FÅRUP & SABRO KIRKER
EN DEL AF FOLKEKIRKEN

KIRKEBLADET
ɵɴ. ÅRGANG

NR. ɳ

MARTS / APRIL / MAJ ɳɱɳɱ

KLAR TIL MONTAGE

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

”KVINDE, HVORFOR GRÆDER DU”
(Joh 20,1-18)

Maria Magdalene står ved graven, hvor
man har lagt Jesus efter korsfæstelsen
Langfredag.
Men den døde krop er væk. Nogen må
have jernet ham, tænker hun. Hun græder. Jesus er død, og nogen har berøvet
hende muligheden for at sige et sidste farvel.
Da er det, at hun ser en mand. ”Kvinde,
hvorfor græder du”, spørger han. Og hun
forklarer den ulykkelige situation for ham.
”De har jernet min Herre”.
Maria Magdalenes sorg gør hende ude af
stand til at se klart. Hun tror, at manden
er gravhavens havemand. Men alting ændrer sig på et splitsekund, da manden siger hendes navn: ”Maria”. Da ser hun, at
skikkelsen foran hende ikke er havemanden, men Jesus selv. Han er ikke længere
død. Han står lyslevende foran hende! Maria genkender Jesus, da han vedkender sig
hende og siger hendes navn.
Det ændrer det hele. Marias tårer forsvinder nok ikke som dug for solen, men
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modet og livshåbet vender tilbage i hendes krop. ”Rabbuni”, udbryder hun, ”min
mester”. Ud går hun i verden for at fortælle, hvad hun har set og hørt. Kvinden blev
dermed den første til at se og berette om
den opstandene Kristus.
Opstandelsen ændrer det hele, fordi
Maria pludselig kan se klart igen. Hun ser
sit liv i opstandelsens lys. Og sådan har vi
med påskemorgen alle fået lov til at se vores liv i den opstandnes lys.
Det betyder, at vi kan spejle vores liv i
løftet om, at døden og mørket altid i sidste
ende brydes af den Gud, som kalder hver
enkelt af os ved navn, og til hvem vi kan
sige ”Rabbuni”, min mester.
Det er jo ikke sådan, at Påskemorgens
opstandelse tager alt sorg i verden væk
her og nu. Men påskemorgens fortælling
bringer håbet og evigheden ind i livet, så
vi ikke kun skal se tilværelsen igennem de
tårer, der måtte være.
Mette Charlotte Andersen

KONFIRMANDER 2020
SØNDAG D. 19. APRIL
Sabro kirke kl. 9.30
Ved Vini Madsen
Clara Kirstine Wichmann Bordinggaard
Julie Vitten Graasten
Sara Nielsen Hall
Jasmin Hoffmann Jøhnke
Mille Anker Konge
Laura Overgaard Jensen
Emilie Møller
Maja Nybo Mørn
Rebecca Hesselbjerg Taulborg
Lucas Astorp Nørbo Andersen
Mikkel Ellermann
August Jonassen Kirkegaard
Andreas Overgaard Jensen
Peter Fræer Nielsen
Frederik Heiselberg Pedersen
Benjamin Grønbech Petersen
Fårup kirke kl. 11.00
Ved Mette Charlotte Andersen
Jacob Salling Jensen
Theodor Økjær
Anna Kjær Frandsen
Maja Kjær Frandsen
Isabella Koch Jensen
Mads Sveinsson

SØNDAG D. 26. APRIL
Sabro kirke kl. 9.30
Ved Mette Charlotte Andersen
Emil Møldrup Schnell
Julie Cassøe
Max Adam Kozlowski
Tobias Rosenkrantz Bodin
Sabro kirke kl. 11.00
Ved Mette Charlotte Andersen
Amanda Za iri Kamronn
Anne So ie Koue Frandsen
Bea Aravela Ariza Vang
Cecilie Brøndlund Ørskou
Georg Søndergaard Ørskou
Julie Godt Frigaard
Rasmus Holm Pedersen
William Ravn Madsen
Shalina Lemming
Clementine Vic Bulenga Khasindu
Alle navnene offentliggøres
med forældrenes tilladelse

