FÅRUP & SABRO KIRKER
EN DEL AF FOLKEKIRKEN

KIRKEBLADET
ɵɵ. ÅRGANG

NR. ɲ

DECEMBER / JANUAR / FEBRUAR ɳɱɳɱ-ɳɲ

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

”RØR BLOT IKKE
VED MIN GAMLE JUL…”
… Sådan lyder en linje i julesangen ”Sikken
voldsom trængsel og alarm”, og mon ikke
mange kan nikke genkendende til den tanke. Man kan pille ved meget, men ikke ved
den gode gamle jul. Julen er traditionernes
tid, og vi elsker, at den ligner sig selv.
Men lige i år må vi så nok alligevel se i
øjnene, at end ikke julen kommer til at være helt, som den plejer. Det er der i øvrigt
ikke meget, der er. Den pandemi, hvis navn
jeg næsten ikke orker at nævne, kom til at
overskygge stort set alt i 2020. Også kirkelivet blev ramt.
Det gjorde ondt, da kon irmationer, dåb
og vielser måtte udskydes. Og ikke mindst
har det været hårdt, at vi i kirkerne ikke
har kunnet samle alle de mennesker, vi så
gerne ville, især når der skulle tages afsked med et menneske.
Corona eller ej, jul bliver det under alle
omstændigheder. Også i år. For julen har
nemlig aldrig været a hængig af, om den
nu også lige blev, som man regnede med.
Julen er ikke en fejring af det perfekte. Julenat var temmelig sikkert heller ikke perfekt for hverken Maria eller Josef, da hun
fødte Jesusbarnet i stalden hin nat for mange år siden. Det har sikkert været en rodet
og blandet fornøjelse at skulle føde sin førstefødte i en beskidt stald, og med brægende får og skidende køer som tilskuere.
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Gud dumpede altså ikke ligefrem ned til
en perfekt verden i en steril og varm barselsseng. Gud dumpede ned i det uperfekte, for at han kunne være sammen med det
uperfekte.
Gud sendte lyset til verden i sin søn, for
at vi kunne have noget at varme os ved, også når verden er kold og uforståelig. Det er
jo julens sande budskab, der lyder til os i
juleevangeliets ”Frygt ikke”.
For der er jo egentlig så meget at frygte!
Alligevel lyder ordene igen og igen: ”Frygt
ikke”. For med barnet i krybben, Guds kærlighed på Jord, kan vi mennesker gå ud i
livet og verden med bind for munden og
sprit på laske og stole på, at lyset altid til
sidst vil skinne i mørket. Vi er aldrig overladte til os selv og vores bekymringer for
mangt og meget. Gud blev menneske for
at være sammen med mennesket i alt det
menneskelige!
Og det er en glæde og et budskab, man
ikke kan røre ved!
Med ønsket om en god jul og et velsignet
nytår.
Mette Charlotte Andersen

KIRKEN OG COVID-19
Pga. den alvorlige situation med Corona,
har menighedsrådet besluttet at a lyse alle
større arrangementer frem til og med december, hvor det formodes at mere end 25
personer deltager. Menighedsrådet største prioritet er at passe på kirkernes brugere og personale.
Mindre aktiviteter a holdes som planlagt. Du kan derfor stadig gå til f.eks. babysalmesang, mandegruppe og kon irmandundervisning.
Menighedsrådet og kirkens personale
forsøger løbende at tilpasse sig de ændringer, der forekommer. Derfor må der i den
kommende tid stadig tages forbehold for
ændringer og a lysninger, og vi håber på,
at vi går lysere tider i møde!
Med nedenstående vil vi forsøge at
skabe et overblik over de gældende regler for Folkekirken. Vi gør samtidig opmærksomme på, at der efter kirkebladets
deadline kan have forekommet ændringer. Retningslinjerne opdateres på vores
hjemmeside.

