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Lad julesorgen slukkes
Denne mærkelige bøn synger vi juleaften, når vi danser
om juletræet eller når vi er i kirke. Bønnen stammer fra
Grundtvigs salme: ”Velkommen igen, Guds engle små”
(salmebogen nr. 99). Den lyder: ”Vor Fader i Himlen! lad
det ske, lad julesorgen slukkes!”
Men jul – handler det da ikke om den glæde, der er så
stor, at den skal være for hele folket, sådan som det lyder i
juleevangeliet: at Gud lod sig føde julenat som et menneske
ligesom dig og mig? Jo! Og netop fordi glæden er så stor,
lyser den igennem det, Grundtvig kalder for julesorgen. I
lyset af glæden får vi plads til at mærke vores sorg. Julesorgen kender vi fra os selv. Det er måske sorgen over, at
et bestemt, kært menneske mangler juleaften, eller bare
mangler i vores liv. Eller sorgen over, at vi ikke føler os set
og hørt, men sat ud på et sidespor og glemt. Eller sorgen
over, at vi selv eller én, der står os nær, lider af angst eller
er syg og ensom. Men det kan også være sorgen over os
selv, den dag vi gør os klart, at vi ikke er så gode, som vi
gerne ville være – sorgen over, at vi gør hinanden ondt.
Den sorg er måske den allersværeste, fordi den er en del
af det, at være menneske. Den kan vi ikke tænke os fra,
den må vi bære på: hvor fattige vi er i lyset af Guds godhed.
Hvis vi ser os om i vores liv, er der fuld af mennesker – vi møder dem på jobbet, på gaden og i byen, til

håndbold og svømning, på face book og twitter, når vi
køber ind og henter og bringer børn - ja overalt, hvor
vi færdes. De fleste ser fine ud. Derfor er det også
mærkeligt at tænke på, at selv dem, der ser rigtig
godt ud, rummer den samme sorg som os, bare fordi
de er mennesker: den julesorg, som Grundtvig beder
Gud om, må slukkes.
Kristendommen er ganske klar og realistisk. Den lægger
ikke skjul på, at det onde findes i verden, og at ethvert
menneske er i stand til at gøre ondt. Kristentroen lover
os altså ikke idyl, heller ikke her op til jul, hvor vi hygger
os med juleknas og nisser. Til gengæld lover troen os
noget andet og langt mere værdifuldt: vores synders
nådige forladelse ved den Jesus Kristus, som gik foran
os igennem døden til sin Faders rige.
Og det er den glæde, der skal bære os i den mørke
tid op til jul, og igennem julen, om på den anden side
af nytår: at hjælpen er nær, uanset hvor fattige vi er, og
hvor lidt vi evner at gøre godt. For Gud lod sin søn føde
som et menneske for at hjælpe os med at bære, at vi er
mennesker på godt og ondt – og give os mod til at se
hinanden i lyset af hans kærlighed.
Jeg vil ønske jer alle en glædelig advent og jul.
Ingeborg Kaels

Åbent hus
Lørdag den 9. december 2017 fra kl. 10 til kl. 12
Restaureringen af præstegården i Spentrup er nu
ved at være afsluttet.
I den anledning vil menighedsrådet gerne afholde
et åbent hus arrangement for alle interesserede.
Der vil være rundvisning og fortælling om det udførte arbejdet ved projektets arkitekt Bruno Viuf Larsen.
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Præstegården fremstår gennemrenoveret, med
nyt tag og som en tidssvarende og velindrettet
bolig.
Der vil i forbindelse med arrangementet blive
serveret kaffe i Sognegården.
Spentrup menighedsråd

Forsidebilledet
Adi Holzer har udviklet sig til en stor kunstner. Hans
kunst afslører stor viden om og indlevelse i religiøse,
mytologiske, bibelske og litterære emner. Emnerne
behandles levende, kærligt, humoristisk, men også
respektfuldt og med alvor og fyndighed
Værkerne indeholder mange mere eller mindre
skjulte symboler, som det er en fornøjelse at lede
efter og tyde. Symbolerne hentyder ofte til religiøse, mytologiske eller følelsesmæssige forhold. Vi
ser engle, der danner hjertesymboler, djævle og
treenighedstegn, enhjørningen som symbol på jomfruelighed og renhed, Kristus, Jasons dobbeltansigt,
dragen i snor som symbol på forårets komme osv.
Forsidebilledet Julenat er en skildring af Grundtvigs verslinje: Over krybben korset svæver. Betlehems¬stjernen og Golgatakorset side om side.
Fødselshulen forvandlet til ”dødens gab”. Madonna
med barnet forvandlet til en pietà.

