FÅRUP & SABRO KIRKER
EN DEL AF FOLKEKIRKEN

KIRKEBLADET
ɵɴ. ÅRGANG

NR. ɵ

SEPTEMBER / OKTOBER / NOVEMBER ɳɱɳɱ

Konfirmander s. ɴ / Folkekirkens Nødhjælp s. ɷ / Kor i Sabro s. ɲɵ / Friluftsgudstjeneste s. ɲɸ

AT FLYVE SOM ET FORÅRSFRØ
Efteråret står atter for døren. Hvor bliver
tiden dog af, tænker mange sikkert. Knap
nok nåede vi at nyde den lange lyse sommerdag, førend de mørke timer igen sniger sig ind på livet af os.
Derfor kan sensommeren og efteråret
også til tider blive en vemodstid. Det bliver tydeligt for os, at alt, hvad der spirer,
vokser op og gror skal dø på et tidspunkt.
Er det da meningen med det hele? At alt,
mennesket inklusiv, skal vokse op, blomstre kort og til sidst blot visne for at dø?
Nej, der må være mere end det!
”At ϐlyve som et forårsfrø” skriver Alex
Garff i den smukke sensommersang om
septembers himmel, der er så blå.
“At ϔlyve som et forårsfrø
for sommerblomst at blive
er kun at visne for at dø,
kan ingen frugt du give.
Hvis modenhedens milde magt
af livet selv du lærte,
da slår bag falmet rosendragt
dit røde hybenhjerte.”
Det, som virkelig betyder noget her i livet
er, at vor røde hybenhjerter slår og banker
for noget. Som alt andet levende, er det vores opgave at sætte frugt. Det gør vi blandt
andet igennem vores gerninger. Derfor må
vi også spørge, hvad det er for nogle hand2

linger, vores kroppe foretager sig. Gør vi
skade, vold og spreder vi dårligdom? Eller
er vi budbringere for glæden? Gør vi det
gavnlige?
Også det, vi siger, har det med at forplante
sig. Hvad er det, der kommer ud af vores
mund? Er det noget, der nedbryder andre
mennesker og os selv? Eller er det derimod noget, der opbygger og skaber glæde
og varme? De ord, vi taler og hører, skal
være ægte og hjertelige. Ikke nødvendigvis uden holdning eller temperament. Men
de skal være ærlige og sætte frø, der kan
spire og give nyt liv og håb.
Således kan vi gå efterårets, modenhedens
og høstens tid i møde med frimodighed,
fordi den del hører med til meningen med
det hele.
Så når de røde æbler løsner let fra træets
trætte kviste, og når de sidste frugter af
årets høst minder os om livets forgængelighed, så kan vi alligevel gå tiden fortrøstningsfuldt i møde. Måske nok med det
vemod, som hører alle røde og bankende
hybenhjerter til, men sandelig også med
taknemlighed for det, vi ϐik, og for den livshøst, der er i hus. For uanset hvor bøvlet
og besværligt det så ind i mellem blev, mit
levede liv, så var det dog ikke frugtesløst.
Jeg satte frø!
Mette Charlotte Andersen

FORANDRINGENS VINDE …
Med udgangspunkt i den udarbejdede hovedplan for Fårup Kirke har anlægsgartnere i 2 uger været i gang med anlægsarbejde på kirkearealerne. Det handler specielt
om kirkegården mod øst, som blev etableret i 1977, da man på daværende tidspunkt vurderede at der ville blive et stort
behov for gravsteder i fremtiden. Men det
viste sig ikke at holde stik. Denne del af
kirkegården er derfor nedlagt og i stedet
udlagt til rekreativt areal hvor menigheden kan tage sig et hvil og nyde de naturlige omgivelser og udsigten ned mod Fårup
enge. Indtil videre kalder vi det nye område for ”egelunden”. Det bliver et skrånende areal, domineret af de store egetræer,
tilsået med græs og direkte forbindelse til
den gamle kirkesti der går fra Fårup kirke
og til Kvottrupvej.

