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Ny præst i en Coronatid 

Lynpakke til kørekort bestilt. Flyttefirma 
bestilt. Mål til præstekjole bestilt. An-
nonce til DBA oprettet. Min lille trygge 
hybel blev sat til salg. Fra februar og til 
marts lå jeg vandret, med teori to gange 
om ugen samt køretimer, fremvisning af 
lejlighed for 150 mennesker, køreteknisk 
anlæg, førstehjælp, glatbane, mål til 
præstekjole og nedpakning af 67 kvm, ja 
så var dagene hektiske. Men jeg nåede 
det hele, heldigvis.  

Dagen kom, hvor turen gik til Sparkær, og jeg i en alder af 44 år, 
skulle kappe navlestrengen til mor og far. Med bevidstheden om, 
at alle blev tilbage i København, det sted jeg kender og elsker, og 
alle dem jeg kender og elsker, så trængte virkeligheden sig på. Jeg 
var på vej, til den anden side af Danmark, langt væk fra alt. Jeg kun-
ne mærke suget helt ned i mellemgulvet. Jeg skulle stå på egne 
ben.  Alt blev pakket ud og sat på plads.  
 

Den første uge i Sparkær gik hurtigt. Der var indsættelse, konfir-
mander, møder og en enkelt køretime, nåede jeg da også. Så kom 
den aften i marts, hvor verden ændrede sig. Mette Frederiksen 
meddelte, at Danmark lukkede ned, en pandemi havde spredt sig.  

Jeg skulle have konfirmander tidligt den næste morgen, og med 
stor panik, greb jeg knoglen til provsten. Konfirmanderne skulle 
aflyses, alt skulle aflyses, og det blev den ellers planlagte konfirma-
tionsdag også.  Vi skulle holde afstand og bevæge os udenfor med 
et minimum. Så sad den nye præst der, i et kæmpe hus, midt ude 
på landet, langt væk hjemmefra. Og hjemveen var stor. Længslen 
hjem til det velkendte og trygge var stor.  

Dagene smeltede sammen, og om det var mandag eller torsdag, 
var et fedt.                    



Køretimer kunne jeg ikke engang få. Så sad man der i Sparkær, pal-
le alene i verden og havde ondt af sig selv. Det kom stærkt til ud-
tryk på bankoversigten, og indkørslen var præget af store pakker 
der blev læsset af. Nye møbler, bøger og varer, blev slæbt ind i hu-
set.  

Alt fra Biblen 2020 til Ulla Terkelsen blev læst, og et par kilo røg på 
sidebenene.  

Efter en måneds tid arriverede sønnike, min øjesten; Marcus. Bille-
der blev hængt op, møbler samlet og sat på plads og der blev hyg-
get. Jeg havde virkelig brug for, at se et kendt og elsket ansigt.  

Den første online andagt filmede min søn i Gammelstrup Kirke, og 
under nedlukningen, blev der lavet online Gudstjenester på skift 
mellem Sparkær og Gammelstrup, hvor både organist, kirkesanger 
og min altid hjælpsomme nabo, gjorde det hele muligt. Jeg nåede 
også et smut hjem til København i familiens skød.       

I maj, helt præcis 18. maj, kunne vi så småt åbne kirken igen. Siden 
har præstelivet været travlt, med både gudstjenester, dåb og be-
gravelser, og selv konfirmanderne nåede jeg at få et kort forløb 
med. Vi glæder os alle til den store dag.  

Coronatiden har været hård for os alle, heldigvis åbner verden me-
re og mere op, og tingene normaliseres så småt. For uanset hvad, 
så er vi mennesker sociale væsner, og vi har brug for hinandens sel-
skab.  

Om livet på landet har jeg lært, at alt er modsat København. Man 
vinker her, også selv om man ikke helt ved hvem man vinker til. I 
København vinker vi kun til dem vi kender, ellers kunne vi ikke lavet 
andet, end at gå med hånden oppe, hele tiden.  Jeg er så småt ved 
at falde til, og må erkende, at jeg nyder, at landet byder på, at kom-
me ned i gear, nærværet og roen. Jeg har lært at sige ’træls’ og ’a 
tøws’ og øver mig på at udtale Skive korrekt. Det vist noget med at 
i lyder lidt mere som et y.  

De bedste hilsner og Guds fred til jer alle / Anja 



Velkommen til sognepræst Anja Nadybal 
Jeg vil benytte lejligheden til endnu en gang at sige velkommen til 
vores nye sognepræst Anja Nadybal.   

