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Glædelig jul og godt nytår
fra jeres nye præst
Så kom den nye præst endelig i gang! Den
unge mand blev hurtigt indsat og fejret, hjulpet og guidet!
Det har været en intens men magisk tid for
mig og min familie, som nu tæller to gudelige
døtre. Vi er alle i præstegården dybt taknemmelige for den varme velkomst, og hvert nyt
smil på vores vej. Af vores hjerter tak!
Og dette kirkeblad står i hjerternes tegn. Julen venter os. Løftet om det knitrende nye,
som vil løfte os op til Gud. Med Jesus blev
porten til himlen åbnet!
Men vi kommer ikke uden om den onde Corona. Lad os i stedet smitte hinanden med
Helligånden, glæde og varme, i en tid, som
ikke er sådan lige. Kirkelivet har lidt under
det, og ensomheden er stigende. Men lad os

bruge tiden til at samle nye kræfter og nyt
mod, når solen igen stiger op over fællesskabet. For ingen Gud uden fællesskab! Som da
vi havde minikonfirmand halmballegudstjeneste i maskinhallen... Eller når vi synger højskolesange og salmer i sognegården… Eller da
der var indsættelsesgudstjeneste med blomsterbuketter og Dannebrogsflag... Eller da
årets konfirmander strålede…
Kirkebladet er fyldt med godter. Billeder og
aktiviteter. Kun sammen gør vi Guds arbejde.
Og vi er godt i gang!
Alle varme tanker og håb fra min lille familie til
alle jer i vores to prægtige sogne.
Med ønsket om en glædelig jul og et godt
nytår for jer alle: Guds fred og velsignelse!

Scener fra en indsættelse
Det var med glæde, lettelse og tårer, at vores nye
præst Kristoffer Uhre Knattrup blev indsat som sognepræst i Skorup-Tvilum
Pastorat. Der blev sunget, holdt tale og taget
billeder til den helt store
guldmedalje!
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Pastor Kristoffer Uhre Knattrup

Julekoncerter
i Tvilum kirke
Søndag d. 6. december
kl. 16.00 og kl. 19.30
Julen sig nærmer og benyt dig af lejligheden, til at høre nogle af de dejlige
danske og engelske julesange. I år er det
uden stort kor og orkester, men til gengæld med kirkens dygtige kor, fire professionelle sangere og pianist.
Der er to muligheder for at høre koncerten, nemlig kl. 16.00 eller kl. 19.30, da
der kun er plads til 60 tilhørere ved hver
koncert. Man skal købe billet på forhånd,
for at kunne komme ind og dørene åbnes 20 minutter før hver koncert.
Medvirkende:
Skorup-Tvilum koret
Julie Kold Vilstrup, sopran
Sara Germansen Tranberg, mezzosopran
Troels Geil Thalling, tenor
Niels Jørgen Tranberg, basbaryton, dirigent
Kasper Walther Sørensen, klaver/orgel
Billetter á 75 kr. kan købes i Dagli’Brugsen i Fårvang eller på tvilum.billet.dk

Ni læsninger
i Tvilum kirke
Søndag d. 13. december kl. 10.30
De ni læsninger er en musikgudstjeneste, hvor der gennem ni bibeltekster fortælles om syndefaldet, Guds udvælgelse og frelse, sådan som den udspilles i
den bibelske historie. Traditionen med
de ni læsninger stammer fra England,
hvor den blev holdt første gang i 1918 i
Kings College Chapel i
Cambridge.
Kirkernes kor vil sammen med kirkesanger,
organist og præst sammenflette læsningerne
med de skønneste julesalmer og sange.

AKTIVITETER
Julegudstjenester
Vi afholder i år 3 gudstjenester
d. 24. december i Tvilum Kirke:
Kl. 13.00 - 14.30 - 16.00

gli’Brugsen i Får
Billetter afhentes i Da
december. Der er
vang fra tirsdag d. 1.
per gudstjeneste.
plads til max 60 pers.
lle!
Husk: det er først til mø

Fællessang i
sognegården i Skorup
»Man bliver glad af at synge, og allermest når vi synger sammen med andre«
Der er fællessang i højskolesangbogen
ca. en gang om måneden i sognegården
i Skorup.
Sognepræst Kristoffer Uhre Knattrup vil
undervejs sige et par velvalgte ord om
alt fra kirkekunst til kirkefædre. Orga
nist Niels Jørgen Tranberg sidder ved
klaveret og alle er hjertelig velkomne.
Mød bare op og tag endelig naboen
med. Det er gratis at deltage og der vil
være kaffe på kanden og småkager.
Fremtidige datoer:
Tirsdag d. 15/12 kl. 15.00
Tirsdag d. 12/1 kl. 10.00
Tirsdag d. 9/2 kl. 10.00
Tirsdag d. 9/3 kl. 10.00
Tirsdag d. 6/4 kl. 10.00
Tirsdag d. 4/5 kl. 10.00
Tirsdag d. 1/6 kl. 10.00
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AKTIVITETER

Julesange
i sognegården
Tirsdag d. 15. december kl. 14.00
Vi synger alle de dejlige julesange fra
bl.a. højskolesangbogen og kirkernes
organist Niels Jørgen Tranberg sidder
ved klaveret.
Undervejs hygger vi med kaffe og kage.
Alle er velkomne og kaffen koster 25 kr
pr. person.