KONFIRMATIONSDATOER FOR 2022
1. søndag efter påske,
den 24. april konϐirmeres:
9.30 i Sabro Kirke: Dem fra
A-klassen, der hører til Sabro sogn
11.00 i Fårup kirke: Dem fra A, B og Cklasserne, der ikke hører til Sabro sogn
2. søndag efter påske,
den 1. maj konϐirmeres:
9.30 i Sabro kirke: Dem fra
B-klassen, der hører til Sabro sogn
11.00 i Sabro kirke: Dem fra
C-klassen, der hører til Sabro sogn
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KÆRE ALLE …
I skrivende stund går januar på hæld, lyset
er godt på vej, og det bliver mere og mere
tydeligt, at foråret er på vej. Vinter har vi
ikke set meget af, forårsløg er brudt igennem jorden og står højt for årstiden, vintergækker og erantis står allerede og nyder solen, ja selv græsplænen tror vi er i
marts måned og gror allerede.
Måske vi skal have en kraftig snestorm
og frost i februar, måske vi slet ikke skal
have vinter i denne omgang.

Det virker som om det hele er vendt på
hovedet og mange taler om at vi ser resultatet af klimaforandringerne, og det er da
også et faktum, at vi mennesker påvirker
naturen på godt og ondt, noget vi har gjort
i lere tusinde år. Mange mener at det nu
er blevet til for meget, mens andre maner
til besindighed. Men det vi hver især kan
gøre her og nu er at se på vores egen adfærd og gøre hvad vi kan for at minimere
vores belastning af jordens naturlige ressourcer og miljø. Det skylder vi vores efterkommere som tak for det liv der er blevet skænket til os.
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Aktuelt er det sat til debat hvordan der
kan sættes mål for at formindske energiforbruget i den samlede bygningsmasse
i hele folkekirken, som bl.a. omfatter mere en 2000 landsbykirker, som er mellem
400 og 800 år gamle, og har behov for stabile temperaturer, for ikke at gå i forfald. I
de kommende år bliver det en meget stor
opgave for de lokale menighedsråd, at få
gennemført nødvendige energi-renovationer, for der igennem at sænke forbruget og
miljøbelastningen.
I Fårup-Sabro Menighedsråd har vi også
diskuteret hvordan vi kan formindske vores elforbrug til belysning og opvarmning
allerede i 2020, hvilket gør at vi har besluttet at udskifte de gamle el-ovne i Sabro

og Fårup kirker med nyere energieffektive
typer og intelligent styring.
Målet er at vi med denne renovering og
styring kan sænke forbruget med 30%, tiden vil vise om det lykkes.

Den 25. januar blev der a holdt Nytårskoncert i Sognegården og mange var
mødt frem for at lytte til dejlig sang og musik, fremført af Helene Hvass Hansen og
Thomas Warncke Nørgaard. I pausen var
menighedsrådet vært ved champagne og
kransekage. Alt i alt en festlig start på det
nye år.

2020 er et valgår for Fårup-Sabro Menighedsråd og det betyder at menighedsrådet allerede nu vil annoncere dato for
informationsmøde d. 12. maj og valgforsamlingsmøde d. 12. september. På orienteringsmødet vil menighedsrådet bl.a.
orientere om arbejdet i den forløbne funktionsperiode, kommende opgaver, datoer
og regler for valgforsamlingen og antallet
af kandidater, der skal vælges til menighedsrådet. På valgforsamlingen a holdes
valget til menighedsrådet. Opstilling og
valg af kandidater foregår på mødet. 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.
På nedenstående WEB link kan du allerede nu læse om hvilke muligheder du har
for at få ind lydelse og virke i vores lokale
menighedsråd:
https://www.menighedsraad.dk/
medlemsydelser/menighedsraadsvalg2020/hvem-goer-hvad-i-menighedsraadet/
Vi håber at mange vil møde frem til informationsmødet og at lere vil stille op til
menighedsrådsvalget i 2020.
På vegne af Fårup-Sabro Menighedsråd ønsker jeg alle et lyst og
lykkeligt forår!
Fmd.
Christian Erikstrup
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VÆR MED NÅR VI GÅR FOR KLIMAET
DEN 8. MARTS
Sådan gør du en forskel
Vil du have en hyggelig søndag, en masse skridt til skridttælleren og samtidig slå
et slag for verdens vigtigste sag? Så tag en ven under armen og meld dig som indsamler her!
Kom fra kl. 12.00 i Sabro sognegård, hvor du kan hente en indsamlingsbøsse og
rute, og gå afsted. Tilbage i sognegården er der varm suppe til alle indsamlere.
Meld dig som indsamler hos Susanne Vestergaard på 4016 4375 eller
sjve@km.dk.

