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Fødsel

Sognepræst: Anja Damkjær True, kbf
Bodebjergvej 2, Køng, 5620 Glamsbjerg
Tlf.: 64 72 10 74 • adt@km.dk
Mandag fri.
Sognepræst: Leni Ulla 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)
Tlf.: 40 31 25 24 • glamsbjerg.kirke@mail.dk

www.glamsbjergkirke.dk
www.koengkirke.dk
Har man lyst til at bidrage til sognets menighedspleje, kan man benytte Mobilepay: 45137
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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

Konfirmation sker i 7. klasse og undervisningstidspunkt er aftalt
med de forskellige skoler. Tilmelding til undervisning sker på
kirkens hjemmeside først i juni. Der afholdes orienteringsmøde
for forældre og konfirmander i forbindelse med undervisningsstart. Alle kan blive konfirmeret i deres sogns kirke.

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.

Konfirmation - det modige valg!
Det er tid til at sige: ”VELKOMMEN” til de nye
konfirmander. Det er altid en fornøjelse at finde ud af,
hvem der træder ind i kirkens rum, når konfirmandforberedelsen tager sin begyndelse i september måned.
Sommerferien er afsluttet og et nyt skoleår tager sin
begyndelse: Nogle har skiftet skole, nogle er flyttet og
andre kommet til. Nye og gamle ansigter skal finde
deres rolle i klassen. Nogle begynder skoleåret med
forventning, andre med angst og bæven. Nogen har taget beslutning om at følge konfirmationsforberedelsen
med henblik på konfirmation, andre er i tvivl.
I er velkomne både med jeres klarsyn og jeres tvivl – for
sådan er menneskelivet. Men pudsigt nok så er der en
forventning om, at konfirmander er klare i spyttet, når
det gælder deres trosforhold. Der er en forventning om,
at hvis ikke konfirmanderne er klare i spyttet på deres
trosforhold, så bliver de konfirmeret fordi flertallet
gør det; fordi traditionen tilsiger det; fordi gaverne og
festen trækker.
Hvordan ville det se ud, hvis alle vi andre blev stillet på
skafottet og skulle redegøre for vores tro?
Konfirmationsforberedelsen giver indblik i det ”ja”,
Gud hver dag møder os med i vores menneskelige

grundvilkår - i tvivlen, sorgen og afmagten, i vores
glæde, hengivenhed og medmenneskelighed.
Fuldstændig som vi møder Gud i nadverens fællesskab. Gud lader os ikke stå alene, omend ensomhed,
frustrationer og spørgsmål om mening med livet
og tilværelsen kan overfalde os som en tung sten. I
den evangelisk-lutherske kirke – og det vil så også
sige i vores folkekirke – er det centrale, at Gud er
nærværende i det menneskelige liv. Og ligesom Gud
gik ind i den menneskelige historie som Jesus Kristus,
sådan er den opstandne Kristus tilstede i ordets forkyndelse ved gudstjenesten, ved dåben og ved nadveren.
Han er derfor også i brødet og vinen, som gives til syndernes forladelse – det at turde erkende og vedkende
sig, at vi IKKE altid selv skal eller kan give tilværelsen
mening, forstå verden eller andre mennesker. At have
mod til at overlade noget af os selv til Gud og lade Ham
få plads i tilværelsen. Det er det modige valg!
Velkommen til de nye konfirmander.
Alle er velkomne!

Anja Damkjær True

Forside:
I min søgen efter dette blads forside var jeg bl.a. omkring Galleri-Rasmus’ hjemmeside. Her fandt
jeg et maleri af Ole Fick. Her er da virkelig frit spil for fantasien. Maleriet kalder han ”Distraktion” og også ”et spørgsmål om smag”. Ole Fick er en multikunstner, der både begår sig indenfor
musikken, grafikken og malerkunsten. I mere end 20 år har han optrådt som komiker. Men Ole Fick
er også billedkunstner. Faktisk er han uddannet som grafiker og tegner på Akademiet for Fri og
Merkantil Kunst.
I Wikipedia, den frie encyklopædi, kan man bl.a. læse, at Ole Fick siden slutningen af 1960’erne
været guitarist/forsanger i bandet Burnin’ Red Ivanhoe. Han har sideløbende med sin musikalske
karriere medvirket i en lang række børneprogrammer, bl.a. Ude på Noget, Hvorfor Uglen I Hulen
samt leveret stemmen til den danske udgave af Postmand Per. På www.olefick.dk kan man se mange,
mange spændende malerier. Tak til Ole Fick for at vi må bruge maleriet på kirkebladets forside.
Laila Venås
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Det sker