Ude på kirkegården må der være maks.
50 deltagere ved en begravelse.
Ved alle andre udendørsaktiviteter må
der være maks. 10.
Skal der bæres mundbind/visir?
Ja. I kirken skal alle bære mundbind eller
visir, dog med følgende undtagelser:
• Forkyndere og medvirkende ved
udøvelse af ceremonier (dvs. præst,
organist, sangere og i visse situationer
kirketjener)
• Børn under 12 år
• Deltagere, der sidder eller knæler
under aktiviteten
I sognegården gælder:
• Alle skal hele tiden bære mundbind,
undtagen når man sidder ned
• Dog er foredragsholdere og andre optrædende undtaget under aktiviteten

Hvor mange må vi være?
Forsamlingsforbuddet gælder ikke i Folkal afkekirken og i kirkens lokaler. Dog skal
standskravende stadig overholdes. Det
n
betyder, at vi i Sabro kirke foruden
personale må være 18 deltagere med
fællessang og 40 uden. I Fårup kirke
må der foruden kirkens personale væære 22 med fællessang og 45 uden.
I sognegården, når begge sale er
slået sammen, er det tilladt at være
re
100 uden fællessang og 54 med.
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TID TIL AT STOPPE OP
OG STARTE PÅ NYT ...
Det menighedsråd, som har virket de sidste 4 år, har a holdt det sidste møde, og
valget af det nye råd er vel overstået.
Jeg vil derfor benytte lejligheden til at
udtrykke en stor tak til de afgående menighedsrådsmedlemmer for det gode
samarbejde vi har haft de seneste 2 år, efter at menighedsrådet blev reduceret til 4
medlemmer. Jette Thorsen har været det
bærende element i vores aktiviteter og
kontakt til de ansatte. Verny Thomsen har
de seneste år haft rollen som kasserer og
kirkeværge for både Sabro og Fårup.
Både Jette og Verny har været aktive
medlemmer af menighedsrådene gennem
de sidste 10 til 20 år. Vi skylder dem derfor

en stor tak for deres arbejdsomhed og indsats for både Fårup og Sabro Sogn.
Gennem de seneste 4 år har det afgående menighedsråd fået gennemført en masse aktiviteter og opgaver. Tilbage er nu
Jørgen Hyldegaard og jeg, og vi har valgt at
tage en periode til i det nye menighedsråd,
ergo får vi overført vigtig viden og erfaring
til det nye menighedsråd (mener vi).
Valgt i Sabro Sogn er:
• Anne Marie Verdi
• Jørgen Hyldegaard Jensen
• Peter Fredsbo
• John Futtrup
• Gustau Andreas Pedersen
• Jytte Bugge Villholth (suppleant)
• Flemming Krarup (suppleant)
Valgt i Fårup Sogn er:
• Christian Erikstrup
• Tommy Pedersen
• Mie Lauritzen
• Anne Waggerhausen (suppleant)
• Per Stefansen (suppleant)
Det nye menighedsråd har første møde
den 26. november, hvor vi skal konstituere
rådet og fordele poster og arbejdsopgaver
for det første arbejdsår, som går fra 1. søndag i advent 2020 og til 1. søndag i advent
2021.
Året 2020 kommer til at gå over i historien som året hvor Corona Pandemien
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kom som lyn fra en klar himmel og forandrede liv og hverdag for os alle og ikke
mindst folkekirken. Siden foråret har vi
måtte indstille stort set alle aktiviteter og
med undtagelse af få udvalgte har vi stort
set måtte a lyse det meste. Efterårets opblussen af Corona virussen gør at vi igen
har måttet a lyse alle aktiviteterne her op
til juletiden, som eller er en af kirkens- og
dermed menighedens travleste perioder
på året. Igen minder naturen os om at livet byder på modgang og medgang, og at
vi som mennesker må sætte pris på alt det
vi har og værdsætte livet som det byder sig
for os. Dage kommer og bliver til år, men vi
ved aldrig hvor mange vi får. Det er svært
at sige hvornår Corona pandemien slipper
sit tag i os, eller vi bliver reddet af en ny

vaccine. Derfor er det nu at vi skal fokusere på det som er ”livsvigtigt” og værne om
samværet med familie og venner.
På vegne af Fårup-Sabro Menighedsråd
ønsker jeg alle en skøn vintertid og et godt
nytår, hvor end I er!
Fmd. Christian Erikstrup

