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Vi er ved at nærme os sommerlufte og som-
merdufte – milde vinde og blomsterflor alle 
vegne og ikke mindst de lyse og stjerneløse 
nætter. Der er ligeledes noget magisk over 
denne tid på året, hvor stjernerne omvendt 
skjuler sig bagved den lyse himmel, for når 
efteråret falder på, atter at vende tilbage for 
at blive klarere og klarere, som mørket 
tager til.  
 
Stjernerne er der, også bag de lyse nætters 
himmel. De lyser for os hver eneste nat – og 
de vidner om det ufattelige og uforståelige 
univers, som vi er en del af. Og i kirken 
synger vi, ”Du (Gud), som har tændt mil-
lioner af stjerner, tænd i vort mørke en tin-
drende tro; du er vort lys den der vogter og 
værner, os så vi sover i tryghed og ro”. 
 
Det er det, som jeg håber at konfirmander-
ne måske har oplevet (om end blot et 
glimt), at der er én derude bag den magiske 
stjernehimmel, der elsker dem og værner 
om dem, uanset hvad der end kommer 
dem for igennem livet. I kirkens rum får vi 
dette at vide søndag efter søndag, år efter 
år; vi hører det ved de største begivenheder 
i vores liv, som dåb, konfirmation, vielse og 
begravelse. Og uanset hvornår, eller i hvil-
ken sammenhæng konfirmanderne måske 
en dag vender tilbage til kirken, er det mit 
håb, at de stadig vil føle sig hjemme og 
trygge her. At kirken ikke er noget frem-
med, men faktisk er Guds hus – og dermed 
– også deres helt særlige sted! 
 
Christina Philipstatt 
 
 
 
 

Konfirmanderne indtager kirken 
 
I marts måned overnattede årets konfir-
mander i Gjerrild kirke. Man kunne selvføl-
gelig spørge sig selv, hvad det skulle til for? 
Det skulle til for at de unge mennesker fik 
en fornemmelse af hvad det vil sige at Guds 
hus – også er deres hus. Der findes en salme 
i Salmebogen, der hedder, ”Vi kommer til 
din kirke, Gud”, hvor det i første vers lyder 
det sådan:  
 
”Vi kommer til din kirke, Gud, 
og finder døren åben…” 
 
De fleste mennesker i dag – og måske har 
det i virkeligheden altid været sådan – 
oplever kirkerummet, om end de finder det 
smukt og fint, som noget fremmed, noget 
de aldrig helt bliver dus med. Nogle har 
måske kun oplevet det i forbindelse med en 
bisættelse, og forbinder det herefter ude-
lukkende med det. Andre har aldrig været i 
kirken og tror måske, at man skal være på 
en bestemt måde, for at høre til i kirkens 
rum.  
 
Mit ønske er at de kan føle sig hjemme der 
og ikke vægre sig ved det på nogen måder, 
hvad end grunden kunne være.  
 
Mange stjerner viste sig på himlen den nat, 
hvor vi overnattede, stjerner der lyste for 
dem og mindede dem om at Gud, som har 
tændt millioner af stjerner… at han vil byde 
mørket i verden trods – at han er … ”den 
der vogter og værner, lys i det mørke som 
kommer fra os”. Sådan står der i sidste vers 
af salmen, ”Du som har tændt millioner af 
stjerner”. Der er noget magisk over en sort 
himmel fyldt med stjerner. 
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På vegne af Menighedsrådet       Af Inga Klokkerholm 
 
Når kirkebladet udkommer, er vi næsten 
nået frem til første sommermåned, og vi 
kan alle glæde os over lyset er vendt tilbage 
til os, og ind imellem skinner solen og var-
mer så dejligt op, hvilket vi alle trænger til 
efter en lang corona vinter.  
 
Her i skrivende stund, er skovbunden hvid 
i sit fine look med de blomstrende Anemo-
ner.  
 
Det er ikke rart det vi nu er havnet midt i, 
med krig i Ukraine, menneskelige triste tra-
gedier læser vi om og ikke mindst, det vi 
ser på TV og alt hvad det medfører for alle, 
med voldsom stigende energi priser og 
ligeså på almindelige indkøb. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Januarstormen Malik: 
Den medførte stormskader mange steder 
og satte også sine spor her for Hemmed og 
Gjerrild. 
 
