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JESUS OG DE 6 TÆER
1. februar 2009 kunne man i
Ekstra Bladet læse følgende:
Baby født med tolv tæer og tolv fingre.

Kamani Hubbard er født med seks perfekt
udviklede fingre på hver hånd og seks tæer på hver fod. Sådan skriver Sanne Rosbøg og hun fortsætter:
Da lille Kamani Hubbard blev født på Saint
Luke’s Hospital i San Francisco, Californien, for tre uger siden, blev han sundhedstjekket og vurderet til at være en helt almindelig, lille dreng.

er billedet af Jesus i synagogen. Og hvorfor
nu det? Det kan jo være en fejl, men mon
dog en maler som Gustave Doré ville lade
sådan en fejl passere? Nej, der må være en
mening med det. Folk i Nazareth havde vel
også set den ekstra tå, når Jesus løb og legede, og måske har tåen været en kilde til
hemmelig tvivl for mange af dem. Sådan et
menneske, med seks tæer på den ene fod,
kan da ikke være Guds søn.

Først da hans far, Kris Hubbard, kiggede
nærmere på sin lille, nye guldklump, opdagede han, at Kamani ikke er et helt almindeligt lille barn. Han har nemlig seks
helt veludviklede og velfungerende fingre
på hver hånd - og seks normalt udseende
tæer på hver lille fod.

Så vidt er der ingen planer om at fjerne de
ekstra fingre og tæer på lille Kamani.
Jeg er klar over, at børn kan drille hinanden over de mindste ting. Men tænk hvilken pianist eller flamenco-guitarist denne
dreng kan blive, når han bliver stor, siger
Dr. Michael Treece fra St. Luke’s-hospitalet.

På et af Gustave Dorés billeder er Jesus
malet med seks tæer på den ene fod, det
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Teksten til Dorés billede er fra Matæusevangeliet kap. 13 vers 54-57: Og han
kom til sin hjemby og underviste dem i deres synagoge, så de blev slået af forundring
og spurte: Hvorfra har han denne visdom
og kraften til at gøre mægtige gerninger?
Er det ikke tømrerens søn? Hedder hans

mor ikke Maria og hans brødre Jakob og Josef og Simon og Judas? Bor alle hans søstre
ikke her hos os? Hvor har han så alt dette
fra? Og de blev forarget på ham. Men Jesus
gjorde mange mægtige gerninger dér på
grund af deres vantro.
De tvivlede i Nazareth, fordi Jesus lignede
alle andre mennesker – nogen har en sjette tå, nogen hører ikke så godt, nogen har
briller, og sådan kunne vi blive ved. Af udseende er Jesus så menneskelig, men alt,
hvad han gør, er forunderligt, fordi han er
Gud i menneskeskikkelse. På den måde
kan han tale ganske på menneskevis til os,
så vi kan forstå ham og samtidigt hjælpe
os ud af vanskeligheder, som vi ikke selv
kan komme ud af, og heller ikke ved hjælp
af vore medmennesker. Jesus er på den
måde meget mere end det, vi kan se. Han
favner vor hverdag, men løfter os også ud
af den, ind i glæde og taknemmelighed.
Den stærkeste mand i verden
kan bære en flodhest i tænderne
og løfte en sporvogn fra skinnerne,
mens han klapper i hænderne.
Men sætte en blomst på et lille strå
og farve den vældige himmel blå
og skænke min søster en mælketand
- det evner han ikke, den stærkeste mand!

