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Pilgrim

- er ikke noget, du gør, det er noget,
du er. Det er ikke en aktivitet. Det er
en væren. Det er en identitet, som du
efter endt vandring aldrig kan lægge
af dig.

Parkursus,

der tager udgangspunkt i dialogen,
som er nødvendig for at få et moderne
parforhold til at fungere.

Anders Mørk Larsen

Efter 31 år i Asmild-Tapdrup pastorat går
Anders Mørk Larsen på pension. Vi skal
derfor sige farvel til en dygtig, farverig og
inspirerende organist.

Nye salmer

Der er stadig en del af de nye salmer, som
fortjener at blive kendt og sunget. Præsterne har derfor udvalgt tolv salmer, som
får hver deres måned.
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Pilgrimsvandring som vejviser til livet
Af pilgrimspræst
Anette Foged Schultz, Viborg
Under en pilgrimsvandring bliver livets
grundvilkår tydelige for én. Vejen, du går,
er et fint billede på livet, du lever. Der er en
begyndelse og en slutning. Om du så aldrig
tager vandrestøvler på og aldrig begiver dig
ud på vandring mod et af de gamle pilgrimsmål, så er du dog en pilgrim: På vej fra fødsel
til død. Og evangeliets besked undervejs er:
Gud går med dig!
Når man ser livet som en vej med begyndelse og slutning, bliver man opmærksom
på døden. Du bliver opmærksom på, at livet
er udsat og sårbart og ikke nogen selvfølge,
at døden er nær og at du ikke kan komme
uden om den. Erfaringen under vandringen
minder om den erfaring, et menneske får
ved en pårørendes død. Dér sker ofte det, at
man bliver bevidst om, at livet er kort og så:
hvordan vil du leve i dag? Som præst har jeg

Pilgrimsvandring er væren
– ikke gøren

Pilgrim er ikke noget, du gør, det er noget,
du er. Det er ikke en aktivitet. Det er en væren. Det er en identitet, som du efter endt
vandring aldrig kan lægge af dig. Fra da af
ser du livet som en vej. Du ved, at du grundlæggende er alene. På den
første strækning, du vanPilgrim er ikke noget, du gør, det er noget, du
drer – f.eks. mod Santiago
er. Det er ikke en aktivitet. Det er en væren. – bliver du opmærksom på
dette grundlæggende menDet er en identitet, som du efter endt vanneskelige vilkår: Du går
alene på vejen!
dring aldrig kan lægge af dig
Senere, når du har fundet
ind i din egen rytme og har
fulgt mange mennesker i den proces. Det
vandret et stykke tid, kommer du til at følges
med andre pilgrimme, hvis tempo og rytme
er – så mærkeligt det end kan lyde, og så
smerteligt det end også er – en meget livspasser til dit tempo og din rytme. Der opbekræftende proces. Der bliver pludseligt
står en slags familie på vejen. Et fællesskab.
så uendeligt meget, der er ligegyldigt – så
Og det bliver tydeligt, når du ser tilbage på
uendeligt meget, man ikke længere vil spilvejen, du gik, hvor stor betydning fællesde tiden på. Erfaringen gør nærværende, og
skabet har for dit liv. Strækningen, som du
det er i nærværet her og nu, at livet er. Det
gik alene, har én farve. Strækningen, som du
er ikke i fortiden, og det er ikke i fremtiden,
vandrede sammen med andre pilgrimme, tadet er nu! Lev det!!! ... siger erfaringen fra
ger farve og får indhold og mening af, hvem
pilgrimsvandringen og den pårørendes opdu fulgtes med. Du bliver medvandrer, og du
levelse af at miste.
får medvandrere på vejen – som du har det
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i familie, venner og naboer derhjemme. Som
medvandrere kan I dele glæder og sorger. Du
kan bære med på de andres byrder – både
rent fysisk: ved at bære noget af deres bagage
et stykke ad vejen – og åndeligt-psykisk: ved
at lytte til en livshistorie, der måske er tung
at bære alene. Betydningen af fællesskabet,
af at have nogen at følges med livet igennem,
bliver tydelig.
Et andet væsentligt aspekt af pilgrimsvandringen er enkelheden. Overforbruget og
materialismen, vi lever i derhjemme, kommer til at stå i skærende kontrast til enkelheden undervejs. Enkelheden, der kommer
af, at der er grænser for, hvor meget du kan
bære. Altså må du indrette dig enkelt og kun
have det mest fornødne med. Og se: Du kan
leve, også selvom du kun har de 12 kilo med
dig, som kan være i en rygsæk!

Stilheden og det meditative i din langsomme bevægelse gennem landskabet minder dig om din længsel og dit behov for
tid og rum til fordybelse. Tid og rum til at
lytte. Lytte indad til din egen stemme, lytte
udad til din medvandrer og lytte opad til
Gud. Vandringen er en helende og rensende
proces. Den giver plads til, at gammel sorg,
længsel og håb for fremtiden kan komme op
til overfladen. Du kan sørge over det, der er
tabt. Vandringen giver plads til – langsomt –
at tage ind, at sådan her formede dit liv sig så!
Hvad vil du med det? Hvor kommer du fra?
Hvorfor valgte du at gå de veje, du gik – i dit
liv? Og hvilke veje vil du vælge i fremtiden?
Der sker en forsoning med dig selv og dit liv,
sådan som det er, under vandringen.
Jeg ønsker jer god vandring!
Fred og alt godt!
Anette Foged Schultz

Månedens salme
Med salmebogen af 2004 fik vi mange
nye salmer at øse af til gudstjenester,
bryllupper og begravelser. Nogle synges på gammelkendte melodier, mens
andre har deres egen helt nye melodi. I
Asmild og Tapdrup kirker er mange af
de nye salmer allerede blevet kendte og
elskede, fordi vi har sunget dem flittigt.
Der er dog stadig en del tilbage, som
fortjener også at blive sunget. Præsterne
har derfor udvalgt tolv salmer, som får
hver deres måned. I juni og juli sang vi
således ved gudstjenesterne nr. 677 ”Nu
glæd dig i Herren, mit hjerte” og nr. 413
”Vi kommer, Herre, til dig ind”.
I august måned synges nr. 69 ”Du
fødtes på jord” ved alle søndages gudstjenester. I september er det dåbssalmen

nr. 449 ”Vor herre tar de små i favn”. I
oktober bliver det nr. 550 ”Nu er livet
gemt hos Gud” og i november vil den
gennemgående salme være nr. 552 ”Nu
har du taget fra os”, en salme, der ligesom oktobers salme er en af de mange
nye salmer om kærlighed, sorg og håb,
når et menneske dør.
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Organistens ”postludium”
Dronning Margrethe og jeg har haft samme
jordemoder, men bortset fra det hævede
jeg mig ud af min arbejderæt med lærereksamen i ’68. Min musikalske udvikling
begyndte i 13-årsalderen med klaverspil
og fribilletter til torsdagskoncerterne, altså
dybt forankret i Mozart, Bach og lignende.
På seminariet var musik og matematik linjefagene, og seminariernes orgelprøve førte
efter 4 år som lærer til organiststillingen i
Sindal og 7 år på Nordjysk Musikkonservatorium. I ’78 lige før afgangseksamen blev jeg
ansat ved Asmild og Tapdrup kirker. Og så er
historien egentlig ikke længere.
Mens jeg havde teenagebørn hjemme, var
der rytmisk musik i huset og da fik jeg den
idé at spille sækkepibe og kom nærmere folkemusikken.
Min opvækst var ikke ukristelig, men måske ikke netop kirkelig, så salmerne kom i løbet af karrieren gennem præsternes salmevalg. Der har været nogle dygtige forbilleder
i den sammenhæng, som har ført mig hele
vejen rundt i salmelandskabet. Samarbejdet

