Marts - maj 2020

Den blå anemone
kan det være, at
vi er her, og at vi
lever og ånder?
Hvordan kan det
være, at vi stadig
lever på trods af
hårde slag, modgang og lidelse og
død?

Vores salmedigtere bruger
ganske små midler, når de vil
åbne vores øjne for livets storhed og skønhed, for at livet er
en gave: en lille anemone, blå
og ensom, kæmper sig op gennem mulden, men står ukuelig og sikker, trods ensomhed
og gus.
I vores kamp for os selv og
anstrengelser for at skaffe os
selv det gode liv, har vi det
med at blive blinde for det mirakuløse, for selve livets under
som en lille anemone viser.
Hvordan kan det være, at vi
overhovedet lever og findes?
Ingen af os har selv bedt om
at komme til verden, hvordan

En lille anemone
står nærmest jorden, den er vel et
billede på nøjsomhed og fattigdom, trængsler og
blæst, men den
har sin farve fra
søen, det store
hav, der vidner
om drømme og
længsler,
der
rækker
længere
end øjet kan nå.
Den blå anemone
ejer et stænk af himlens tone.
Måske slår sproget slet ikke
til, når Guds virkelighed bag
livet trænger sig
på? Men i sit
væsen
skjuler
selv en anemone
et glimt af himlen, af Guds
herlighed,
det
røber dens blå
farve. På samme
måde er også
mennesket
skabt i Guds
billede, vi ejer et
glimt af Guds
herlighed,
og
derfor kan Guds

søn også sige: Gå ud i alverden og gør alle folkeslagene til
mine disciple.
Guds nåde kan nå os, så vi
får blikket åbnet for, at en lille, uanseelig blomst, der kan
finde liv på en sandet og stenet grund, er et mirakel.
Hvorfor er den så smuk og
blomstrer, når måske ikke et
eneste menneske får øje på
den?
Måske kan vi begynde at ane
den guddommelige ødselhed,
ja, nåde, når så lille en blomst
kan holde sig oprejst under
både torden og tørke. Når det
begynder at dæmre for os, at
Gud har skabt selv den mindste blomst, og at den ejer en
skønhed helt uafhængig af os,
- når vi begynder at vågne op
og se, at Gud vil os mere end
noget andet, - at vi skylder
Gud, at vi lever og ånder, - så
begynder helt andre dybe dimensioner i vores liv at trænFortsættes side 2

Fortsat fra forsiden
ge sig på: at vi er forpligtede på
at tage livet på os, også når det
er svært. At vi stadig skal blive
ved at leve og elske og takke,
både når vi er de store og stærke, og når vi ikke længere er så
stærke, men måske kun ”det
tynde øl”. Begge dele hører med
til livet, og livet er godt i alle
forhold, fordi Gud er god.
Se markens liljer – og anemonerne, - de sår ikke og de spinder ikke, og dog sørger Gud for
dem. Gud har røbet for os en
flig af sin nådes trone i en enkelt, lille blå anemone.
Kirsten Juul

Ringerlaug
Vi har den glæde, at der er blevet oprettet et frivilligt ringerlaug ved Tyrsting kirke.
Flere frivillige er nu begyndt at sørge for ringningen med kirkeklokken morgen og aften ved Tyrsting kirke.
Rundt om i landet ringer kirkeklokkerne solen op og solen ned med morgenbøn og med
aftenbøn, hvor klokken minder os om takken
til Gud for livet og alt, hvad han har givet.
Tænk sig, at den smukke klang, som klokken i
Tyrsting kirke har, lyder viden om, vi kan høre
den i Klovborg by, den kan høres i Ring by.
Tak til ringerlauget: Vagn Sørensen, Christian Christiansen, Thomas Serup og Harry Iversen. Skulle der være nogen, som ville hjælpe
med og kan finde tid til det, er de velkomne til
at melde sig til ringerlauget til Vagn Sørensen,
tlf. 22 48 04 25.

