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KOM OG SE DEN NYE PRÆSTEGÅRD
JULEKONCERT I TVILUM KIRKE
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Glædelig jul og godt nytår
Da spejderne allerede i begyndelsen af sep- For inde under det solide tag på shelteren,
tember måned kom og spurgte, om vi ville fandt vi julens ånd. Den voksede frem af salvære med til at holde julegudstjeneste med merne og fællesskabet, af det lille Jesusbarn,
dem i Trollhytten d. 8. september – ja, så kunne der indtog sin centrale plads i krybbespillet.
jeg ikke lade være med at le. Jeg var lige ved Og af bålet der blussede midt i hytten og
at tro, det var en spøg, men
spredte sin varme og sit lys ud
spejderleder Jørgen forsikretil os alle sammen, ligesom
Inde
under
okserne gjorde det julenat.
de mig om, at den var god
det solide tag på
nok. Spejderne skulle på lejr
Jeg ønsker jer alle en glædelig
shelteren fandt vi
og emnet for lejren var jul.
jul og et godt nytår. Tak af hjer-

’’

julens ånd

tet for året der gik, for jeres
åbne sind og varme stuer. Tusind tak for min gode tid i Skorup-Tvilum kirker.

Har du et par timer
til at hjælpe
verdens fattige?

Vi søger fremvisere
til Tvilum kirke!

Søndag d. 8. marts 2020 holder Folkekirkens Nødhjælp Sogneindsamling.
I år er indsamlingen dedikeret til de fattige mennesker, der lider hårdest under
klimaforandringerne.
Så har du tid til at hjælpe, så kontakt Jørgen Mortensen på tlf. 29 88 32 39.
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Så jeg måtte ud i vores skur
hjemme i Tørring og have gravet julekasserne frem. I dem fandt jeg vores
gamle krybbespil og med de patinerede træfigurer i en skotøjsæske, tog jeg afsted. Og på
trods af, at bladene ikke engang var begyndt at
falde af træerne på det tidspunkt, fik vi julet.

Kærlig hilsen
konstitueret sognepræst
Anja Evelyn Heitmann

Vores smukke, gamle klosterkirke i Tvilum er en efterspurgt seværdighed. Vi
søger derfor fremvisere til kirken. Som
fremviser er du med til at åbne kirken op
og fortælle om den til turister, pilgrimme, selskaber og andre interesserede.
Hvis det er noget for dig, er du velkommen til at kontakte Søren Winther Sørensen, tlf. 50 49 13 60.

Gudstjenester på
Fårvang Ældrecenter
Tirsdag d. 3. december kl. 13.30
Julegudstjeneste for de ældre
Tirsdag d. 7. januar kl. 13.30
Tirsdag d. 4. februar kl. 13.30
Tirsdag d. 3. marts kl. 13.30
Efter gudstjenesten er der kaffebord
og fællessang.

Frivillige
søges
Vi har i SkorupTvilum en god
tradition for at
hjælpe sognets
ældre til gudstjeneste. I den forbindelse har vi
brug for dig som
enten chauffør
eller ledsager. Vi
har også brug for
hjælp til at brygge kirkekaffen og
stille op med kaffebord i våbenhuset efter tjenesten.
Kontakt:
Søren Winther
Sørensen tlf.
50 49 13 60

AKTIVITETER
Med spejderne i kirke
Søndag d. 12. januar kl. 10.30 møder
spejderne op til deres årlige nytårsparade i Tvilum Kirke. De vandrer i
samlet flok dertil fra Ungdomsborgen med fanen forrest.
Kom og vær med, når vi skyder
det nye spejderår i gang.

Somewhere in
my memory
Julekoncert i Tvilum kirke
Søndag d. 8. december 2019 kl. 19.30
Med danske, engelske og amerikanske julesange.
Medvirkende:
Stillingkoret
Skorup-Tvilum koret
Julie Kold Vilstrup, sopran
Sara G. Tranberg, mezzosopran
Professionelt orkester
Dirigent: Niels Jørgen Tranberg

Julie Kold Vilstrup

Entré 75kr
Billetforsalg fra d. 1/11: tvilum.billet.dk
eller i Dagli'Brugsen i Fårvang
Evt. resterende billetter sælges ved døren fra kl. 18.45
Sara G. Tranberg

Koncerten er sponseret af:
Nordea-fonden
Toyota-Fonden
Dansk Korforbund
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AKTIVITETER
Julesange
i sognegården
Tirsdag d. 17/12 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 æbleskiver,
kaffe m.m. Alle er velkomne og kaffen
koster 25kr pr. person.