Sådan skriver Halfdan Rasmussen, men
det er jo netop det, Jesus kan, han kan få
livet til at blomstre, hvor det før var dødt
og han kan vække livsmod og glæde, hvor
der før var mørke og sorg. Og det kan han,
fordi han er Guds søn. Gud var med Jesus,
da Jesus var en del af vor verden, og Gud
er her stadig. Når vi læser i Bibelen, deltager i gudstjeneste eller når vi nyder det
dejlige sommervejr, løftes vi ud af vore bekymringer og ind i glæde og taknemmelighed, ja for Gud er i Bibelens ord, Gud er i
gudstjenestens forløb og Gud er i vor verden. Gud er ikke i det perfekte og fejlfri, nej
han er hos os, som dem vi er. Mens vi lever
i dagene her, kommer befrielsen og livsmodet til os fra Gud. Ikke som paradis på
jord, ikke som en fantasi i skyen men som
glæde over virkelighedens storhed. Hver
gang kommer befrielsen og livsmodet til
os, når vi forundres over den godhed og
barmhjertighed, den skønhed og glæde,
som vi møder i verden. Gud er det ekstra,
som vi ikke kan skaffe os selv. Så lad os
nyde sommeren med dens dejlige varme,
blomsternes skønhed, de grønne træer og
solen. Ja, netop solen, som er et af kirkens
ældste symboler på Jesus. At Jesus opstod,
betyder, at lyset sejrer over mørket, livet
sejrer over døden og glæden og livsmodet
sejrer over sorg og tomhed.
Vini Madsen
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KIRKEN I EN KARANTÆNETID
Foråret har været usædvanligt. Corona-pandemien har betydet en nedlukning af det meste af Danmark. Også kirken har været berørt og er det i skrivende stund stadig.
Vi beder om jeres forståelse for, at der ved kirkebladets deadline endnu er stor usikkerhed omkring den kommende tid, og hvad der kan gennemføres og under hvilke former.
Vi har desværre set os nødsaget til at aflyse forskellige arrangementer, herunder friluftsgudstjenesten d. 1. juni i Botanisk have, højskoleformiddagen d. 3. juni, sommerkoncerterne og den årlige sommerudflugt.

Vi håber på, at nogle af de arrangementer, vi havde glædet os til at gennemføre hen over
foråret og sommeren, kan gennemføres på et senere tidspunkt.
HOLD DIG OPDATERET
Hold øje med vores hjemmeside
og Facebookside for eventuelle
ændringer i vores kalender.

Her kan du også bl.a. finde interessante
artikler og videoandagter fra
præsterne. www.sabrokirke.dk
eller www.faarupkirke.dk

www.facebook.com/faarupsabrokirker

BRUG FOR EN SAMTALE?
I krisetider er det naturligt, at spørgs
målene og fortvivlelsen melder sig.
Husk, at du altid kan få en fortrolig
samtale med præsterne!

Se bagerste side for kontaktoplysninger.

Du kan også benytte www.sjælesorg.nu
hvor folkekirkepræster sidder parate til
en samtale online med dig.

SÅDAN KAN DU OGSÅ BRUGE KIRKEN
• H
 ver morgen kl. 08.05 mandag til fredag kan du på P2 lytte til
morgenandagt direkte fra Københavns domkirke.
• Brug www.folkekirken.dk hvor du bl.a. kan finde links til gode
Podcasts om tro og eksistens
• Du kan se og gense gudstjenester på DR.dk/tv
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HÅB I EN CORONA TID
Den 5. maj var det 75 år siden, at Danmark
endelig blev fri af den tyske besættelse og
de 5 svære år, hvor befolkningen skulle
gennemgå pinsler og afsavn. Jeg kan huske
fra mine forældre, hvordan de fortalte om
krigen og det vedvarende håb om, at krigen en dag skulle slutte, og der skulle blive
frihed for alle.