Kirkebil til Klovborg Kirke
Der er mulighed for at køre
med kirkebilen til alle højmesser i Klovborg kirke. Blot skal
man - senest dagen før kl. 12
- ringe til Ejstrupholm Taxa
på tlf. 75 77 11 11.
Det er gratis at benytte ordningen. Gi’ gerne en opfordring til en du kender, som
måske har svært ved at komme i kirke.

ALSANG 2020 - Danmarks største fællessang-initiativ
Fællessangen skal samle hele Danmark! I
Klovborg er det mandag den 4. maj sidst på
eftermiddagen. Se nærmere i Den lille Avis.

Sognepræst:
Kirsten Juul - 75 76 12 33 har ugentlig fridag mandag.
Der er friweekend d. … … …

4. maj sidst på eftermiddagen. Der vil være alsang ved Østervang
under ledelse af Hans Holm, procession med fakkeloptog og kirkeklokkeringning samt en markering ved befrielsesstenen.
Her er øveaften inden, hvor alle kan være med:
Torsdag den 16. april kl. 16.30- ca. 17.30 i musiklokalet på Klovborg Friskole.
Tirsdag den 28. april kl. 19.30- ca. 21 på Klovborg Friskole… v.
Hans Holm.

Kirkebladet
Hvis Kirkebladet udebliver
bedes der rettes henvendelse
til menighedsrådet.

Klovborg-Tyrsting
sogne
Sognepræst
Kirsten Juul
Tlf. 75 76 12 33 - e-mail: kibj@km.dk
Træffetid: Tirsdag og torsdag mellem
kl. 11 og 12, Skadevej 18, Klovborg
eller efter aftale.
Se andet sted her i bladet m.h.t. fridage m.v.
Kirkebladet udkommer 4 gange årligt
og trykkes i Nr. Snede Bogtrykkeri.
Bladet redigeres af sognepræsten og
formanden.

I forbindelse med markeringen af 75-året for Danmarks befrielse den 4. maj 2020 har bl.a. Grundtvigsk Forum, taget initiativ til at genskabe Al-sangen.
Allerede i juli 1940 mødtes 1500 til det første alsangsstævne i Ålborg.
Der er i år forfattet og komponeret to nye sange: Frihedssangen og Fremtidssangen. De kan høres på alsang.dk

Der bydes på en kop kaffe /the.
Nærmere oplysning kan ses i Den lille Avis, på Info-skærme og Facebook og hos Anette Sørensen

Klovborg Tyrsting sognes fælles
menighedsråd - kontakter:
Formand: Vagn Hougaard Sørensen,
Lupinmarken 12, 8765, Klovborg, tlf.
22 48 04 25, mail: 8005@sogn.dk
Næstformand: Rune Graversen, tlf. 75
76 13 59
Kasserer: Vera Roed, tlf. 26 19 11 79
Kontaktperson: Kirsten Hansen, tlf.
28 15 62 63
Kirkeværge Tyrsting: Herdis Kjær
Jensen, 75 75 13 25
Kirkeværge Klovborg: Birthe Knudsen, 75 76 19 80
Se hele menighedsrådet på hjemmesiden

Regnskabsfører (regninger sendes
hertil): Kirsten Welling, Skovkrogen
13, Vesterlund, 7323 Give, tlf. 75 73
62 60/40 87 42 42 - welling@mvb.net
Kirkens CVR.nr.: 34759030
Graver Klovborg og Tyrsting:
Christian Christiansen - 92 43 00 22
Læg gerne besked på telefonsvareren
Mail: graver8765@gmail.com
Hjemmeside:
www.klovborgkirke.dk www.tyrstingkirke.dk
Facebook: Klovborg Kirke

Sangaften med højskolesangbogen
i Klovborg kirke d. 4. marts kl. 19:30
Mette Østergaard vil akkompagnere til sange fra Højskolesangbogen og
fortælle lidt om de forskellige komponisters melodier.
Publikum vil også kunne vælge deres ynglings sange.
Vel mødt!
Der vil være en forfriskning sidst på aftenen.
Med venlig hilsen menighedsrådet.