med solister ved kirkekoncerterne har åbnet
døre til andre musikalske verdener, som alle
er kommet frem i det daglige arbejde.
Asmild kirkes store variation af opgavetyper - endda med besøg af Dronningen - har
gjort det til en 31-årig oplevelsestur med
de udvidelser af tjenestearterne, som tiden
har budt på. Det har været opgangstider på
alle fronter, man er gået fra 3 til 4 salmer
ved vielser og begravelser og de fleste korte
tjenester har fået den sparede salme lagt til
igen foruden mange nye tiltag. Selvom der
nu kommer sparerunder, skal vi jo arbejde
12 minutter længere hver dag, så det bliver
sjovt fra sidelinjen at se, om det bliver talerne, bønnerne eller salmerne, der forlænges.
En for længst afdød Aalborgbiskop sagde til
mig, at enhver gudstjeneste er en festgudstjeneste og det har jeg prøvet at leve op til
lige siden.
Med tak til menigheder, kolleger, medarbejdere og foresatte – den kommende pensionist:
Anders Mørk Larsen af Asmild og Tapdrup
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En stor tak til
Anders Mørk Larsen
Fra september måned vil der blive en både
synlig og hørbar forskel på organist-arbejdet.
Efter 31 år ved Asmild-Tapdrup pastorat går
Anders Mørk Larsen på pension. Vi skal
derfor sige farvel til en dygtig, farverig og inspirerende organist og korleder.
Anders Mørk Larsen – eller bare Anders –
har sat et solidt mærke på alle gudstjenester,
bryllupper m.m. igennem alle disse år. Anders er en uhyre dygtig organist. Han kan det
klassiske repertoire og salmerne. Og han har
en humoristisk tilgang, der gør, at han blander aktuelle sange og melodier ind i grundmelodien. Han har altid haft blik for, om en
brud eller brudgom har en baggrund, der kan
give anledning til et musikalsk sidespring. Jo,
Anders har formået at skabe respekt for sin
indsats, samt glæde og begejstring.
Et gammelt råd er, at man skal lære at kende forskel på Chopin, Mozart og Beethoven.
Vi ved, at Anders er velbevandret i mange
genrer, hvilket vi bl.a. har nydt godt af, når
han har arrangeret kirkekoncerter.
Anders Mørk Larsen har spredt livsglæde,
hvor han end var. Han har levet op til Gustave Flauberts ord: ”Mennesker vil altid finde,
at den alvorligste ting i deres tilværelse er
glæden”. Og et andet: ”Når vi synger, hører
alle os; - når vi sukker, hører ingen os”.
I både Asmild og Tapdrup menighedsråd
og menigheder har vi altid været stolte over
vores dygtige organist. Vi har altid været sikre på, at der blev ydet en gedigen præstation
fra orglet.
Søndag d. 29. august efter gudstjene
sten inviteres alle til afskedsreception i
Sct. Margrethes Gård. Her kan vi på behørig vis takke Anders for den store og mangeårige indsats.
Jeg skriver disse ord midt i juni – midt i
eksamenstiden. Derfor faldt et vers fra en
gammel studentervise mig ind som en passende afslutning:

Hent ind den allerbedste vin,
hr. vært, lad flasken fylde,
skaf dertil sukkerkandis fin,
jeg skal det vel forskylde.
I friske brødre pønser på,
hvad I vil musicere;
vi samles ikke hver dag så,
måske ret aldrig mere.
Asger Loldrup, Asmild menighedsråd

En epoke er snart slut
Man siger ofte, at gentagelse fremmer forståelsen, men her føler jeg absolut ikke, at der
er noget behov for at gentage, hvad Asger
har skrevet om vores mangeårigt ansatte og
fantastiske organist. Det kan ikke udtrykkes
bedre!
Jeg har blot lyst til at nævne, at rigtig
mange i Tapdrup vil huske Anders som
den, der også satte sit helt specielle præg
på blandt andet temagudstjenester og familiegudstjenester, når han med sækkepibe
eller harmonika bevægede sig væk fra orglet. Det være sig både i og uden for kirken.
Anders har en humor og en livsglæde, som
altid vil stå som noget helt enestående.
Disse egenskaber er nogle, som er meget væsentlige for os alle at huske på i hverdagen.
Hermed også stor tak til Anders fra menigheden i Tapdrup Sogn.
Udover den fælles reception i Sct. Mar
grethes Gård inviterer vi i Tapdrup før
gudstjenesten til morgenbord i Sogne
huset kl. 8.15.
Aase Langvad, Tapdrup menighedsråd
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Menighedsmøde
i Tapdrup
Tapdrup menighedsråd inviterede søndag
den 14. marts til det lovpligtige menighedsmøde, som blev kombineret med kirkebrunch. Der blev aflagt beretning, orienteret
om alderssammensætningen i sognet, fremlagt visioner og mål samt forelagt regnskab
og budget. Mange deltog i mødet – kun få
pladser var tilbage i Sognehuset.
Menighedsrådet havde med blandt andet
baggrund i tidligere debatter med menigheden udarbejdet følgende visioner og mål:
Vision:
At Tapdrup kirke er kirke for alle aldersgrupper og giver mulighed for rummelighed og
plads til forskellige holdninger og meninger.
At skabe dialog om det kristne budskab
gennem kirkens forskellige aktiviteter.
1. Gudstjenesten
Mål: Gudstjenesten – højmessen skal fremstå for menigheden som det bærende omdrejningspunkt.
2. Undervisning
Mål: Undervisningstilbud til forskellige aldersgrupper.
3. Engagere og inddrage forskellige
aldersgrupper
Mål: Tapdrup kirke er for alle i sognet.
Engagere et korps af frivillige.
4. Medarbejdere og menighedsråd
Mål: Fremme kirken som den gode arbejdsplads. Tilfredse og engagerede medarbejdere. Udviklende - konstruktivt samarbejde.
5. Kirken, Sognehuset og kirkegården
Mål. Der værnes om kulturarven i og omkring den gamle kirke. Kirkens bygninger og
omgivelser er/fremstår som velholdte.
Der var fin opbakning til de visioner og mål
samt de forslag til metode/aktiviteter, vi havde opstillet. Metode/aktiviteter kan ses på
vores hjemmeside.
Det blev foreslået at etablere et voksenkor
- evt. et blandet kor med voksne og børn.
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Der vil blive arbejdet videre med forslaget,
men i første omgang afventer vi ansættelse
af ny organist. Evt interesserede er dog meget velkomne til at henvende sig til undertegnede på mail aaogelangvad@mail.dk eller
tlf. 8660 0407.
Der var også forslag om at forsøge at arrangere åben aftenkirke igen. Dette vil
blive afprøvet igen i efteråret. Hold øje
med opslag og tidspunkter. (Infostanderen
og www.tapdrupkirke.dk).
Mødet udtrykte iøvrigt stor tilfredshed
med menighedsrådets arbejde, men vi ser
meget gerne nye ideer og forslag til inspiration for det videre arbejde.
Aase Langvad, formand

Menighedsrådsmøder
i Asmild
24. august
22. september
27. oktober
23. november
Alle møder holdes i Sct. Margrethes Gård
kl. 19 – ca. 21.

