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Brodér en linje fra din yndlingssalme… 

Sådan lyder opfordringen i et nyt kunstprojekt, som finder sted mellem d. 15. 
september 2018 til 6. april 2019. 

Meget går hurtigt i dag, og vi kender alle til travlhedens tyranni. Derfor vil dette 
nye kunstprojekt gerne give mulighed for et rum til fordybelse, rum til glæden 
over at skabe noget smukt og rum til langsomhed. 

Med ”Brodér en linje fra din yndlingssalme” ønsker vi at give os alle mulighed for 
at skabe et personligt og visuelt udtryk af en sætning, som har en særlig betydning 
for den enkelte, at fremme glæden ved at fremstille noget med sine hænder, der 
skal indgå i en større sammenhæng, samt give mulighed for at opleve et 
fællesskab om vores mest afholdte salmer på tværs af hele landet. 

Projektet er landsdækkende – alle har lov til at være med, men det har sit udspring 
i Viborg stift. Derfor er det også her vi begynder med en inspirationsdag og slutter 
med et sangarrangement. Inspirationsdagen er den 15. september i Skive kirke og 
sognehus og det afsluttende sangarrangement er d. 6. april 2019 i Viborg 
Domkirke. 

Tanken er, at alle kan være med! Mænd og kvinder, børn og voksne. Kan man 
stikke en nål op og ned i et stykke stof, så kan man være med. Man kan vælge at 
sidde derhjemme selv eller sy sammen med andre. Materialevalget er frit. Det 
eneste krav er, at det færdige broderi har angivet salmenummer og måler 20x20 
cm plus 3 cm kant hele vejen rundt til sammensyning.  

 



 

For det er meningen, at alle broderier skal syes sammen til sidst. Når broderierne 
er færdige indsendes de, og de bliver syet sammen til et eller flere salmetæpper, 
som skal udstilles i Viborg Domkirke og senere til udlån i kirker og sognegårde rundt 
omkring i landet.  

Salmebroderierne indsendes til Malene Dahl Præstebakken 9, Sparkær 8800 Viborg 
eller Marianne Koch Gl. Aalborgvej 14, 8800 Viborg senest 15. marts 2019.  

Til inspirationsdagen den 15.9.2018 skal man tilmelde sig inden 1.9. på telefon 
29166055 eller mail: MKK@km.dk .  

Men man kan være med til at brodere en linje fra sin ynglings salme uden at deltage 
på dagen.  

Afslutningsdagen er åben for alle uanset om man har broderet eller ej. 

Læs mere om projektet, om program for inspirationsdagen eller få inspiration til 
salmebroderiet på www.salmebroderi.dk  

Vi håber, at mange vil tage sig tid til at brodere den linje i salmebogen, de holder 
allermest af, og dermed give sig tid til at fordybe sig i ord, som har vægt. 

Venlig hilsen  

Malene Dahl og Marianne Koch,  

Sognepræster ved Sparkær-Gammelstrup og Viborg Domkirke  

 

Gudstjeneste på Nordstjernen 

Torsdage kl. 14.30 

13. september 

(30. september) (se omtale andetsteds) 

11. oktober 

8. november 



 

Sparkær Præstegård fylder 100 år 

I år er det 100 år siden Sparkær Præstegård blev opført. Præstegården blev i sin 
tid tegnet af en af Viborg-egnens betydeligste arkitekter, Søren Vig-Nielsen.  

Søren Vig-Nielsen kom til Viborg i 1904 som konduktør ved opførelsen af 
Kreditforeningens bygning ved Sct. Mathias Port. Med tiden kom han til at 
fremstå som en af de mest originale og toneangivende repræsentanter for 1900-
tallets arkitektur på Viborgegnen. Hans arkitektur, der var stærkt præget af 
historicismen og rummede et væld af referencer til fortidens stilarter, som har sat 
et markant præg på Viborgegnens bygninger. 

Gennem sit næsten 60-årige virke tegnede han hen ved 30 byhuse, heriblandt så 
karakteristiske bygninger som Generalkommandoen, Viborg Teater, Den Danske 
Bank, Folkebladets hus, Søndermarksskolen og Viborgs gamle el-værk.  

Også uden for Viborg havde Vig-Nielsen en omfattende praksis, både som arkitekt 
og restaureringsarkitekt. Han fremhæves især for sine meget grundige forstudier, 
bl.a. på Frilandsmuseet, til genopførelsen af E Bindstouw. 

Ydermere stod han blandt andet bag Bruunshåb Gamle Papfabrik, Kjellerup 
Sygehus, Gudenåcentralen, Holstebro Posthus samt en lang række præstegårde 
og kirkerestaureringer – heri blandt altså også præstegården her i Sparkær. 

 



 

 

 

Kan der overhovedet være et band? 

Sangaftensgudstjeneste d. 12. august kl. 19.00 i Gammelstrup kirke  

 

Kan der overhovedet være et band i Gammelstrup kirke?? 

