Kirkeparkens Venner?
Hvad er det?

?

Hvor mange gæster må jeg
tage med i kirken til min
konfirmation i september?
Mon alle gudstjenester og
kirkelige arrangementer
gennemføres?

Tilmelding til konfirmationsforberedelsen er i fuld gang
– hvordan foregår det?
Læs mere i bladet!
God fornøjelse
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Glamsbjerg & Køng

Præstens klumme:
Adresser & telefonnumre:
Kirkekontor for Glamsbjerg Sogn,
Glamsbjerg og Køng kirker
Poul Mose Parken 70, 5620 Glamsbjerg
Kirkekontoret bemandes med kordegn
Lene Boger fra 1. september, hvor der er åbent
for personlig henvendelse onsdage kl. 10-14.
Indtil 1.september henvender man sig til
sognepræsten
Sognepræst
Anja Damkjær True
Sognepræst for Glamsbjerg Sogn, Assens
Provsti, Fyens Stift
Bodebjergvej 2, Køng, 5620 Glamsbjerg
Fastnet: 64 72 10 74
Mobil: 23 30 62 39
adt@km.dk
Mandag er fridag
Sognets hjemmeside: glamsbjergkirke.dk

Sognepræst
Leni U. Elgbjørn Hansen
Langgade 34, Flemløse, 5620 Glamsbjerg
Tlf.: 64 72 10 23 • luha@km.dk
Mandag fri.
Menighedsrådsformand
Mikael Krarup, Byvejen 62, 5620 Glamsbjerg
Tlf.: 64 72 19 54/60 45 91 45
krarupmikael@gmail.com
Graver
Hanne Madsen (ledende graver og ansvarlig
for præstegårdshaven i Køng)
Tlf.: 40 31 25 24 • glamsbjergkirke@mail.dk

www.glamsbjergkirke.dk
www.koengkirke.dk
Har man lyst til at bidrage til sognets menighedspleje,
kan man nu benytte Mobilepay: 45137
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Finanskrise, parforholdskrise, klimakrise, midtvejskrise, hårkrise, flygtningekrise og senest sundhedskrise. Kriser kan være eksklusive og berøre meget få. Andre kriser berører mange – måske
alle. Den sidste hører den for nærværende sundhedskrise, coronakrisen, til: Vi er alle berørte. Vi
er ikke alle syge. Vi kender ikke alle nogen, som er blevet syge. Men, vi er alle berørte, for vi skal
tage hensyn til hinanden i det offentlige rum for at minimere smittefaren. Vi tager selvfølgelig
altid hensyn til hinanden, men med denne sundhedskrise gøres det med afstand, afspritning og
ekstra håndvask og rengøring.
Der er krise og så er der Krise. Krisebegrebet bruges i dag i flæng i samfunds- og kulturlivets
forhold. Krisebegrebet bruges i psykologiske og eksistentielle forhold og ikke mindst i det politiske
sprog: partipolitiske kriser og kriser i politiske forhold, og indenrigs- som udenrigspolitisk. Den
britiske premierminister Winston Churchill (1874-1965) skal have sagt: ”Man skal aldrig lade en
god krise gå til spilde.”
Gud ske tak og lov – kirken i krise
En krise (fra græsk κρίσις, krísis - i dag κρήση, krísi - oprindelig “mening”, “forskel”, senere snarere
i betydningen “tilspidsning”) betegner en problematisk forandringssituation forbundet med et
vendepunkt. “Krise” er et begreb, som bruges i mange sammenhænge: medicinsk krise. psykologisk krise. (Ordet.dk)
Jesus er Kristus. Kristus betyder ”den salvede” eller ”Frelseren”. Kristus og krise er sammenfaldende – og heldigvis for det. Kristus kommer os i møde som det menneske og den Gud, som
åbner vores liv, så krisen bliver en nyskabelse. Jesus mødes af de største kriser, et menneske kan
komme ud for: modstand, udstødelse, tortur, en pseudo rettergang og døden på et kors. Hans
”krisis” blev opstandelsen søndag morgen. Vores vendepunkt og åbning til at se tilværelsen med
nye øjne er den kristne Gud, som altid er med os i faldet, i krisen og i vendepunktets glæde. Det
kristne budskab udtrykker en fastholdelse af den tiltro og tillid til, at når vi føler os allermest
alene og i krise, så er Gud ALTID med os i bønnen og i det andet menneske med et strejf af nyt
livsmod. Eller det kunne være i et stykke musik, der igen åbner ens sind og tanke med fornyet
håb og nyskabelse. Heldigvis er kirken altid i krise, for evangeliets budskab er en Gud, der altid er
solidarisk i den menneskelige krise – aldrig med fordømmelse men med barmhjertighed.
Sognepræst Anja Damkjær True
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Konfirmationerne
i september