Baseret på den aktuelle folketællings-statistik er der indtil 2060 rigeligt med plads til
gravsteder omkring kirken og indenfor den
historiske ramme. Dette er vist på billedet
herunder i den røde skravering. Mod øst
ses Egelunden og mod nord Kirkehaven.
Fremadrettet vil der ikke blive tilbudt
gravpladser udenfor den historiske ram-

me. Dog sikres det at det lille område mod
øst passes ud fra allerede indgåede aftaler
indtil disse gravsteder nedlægges.
Kirkehaven gennemgår samtidig en grundig oprydning, da den over de sidste 10 år
er blevet meget tilgroet. Kirkehaven åbnes
mere således at de store historiske og fredede træer fremhæves og kommer til deres ret, f.eks. mod nord, hvor et stort asketræ og et gammelt kirkedige indtil videre
har været gemt bort i den tilgroede have.
De øvrige områder i haven gennemgår en
større oprydning hvor vildskud, udgåede
træer og buske ϐjernes, og gamle træstubbe fræses så det er muligt at jævne området og så til med græs. Lige nu ser det
lidt voldsomt ud med oprydningen, men
vi er overbeviste om, at Kirkehaven bliver
smuk igen allerede fra næste forår.
Menighedsrådet håber, at Kirkehaven vil
blive et sted for fordybelse, fred og ro for
menigheden samtidig med at udendørs
kirkelige handlinger bliver mulige her.
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På vegne af Fårup-Sabro Menighedsråd
ønsker jeg alle en skøn sensommer hvor
end du er!

Fmd. Christian Erikstrup

BLIV MENIGHEDSRÅDSMEDLEM
– OG SÆT DIT PRÆG PÅ FÅRUP OG SABRO KIRKER
Valgforsamling tirsdag d. 15.
september kl. 19.00 i sognegården
Vi skal have nyt menighedsråd!
Brug din stemme og kom til valgforsamling. Dermed kan du være med til at vælge
retningen for det fremtidige arbejde i Fårup og Sabro kirker. På valgforsamlingen

kan du selv stille op som kandidat, eller du
kan være med til at vælge, hvem der skal
sidde i menighedsrådet blandt de opstillede kandidater.
På valgforsamlingen præsenteres kandidaterne, og bagefter er der mulighed for
debat. Valget af menighedsrådet foregår
ved skriftlig afstemning mellem kandidaterne og resultatet heraf afgør, hvem der er
valgt til menighedsrådet.
Der skal vælges 3 medlemmer for Fårup
og 5 for Sabro. Det nuværende menighedsråd vil være vært for lidt kaffe og kage undervejs.
Vi håber på at se mange interesserede!
Læs mere på www.sabrokirke.dk
eller www.faarupkirke.dk
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KONFIRMAND 2021
Skal dit barn konϐirmeres i Fårup eller Sabro kirke i foråret 2021, skal du huske at tilmelde det til konϐirmationen og den forberedende undervisning. Har I ikke fået en tilmeldingsblanket, kan du printe en på vores hjemmeside under fanen konϐirmation. Du kan
også kontakte sognepræsten. Tilmeldingsblanketten skal aϐleveres til sognepræsten ved
den første undervisningsgang.
UNDERVISNINGEN
Undervisningen begynder i uge 37 i sognegården i Sabro.
Holdene tager udgangspunkt i, hvilken klasse konϐirmanden gik i på det 5. klassetrin.
A-klassen undervises af Vini Madsen om onsdagen i den lille sal kl. 13.30-14.45
B-klassen og C-klassen undervises af Mette Charlotte Andersen.
B-klassen undervises om onsdagen fra kl. 13.30-14.45 og møder i sognegårdens
store sal og slutter i kirken.
C-klassen undervises fra 14.30-15.45 og møder i Sabro kirke.
Der er fællesandagt for de to klasser fra 14.30-14.45.
Efter jul bytter b- og c-klassen undervisningstider.
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LØRDAG D. 24. OKTOBER KL. 13.00-17.00 PÅ VESTRE OG NORDRE KIRKEGÅRDE
Stemningsfyldt dag på kirkegårdene med koncerter, lyrik, kunst, bønner, sang og rum, der
giver plads til at mindes. Tanken med De Dødes Dag er at give mulighed for sammen med
venner og familie, eller alene, at tage på kirkegården for at mindes de døde. Kirkegården
vil være smukt pyntet med lys og lanterner, kapellerne fyldt med musik og ord. Der kan
købes lys til at sætte på gravene og suppe til at varme sig på. Følg med på Folkekirken i
Aarhus’ Facebookside, hvor du vil kunne ϐinde nærmere information, program o.lign., når
vi kommer tættere på dagen.