Vi gør forsøget, når provstibandet Trio Solis besøger Gammelstrup kirke 
søndag d. 12. august. Kontrabas, klaver og fløjte vil på alle måder fylde den lille 
kirke, og give et særligt musikalsk tvist til denne skønne sangaften, hvor vi skal 
synge yndlingssalmer. 

Der vil være lidt at forfriske sanghalsen med i våbenhuset bagefter. 

Vel mødt! 

   

    

 

 

http://www.bing.com/images/search?view=detailV2&ccid=ZZ5pLR8U&id=621D8CAA641C7793940D70CE736F15A03A4826D9&thid=OIP.ZZ5pLR8UNkiDH6MvdTosygDwEs&q=kontrabas&simid=608039930390253425&selectedIndex=5


 

Havegudstjeneste - Søndag d. 19. august kl. 14.00 

 

Sæt dig på en bænk eller 
medbring et tæppe slå dig ned i 
græsset på denne søndag, hvor 
præstegårdshaven danner ram -
men om gudstjenesten i det fri. 

Efter gudstjenesten vil der være 
kaffe, kage og sodavand, mens 
formand for menighedsrådet og 
præst kort vil fortælle om det 
arbejde, der pågår i sognene. 

Vel mødt i præstegårdshaven på 
Præstebakken 9 i Sparkær. 

 

 

 

  
  

Fyld Sparkær kirke  

Søndag d. 30. september kl. 15.00 

fylder vi kirken op, så meget som vi 

kan! 

Efter gudstjenesten er der kaffe  og 

kage på Nordstjernen. 

Alle er velkomne – især til at tage 

naboen med! 

 

https://fyldkirken.files.wordpress.com/2012/04/img_6190.jpg


 Konfirmation i Sparkær kirke 27. april 2018  

Konfirmand i 

Sparkær 2018-19 

Sommeren er ved at være 

vel overstået, og det er 

snart tid for konfirmations-

forberedelse for de, der 

skal konfirmeres i foråret 

2019. 

Forløbet begynder torsdag 

d. 13. september, og 

forberedelsen vil foregå 

dels i konfirmandstuen, 

dels i kirkerummet, og dels 

med fælles undervisning 

og ture med konfirmand-

erne i Mønsted. 

Vi skal bl.a. til konfirmand-

træf i Viborg til januar. 

Nærmere information om 

dette gives ved forældre-

info-mødet onsdag d. 3. 

okt. kl. 19.30 i konfirmand-

stuen, Præstebakken 9 så 

sæt allerede nu kryds i 

kalenderen!  

Minikonfirmander i Sparkær  

Det er både godt og sjovt at være minikonfirmand, for 
hvad laver man egentlig i en kirke? Forløb for minikon-
firmanderne i Sparkær er om onsdagen fra kl. ca. 13.15 – 
14.30 i perioden d. 31. okt. – 28. nov. og slutter med børne- 
og familie-gudstjene-sten 3. søndag i advent d. 16. 
december kl. 14.00 

Og vi skal naturligvis også til Tante Andantes hus og lave 
en gudstjeneste i januar. 

Invitation til at deltage sendes ud i oktober og alle børn, 
der går i 3. klasse i skoleåret 2018-19 er velkomne. 

 

 



    

 

Høstgudstjeneste  

D. 7. oktober inviteres til fælles høstgudstjeneste  

i Gammelstrup kirke kl. 10.30.  

 

Vel mødt til en god oplevelse! 

   

 

 

 

Sang aften med Knud Olesen?   

 

 

 

Sangglæde-sangaften onsdag d. 10. oktober kl. 19.00 i Sparkær kirke 

Denne onsdag aften giver vi sangstafetten til Knud Olesen. Ud fra 

Højskolesangbogen, Salmebogen og 100 Salmer får han lov til kvit og frit at 

vælge de sange, vi skal synge denne aften – og det gerne fuldt af en 

anekdote, en begrundelse eller anden kommentar til sangen. 

Det er med andre ord en aften med sangglæden i centrum, så vel mødt til 

alle sangfugle. 

 

 

”Men friest er dit åndefang, når dybt 
du drager det i sang…” 
 



 

Vejviser 

Menighedsrådet 

Formand: Lone Friis Hansen   
tlf.: 21 30 13 48– mail: 
lonefriishansen@mail.dk 

Næstformand & kirkeværge i 
Gammelstrup: Jytte Dalgaard        
tlf.: 51 32 87 48 – mail: 
jytte.dalgaard@gmail.com                      
m 
Kasserer: Henrik Peder 
Jacobsen; tlf.: 40 45 31 90 – 
mail: gammelstrup@pc.dk 

Kontaktperson: Lise Hald        
tlf.: 23 28 69 17 – mail: 
liseogco@gmail.com 

Kirkeværge i Sparkær: Lisbeth 
Madsen; tlf.: 21 60 75 87 – mail: 
borrisgaard@mail.tele.dk 

Menig: Elvi Engelsmann;          
tlf.: 61 60 25 45 – mail: 
jemos@jubii.dk 

 

Personale 

Graver & kirketjener: Kenneth 
Enggrob; telf.: 51 21 73 56 – mail: 
sparkaer.graver@gmail.com 

Organist: Jens Bøgestrand      
tlf.: 42 52 80 48 – mail: 
jbogestrand@gmail.com   

Kirkesanger: Michael Halle       
tlf.: 40 84 02 80 – mail: 
m.halle@mail.dk 
 

 

Sognepræsten 

Malene Dahl           
Præstebakken 9, Sparkær   
8800 Viborg 

Tlf.: 29 33 64 07 - e-mail: 
malda@km.dk 

Der er ikke fast træffetid for 
kontoret. Man er velkommen til 
at kigge ind, men ring gerne på 
forhånd for at være sikker på at 
træffe præsten. 