MANDEKLUBBEN
En ny klub for mænd har set dagens lys i
Fårup-Sabro. Mandeklubben har hen over
efteråret mødtes til spændende foredrag
og arrangementer. Korshærspræst Morten
Aagaard og feltpræst Peter Sporleder kom
og fortalte om, hvordan man kan være
præst på vidt forskellige måder, og i sensommeren gik turen til Godsbanen i Aarhus, hvor der var rundvisning i de forskellige værksteder.
Tirsdag d. 15. december kl. 11.30 afholder mandeklubben julefrokost i sognegården. Det koster 50 kroner, og tilmelding
er nødvendig til Susanne Juul Vestergaard

på sjve@km.dk eller 4016 4375 senest
torsdag d. 10. december. Vi har desværre
kun plads til maks. 25 deltagere, og det er
først-til-mølle-princippet, der gælder.
Vi fortsætter mandeklubben i det nye år,
og håber på fortsat god opbakning. Hold
øje med hjemmeside, Facebook og opslagstavler for kommende datoer.
Har du lyst til at sidde i mandeklubbens
styregruppe og dermed arrangere fremtidige arrangementer? Så kontakt ligeledes
Susanne Juul Vestergaard.
Alle (mænd) er velkomne.
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ÅRETS KONFIRMANDER
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ÅRETS KONFIRMANDER
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VELKOMMEN
TIL VORES NYE PEDEL!
Pr. 1. oktober er Claus Svendsen ansat som ny pedel
i sognegården. Claus bor i Sabro og har boet her de
seneste 10 år. Claus skal stå for rengøring og vedligeholdelse af sognegården. Han kontaktes bedst på mail
pedel_sognegaarden1@jubii.dk. Han kan også kontaktes
på telefon 4012 5430.
Udlejning af sognegården skal ske gennem kirke og kulturmedarbejder Susanne Juul Vestergaard på sjve@km.dk.

JULEKALENDER I SOGNEGÅRDEN
1. DECEMBER-24. DECEMBER
Kalendernissen det er mig.
Jeg kan en morsom juleleg.
Med spøg og skæmt og hurlumhej,
vil jeg hver dag fortælle dig,
at julen stadig nærmer sig.
Når nu der er så meget vi ikke kan, så
gør vi noget andet!
Så i december måned kan du inde en
stor julekalender i sognegårdens vinduer. Hver dag gemmer der sig noget nyt
bag lågerne; det handler om julen og alt
det der hører sig til af julesange, julelege, julehistorier og juletraditioner. Og
det er både for børn og barnlige sjæle.
Gå en tur forbi sognegården og følg
med i den kæmpe store vindueskalender. Du kan også følge med på
www.facebook.com/FaarupSabrokirker
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JULEN 2020
Covid-19 har sat og sætter endnu sit præg
på stort set alt. Også julen, som vi kender
den. Grundet de strenge afstandskrav og
den meget begrænsede plads i begge vores kirker, har præster og menighedsråd
besluttet, at gudstjenesterne juleaften
samt juledag a holdes i sognegården. Men
vi garanterer både hygge og julestemning
alligevel!
Der er plads til 54 deltagere ved hver
gudstjeneste i sognegården. Man kan desværre ikke reservere pladser i forvejen.
Der henstilles til, at man ikke kommer i for
god tid forud for gudstjenesterne. Kom ca.

15 minutter før gudstjenestens start. Dette er for at undgå store forsamlinger og
tæt kø uden for.
Midterst i kirkebladet inder du gudstjenestelisten, hvor du kan se, hvor og hvornår der a holdes gudstjenester.
NYTÅRSGUDSTJENESTE
Nytårsaftensdag a holder vi nytårsgudstjeneste i Fårup kirke. I læsninger, sang og
re leksion siger vi farvel til det gamle år og
byder det nye velkommen.
Velkommen til gudstjeneste i Fårup kirke torsdag d. 31. december kl. 11.00.
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GUDSTJENESTEKALENDER
DECEMBER

SABRO

FÅRUP

Søn. d. 6. dec.

2. søn. i advent

11.00 MCA

Søn. d. 13. dec.

