vise sig nye muligheder, som vi ikke har forestillet os. For mig
er det nye, at jeg har søgt og fået ansættelse som sognepræst i et
sogn på størrelse med Kobberup, hvor jeg samtidig skal være 25%
diakonipræst i Sydthy provsti. Det glæder jeg mig til.
Men samtidig, er det ganske forfærdelig at skulle sige farvel til alle
jer, som jeg kender og holder af.
Tak for gode snakke på vejen, i skoven, ved køkkenbordet, på kirkegården og ved spisebordet. Tak til menighedsråd og ansatte, konfirmander, minikonfirmander, skoleelever og børnehavebørn, dåbsfamilier, brudepar, og menighed. Tak for jeres tillid! Jeg har været
så glad for at være præst sammen med jer.
Mange hilsner Else
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Farvelsammenkomst.
Efter gudstjenesten i Stoholm Kirke, den 26. august, serverer
menighedsrådene et let traktement i kirkecentret. Alle som vil sige
farvel til Else og Sune er velkomne.

Menighedsrådene i Kobberup og Stoholm.

Syng med
I forbindelse med byfesten inviterer menighedsrådet ved Stoholm
Kirke, til en aften med fællessang. Det vil senere blive annonceret
hvem der kommer til at lede aftenen. Vi vil gøre, hvad vi kan for at
det bliver en rigtig hyggelig aften, så tag gerne naboen, vennerne og
hvem der ellers kunne have lyst til at deltage, med.

“Ham takker vi med sang....
for hvad vi fik givet.....
maden, ordene og livet”
I Kobberup, midt i det aktive landbrugsland, markeres høsten
med en traditionel gudstjeneste kl. 10.30 den 16. september.
I Feldingbjerg fejres høstgudstjenesten samme dag kl. 16.00.
Efter gudstjenesten finder vi læ og sætter os sammen og nyder
udsigten, markerne og dyrene, mens vi får en pølse med brød fra
grillen.
I Stoholm venter en blomsterpyntet kirke søndag den 14.
oktober kl. 14.00. Byens borgere inviteres til at medbringe alt
godt fra haver, drivhuse og træer. Efter gudstjenesten tager folkedanserne en svingom foran kirken. Menighedsrådet serverer kaffe, boller og æblekage ( 20 kr. ), og alt det medbragte bortloddes.
Høstindsamlingen fra de 3 kirker fordeles mellem Folkekirkens
Nødhjælp, Skive Soldaterhjem og Nikolajtjenesten.
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Gospel i Kobberup kirke med Rune Herholdt
Onsdag den 10.oktober kl.16.30 inviteres alle til
en befriende, afslappet og energifyldt gospelgudstjeneste. Konfirmanderne synger hele eftermiddagen sammen med Rune. Men man behøver ikke
have en konfirmand i familien for at være med og
få en god oplevelse.
Alle er velkomne!

Mindfulness på kirkebænken
Mindfulness handler om at finde ro; at mærke sig selv, hvad der sker
omkring en og hvordan man har det. Fra Kobberup menighedsråd
har vi været på studiebesøg og oplevet at det kan give god mening,
også i en traditionel dansk folkekirke. Derfor vil vi i løbet af efteråret introducere, hvad vi kalder mindfulness-gudstjeneste. Der vil
være stille musik, enkle sange og bønner, hjælp til at finde ro, tid til
at tænde lys og mulighed for bare at være den, man er. Vi regner
med det varer ca. 30 min, alt efter hvor mange vi er. Bagefter må
man gerne bare gå hjem, hvis man har mest brug for det, men der
vil også være mulighed for en forfriskning og en snak. Vi håber at
kunne udvikle en ny måde at bruge vores gamle kirke på, som kan
styrke os og hjælpe os til at leve i en travl og stresset hverdag.
Første gang er: den 21. oktober kl. 16.00 i Kobberup Kirke.

Menighedsmøde i Stoholm Kirkecenter
Hvad har menighedsrådet arbejdet med, og hvad synes vi, de skal
arbejde med fremover? Det er temaet, når menighedsrådet i Stoholm indbyder alle interesserede til kaffe efter gudstjenesten den
28. oktober.
Nye ønsker, nye ideer og nye frivillige er der også plads til og brug
for. Kom og sig, hvad du mener, gerne vil hjælpe med eller har af
ønsker til din kirke og dit menighedsråd.
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Gudstjenesteliste
Dato og navn

Kobberup

18-08-2018

10.30

lørdag

Barbara Landmark

Stoholm

19-08-2018

9.00

12. søndag efter trinitatis

Malene Dahl

26-08-2018

10.30

13. søndag efter trinitatis

Else Bjerg

02-09-2018

19.00

14.00

14. søndag efter trinitatis
09-09-2018

10.30

15. søndag efter trinitatis

Malene Dahl

16-09-2018

10.30

16.00 F

16. søndag efter trinitatis

Høst

Høst

23-09-2018

10.30

17. søndag efter trinitatis
30-09-2018

10.30

9.00

18. søndag efter trinitatis

Barbara Landmark

Malene Dahl

07-10-2018

10.30

19. søndag efter trinitatis
14-10-2018

10.30

20. søndag efter trinitatis
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14.00
Høst

