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Præsten har ordet
ADVENTSTID… OG EN ANDERLEDES JULEAFTEN I 2020
Så er det tid til adventshygge,
kalenderpakker, gløgg og æbleskiver igen. Snart skal vi høre fortællingen om barnet i stalden, hyrderne på marken, englene og den
store stjerne på himlen – alt
det vi har kendt og elsket
fra vi var små børn: evangeliet om Jesu Kristi fødsel.
Vi har ikke spor imod at
høre det igen, og vi har heller ikke noget i mod at digte
lidt med. Det gør vist alle. Vi har
vores eget billede af, hvordan det
var og er. Vi har heller ikke noget
i mod at høre, hvad andre har
digtet.
Den svenske forfatter Selma
Lagerløf skrev for over 100 år
siden bogen ”Kristuslegender”. Det
var hendes videredigtning af mellemøstlige beretninger om Kristus,
- julens barn. Mange af hendes
legender er kendte, f. eks. Rødhalsen, Den hellige nat og Juleroserene. Også legenden ”Kejserens
syn” er fra Selma Lagerløfs hånd.
I den fortælling konfronteres den
romerske kejser Augustus – ham,
der også er med i juleevangeliet –
med en større virkelighed end sin
egen. Romerne vil rejse et tempel
på byens høje til hyldest for den
guddommelige menneskekejser.
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Men den nat, hvor kejseren selv,
sammen med sit følge, går op
på højene for at afprøve, om de
andre guder vil være ideen venlig
stemt, - det er netop den nat, hvor
naturen er frygtindgydende
tavs. Blomsterne vover ikke
at udsende duft. Floden
Tiberens vand risler ikke.
Alt tier. Mørket er uigennemtrængeligt, for stjernerne er som slukket, og
månen vender bagsiden til. Men
så med ét tændes der en stjerne
langt ude i det fjerne.
Alle i følget tror selvfølgelig, at det
er for kejser Augustus stjernen
lyser, og alle begynder at synge
”Ave Cæsar, ave Augustus, vær
hilset, vær hilset.”
Men den gamle Sibylle griber om
den skræmte kejsers arm og får
ham til at se ind i det fjerne, helt
til Betlehem, hvor hyrder knæler
ved et nyfødt barn i et usselt skur.
”Ave Cæsar” er Augustus lige blevet hyldet af sine folk, da stjernen
tændtes. For de troede, at det var
for ham, stjernen strålede. Men
dér, langt borte i Østerland, fortæller Sibyllen, dér findes den Gud,
som fremover skal tilbedes, og
ikke en skrøbelig skabning som
kejseren selv.

Præsten har ordet
Og frugter kan uventet komme…
man ved aldrig. Det holder juleevangeliet os fast på. Det holder
os FAST på at være menneske.
At være mennesker, det er også
at være skrøbelig, alt kan ramme
os: terror, ulykker, ensomhed,
pandemier – listen er uendelig.
Men TØR man høre evangeliet
uden forbehold, tør man spejle
sig i fortællingen og lade sig ramme, så kommer der tro, håb og
kærlighed ud af det. Også når det
ser sort ud. Juleevangeliet fortæller, at dér hvor vi med forstand,
logik og viden IKKE kan finde
flere udveje og muligheder, der
kan Gud finde nye veje, som vi
ganske vist ikke fatter, men som
vi kan trøstes ved og håbe på.

Selma Lagerløf fortæller poetisk
og mytisk. Men julens virkelige
budskab er ingen myte, selvom
det er gådefuldt og uforståeligt
for den rationelle tanke, at Gud
julenat tog bolig i blandt os. At
himlen rørte jorden, hvorved, der
blev skabt en ny ordning, en ny
forbindelse, en ny pagt mellem
Gud og mennesker.
Kejser Augustus i legenden forstod med Sibyllens hjælp, at det
kun fører dårligt med sig, når
mennesker ophøjer sig selv til
gud. Det er en vigtig erkendelse.
For Gud blev netop menneske, for
at VI ikke skal forsøge at ophøje
os selv til guder, sådan som det
ellers ofte er sket, og stadig sker,
i verdens historie. Hver gang med
katastrofale følger.