Ved Hemmed Kirke røg der tagsten af kir-
kens tag og ved Gjerrild Kirke røg uden-
dørslampen og gav overgang i hele syste-
met og stråtaget på ladelængen i 
præstegården, der er meget tynd i forvejen, 
lå der mange strå på gårdspladsen i præste-
gården. Opgaverne er nu udbedret af hånd-
værkere, men meget administrativ medfør-
te det vedrørende Skadeanmeldelse til 

Folkekirkens forsikringsenhed/aftaler og 
meget andet. 
 
Et travl forår med forskellige aktiviteter, 
såsom koncerter, menighedsmøde, højsko-
leformiddage og mødeaktivitet.                                          
 
Vi skal være glade for, at den mulighed er 
der og ikke mindst, at kirkens præst og per-
sonaler står klar, til at medvirke ved disse 
skønne oplevelser inden for hver deres felt. 
Og især bliver det sat stor pris på det efter 
den lange nedlukningsperiode og begræns-
ninger på deltagerantal i forbindelse med 
denne Corona. 
 
Ændringer i menighedsrådet,  
hvor suppleanten indtræder 
Da Susanne Damborg Sørensen, har med-
delt, at hun har sagt ja til en stilling på 
Grønland inden for den grønlandske Soci-
alstyrelse, der strækker sig over det næste 
halvandet års tid og rejser her først i maj 
måned, bliver det nødvendigt at indkalde 
suppleanten, til at indtræder i rådet.  
 
Vi kan derfor sige velkommen til Dorthe 
Svenningsen, der har sagt ja til at indtræde 
og glæder os meget, til samarbejdet med 
hende.  
 
Vi ønsker Susanne en rigtig dejlig og ind-
holdsrig tid på Grønland, og ser frem til at 
høre Susanne fortælle om opholdet der, og 
uden tvivl, har flotte billeder med hjem fra 
den grønlandske natur! 
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Kommende aktiviteter i kirker og konfirmandstue 
 og i den frie natur! 
 
Kræmmergudstjeneste: 
Søndag den 26. juni kl. 10.00 i festteltet på 
Gjerrild sportsplads 
Kom og vær med til en festlig gudstjeneste 
i teltet og få en hyggelig og god start på en 
skøn festdag i Gjerrild. 
 
Der vil være spændende musik deltagelse 
og sognepræst Christina Philipstatt står for 
prædikenen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gudstjeneste på festpladsen i 
Gjerrild Skov 
Anden pinsedag, mandag den 6. juni kl. 
11.00. 
Under den blå himmel og med pinsesolens 
varme stråler, midt i den grønne skov fejrer 
vi Helligånden og foråret ved en festlig 
gudstjeneste. 
 
Efter gudstjenesten, vil vi sammen nyde 
den medbragte mad, drikkevarer og kaffe.  
 
Husk at medbringe et tæppe eller stol. 
 
I tilfælde af regn flyttes gudstjenesten til 
Gjerrild Kirke. 
 
Velkommen til alle! 
 
 

”Kunst i kirken” 
Nu er det en realitet at ”Kunst i Kirken” 
holder fernisering i 11 kirker i Fornæs pas-
torat den 1. juli 2022, umiddelbart efter pil-
grimsruten ”Sankt Gertruds Sti ” er blevet 
indviet. 
 
Detaljer vil fremgå på kirkesiden i Lokal-
avisen. 
 
Vi er meget glade for, at der er kunstnere 
der har takket ja til at udstille i kirkerne, og 
vi har fået økonomisk støtte fra Nordea - 
fonden, Norddjurs kommune, Djurslands 
Turistforening og HSM Industri A/S. 
 
I Gjerrild Kirke bliver det kunstner Lars 
Kalmar Kastanje der udstiller, og i Hem-
med Kirke udstiller kunstner Torben Harbo 
og vi tør godt love, at der er noget at glæde 
sig til. 
 
Kirkerne vil fra 1. juli og frem til 7. august 
være åbne alle dage fra kl. 10.00 – 16.00, 
hvor der er mulighed for at opleve udstil-
lingerne. 
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Sankt Gertruds Sti 
 
Fredag den 1. juli 2022 kl 15.00 åbner Pil-
grimsvandringen "Sankt Gertruds Sti" ved 
Grenaa kirke. 
 