Søndag den 1. september kl. 14.00

Tirsdag den 10. september kl. 10.30

Annette Jørgensen, sognepræst i Stenløse-Fangel og
Lumby-Stige, vil fejre gudstjeneste i Køng Kirke søndag den 1. september kl. 14.00. Til andagten i kirken vil
det være ”afmagtens mysterium”, Annette Jørgensen vil
komme ind på med inddragelse af passager fra Martin
A. Hansens novelle ”Åsynet”.

Tirsdag den 10. september fejres Høstgudstjeneste i
Glamsbjerg Kirke. Der serveres kaffe og kage i kirken
efterfølgende. Kirken vil være pyntet og selve gudstjenesten vil vare ca. 30 minutter. Alle er velkomne.

Sensommermøde i Køng Kirke og konfirmandstue

Efter kaffe og kage i konfirmandstuen holder Annette
Jørgensen et oplæg om Martin A. Hansen. Hun skriver:
Jeg har gennem de senere år interesseret mig meget for
Martin A. Hansen. Han er godt nok efterhånden en
bedaget herre (1909-55), men han skrev ind i en spændende tid – op igennem 1940´erne især - og tog fat på
store eksistentielle spørgsmål. Så på baggrund af tanken
om at: ”Kraften fuldbyrdes i afmagt” – en påstand,
eller et synspunkt, som spiller en stor rolle i Martin A.
Hansens noveller og for så vidt også i hans romaner,
vil jeg fortælle om ”Høstgildet”, ”Paaskeklokken” og
”Løgneren”, og jeg vil sideløbende gengive noget af
Martin A. Hansens biografi, ikke mindst hans interesse
for Søren Kirkegaard, som er en vigtig baggrund for
hans tankegang og kristendomsopfattelse.

Høstgudstjeneste i Glamsbjerg Kirke
med kage og kaffe

Søndag den 15. september fejres Høstgudstjeneste i
Køng Kirke kl. 11.00 med efterfølgende servering af
pølser og brød.
Tak og skabelse er fælles for de to gudstjenester.

Søndag den 15. september kl. 11.00
Høstgudstjeneste i Køng Kirke

Høstgudstjenesten er ikke en kirkelig højtid med fast
plads i kirkeårets kalender eller liturgi. Alligevel fejrer
vi høstgudstjeneste og den placeres ofte i perioden 1.
september til 4. oktober. Den periode kan kaldes ”skabelsesperioden”, hvor man kan glæde sig over jordens
mangfoldighed og fokusere på vores ansvar over for
Guds skaberværk. Vi fejrer høstgudstjeneste i rette
rammer og fokuserer med tak på jordens frembringelser. For musikken står Rosinante og Poul Lendal.
Menighedsrådet byder efterfølgende på pølse og brød,
som Lions Club Glamsbjerg står for. Vel mødt!
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De nye konfirmander og deres forældre er særligt
inviteret. Det er en god måde at byde konfirmanderne
og deres familier ind i et eksisterende fællesskab.

Søndag den 6. oktober kl. 9.30

Gudstjeneste i Glamsbjerg Kirke og Røde Kors
Landsindsamling
Ved gudstjenesten den 6. oktober i Glamsbjerg Kirke
kl. 9.30 samler vi ind til Røde Kors, da de netop denne
søndag har deres store landsindsamling.
Fra Røde Kors´ hjemmeside står der:
”Årets landsindsamling går til mennesker uden et hjem.
ALLE har brug for et hjem. Et sted at høre til. Et sted at
finde ly og beskyttelse.”
Et hjem, ly og beskyttelse – det er genkendeligt og nødvendigt om man bor i Danmark eller på den anden side
af kloden. Så har du lyst til at gå en tur som indsamler,
så tilmeld dig i vores lokale Røde Kors butik eller på
Røde Kors´ hjemmeside.
Årets konfirmander har fået en særlig opfordring til at
gå en rute – se hjemmesiden www.glamsbjergkirke.dk
og udfyld ”kontrakten”

Vi fortsætter i Konfirmandstuen med mere sang. Da det
er en af ”Spil Dansk-dagene”, vil der også blive lejlighed
til at synge en række danske sange. Både Claus Berg og
Bent Nielsen medvirker. Der bydes på lidt at spise og
drikke ifm. arrangementet, som forventes afsluttet kl.
ca. 21.30. Alle er velkomne. Arrangementet er gratis.