ALLEHELGEN
SØNDAG D. 1. NOVEMBER KL. 11.00 I FÅRUP KIRKE
På Alle helgens dag er der tradition for, at vi samles i kirkerne og mindes de mennesker,
der er gået bort, og som vi nu savner. Det gør vi også i Fårup kirke, hvor gudstjenesten
denne dag i læsninger, salmer, bøn og reϐleksion bærer præg af søndagens særlige karakter. Alle er, som altid, velkomne – også selvom du ikke lige har mistet.
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GENFORENINGSKONCERT
Som det sikkert er klart for de ϐleste, skulle 100-året for genforeningen af Sønderjylland med Danmark have været fejret
overalt i landet netop i år. Vi havde også i
kirken planlagt og annonceret for en stor
korkoncert tirsdag d. 26. maj, men den
måtte desværre, som så meget andet, aϐlyses pga. corona.
Vi håber på at kunne gennemføre
denne gang – med ny dato.
Derfor er alle hjertelig velkomne
til genforeningskoncert
tirsdag d. 6. oktober kl. 19.30
i sognegården, Sabro.
Sabrokoret og vores dejlige nabo-kor, Harlevkoret, samarbejder denne aften med
Den Danske Salmeduo og vil præsentere

et blandet program, hvor tankerne og følelserne omkring genforeningen belyses
igennem såvel kendte, gamle sange og helt
nykomponerede sange og satser. Korene
ledes af Knud Bagger og Dagmar Ginnerup.
Den Danske Salmeduo består af Hans Esbjerg, klaver og Christian Vuust, saxofon
og klarinet. De har turneret overalt i landet med deres fantastiske duo ved over
400 koncerter og udgivet adskillige albums. Altid veloplagte og utrolig musikalske.
Efter koncerten, som er gratis, er der hyggeligt samvær. Skulle man ikke have mulighed for at høre koncerten i Sabro tirsdag
d. 6. oktober, aϐholdes den også i Framlev
Kirke lørdag d. 3. oktober kl. 16.00
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HØSTGUDSTJENESTE
Søndag d. 22. september kl. 11.00 er Sabro kirke pyntet festligt op, når vi fejrer årets
høstgudstjeneste. Gudstjenesten er en god anledning til, gennem smukke høstsalmer, bøn
og læsninger, at takke Gud for alt det, vi dagligt får skænket.
Efterfølgende byder vi på gratis høstfrokost i sognegården.
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Illustrationer af Josephine Kyhn

BØRNEGUDSTJENESTER
Hvor har vi savnet at kunne fylde kirken
med glade og nysgerrige børn! Derfor glæder vi os rigtig meget til at invitere indenfor igen, når vi holder børnegudstjenester
i Sabro kirke. Gudstjenesterne er altid på
børnenes præmisser. Vi synger, laver fagter, hører bibelhistorier, beder Fadervor
og får Guds velsignelse. Efterføl-