Nytårskoncert
i Skorup kirke
Søndag d. 19. januar kl. 15.00
Ved denne nytårskoncert vil vi samtidig
indvie vores nye digitale orgel i Skorup
kirke.
To af landets dygtigste musikere besøger os denne dag: Violinisten Søren
Storm Larsen og organist Lasse Toft Eriksen er klar med et festfyrværkeri for violin, orgel og sang. Ved denne koncert
medvirker også 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. Der er fri entré.

Kom og se sognets nye præstegård!
Så blev den nye
præstegård færdig.
Den er blevet særdeles flot og menighedsrådet åbner nu
dørene til huset for
alle interesserede.
Kom og se præstegården efter gudstjenesten i Skorup
kirke den 5. januar
2020 kl. 9.00.
Kl. 10.00 viser kirkeværge Bernt Østergård huset frem og
fortæller om byggeprocessen.
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Menighedsrådsmøder
Menighedsrådsmøder afholdes i Skorup
Sognegård. Møderne er offentlige, om
end du kan blive bedt om kortvarigt at
forlade mødet under lukkede punkter.
De afholdes kl. 19.00 på flg. datoer:
Tirsdag d. 7. jan.
Tirsdag d. 21. april
Onsdag d. 12. feb. Tirsdag d. 19. maj
Torsdag d. 12. marts

Menighedsrådsvalg
2020
Kunne du tænke dig at blive medlem af
menighedsrådet i Skorup-Tvilum kirker?
Så kom til orienteringsmøde om det
kommende menighedsrådsvalg tirsdag
d. 12. maj i Skorup Sognegård.
Og kom derefter til menighedsrådsvalg
15. september.

Kirkehøjskole i sognehuset i Gjern
Kom til fællesspisning kl. 18.00 og foredrag kl. 19.00. Pris 100 kr.
Husk tilmelding til heea@km.dk. Betaling for fællesspisningen betales til reg.nr.
6113 konto 49 1000 1097 eller via Mobile Pay til nummer: 37 61 97.
Torsdag d. 20. februar 2020
Togetherness – om afrikansk kaos, kunst og kultur i Zimbabwe. Ved cand.theol. Christian
Balslev-Olesen, tidl. generalsekretær for Folkekirkens Nødhjælp, og exam. pæd. Birgitte Balslev-Olesen.
Vi ved, at Afrika har det skidt. Krige, flygtninge, korruption, tørke og fattigdom. Sådan
oplever de fleste Afrika. Men det er langt fra hele sandheden om de 53 lande på det
afrikanske kontinent. Heller ikke i Zimbabwe i det sydlige Afrika. Birgitte og Christian
Balslev-Olesen har boet og arbejdet i Zimbabwe for Folkekirkens Nødhjælp i flere år. De
vil fortælle om deres samarbejde med kunstnere i Zimbabwe og dermed lave en anden
fortælling om Zimbabwe og Afrika end den vi normalt hører.
Tilmeldingsfrist d. 17. februar.
Torsdag d. 16. april 2020
Denne aften er et led i foredragsrækken om de folkekirkelige retninger i Danmark. Vi
indledte i Lutheråret med en aften om Luther, vi har haft en aften om Grundtvig og nu
denne aften om Indre Mission. Foredraget holdes af Ph.d. og lektor i kirkehistorie Kurt E.
Larsen, der er tidligere sognepræst i Skarrild, og som har skrevet doktordisputats Om
Indre Missions historie.
Den danske folkekirke har fået sit eget præg, hvad der tydeligt fremgår ved sammenligning med kirkerne i vores nabolande. En del af forklaringen på dette er den kirkelige
retning Indre Mission, der voksede frem i 1800-tallet. I en tid hvor frikirker vandt meget
frem, arbejdede Indre Mission inden for folkekirken, idet man på en gang var en bevægelse af lægfolk og dog respekterede præstens embede. Man var trofast mod folkekirkens gudstjeneste, men supplerede den med aktiviteter i ugens løb. Man var bevidst
evangelisk-luthersk, og tog alligevel nye udenlandske ideer ind (fx arbejde for børn i
søndagsskolerne. Tilmeldingsfrist d. 13. april
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AKTIVITETER
Fællessang i sognegården
»Man bliver glad af at synge, og allermest når vi
synger sammen med andre«.
Fremover vil der være fællessangsformiddage eller
-aftner i sognegården i Skorup. Første gang bliver
tirsdag d. 21. januar 2020 kl. 10.00- ca.11.30.
Fremtidige datoer:
Tirsdag d. 21/1 kl. 10.00
Tirsdag d. 18/2 kl. 10.00
Tirsdag d. 10/3 kl. 19.00
(Skorup-Tvilum koret medvirker)
Tirsdag d. 14/4 kl. 10.00
Tirsdag d. 12/5 kl. 10.00

Undervejs vil
der være en
kop kaffe m.
småkager.
Organist Niels
Jørgen Tranberg sidder ved klaveret og alle er hjertelig velkomne. Mød bare op og tag endelig naboen med. Det er gratis at deltage.