Det med håb er en vanskelig størrelse.
Hvis man ikke helt kan sætte ord på noget, eller ikke har direkte indflydelse på
udfaldet, så kan man kun håbe på, at det
nok skal gå. F.eks. kan den aktuelle corona-situation, som lammer hele samfundet,
sammenlignes med en besættelse, noget
der er svært for os alle at forholde sig til. Vi
er nok en del, der sidder med et stort håb
om, at der snart bliver normale tilstande,
og at samfundet kan åbne igen. Corona har
også haft stor betydning for de lokale aktiviteter i Fårup og Sabro kirker samt i sognegården, hvor alle vores aktiviteter er sat
på pause, inklusive de månedlige møder i
menighedsrådet. Vi har dog formået at af-

holde et enkelt møde i april, da vi skulle
aflevere vores regnskab for 2019 og forholde os til Corona i forhold til aktiviteter
og de ansatte. Hold dig gerne opdateret på
vores hjemmeside eller ring til os.
Corona eller ikke, naturen lader sig ikke kyse. Og der er nok en del landmænd,
som i løbet af foråret kun kan gøre det, de
plejer, og ellers kun håbe på, at markens
afgrøder skal udvikle sig og vokse til en afgrøde, som siden høstes og veksles til en
indtjening, så tilværelsen kan hænge sammen for den enkelte. Billedet herunder er
fra Fårup og viser en 2 uger gammel havremark, som står og nyder det gode vejr
under en blå himmel.

Foråret er altid garant for gratis glæder og
ser ikke ud til at være påvirket af Corona.
Faktisk virker luften til at være renere nu,
da der ikke er så meget trafik i luften og
på vejene. Vi kan alle gå en ekstra tur i naturen og nyde, at foråret forandrer sig dag
for dag og nyde, at den springer ud i alle
mulige farver i maj. Et naturligt bevis på at
livet går sin gang!
På vegne af Fårup-Sabro Menighedsråd
ønsker jeg alle en skøn sommer,
hvor end du er!
Fmd. Christian Erikstrup

5

VI SKAL HAVE NYT MENIGHEDSRÅD…
OG VI MANGLER DIG!
Folkekirken er folkets kirke. Og derfor skal
kirkens gudstjenester og arrangementer
også afspejle folket.
Mange tænker, at man skal være troende på en bestemt måde, eller at man skal
gå i kirke hver søndag for at være medlem
af menighedsrådet. Men sådan behøver
det ikke nødvendigvis at være.
Det vigtigste er, at du har et forhold til
kirken, og at du har lyst til at sætte dit
præg på den, så vi fortsat kan have en kirke, folk har lyst til at bruge.
Hvad laver man i et menighedsråd:
Menighedsrådets opgaver består bl.a. af
• at være arbejdsgiver for de ansatte
i kirken, bortset fra præsterne
• at lave visionsarbejde og derigennem
være med til at bestemme, hvilken
retning den lokale kirke skal gå i,
og hvad der skal prioriteres
• at ansætte ny præst, hvis stillingen
bliver ledig
• at sørge for vedligeholdelse af
bygninger, både kirken, sognegården
og præstens embedsbolig
• at sikre gode vilkår for ansatte
og frivillige i kirken, så de kan
udføre deres opgaver bedst muligt

KAN DU BLIVE MEDLEM?
For at være medlem af menighedsrådet,
skal du være fyldt 18 år. Du skal høre til
Fårup eller Sabro sogn eller have løst
sognebånd til én af præsterne. Og du skal
være medlem af Folkekirken.
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VIGTIGE DATOER:
• O
 rienteringsmøde tirsdag d. 9. juni
kl. 19.00 i Sognegården.
På mødet vil det nuværende menighedsråd orientere om arbejdet i den forløbne
funktionsperiode, kommende opgaver, datoer og regler for valgforsamlingen og antallet af kandidater, der skal vælges til menighedsrådet. Mødet er orienterende, og
du binder dig ikke til noget ved at møde op!

• V
 algforsamling tirsdag d. 15. september kl. 19.00 i Sognegården
På valgforsamlingen afholdes valget til
menighedsrådet. Opstilling og valg af kandidater foregår på mødet. Der skal vælges
5 kandidater fra Sabro, og 3 fra Fårup. Kandidater præsenterer sig, der er mulighed
for debat, og der gennemføres en skriftlig afstemning om de opstillede kandidater. Resultatet af afstemningen afgør, hvem
der er valgt til menighedsrådet. Loven gør
det muligt, at der efterfølgende udløses et
afstemningsvalg ved, at der indleveres en
liste med kandidater og stillere. I disse tilfælde gennemføres et afstemningsvalg.
• 1. søndag i advent 2020:
Det nye menighedsråd tiltræder, og arbejdet kan gå i gang for det nye menighedsråd.
Du er altid velkommen til at kontakte
præsterne eller menighedsrådsformanden,
hvis du har spørgsmål.