Konfirmationsforberedelsen 2020/21
Tilmelding til konfirmandforberedelsen for
sognets 6. klasser er i fuld gang. Tilmeldingen foregår på www.glamsbjergkirke.dk under
fanen ”Konfirmation 2021”. Man kan deltage
i konfirmationsforberedelsen, hvis man har
tilmeldt sig. Det foregår med forældrenes
NemID og BEGGE forældre SKAL skrive
under på tilmeldingen, hvis man har fælles
forældremyndighed.

– følg med på kirkens hjemmeside
for ændringer
Først vil jeg gerne takke alle konfirmander og forældre for jeres velvillighed i
forbindelse med de ændringer, I har skullet
forholde jer til. I skrivende stund ser det ud
til, at vi kan gennemføre konfirmationsgudstjenesterne på de udmeldte datoer. Det er
VIGTIGT, at man følger med på kirkens
hjemmeside: www.glamsbjergkirke.dk over
sommeren, for dér skriver jeg eventuelle ændringer ind ift. konfirmationsgudstjenesten
under den enkelte skoles og holds fane.

Orienteringsmøde
Menighedsrådsvalg 2020
Onsdag d. 12. august kl. 19.00 i
Glamsbjerg Sognehus

Alle indbydes hermed til orienteringsmødet forud for menighedsrådsvalget, som i år
har mottoet ”Du bestemmer, hvad din kirke
kan”. På mødet vil der blive orienteret om
rådsarbejdet i den forgangne periode og
om kommende opgaver og visioner. Der vil
blive lejlighed til at møde menighedsrådets
nuværende medlemmer til en fælles snak om
sognets aktiviteter samt om ønsker og ideer til
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det kommende arbejde. Desuden vil der kort
blive orienteret om det seneste regnskab og
det kommende budget. Endelig vil der blive
grundigt informeret om datoer for valget,
valgregler og -procedurer. Det vil naturligvis
også være ønskeligt, om man på mødet kunne
danne sig et foreløbigt overblik over, hvem der
er interesserede i at opstille som kandidater og
stedfortrædere på valgforsamlingsmødet i september. Der vil blive budt på snacks og drikke
undervejs i mødet. Alle er særdeles velkomne.

På sognets hjemmeside ligger der info på,
hvornår man møder til første forberedelse. Vi
glæder os til at møde jer.
Hilsen fra præsteteamet Else, Adam og Anja

Valgforsamlingsmøde
Menighedsrådsvalg 2020
Tirsdag d. 15. september kl. 19.00 i
Glamsbjerg Sognehus
Dette er mødet, hvor det kommende menighedsråds medlemmer vælges. På dette
møde opstilles kandidaterne. I Glamsbjerg
Sogn skal der vælges 8 medlemmer og et antal
suppleanter. Kandidaterne præsenterer sig
på mødet og der er naturligvis mulighed for
debat, og der kan stilles spørgsmål til kandidaterne. Der gennemføres derefter en skriftlig
afstemning. Resultatet af afstemningen afgør,
hvem der er valgt til menighedsrådet. Derefter
stemmes der om pladserne som suppleanter/
stedfortrædere. I Glamsbjerg Sogn er sup-

pleanterne/stedfortræderne pt. ”aktive”, dvs.
at de stort set har samme beføjelser som
de 8 medlemmer af rådet og har mulighed
for at deltage på lige fod ved menighedsrådsmøderne.
Valgloven gør det muligt, at der efterfølgende
kan udløses et afstemningsvalg i november
2020, såfremt der indleveres en liste med kandidater og stillere. Dette vil der blive redegjort
for på mødet.
Støt op om arbejdet i sognet, stil op til menighedsrådet i Glamsbjerg - eller mød op for
at stemme på netop dine kandidater og vær
med til at præge dit sogn – ”du bestemmer, hvad
din kirke kan!”. Velkommen d. 15. september!
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Kalender

OKTOBER

Vi glæder os til at fejre årets konfirmander. Konfirmationsgudstjenesterne er rykket fra
bededagene til september pga. ydre omstændigheder. Alles tålmodighed er (har været) sat på
en prøve, så nu glædes vi med jer, kære konfirmander. Gudstjenestelisten er udfordret af de
forskellige rokeringer, men der er gode muligheder for gudstjenester for menigheden.
AUGUST

GLAMSBJERG

9. aug.