8. marts 2020 kan du være med til at
gøre en forskel for klimaet og verdens
fattigste. Her samler vi sammen med
15000 danskere og Folkekirkens Nødhjælp ind til de mennesker, som lider
allerhårdest under klimaforandringerne. Går du med, giver du livsnødvendig
hjælp til dem, der står i første række, når
oversvømmelser eller tørke rammer.

år. Her rammer forandringerne ikke kun
fremtidens, men også nutidens børn.
Overforbrug af jordens ressourcer har
skabt en global klimakrise. Det er for alvor
gået op for os, at vi må ændre vores egne
vaner og komme vores medmennesker
til undsætning. Et konkret og godt sted at
starte er at tilmelde dig Folkekirkens Nødhjælps Sogneindsamling.

Verdens fattigste har brug for
konkret hjælp
Folkekirkens Nødhjælp har ydet nødhjælp
til mennesker i snart 100 år, længe før klimaforandringerne kom på dagsordenen.
MEN der har aldrig været naturkatastrofer i det omfang, verden oplever nu. Og her
er det ikke nok, at vi som danskere reducerer vores CO2-udledning.
I verdens fattigste lande er der brug
for konkret hjælp til at håndtere tørke og
oversvømmelser. Hjælp til at overkomme
orkaner, der bliver voldsommere år for

Pengene går til klimaløsninger som disse:
• Træplantning, der hindrer erodering
og giver liv og skygge
• Diger og dæmninger, der kan stoppe
oversvømmelser
• Huse og veje, der kan modstå
vandmasser og jordskred
• Systemer og apps, der kan advare
befolkningen før et forestående uvejr
• Vandpumper og vandrensningsanlæg,
som sikrer folk rent drikkevand
• Nye afgrøder, der kan klare tørke og
vejrets omskiftelighed
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Vi opfordrer alle – børn som voksne – til
at gå en tur for verdens fattigste og klimaet søndag den 8. marts, når Folkekirkens
Nødhjælp a holder husstandsindsamling.
I 2019 samlede vi 3.379 kroner ind i Fårup og Sabro – lad os gøre det endnu bedre
denne gang!

Fårup og Sabro sogne er klar til at gøre
verden klimaklar ved indsamlingen den 8.
marts 2020. Vi håber at se så mange frivillige som muligt til den altid hyggelige indsamlingsdag.

Vil du gerne give et bidrag men er ikke hjemme på dagen, kan du – allerede
nu enten donere et beløb via MobilePay til 285020 eller støtte med 50 kr. ved
at sende SMS 50 til 1911.

Børn pumper rent vand op i verdens største flygtningelejr i Bangladesh
Fotograf:Tine Sletting Jakobsen

Nepalesisk fisker går forgæves rundt på bunden
af en udtørret sø. Foto: Jakob Dall

Sydsudanesiske flygtningedrenge går efter vand
i Bidi Bidi flygtningelejren i Uganda.
Fotograf:Yilmaz Polat
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Tusindvis af danskere er hvert år med til at samle millioner ind til verdens fattigste.
Fotograf: Mikkel Østergaard
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SPAGHETTIGUDSTJENESTE
Tirsdag d. 31. marts kl. 17.00
i Sabro kirke
Velkommen til en sjov og hyggelig gudstjeneste i Sabro kirke. Gudstjenesten er
som altid tilrettelagt på børnenes præmisser med spændende fortællinger og gode
salmer, man kan synge med på. Solkoret
og minikon irmanderne medvirker, men
gudstjenesten er for alle.