Sogneaften
Onsdag d. 18. marts kl. 19.30 i konfirmandstuen, Skadevej 18:
Kirsten Høg, pensioneret sognepræst: Jeppe Aakjærs forhold til
det religiøse.
Det er vist velkendt, at Jeppe Aakjær havde et anstrengt forhold til
kirken, dens præster og til kristendom, især i den pietistiske udgave;
men han viser i sin lyrik en respekt og ydmyghed over for Gud som
skaberen,
Denne aften vil jeg uddybe dette tema, og vi skal synge nogle af den
sange, der belyser hans og især hans samtids religiøsitet.
Alle er velkomne, menighedsrådet er vært ved en kop kaffe.

Grundlovsarrangement
Fredag d. 5. juni, kl. 15.00.
- i år: på naturgrunden, Dalen 5.
Grundlovstaler er: sognepræst Kristian Massey Møller, historiker, forfatter og feltpræst i Afganistan:
Hvorfor værne om Danmark og familien?
I året for fejringen af Genforeningen er det afgørende, at vi spørger os selv, om vi fortsat vil værne om
Danmark, og i det: familien som et afgørende fundament, hvorfra vi bygger samfund og lærer at blive
os selv sammen med hinanden.
Med afsæt i Genforeningen og sagafortællingen om den unge Folke, der græmmes over sin tid, vil Oddens sognepræst Kristian Massey Møller i sin Grundlovstale give sit svar på
spørgsmålet, samt tale om den arv eller mangel på arv, vi rækker videre til den
kommende generation.
Dagens program:
Kl. 15:00: Velkomst.
Kl. 15:05: Grundlovsgudstjeneste. Ved Kirsten Juul.
Kl. 15:45: Kaffepause.
Kl. 16.00: Grundlovsforedrag ved sognepræst Kristian Massey Møller
Herefter: Samtale og diskussion med foredragsholderen.
Kl. 17.30 ca.: Afslutning

Kvindernes internationale Bededag
Fredag d. 6. marts kl. 14.00 i konfirmandstuen:
Ved Kirsten Juul.
Alle er velkomne ved denne liturgiske andagt, hvor vi sammen gennemgår
en andagt fra Zimbabwe under temaet: ”rejs dig, tag din båre og gå!”

Vi har mistet vores afholdte og gode medarbejder ved Tyrsting kirke,
graver Ole Klemmensen

Gudstjenester på
Østervang plejehjem
i marts, april og maj måneder:
Vi begynder med gudstjenesten og bagefter får vi en kop kaffe, og slutter af
med at synge et par frit valgte sange.
Andre fra Klovborg by og opland er
meget velkomne til at deltage.
Bussen ’Expressen’ kører, og man kan
ringe til Solveig Nielsen for at melde sig
til. Benyt denne gode mulighed, der er
gratis.
Tilmelding senest dagen før på tlf. 75
76 31 25.
Datoer:
11.03. : Kirsten Juul, altergang.
25.03. : Kirsten Juul. Samme dag: kl.
15.15: Demensgudstjeneste første gang
01.04. : Kirsten Juul, altergang. Påske,
skærtorsdagsgudstjeneste.
22.04. : Kirsten Juul, påskegudstjeneste.
13.05. : Kirsten Juul, altergang.
27.05 : Kirsten Juul.
10.06. : Kirsten Juul, altergang.

Klovborg
missionshus:
Tors. d. 5/3: Bibelkredsene
mødes - se i Den lille Avis hvor.
Fre. d. 6/3: Kvindernes Internationale Bededag i konfirmandstuen - kl. 14.00
Tors. d. 12/3: Forårskredsmøde på Klippen i Brædstrup.
Taler Leif Andersen, Hvidovre
Tor. d. 19/3: Møde med film/
tale
Tor. d. 2/4: Møde v. Henning
Hollesen, Aulum
Tor. d. 16/4: Bibelkredsene
mødes - se i Den lille Avis hvor.
Tor. d. 23/4: Møde v. Josva
Christensen fra ”Åbne Døre” -