Børnegudstjeneste
i halmkirken
D. 21. august holdt vi børnegudstjeneste i den nyligt opførte halmkirke, som 3. klasse på Fårvang Skole havde
bygget i dagene op til. Det var en skøn oplevelse med
glade børn, forældre og masser af solskin.
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Kirkens hjemmeside: www.skorup-tvilum.dk

SIDEN SIDST
Døbte i Skorup Kirke
18.08 Elisabeth Lind Kjærulff
Vanessa Rodi Olsen
Døbte i Tvilum Kirke
25.08	Anton Skjoldborg
Celander
06.10	Lærke Bjerggaard
Sehested
		Iben Zepernick
Brobjerg Jensen
15.10	Aya Strøh
Rasmussen

Begravede/bisatte i Skorup
og Tvilum kirker:
Jørn Møller
Philippus Bakker
Elin Nørgaard Jensen
Agnes Sigrid Sølvsten Laursen
Kirstine Egebjerg Pontoppidan
Karen Bregnbjerg Skovbo

VEJVISER
Konstitueret sognepræst
Anja Evelyn Holm Heitmann
tlf. 30 11 72 09
aehe@km.dk
Kordegn
Helle Eg Andersen
Kordegnekontoret
Østergade 11A, 8883 Gjern
tlf. 86 87 97 72
heea@km.dk

Velsignede i Tvilum Kirke
28.09	Camilla Eriksen og
Jens Christian
Schelander Hansen

Ny mand på kirkegården
Menighedsrådet har pr. 28/10 2019 ansat Ulrich Thun Jensen i den ubesatte stilling som gravermedhjælper. Ulrich
har en faglig baggrund som anlægsgartner og er ansat i en
tidsbegrænset periode frem til 30/4 2020. Her vil stillingen
blive slået op med henblik
på fastansættelse af en gravermedhjælper ved kirkerne i Skorup og Tvilum.
Ulrich har indtil nu siddet i
menighedsrådet. Men da
han ikke kan være medarbejder ved kirkerne og
samtidig sidde i rådet, er
han nu udtrådt deraf.

Ulrich Thun Jensen

KIRKELIG

Vi kender Ulrich som en
samvittighedsfuld og dygtig mand, der desuden er
venlig og hjælpsom. Og vi
ser meget frem til samarbejdet med ham.

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

Vacant
tlf. 40 34 22 20

skoruptvilumkirker@outlook.dk
(mandag fri)
Formand
Henriette Christensen
Skorupgårdsvej 39, Skorup 8882
Fårvang
tlf. 86 87 27 93
Kasserer
Jørgen Mortensen
Viborgvej 27, 8882 Fårvang
tlf. 29 88 32 39
Kirkeværge
Bernt Østergaard
tlf. 50 49 54 30
Hjemmeside
www.skorup-tvilum.dk

Deadline for næste kirkeblad: xxxxxx den xx. xxxxxxx
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GUDSTJENESTER
SKORUP & TVILUM

DATO

KIRKEÅRET

SKORUP KIRKE

TVILUM KIRKE

DECEMBER
Søndag

1.

1. s. i advent

16.00 i Skovhuset

Søndag

8.

2. s. i advent

10.30

Søndag 15.

3. s. i advent

Søndag 22.

4. s. i advent

10.30

Tirsdag 24.

Juleaften

14.00

Onsdag 25.

Juledag

10.30

Torsdag 26.

2. juledag

Der henvises til gudstjeneste i Gjern kl. 10.30

Søndag 29.

Julesøndag

10.30

Tirsdag 31.

Nytårsaften

19.30 Julekoncert
10.30 De ni læsninger
13.00 + 15.00

14.00 Med champagne
og kransekage

JANUAR
Søndag

5.

Helligtrekonger

Søndag 12.

1. s. e. H3K

Søndag 19.

2. s. e. H3K

Søndag 26.

3. s. e. H3K

9.00 Fabech
10.30
10.30
10.30

FEBRUAR
Søndag

2.

Sidste s. e. H3K

9.00 Fabech

Søndag

9.

Septuagesima

9.00

Søndag 16.

Seksagesima

10.30

Søndag 23.

Fastelavn

10.30 Fastelavn

10.30

MARTS
1.

1. s. i fasten

Søndag

8.

2. s. i fasten

Søndag 15.

3. s. i fasten

Søndag 22.

Midfaste

Søndag 29.

Mariæ bebudelse

9.00 Fabech
9.00 Landsindsamling
10.30

9.00
10.30

10.30

9.00

= 	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.
= Kirkekaffe.

Team Lynderup · 97 17 34 08

Søndag