Husk, at noget af det sidste det
lille barn i krybben sagde i sit
voksne, jordiske liv var: Og se,
jeg er med jer alle dage indtil
verdens ende.

Hvad nytter det så, at Gud blev
menneske julenat, når der til alle
tider er mennesker, der ophøjer
sig selv til guder og hyldes som
sådan? Hvad skal vi så bruge
juleevangeliet til?

Det er et godt løfte at have i ryggen i en farefuld verden.
Anna-Christine Elming

Jo, vi kan, og vi skal, blive ved
med at tro på, at det gode vinder
over det onde… ligesom børn gør.
De tror på, at alting nok skal ende
godt, selvom der er meget ondt.
Det lover evangeliet også. Og det
løfte bærer vi med os ud i livet
fra den dag vi bliver døbt.
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Det med at finde nye veje det må vi også selv
i denne jul. Vi må fortsat ikke være ret mange
i kirkerne, og om vi så holdt 10 gudstjenester
juleaften, så kunne vi ikke være i kirkerne.
Så menighedsrådene har besluttet, at gudstjenesterne 24. december bliver afholdt i
hallerne. Det bliver meget anderledes end
at være i vores dejlige kirker. Men har vi ikke
efterhånden lært at tage de ændringer, som
Corona tvinger os til, med godt humør? Vi vil
gøre alt, hvad vi kan for at få nogle gode julegudstjenester i de lidt usædvanlige rammer en hal trods
alt er i forhold til kirkerne. Vel mødt i
Stoholm hallen kl. 10.30 og 15.15
og i Nr. Søby hallen kl. 14.00. (Nr. Søby- Højslev arena)

KORT NYT:
NYTÅRSAFTEN: vil der efter gudstjenesten blive lejlighed til at skåle og ønske hinanden et godt – og
corona frit – nytår.

Vores kirkekulturmedarbejder, Stine Bernth
Johansen, vender tilbage efter endt barsel
i uge 2 2021. Noget af det første hun går i
gang med er BABYSALMESANG. Hold øje med
hjemmesiden, dér bliver startdato annonceret. Det bliver mandage og man kan allerede
nu godt melde sig til hos kordegn Bente Bundgaard bbu@km.dk / 9753 5111. De tilmeldte
får også direkte besked om start dato.

Juledag, 2. juledag og nytårsaftensdag fejres i kirkerne. Se
gudstjenestelisten.
/A-CE

Julekoncerter i sognene:
1. søndag i advent, den 1. december 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—

MINIKONFIRMANDER STOHOLM: I foråret indbydes Stoholm Skoles
3. klasser til minikonfirmandundervisning. Igen, igen må vi tage forbehold pga. af corona: Hvis vi kan være på et hold, så er det onsdage fra
kl. 13.15 til 14.45, og vi begynder i uge 5. Bliver vi flere, så bliver der
to forløb, et før påske og et efter. Vi kommer over på skolen og giver
jer en invitation med hjem, når vi lige er kommet godt ind i 2021. Og
så giver vi endelig besked om tid og sted, når vi ved, hvor mange vi
bliver. Vi håber, at vi bliver MANGE