Anja blev ordineret den 26. januar i Viborg Domkirke, flyttede ind i 
den nymalede præstegård sidst i februar og blev den 8. marts ind-
sat i Sparkær Kirke. Herefter lukkede Danmark ned og dermed kir-
kelivet – men Anja gik online! 

Det må have været en skøn følelse for Anja at kunne holde sin før-
ste rigtige gudstjeneste i kirken Kristi Himmelfartsdag den 21. maj.  

Der er ingen tvivl om, at vi med Anja har fået en sognepræst, der 
brænder for sit virke og sine medmennesker. Et stort og varmt vel-
kommen til dig Anja – vi glæder os meget til samarbejdet. 

På vegne af menighedsrådet - Lone Friis Hansen 

Kirkesanger 
Den 26. februar tog vi ved en velbesøgt og fin gudstjeneste afsked 
med vores tidligere kirkesanger Michael Halle. Vi siger stor tak til 
Michael for tiden her i sognene. Michael kan stadig opleves ind 
imellem som vikar. 

Kirkesangerstillingen blev slået op, og da vi ramte nedlukningen, 
valgte vi at vente med at søge efter en ny kirkesanger før i maj. 

Vi holdt samtaler til den nye stilling sidst i juni, og nu er vi glade for 
at kunne byde velkommen til vores nye kirkesanger Thea Tegtme-
jer, der tiltræder til august.  Thea er 35 år og bor i Viborg med sin 
familie.  Musikken har altid været en del af hendes liv. Glæd jer til at 
møde Thea i kirken. 
 

På vegne af menighedsrådet - Lone Friis Hansen 



Konfirmander 2020 
Sparkær Kirke lørdag den 15. august 
kl. 10.30 

Phillip Askham Dines  
Tidl. Præstebakken 6 
 

Emilie Brøndum 
Foldbjergvej 3 
 

Kasper Have Trankjær 
Mosegårdsvej 34 
 

Victor Lykke Nordmann Timmermann 
Gravhøjvej 6 
 

Johanne Kjær Lønstrup Jensen 
Foldbjergvej 11 
 

Julie Hauge Pedersen 
Østervang 13 
 

Malte Taudal Dalgaard 
Hulvejen 9 
 

Ida Horn Christensen 
Østervang 24 
 

Rasmus Højgaard  
Præstebakken 7 
 

Finja Kareen Funk 
Langgade 31A 
 

Thomas Bjørn Jakobsen 
Lundgårdsvej 9 

Der er generalprøve fredag den 14. august kl. 15.00 i Sparkær Kirke 

Minikonfirmander i Sparkær 

Der kommer nærmere information om minikonfirmander efter 
sommerferien. 



Konfirmander 2020/2021 
Nu er det tid for tilmelding til konfirmation 2021, så har du/I et barn, 
som nu går i 6. klasse, og som ønsker at blive konfirmeret, skal vi 
bede Jer om at tilmelde det. Tilmeldingen foregår via 
dette link: 

https://www.folkekirken.dk/livets-begivenheder/ 
konfirmation/konfirmandtilmelding.  

 
Husk det er med Nem-id, og ved fælles forældremyndighed skal den 
ene tilmelde og den anden signere. 

Sådan kan du også gøre:  

Gå ind på folkekirken.dk. under ’menu’ vælges ’livets begivenhe-
der’. Vælg ’konfirmation’ og igen ’konfirmandtilmelding’  

Hvis du har brug for at tilmelde dit barn senere, eller behøver hjælp 
til tilmeldingen, er du velkommen til at kontakte sognepræst Anja 
Nabydal, tlf.: 29 33 64 07 - e-mail: ana@km.dk  

Sidste frist for tilmelding er 1. september 2020, men gør det gerne 
før, så har vi nemlig mulighed for at kommunikere ud når undervis-
ningen starter. 

Konfirmandforberedelsen begynder i konfirmandstuen i Sparkær tors-
dag den 17. september kl. 8.10 - 9.30 og e�erfølgende torsdage sam-
me �d og sted.  

Nærmere informa�on om forberedelsen gives ved forældre-info-
mødet torsdag den 24. september. kl. 19.30 i konfirmandstuen, Præ-
stebakken 9, så sæt allerede nu kryds i kalenderen!    