3. søn. i advent

Søn. d. 20. dec.

4. søn. i advent

9.30 MCA

Tor. d. 24. dec.

Juleaften

11.00 MCA
12.00 MCA
13.00 MCA
14.00 MCA
NB. Gudstjenesterne
aϐholdes i sognegården
og ikke i kirkerne.
Se s. 9 for mere
information.

Fre. d. 25. dec.

Juledag

Lør. d. 26. dec.

Anden juledag

Søn. d. 27. dec.

Julesøndag

Fre. d. 31. dec.

Nytårsaftensdag

11.00 MCA

Søn. d. 3. jan.

Helligtrekongers søndag

9.30 VM

Søn. d. 10. jan.

1. s. e. h. 3. k.

9.30 MCA

Søn. d. 17. jan.

2. s. e. h. 3. k.

11.00 MCA

Søn. d. 24. jan.

3. s. e. h. 3. k.

Søn. d. 31. jan.

Septuagesima

11.00 VM

11.00 MCA
NB. Gudstjenesten
aϐholdes i sognegården
og ikke i kirken.
11.00 VM
11.00 MCA

JANUAR

11.00 MCA
11.00 VM

FEBRUAR
Søn. d. 7. feb.

Seksagesima

11.00 N.N.

Søn. d. 14. feb.

Fastelavn

13.00 N.N

Søn. d. 21. feb.

1. s. i fasten

9.30 N.N

Søn. d. 28. feb.

2. s. i fasten

9.30 VM

MARTS
Søn. d. 7. mar.

10

3. s. i fasten

9.30 N.N

FASTELAVN
ER MIT NAVN
Søndag d. 14. februar er det atter fastelavn. Hvis forholdene tillader det, a holdes der børnegudstjeneste i Sabro kirke
kl. 13.00. Herefter går vi i sognegården til
tøndeslagning. Vi kårer årets kattekonger
og -dronninger, og der vil være slikposer
til børnene, og fastelavnsboller og kaffe til
de voksne.
Vi glæder os til en hyggelig eftermiddag
sammen!
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SOLKORET – SANG, HYGGE OG
FÆLLESSKAB!
TIRSDAG KL. 15.30-17.00. OPSTART EFTER NYTÅR 12. JANUAR 2021
Lyder det som noget for dig? Så skal du
prøve Solkoret! Efter nytår er det igen muligt at starte i koret. 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.
Vi synger, under normale omstændigheder, med ved spaghettigudstjenesterne i kirken, og til koncerter i løbet af året.
Indimellem laver vi også andre sjove korprojekter med andre kor fra Aarhus. I sep12

tember måned havde vi f.eks. et projekt
sammen med Tilst kirkes børnekor, hvor
vi sang til børnegudstjeneste og koncert.
Det er gratis at synge i Solkoret, men der
forventes et regelmæssigt fremmøde, for
i et kor har vi brug for hinanden. Du behøver ikke at have sunget i kor før, du skal
bare have lyst til at synge sammen med
andre.
Tilmelding og lere oplysninger til Susanne Juul Vestergaard på sjve@km.dk
Oplys navn, klasse og skole, samt telefonnummer og mail til forældre.

STRIKKEKLUBBEN
FØRSTE ONSDAG I MÅNEDEN KL. 14.00-16.00
Alle er hjertelig velkomne, når strikkeklubben mødes. Vi drikker kaffe, får en
god snak, og strikker.
Vi mødes omkring håndarbejdet og
strikker dåbsklude, bamser til babysalmesangerne eller arbejder på vores eget
håndarbejde.
Ideen bag dåbskludene er opstået hos
sogne- og hospicepræst Ann Maj Lorenzen i Thorsager-Bregnet-Feldballe pastorat, med den tanke at give et varigt minde
til barnet fra dåbsdagen. Rundt om i landet
er der opstået mange strikkeklubber der
alle strikker disse dåbsklude.