Højere præstenormering
Asmild-Tapdrup pastorat har pr. 1. april
2010 fået tilført ¼ præstestilling. Det er sket
ved, at den sognepræstestilling, som indeholder en forpligtelse til tillige at være præst
ved Regionshospitalet Viborg, er blevet ændret. Arbejdet i denne stilling fordeles herefter med 75% til sognene og 25% til hospitalet
(mod tidligere 50/50).
Regionshospitalet Viborg bibeholder dog
sin halve præstestilling, idet den nye sognepræstestilling i Søndermarks sogn fra samme dato skal betjene sygehuset med 25%.

Gæster fra
Södra Sandby
Et meget vellykket besøg er nu blevet en rigtig god historie.
Fra den 13. maj til den 15. maj gæstede
repræsentanter, menighedsrådsmedlemmer,
præster og medarbejdere, 16 personer i alt
fra vores svenske venskabsmenighed, Asmild
og Tapdrup.
Besøget blev indledt med deltagelse i åbningen af Danske Kirkedage på Viborg stadion – en meget flot, men også en lidt kølig
oplevelse. Dette blev der dog rådet bod på
med åbningshøjtideligheden om aftenen i
Tinghallen, som ud over varme bød på flotte
taler og fin underholdning.
Flere af vore gæster deltog i løbet af fredagen i andre af kirkedagenes arrangementer.
Der blev heldigvis også tid til andagter i
vore to gamle, smukke kirker.
Som noget nyt var gæsterne indlogeret
privat, hvilket var meget udbytterigt for såvel
gæster som værter. Herfra skal lyde en stor
tak til værterne for deres store gæstfrihed og
engagement.
Der er ingen tvivl om, at grunden er blevet
lagt til nye venskaber og venskabsbesøg i de
kommende år.

Det korte besøg bød på kulturelle, historiske, sociale og naturoplevelser, hvilket vi
også efterfølgende har høstet stor ros for fra
vore gæster.
Vi nåede også at diskutere og udveksle
gensidige erfaringer om vores lidt forskellige
måder at udføre menighedsrådsarbejde på.
Begge parter kan så efterfølgende overveje,
om der er nyt, der skal afprøves, eller om noget kan gøres anderledes.
Det fortsatte samarbejde blev ligeledes
drøftet. Resultatet er blandt andet, at der
nu arbejdes med en konfirmandweekend
med deltagelse af 20 konfirmander fra Södra Sandby fra den 1. til den 3. april 2011.
Herudover er planlægning af genvisit i Södra
Sandby fra den 17. til den 19. september sat
i gang.
Menighedsrådene i Asmild og Tapdrup,
Aase Langvad.

Sognetur til Södra Sandby, Sverige
17. – 19. september 2010

I september bliver det muligt for alle, der er bosiddende i Overlund, Bruunshåb og Tapdrup
at deltage i sogneturen til Södra Sandby ved Lund, hvor vi skal besøge vores svenske venskabsmenighed. Der vil blive lejlighed til at besøge seværdigheder i Skåne, Lund Domkirke
og ”Kulturen”, der er det største museumsområde i Skåne. Der vil også blive mulighed for
at se kirkerne i Södra Sandby-området og deltage i en gudstjeneste. Vi kommer til at bo hos
svenske værtsfamilier, som gæstfrit vil byde på overnatning og hyggelige måltider. Dermed
kan vi styrke og knytte personlige venskabsbånd mellem os. Turen begynder fredag den 17.
september med start fra Sct. Margrethes Gård kl. 8 og hjemkomst søndag den 19. september ca. kl. 20. Prisen for at deltage i turen vil være kr. 1000,Endeligt program vil være fremlagt i Asmild og Tapdrup kirker og vil desuden kunne ses
på hjemmesiderne www.asmildkirke.dk og www.tapdrupkirke.dk
Tilmelding senest onsdag den 1. september til Asmild-Tapdrup kirkekontor.
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Asmild-Tapdrup
sogneudﬂugt 2010
Sogneudflugten er også i år sidste onsdag i
august, og det vil sige den 25. august. I år
skal vi sejle en tur på Silkeborgsøerne. Vi
kører først til Grønbæk mellem Viborg og
Silkeborg og ser den smukke, gamle kvaderstenskirke fra 1200 tallet. Herfra videre
til Silkeborg, hvor vi vil stige ombord på
„Mågen“. Mens vi sejler, bliver der serveret
kaffe med boller og lagkage. Sejladsen ender
i Ludvigslyst. Herfra går turen ad smukke
veje tilbage til Viborg med hjemkomst senest
kl. 18.
Som noget nyt er der en deltagerbetaling
på kr. 50. Beløbet opkræves i bussen.
Afgang fra Tapdrup kl. 12.15, fra Bruunshåb kl. 12.25, fra Overlundgården kl. 12.15
og fra Sct. Margrethes Gård kl. 12.30.
Tilmelding til Asmild kirkekontor, tlf.
8667 3616 senest fredag den 20. august kl.
12. Der er plads til 100 deltagere på turen.

Syng
sammen
2010
– salmestafetten kommer til Asmild
kirke torsdag den 30. september kl. 17.
Efter en pause hen over sommeren er der
igen mulighed for at mødes og synge sammen en god halv times tid. Ved sangtimen i
Asmild kirke vil vi synge både velkendte og
nye salmer. Præst og organist vil introducere
salmerne og deres melodier - inden stafetten
sendes videre til Søndermarkskirken, hvor
der synges sammen torsdag den 28. oktober
kl. 17. Årets ”syng sammen” rundes af med
adventssalmer på Hjultorvet torsdag den
25. nov. kl. 17.
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Busken

Busken er stedet, hvor du har mulighed for
at være med i et hyggeligt samvær. Vi synger, lytter, snakker og drikker kaffe. De, som
har lyst, laver ting til BUSK - dagen. Kontakt
mig, hvis du gerne vil vide mere om, hvad vi
laver, eller hvis du har problemer med transport.
Der er åbent hver mandag fra kl. 14 - 16 i
forhuset ved Sct. Margrethes Gård
Anne Sofie Pedersen, sognemedhjælper

Omkring bordet
Fællesspisning for enlige for både
Asmild og Tapdrup sogne i Sct. Mar
grethes Gård, Gl. Randersvej 4.
Kom og vær med, hvis du har mistet din
livsledsager eller på anden vis er alene og
kunne tænke dig at spise
middag i godt selskab.
Alle er velkommen, hvad enten
man kan komme
hver gang eller kun
en gang imellem.
De næste datoer for
spisning og samvær er:
• torsdag den 26. august
kl. 18
• torsdag den 30. september kl. 18.15 med
mulighed for at deltage i Salmestafetten i
Asmild kirke kl. 17
• torsdag den 11. november kl. 17.30
- Mortensaften.
Middagen koster 50 kr. Der kan købes vin,
øl og sodavand.
Yderligere oplysninger hos sognepræst
Lisbeth Andersen, tlf. 8667 2780 eller e-mail
lma@km.dk. Her kan man også tilmelde sig.
Med venlig hilsen fra præsterne.