Valg til menighedsråd 

Hvert 4. år er der valg til menighedsråd. I år vælges medlemmerne 
på en valgforsamling – en slags generalforsamling. Det sker tirsdag 
den 15. september 2020 kl. 19.00 i konfirmandstuen. 

Valgbestyrelsen i menighedsrådet får tilsendt en valgliste forud for 
valget over de personer, der kan vælges eller har stemmeret. Man 
er valgbar og har valgret, hvis man bor i Sparkær Sogn eller i Gam-
melstrup sogn, er fyldt 18 år og er medlem af folkekirken. 

Man skal give sit samtykke til at stille op, hvis man på valgforsam-
lingen bliver foreslået som kandidat, så det er helt frivilligt om man 
vil stille op. 

Der skal vælges 4 personer fra Sparkær Sogn og 2 fra Gammelstrup 
Sogn. Herudover skal der vælges 3 suppleanter. 

Man afgiver sin stemme på kandidater i det sogn man bor i. 

(Hvis der ikke findes nok kandidater a�oldes der ekstraordinær 
valgforsamling den 6. oktober og hvis der efter valgforsamlingen 
indgives en anden kandidatliste, så bliver der afstemningsvalg den 
17. november) 

Valgforsamling 

Tirsdag den 15. september kl. 19.00  
i konfirmandstuen Sparkær 

Vær med �l at vælge dit menighedsråd 



Hvad laver vi egentlig i menighedsrådet 

Vi driver kirke – forstået på den måde, at det er menighedsrådet, 
der ansætter og aflønner graveren, (der også er kirketjener), orga-
nisten og kirkesangeren. Vi er med til at vælge præsten, som er an-
sat af kirkeministeriet. Og så skal vi være med til at sørge for, at der 
er et godt samarbejde. 

Dette danner grundlaget for, at der i kirkerne kan a�oldes gudstje-
nester, dåb, vielser og begravelser/bisættelser. 

Vi skal sørge for at kirker, præstegård, kirkegårdene og graverhuse 
fremstår pæne og velholdte. 

Vi skal i denne forbindelse i gang med at planlægge indre vedlige-
holdelse i Sparkær Kirke med maling af træværk og vægge (i de 
samme farver). Gammelstrup kirke er lige blevet kalket indvendig, 
loft i våbenhuset er blevet repareret og vinduerne er blevet malet.  

Vores budget er på ca. 1,1 million kroner, hvoraf ca. 0,6 millioner går 
til aflønning. Har vi brug for penge til større projekter søger vi om 
det i Viborg Domprovsti.  

Vi har heldigvis en regnskabsfører tilknyttet. Sammen med hende 
lægger vi budget, godkender regnskaber, kvartalsopgørelser og 
sørger for at regninger bliver betalt. 

Vi snakker om hvilke arrangementer vi kunne tænke os i kirken, 
Gudstjenesteform, holdninger til forskellige emner osv. 

Kunne du tænke dig at være en del af menighedsrådet, som med-
lem eller suppleant, så hold dig ikke tilbage. Mød op og spørg ger-
ne ind til vores arbejde til hver en tid. 

Lone Friis Hansen 



Trinitatistiden 
 

Trinitatis betyder treenighed på latin. Trinitatistiden indtræder i 
kirkeåret lige efter 2. pinsedag og slutter med sidste søndag i kirke-
året. Herefter starter det nye kirkeår med 1. søndag i advent. Trini-
tatistiden er Helligåndens tid, hvor Faderen og Sønnen virker under 
ét i Helligånds enhed.  
 

Trinitatistiden indledes med Trinitatis søndag, som er den kirkelige 
fejring af treenigheden. 

Trinitatistiden varer hen over sommeren og efteråret, og kan med 
rette kaldes det festløse halvår. Modsat resten af det kirkelige halv-
år, hvor der fejres jul, påske og pinse. Trinitatistidens farve er i kir-
keåret er grøn, som symbol på håb og vækst. 

De grundlæggende forhold i menneskelivet, afspejles i de evange-
lietekster der knytter sig til trinitatistiden. Teksterne kan handle 
om sygdom, helbredelse, næstekærlighed, �endekærlighed, men-
neskelige etiske dilemmaer, tilgivelse, forholdet mellem penge og 
rigdom.  

I trinitatistiden ligger Sankt Hans og høsttiden. Høsttiden afspejler 
Danmarks historie som et landbrugssamfund, og netop derfor har 
høstgudstjenesten haft stor betydning som afslutning på den årli-
ge høst.  