Nytårskoncert
i Tvilum Kirke
Søndag d. 17. januar 2021 kl. 16.00
Igen i år vil vi fejre det nye år med et
festfyrværkeri for violin, orgel og sang.
De medvirkende er violinisten Søren
Storm Larsen og organist Lasse Toft Eriksen samt kirkens egne musikere, sopranen Julie Kold Vilstrup og basbarytonen
Niels Jørgen Tranberg.
Det bliver et festligt og afvekslende nytårsprogram bestående af populære klassiske toner af komponister som H.C.
Lumbye og Johann Strauß samt div.
operette og musicals hits.
Pga. corona-situationen er der kun et
begrænset antal pladser, så husk at få
fat i en billet på forhånd. Gratis billetter
kan afhentes i Dagli'Brugsen i Fårvang
eller hos organisten fra d. 4. januar.

Scener fra en halmballegudstjeneste
Årets Minikonfirmander brugte to dage i Skorup, hvor de byggede og dekorerede en
storslået halmballekirke! Vi larmede, legede og hyggede. Vi sluttede MINI-festivalen af
med en halmballegudstjeneste i maskinhallen. Der var sand staldstemning – næsten
som da Jomfru Maria fødte Jesusbarnet!
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Nytårsaften
Efter nytårsgudstjenesten d. 31. december
vil vi ønske hinanden et
velsignet nytår med et
glas champagne og en
bid kransekage.
Kirken er den glade giver, så det er med at
holde sig til!

Der er
gået gran
i graverne!
Efter et langt og lærerigt
kursus i oktober er vores
gravere nu klar
til at gå i krig med
årets granlægning…

´

Konfirmation

Menighedsrådsvalget
I Skorup-Tvilum havde vi
et godt valg. Vi ser frem
til godt samarbejde om
kirken og det lokale.
Valgsresultat:
Fra Skorup sogn
- Henriette Christensen
- Bernt Østergaard
- Merethe Grauslund
Jensen
- Grethe Strathe
Dalmose Nielsen
Tvilum sogn
- Jørgen Mortensen
- Susanne Holmelund
- Birthe Eskildsen
- Jens Riis Nielsen
- Jytte Pedersen
Stedfortrædere
- Julie Musaeus Dahl
- Connie Sørensen
- Kirsten Østergård
- Jane Kromann
Hilsen formanden
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Sorggruppen Livsmod
Formålet med sorggruppen er at skabe et
fællesskab.
Sorgen skal ikke behandles, men bæres sammen med andre, hvor den enkelte bliver taget
imod, hørt og rummet i sin sorg.
Sorggruppen rummer alle og rækker ud til alle,
men det kan være svært at tage det første
skridt ind til andre, som man ikke kender, og
fortælle om det, man er rigtig ked af. Imidlertid
er det forløsende at være i et fællesskab, hvor
alle har oplevet, hvad sorg er, og hvor man har
lov til at være uden at skulle forstille sig.
Det kan give livsmod og håb at høre fra andre, at se og høre, at sorgen ikke altid vil fylde
så meget. Mange finder trøst i at dele. Sorggruppen kan være et frirum.
Sådan formulerer Inge Marie Nøhr Kristoffersen fra Gjern sine erfaringer med at bære sin
sorg sammen med andre.
Mange sørgende møder den holdning, at
sorg skal man komme over og komme videre.
Nogle oplever, at de gør andre kede af det
ved at tale om tabet, eller de fornemmer, at
de må gemme sig bag en maske, fordi de andre alligevel ikke forstår, hvordan det er at leve med sorg.
Nogle oplever, at andre bliver forsigtige og i
misforstået godhed undlader at tale om sorgen.
I sorggruppen møder man andre, der har op-

levet det samme, som en anonym deltager i
en sorggruppe siger det: I sorggruppen kan
jeg »låne de andres ord«, når jeg selv mangler
dem, og det er en lettelse, at jeg kan være
sammen med andre, der forstår mig – faktisk
uden at jeg behøver at sige ret meget.
Gruppen består af højst otte medlemmer, og
vi mødes otte gange. Intet af det, der bliver
sagt på møderne, bliver delt med andre
udenforstående. Mennesker sørger forskelligt, og tit fortælles der ud fra et tema, som
man kender på forhånd, så der fortælles om
sorgen fra forskellige vinkler. Temaerne fastlægges fra gang til gang.
Sorggruppen erstatter ikke de samtaler, den
enkelte måtte ønske at have i enrum med en
præst. Den skaber et særligt fællesskab, der
giver livsmod til at gå videre ad livsvejen med
minderne og savnet af den afdøde – som det
er formuleret i et kinesisk digt:
Han tog sit lys og gik ind i et andet rum, som
jeg ikke kan finde, men på grund af den lykke,
han efterlod, ved jeg – at han var her.
Vi indbyder interesserede til at kontakte en af
os til en indledende samtale om at deltage i
den sorggruppe, vi etablerer i januar 2021.
Majbritt Fabech, sognepræst i GjernSkannerup, og Kirsten Frost Vase, sognepræst
i Svostrup-Voel-Dallerup