Adi Holzer har tydeligvis ladet sig positivt inspirere
af kendte kunstnere som f.eks. Marc Chagall. Der er
den samme glade religiøsitet over begge kunstnere.
Hans Erik Apelgren

Nyansættelse vedrørende præstestillingen
i Spentrup-Gassum-Asferg
Som det tidligere er fremgået, har biskoppen i Aarhus,
Henrik Wigh-Poulsen tidligere på året truffet afgørelse om, at provstestillingen flyttes fra Spentrup-Gassum-Asferg Pastorat til Dronningborg-Gimming Pastorat pr 1. august 2017, og at der i stedet ansættes
en fuldtidspræst med bopæl i Spentrup Præstegård.
Ingelise Strandgaard er således netop fraflyttet præ-

stegården. Præstestillingen er nu opslået med henblik
på ansættelse pr 1. januar 2018. Menighedsrådene ser
frem til, at en ansættelse falder på plads, således at der
fremadrettet bliver gode muligheder for at udvikle og
styrke kirkens arbejde.
På vegne af menighedsrådene

Tove Kirk

Høstoffer
Ved høstgudstjenesterne den 24. september 2017
i vore kirker var der traditionen tro høstindsamling. I Spentrup blev indsamlet kr. 1.950, Gassum

kr. 950 og Asferg kr. 784. Beløbene er fordelt til
velgørende organisationer. Tak for et godt bidrag.
Præsterne
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Arrangementer
Jule- og nytårsarrangementer
1. søndag i advent i Gassum Kirke og Aktivitetshuset
Gudstjeneste søndag den 3. december kl. 19 i
Gassum kirke. Velkommen til 1. søndag i advent. Efter gudstjenesten er der adventsmøde med hyggeligt
samvær i aktivitetshuset.
1. søndag i advent i Asferg Kirke og Konfirmandstue
Gudstjeneste søndag den 3. december kl. 19 i
Asferg Kirke. Velkommen til 1. søndag i advent. Efter
gudstjenesten er der adventsfest i konfirmandstuen
3. søndag i advent i Spentrup Kirke og Sognegård
Gudstjeneste søndag den 17. december kl. 19
i Spentrup Kirke.
De 9 Læsninger - OPTAKT TIL JULEN I ORD & TONER
Den traditionsrige musikgudstjeneste efter engelsk
forbillede, hvor tekstlæsninger veksler med kor-, soloog fællessang og fører os fra Skabelsen gennem Syndefaldet, via Profetierne til Jesu Fødsel og kulmination
i Kristi Opstandelse. Kirkens voksenkor medvirker. Der
er efterfølgende adventsmøde med hyggeligt samvær
i sognegården.
Nytårsgudstjeneste
Søndag den 1. januar kl. 10.15 i Asferg Kirke og
kl. 16 i Gassum Kirke. Traditionen tro ønsker vi hinanden
godt nytår med vin og kransekage i våbenhuset efter
gudstjenesten.
HELLIG TRE KONGER-Koncert
Lørdag den 6. januar i Gassum Kirke kl. 19 med efterfølgende samvær i Aktivitetshuset. Traditionen tro indbydes
til koncert i Gassum Kirke på Hellig Tre Kongers
Dag. Hornbæk Kirkekor
under ledelse af Bent
Faxholm medvirker, se
ugepressen.
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Gudstjeneste med spejdernes nytårsappel
Søndag den 14. januar kl. 10.15 i Spentrup Kirke
Vel mødt til en festlig familiegudstjeneste med spejderne, hvor vi også har altergang.