BESØGSTJENESTEN
I denne tid står det tydeligt for de fleste:
mennesket har brug for den nære kontakt
til andre. Vi har brug for at mødes, at tale,
at holde i hånd. For de mange mennesker
der i forvejen er begrænset i den sociale kontakt med andre, er denne tid særlig svær. Mange kæmper mod ensomhed
og modløshed. Besøgstjenesten er netop
baseret på besøg, og det er naturligvis en
udfordring nu. Men forhåbentlig kommer
der løsninger, så værter og besøgsvenner
kan mødes igen. Og du kan sagtens melde
dig både som besøgsven eller med et ønske om at få en besøgsven.
VIL DU HAVE BESØG?
Savner du kontakt i hverdagen og kunne
tænke dig at få besøg, så er det måske noget for dig at få kontakt til en besøgsven
gennem besøgstjenesten.

Du og din besøgsven kan få en god snak
over en kop kaffe, tage på tur i bil eller gå
ture, læse højt fra avisen, fortælle livshistorier og kigge i fotoalbum, følges ad til
arrangementer eller en tur på kirkegården. I finder ud af det sammen.

Man kan også nøjes med at ringe sammen
i disse tider, hvis man er mere tryg ved det.

VIL DU VÆRE BESØGSVEN
Som besøgsven er du med til at bringe
opmuntring, glæde og håb ind i et andet
menneskes hverdag, og arbejde mod ensomheden. Du erstatter ikke familie eller
hjemmehjælp, men giver noget ekstra indhold til hverdagen.

Det kræver ingen tidligere erfaring at være besøgsven, blot lysten til at lytte og være til stede. Oftest besøger man sin vært en
times tid om ugen eller hver fjortende dag.
Du er som besøgsven selv med til at danne
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 23 98 10 09

En telefonsamtale kan også varme
I denne tid, hvor, hvor vi må holde afstand
til hinanden, oplever mange et behov for
at få luft for tanker og bekymringer. Har du
brug for en at tale med, er du meget velkommen til at ringe til sognepræst Mette
Charlotte Andersen, tlf. 2944 2719 eller
Vini Madsen, tlf. 8694 8302
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MANDEKLUBBEN
– ET FÆLLESSKAB KUN FOR MÆND!
TIRSDAG D. 25. AUGUST KL. 10.00
MØDES MANDEKLUBBEN FØRSTE
GANG I SABRO SOGNEGÅRD.

arbejdsgruppe, således at klubben på sigt
selv står for at planlægge fremtidige mødegange og aktiviteter.

Den første mødegang, tirsdag d. 25. august,
lægger korshærspræst og mandekender
Morten Aagaard vejen forbi og fortæller om sit arbejde og møde med de mange
mænd, der har fået ham til at sige: ”vi har
brug for en manderevolution”!

En mandeklub er i støbeskeen. Vores tanke er at skabe et mandefællesskab kun for
mænd, som mødes én gang om måneden
omkring socialt samvær og fælles oplevelser. Klubben kan f.eks. spise sammen, arrangere foredrag eller tage på ture ud af
huset. De første par gange arrangeres af
sognepræst Mette Charlotte Andersen og
kirke- og kulturmedarbejder Susanne Juul
Vestergaard, men vi ønsker at nedsætte en

Morten Aagaard har et spændende og alsidigt CV: fra generalsekretær for Bibelselskabet og direktør for Legos fonde til leder
af Kirkens Korshær i Aarhus og nu korshærspræst. Og så er han en mesterlig fortæller, der siger tingene, som de er.
Efter foredraget vil der være et kort indlæg med vores tanker om mandeklubben, erfaringer fra andre sogne, og du kan
komme med inputs og idéer til klubben. Vi
slutter af med en let frokost og en øl.