🙂

Stoholm Kirkes voksenkor— og solister
udefra, som synger og spiller danske julesalmer og engelske Christmas Carols.
Se mere i annoncen i Fjends-bladet eller på
hjemmesiden.
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FÆLLESSPISNINGERNE må vi desværre fortsat
aflyse. Der er flere regler og begrænsninger for at
servere mad for forsamlinger end vi ser os i stand
til at opfylde. Vi håber, at vi kan komme i gang igen
på et tidspunkt. Når det sker vil det blive bekendtgjort efter alle kunstens regler…..
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STOHOLM KIRKE HAR 50 ÅRS FØDSELSDAG.
I mange år havde Stoholm vokset sig stor som stationsby, og allerede i
1920´erne var der folk der fandt, at Feldingbjerg Kirke
var blevet for lille som sognekirke. De begyndte at samle
penge ind og gøre sig tanker om, hvor og hvordan man
skulle få en ny kirke i Stoholm. Kirkegården blev taget
i brug i 1947 – og Missionshuset fik status af kirkesal.
Men trods alle de gode kræfter, der arbejdede for
en ny kirke i Stoholm, så er det næsten som i et
eventyr: Man skulle så grueligt meget igennem inde
den stod der. Men i MARTS 1971 stod den der. Ganske vist
ikke helt som vi kender den, for der var ingen orgel, der var ingen
glasmosaikker og der var kun et trækors på alteret. Men en kirke stod
der, og resten kom til ad åre.
Kirkens fødselsdag skal selvfølgelig fejres. Men vi ved bare ikke hvordan, fordi ingen ved noget om forsamlingsregler og smittetal til den
tid. Men hold øje med hjemmeside/opslag: Fest, det bliver der under
én eller anden form.

Information om menighedsrådsvalget 2020.
NYE MENIGHEDSRÅD:
Der har været valg til menighedsrådene her i efteråret. I Stoholm og
Kobberup sogne er det gået ganske fredeligt for sig, alle pladser er
besat og den liste, der blev valgt på valgforsamlingen den 15. september er ikke blevet udfordret af andre kandidatlister, hvorfor et såkaldt
kampvalg bortfalder.
I Kobberup sogn består det nye
menighedsråd af:

Og i Stoholm sogn er følgende
valgt til menighedsrådet:

Sonja Laursen

Ejner Skovhus

Alice R. Laursen

Anny Nørgaard

Grethe Faurholdt

Per Balleby

Jytte Breum

Helle Danielsen

Karin Clemmensen og

Kenneth Øster Damgaard

Kim Brix Pedersen.

Bente Sørensen og

Og som stedfortrædere er valgt:

Pia Fruergaard.

Lis Johannesen
Lone Drejer Trustrup og
Børge P. Hansen

Som stedfortrædere er valgt:
Jette Boe Jensen og
Dorthe Faarbæk.

De nye råd tiltræder 1. s. i advent 2020 og er valgt for 4 år.
VELKOMMEN til de ny medlemmer og TAK til de ”gamle” medlemmer,
I har ydet en stor indsats, og det er velfortjent, at I har ønsket at
stoppe. Vi ved, hvor I bor, og vi kalder, når vi har brug for en ekstra
hånd
/ACE

🙂

De nye råd er endnu ikke konstitueret. I næste nr. af Kirkebladet
bringer vi en kort præsentation af medlemmerne.
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Gudstjenesteliste

Gudstjenesteliste
Gudstjenesteliste

Dato og navn

Stoholm
Feldingbjerg (F)

22-11-2020
Sidste søndag i kirkeåret

10.30
Anna-Christine Elming

29-11-2020
1. søndag i advent

19.30
Julekoncert

10.30
Anna-Christine Elming

06-12-2020
2. søndag i advent

10.30
Anja Nadybal

19.30
Julekoncert

13-12-2020
3. søndag i advent

10.30
Anna-Christine Elming

20-12-2020
4. søndag i advent
24-12-2020
Juleaften

Kobberup

9.00
Barbara Landmark
10.30 og 15.15
Stoholm Fritids-og
kulturcenter
Anna-Christine Elming

25-12-2020
Juledag

14.00
Nr. Søby-hallen
Anna-Christine Elming
10.30
Anna-Christine Elming

Dato og navn

Stoholm
Feldingbjerg (F)