BUSK-dag 2010
Søndag den 31. oktober

Kom og oplev Asmild og Tapdrups store
sognedag, hvor Børn, Unge, Sogn og Kirke
(BUSK) mødes i Asmild Kirke og i Sct. Margrethes Gård.
BUSK - dag er blevet en god tradition, som
det nu er femtende gang, vi skal afholde.
Mange frivillige har igennem året gjort
forberedelser, så vi igen i år kan få en god dag
med mange forskellige tilbud og aktiviteter –
både for børn og voksne.
Først og fremmest er det en dag, hvor vi
hygger os og er sammen om gode oplevelser.
Men samtidig håber vi – i lighed med
sidste år – at få et godt overskud, der vil
blive fordelt ligeligt mellem FDF i Overlund,
KFUM-spejderne Nørreågruppe samt FDF´s
missionsprojekt ”Zambia”.
Dette projekt handler om menneskers ret
til mad. Adgang til mad er afgørende for, at
mennesker kan leve et godt liv. Alligevel er
der mange mennesker, som ikke går mætte i
seng hver dag. I Zambia er manglen på mad
et stort problem, og det betyder, at en stor
DAGENS PROGRAM
10.30
Familiegudstjeneste i Asmild
kirke, hvor minikonfirmanderne, FDF og KFUM-spejderne
medvirker
12-15.30 Marked i Sct. Margrethes Gård
åbner med:
musik ved FDF orkesteret
kl. 11.45 – kl. 12.20
• loppemarked
• aktiviteter for børn i det store telt
• pølsebod og vaffelbod
• tombola
• amerikansk lotteri og super amerikansk lotteri
• salgsbod med håndarbejder
• cafeteria

del af befolkningen er underernæret. Det er
Folkekirkens Nødhjælp, Silkeborg Højskole
og FDF, der står sammen om ”Zambia” og
med de indkomne penge giver støtte til landbrugsudvikling, forebyggelse af hiv/aids, forældreløse børn og adgang til vand. Uden at
disse problemer løses, kan sult ikke bekæmpes i Zambia.
Læs evt. mere på hjemmesiden:
www. FDF.dk/Zambia
Før BUSK-dagen vil der blive solgt lodsedler:
I ugerne 38 og 39 sælger KFUM-spejderne
og FDF i Bruunshåb, Tapdrup og Overlund.
I ugerne 40 og 41 sælger konfirmanderne
og andre frivillige ligeledes i Overlund området

Efterlysning:
Til loppemarkedet har vi brug for
alle mulige ting og sager - også
gerne legetøj! Vi modtager gerne
forskellige former for håndarbej
der til salgsboden samt gevinster
til tombolaen.
Desværre har vi ikke mulighed for at
modtage tøj og møbler.
Da det tager tid at stille alle boderne op, beder vi om at få bidragene senest fredag formiddag den 29. oktober.
Tingene kan afleveres på kirkekontoret i
åbningstiden, eller vi kan komme og hente dem efter telefonisk aftale i september
og oktober. Ring blot til Peder Dalager
tlf. 8667 2721 eller Aksel Pedersen tlf.
8667 2059
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Eftermiddagsmøder i Sct. Margrethes Gård

Møderne begynder kl. 14.30 og slutter ca. kl. 16.30. Fri entre – kaffe 25 kr.
”En stump himmel i min kaffekop”
– det gode liv i lyst og nød
Onsdag den 8. september
Foredrag ved sognepræst Flemming Kloster Poulsen, Sct. Mortens kirke i Randers.
Storm P sagde: ”Livet er svært, men matematik er sværere!” Derfor handler det om at
være menneske og gå løs på tilværelsen. Gribe det gode og besværlige liv i lyst og nød –
og vide, at der ofte kun skal en lille drejning
til, så står vi med en stump himmel i hænderne. Med kloge og muntre fortællinger
fra hverdagen og litteraturen, bl.a. Morten
Ramsland og Stig Tøfting – og en håndfuld
sange fra højskolesangbogen.
En Viborgdrengs erindringer
i lyd og billeder
Onsdag den 13. oktober
For nogle år siden besluttede den kendte
TV-vært Niels Hovgaard sig for at lave en
erindringsfilm. Resultatet blev en meget
lun og personlig fortælling i billeder og lyd
om hans opvækst i Viborg fra 1935 til 1952.
Bl.a. er der erindringer fra drengeårene ved
og omkring Landbrugsskolen. Egentlig var
Niels Hovgaards film tænkt til privat brug,
men da den i høj grad kan glæde en bredere
kreds, var det dejligt, da han for nyligt gik
med til at gøre filmen offentlig. Arkivar Dan
Ersted Møller viser filmen.
Engle i kunst og hverdag
Onsdag den 10. november
Foredrag ved billedkunstner Lena Rude Jensen, Løgstør, om engle som Guds sendebud,
der har et budskab at bringe eller en opgave
at udføre. Men hvilke budskaber og hvilke
opgaver? Foredraget handler også om svarene, som vi kan finde dem i litteraturen, i
bibel og salmebog, i legender, billedkunst og
musik samt måske i vores egen livserfaring.
10

Der vil blive lavet en lille udstilling af
Lena Rude Jensens oliebilleder med engle.
Efter foredraget vil der blive lejlighed til evt.
at købe små englebilleder på gammelt træ,
skifer fra kirketaget eller drivtømmer fra fjorden. Billedkunstneren har haft en lang række
udstillinger, bl.a. så langt væk som i Sisimut
i Grønland og en vandreudstilling i danske
kirker.
”Blomstre som en rosengård”
Onsdag den 8. december
Sanger og foredragsholder Anette Kjær, Sabro, vil med fortællinger og betragtninger
binde fællessange og salmer sammen til en
helhed, der får os til at besinde os på det væsentlige: budskabet, forventningen og glæden. Det bliver en eftermiddag med salmer
og sange, der knytter sig til advent og jul, og
som vil danne ramme om et poetisk og lysfyldt åndehul midt i juletravlhed og decembermørke.