Velkommen mænd!

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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ER DET NOGET FOR JER?
Folkekirken tilbyder velafprøvede forløb
for børnefamilier.

Forældreven – En forældreven støtter
jer i at skabe de forandringer derhjemme,
som I ønsker. Det kan f.eks. være sparring
omkring det gode måltid eller pligter. Det
kan også være en voksen at tale med, hvis
du er alene med børnene.
Plej jeres forhold (PREP)eller partjek –
Forløb for jer, der vil styrke jeres parforhold til glæde for hele familien.
Er der noget i jeres hverdag, du gerne vil
lave om, men ikke helt ved, hvordan du
skal gribe fat i? Så kan folkekirkens Familiestøtte være noget for jer.
Folkekirkens Familiestøtte kan hjælpe jer
med et nyt perspektiv på hverdagens udfordringer.

Det er ofte små ting, der skal til for at skabe en stor forandring i hverdagen. Men det
kan være svært at lave selv små ting om.
Alle børnefamilier kan have brug for støtte, viden og værktøjer for at give familien
en bedre hverdag. Vi kan støtte jer i at bliver skarpere på de ting, I gerne vil have
ændret, og på hvordan I kan føre dem ud
i dagligdagen.
Det burde vi da selv kunne klare, tænker
I måske. Men alle familier kan køre fast
og have brug for at se tingene med andre
øjne. Ligesom man kan have brug for en
løbemakker for at få trænet.

Vejen videre efter skilsmisse (KIFF) – Et
forløb for jer, der vil have viden og hjælp til
at få børnene og jer selv bedst muligt igennem en skilsmisse.

Sunde skærmvaner i familien – Et forløb
for jer, der vil have sundere vaner omkring
telefoner og tablets i familien.
Samtaler for gravide -En slags for-mødregruppe for gravide, hvor I kan dele tanker og bekymringer.
Alle forløb er uden egenbetaling, og bygger på princippet om hjælp til selvhjælp.
Kontakt Koordinator i Aarhus vest og syd
Helene Rygaard Jensen
Tlf. 5160 0188
Læs mere om vores forløb og andres
erfaringer med os, og se aktuelle forløb for
Aarhus på facebooksiden og hjemmesiden.
www.facebook.com/
folkekirkensfamiliestotteaarhus
www.folkekirkensfamiliestotte.dk
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GUDSTJENESTEKALENDER
JUNI
Søn d. 31. maj

Pinsedag

Søn d. 7. juni

Trinitatis Søndag

Man d 1. juni

Søn d. 14. juni

Anden pinsedag

SABRO

FÅRUP

11.00 MCA

9.30 MCA

11.00 MCA
Friluftsgudstjeneste på
plænen ved sognegården

1.s.e. trin.

9.30 MCA

3.s.e. trin.

11.00 MCA

Søn d. 5. juli

4.s.e. trin.

11.00 MCA

Søn d. 19. juli

6.s.e. trin.

11.00 VM

Søn d. 21. juni

Søn d. 28. Juni

JULI

Søn d. 12. juli
Søn d. 26. juli

AUGUST

2.s.e. trin.

5.s.e. trin.
7.s.e. trin.

Søn d. 2. august

8.s.e. trin.

Lør d. 15. august

Konfirmationer

Søn d. 9. august

Søn d. 16. august
Lør d. 22. august

Søn d. 23. august
Søn d. 30. august

Søn d. 6. september
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11.00 VM

10.s.e. trin.

9.30 MCA

11.s.e. trin.
12.s.e. trin.
13.s.e. trin.

9.30 MCA

11.00 MCA

9.30 VM

9.s.e. trin.

