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Velkommen igen .... 

Sent juleaften i 1824 sidder præsten N.F.S. Grundtvig og bakser med sin prædiken til 

juledag. Som præst finder jeg stor trøst i at vide, at også Grundtvig syntes, at den er svær.  

Det er som om, han ikke kan få fat i en rigtige ende, ikke kan få teksten til at glide og 

prædikenen skrevet. Han kigger ud af vinduet, ud i mørket, ud på sneen, der daler. Det er 

store hvide flager, der langsomt svæver ned gennem luften fra det høje og lander blidt og 

blødt på den kolde jord uden for. 

Det ligner nærmest englevinger, der svæver i luften, synes han. Eller måske ligefrem små 

engle, der langsomt svæver gennem luften fra det høje. Pludselig begynder ordene i hans 

indre at samle sig og af sig selv føje sig til hinanden, og blive til flere og endnu flere. 

Det kom der ikke en prædiken ud af. Der kom i stedet en salme til verden. 

"Velkommen igen Guds engle små fra høje himmelsale", som netop handler om den 

forbindelse, der genoprettes mellem Himmel og Jord til hver jul.  

Englene daler ned på gæstevisit og synger juleevangeliet for børnene, mens de sover. Da 

børnene vågner næste morgen, har de pludselig lært en ny julesang - fuldstændig som i 

dåben, hvor Gudsriget også er noget vi modtager ligeså ubevidst som det lille sovende 

barn. 

Mens de nyvågnede børn synger denne nye sang eller julesalme, da vandrer englene 

syngende op og ned af sangens tonestige, ligesom i Jakobs drøm, og himmel og jord 

mødes i et fælles julekor. 

"Vor Fader i Himlen! lad det ske, lad julesorgen slukkes". Salmens billedsprog med små 

engle og børn, der leger jul - og Jensenius' fine tegninger - til trods, så er salmens grund 

alvor. Til jul, med al den festlighed, julehygge og forventningens glæde der findes, dér 

bliver også sorgens virkelighed tydelig.  

Det er midnatstimen, døgnets mørkeste time, og det er ved vintersolhverv, årets 

mørkeste tid, der er salmens ramme og baggrund, og derfor har den også blik for 

menneskelivets mørkeste stunder og kalder det julesorg. 

Det er i dette dybeste mørke, at engle i solskinsklæder begynder at dale så lette og 

nænsomt som sne fra himlen til jordens skyggedale med bud fra Gud om, at nu kommer 

han til os (igen) med sit lys og sin varme og sit nærvær. Han kommer til os for at sprede 

mørket og slukke julesorgen hos os, kommer for at ”byde Guds fred til dem, den efterhige 

– og åbne himlens borgeled”. Og da kan intet længere tage glæden fra os. 

Glædelig jul til alle 

Sognepræst Malene Dahl 



 

 

Syng julen ind 

Torsdag d. 29. november. kl. 19.00 i Gammelstrup kirke 

En meget stemningsfyldt indledning af adventstiden, hvor vi synger julen i 
gang med en god blanding af skønne julesange og lidt julefortælling. Der 
bydes sædvanen tro på kaffe og lidt mundgodt bagefter. 

 

Julens 9 læsninger  

Søndag d. 2. dec. kl. 19.00 i Sparkær kirke 

Centralt denne aften står naturligvis julens store fortælling - delt over 9 
Læsninger og bundet sammen af mange af de smukke advents- og 
julesalmer, som hører højtiden til. Det er i år konfirmanderne, der står for 
denne 1. søndag i advents gudstjeneste. 

Bagefter vil der være lidt til den søde tand                                                              
i våbenhuset.  

 

 
 

3. søndag i advent: Familiegudstjeneste 

Søndag d. 16. december kl. 14.00 i Sparkær kirke 

Det er Sparkærs store familie-julegudstjeneste. Det er denne søndag, hvor 
5. klasse laver krybbespil i kirken og mini-konfirmanderne går Lucia. 

Det er julestemning for hele familien.   

Kom og vær med!  

 

I samarbejde med Billingescenen Event vil der efter gudstjenesten være 
juleoptog fra kirken til Billingescenen, hvor der vil være julehygge for hele 
familien. 



  

Julekoncert 2018 - med Limfjordskoret 

 

 

Torsdag den 13. december kl. 19.30 i Sparkær kirke 

Limfjordskoret i Skive er et blandet firestemmigt kor med cirka 45 
medlemmer i alle aldre. Repertoiret er alsidigt og består af både klassisk, 
viser, gospel og traditionelle julesange. 

Dirigenten er Jens Bøgestrand, som vi kender fra orgelbænken om 
søndagen, så mon ikke sangen kommer til at fylde kirkerummet ud til 
yderste kirkespir! 