Asmildaftener

Fri entré og kaffebord til kr. 25,-

Daniel Bruun og Island
– og sang af Kristjana Arngrímsdótir
og Kristján Hjartarson.
Tirsdag den 21. september kl. 19.30
i Sct. Margrethes Gård
I forbindelse med udstillingen LYS OVER
ISLAND i Flensborg sept.-okt. kommer Vibeke Nørgaard Nielsen til Asmild og fortæller om forfatter, arkæolog m.m. Daniel Bruun, født på Asmildkloster. Daniel Bruun har
foretaget udgravninger på Island under sine
mange rejser dertil, bl.a. i 1898, hvor han
forberedte den islandske deltagelse i Nordboudstillingen på Verdensudstillingen i Paris
1900, et tiltag, der for alvor satte Island på
verdenskortet.
Der vil blive vist billeder og tegninger af
Daniel Bruun, velvilligt udlånt af hans barnebarn Mette Bruun fra hendes private samling.
Endvidere synger og spiller to islandske
sangere, så det bliver både foredrag, billeder
og koncert.
Aftenen arrangeres i samarbejde med Foreningen Norden.
Grundtvig og Kierkegaard
– dengang og nu
Fælles sogneaften for Viborgs bysogne
torsdag den 23. september kl. 19.30
i Søndermarkskirken ved cand. theol., ph.d.
Anders Holm, Københavns Universitet.

Grundtvig og Kierkegaard er ikke uden
grund blevet betragtet som hinandens modsætninger. På baggrund af sin bog To samtidige – Kierkegaards og Grundtvigs kritik
af hinanden vil Anders Holm genfortælle,
hvordan de to så på hinanden og talte om
hinanden. Det mærkelige er, at man midt i
al deres kritik også finder fascination, beundring og passager, som afslører, at der i centrale spørgsmål om mennesket og kristendommen findes overlappende synspunkter,
som indtil nu har været uudforskede. Hvordan hænger alt dette sammen, og hvad kan
de to berømtheder – set sammen – sige nutiden?
Pilgrimsvandring – en bevægelse
mod nyt liv.
Torsdag den 7. oktober kl. 19.30
i Sct. Margrethes Gård
Pilgrimspræst i Viborg, Anette Foged
Schultz, vil i ord og billeder fortælle om pilgrimsvandringen i fortid og nutid. Hvad er
den dybeste motivation i pilgrimsvandringen? Hvad får vi gennem vandringen? Og:
Hvad er det, der har givet pilgrimsvandringen en renæssance i vores tid?
Skæld ud på Gud!
Torsdag d. 4. november kl. 19.30
i Sct. Margrethes Gård
Preben Kok er sygehuspræst og lever hver
dag i grænselandet mellem liv og død. I sin
bog 'Skæld ud på Gud – sjælesorg i det moderne samfund' fortæller han om sit arbejde
og sin tro.
Med troen som udgangspunkt går han ind
på parforhold, skyld, magtesløshed, stress og
illusionen om det perfekte menneske. Han
giver mennesket i krise mulighed for at dele
ansvaret og sorgen med Gud, når livet gør
ondt, og meningen hører op.
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Overlund
Pensionist Klub

Klubben mødes i Sct. Margrethes
Gård kl. 14.30 – 16.30
Onsdag den 1. september
”Kvinders vilkår inden for murene i det
vestlige Afghanistan.” Melanie Christensen, tidl. jordemoder, viser billeder og fortæller.
Onsdag den 15. september
Bent Klausen, Tjele, fortæller: ”Fra skibs
dreng til hovmester”. Vi vil også synge sømandssange.
Onsdag den 6. oktober
Udflugt – der orienteres nærmere herom
den 1. september.
Onsdag den 27. oktober
”En tur til Ecuador, Amazonas jungle og
Galápagosøerne”. Jytte og Jørgen Halkjær,
Rødding, viser billeder og fortæller om deres
tur i 2009.
Onsdag den 3. november
Banko – medbring en pakke.
Onsdag den 17. november
”Den syngende slagter”. Ilse og Jens Peter
Sørensen underholder med et humørfyldt
sang- og musikprogram.
Onsdag den 1. december
Julemiddag kl. 12.30 – 16
Musikalsk underholdning.
Drikkevarer kan købes, eller man kan selv
medbringe.
Tilmelding er nødvendig. Pris oplyses ved
klubmøderne i november.
Evt. henvendelse til klubbens formand
Ruth Verner, tlf. 86671851
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Kursus for par
– bliv bedre til at tale
sammen
Det er ved at blive tradition, at præster fra
Viborg tilbyder kursus om parforholdet. Således også dette efterår.
Kurset tager udgangspunkt i dialogen,
som er så nødvendig for at få et moderne
parforhold til at fungere. Arbejdsformen vil
være en vekselvirkning mellem oplæg, øvelser (hvor man arbejder sammen med sin
egen partner i eget rum), fælles samtale og
inspiration. Kurset er ikke terapi, men giver
inspiration til hverdagen og redskaber til at
tale bedre med hinanden – og man lærer
hinanden endnu bedre at kende, kærligheden styrkes.
Underviserne er ægteparret Dorthe Fuglsang, socialpædagog og familieterapeut og
Anders Fuglsang, præst og psykoterapeut.
Datoerne er: Lørdag den 30. oktober kl.
10-16 samt aftenerne 10. nov. og 23. nov.
kl. 19-22.
Sted: Søndermarkskirken på Koldingvej.
Pris: 1000 kr. pr. par inkl. frokost og kaffe.
Der kan optages 8 par på kurset.
Tilmelding senest 15. oktober til sognepræst Lisbeth M. Andersen, tlf. 8667 2780,
e-mail LMA@km.dk
Arrangørerne er sognepræster i Viborg
domprovsti, og kurset tilbydes par fra Viborg
kommune.
Yderligere oplysninger hos sognepræsterne Birgitte Thun, Lisbeth Andersen og
Hanne Ellemann Clemmensen.

Sommerkoncert i Asmild Kirke
torsdag den 19. august kl. 19.30

Velkommen til en rigtig klassisk koncert i
enhver henseende.
På programmet står J.S. Bach: Musikaliches Opfer BWV 1079.
Musikken bliver spillet af:
Majbritt Young Christensen på travers,
Jens Astrup, barokviolin,
Hanna Loftsdottir, barokcello og
Lars Colding Wolf på cembalo.
Fri entré.

Gudstjeneste og spaghetti i Asmild kirke
Tag børnene med i kirke og få aftensmaden serveret
”Gudstjeneste og spaghetti” betyder, at vi
begynder med børnegudstjeneste i Asmild
kirke. Børnegudstjenesten er bygget op over
et tema med en fortælling fra Bibelen i børnehøjde, en lille leg eller anden aktivitet. Vi
synger børnevenlige salmer sammen og beder Fadervor. Bagefter spiser vi spagetti og
kødsovs i Sct. Margrethes Gård.
I får en hyggelig oplevelse med børnene,
aftensmaden er klaret, og bagefter er der tid
til, at børnene kan lege, og de voksne kan få
talt lidt med hinanden over en kop kaffe eller te.
Hvis man har små børn, der skal hjem og i
seng, inden arrangementet er slut kl. 19, kan
man bare tage tidligere hjem.