9. søndag efter trinitatis

16. aug.

10. søndag efter trinitatis

23. aug.

11. søndag efter trinitatis

10.30 ADT*

30. aug.

12. søndag efter trinitatis

19.00 ADT**
Vælg-en-salme

KØNG

10.30 ADT*
19.00 ADT*
Vælg-en-salme**
9.30 ADT*

SEPTEMBER

GLAMSBJERG

KØNG

11.00 ADT

4. okt.

17. søndag efter trinitatis

9.30 ADT*

Onsdag
7. okt.

Godnatlæsning

19-19.45
Godnatlæsning. ADT

11. okt.

18. søndag efter trinitatis

18. okt.

19. søndag efter trinitatis

9.30 LH*

25. okt.

20. søndag efter trinitatis

10.30 ADT*

1. nov.

Alle helgens søndag

14.00 LH
ADT

16.00 ADT

8. nov.

22. søndag efter trinitatis

9.30 ADT

11.00 ADT*

Onsdag
11. nov.

Godnatlæsning

15. nov.

23. søndag efter trinitatis

22. nov.

Sidste søndag i kirkeåret

19.00* LH

NOVEMBER

19-19.45
Godnatlæsning. ADT
9.30 LH*
10.30 ADT*

6. sept.

13. søndag efter trinitatis

10.00 ADT Konfirmation,
Køng Friskole

Fredag
27. nov.

Andagt og Fakkeloptog

16.00

13. sept.

14. søndag efter trinitatis

11.00 ADT
Høstgudstjeneste

29. nov.

1. søndag i advent

9.30 ADT*

Tirsdag
15. sept.

Høstgudstjeneste

6. dec.

2. søndag i advent

20. sept.

15. søndag efter trinitatis

10.30 ADT*
Vælg-en-salme**

13. dec.

3. søndag i advent

Lørdag
26. sept.

Konfirmation

27. sept.

16. søndag efter trinitatis
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10.30 ADT
kirkekaffe
11.30 LH
Konfirmation,
Glamsbjergskolen
9.30 Hold 1
11.30 Hold 2
Glamsbjergskolen
13.00 Konfirmation
ADT
kl. 10.00 ADT
Konfirmation. Glamsbjerg
Fri- og Efterskole

11.00 ADT

DECEMBER

11.00 LH

Vil man læse teksterne til dagens gudstjenester, kan man læse dem her:www.bibelselskabet.dk
ADT: Sognepræst Anja Damkjær True / LH: Sognepræst Leni Hansen
*Gudstjenester med altergang. **Vælg-selv-salmer. Ved disse gudstjenester har menigheden selv mulighed
for at vælge en yndlingssalme, som vi synger ved gudstjenesten.
Kirkebil til gudstjenester og andre arrangementer bestilles senest 2 timer før på: 65 50 50 50.
Hvis du er kørestolsbruger og har en hjælper med, der kan køre dig til og fra taxaen, skal du bestille kørsel
via Telekørsel på tlf. 63 11 22 55. Dette skal ske senest 2 timer inden gudstjeneste eller arrangement.
Udgiften til telekørsel kan du efterfølgende få refunderet ved henvendelse på kirkekontoret.
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Høstgudstjenesten
Søndag den 13. september
kl. 11.00 i Køng kirke
Vi fejrer høstgudstjeneste. Vi afslutter den
festlige gudstjeneste med pølse & brød serveret ved Lions Club, Glamsbjerg.
Gratis. Høstgudstjenesten er samtidigt en
velkomst til kommende konfirmander og
deres familier.

Tirsdag den 15. september
kl. 10.30 i Glamsbjerg Kirke
Der serveres kaffe og kage i kirken efterfølgende. Kirken vil være pyntet og selve gudstjenesten
varer ca. 30 minutter. Alle er velkomne.
Tak og skabelse er fælles for de to gudstjenester.