Efter gudstjenesten er der gratis fællesspisning i sognegården. Vi siger farvel og
tak omkring kl. 19.00.
Ønsker man at spise med, bedes man
tilmelde sig senest søndag d. 29. marts
til sognepræst Mette Charlotte Andersen
på meca@km.dk eller på sms 2944 2719.

FAMILIEGUDSTJENESTE
Søndag d. 17. maj kl. 10.00-12.00
i Sabro kirke
Vi inviterer til en sjov og hyggelig dag for
hele familien. Vi starter med en kort børnevenlig gudstjeneste i Sabro kirke. Heref-

ter vil der være forskellige aktiviteter for
børnene i og omkring sognegården.
Undervejs vil der være lidt at spise og
drikke.
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GUDSTJENESTEKALENDER
MARTS

FÅRUP

SABRO

Søn. d. 1. marts

1.s. i fasten

Søn. d. 8. marts

2.s. i fasten

11.00 VM
11.00 MCA og VM

Søn. d. 15. marts

3.s. i fasten

9.30 VM

Søn. d. 22. marts

Midfaste

9.30 VM

Lør. d. 28. marts

Dåbslørdag

10.30 MCA

Søn. d. 29. marts

Mariæ bebudelse

11.00 MCA

Tirs. d. 31. marts

Spaghettigudstjeneste

17.00 MCA

APRIL
Søn. d. 5. april

Palmesøndag

11.00 VM

Tors. d. 9. april

Skærtorsdag

11.00 VM

Fre. d. 10. april

Langfredag

9.30 MCA

Søn. d. 12. april

Påskedag

Man. d. 13. april

2. påskedag

Søn. d. 19. april

1.s. e. påske

Søn. d. 26. april

2.s. e. påske

11.00 MCA

9.30 MCA
11.00 MCA

11.00 Kon irmation MCA

9.30 Kon irmation VM
9.30 Kon irmation MCA
11.00 Kon irmation MCA

MAJ
Søn. d. 3. maj

3. s. e. påske

Fre. d. 8. maj

Bededag

Søn. d. 10. maj

4.s. e. påske

Søn. d. 17. maj

5.s.e. påske

10.00 Børnegudstjeneste
MCA

Tors. d. 21. maj

Kristi himmelfartsdag

11.00 VM

Søn. d. 24. maj

6.s.e. påske

11.00 VM

Søn. d. 31. maj

Pinsedag

9.30 MCA
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11.00 MCA
11.00 MCA
9.30 MCA

11.00 MCA

AKTIVITETSKALENDER
MARTS
Onsdag d. 4. marts

Strikkeklub

Søndag d. 8. marts

Folkekirkens Nødhjælp landsindsamling.

Tirsdag d. 17. marts

Forårskoncert kl. 19.00 med Solkoret og Tilst kirkes børnekor
samt Sabrokoret i sognegården.

APRIL
Ons. d. 1. april

Strikkeklub

Ons. d. 15. april

Babysalmesang – nyt hold starter

MAJ
Ons. d. 6. maj

Strikkeklub

Tirs. d. 12. maj

Informationsmøde om menighedsrådsvalg

Tirs. d. 26. maj

Genforeningskoncert med Den Danske Salmeduo, Sabrokoret
og Harlevkoret.