Konfirmationer

11.00 VM

9.30 VM

9.30 MCA / 11.00 MCA
11.00 MCA
9.30 VM

9.30 VM
11.00 MCA

11.00 MCA

PINSEMUSIK
I anledning af pinsen, er der ekstra musik
ved gudstjenesterne. Pinsedag, søndag d.
31. maj, kl. 9.30 i Fårup kirke og kl. 11.00
i Sabro kirke spiller Trine Geltzer Dinesen
tværfløjte sammen med Dagmar Ginnerup på orglet og gør derved dagen ekstra
festlig.
FRILUFTSGUDSTJENESTE
ANDEN PINSEDAG I SABRO
Den store friluftsgudstjeneste i
Botanisk have er aflyst. I stedet
samles vi til friluftsgudstjeneste
på plænen mellem sognegården
og Sabro kirke mandag d. 1. juni
kl. 11.00.
Tag din egen klapstol eller tæppe
med. Vi sørger for kaffen efter
gudstjenesten.
Hvis vejret ikke er med os,
rykker vi indenfor i kirken
eller sognegården.

GLÆD DIG TIL ...
Korstart tirsdag d. 1. september for
Solkoret kl. 16.30 og for Sabrokoret kl.
19.00 i sognegården.

Høstgudstjeneste søndag d. 20. september kl. 11.00 i Sabro kirke, hvor vi
traditionen tro fejrer årets høst med en
festlig høstgudstjeneste. Vi håber naturligvis på at kunne byde jer indenfor i sognegården til efterfølgende kirkefrokost.

Spaghettigudstjeneste tirsdag d. 22.
september kl. 17.00 i Sabro kirke.
Gudstjenestens tema er høst og Solkoret
medvirker. Så hvis du har lyst, må du meget gerne tage noget pynt med til kirken.  
Efter gudstjenesten er der fællesspisning
i sognegården. Tilmelding til Mette Charlotte Andersen på mail eller SMS senest
d. 13. september.
Tirsdag d. 29. september kl. 19.00 i
sognegården er der koncert med Solkoret og Tilst Kirkes Børnekor.

Genforeningskoncert tirsdag d. 6. oktober kl. 19.30 i anledningen af 100
året for Sønderjyllands genforening med
Danmark. Sabrokoret, Harlevkoret og
Den Danske Salmeduo medvirker.

Lørdagscafé i sognegården lørdag d.
31. oktober kl. 14.00 i sognegården
med percussionisterne Alexander Krogh
og Ninna Morsing, der underholder med
musik af bl.a. J.S. Bach, Scarlatti, James
Brown og The Beatles.
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KOM KOM KOM
– KOM OG SYNG
I BØRNEKORET
SOLKORET er vores lokale børnekor ved Sabro og Fårup Kirker
SOLKORET

er for både piger og drenge i alderen 3.-6. klasse

SOLKORET synger danske og udenlandske sange, salmer,
klassiske satser, rytmiske satser og alt mulig
derimellem!

SOLKORET synger med til julekoncerter, forårskoncerter
og ved særligt festlige gudstjenester i kirken

SOLKORET
SOLKORET

 ver tirsdage kl. 16.30 -18.00 i sognegården
ø
ved Sabro Kirke.
 r helt gratis og ledes af organist
e
Dagmar Ginnerup.

		Ring eller skriv gerne til Dagmar på tlf: 24 41 17 09
eller mail: d.ginnerup@gmail.com

	Korstart efter sommerpausen er
tirsdag d. 1. september kl. 16.30
Mange venlige hilsner
Korleder Dagmar Ginnerup
12
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SYNG SYNG SYNG SYNG SYNG SYNG
Hver morgen, i denne coronatid, toner den
altid glade og charmerende Philip Faber
frem på skærmen for at vi sammen - hver
for sig - kan synge sange fra vores elskede,
danske sangskat. Han begynder seancen
med en lille kort opvarmning af krop og
stemme – og så er alle ellers klar til dagens
to sange.
Med Fabers smittende glæde, humor og
vid bliver vi hver dag mindet om, at vi har
en fælles rigdom, som ingen og intet (ikke
engang en coronakrise) kan tage fra os.