Sogneaftener
Torsdag den 11. januar kl. 19 i Sognegården i Spentrup
Foredrag ved litteraturhistoriker Anne Valbjørn Odgaard.
Islandsk litteratur: En introduktion til tre af Islands
bedste nyere forfatterskaber. Vi præsenteres for forfatteren Sjon med bogen Skygge-Baldur fra fra 2005,
Kristin Marja Baldursdottir som har skrevet Karitas
bøgerne i 2008 samt Jon Kalman Stefansson med den
nye slægtshistorie Nogenlunde på størrelse med Universet fra 2017.
Anne Valbjørn Odgaard er en meget engageret formidler,
og foredraget sætter fokus på det specielle ved den helt
særlige og meget populære islandske litteratur.
Onsdag d. 7. februar kl. 19 i Sognegården i Spentrup
Foredrag ved Birgitte Graakjær Hjort, Center- og afd. leder
ved Folkekirkens uddannelses-og videnscenter, Århus.
Et meningsfuldt liv—Fik du set det, du ville?
Fik du hørt din melodi?
Vi lever i en oplevelseskultur – en tid, hvor vi jagter
højdepunktsoplevelser. Vi vil have mest muligt ud af alting - arbejdslivet, familielivet og fritiden, og vi accepterer
helst ikke middelmådighed.
Det stiller krav til os om at leve i konstant forandring. Vi
skal hele tiden være i bevægelse og udvikle os personligt.
Det er forbudt at stå stille. Vi stiller os ikke tilfredse, før vi
har fået optimalt udbytte af livet, og før vi har udnyttet
tiden og mulighederne så godt som muligt. Kan og skal vi
holde til at leve i en sådan oplevelses- og forandringskultur? Kan vi holde til det? Kan vi lære at bruge de mange
muligheder på en konstruktiv måde? Hvordan påvirker
det kirkelivet? Et foredrag, hvor vi tager temperaturen på
tiden og stiller os selv nogle udfordrende spørgsmål til,
hvordan vi ønsker, vores liv skal være, og hvad der præger
os, uden at vi til daglig går og tænker så meget over det.

Onsdag den 21. februar kl. 19 i Spentrup Sognegård
“ Bogcafe on tour” bibliotekar Eva Becker fortæller om
aktuelle bøger, hun har læst.

For børn og unge og deres familier
Minikonfirmandundervisning
Menighedsrådet har indgået aftale med Kirsten Stokholm
Jørgensen - indehaver af ”Kirkebillen”, om at afholde
minikonfirmandundervisning for børnene i 3. årgang
på Blicherskolen.
Planlægningen er i gang, og forløbet iværksættes i
januar 2018 efter nærmere aftale med skolen.
Babysalmesang
Så er tiden kommet til, at vi atter starter et hold babysalmesang. Tilbuddet henvender sig til de helt små, fra ca.
2-12 måneder og deres voksne i alle tre sogne.
Musikpædagog Birgitte Debel-Kragh står for holdet. Foreløbig strækker det sig over 7 gange fra uge 2 – 9, minus
uge 7, i Sognegården i Spentrup, med start mandag kl. 10.
Tilbuddet er gratis og er åbent også for babyer, som
har været med her i efteråret. Nærmere oplysning hos
Kjeld Bülow tlf. 4041 7061.

Mandags-Café
Mandag den 29. januar kl. 10 og mandag den
26. februar kl.10 - begge dage med oplæsning.
Mandag 19. marts kl. 10 foredrag v. tale-hørepædagog
Bent Bach, der fortsætter med foredraget ”Historier om
jyder og jydehistorier II”. En ”degneunges” erindringer
og historier om begivenheder, personer og levevilkår i en
kronjysk stamme – Sem Sogn ved Mariager – fra 1925
til 1960. Fortællingen krydres med mere eller mindre
sandfærdige, muntre jydehistorier.
Vi havde også i marts 2016 fornøjelsen af at høre
Bent Bachs muntre historier, og han vil fortsætte med
nye historier, hvor han slap.
Mandagscaféen starter med en kop kaffe/the og
rundstykker.
Menighedsrådene

Konfirmandforælderaften
Der indkaldes til konfirmandforælderaften mandag
den 29. jan. 2018 kl. 19 i Spentrup Sognegård for
forældre til elever fra 7A på Blicherskolen og øvrige
elever, der skal konfirmeres i Spentrup Kirke 27. april
2018 kl. 10.15. Og ligeledes for orientering tirsdag den
30. jan. 2018 kl. 20.00 i Konfirmandstuen i Asferg
Præstegård for forældrene til dertilhørende elever, som
skal konfirmeres i Asferg Kirke 6. marts 2018, kl. 10,15

Hans Erik Apelgren
For de ældre

Litteraturkredsen
Næste litteratureftermiddag er tirsdag 28. november
2017 kl. 16 15. Det første møde i 2018 er onsdag den
10 – 1 kl. 16.15, og vi læser Vidunderbarn af Roy Jacobsen. Ang. spørgsmål Hanne Larsen tlf. 24 65 39 18.