Ole har været ansat som graver ved Tyrsting kirke siden 1. juli 2015.
Ole afgik ved døden ganske brat og helt uventet for os
alle d. 17. december, kort tid før jul. Han har været en
værdsat medarbejder ved vores kirke, - Tyrsting kirke, men også Klovborg kirke, hvor han af og til har afløst
eller medvirket.
Vi har haft mange gode oplevelser sammen med Ole,
og vi har kendt ham som et varmt og ligefremt menneske. Hvis man kom til Tyrsting kirke og mødte Ole, var
man altid sikker på at blive taget godt imod.
Personligt har jeg været glad og helt tryg i samarbejdet, og vores gudstjenester har altid foregået roligt, for
Ole havde sørget for, at alt det praktiske var i orden.
Trofast over for sit arbejde, over for Tyrsting kirke og
over for os andre, medarbejdere som menighedsråd, har
Ole været.
Ole efterlader sin Pernille, som han har været sammen med i 15 år, og han efterlader sine to børn, Sandy
og Kian. I deres store sorg skal de vide, at de altid er
velkomne i Tyrsting kirke, den kirke, som Ole arbejdede
så trofast ved, og som man også mærkede, at han holdt
af. Ole hørte hjemme i livets sammenhæng, sammen
med sin familie, sammen med sine venner, naboer, bekendte, sammen med menighed og medarbejdere.
Ole bliver svær at undvære, men til alle efterladte lyder der altid et: I al din sorg vandrer Kristus sammen med dig, al
din synd og skyld har han båret
med sig op på sit kors, og dér
naglet fast, så det har mistet sin
magt og gyldighed for livets Gud,
- så det ikke har nogen ret eller
magt over dig. Det er den tro,
som vi hver morgen og hver aften
lader kirkeklokken ringe på.
Kirsten Juul

fælles med Brædstrup I.M.
Tor. d. 7/5: Bibelkredsene
mødes - se i Den lille Avis hvor.
Tor. d. 28/5: Fælles møde
med Brædstrup. Besøg fra
”Gideonitterne”
Tor. d. 4/6: Bibelkredsene
mødes - se i Den lille Avis hvor.
Evt. henvendelse til John Nikolajsen, 75761072

Ydre mission
Tor. d. 26/3: Mission Afrika
mødes - se i Den lille Avis hvor.
Tor. d. 30/4: Mission Afrika
mødes - se i Den lille Avis hvor.
Tor. d. 14/5: Mission Afrika
mødes - se i Den lille Avis hvor.

Hvor andet ikke er nævnt er
møder i missionshuset kl.
19.30
Evt. henvendelse til Gerda
Kristensen, 28407674

Skærtorsdagsfrokost
Torsdag den 9. april.
Menighedsrådet byder alle til en skærtorsdagsfrokost i forsamlingshuset i forlængelse af gudstjenesten skærtorsdag d. 9. april kl. 10.30. Vi vil
spise en god påskefrokost sammen og ellers hygge os med hinanden.
Alle er velkomne. Pris: 50,- kr. for voksne, for
børn er det gratis at deltage.

Liste over
konfirmander
der skal konfirmeres i Klovborg kirke
Store Bededag, fre. d. 8. maj 2020, kl. 10.30.









Mikkel Fuglbjerg Madsen
Christoffer Rørvig Kusk Ebbesen
Mikkel Mark Kaspersen
Laura Bjerreman Serup
Christensen
Maria Johansen Milia
Anastasia Voldby Hasselstrøm
Jasmin Voldby Nedergaard
Trine Marie Helming Frank

Påskefortællingen

Børneteater
Ons. d. 11. marts i forbindelse med børneandagt i Klovborg kirke
kl. 16.30
ved skuespiller og bugtaler Jens Jødal fra Kirketeateret
Familieforestilling med én skuespiller og dukken David
Skuespiller Jens Jødal fremfører ”Påskefortællingen” med Jesus, der
kommer til Jerusalem, oplever sine venners svigt, sine fjenders magt,
kors, men Guds omvæltende påskemorgen.
Gennem sin fortælling og sit levende spil giver Jens Jødal samtidig
menigheden noget at tænke over.
Jødal fastholder børn (og voksne) fra først til sidst, og forestillingen
har fået rigtig meget ros for sin fantasifulde og fortryllende historiefortælling. Forestillingen vil publikum noget – uanset alder. – Flere
børn fra publikum medvirker undervejs.
Manuskript og skuespil: Jens Jødal, Kirketeateret.