Jeg véd, at rigtig mange ser med og synger
med på fællessangene hjemme i stuerne
- ja, for mange er det dagens højdepunkt.
Det er utrolig glædeligt at sangen, - og fællessangen - mere end nogensinde har tag i
befolkningen.
Lad det endelig fortsætte! Også når vi er
ovre på den anden side af corona.

Hver tirsdag aften i mere end 25 år har
voksne med lyst til sang og hyggeligt samvær sunget så det gjalder i sognegården i
Sabro. Det er sjovt at synge i kor, det er udfordrende og det er vanedannende på den
gode måde:)

Skulle du også have opdaget, hvor livgivende og opløftende, det er at synge – så
kom og vær med i Sabrokoret! Alle er velkomne, alle er vigtige og ingen kan undværes. Vi kræver hverken optagelsesprøve, at
du synger solo, at du har sunget i kor før
eller at du kender til noderne. Vi er ca. 30
voksne i alle aldre – fra 25-85 år - nogle
er lige begyndt – andre har sunget med
længe. Koret synger mest 3-4 stemmigt og
repertoiret er bredt: danske og udenlandske viser, salmer, klassiske satser, poppede
satser. Ja, der skulle gerne være noget for
enhver smag.
Sabrokoret stater efter sommerpausen
tirsdag d. 1. september kl. 19.00 i sognegården i Sabro. Hvis du vil høre mere om
korsang, er du altid velkommen til at kontakte korleder Dagmar Ginnerup på tlf.:
24 41 17 09 eller mail:d.ginnerup@gmail.
com
Jeg glæder mig til at høre fra dig!

Mange venlige hilsner
Korleder Dagmar Ginnerup

SYNG SYNG SYNG SYNG SYNG SYNG
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STRIKKEKLUBBEN
SÆSONOPSTART ONSDAG D. 2. SEPTEMBER I SOGNEGÅRDEN,
KL. 14.00-16.00. DEREFTER D. 1. ONSDAG I MÅNEDEN.
Strikkeklubben har igennem lang tid strikket de mange fine dåbsklude, som bruges
ved dåb i kirken. Som noget nyt bliver der
nu også strikket små tøjdyr til babyerne
på babysalmesangsholdet. Tøjdyrene skal
bruges som gave til de mange babyer på
vores babysalmesangshold, når vi holder
afslutning.

Der er altid plads til nye strikkere, der vil
bruge en eftermiddag i hyggeligt samvær
omkring håndarbejdet. Kirken sørger for
garn og opskrifter til dåbsklude og tøjdyr,

kaffe og kage. Strikkepinde medbringer du
selv. Du kan naturligvis også medbringe
dit eget håndarbejde.
P.g.a. corona situationen og sommerferien
strikker vi hjemme, hver for sig, indtil sæsonopstarten i september.
Hvis du vil høre nærmere kan du kontakte strikkeklubbens kontaktperson Sonja
Jensen tlf. 8694 8716 eller Kirkens kulturmedarbejder Susanne Vestergaard tlf.
40164375
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TILBAGEBLIK
Vi har samlet et tilbageblik fra de sidste par måneder, så vi kan blive mindet om hvilket
liv der plejer at være i sognegården. Vi glæder os til at kunne åbne kirken og sognegården igen for gudstjenester og aktiviteter.
FASTELAVN

En gang om året fyldes kirken med
forventningsfulde prinsesser, ninjaer,
bier, og pokemons!

Tre tønder, en til hver aldersgruppe.

Både ninjaer og feer kunne slå til.

Endelig sker der noget.
Her er det de helt små der belønnes.
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LØRDAGSCAFE MED
FORFATTERFOREDRAG

Ingen sammenkomst uden fællessang.
Vi kastede os ud i et par engelske oversættelser af danske salmer. Salmerne er fra en
canadisk udgave af den danske salmebog.
Den bliver brugt i flere menigheder af
danskere og danske efterkommere i USA
og Canada.