Søndag den 3. november
Allehelgen

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 der var så mange helgener,
at der ikke var plads til dem alle i kalenderåret, lavede
man i kirken Allehelgensdag, hvor de kunne blive
mindet i samlet flok. Med reformationens indførelse
afskaffedes dette særlige fokus på martyrer og helgener,
og der dannedes grobund for at alle menneskeliv har
særstatus eller snarere er en del af et større fællesskab.
Ved allehelgensgudstjenesten i både Glamsbjerg og
Køng kirker læses alle navnene på dem, der er døde i
sognet i årets løb. 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 Allehelgen, får tilsendt et brev om gudstjenesten.

Tirsdag den 19. november kl. 19.00-19.45
Drømmenes verden – godnatlæsning i Køng Kirke

Onsdag den 30. oktober kl. 19.00
Sangaften i Køng Kirke og konfirmandstue

Tidligere forstander ved Glamsbjerg Fri- og Efterskole,
Søren Henriksen, er ”vært” og formidler til en sangaften i Køng Kirke i forbindelse med Lutherdagen.

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,
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hvor der kan hviskes fortroligheder til den voksne. Den
tid på aftenen, hvor der udveksles små historier fra
dagen, der går på hæld.
Måske vi voksne også har behov for at genoptage godnatlæsningen? Vi skal høre forfatteren og salmedigteren
Iben Krogdals ”Hjertet” og synge et par aftensalmer,
og således føres vi ind i drømmenes verden. Mød op i
Køng Kirke tirsdag den 19. november kl. 19.00-19.45
til godnat læsning. Der serveres lidt sødt.
Der kan bestilles kirkebil.

Søndag den 24. november kl. 19.00
Vælg-selv-salmer i Glamsbjerg Kirke

Vi afslutter kirkeåret i Glamsbjerg Kirke, hvor DU har
mulighed for at vælge salmerne. Har du en yndlingssalme, så mød op og lad os synge den sammen. Hvis du
har lyst, er der lejlighed til at fortælle os andre, hvorfor
denne salme har særlig betydning for dig.
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Fredag den 29. november kl. 16.00
Andagt i Glamsbjerg Kirke

Glamsbjergs juletræ skal tændes – og det indledes
med, at adventstiden synges ind i Glamsbjerg Kirke,
hvorefter man går i fakkeltog til juletræet på torvet.
I kirken deltager Kirkernes Korskole. Derefter fakkeltog
med børn og voksne, hvor alle må være med. Og på torvet juletræet, der tændes, og mon ikke gode traditioner
med juleposer, glögg og æbleskiver også er i vente i år?
Arrangementet foregår i samarbejde med Foreningen
Glamsbjerg.