Mandag er fast fridag, og der 
henvises til Domprovstiets 
vagttelefon: 70 22 03 03 

Ved øvrige ferie og fridage 
henviser telefonsvarer til 
”vagthavende” præst 

Deadline på næste Kirkenyt 

er d. 3.okt. Indlæg og foto 

modtages gerne og sendes 

til malda@km.dk 

mailto:borrisgaard@mail.tele.dk


 

Tur til Fur - Sogneudflugt 

 

En af de første solrige forårsdage, kørte vi afsted på sogneudflugt til Fur. 

Bussen var fuld af både unge og ældre og det var en smuk tur gennem 

Salling til færgen til Fur.  

På den anden side af fjorden steg ”Den blinde Guide”, John Brinch 

Bertelsen, på bussen, og vi fik en spændende og humoristisk rundvisning 

på øen. Vi så bl.a. døbefonten i Fur Kirke, som er lavet af en viking og et 

forbudt gelænder på Bette Jenses Hyw.  

Frokosten blev nydt på Fur Bryghus, hvor der også blev smagt på det 

store udvalg af øl.  

Så gik turen tilbage til fastlandet, hvor vi besøgte Selde Kirke - en meget 

stor og flot Kirke.  

Sidste stop var Jeppe Åkjærs Jenle, hvor der igen var et fint traktement, 

og vi kunne se udstillingen og haven.  

Godt trætte og mætte på oplevelser, godt selskab og ikke mindst dejlig 

mad, vendte vi hjem til Gammelstrup og Sparkær. Alle var enige om, at vi 

havde haft en dejlig tur, som sagtens kunne gøres om igen. 

Johanne og Maibritt Kjær Jensen  

 



        

Siden sidst i sognene 

Viede 

Fusager 

30.06.18 Kathrine Tipsmark Juelsgaard Brixen & Michael Juelsgaard Brixen  

 

Døde 

Sparkær 

10.04.2018    Anna Catharina (Trine) Hansen  

02.06.2018   Kristen Sørensen 

 

Alle Helgen – tænd et lys 

Alle Helgen er den tid, hvor vi mindes dem vi har mistet og særligt dem vi har 
mistet i det forgangne år.  

Søndag d. 4. november er der Alle Helgens gudstjeneste kl. 10.30 i Gammelstrup 
kirke og kl. 19.30 i Sparkær kirke.  

I våbenhuset vil der stå gravlys, som man er velkommen til at tænde og sætte ud 
på kirkegården efter gudstjenesten. 

 

 

 

 

Forside 

De tre tårnfalkeunger på forsiden er                                                                              

fotografisk fanget af kirkegårdsmedhjælper                                                                     

Solvej Pedersen på Thise kirkegård 

 



Gudstjenesteliste: august – november                     

Dato Sparkær Gammelstrup 
12-08-2018 

11. søndag efter trinitatis 
 Sangaftensgudstjeneste 

19.00 
m. Provstiband 

19-08-2018 
12. søndag efter trinitatis 

14.00 
Havegudstjeneste 

MD 

 

26-08-2018 
13. søndag efter trinitatis 

9.15 
EB 

 

02-09-2018 
14. søndag efter trinitatis 

10.30 
MD 

 

09-09-2018 
15. søndag efter trinitatis 

 9.15 
MD 

16-09-2018 
16. søndag efter trinitatis 

10.30 
MD 

 

23-09-2018 
17. søndag efter trinitatis 

9.15 
EB 

 

30-09-2018 
18. søndag efter trinitatis 

15.00 
Fyld kirken 

MD 

 

07-10-2018 
19. søndag efter trinitatis 

  10.30 
Høstgudstjeneste 

MD 

14-10-2018 
20. søndag efter trinitatis 

10.30 
MD 

 

21-10-2018 
21. søndag efter trinitatis 

9.15 
IP 

 

28-10-2018 
22. søndag efter trinitatis 

10.30 
MD 

 

04-11-2018 
Alle helgens dag 

19.30 
MD 

10.30 
MD 

11-11-2018 
24. søndag efter trinitatis 

9.15 
EB 

 

18-11-2018 
25. søndag efter trinitatis 

10.30 
MD 

 

 

25-11-2018 
Sidste søndag i kirkeåret 

9.15 
MD 

 

 

MD = Malene Dahl;  IP = Inger Pettersson;  EB = Else Bjerg 

 