Højskoledag udskudt til næste år!
Kom til ”Tema-formiddag” i stedet
Lørdag den 29. august kl. 10-11.30 i Glamsbjerg Sognehus
Aktivitetsudvalget har tidligere annonceret en Højskoledag med fællessang, samvær, foredrag
og fællespisning. Pga. COVID-19 har Aktivitetsudvalget valgt at aflyse i år, men vi kommer
stærkt igen næste år. I stedet tilbydes: ” Tema-formiddag” hvor emnet er ”Sorg”. Vi mødes i
Sognehuset, Poul Mose Parken 70, hvor jeg vil læse en beretning om sorg, afsavn og længsel.
Vi vil synge et par sange og opvarme vores stemmer, inden vi under kaffen og rundstykker
evt. deler egne erfaringer om emnet. Der er tilmelding af hensyn til planlægningen og evt.
afstands-krav. Tilmeld dig til Anja (sognepræsten)på 64 72 10 74 eller adt@km.dk
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Kirkeparkens
Venner
Klokken nærmer sig 9.00, og folk er ved at
indfinde sig med hakker, river, spader og andre
haveredskaber, som skal bruges til at ordne
Kirkeparken. Redskaberne har initialer på, så
alle kan se, hvem de tilhører, for i disse corona-tider bruger man kun sine egne redskaber.
Der er ca. 10 - 12 mænd og kvinder, som har
afsat denne tirsdag formiddag til at plante,
hakke, rive, luge ukrudt, flytte jord og nogle
sten mm.
Der hilses til højre og venstre, og en munter
bemærkning flyver afsted. Der er en god
stemning, og alle samles nu for at høre, hvad
dagens arbejde går ud på, og man fordeler sig
efterfølgende i forskellige områder og bede,
som har behov for at blive tilset.
Der arbejdes, snakkes og grines, og indimellem kommer der folk gående eller trillende
gennem Kirkeparken. De standser op og
fortæller, hvor glade de er for parken, og hvor
flot, de synes, den tager sig ud.
Efter en god times tid bliver man råbt an, og
man samles nu for at få noget at drikke og
måske lidt at spise - ofte ved stedet, hvor amfiscenen skal have sin plads. Der kan man sidde
og nyde sin drikkelse, mens der
snakkes om mange forskellige ting.
Efter pausen arbejder man videre og i løbet af
formiddagen bliver parken flot.
Efter 2 – måske 3 timer skilles man – en

hyggelig formiddag er forbi.
Der er allerede en del, som har meldt sig til
Kirkeparkens Venner for at give et nap med, så
Kirkeparken kan fremstå æstetisk og velholdt,
men der er altid brug for flere, så har du lyst og
tid, er du meget velkommen til at deltage.
Bent Jakobsen er teamleder for Vennerne.
Han sms’er eller ringer rundt omkring dag
og tidspunkt for næste arbejdsformmiddag.
Måske har man ikke mulighed for at deltage
den dag. Så takker man bare nej, og kan så
deltage næste gang.
Hvis man ikke kan deltage i havearbejdet af
forskellige årsager, men gerne vil støtte arbejdet i Kirkeparken og f.eks. er god til at bage en
kage eller lign. til parkfolket en gang imellem,
er man også meget velkommen til at melde sig
til det.
Bent Jakobsen kan kontaktes på 30 29 89 17.
Vi glæder os til at se dig.
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Ny kordegn i Glamsbjerg Sogn
Efter ansøgningsrunde og samtaler med udvalgte ansøgere har menighedsrådet besluttet at
ansætte Lene Boger i en nyoprettet kordegnestilling på 13 timer. Glamsbjerg Sogn har jo siden
2006 haft stor glæde af en præstesekretær, som samtidig fungerede som menighedsrådets
sekretær. Men nu har rådet, i samarbejde med Assens Provsti, besluttet at ansætte en kordegn,
som vil få til huse på kirkekontoret i Glamsbjerg Sognehus. Lene Bogers arbejdsopgaver bliver,
foruden betjening af kirkekontoret, bl.a. personregistrering og sekretærfunktion for præst og
menighedsråd, samt varetagelse af administrativt arbejde og af kirkens kommunikation, f.eks.
annonceringer og hjemmeside. Lene Boger har solid erfaring med arbejdsgangene, med en
samtidig ansættelse som kordegn i Marslev og Birkende sogne. Vi byder Lene Boger hjerteligt
velkommen på arbejde i vores sogn fra d. 1. september.