JUNI
Ons. d. 3. juni

Højskoleformiddag kl. 10.00

Kommende menighedsrådsmøder: Se hjemmesiden for datoer.
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FORÅRSKONCERT
Velkommen til en festlig forårskoncert
tirsdag d. 17. marts kl. 19.00
i sognegården, Sabro.
Ved koncerten synger Solkoret sammen
med Tilst Kirkes Børnekor og Sabrokoret
foråret ind med et godt, blandet og varieret repertoire. Vi skal høre sange til foråret, til eftertænksomhed, til smil og alvor
– alt sammen under ledelse af kirkernes
korledere Marianne Nørholm Villadsen
og Dagmar Ginnerup. Maria Dahl Mathia-

sen vil desuden spille for os på klaver. Undervejs vil der blive mulighed for at synge
med på et par fællessalmer.
Efter koncerten, som varer en god times
tid, er der hyggeligt samvær med lidt sødt
til kaffen.
Skulle man ikke have mulighed for at høre koncerten i Sabro tirsdag d. 17. marts,
gentages den i Tilst-Kasted Sognegård
torsdag d. 19. marts kl. 19.00.
Alle er velkomne – gratis adgang.

PÅSKEMUSIK
I anledning af den store højtid, er der traditionen tro ekstra musik i kirken ved
gudstjenesterne påskedag d. 12. april i
hhv. Sabro kl. 9.30 og Fårup kl. 11.00.
Trine Geltzer Dinesen, tvær løjte spiller
sammen med Dagmar Ginnerup på orglet
og gør dagen ekstra festlig.
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GENFORENINGSKONCERT
Tirsdag d. 26. maj kl. 19.30
i sognegården
Som det sikkert er klart for de leste, fejres
100-året for genforeningen af Sønderjylland med Danmark overalt i landet netop
i år. Dette skal naturligvis også markeres
i Sabro!
Derfor er alle velkomne til genforeningskoncert tirsdag d. 26. maj kl. 19.30 i sognegården, Sabro.
Sabrokoret og vores dejlige nabo-kor,
Harlevkoret, samarbejder denne aften
med Den Danske Salmeduo og de 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. 26. maj,
gentages den i Framlev Kirke torsdag d.
28. maj kl. 19.30.

HØJSKOLEFORMIDDAG
Onsdag d. 3. juni kl. 10.00-12.00
i sognegården
Vi byder sommeren velkommen med en
højskoleformiddag i sognegården. Vi starter kl. 10.00 til kaffe og rundstykker. Her-

efter vil der være fortælling og fællessang
fra højskolesangbogen.
Tilmelding til Susanne Juul Vestergaard på
mobil 4016 4375 eller på sjve@km.dk.
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KOR I SABRO
SOLKORET
Tirsdag kl. 16.00-17.30 i sognegården
Solkoret er et kor for børn i 3.-6. klasse,
der har lyst til at synge og være en del af
et hyggeligt, musikalsk fællesskab. Her lærer du nye sange og salmer, du lærer om
noder, rytmer og musikalske udtryk, og du
lærer at bruge stemmen rigtigt.
Vi øver om tirsdagen i Sabro Sognegård
kl. 16.00-17.30. Undervejs holder vi pause
og får lidt at spise og drikke. Det er gratis
at synge i Solkoret, men der forventes regelmæssigt fremmøde, da vi i et kor har
brug for hinanden.

SABROKORET
Tirsdag kl. 19.00 i sognegården
Sabrokoret er et blandet herre- og damekor
på ca. 30 medlemmer fordelt på 3-4 stem-

mer. Alle voksne, der har lyst til at tilbringe et
par timer med korsang tirsdag aften kl. 19.0021.00 i sognegården er meget velkomne.

Vil du høre mere om Solkoret eller Sabrokoret, er du velkommen til at sende en mail til
organist og korleder Dagmar Ginnerup Pedersen på mail: d.ginnerup@gmail.com.
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BABYSALMESANG
Onsdag kl. 10.00 i sognegården
Babysalmesang er for babyer i alderen
2-10 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. Man kan sagtens starte
på holdet, selvom holdet er startet op.
HOLD I FORÅRET 2020:
22. januar-25. marts
15. april-27. maj
Tilmelding til Susanne Juul Vestergaard
– sms 4016 4375 eller mail sjve@km.dk.
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STRIKKEKLUBBEN
1. onsdag i måneden kl. 14.00
i sognegården.
Alle er velkomne når strikkeklubben mødes den første onsdag i måneden. Vi strikker bl.a. dåbsklude, får en god snak og
drikker en kop kaffe.
Dåbskludene er smukke klude med forskellige motiver. De bruges i kirken når de
er dåb. Dåbsfamilierne får kludene med
hjem som et int minde om dagen.