Gudstjenesteliste
Dato og navn

Kobberup

Stoholm

21-10-2018
21. søndag efter trinitatis

16.00
Mindfulness

10.30

28-10-2018

19.00

22. søndag efter trinitatis

Barbara Landmark

04-11-2018

10,30

Alle helgens dag
11-11-2018

9.00
Malene Dahl
(menighedsmøde)
19.00
10.30

24. søndag efter trinitatis
18-11-2018

10.30

25. søndag efter trinitatis

9.00

25-11-2018

10.30

Sidste søndag i kirkeåret

Malene Dahl

Gudstjeneste på
Birkegården
6. september
20. september
4. oktober
18. oktober

Kollekt indsamling i Stoholm
og Kobberup:
Hvad der lægges i kirkernes indsamlingsbøsser i sommer og efterår går til: Mission Afrika

1. november
15. november
alle dage kl. 14.15
Alle er velkomne
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Århus tur
Tirsdag den 6 marts var konfirmanderne fra Stoholm på tur til Århus. Begge
klasser var afsted, Anny og jeg var med som hjælpere. Vi kørte i bus fra Stoholm kl 8.10, og det første vi skulle se var “ Reden” som er et sted for hjemløse og udsatte kvinder. Vi blev budt velkomne af to ansatte som fortalte om
stedet. Der er åbent fra kl 12 middag til næste dag kl 9, så der var kun personale, da vi var der.
De ansatte gjorde rigtig meget ud af at gøre det hyggeligt at være der. Snakkede med folk, hvis det var det de havde behov for. De kunne få rent tøj og
blive vasket. Der var et værelse med ting til personlig pleje, f.eks. sprøjter og
kanyler til stofmisbrugere, shampoo, tandpasta og meget mere (alt sammen
ting, som var doneret) Der var et rum med en masse kreative ting. Der kunne
de lave håndarbejde, male, osv. Der var faktisk nogle rigtig fine malerier på
væggene, som brugere af huset havde lavet.
Personalet lavede også mad sammen med de beboere som havde lyst til det.
De fik overskudsvarer fra butikker, som blev brugt til madlavning. Vi blev vist
rundt i hele huset og fik en god fornemmelse af, hvor stort et arbejde og tålmodighed det kræver at være ansat der.
Vi gik videre til museet ”Aros“, hvor vi fik en særlig rundvisning for konfirmander, med fokus på kunst med et religiøst tema.Vi blev delt op i to hold, og
det første min gruppe så var gamle malerier. Guiden var god til at inddrage
de unge mennesker og spurgte om hvad de så i maleriet? Og derved blev det
interessant at høre om.
Vi så også den store “Boy” lavet af Ron Mueck i 1999. Han var meget stor,
men virkelig godt lavet med mange fine detaljer (se billede på forsiden). Derefter så vi udstillingen fra 1970 af “den døde hest” i sylteglas, lavet af Bjørn
Nørgaard. Det var noget barsk, synes jeg men de unge mennesker tog det
pænt. Til sidst gik vi en tur rundt i “regnbuen”. Det var en stor oplevelse synes
jeg. Vores medbragte mad spiste vi nede i kælderen hvor der var et lokale
dertil.
Så gik turen videre til gudstjeneste i Ungdomskirken (troede vi). Det er en kirke som er lavet om til et hus, som bliver brugt til mange forskellige ting, f.eks.
gudstjeneste, koncerter, møder, undervisning o.s.v. Da vi var der, var det et
hold arkitekt-studerende som havde lånt kirken. Kirken er malet helt hvid indvendig, og der var ingen stole eller bænke, kun et stort rum.
Vi blev vist oven på, hvor der var mødelokaler. Ungdomspræsten og en medhjælper fortalte om stedet og hvordan det blev brugt.
Konfirmanderne fik små sedler udleveret og
der skulle de skrive ord eller sætninger som
de forbinder med Gud og tro. De blev så sat
op på en tavle og derefter diskuteret. Så en
gudstjeneste blev det ikke.
Så blev det tid til at finde bussen igen, og
turen gik hjem til Stoholm.
Alt i alt en rigtig god dag, synes jeg.
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Fra ungdomskirken
Bente Sørensen

Babysalmesang i Stoholm
Mandag den 17. 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.
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.