Kobberup

24-01-2021
3. søndag efter
helligtrekonger

10.30
Anja Nadybal

9.00
Anja Nadybal

31-01-2021
Søndag septuagesima

9.00
Anja Nadybal

07-02-2021
Søndag seksagesima

10.30
Barbara Landmark

14-02-2021
Fastelavns søndag

10.30
Anna-Christine Elming

21-02-2021
1. søndag i fasten

10.30
Anna-Christine Elming

28-02-2021
2. søndag i fasten

10.30
Anna-Christine Elming

07-03-2021
3. søndag i fasten

9.00
Anja Nadybal

14-03-2021
Midfaste

14.00
Anna-Christine Elming

9.00
Anna-Christine Elming

10.30
Anna-Christine Elming

26-12-2020
2. Juledag
27-12-2020
Julesøndag

10.30
Anna-Christine Elming
-

-

21-03-2021
Mariæ bebudelsesdag

10.30
Anna-Christine Elming

31-12-2020
Nytårsaften

14.45
Anna-Christine Elming

13.30
Anna-Christine Elming

28-03-2021
Palmesøndag

10.30.
Anna-Christine Elming

9.00
Anna-Christine Elming

01-04-2021
Skærtorsdag

19.30
Anna-Christine Elming

10.30
Anna-Christine Elming

01.01.2021
Nytårsdag
03-01-2021
Helligtrekonger
10-01-2021
1. søndag efter
helligtrekonger
17-01-2021
2. søndag efter
helligtrekonger

Der henvises til Mønsted kl. 16.00
10.30
Anna-Christine Elming
9.00
Anna-Christine Elming
10.30
Anna-Christine Elming
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02-04-2021
Langfredag
10.30
Anna-Christine Elming

04-04-2021
Påskedag

10.30
Anna-Christine Elming
10.30
Anna-Christine Elming

05-04-2021
2. Påskedag

10.30
Anna-Christine Elming
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FASTELAVNSSØNDAG

i Stoholm, søndag den 14. februar 2021 kl. 10.30.
Vi holder fast i fastelavnsfesten uanset hvordan det ser ud med regler
for forsamlinger til den tid. Vi kan altid afholde det hele udendørs.
Vi begynder med en børnevenlig gudstjeneste, og så skal vi slå katten af tønden, og når tønderne er smadret og
plyndret, så skal vi have kåret kattekonger og
dronninger. Og jeg vil næsten tro, at der også
er præmier til de 3 bedst udklædte – en af dem
går til en VOKSEN
.

🙂

FOLKEKIRKENS NØDHJÆLPS SOGNEINDSAMLING
14. MARTS 2021.
I 2020 blev sogneindsamlingen aflyst som følge
af, at Danmark var lukket HELT ned. Det betød et
betragteligt tab for Nødhjælpen – der manglede
mange millioner til arbejdet rundt om i verden.
Så der er al mulig grund til at komme rundt og ringe
på hos alle i sognet, når næste sogneindsamling
finder sted, den 14. marts 2021.

I hvert fald er der en fastelavnsbolle til alle.
Fastelavnsfesten arrangeres i samarbejde med
Stoholm FDF.

Kunst i kirkecenteret: Nu afdøde Mogens Vilhelmsen var engang så
venlig at hjælpe på et hold minikonfirmander – opgaven var at lave
billeder til lignelsen om den fortabte søn. Børnenes tegninger inspirerede ham til selv at male lignelsen i 10 billeder. De billeder bliver
udstillet i Kirkecenteret efter nytår.
Mogens Vilhelmsen var en finurlig kunstner og havde mange spændende indfald. Han var én af initiativtagerne til det engang så berømte
street-art i Brande…
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
Korene har ligget stille under Coronaen men
er så småt gået i gang igen, under behørig
hensyntagen.
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Indsamlingen tager kun et par timer søndag formiddag, - vil du være med til at gøre en forskel for verdens
udsatte? Så meld dig som indsamler.
Tilmelding kan ske til sognepræst Anna-Christine Elming,
tlf. 2933 6292 eller på mail ace@km.dk

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.

Deadline til næste nummer af kirkebladet er:
den 17. februar.

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

Kollekt/indsamling i Stoholm og Kobberup:
Hvad der lægges i kirkernes indsamlingsbøsser i julen går til Børne-

sagens fællesråd og i nytåret til Bibelselskabet.
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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