gende er der fællesspisning, leg og fri snak
i sognegården.
Tirsdag d. 22. september kl. 17.00
Spaghettigudstjenesten handler om høst
og taknemlighed. Har du lyst til at tage lidt
høst-pynt med til kirken, er du meget velkommen til det. Solkoret og Tilst Kirkes
børnekor medvirker!
Tirsdag d. 24. november kl. 17.00
Hvorfor er det nu lige, at vi fejrer julen?
Kom og hør hvorfor, og vær med når vi
tager hul på den søde juletid, hvor vi
selvfølgelig slutter af med risengrød
i sognegården. Solkoret og efterårets
minikonϐirmander medvirker.
Tilmelding til fællesspisning
skal ske til sognepræst Mette Charlotte Andersen på sms
2944 2719 eller mail meca@
km.dk senest et par dage før gudstjenesten.
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GUDSTJENESTEKALENDER
SEPTEMBER
6. september

SABRO
13. s. e. trin.

FÅRUP

9.30 VM

13. september

14. s. e. trin.

20. september

15. s. e. trin.
Høstgudstjeneste

11.00 MCA
11.00 MCA

22. september

Spaghettigudstjeneste
Solkoret medvirker

17.00 MCA

27. september

16. s. e. trin.

11.00 MCA

OKTOBER
4. oktober

17. s. e. trin.

11. oktober

18. s. e. trin

18. oktober

19. s. e. trin.

25. oktober

20. s. e. trin.

11.00 VM
9.30 MCA
9.30 VM
11.00 MCA

NOVEMBER
1. november

Alle helgens dag

8. november

22. s. e. trin.

9.30 VM

15. november

23. s. e. trin.

11.00 MCA

22. november

Sidste s. i kirkeåret

24. november

Risengrødsgudstjeneste
Solkoret medvirker

17.00 MCA

29. november

1. s. i advent

11.00 MCA
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11.00 MCA

9.30 MCA

AKTIVITETSKALENDER
SEPTEMBER
Tirsdag d. 1. september

Solkoret og Sabrokoret starter sæsonen

Onsdag d. 2. september

Strikkeklub kl. 14.00

Onsdag d. 9. september

Konϐirmandundervisningen begynder

Tirsdag d. 15. september

Valgforsamling: Valg til menighedsrådet kl. 19.00

Torsdag d. 24. september

Solkoret og Tilst børnekor synger koncert i Tilst sognegård kl. 19.00

Tirsdag

Mandeklubben udϐlugt til Godsbanen
Hold øje med hjemmesiden for dato og tidspunkt

OKTOBER
Tirsdag d. 6. oktober

Genforeningskoncert Sabrokoret, Harlevkoret og Den Danske Salmeduo,
kl. 19.30 i Sabro sognegård

Onsdag d. 7. oktober

Strikkeklubben kl. 14.00

Tirsdag d. 20. oktober

Minikonϐirmand, hold 1 starter op

Tirsdag d. 27. oktober

Mandeklubben: Foredrag med Feltpræst og sognepræst Peter Sporleder,
kl. 10.00 i sognegården

Lørdag d. 31. oktober

Lørdagscafé: Koncert med perkussionisterne Alexander Krogh og
Ninna Morsing, kl. 14.00 i sognegården

NOVEMBER
Onsdag d. 4. november

Strikkeklubben kl. 14.00

Tirsdag d. 24. november

Mandeklubben: Tur til Wintercoat kl. 14.00

Fredag og lørdag d. 13. og 14. november

Kursus for forældre: Plej jeres parforhold (PREP),
Folkekirkens familiestøtte kl. 9-16
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SOLKORET
SOLKORET SYNGER HVER TIRSDAG OG
BEGYNDER D. 1. SEPTEMBER KL. 15.30- 17.00.
Solkoret er for piger og drenge i 3. -6. klasse der har lyst til at synge og være med i
et hyggeligt musikalsk fællesskab. Du vil
lære nye sange og salmer, lære om noder
og rytmer, og lære at bruge stemmen rigtigt. Undervejs holder vi en lille pause og
får lidt at spise og drikke. Det er gratis at
synge i Solkoret, men der forventes et regelmæssigt fremmøde, for i et kor har man
brug for hinanden.
Solkoret synger med til spaghettigudstjenesterne og til koncerter i årets løb.
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Som noget nyt
vil det efter
sommerferien
være Susanne
Juul Vestergaard, der skal lede koret. Susanne er Kirkeog kulturmedarbejder ved kirken og har
i forvejen babysalmesang og minikonϐirmander blandt sine opgaver. Hun har linjefag i musik fra seminariet og har selv sunget i kor i mange år. Senest har hun været
under uddannelse som kirkesanger ved
Vestervig kirkemusikskole.