Vi vil gå på opdagelse i Asmild kirke for at
finde nogle af dyrene.

Sæsonens tema:
Hvordan dyrene er med i nogle af Bibe
lens fortællin
ger.

”Fårene får englebesøg”
Tirsdag den 28. december kl. 17
Fårene og deres hyrder får besøg af engle ude
på marken. Hør, hvad der så skete!

”Dyrene
i Guds Have”
Tirsdag den 12.
oktober kl. 17
Kom og hør om dengang Gud skabte alle dyrene.

I Sct. Margrethes Gård er der bagefter juletræ og juleposer.
Vi slutter lidt senere denne aften.

”Slangen og duen”
Onsdag den 24. november kl. 17
Vi hører fortællingen om slangen, som lyver
for menneskene – og om duen, der kommer
med en god nyhed.
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Anderledes gudstjenester i Tapdrup

Der er planlagt fire særlige gudstjenester i sensommeren og efteråret

Temagudstjeneste
første søndag i oktober
Søndag den 3. oktober kl. 19

Friluftsgudstjeneste
for hele familien
med fælles spisning
Søndag den 22. august kl. 17.
Vi håber på godt vejr og vil holde gudstjenesten udendørs, nemlig i det grønne ved
Legepladsen/Banestien. Derefter vil grillen
være tændt og man kan tilberede sin medbragte mad. Tag selv en stol med. I tilfælde
af dårligt vejr flyttes gudstjeneste og spisning
indendørs, til kirken og Sognehuset. Menighedsrådet sørger for drikkevarer samt kaffe
og småkager.

Høstgudstjeneste
og dåbsjubilæum
Søndag den 12. september kl. 14.
Igen en gudstjeneste for hele
familien, hvor vi takker Gud
for livets gaver og synger høstsalmerne. Minikonfirmanderne
medvirker, og vi skal plante
dåbstræet sammen med dem,
der blev døbt for 5 år siden og
som er specielt inviteret til at
komme i kirken og få deres egen
børnebibel. Bagefter er der kaffebord i Sognehuset for alle.
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I skrivende stund er der ingen, der ved, hvad
årets temagudstjeneste kommer til at handle
om, men vi ser frem til en anderledes gudstjeneste for alle sanser – forberedt af frivillige i samarbejde med præst, organist og
Tapdrup menighedsråd. Også denne gudstjeneste er med et traktement og samvær i
Sognehuset efter gudstjenesten.

Familiegudstjeneste og
”vi tænder juletræet”
første søndag i advent
Søndag den 28. november
kl. 15
Den første søndag
i advent er en rigtig
hygge-og festdag – nu
begynder julen så småt,
vi gør forberedelser og
begynder at glæde os.
Det fejres i kirken med
de kendte adventssalmer og
adventskransen, der tændes.
Efter gudstjenesten skal vi have
gløgg/saftevand og æbleskiver
i Sognehuset, høre en historie
og måske synge nogle flere sange – indtil det bliver mørkt og
vi samles udenfor for at tænde
juletræet og danse omkring
det.
Dette arrangement er i samarbejde med Borgerforeningen.

Danmission i Tapdrup

Indre Mission i Tapdrup

Mandag den 6. september kl. 14.30 Kvindekredsmøde hos Lis Frandsen, Vibækvej 13.

Torsdag den 2. september kl. 19.30
Samtalemøde hos Verner Pedersen,
Spanggårdsvej 5.

Mandag den 11. oktober kl. 14.30 Kvindekredsmøde hos Anna Christensen, Nedertoften 16.
Mandag den 15. november kl. 14.30 Kvindekredsmøde hos Martha Pedersen, Nedertoften 5.

Onsdag den 6. oktober kl. 19 og torsdag
den 7. oktober kl. 19.30
Kredsmøder i Mammen kirke og Missionshus.
Torsdag den 28. oktober kl. 19.30
Årsberetning og samtalemøde hos Bente og
Svend Nyrup, Tapdrupvej 120.
Tirsdag den 9. november kl. 19.30
Efterårsmøde i Hans Thausens Hus i Viborg.
Missionær Brian Madsen, Vejle, taler.

Høstgudstjeneste for
plejehjemsbeboere
og andre interesserede
Onsdag d. 15. september kl. 14.30 er der
høstgudstjeneste i Tapdrup kirke. Bagefter hygger vi os over en kop kaffe i Sognehuset. Prædikant er Henriette Korsgaard.

Gudstjenester på Overlundgården
onsdage kl. 14.30
• 18. august: Gudstjeneste med altergang
ved Henriette Korsgaard
• 15. september: Høstgudstjeneste i Tapdrup kirke (se ovenfor)
• 20. oktober: Gudstjeneste med altergang
ved Lisbeth Andersen
• 17. november: Gudstjeneste med altergang ved Kirsten Greve
Alle er velkomne!
Kirkebilen kan benyttes.

Torsdag den 25. November kl. 19.30
Møde hos Kirstine og Niels Ove Sørensen,
Engvej 4. Missionær Preben Sørensen,
Viborg, taler.
Torsdag den 9. december kl. 19.30
Adventshygge hos Kirstine og Niels Ove Sørensen, Engvej 4.

AFTENKIRKE
i TAPDRUP KIRKE
Mandag den 4. oktober
kl. 19 – 20.30
•
•
•
•
•

kom og oplev kirken som dit frirum
bliv i kortere eller længere tid
tænd et lys i mørket
lyt til musikken eller stilheden
sidst på aftenen beder vi en bøn.
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FDF i Overlund
1. Tumling: Mandag kl. 17 - 18.30.
2. Tumling: Torsdag kl. 17 - 18.30.
Pilt: Onsdag kl. 16.30-18
2. Pilt/væbner: Onsdag kl. 18.30-20.30
Seniorvæbner/Senior: Tirsdag kl. 19-21
Kredsledere:
Peder Østergaard Kristensen,
Hjortehøjen 2, tlf . 8667 5129
Rikke Pedersen, tlf. 2068 8079
Kasserer:
Henriette Bugge,
Kildebakken 48, tlf. 86674412
Formand:
Peter Bredsgård, Randersvej 16,
tlf 8667 5464

KFUM – Spejderne
Spejderhuset »Træknuden«
Vibækvej 40B, Brunshåb
Mødeaftener:
Bæver (0. og 1. klasse) Torsdage kl. 18 - 19.30
Ulve (2., 3. og 4. klasse) Tirsdage kl. 18.30–20
Spejdere (5. klasse og opefter) Mandage kl.
18.30–20
Gruppeleder: Poul Olesen, tlf. 8662 1519/
2089 3828

Viborg kirkeradio
Viborg og omegn: 93,8 Mhz
KIRKE – RADIOEN
HVER SØNDAG KL. 20-21
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Viborg Natkirke
i Viborg Domkirke