Gudstjeneste på Spentrup Ældrecenter. Velkommen
til gudstjeneste onsdag 17. jan. og 21. feb. med efterfølgende kaffebord.

Præsterne
Asferg Ældrecenter – Terneparken. Der er gudstjeneste
første onsdag i hver måned kl. 14.30 med efterfølgende
kaffebord.

Hans Erik Apelgren
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KIRKELIG VEJVISER
Sognepræst (kbf):
Hans Erik Apelgren
86 44 33 39 / hea@km.dk
Fri mandag
Sognepræst (vakant):
Præstesekretær (vakant)::
Sognepræst:
Ingeborg Kaels
20 41 79 91 / inka@km.dk
Fri mandag og fredag
Organist & korleder i
Spentrup-Gassum:
Mogens Kjærgreen
86 46 63 66 / 40 82 31 03

Organist i Asferg:
Monica Papazu
86 43 34 40
Graver/kirketjener:
Spentrup:
Jette Haldrup
86 47 76 84 / 51 98 74 95
Gassum:
Frank Jensen
86 47 81 76 / 23 31 40 42
Asferg:
Per Thaudal
23 35 27 88

Menighedsrådsformænd:
Spentrup:
Tove Kirk
87 82 82 84
Gassum:
Anna Grethe Graff Junior
86 47 83 38
Asferg:
Marianne Høj Madsen
86 44 30 98

FØLG OS PÅ
www.spentrup-kirke.dk
www.gassum-kirke.dk
www.asfergkirke.dk
Facebook:
Asferg Arrangementsforening

KIRKELIGE HANDLINGER
SPENTRUP
Døbte:
27.08.2017
17.09.2017
24.09.2017
08.10.2017
08.10.2017
15.10.2017
29.10,2017
Viede:
09.09.2017

Aya Dammark Warncke
Lea Kanne Hørby
Malte Børge Sørensen
Liam Østerlev Vejlgård
Noah Bugge Schultz
Gry Mossing Kondrup
Frederik Brødholt-Bramsen

Christina Laurberg Dyrmose
og Stefan Laurberg Dyrmose
Begravede:		
08.08.2017 Bent Sommer Larsen
09.08.2017 Edith Klintby Nielsen
13.09.2017 Ellen Høeg
27.102017 Verner Skaarup, Råsted Kirke
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GASSUM
Døbte:
08.10.2017
Begravede:
30.08.2017
ASFERG
Døbte:
13.08.2017
13.08.2017
15.10.2017
15.10.2017
Begravede:
02.08.2017
24.08.2017
14.09.2017

Frida Lybek Kok Andersen
Martin Boeriis Andersen

Felix Lund
Alberte Maigaard Svendsen
Mynte Skovrider Aabenhus
Svend Otto Kuhlmann Asferg
Karen Astrid Møller
Kurt Kristian Nielsen		
Grethe Marie Korgaard

Afsked
Efter 10 år som sognepræst i Spentrup og Gassum og
2 år som sognepræst i Asferg er det blevet tid til at tage
afsked, da jeg pr. 1. februar 2018 skal være sognepræst
i Dronningborg-Gimming pastorat. Den 28. januar 2018
holder jeg min sidste gudstjeneste i Spentrup kirke.
Jeg kan se tilbage på 10 spændende år i sognenes
historie. Da jeg kom hertil var Klaus Frisman provst og
sognepræst i Spentrup-Gassum, og hans kone Helle
levede. Villy Green var menighedsrådsformand og
Hans Kjær var graver i Spentrup. Spentrup-Gassum
var, ligesom Asferg, præget af stabilitet, da de samme havde besat posterne i rigtig mange år. Tilmed
var det to traditionsrige og meget traditionsbevidste
sogne, jeg kom ind i – ikke mindst pga. Blichers og
Hvidsten-gruppens historiske tilstedeværelse. Da jeg
blev indsat i embedet i januar 2008, undrede jeg mig
over, at den ”nye” salmebog fra 2003 endnu ikke var
i brug,en det kom den!
Jeg fik embedet, fordi sognepræsten var blevet provst,
men i høj grad også for at medvirke til at skabe nye
tiltag. Forventningerne var store, og meget kom i gang,
godt hjulpet på vej af frivillige og ansatte: dåbstræf,
babysalmesang, Alle Helgens gudtjenester med lys på
gravene, flere familiegudstjenester, skolebesøg i kirken,
gospelgudstjeneste, børneklub, stillegudstjeneste osv.
Nye traditioner blev skabt, og andet gik i sig selv. For
folkekirkens situation er altid en balance mellem tradition og fornyelse.
Man siger, at folkekirken kun er én generation fra
udslettelse! Og med rette, for kirken står og falder med,