Hvorfor ideen har opnået så stor udbredelse blandt sogne i hele landet handler
ikke kun om det der sker i kirken under
dåben, men at strikkeklubberne bliver et
rum for diakoni. Dåbskluden bliver en gave fra menigheden til dåbsbarnet.
Er du interesseret i at læse mere om
dåbskluden, inde opskrifter og billeder,
kan du gå på hjemmesiden
www.daabskluden.dk
Vil du være med til at strikke, så kontakt Sonja Jensen, tlf. 8694 8716 eller bare
mød op.

BESØGSTJENESTEN
Har du lyst til at blive besøgsven for et andet menneske her i
området? At være besøgsven giver stor mening og glæde, både
for værter og besøgsven.
At blive besøgsven kræver ikke tidligere erfaring, blot lysten
til at lytte og være til stede. Oftest besøger man sin vært en times tid om ugen eller hver jortende 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.
Bliv besøgsven – er du interesseret i at blive besøgsven, eller høre mere om tjenesten er du velkommen til at tage kontakt.
Savner du besøg – du eller en af dine pårørende kan ringe og
høre nærmere.
Lis Jensen. Tlf. 2398 1009
Susanne Juul Vestergaard. Tlf. 4016 4375
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BABYSALMESANG
HVER ONSDAG KL. 10.00 I SABRO SOGNEGÅRD.
20. JANUAR TIL 24. MARTS 2021
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 salmer, sange, rim og remser. Vi
sætter fagter og bevægelser til, blæser sæbebobler og spiller på små instrumenter.
Efter vi har sunget, er der caféhygge
med plads til en god snak, en forfriskning,
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amning og bleskift. Det er en god mulighed for at møde andre forældre på barsel
her i Sabro og Fårup.
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 24. marts holder vi sæsonafslutning
i kirken med en let frokost bagefter.
Tilmelding til Susanne Juul Vestergaard
Sms 4016 4375 eller mail sjve@km.dk

FOLKEKIRKENS NØDHJÆLP
LANDSINDSAMLING SØNDAG D. 14. MARTS 2021
Søndag den 14. marts 2021 samler vi med
resten af Danmark ind til verdens fattigste, som lider hårdest under klimaforandringerne.
Vi i Fårup og Sabro sogne kan også være med til at gøre en forskel, når der skal
samles ind. Du kan melde dig som indsam-

ler og gå en søndagstur for et godt formål.
Så vil du være med til at give håb, så sæt
kryds i kalenderen, meld dig som indsamler på sjve@km.dk eller mød op til gudstjenesten d. 14. marts 2021.
Du er med til at give håb.

DØBTE SIDEN SIDST
Døbte i Fårup kirke:
23.08.2020 – Lukas Leth Jensen
Døbte i Sabro kirke:
08.08.2020 – Hugo Friis Nordestgaard
09.08.2020 – Elin Skovby Bøje
16.08.2020 – Viola Kjeldgaard Mortensen
29.08.2020 – Villads Guldborg Sørensen
30.08.2020 – Molly Villia Basse Grove
11.10.2020 – Carl Aleksander Lindberg Staal
24.10.2020 – Vigga My Kynde Ager
24.10.2020 – Adrian Harregaard Grønkjær
VIEDE SIDEN SIDST
Viede i Fårup kirke:
15.08.2020 – Helle Staal Torbensen og
Claus Staal Torbensen
Viede i Sabro kirke
05.09.2020 – Sasja Schneider Wollesen og
Christian Møller Wollesen
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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. Bemærk: Mette Charlotte Andersen går på barsel 2. februar 2021.

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

Claus Svendsen, mail: pedel_sognegaarden1@jubii.dk, tlf. 4012 5430

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@outlook.com, tlf. 3055 9967

Kirkeværger, Fårup og Sabro

Se kontaktliste på hjemmesiden www.sabrokirke.dk el. www.faarupkirke.dk

Faarupkirke.dk og Sabrokirke.dk

Sognegård:

Al henvendelse vedrørende udlejning af sognegård skal ske
til Susanne Juul Vestergaard, mail sjve@km.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 kirke- og kulturmedarbejder
Susanne Juul Vestergaard, tlf. 4016 4375, mail: sjve@km.dk

Redaktionsudvalg:

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

DEADLINE

Næste gang er 1. februar 2021

Forside:

DHOXAX
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 Gra iske 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.