Martin Petersen tog os med ind i sit spændende arbejde med romanen Amerikas lyksalighed. Det gav os indblik i en forfatters
håndværk og hvilken research der ligger
bag.

Som optakt til foredraget lavede vi en lille
udstilling med forskellige ting, billeder, og
fortællinger der alle havde relation til fortællingen om udvandringen til Amerika.
Efter pausen var der indlagt plads til et par
familiefortællinger fra tilhørerne. Mange
tak for alles bidrag.

Babysalmesang hver onsdag. Her er
mødre og babyer klar til at gå i gang. Om
lidt synger vi startsangen med klokkespil
og hvert barns navn. Når klokkespillet
lyder, ved babyerne hvad der skal ske.
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MINIKONFIRMANDER
– DRENGEHOLDET

Så blev det drengenes tur til at være minikonfirmand. Her er de på besøg i Renes
værksted, og får en god snak om de forskellige redskaber.

Øverst til højre:
Det blev desværre et kortere forløb end
planlagt, men vi nåede alligevel vidt omkring – både ud og lave kæmpesæbebobler, ned i ” det hemmelige rum” i kirken, og
som på billedet at dekorere fyrfadsstager.

KONFIRMANDERNE
Man bliver aldrig for gammel til at lege.
Her ses nogle af årets konfirmander i færd
med at ”hive gulerødder op”.
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BABYSALMESANG
SÆSONSTART ONSDAG D. 19. AUGUST
I SOGNEGÅRDEN, KL. 10.00-12.00.
Som noget nyt starter babysalmesang op i
august, og kører indtil vi holder en afslutning i december, kun afbrudt af efterårsferien i uge 42. Det betyder, at du kan starte
når det passer ind i din barsel, og komme
så længe det er muligt. Ved afslutningen i
december er alle, der har deltaget på efterårets hold, velkomne.

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.

At synge og lege med sit barn stimulerer
barnets musikalske og sansemotoriske
udvikling. Selvom babyen ikke forstår salmerne, kan den alligevel sanse stemningen og atmosfæren.

Derudover giver babysalmesang dig inspiration til at synge og bevæge dig med dit
barn derhjemme.
Det er gratis at deltage, og det kræver ingen forudsætninger, blot lysten til at synge, lege og bevæge dig med dit barn.

Efter vi har sunget, er der caféhygge med
plads til en god snak, en forfriskning, amning og bleskift. Det er en god mulighed
for at møde andre forældre på barsel her
i Sabro og opland.
Tilmelding til Susanne Juul Vestergaard sms 40 16 43 75 eller mail sjve@km.dk

DØBTE SIDEN SIDST

VIEDE SIDEN SIDST

Døbte i Sabro Kirke
18. januar 2020:
Tobias Kai Hougaard

Viede i Sabro kirke
25. januar 2020: Tanja Bendorff
og Brian Rosenhøj Jørgensen

25. april 2020:
Johanne Jul Ottendal Søgaard

9. april 2020: Maria Lundum Andresen
og Jakob Lundum Andresen
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KONTAKTINFO
Sognegården

Fårup kirke

Sabro kirke

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
Kirke- og kulturmedarb.
Kirkegården Sabro

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

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

Marianne Søe Wulff, mail: masw@km.dk, tlf. 2320 2250
Henvendelse vedr. udlejning af sognegården: tirsdag - fredag kl. 10.00-16.00

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

Kirkeværger, Fårup og Sabro

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

Verny Thomsen, mail: vt.kasserer@gmail.com, tlf. 4054-8999
Faarupkirke.dk og Sabrokirke.dk

Sognegård: 	Al henvendelse vedrørende udlejning af sognegård skal ske til
Marianne Søe Wulff, tlf. 2320-2250.
Sognegården udlejes ikke t.o.m. august.
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:
DEADLINE

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

næste gang er 1. august 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 Grafiske 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.