Glæd jer til koncerten med dette spændende kor 

 



 

 

Børnehavens og dagplejens jul 

Tirsdag d. 11. december kl. 10.00 i Sparkær kirke 

Sparkær kirke inviterer igen i år til fælles julegudstjeneste for alle børnene 

i dagplejen og børnehaven her i Sparkær. Forældre, bedsteforældre og 

andre interesserede er meget velkomne til også at deltage i gudstjene-

sten. 

 

Nordstjernens julegudstjeneste 

torsdag d. 20. dec. kl. 14.30 på Nordstjernen 

På denne torsdag lige før jul vil vi synge julen ind på plejehjemmet med 

nogle af de dejlige jule- og adventssalmer, som vi har, og lytte til 

juleevangeliet. Pårørende og andre interesserede er meget velkomne til 

også at deltage i gudstjenesten. 

 

Julegudstjenesterne 

Juleaften d. 24. dec.   

kl. 14.45 i Gammelstrup kirke                 
kl. 16.00 i Sparkær kirke                  

 

Juledag d. 25. dec.       

kl. 13.00 i Sparkær kirke                     
kl. 14.30 i Gammelstrup kirke                          

 

Nytår 

Champagne & kransekage 

Gudstjenesterne er 1. januar 2019          

kl. 14.30 i Gammelstrup kirke og               

kl. 16.00 i Sparkær kirke.  

Efter hver gudstjeneste er der 

champagne og kransekage og 

mulighed for at hilse på hinanden 

og ønske godt nytår. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tante Andante  

Familiegudstjeneste d. 27. januar kl. 14.00 i Sparkær kirke 

 

Tante Andante er tilbage og laver gudstjeneste 

for hele familien sammen med minikonfir-

manderne – og alt er lagt til rette for en 

særdeles festlig gudstjeneste med musik, 

drama, farver og fortælling. 

Vel mødt til alle! 

    

Gå i mørket med lyset… 

Søndag d. 3. februar i Gammelstrup Kirke kl. 19.30 

Kyndelmisse markerer, at nu er den halve vinter gået og 

foråret langsomt er på vej. Derfor tænder vi denne aften lys 

både inde i og uden for Gammelstrup kirke og skaber i et 

sammenspil mellem musik og tekst en helt særlig stemning 

i anledningen af denne lysfest. 

 



 

 

 

Gudstjeneste torsdage kl. 14.30 

20. december 

10. januar 

14. februar 

14. marts 

 

Deadline på næste Kirkenyt 

er d. 1. februar 2019.  

Indlæg, ideer og foto fra dåb 

og bryllup i kirkerne 

modtages gerne og sendes 

til malda@km.dk 

 

 

 

 

Sangglæde-sangaften 

Onsdag d. 30. januar kl. 19.00 i Sparkær kirke 

Onsdag d. 13. marts kl. 19.00 i Sparkær kirke 

Efter en overvældende skøn begyndelse med Knud Olesen ved roret, gives 

sangstafetten nu videre.  

Ud fra højskolesangbogen, salmebogen og ”100 salmer” får en eller flere lokal 

kendte lov til kvit og frit at vælge de sange, vi skal synge denne aften – gerne 

fuldt af en anekdote eller en begrundelse. Med os har vi naturligvis også vores 

dygtige musikere Jens Bøgestrand og Michael Halle. 

Der vil som sidst være tid til kaffe og en god snak i pausen.  

 

 

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



 

Mindeord over tidligere sognepræst Karen Greve 

Sparkær og Gammelstrups tidligere sognepræst Karen Greve døde i juli måned efter 

alvorlig sygdom. 

Ved sådanne meldinger banker erindringer om afdøde naturligt på, også for mig, som har 

været så heldig at kende – og arbejde sammen med – Karen fra 1980 til 2003. 

Jeg lærte Karen at kende fra mange forskellige vinkler. Som præst, foredragsholder, ved 

filmvisninger/diskussioner, og i litteraturkreds. Som samarbejdspartner – jeg var 

kirkesanger i 8 år – Som menighedsrådsmedlem og senere –formand i den periode 

Sparkær Kirke blev renoveret. Som sjælesørger, da jeg trængte til det og Som ven 

Det der kendetegnede Karen for mig, var hendes rummelighed, hendes både aktive og 

passive lytten og hendes evne til ”at tyde svære tekster”, både de helt konkret litterære 

tekster og de ”vanskelige tekster” vi i perioder af vore liv kan tumle med uden rigtig at 

kunne tyde dem selv. Evnen til at kaste lys ind i det mørke, hvor kaos kan regere, skabe 

orden der og støtte, hvor der ingen trøst er. 