Fakkeloptoget
Fredag den 27. november kl. 16.00
Andagt i Glamsbjerg Kirke
Glamsbjergs juletræ skal tændes – og det
indledes med, at adventstiden synges ind i
Glamsbjerg Kirke, hvor Korskolen deltager.
Efter andagten får vi udleveret en fakkel
og går i et langt optog mod Torvet. hvor
julemanden kaldes frem. På torvet tændes
juletræet, og mon ikke gode traditioner med
juleposer, glögg og æbleskiver også er i vente
i år?
Arrangementet foregår i samarbejde med
Foreningen Glamsbjerg.
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Drømmenes verden – godnatlæsning

Måske vi har fået læst godnathistorier som børn? Måske vi selv har læst for egne børn?
Den tid ud på aftenen, hvor tempoet helst skal være slowmotion, orden og regelmæssighed
har så stor betydning for at finde ro til natten. Den tid på aftenen, hvor der kan hviskes fortroligheder til den voksne. Den tid på aftenen hvor der udveksles små historier fra dagen, der gå på
hæld. Måske vi voksne også har behov for at genoptage godnatlæsningen?
Mød op i Glamsbjerg Kirke onsdag den 7. oktober kl. 19.00-19.45 til Godnat-læsning.
Vi skal høre “Mors Kraft” af Iben Krogsdal
Mød op i Køng Kirke onsdag den 11. november kl. 19-19.45 til Godnat-læsning.
Vi skal høre “Tanden” af Iben Krogsdal
Der kan bestilles kirkebil, hvis man bor i Glamsbjerg Sogn

Alle helgen
Frem til Reformationen i 1500-tallet mindedes man på allehelgensdag alle kristne helgener og
martyrer. Historien bag den kirkelige højtid var, at man fra tidlig tid i kirken noterede, hvornår
hellige mænd og kvinder var døde i løbet af årets dage. Da antallet af helgener oversteg antallet
af kalenderdage, rationaliserede man og begrebet Alle Helgen indført. På allehelgen blev alle helgener dermed mindet. Med reformationens indførelse afskaffedes dette særlige fokus på martyrer
og helgener. Der dannedes grobund for at alle menneskeliv har særstatus eller snarere er en del af
et større fællesskab.
Alle navnene på de, der er døde i sognet i årets løb, læses op ved begge tjenester. Med oplæsningen følger en tak til Gud for livet med andre mennesker, og det understreges, at levende og
døde ifølge kristendommen i tid og evighed er forenet i Kristus. Alle, der har skrevet under på en
dødsanmeldelse siden sidste Alle helgen, får tilsendt et brev om gudstjenesten.
Kirke og sogn - Glamsbjerg og Køng 11

Hvad gør du ved:
Jordemoderen anmelder et barns fødsel.
Hvis I forældre ikke er gift og ønsker fælles
forældremyndighed, skal I via www.borger.
dk indtaste en Omsorgs- og Ansvarserklæring senest 14 dage efter barnets fødsel.

Navngivning og dåb

Inden for barnets første 6 måneder skal
det navngives. Det kan ske ved dåb eller
ved navngivning. Ved dåb henvender man
sig til sognepræsten. Ved navngivning sker
det via www.borger.dk. Er man som barn
navngivet, kan man selvfølgelig efterfølgende blive døbt.

Konfirmation

Konfirmationsforberedelsen foregår på
7. klassetrin. På skolerne informeres om,
hvornår man kan tilmelde sig og hvordan.
Al øvrig information lægges på
www.glamsbjergkirke.dk
Man er selv ansvarlig for at trække oplysningerne dér. Konfirmation forudsætter
dåb.

Vielse

Ønsker I kirkelig vielse eller en velsignelse
af et borgerligt indgået ægteskab, så
kontakt sognepræsten. I forbindelse med
en vielse skal man via www.borger.dk indhente en prøvelsesattest, som på vielsesdagen højst må være 4 mdr. gammel. Det
er en god idé så tidligt som muligt at aftale
vielsesdato og tidspunkt.

Dødsfald

Ved dødsfald kontaktes sognepræsten,
med mindre man ikke ønsker gejstlig medvirken. Sognepræsten er begravelsesmyndighed og skal under alle omstændigheder
godkende den ønskede begravelsesform.
Det er vigtigt tidligt at kontakte præsten.
De fleste vælger også at bruge en bedemand. Præsten kan selvfølgelig kontaktes
allerede før et dødsfald og besøger gerne i
hjemmet eller på sygehus. Ligeledes er det
muligt for pårørende at få en samtale efter
begravelsen eller bisættelsen.

Samtale

Det er altid muligt af få en samtale med en
præst, enten i hjemmet, på sygehuset eller
i præstegården. Det er bedst at ringe og
aftale en tid med præsten.
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