Børnegudstjeneste
for hele familien i Klovborg kirke
onsdag d. 27. maj kl. 17.00.
Varighed: ca. ½ time, hvor vi skal synge salmer, som er gode for både børn og voksne,
høre bibelfortælling om Jesus og deltage i en børnegudstjeneste.
Efter gudstjenesten afslutter vi med spisning i konfirmandstuen, Skadevej 18, 8765
Klovborg. Alle, børn og voksne er velkomne. Arrangementet sluttes ved 19-tiden.
Med venlig hilsen Kirsten Juul

Ny gravermedhjælper i Klovborg og Tyrsting
Menighedsråd har pr. 1. marts ansat Linda Laursen som gavermedhjælper ved
de to kirkegårde. Linda er 43 år og bor i Horsens og glæder sig til at komme i
gang med arbejdet på kirkegårdene. Hun har arbejdet på andre kirkegårde og ser
meget frem til at bruge denne erfaring her hos os.
Den nye struktur på kirkegårdene er nu, at der er en graver og en gravermedhjælper, der begge er tilknyttet begge kirkegårde og som skal dække ind for hinanden ved ferier og fridage lige som de med tiden vil deles om at være med ved de
kirkelige handlinger.
Velkommen til Linda!

Klovborg

Klovborg bliver BLÅ!
Lørdag d. 18. april vil der være
masser af FDFere i blå skjorter,
der er i stor aktivitet rundt om i
Klovborg.
Det er FDF i Klovborg, der inviterer andre kredse i Hærvejens Netværk til Blå By. En tradition, der har cirkuleret rundt på skift mellem byerne i
netværket - og nu altså i Klovborg.
Der vil blive dystet om flere opgaver for at vinde
”trofæet”, som sidste år blev taget med hjem fra Jelling af
Klovborg. Spændende, om den vindes igen i år!

www.klovborgfdf.dk
Papir- og papindsamling
Klovborg FDF indsamler pap og papir 4
gange om året og næste gang er d. 16. maj.
Ring evt. til Heidi ved spørgsmål, tlf.
21839625 / 75761875.

Sct. Hans Fest i Klovborg

Kontakt til lederne

Igen i år vil der være Sct. Hans aften ved Kernehuset,
arrangeret af FDF Klovborg.
Programmet er ikke helt klar ved deadline for Kirkebladet, men sæt allerede nu X i
kalenderen d. 23. juni.
Det bliver for hele familien og tag vennerne med!
Og en rigtig Sct. Hans fest vil
selvfølgelig også indeholde både
tale og bål.
Nærmere herom i næste nummer af Kirkebladet.

Kontingent

Vi vil rigtig gerne, at du melder fra, hvis
du er forhindret en aften!
Find telefonnumre på hjemmesiden

Husk det er tid for betaling af kontingent
for foråret. Det koster 300 kr. pr. ½-år og
beløbet skal indbetales på konto 1551 5200401369 eller på MobilePay: 84313.
Husk at skrive navn + Kontingent på indbetalingen! Tak!

Stemningsbilleder
fra
årets forestilling " De tre
Norner" af Kis og Hans
Holm.

Stykket blev opført af søde elever fra friskolen på dagen for
Klovborg Kinos 23. års fødselsdag.

Gudstjenester
i Klovborg og Tyrsting
marts - maj 2020
Dato

Klovborg kirke

1. marts, 1. søndag i fasten
Luk. 22,24-32
8. marts, 2. søndag i fasten
Mark. 9,14-29
11. marts, onsdag.