Ny gravermedhjælper i Stoholm

Den 1. juni er jeg startet som gravermedhjælper ved Stoholm og
Feldingbjerg kirker. Det har jeg glædet mig til, og jeg ser frem til et
godt samarbejde.
Jeg kommer fra en stilling som kirketjener ved Nykøbing Mors kirke,
et arbejde jeg var meget glad for, men jeg savnede alt for meget
arbejdet ude på kirkegården. Jeg har for år tilbage været graver
ved Durup-Tøndering-Nautrup kirker, og har lidt
kendskab til jobbet. Je er oprindelig uddannet
væksthusgartner.
Jeg er 54 år, gift og har 4 voksne børn. Bor nær
Roslev i Salling hvor vi har et lille landsted med
planteavl og juletræer. Jeg er glad for mennesker, dyr og ikke mindst naturen.
Vi ses på kirkegården og i kirken.
Betina Skyldahl Bak
Fra menighedsrådet skal der lyde et stort velkommen til Betina. Vi
ser frem til et godt samarbejde og håber, at I vil tage godt imod
hende.
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Efterårets arrangementer i samarbejdet mellem biblioteket,
Borgerforeningen, Sport på tværs og Stoholm menighedsråd
m.fl.:
Løb som passion
Stoholm-løberen Henning Bechmann fortæller om sine
mange løbe-eventyr, og hvad der driver ham.
Tid: den 9. oktober kl. 19-21
Sted: Stoholm Bibliotek, ’Den gamle rådhussal’,
Iglsøvej 5
60 kr. inkl. Kaffe og noget sødt.
Tilmelding på: billetter.bemaerkedage.dk
Arr.: Stoholm Menighedsråd, Borgerforeningen (Trivselspiloterne),
Sport på Tværs og biblioteket
Modstandsgruppen Birkesø
Lokalhistoriker Per Harritz fortæller om Birkesøgruppens arbejde
under den tyske besættelse.
Tid: den 8. november kl. 19-21
Sted: Stoholm Kirkecenter, Kirkevej 2, 7850 Stoholm
60 kr. inkl. Kaffe og kage.
Tilmelding på: billetter.bemaerkedage.dk
Arr.: Fjends Egnshistoriske Forening, Æ Fjandboarkiv, Sport på
tværs, Stoholm Menighedsråd, biblioteket og Borgerforeningen
(Trivselspiloterne)
Syng med mig – i Stoholm
Vi skal synge en håndfuld sange og sammen blive klogere på de
sange, som aftenens sangvært har valgt. Der er efterfølgende hygge og snak over kaffe og kage.
Sangvært: Lene Rikke Bresson, leder af Kulturskolen
Viborg / Pianist: Lone Brix Hessellund
Tid: den 29. november kl. 19-20
Sted: Stoholm Kirkecenter, Kirkevej 2, Stoholm
Tilmelding på: billetter.bemaerkedage.dk
30 kr. inkl. kaffe og kage.
Arr.: Stoholm Menighedsråd, Borgerforeningen (Trivselspiloterne), Sport på Tværs og biblioteket
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Kirkelige handlinger
Kobberup Sogn

Stoholm Sogn:

Døbte
20.05. Agnes Houmøller Søgaard
10.06. Mario Erik Lynderup 		
Abrahamsen
24.06. Christian Rauff-Bjerre
08.07. Esther Drachmann 		
Bertelsen

Døbte:
08.04. Noah Regenburg Lauridsen
09.06. Benjamin Lauge Peder
Knudsen
Viede/velsignede:
09.06. Sebrina Nielsen og
Jan knudsen
Døde begravede/bisatte

Viede/velsignede:
19.05. Mette Abelone og Emil
Johan Crone Lauritsen
23.06. Kamilla og Mads Pilgaard
Jeppesen
07.07. Charlotte og Kasper Ås
Pinnerup-Karup

17.03. Knud Foldberg Rosenvinge,
74 år
05.04 Inger Karoline Andersen,
90 år
06.04. Lis Nygård Voldby, 79 år
08.04. Karl Frandsen, 62 år
10.04. Niels Aage Laustsen
19.04. Karen Margrethe Laustsen,
81 år
05.05. Ester Severine Løvkvist,
91 år
11.05. Alise Jokumsen, 87 år
12.05. Jakob Østergaard, 93 år
21.05. Inger-Margrethe Koch,
78 år
24.05. Gudrun Helene Pedersen,
92 år.
20.07. Bodil Marie Thybo, 102 år

Døde begravede/bisatte:
14.03. Denhardt Balleby, 85 år
07.05. Jane Gunhild Pedersen,
77 år.

Kunst i Stoholm Kirke

Bladudvalg
Sognepræsten
(ansvarshavende),
Karin Clemmensen, Kobberup,
Pia Fruergaard, Stoholm

Fra september til december håber
vi at kunne vise resultater af Janni
Retofts kreative evner på væggene i kirkecentret.
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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. 97535111
E-mail: stoholm.sogn@km.dk
kobberup.sogn@km.dk

Henvendelse ang. 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 7022 0303

Vejviser kirkelige
organisationer

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

KFUM/KFUK Stoholm

Graver
Jan Langballe
Mobil 22 75 70 63
jan.langballe@sol.dk

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

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

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

Børn og unge:
Martin Harregaard
Tlf. 97 54 14 58

Voksne og familer

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