Fredag den 6. december kl. 17.00

Pensionistforeningens julekoncert i Glamsbjerg Kirke

Torsdag den 12. december kl. 19.00
Julekoncert/Lucia i Køng Kirke

Konfirmationsforberedelse 2019-2020
Du kan nå det endnu! Hvis ikke du har fået dig tilmeldt
konfirmandforberedelsen, så skynd dig at tilmelde dig.
Det sker på vores hjemmeside www.glamsbjergkirke.dk
På fanen ”Konfirmation 2020” står bl.a. følgende:
”Klik på TILMELDING for at tilmelde dit barn til konfirmationsforberedelse og konfirmation med NemID.
Ved fælles forældremyndighed skal begge forældre give
samtykke til tilmeldingen. Du kan tilmelde dit barn
inden 5. juni året før konfirmationen.
VIGTIGT: Skolerne i Glamsbjerg Sogn har mange
elever, der kommer fra andre sogne. Hvis du ønsker
konfirmation i Glamsbjerg Kirke eller Køng Kirke og
kommer fra andre sogne, skal du i kommentarfeltet
skrive ”Ønsker konfirmation i Glamsbjerg Sogn”. Her
må du også meget gerne skrive, hvilken skole den kommende konfirmand går på, og hvilken kirke, der ønskes
konfirmation i.
Konfirmandforberedelsen for konfirmander fra
Glamsbjergskolen: De konfirmander, der er tilmeldt
konfirmation i Glamsbjerg Kirke, forberedes af Anja. Vi
mødes første gang onsdag den 11. september kl. 8.10
i Glamsbjerg Kirke. De konfirmander, der er tilmeldt
konfirmation i Køng Kirke eller Flemløse-Søby kirker,
som går på Glamsbjergskolen, forberedes af Leni. Den
første gang skal I mødes med sognepræst Leni Hansen
i Flemløse Sognegård kl. 8.30, også den 11. september.
Leni Hansen kan kontaktes for yderligere oplysninger
på 64 72 10 23 eller på luha@km.dk
Konfirmandforberedelsen for konfirmander fra Glamsbjerg Fri- og Efterskole begynder torsdag den 12. september kl. 8.30 i Glamsbjerg Kirke.

Konfirmandforberedelsen for konfirmander fra Køng
Idrætsfriskole begynder fredag den 12. september kl.
8.30 i konfirmandlokalet i Køng.
For alle konfirmander gælder det, at I skal begynde at
gå i kirke. Det er noget særligt at mødes søndag morgen
i kirke til musik, fællessang og en udlægning af et
stykke fra Bibelen. Gudstjenestens rytme vil med tiden
blive en del af jeres rytme søndag morgen. I inviteres
til særlige gudstjenester og arrangementer. Herom kan
I læse på hjemmesiden under fanen ”Konfirmation
2020”. Ude til venstre kan I klikke på den skole, I går på.
Gudstjenesterne er obligatoriske for de konfirmander,
der går til konfirmationsforberedelse hos Anja, men
alle er naturligvis velkomne.

Konfirmationsdatoer 2020
Glamsbjergskolen:
Køng Kirke, Bededag fredag den 8. maj
Glamsbjergskolen:
Glamsbjerg Kirke, lørdag den 9. maj
Glamsbjerg Fri- og Efterskole:
Glamsbjerg Kirke, søndag den 10. maj
Køng Idrætsfriskole:
Køng Kirke, Bededag fredag den 8. maj
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Kalender
Glamsbjerg
1. september

11. søndag efter trinitatis

8. september

12. søndag efter trinitatis

Køng
14.00
Sensommermøde

19.00* LH
10.30* ADT
Høstgudstjeneste
Kirkekaffe
11.00* ADT
Høstgudstjeneste

15. september

13. søndag efter trinitatis

22. september

14. søndag efter trinitatis

10.30* YL

24. september

11. søndag efter trinitatis

17-17.37 ADT
Hverdagsandagt

29. september

15. søndag efter trinitatis

3. oktober

Morgensang

9.30-9.50 ADT

6. oktober

16. søndag efter trinitatis

9.30* ADT
(Indsamling til Røde Kors)

13. oktober

17. søndag efter trinitatis

9.30* LH

9.30* LH
9.30* ADT
Kirkekaffe

20. oktober

18. søndag efter trinitatis

27. oktober

19. søndag efter trinitatis

19.00* LH

30. oktober

Syng dansk aften

19.00

1. november

Morgensang

3. november

Allehelgensdag

10. november

21. søndag efter trinitatis

17. november

22. søndag efter trinitatis

19. november

Læsning

9.30-9.50 ADT
14.00* ADT

16.00* ADT
11.00* ADT
Kor medvirker

11.00* ADT
Kirkekaffe
19.00-19.45 ADT

24. november

Sidste søndag i kirkeåret

19.00 ADT
Vælg selv salmer

29. november

Andagt ifm. juletræstænding

16.00 ADT
Korskolen medvirker

1. december

1. søndag i advent

9.30 ADT

5. december

Morgensang

9.30-9.50 ADT

8. december

2. søndag i advent

15. december

3. søndag i advent

11.00* ADT
Kirkekaffe

10.30* ADT
9.30* LH

ADT: Sognepræst Anja Damkjær True / LH: Sognepræst Leni Ulla Hansen / YL: Yrsa Ludvigsen
*Gudstjenester med altergang.
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.

Deslers Grafisk Hus | Tlf. 6471 4809 | deslers.dk

10. september