SYNG SYNG SYNG SYNG SYNG SYNG
SYNG MED I SABROKORET
VÆR VELKOMMEN I SABROKORET!
Sabrokoret er et blandet kor på 30 medlemmer og vi har plads til ϐlere.
Koret er for alle voksne i alle aldre, der har
lyst til sang, smil og gode grin. Vi synger
3- og 4-stemmige satser i et blandet repertoire af danske og udenlandske sange, salmer, klassiske satser, gospels, evergreens
og slagere.
Koret øver tirsdage kl. 19.00-21.00 i sognegården ved Sabro kirke. Efterfølgende
er der kaffe/kage og hyggeligt samvær.
Koret synger med ved få gudstjenester i
kirken og optræder til koncerter i kirken
og i sognegården. Indimellem synger Sabrokoret også sammen med andre kor.

Der kræves ingen musikalske forudsætninger at være med – blot lysten til at synge sammen med andre. Der forventes et
regelmæssigt fremmøde, da man i et kor
er helt aϐhængige af hinanden, – ingen kan
undværes!
Det er ganske gratis at være med i koret.
Ring gerne til organist og korleder Dagmar Ginnerup for at høre mere på tlf:
2441 1709, eller send hende en mail på
d.ginnerup@gmail.com
Korsæsonen starter igen efter
sommerferien tirsdag den
1. september kl. 19.00
i sognegården, Sabro

SYNG SYNG SYNG SYNG SYNG SYNG

FIND OS PÅ FACEBOOK
Så er vi i luften, – eller i nettet, om man vil! På vores nye facebookside kan du se,
hvad der foregår i vores egne kirker og i sognegården, og nyheder fra folkekirken.dk.
Find os på www.Facebook.com/FaarupSabrokirker
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LØRDAGSCAFÉ
I SABRO
SOGNEGÅRD
LØRDAG D. 31. OKTOBER KL. 14.00
Alle er velkommen til en hyggelig caféeftermiddag i Sabro Sognegård med
Alexander Long Krogh og Ninna Morsing, som begge er uddannede percussionister fra Det Jyske Musikkonservatorium.
De vil denne eftermiddag spille et
bredt og meget varieret program med
bl.a. klaverværker af Bach og Scarlattis omarrangeret til marimbaduetter
og sange af James Brown og The Beatles fortolket på vibrafon og akkompagnerende trommesæt.
Vi får også mulighed for at høre moderne klassiske værker for slagtøj –
bl.a. med superskarp timing mellem
robotstemme og lilletromme (i små,
spiselige bidder)
Undervejs vil duoen give en grundig
forklaring af deres mange forskellige
instrumenter, fortælle om værkerne
og give os deres egen, personlige historie.
Det er altsammen gratis og undervejs
er der kaffe og lidt sødt dertil.
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MINIKONFIRMAND
TORSDAG 22. OKTOBER–3. DECEMBER 2020
Går du i 3. klasse og har lyst til at lære kirken bedre at kende? Så meld dig til minikonϐirmandholdet! Når du er minikonϐirmand kommer du med på opdagelse i
kirken, hører orglet, og måske ϐinder du
det hemmelige rum. Vi synger forskellige
sange og salmer, og hører fortællinger fra
bibelen, vi skal snakke om bøn og lære fadervor, og vi skal tegne, lege og lave andre
kreative aktiviteter. Og så hygger vi selvfølgelig hver gang med saft og brød.
I år bliver der, som sidste år, lavet to hold for
eleverne på 3. årgang. Et hold i efteråret for
pigerne, og i foråret et hold for drengene.