om det lykkes os at bringe evangeliet videre til næste
generation. Derfor er kirken ikke alene for enhver, der
søger trøst til hverdag og i svære tider. Den må også
altid stå på tæerne for at få dem i tale, der skal høre det
glade budskab om fred og glæde for allerførste gang.
Jeg kan se tilbage på 10 gode år, hvor jeg har mødt
stor tillid i hvert af de tre sogne. Hjertelig tak for godt
samarbejde til nuværende og tidligere menighedsrådsmedlemmer og ansatte. Og hjertelig tak for meningsfuldt
og tillidsfuldt samvær med I sognebørn, som har brugt
mig som præst og delt jeres sorg og glæde med mig:
dåbsbørn, småbørn, spejdere, konfirmander, unge par,
forældre, mennesker midt i livet, efterladte, gamle,
syge og svækkede, ja alle. Må Gud velsigne jer alle og
velsigne vore tre sogne!
Hjertelig hilsen Ingeborg Kaels

Spentrup-Gassum kirkekor
Interesserede piger (min. 12 år) kan henvende sig til organist Mogens Kjærgreen
og få nærmere oplysning om løn m.v. Ring (eller send sms) til: 40 82 31 03
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GUDSTJENESTER
DECEMBER

JANUAR

FEBRUAR

Søndag den 3. december
1. s. i advent
Luk. 4,16-30
Spentrup kl. 10.15 IK
Gassum kl. 19.00 IK
Adventsmøde
Asferg kl. 19.00 HEA
Adventsfest

Mandag den 1. januar
Nytårsdag
Matt. 6,5-13
Gassum kl. 16.00 IK
Asferg kl. 10.15 HEA

Søndag den 4. februar
Seksagesima
Mk. 4,26-32
Spentrup kl. 10.15 HEA
Asferg kl. 9.00 HEA

Lørdag den 6. januar
Helligtrekonger koncert
Gassum kl. 19.00
Aktivitetshuset, se omtale

Søndag den 11. februar
Fastelavn
Luk. 18,31-43
Gassum kl. 9.00 HEA
Asferg kl. 10.15 HEA

Søndag den 10. december
2. s. i advent
Matt. 25, 1-13
Spentrup kl. 9.00 HEA
Asferg kl. 10.15 HEA
Søndag den 17. december
3. s. i advent
Luk. 1,67-80
Spentrup kl. 19.00 IK
Adventsmøde
Søndag den 24. december
Juleaften
Luk, 2,1-14
Spentrup kl. 14 IK, kl. 16.30 HH
Gassum kl. 15.30 IK
Asferg kl. 14.30 og 16.00 HEA
Mandag den 25. december
Juledag
Johs. 1,1-14
Spentrup kl. 10.15 HH
Gassum kl. 9.00 HEA
Asferg kl. 10.15 HEA
Tirsdag den 26. december
2. juledag
Matt. 10,32-42
Gassum kl. 10.15 IK
Asferg kl. 9.00 IK
Søndag den 31. december
Julesøndag
Matt. 2,13-23
Spentrup kl. 10.15 HEA

Søndag den 7. januar
1. s. e. h3k
Mk. 10,13-16
Spentrup kl. 9.00 HEA
Gassum kl. 10.15 HEA
Søndag den 14. januar
2. s. e. h3k
Johs. 4,5-26
Spentrup kl. 10.15 IK
Spejdernes Nytårsappel
Asferg kl. 9.00 BJ
Søndag den 21. januar
Sidste s. e. h3k
Johs. 12,23-33
Gassum kl. 9.00 HH
Asferg kl. 10.15 HH
Søndag den 28. januar
Septuagesima
Matt. 25,14-30
Spentrup kl. 14.00 IK
Afskedsgudstjeneste, se omtale

Søndag den 18. februar
1. s. i fasten
Luk. 22,24-32
Spentrup kl. 9.00 NN
Gassum kl. 10.15 NN
Søndag den 25. februar
2. s. i fasten
Mk. 9,14-29
Spentrup kl. 10.15 NN
Asferg kl. 9.00 NN
MARTS
Søndag den 4. marts
3. s. i fasten
Johs. 8,42-51
Gassum kl. 9.00 HEA
Asferg kl. 10.15 HEA