Der bliver stadig a�oldt høstgudstjenester, hvor kirkerne pyntes. 
Man kunne med rettelig også kaldes høstgudstjenesterne for ska-
belsesgudstjeneste, hvor vi fejrer at vi er en del af skaberværket, 
og takker for, at Gud med sin storhed og omsorg, har sørget for, at 
høsten er i hus.  



Høstgudstjeneste 
Søndag den 4. oktober holder vi høst-
gudstjeneste i Gammelstrup Kirke kl. 10.30 
og i Sparkær Kirke kl. 14.00 
 

Høstgudstjeneste er en festgudstjeneste, 
hvor vi takker for årets høst og deler over-
skuddet med de fattige. 

Høstgudstjeneste er ikke en kirkelig højtid med fast plads i kirke-
årets kalender. Men i mange kirker er der tradition for at markere 
høsttiden ved en søndagsgudstjeneste og synge kendte høst- og 
efterårssalmer som Vi pløjed' og vi såede og Nu falmer skoven trindt 
om land.  
 

Det er også almindeligt at pynte kirken med blomster og grønt. Der 
er særlige bønner til høstgudstjenesten, men prædikenen har ikke 
nødvendigvis med høst at gøre, da præsten prædiker over den fa-
ste bibeltekst, som hører søndagen til. 

Søndag den 1. november er Alle 
Helgens dag. I forbindelse med 
gudstjenesten  kl. 17 i Gammels-
trup og kl. 19 i Sparkær mindes vi 
alle dem, vi har mistet i det for-
gangne år. Der vil være lys i vå-
benhuset, og alle, som har lyst, 
kan tænde  og sætte et lys ud på 
kirkegården efter gudstjenesten. 

1. søndag i Advent 
Kl. 16.00 i Sparkær Kirke synger 
vi julen ind med et bredt reper-
toire af julesange og –salmer 
for både børn og voksne.  
 
Der indledes med en kort an-
dagt, og bagefter byder vi på 
lidt julemundgodt!  



Vejviser 
Menighedsrådet 

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

Kasserer:  
Henrik Peder Jacobsen 
tlf.: 40 45 31 90 
mail: gammelstrup@pc.dk 

Næstformand og 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: Thea Tegtmejer 
tlf.: 30 22 29 61   
mail: theategtmejer@hotmail.com 

Sognepræsten 

Anja Nabydal            
Præstebakken 9,  
Sparkær    
8800 Viborg 

Tlf.: 29 33 64 07  
E-mail: ana@km.dk 

Mandag er fast fridag, og der 
henvises til Domprovstiets vagt-
telefon: 70 22 03 03 

Ved særlig akut behov kontakt 
mig gerne. 

Følg os på:  
 

sparkaer.dk/kirken   

  

Deadline på næste Kirkenyt er 
den 3. oktober. Indlæg og 
foto modtages gerne og sen-
des til ana@km.dk 

Tryk: Søe Knudsen Offset 



Gudstjenesteliste: August - november 2020 

Dato Sparkær Gammelstrup 
09-08-2020 

 
 10.30 - Højmesse 

Anja Nabydal 
 

15-08-2020 
 

10.30 - Konfirmation 
Anja Nabydal  

  

23-08-2020 09.15 
Anna-Christine Elming 

 

  

30-08-2020 
 

  9.15 
Anna-Christine Elming 

 
13-09-2020 

 
10.30 - Højmesse m/dåb 

Bent Ole Pedersen 
9.15 

23-09-2020 
 

09.15 
Anja Nabydal  

10.30 - Højmesse m/
dåb  

Anja Nabydal  
4-10-2020 

 
14.00 - Høstgudstjeneste 

Anja Nabydal  
 10.30 - Høstgudstj. 

Anja Nabydal  

18-10-2020 
 

10.30 - Højmesse m/dåb 
Anja Nabydal  

 09.15 
Anja Nabydal  

01-11-2020 
Allehelgens dag   

19.00  
Anja Nabydal 

 

17.00  
Anja Nabydal 

   
15-11-2020 

 
10.30 - Højmesse 

Anja Nabydal 
  

09.15  
Anja Nabydal  

29-11-2020 
1. søndag i advent 

16.00 - Vi synger julen 
ind 

Anja Nabydal   
 

 