Efterårets forløb ligger om torsdagen kl.
13.45-15.15. Første gang er torsdag d. 22.
oktober, og vi slutter torsdag d. 3. december. Vi henter børnene på Sabro-Korsvejskolen når de har fri fra skole og følges ad
til sognegården.
Hvis I har spørgsmål, så ring eller skriv
til Susanne Juul Vestergaard på.
4016 4375 eller mail sjve@km.dk.
Forløbet ledes af sognepræst Mette Charlotte Andersen og Kirke- og kulturmedarbejder Susanne Juul Vestergaard.
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VELKOMMEN I MANDEKLUBBEN
I SABRO SOGNEGÅRD!
Mandeklubben er et fællesskab for mænd
i alle aldre med mulighed for godt selskab
og gode oplevelser. Vi mødes én gang om
måneden omkring et varieret program af
foredrag, musik, udϐlugter og meget andet.
Der er en egenbetaling på 50 kr. pr. gang.
Transporten aftaler man indbyrdes, og
den betaler man selv for. Klubbens aktiviteter er støttet af Fårup og Sabro kirkers
menighedsråd.

EFTERÅRETS PROGRAM
Tirsdag d. 29. september kl. 10.00
Udϐlugt til Godsbanen. Rundvisning ved
Jens Hyldegård, hvor vi ser de forskellige
værksteder og hører om de mange projekter, der er i gang. Frokosten indtages i Spiselauget, caféen på Godsbanen. Denne dag
er der ingen egenbetaling på 50 kr., men
drikkevarer og transport til og fra Godsbanen sørger man selv for. Man mødes ved
hovedindgangen til Godsbanen.

Man kan komme lige som man er, og man
behøver ikke at komme hver gang. Vi vil
dog rigtig gerne have en tilmelding fra
dig. Der kan være deltagerbegrænsning på
nogle af arrangementerne, og her gælder
først-til-mølle-princippet.

Tirsdag d. 27. oktober kl. 10.00-12.00
Foredrag ved sognepræst og feltpræst Peter Sporleder, der fortæller om at være udsendt til verdens brændpunkter. Vi starter
kl. 10.00 med en kop kaffe og rundstykker
før foredraget går i gang.

Tilmeldingen og spørgsmål skal ske
til Mette Charlotte Andersen senest
2 dage inden arrangementet, 2944 2719.

Tirsdag d. 24. november
kl. 10.00-ca. 12.30
Vi besøger det lokale mikrobryggeri Wintercoat, som ligger udenfor Sabro. Bryggeriet blev etableret i 2002 af brygmester
Niels Jørn Thomsen og hans hustru Disa
Fink, som har brygget øl siden 1970’erne.
Her får vi rundvisning og skal høre om metoder og processen i ølbrygning. Vi mødes
ved Wintercoat.
15. december, kl. 11.30
Hygge og let julefrokost i sognegården.
Har du lyst til at komme med et lille indslag (en sang, en fortælling eller lignende),
skal du være meget velkommen!
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PLEJ JERES PARFORHOLD
– PREP-FORLØB FOR PAR MED BØRN
Vil I gerne have et stærkt parforhold, så er
forløbet Plej jeres parforhold måske noget for jer. Her får I et boost til forholdet,
så I bliver bedre til at forstå både jer selv
og hinanden.
I får viden om, hvad et godt parforhold
kræver. I lærer bl.a. samtaleteknikker, så
det bliver lettere at tale sammen og forstå
hinandens (og egne) tanker og følelser i
hverdagen. I får også værktøjer, så det bliver nemmere at undgå de tilbageværende
konϐlikter om, hvem der skal gøre rent, eller hvordan I vil opdrage børnene.
Plej jeres forhold udbydes af Folkekirkens
Familiestøtte, og bygger på PREP-konceptet, som er baseret på næsten 30 års forsk-

ning i relationer i parforhold. PREP stpr
for Praktiske Redskaber til et Engageret
Parforhold. Du kan læse mere om forskningen på Center for Familieudviklingens
hjemmeside. Underviserne er certiϐicerede PREP-ledere.
Forløbet består af forskellige moduler, og
man skal deltage ved alle modulerne. 1.
modul er to hele dage, og 2. og 3. modul er
en aften hver. Det er gratis at deltage.