Kirken sørger for garn, opskrifter, kaffe og kage. Strikkepinde medbringer man
selv. Man er velkommen til at medbringe
sit eget strikketøj og opskrifter, hvis man
vil strikke andet.
Har du spørgsmål, er du velkommen til at
ringe til strikkeklubbens kontaktperson
Sonja Jensen, tlf. 8694 8716.

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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BESØGSTJENESTEN
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
være besøgsven giver stor mening, og du
får lov at gøre en forskel for et andet menneske.
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 jortende dag.
I kan drikke kaffe, spille kort, gå en tur el-

ler noget helt andet. 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 2398 1009 eller sognepræst Mette Charlotte Andersen 2944
2719.

FRILUFTSGUDSTJENESTE
I BOTANISK HAVE
2. Pinsedag mandag d. 1. juni kl. 11.00
Traditionen tro inviteres alle sognene i
Aarhus vestre provsti til en festlig, anderledes og stemningsfuld pinsegudstjeneste
under åben himmel 2. pinsedag. Gudstjenesten forestås af provstiets præster, og
musikken ledsages af FDF’s brass band.

Efter gudstjenesten er der aktiviteter for
både store og små. Der kan købes mad og
drikke på pladsen, men man kan også sidde og nyde sin medbragte mad i det grønne.
Der er gratis parkeringsmuligheder ved
bl.a. Møllevangskirken og væksthusene.
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DROPINDÅB
DET ER ALDRIG FOR SENT AT BLIVE DØBT
2. PINSEDAG, 1. JUNI 2020 KL. 12.30-15.30
DropInDåb giver mulighed for at blive døbt uden tilmelding og planlægning af stor fest.
Alle er velkomne, børn som voksne, også selvom man ikke bor i sognet.
Medbring gyldig legitimation med foto. Alle under 18 skal have forældre eller værge med.
Møllevangskirken, Møllevangs Allé 49, 8210 Aarhus V

LØRDAGSDÅB
Der er planlagt lørdagsdåb
lørdag d. 28. marts kl. 10.30 og
lørdag d. 6. juni kl. 10.00
i Sabro kirke.
Kontakt sognepræsten
for mere information.
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DØBTE SIDEN SIDST
Døbte i Sabro Kirke
24. november 2019:
24. november 2019:
15. december 2019:
18. januar 2020:
18. januar 2020:
18. januar 2020:
19. januar 2020:

Kristian Brunsgaard Sørensen
Marius Isgaard Saugstrup
Asger Bøgh Zerahn
Lauge Dunkan Witt Løvebjerg
Alba Rauff Storbank
Nellie Noelle Søgaard Hovgaard
Alfred Bjerg Simonsen

Døbte i Fårup kirke
10. november 2019:
8. december 2019:
26. januar 2020:
26. januar 2020:

Victor Preisel Thomassen
David Lund Hansen
Erik Sejersen Lund Kjær
Alberte Laier Krogh

VIEDE SIDEN SIDST
Viede i Sabro kirke
21. september 2019:

Tanja Thomasen Frausing og Simon Thomasen Frausing

Viede i Fårup kirke
26. oktober 2019:

Susanne Jensen og Heinrich Arne Pedersen
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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, tlf. 2944 2719
Mandag er fridag.

Sognepræst

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

Kirke- og kulturmedarb.

Susanne Juul Vestergaard, mail: 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

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

Christian Erikstrup, mail: fmr8065@gmail.com, tlf. 3055 9967

Kirkeværger, Fårup og Sabro

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.
Kontakt tirsdag-fredag kl. 9.00-16.00.
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 Andersen er ansvarshavende redaktør på kirkebladet. Mail: meca@km.dk
Forsidebillede: Fårup kirketårn. Kreditering: Dhoxax
DEADLINE næste gang er 1. maj 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 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.

