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Sognepræsten siger farvel med tak 
 

Som I sikkert allerede ved, så har jeg valgt at søge nyt embede og været 

så heldig at få det også. Fra 1. december skal jeg være sognepræst i Skals. 

Jeg vil derfor nu sige tusind tak for alle de skønne år jeg og min familie 

har fået her i Sparkær. Vi har fra første dag følt os hjemme her og været 

velkomne hvorend vi er kommet.  

Vi pakker derfor rigtig mange fantastiske oplevelser og uforglemmelige 

stunder sammen og tager med os til at leve af og trække på fremover. 

Tusind tak for det alt sammen – tak for samvær, overbærenhed, smil, latter 
og omsorg, som jeg og min familie har mødt alle årene.  
 
Tak til jer, der bar jeres børn til dåben. Tak til alle jer skønne konfirmander 
og til jer sjove og vidunderlige minikonfirmander.  
Også tak til jer, jeg fik lov at vie og til jer pårørende for jeres tillid, når I 
måtte sige et sidste farvel til én I havde kær. 
 
Tak til det dygtige personale her – det har været så sjovt, udviklende, 
udfordrende og til tider meget, meget smukt at arbejde sammen med jer. 
 
Og ikke mindst en stor tak til hvert eneste menighedsrådsmedlem for den 
store indsats og engagementet I lægger dér efter arbejdstid til gavn og 
glæde for sogn såvel som præst. 
 
Det er med stor fortrøstning, at jeg klart kan sige til min efterfølger: I 
Sparkær og Gammelstrup – her er godt at være. 
 
De bedste hilsner 
Sognepræst Malene Dahl 
 
 
 
 
       



 

 

Julekoncert 2019 - med Limfjordskoret 

 

 

Torsdag den 5. 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. 17. 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. 19. 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 2020          

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. 

 

Glædelig jul og godt nytår 

til alle 



 

 

Gudstjeneste torsdage kl. 14.30 

19. december 

9. januar 

13. februar 

12. marts 

16. april 

 

Vikar mens vi venter 

Stillingen som sognepræst i 

Sparkær er slået op fra den 

19. november til den 9. dec. 

med henblik på at få 

stillingen besat pr. 1. marts.  

Indtil stillingen er besat, vil 

der være vikardækning. 

 

Tak til Malene 

Kære Malene - Jeg vil på menighedsrådets vegne sige dig tusind tak for de 

8 ½ år du har været sognepræst i Sparkær og Gammelstrup.  

Sammen med Kenneth, Michael og Jens har I skabt de gode rammer for 

gudstjenester og den musiske kvalitet, som du sætter så stor pris på. Det 

har været en fornøjelse at være til Gudstjeneste og lytte til dine 

prædikener. Du har altid noget givende på hjertet.  

Du har været engageret i dit arbejde og fundet på arrangementer som 

sangaftener, brodér en salmelinje og Tante Andante Gudstjenesten for 

minikonfirmanderne. Tak for din indsats i menighedsrådet og for dit 

arbejde med kirkebladet. 

Vi kommer til at savne dig i Sparkær og håber samtidig alt det bedste for 

dig og din familie i dit nye embede i Skals. 

 

De bedste hilsner - Lone Friis Hansen 

 

 

 

 

 



Vejviser 

 

Menighedsrådet 

Formand: Lone Friis Hansen   
tlf.: 21 30 13 48 – mail: 
lonefriishansen@mail.dk                  
m 
Kasserer: Henrik Peder 
Jakobsen; 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 

 Kirkeværge i Gammelstrup: Kent 
Hougaard; tlf.: 42 20 48 01 – 
mail: aklmkent@gmail.com 

 

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 

Stillingen er fra 1. dec. 2019 vakant. 

Alle henvendelser rettes til 
sognepræsten i Stoholm: Anna-
Christine Bruhn Elming tlf.: 29 33 62 
92 – mail: ACE@km.dk 

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

Ved øvrige ferie og fridage 
henviser telefonsvarer til 
”vagthavende” præst. 
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Fotos fra konfirmandernes tur til Jelling 

 

 

D. 24. oktober tog konfirmanderne fra Sparkær på en heldagstur med 

konfirmanderne i Mønsted/Daugbjerg til Jelling. Her fik vi en spændende 

rundvisning på det nye monument, som viser Harald Blåtands kæmpe 

bygningsværk samt fortællingen om overgangen fra asatro til kristendom. 

Efterfølgende var vi på museets oplevelsescenter og en tur inde i Jelling kirke. 

Alt i alt en god dag, hvor konfirmanderne hyggede sig på kryds og tværs af 

holdene. 



Gudstjenesteliste for december - februar 

Dato og navn Sparkær Gammelstrup 

01-12-2019 
s. i advent 

15.00 
I samarbejde med 

Borgerforeningen er der 
efter gudstjeneste 
lystænding og et 

juletraktement ved 
medborgerhuset. 

 

05-12-19 Julekoncert  

08-12-2019 
2. s. i advent 

Henviser  

15-12-2019 
3 s. i advent 

14.00 
Familiegudstjeneste med 
5. klasses krybbespil og 3. 

klasse går Lucia. I 
samarbejde med 

Billingescenen er der 
efterfølgende Jul på 

Billingescenen. 

 

17-12-2019 10.00 
Børnehave/dagpleje 

 

19-12-2019 14.30  
Plejehjem 

 

20-12-2019 11.00  
Skoleafslutning  

 

22-12-2019 
4. s i advent 

 10.30 

juleaften 16.00 
 

14.45 
 

juledag 13.00 
 

14.30 
 

julesøndag Henviser til Stoholm  

01-01-2020 
Nytårsdag 

16.00 
 

14.30 
 

05-01-2020 
Helligtrekonger 

Henviser  

12-01-2020 
 

10.30 
 

 

19-01-2020 
 

10.30 
 

 

26-01-2020 
 

10.30 
 

 

02-02-2020 
sidste søndag efter 

helligtrekonger 

 19.30 
Kyndelmisse 

09-02-2020 
Søndag septuagesima 

9.15 
 

 

16-02-2020 
Søndag seksagesima 

Henviser   

23-02-2020 
Fastelavns søndag 

10.30 
 

 



 