Den første fredag i hver måned fra kl. 19.30–
23 er Viborg Natkirke åben for dig, der vil
opleve en anderledes gudstjeneste:
• Du kan komme når som helst i løbet af
aftenen og blive så længe, du vil.
• H
 ar du lyst, kan du deltage i et eller flere
af aftenens faste programpunkter.
• D
 u kan lytte til levende musik, eller du
kan tænde et lys, skrive en bøn, finde tid
og ro til eftertanke... eller blot mærke at
du er til i Domkirkens smukke rum.
• Der er også mulighed for at drikke en kop
kaffe i Domcaféen og få en snak med en
frivillig eller en præst.
Aftenens faste program er:
Kl. 19.30 Natkirken åbner, levende musik
til kl. 20.30
Kl. 20.45 Nadverandagt
Kl. 21.45 Taizéandagt
Kl. 22.30 Slutandagt
Kl. 23.00 Natkirken lukker
– se mere på www.viborgnatkirke.dk
Med venlig hilsen
Natkirkepræst Henriette Korsgaard

Kopi
Det er muligt at få en kopi af en udsendelse
på en CD. Det kan være en spændende udsendelse, der satte tanker i gang, en gudstjeneste eller en prædiken, der må høres igen,
eller ønsket om at få et lydbillede af ens
barns dåb. Kontakt redaktionen på tlf. 8664
7094 – og vi prøver at efterkomme dit ønske.
Udsendelserne kan også høres på programbanken på hjemmesiden: www.kirkeradio.dk

Bispestaven og pilgrimsstaven
Der findes mange slags stave: politistaven
og dirigentstokken, tryllestaven og spanskrøret for nu blot at nævne nogle eksempler.
Grundlæggende er staven et autoritetssymbol og som sådan kan den signalere både
truslen om prygl og den autoritet, der viser
klogskab og omsorg.
Bispestaven har sit forbillede i hyrdestaven, der er en krumstok. Foroven runder
den, så den kan bruges til at fange et får ved
bagbenet, når det er ved at forvilde sig bort
fra flokken. For hyrden bruger sin stav til at
holde sammen på sin hjord.
Pilgrimsstaven har også en forbindelse
til hyrden, men nu er staven et billede på
hyrden selv, den gode hyrde, der sætter sit
liv til for fårene. Staven er pilgrimmens måske fornemste symbol. Den fortæller om et

menneske, der støtter sig til Kristus, Gud og
menneske, på sit livs vandring. Med staven
hånden siges det: „Herren er min hyrde.“
Velsignende er Gud selv med på vejen. Det
udtrykkes i bl.a. den gamle keltiske velsignelsessang, som pilgrimme møder hinanden
med:
Må din vej gå dig i møde
og må vinden være din ven,
og må solen varme din kind,
og må regnen vande mildt din jord,
indtil vi ses igen,
må Gud holde
holde dig
i sin hånd.

Pilgrimsvandring gennem fire sogne
søndag den 10. oktober kl. 10.30 – ca. 20
I samarbejde med pilgrimspræst Anette Foged Schultz afholder præsterne i AsmildTapdrup og sognepræst Ulla Horsholt fra
Ørum-Viskum-Vejrum pastorat en pilgrimsvandring fra Viskum til Asmild over
Vejrum og Tapdrup. Det bliver en smuk efterårstur langs Nørreådalen og op igennem
skoven mellem Tapdrup og Asmild. Vandringen er i alt på ca. 14 km.
Vandringen indledes med gudstjenesten i
Viskum kirke kl. 10.30. Efter gudstjenesten
bydes der på en sandwich. Første hvilested
er Vejrum kirke. Derfra går det til Tapdrup
kirke og Sognehuset, hvor vi spiser vore
medbragte madpakker.
Vandringen fortsætter mod Asmild kirke
med hvil undervejs i KFUM-spejdernes hytte.
Den sidste del af turen vil foregå i mørkningen med lys og lyd på stien, og så slutter
vandringen i Asmild kirke. Dog, til allersidst

vil vi spise sammen, pilgrimssuppe med godt
brød til, i Sct. Margrethes Gård.
Der vil være vejledninger til eftertanke
undervejs, og vi går en del af vejen i stilhed.
Husk madpakke til sen frokost, drikkedunk
samt godt fodtøj. Og turen koster ikke noget.
Konfirmander ifølge med forældre eller
bedsteforældre er hjerteligt velkomne.
Yderligere oplysninger fås hos sognepræsterne Henriette Korsgaard og Lisbeth Andersen. Her kan man også tilmelde sig og
aftale transport. Vi vil gerne have tilmelding,
men man er også velkommen til blot at møde
op. Det er også muligt at komme til gudstjeneste i Asmild kirke kl. 10.30 og evt. få kørelejlighed herfra til Viskum ved 11.30-tiden.
Se endvidere vandringen omtalt i fremlagte foldere og på
www.viborgpilgrimscentrum.dk. Bemærk i
øvrigt Asmildaften den 7. oktober (side 11).
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Gudstjenester i Asmild kirke
AUGUST
1. august kl. 9.15
9. søndag efter trinitatis
Gudstjeneste ved Henriette Korsgaard
8. august kl. 10.30
10. søndag efter trinitatis
Højmesse ved Per Bucholdt Andreasen
15. august kl. 10.30
11. søndag efter trinitatis
Højmesse ved Per Bucholdt Andreasen
22. august kl. 10.30
12. søndag efter trinitatis
Højmesse ved Henriette Korsgaard
29. august kl. 10.30
13. søndag efter trinitatis
Højmesse ved kirkens præster
Afsked med organist Anders Mørk Larsen
Kirkefrokost i Sct. Margrethes Gård
september
5. september kl. 9.15
14. søndag efter trinitatis
Gudstjeneste ved Lisbeth Andersen
12. september kl. 10.30
15. søndag efter trinitatis
Familiegudstjeneste ved Henriette Korsgaard. Høstgudstjeneste. Minikonfirmanderne medvirker. Høstkollekt til Folkekirkens Nødhjælp
19. september kl. 10.30
16. søndag efter trinitatis
Højmesse ved Lisbeth Andersen
Indsamling til Dansk Missionsråd
26. september kl. 10.30
17. søndag efter trinitatis
Højmesse ved Per Bucholdt Andreasen
OKTOBER
3. oktober kl. 10.30
18. søndag efter trinitatis
Højmesse ved Henriette Korsgaard
10. oktober kl. 10.30
19. søndag efter trinitatis
Højmesse ved Lisbeth Andersen
Pilgrimsvandring – se omtale

17. oktober kl. 10.30
20. søndag efter trinitatis
Højmesse ved Per Bucholdt Andreasen
24. oktober kl. 10.30
21. søndag efter trinitatis
Højmesse ved Lisbeth Andersen
31. oktober kl. 10.30
22. søndag efter trinitatis
Familiegudstjeneste ved
Henriette Korsgaard.
Busk-dag (sommertid slutter)
NOVEMBER
7. november kl. 15
Alle Helgens gudstjeneste
ved kirkens præster - Lisbeth Andersen
Indsamling til Danske Sømandsog Udlandskirker
14. november kl. 10.30
24. søndag efter trinitatis
Højmesse ved Per Bucholdt Andreasen
21. november kl. 10.30
Sidste søndag i kirkeåret
Højmesse ved Henriette Korsgaard
Indsamling til Indre Mission
28. november kl. 10.30
1. søndag i advent
Højmesse ved Lisbeth Andersen
DECEMBER
5. december kl. 9.15
2. søndag i advent
Gudstjeneste ved
Per Bucholdt Andreasen

Asmild kirke er åben i kirkegårdens/
kirketjenerens arbejdstid

Taxa til kirkelige arrangementer i Asmild og Tapdrup
18 til Viborg Taxa på tlf. 8662 6600 senest en time før og bed om at blive kørt til kirke og
Ring
møderne. Kørslen er gratis. Der findes Teleslyngeanlæg i begge kirker.