Velkommen til Jane!
Med søde og allerede dygtige Jane Skovgård Christensen som gravermedhjælper er
personaleholdet i Skorup-Tvilum nu komplet. Vi er et samlet team, dybt afhængige af
hinanden!
Vi ser frem til et godt samarbejde. Vi har det
i hvert fald allerede sjovt på arbejdspladsen!
Venlig hilsen menighedsrådet i
Skorup-Tvilum & personalegruppen
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Kirkens hjemmeside: www.skorup-tvilum.dk

KIRKELIG

VEJVISER
Sognepræst
Kristoffer Uhre Knattrup
tlf. 23 44 86 10
kuk@km.dk

Kirkens liv i billeder
Vi har ikke ligget på den lade side, selvom kirkelivet har
trange kår i disse tider!
Vi har lavet ny parkeringsplads ved Skorup Kirke og planter biodiversitetsmark derved.
Vi har haft besøg i Tvilum Kirke af en slange fra Paradis.
Vi er begyndt at døbe i vand fra Gudenåen.
Vi har pløjet og sået en fin ny græsplæne i præstegårdshaven.
Vi har opgravet søen i haven og lavet indkigshegn. En fiskehejre er allerede flyttet ind på søen.
Og så er den unge præstedatter gået i lære som graver!
Nej, der sker skam masser af ting og sager, selvom tiden
prøver at holde os nede!

Kordegn
Helle Eg Andersen
Kordegnekontoret
Østergade 11A, 8883 Gjern
tlf. 86 87 97 72
heea@km.dk
Organist
Niels Jørgen Tranberg
tlf. 86 15 70 69 / 27 48 77 98
njtranberg@hotmail.com
Kirkesanger
Julie Kold Vilstrup
Tlf. 61 66 46 55
Graver
Anni Mehl
tlf. 40 34 22 20
skoruptvilumkirker@outlook.dk
Formand
Henriette Christensen
Skorupgårdsvej 39, Skorup
8882 Fårvang
tlf. 86 87 27 93
Kasserer
Bernt Østergaard
tlf. 50 49 54 30
Kirkeværge
Jørgen Mortensen
Viborgvej 27, 8882 Fårvang
tlf. 29 88 32 39
Hjemmeside
www.skorup-tvilum.dk

Deadline for næste kirkeblad: Tirsdag den 23. februar
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GUDSTJENESTER
SKORUP & TVILUM

DATO

KIRKEÅRET

SKORUP KIRKE

TVILUM KIRKE

DECEMBER
Søndag

6.

2. s. i advent

10.30 KUK

Søndag 13.

3. s. i advent

10.30 KUK - Ni læsninger

Søndag 20.

4. s. i advent

Torsdag 24.

Juleaften

Fredag 25.

Juledag

Lørdag 26.

2. juledag

Søndag 27.

Julesøndag

10.30 KUK

Torsdag 31.

Nytårsaftensdag

14.00 KUK

10.30 KUK
13.00 + 14.30 + 16.00 KUK
OBS: Billetter hentes i
Dagli’Brugsen i Fårvang
10.30 KUK
Henvisning til Skannerup kl. 10.30 v. MF

JANUAR
Fredag

1.

Nytårsdag

Søndag

3.

Helligtrekonger

Søndag 10.

1. s. e. H3K

Søndag 17.

2. s. e. H3K

Søndag 24.

S. s. e. H3K

Søndag 31.

Septuagesima

Henvisning til Provstiets andre sognekirker
9.00 MF
10.30 KUK
10.30 KUK
10.30 KUK
Henvisning til Skannerup kl. 10.30 v. MF

FEBRUAR
Søndag

7.

Seksagesima

Søndag 14.

Fastelavn

Søndag 21.

1. s. i fasten

Søndag 28.

2. s. i fasten

10.30 KUK
10.30 KUK
10.30 KUK
10.30 KUK

MARTS
Søndag

7.

9.00 MF

3. s. i fasten

Søndag 14.

Midfaste

Søndag 21.

Mariæ bebudelse

Søndag 28.

Palmesøndag

10.30 KUK - Skorup-Tvilum
Koret deltager
10.30 KUK
10.30 KUK

= 	Kirkebilen kører. Spørgsmål om rute og afhentningstidspunkt, eller vil du være, eller har du brug for, ledsager
til Skorup eller Tvilum Kirke? Kontakt Agnes Poulsen, tlf. 86 87 15 16. Der er tilknyttet ledsagere til alle gudstjenester med kirkebil.

Team Lynderup · 97 17 34 08

KUK = Kristoffer Uhre Knattrup MF = Majbritt Fabech