Æret være Karens minde 

Inger Jensen 

 

Karen Greve var sognepræst i Nørre Boris og Gammelstrup Sogne fra 1977 til 2003. Hun 

flyttede herefter til Malling ved Århus, for at være tættere på sine børn. Karen Greve var i 

Malling også en aktiv del af kirkelivet. Hun var med i menighedsrådet, arrangerede 

litteraturaftener mv., som hun også gjorde det her i Sparkær. Karen døde i juli måned, 76 

år gammel efter længere tids sygdom.  

Karen blev begravet fra Malling Kirke den 28. juli. Det var en meget smuk begravelse. De 

sidste ord i sanghæftet var:  

’Og Lyset skinner i mørket’ (Johs 1,5a.) 

Lone Friis Hansen 

 

Karen Greve fortalte gerne små sjove ting fra hendes samvær                                                 

med minikonfirmanderne: 

”Hvad spiser præster?”, spurgte en, og en dag hvor en bette                                                           

pode var på vej om i haven ved konfirmandstuen, reagerede                                                         

en anden prompte ved at udbryde: ”Der må du ikke løbe om,                                                                          

det er hellig jord!!” 

 

 



 

Siden sidst i sognene: 

 

Dåb 

Gammelstrup 

29.07.2018  Mille-Marie Nielsen  

07.10.2018 Laurids Schmidt Nielsen 

Sparkær 

26.08.2018  Freya Mackenhauer Drensborg  

 

Viede  

Sparkær 

26.08.2018  Maria Mackenhauer Drensborg & Jacob Mackenhauer Drensborg   

01.09.2018  Hanne Pilgaard Svarre & Jan Pilgaard Svarre  

29.09.2018  Anne Højgaard Jensen & Michael Højgaard Jensen 

 

Døde 

Sparkær 

05.08.2018  Finn Laursen  

16.08.2018  Joan Jensen  

05.10.2018   Jytte Petersen  

 

 

 

 

 

 

 



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. 

 

 

 

 



Gudstjenesteliste med alle forbehold! 

Dato og navn Sparkær Gammelstrup 

29-11-2018  19.00 
Syng julen ind 

02-12-2018 
1. s. i advent 

19.00 
De 9 læsninger 

 

09-12-2018 
2. s. i advent 

9.15 
OM 

 

16-12-2018 
3 s. i advent 

14.00 
Familiegudstjeneste 

 

23-12-2018 
4. s i advent 

Henviser til Daugbjerg  

24-12-2018 
Juleaften 

16.00 
MD 

14.45 
MD 

25-12-2018 
Juledag 

13.00 
MD 

14.30 
MD 

30-12-2018 
Julesøndag 

Henviser til Vestfjends  

01-01-2019 
Nytårsdag 

16.00 
MD 

14.30 
MD 

06-01-2019 
Helligtrekonger 

9.15 
IP 

 

13-01-2019 
1. sef. H3K 

10.30 
MD 

 

20-01-2019 
2. sef. H3K  

9.15/10.30 
MD 

 

27-01-2019 
3. sef. H3K 

14.00 
Tante Andante 

 

03-02-2019 
 

 19.30 
Kyndelmisse 

 

Da stillingen som sognepræst i Stoholm for tiden er vakant, er det 

ikke muligt at fastlægge gudstjenester her hos os længere forud end 

kun et par måneder.  

Derfor er ovenstående gudstjenesteliste også skrevet med alle 

forbehold for ændringer.  

Hold derfor øje med Sparkaer.dk, dagspressen og tavlen foran 

kirken for eventuelle ændringer. 

En supplerende gudstjenestelist vil komme i løbet af januar.  

MD = Malene Dahl;  IP = Inger Pettersson;  Om = Ove Mølgaard 



 

 

 

Kirkekoncert med Anna David i Sparkær kirke 

Onsdag d. 23. januar 2019 kl. 19.00 

Sparkær kirke glæder sig meget til at åbne dørene for denne 

kirkekoncert med Anna David.  

Musikalsk hører hun hovedsageligt hjemme i Pop og Soul genren. Med 

sin sprøde, smukke vokal har Anna David sunget sig ind danskernes 

hjerter med hits som ”Når en Engel sir’ farvel”, ”Den lille Pige”, ”Kun 

Hjertet Slår” og ”Brænder Mig”. 

Hendes imponerende bagkatalog indeholder både følsomme sange 

om svære emner og festlige up-tempo sange.  

Vi glæder os meget til denne aften, så sæt allerede nu kryds i 

kalenderen d. 23. januar. (Billetpris oplyses senere). 

             