Gudstjenester i Tapdrup kirke
AUGUST
1. august kl. 10.30
9. søndag efter trinitatis
Højmesse ved Henriette Korsgaard
8. august kl. 9.15
10. søndag efter trinitatis
Gudstjeneste ved Per Bucholdt Andreasen
15. august kl. 9.15
11. søndag efter trinitatis
Højmesse ved Per Bucholdt Andreasen
22. august kl. 17
12. søndag efter trinitatis
Friluftsgudstjeneste ved Henriette Korsgaard. Ved legepladsområdet. Fællesspisning, se omtale
29. august kl. 9.15
13. søndag efter Trinitatis
Gudstjeneste ved kirkens præster
Afsked med organist Anders Mørk Larsen
Morgenkaffe kl. 8.15 i Sognehuset
SEPTEMBER
5. september kl. 10.30
14. søndag efter trinitatis
Højmesse ved Lisbeth Andersen
12. september kl. 14
15. søndag efter trinitatis
Høst- og familiegudstjeneste ved Henriette Korsgaard, Minikonfirmander medvirker. Vi planter dåbstræ. Kirkekaffe
Høstoffer til Folkekirkens Nødhjælp
Onsdag den 15. september kl. 14.30
Høstgudstjeneste ved Henriette Kors
gaard, for plejehjemsbeboere og andre,
se omtale
19. september kl. 9.15
16. søndag efter trinitatis
Højmesse ved Lisbeth Andersen
Indsamling til Dansk Missionsråd

se omtale. Traktement i Sognehuset
10. oktober kl. 9.15
19. søndag efter trinitatis
Højmesse ved Lisbeth Andersen
Pilgrimsvandring, se omtale
17. oktober kl. 9.15
20. søndag efter trinitatis
Gudstjeneste ved Per Bucholdt Andreasen
24. oktober kl. 9.15
21. søndag efter trinitatis
Højmesse ved Lisbeth Andersen
31. oktober kl. 9.15
22. søndag efter trinitatis
Gudstjeneste ved Henriette Korsgaard
Busk-dag (sommertid slutter)
NOVEMBER
7. november kl. 10.30
Alle helgens Dag
Højmesse ved Lisbeth Andersen
Indsamling til Danske Sømandsog Udlandskirker
14. november kl. 9.15
24. søndag efter trinitatis
Gudstjeneste ved Per Bucholdt Andreasen
Brunch i Sognehuset
21. november kl. 9.15
Sidste søndag i kirkeåret
Højmesse ved Henriette Korsgaard
Indsamling til Indre Mission

26. september kl. 9.15
17. søndag efter trinitatis
Gudstjeneste ved Per Bucholdt Andreasen

28. november kl. 15
1. søndag i advent
Familiegudstjeneste ved Lisbeth Andersen
Hygge i Sognehuset - Juletræet tændes

OKTOBER
3. oktober kl. 19
Temagudstjeneste ved Henriette Kors
gaard og temagudstjenestegruppe,

DECEMBER
5. december kl. 10.30
2. søndag i advent
Højmesse ved Per Bucholdt Andreasen

Tapdrup kirke er åben dagligt fra
solopgang til solnedgang
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Adresser m.m.
Hvor henvender man sig?
Fødsel og dåb
Fødsel anmeldes til kirke
kontoret.
Aftale om dåb fås ved henvendelse til kirkekontoret. Samtale
om dåben foregår med præsten.
Bryllup
Tidspunkt for vielse aftales med
kirkekontoret. På borgmesterkontoret ansøger man om en
prøvelsesattest. Der aftales en
samtale med den præst, der skal
stå for vielsen. Prøvelsesattest
medbringes ved samtale med
præsten.
Begravelse
Dødsfald meddeles til kirke
kontoret, der gerne hjælper med
papir og aftaler.
Tidspunkt for og forløb af begravelse/bisættelse aftales med
præsten.

Sognepræst
Henriette Korsgaard
Kærvænget 12,
tlf. 8662 3459, mobil 2933 6401
e-mail: hkgk@km.dk
Kirkens præster har fri om
mandagen.
Præsternes vagttelefon:
På mandage 7022 0303

Kirkekontoret
Gl. Randersvej 2
Kontorets åbningstid:
Åbent tirsdag–fredag kl. 9–13
og torsdag tillige kl. 16–18
Mandag lukket
tlf. 8667 3616, fax 8667 3618
Kordegn Jannie Mølgaard
e-mail: jam@km.dk
Sognemedhjælper
Anne Sofie Pedersen,
tlf. 8667 2059
Træffes på kirkekontoret
mandag kl. 9–10.
Organist
Anders Mørk Larsen
tlf. 9838 5596

Adresser & træffetider
Hjemmesider
www.asmildkirke.dk
www.tapdrupkirke.dk
Sognepræst
Per Bucholdt Andreasen
Asmild Præstegård,
Gl. Randersvej 2
tlf. 8667 6347
mobil 2933 6411
fax 8667 3618
e-mail: pba@km.dk
Sognepræst
Lisbeth Andersen
Hellevej 10
tlf. 8667 2780
mobil 2167 7993
fax 8667 3618
20 lma@km.dk
e-mail:

Asmild
Menighedsrådsformand
Asger Loldrup, tlf. 8667 4525
Kirketjener
Marie Nørgård
tlf. 4013 5563
Asmild kirkegård
Graver Lene Andreassen
mobil 40 210 210,
kirkegård, tlf 8667 4210
e-mail:
asmildkirkegaard@mail.dk
Træffes på kirkegårdskontoret
mandag–fredag kl. 12–12.30
Sct. Margrethes Gård
Gl. Randersvej 4
Kirketjener
Inge Guldager
tlf. 6172 1430

Tapdrup
Menighedsrådsformand
Aase Langvad, tlf. 8660 0407
Kirkesangere
Ingvard Levring, tlf. 8668 0541
Helge Ellerup, tlf. 8667 5508
Kirkeværge
Anne Kirstine Laugesen
tlf.: 8660 2872
Tapdrup Kirkegård
Graver Ole S. Jensen,
Sognehuset, Højtoften 3,
8800 Viborg
tlf. 8663 7730 eller
mobiltlf. 2334 8471
privat: tlf. 8665 9645
graver.sognehuset@mail.dk
Sognehuset i Tapdrup
Højtoften 3, tlf. 8663 7730
Vedr. reservation: 8660 2872
Udebliver kirkebladet:
– kontakt da kirkekontoret
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