------

15. marts, 3. søndag i fasten
Johs. 8,42-51
22. marts, Midfaste
Johs. 6,24-35
29. marts, Mariæ bebudelsesdag
Luk. 1,46-55
31. marts, tirsdag
5. april, Palmesøndag
Mar. 14,3-9
9. april, Skærtorsdag
Johs. 13,1-15
10. april, Langfredag
Luk. 23,26-49
12. april, Påskedag
Matt. 28,1-8.
13. april, 2. Påskedag
Johs. 20,1-18
19. april, 1. søndag e. påske
Matt. 7,7-14
26. april, 2. søn. e. påske
Johs 10,22-30
3 maj, 3. søn. e. påske
Johs. 14,1-11
3. maj, søndag.
Eftermiddag.
8. maj, Store Bededag.
Matt.7,7-14
10. maj. 4. søndag e. påske
17. maj, 5. søndag efter påske
Johs. 14,15-21
21. maj, Kristi Himmelfartsdag
Johs. 6,44-51
24. maj, 6. søndag efter påske
Johs. 17,20-26
31. maj, Pinsedag
Luk. 12,13-21
1. juni, 2. Pinsedag
Johs. 14,15-21
5. juni, Grundlovsdag
7. juni, Trinitatis søndag
Matt. 28,16-20.

Kl. 10.30
Kirkekaffe
Kl. 16.30
Børneandagt
Børneteater ved Jens Jødal

Tyrsting kirke
Kl. 10.30
---------Kl. 10.30

----Kl. 10.30
----Kl. 9.00
Arne Kiel
Kl. 19.30: Koncert
Skorup-Tvilum kirkekor

----Kl. 10.30

----Kl. 10.30
Skærtorsdags frokost
Kl. 10.30
Kl. 10.30
Kl. 9.00
Marlene Sigh

------

Kl. 9.00
----Kl. 10.30

----Kl. 10.30
----Kl. 10.30
Kirkekaffe
Kl. 16.00
Koncert
Silkeborg Kammerorkester
Kl. 10.30
Konfirmation
----Kl. 10.30

------------Kl. 9.00
Arne Kiel
-----

Kl. 9.00
Arne Kiel
----Kl. 9.00

----Kl. 9.00
Marlene Sigh
Kl. 10.30

Kl. 10.30
----Kl. 15.00
Grundlovsgudstjeneste
Dalen 5, Klovborg

-----

Kirkekoncert
tirsdag d. 31. marts kl. 19.30 i Klovborg kirke:
Skorup-Tvilum kirkekor.
Vi får besøg af Skorup-Tvilum koret, som vil synge både klassiske
sange og diverse årstidsange. Desuden bliver der rig mulighed for
alle for at få rørt stemmebåndene, da der undervejs i koncerten
vil være fællessange.
Skorup-Tvilum koret består af 15 rutinerede sangere, og de medvirker hovedsagligt ved de store koncerter i Tvilum(kloster)kirke.
Vores egen dygtige kirkesanger, Mette B. Schmidt er blandt korets medvirkende.
Det hele ledes af organist og korleder Niels Jørgen Tranberg.
Der er gratis entré, alle er velkomne.
Arr. Klovborg menighedsråd.

Koncert i Klovborg kirke
d. 3. maj kl. 16.00 med
Silkeborg Kammerorkester og solist,
operasanger Mette Østergaard, mezzosopran.
Program: Orkesteret vil spille forskellige
genrer,
herunder
barokmusik og Mette Østergaard vil synge, blandt andet
de kendte sange: Gershwins: Summertime, Harold
Arlin: Over The Rainbow og Bizet: Carmen.

Ny organist i Klovborg og Tyrsting
Kære læsere.
Mit navn er Daniel, og jeg har sagt ja til at varetage opgaven som jeres kommende organist, hvilket
jeg ser rigtig meget frem til.
Jeg er 28 år gammel og bor i Malling med min kone og vores lille søn, der blev
født i august måned sidste år. Til dagligt studerer jeg til organist på kirkemusikskolen i Aarhus, selvom jeg dog har barselsorlov fra studierne i dette skoleår. Jeg
regner med at blive færdiguddannet organist fra kirkemusikskolen i sommeren
2022.
Ved siden af mine studier, så underviser jeg også i klaver i Malling, og jeg har
undervist i musik både privat og på musikskoler. Når jeg holder fri, bruger jeg
dog mest af min tid sammen med familien. Derudover går jeg også til svømning
flere gange om ugen og nyder det hyggelige samvær over god mad.
Til sidst vil jeg bare gerne sige, at jeg glæder mig til at lære både jer og orglerne i
Klovborg og Tyrsting meget bedre at kende.