Tekst og foto:
Folkekirkens Familiestøtte

Datoer
Modul 1: Fredag-lørdag 13.-14.11.20 – Begge dage fra kl. 9.00-16.00
Modul 2: Onsdag d. 9.12.20 kl. 18.00-21.00
Modul 3: Torsdag d. 7.1.21 kl. 18.00-21.00
Undervisere: Fagkonsulent og sundhedsplejerske Joan Højgaard
og psykoterapeut Lisbeth Andreassen Ryelund
Sted: Sabro Kirke, sognegården, Kirkevej 100, 8471 Sabro
Tilmelding skal ske igennem www.folkekirkensfamiliestotte.dk.
Kontakt faglig konsulent Joan Spørring Højgaard på tlf. 4046 3842
eller jsh@km.dk, hvis du har spørgsmål.
Forløbet er forbeholdt forældre, som bor i Fårup-Sabro eller omegn.
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STRIKKEKLUBBEN
1. ONSDAG I MÅNEDEN KL. 14.00-16.00
Vil du være med til at mødes om håndarbejde med andre?
Den første onsdag i måneden mødes en ϐlok strikkeglade
kvinder og strikker dåbsklude til dåb i kirken, små tøjbamser til babyerne fra babysalmesang eller arbejder på deres
eget håndarbejde.
Alle, der vil strikke med, er velkomne. Kontakt Sonja Jensen tlf. 86 94 87 16 for at høre nærmere, eller bare mød op.

BESØGSTJENESTEN
At være besøgsven giver stor mening, og du får lov at gøre en forskel for et andet menneske. Har du tid og overskud til at være besøgsven, så sidder der mennesker i vores sogne, der kunne få stor glæde af dit besøg.
At blive besøgsven kræver ingen tidligere erfaring, blot
lysten til at lytte og være til stede. Oftest besøger man sin
vært en times tid om ugen eller hver ϐjortende dag. I kan
drikke kaffe, spille kort, gå en tur eller noget helt andet.
Du er som besøgsven selv med til at sætte rammerne for
besøgene. På dit første besøg vil koordinatoren for tjenesten være til stede og afstemme forventningerne.
Vil du gerne være besøgsven? Eller savner du selv
besøg? Så kontakt koordinator for besøgstjenesten
Lis Jensen 2398 1009
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BABYSALMESANG
HVER ONSDAG KL. 10.00 I SABRO SOGNEGÅRD 19. AUGUST-2. DECEMBER 2020
Babysalmesang er for babyer i alderen
2-12 mdr. og deres forældre. Babysalmesang er sang, dans, bevægelse og sansning
i en rolig og nærværende atmosfære. Vi
synger kendte børnesange og salmer, og
lærer nye sange, rim og remser. Vi sætter
fagter og bevægelser til, blæser sæbebobler og spiller på små instrumenter.

for at møde andre forældre på barsel her i
Sabro og Fårup.

Efter vi har sunget, er der caféhygge med
plads til en god snak, en forfriskning, amning og bleskift. Det er en god mulighed

Tilmelding til Susanne Juul Vestergaard
Sms 40 16 43 75 eller
mail sjve@km.dk

Det er gratis at deltage. Du kan starte på
holdet når det passer ind i din barsel, og
komme så længe du har mulighed for det.
Den 2. december holder vi sæsonafslutning
i kirken med en let frokost bagefter.

DØBTE SIDEN SIDST
Døbte i Fårup Kirke
12.07.2020
Agnes Steenfeldt Wacherhausen
Døbte i Sabro Kirke
27.06.2020
Kalle Emil Dyrendom Engholm
04.07.2020
Henry Eduard Jønsson
14.06.2020
Ellie Høher Boye
VIEDE SIDEN SIDST
Viede i Sabro kirke
20.6.2020
Zulfa Namande og Ove Nykjær
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KONTAKTINFO

Fårup kirke

Sabro kirke

Sognegården

Sabro Kirkevej 100, 8471 Sabro, tlf. 8694 8132

Sognepræst

Mette Charlotte Andersen, Højagerparken 4, 8471 Sabro
Mail: meca@km.dk, mobil 2944 2719
Mandag er fridag.

Sognepræst

Vini Madsen, Borum Byvej 4, 8471 Sabro, mail: lvpm@km.dk, tlf. 8694-8302.
Mandag er fridag. Ansat deltid.

Kirke- og kulturmedarb.

Susanne Juul Vestergaard, sjve@km.dk; tlf. 4016 4375. Træffes tirsdag-onsdag
kl. 9-16 i sognegården.

Kirkegården Sabro

René Zimmer, mail: rei@km.dk, tlf. 2615 5503

Kirkegården Fårup

Marianne Søe Wulff, mail: masw@km.dk, tlf. 2320 2250

Kirkesangere

Trine Geltzer Dinesen, mail: trinegd@gmail.com, tlf. 6130 5528
Thomas Warncke Nørgaard, mail: thomas@baryton.dk, tlf. 6060 9550

Organist

Dagmar Ginnerup Pedersen, mail: d.ginnerup@gmail.com; tlf. 2441 1709

Pedel, sognegård

Se kirkens hjemmeside for kontakt til Pedellen
samt henvendelse vedr. udlejning af sognegården.

Kordegn

Anne Aaen Hall, mail: Skjoldhoej.sogn@km.dk, tlf. 8624 2061 eller 2479 2728.
Kontoret er åbent mandag – torsdag 10-13, torsdag tillige 15-17:00. Fredag lukket.
Der er på hverdage også mulighed for lave en aftale med kordegnen på aah@km.dk om
at kigge forbi uden for åbningstiden for en attest eller andet, husk at lave en aftale.

Menighedsrådsformand

Christian Erikstrup, mail: ce206@icloud.com, tlf. 3055 9967

Kirkeværger, Fårup og Sabro

Verny Thomsen, mail: vt.kasserer@gmail.com, tlf. 4054 8999

Faarupkirke.dk og Sabrokirke.dk

Sognegård:

Henvendelse vedrørende udlejning af sognegård:
Se kirkens hjemmeside www.sabrokirke.dk.

Kirkebil:

Kirkebilen kan bestilles til gudstjenester ved henvendelse til
Jørgen Hyldegaard, tlf. 6063 9749 eller 8694 8649.
Vi kan desværre ikke tilbyde kørsel til kørestolsbrugere.

Aktivitetsudvalg:

Fårup-Sabro kirke har et aktivitetsudvalg, som tager sig af kirkernes aktiviteter.
Har du en idé til en kirkelig aktivitet, kan du kontakte udvalgets formand
Jette Thorsen på mail: jette.axel.thorsen@gmail.com eller tlf. 6089 8621.

Redaktionsudvalg:

Sognepræst Mette Charlotte Ansdersen er ansvarshavende redaktør på kirkebladet.
Mail: meca@km.dk

DEADLINE

Næste gang er 1. november 2020
Henvendelse om fødsler, dåb, bryllup, begravelse mm skal ske til sognepræsterne

KIRKEBLADET for Fårup og Sabro sogne er udgivet af de to menighedsråd. Bladet er trykt hos WERKs Graϐiske Hus a|s, telefon 8627 5499.
Enhver form for affotografering af KIRKEBLADET, det være sig erhvervsmæssigt eller ej, er ikke tilladt uden redaktionens og trykkeriets tilladelse.