Ruten er blevet udarbejdet  gennem et sam-
arbejde på tværs af flere menighedsråd i 
Fornæs Pastorat. I forbindelse med den 
officielle åbning vil der være en større cere-
moni med taler, musik og snoreklipning 
osv. Der arbejdes stadig med de sidste 
detaljer. Det endelige program for dagen vil 
blive annonceret på kirkesiden i lokalavi-
sen.  
 
Pilgrimsvandringen udgår fra  Sankt Ger-
truds Kirke i Grenaa, der i daglig tale kal-
des Grenaa kirke. Sankt Gertrud var blandt 
andet kirkebygger og de rejsendes beskyt-
ter. Hun var kendt for at holde hånden over 
dem, der færdedes på rejse. Af samme 
grund vendte man sig til Sankt Gertrud for 
at få hjælp på rejser både her i livet, men 
også på den sidste rejse efter døden. 
 
Pilgrimsruten på ca. 80 km., der går mellem 
14 kirker, 1 kirkeruin og 1 kirkeskov i For-

næs Pastorat. Ruten er delt op i 16 etaper. 
Etaperne går fra kirke til kirke. Langs ruten 
finder du også unikke kulturhistoriske ste-
der. 
 
Du kommer primært til at gå ad gamle his-
toriske stier, småveje, gennem skove, samt 
langs klinter og strande. På din Pilgrim-
sfærd møder du således områdets forskelli-
ge landskaber. 
 
Vi håber, din vandring vil give anledning til 
refleksion og eftertanke. 
 
 

Støttekoncert for Ukraine 
 
Tirsdag den 22. marts blev Gjerrild kirke 
fyldt med musik til støtte for det krigshær-
gede Ukraine. 
 
Kirkens eget lille voksenkor sang salmer og 
sange, hvor Peter Danielsen fra Rimsø sang 
og spillede Leonard Cohen, efterskolens 
musikhold gav den gas med smukke num-
re, Claus Monrad bidrog med guitar og et 
par skønne sange, bl.a. Frit land af Carl 
Emil Petersen, en ny klassiker i Højskole-
sangbogen. 
 
Også en lille håndfuld konfirmander tænd-
te et lys og sang ”This little light of mine”. 
Imellem de musikalske indslag blev der 
læst bønner af præsten. 
 

Alt i alt blev det en bevægende aften med 
stor tilslutning og et håb om, ved indsam-
lingen, at have gjort bare en lille forskel for 
mennesker i nød. Tak til alle jer der kom, og 
tak til menighedsråd og medvirkende for 
hurtig og beslutsom organisering og tilslut-
ning. 
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Hvor henvender jeg mig? 
 
Fødsel: 
Anmeldes af sygehuset eller jordemoder. Har der 
ikke medvirket en jordemoder ved fødslen, påhvi-
ler det forældrene at anmelde fødslen til: 
 
Grenaa kirkekontor, Nørregade 1, træffetid man-
dag til fredag 10.00-13.00 og torsdag 15.00-17.00, tlf. 
8632 1415, mail grenaa.sogn@km.dk  
 
Omsorgs- og ansvarserklæring, navneændring  
og navngivning:  
Foretages fremover på www.borger.dk. Er der brug 
for en attest rettes henvendelse til Grenaa kirke-
kontor (se ovenfor) 
 
Dåb med navngivelse: 
Henvendelse sker til Grenaa kirkekontor (se oven-
for), som kan oplyse om hvornår der er gudstjenes-
te i den ønskede kirke. Kirkekontoret er også her, 
hvor al henvendelse sker med oplysning om bar-
nets navn, CPR nummer, adresse , samt navne og 
adresser på 2-5 faddere, der alle skal være døbt. 
 

Vielse: 
Henvendelser vedrørende vielse i Fornæs Pastorat, 
som Gjerrild og Hemmed kirker er en del af, sker til 
Grenaa kirkekontor (se ovenfor). Der udfyldes 
desuden en ægteskabsbegæring med henblik på 
udfærdigelse af prøvelsesattest, der skal afleveres 
til Grenaa kirkekontor sammen med navne og 
adresser på to vidner. Attesten må ikke være mere 
end fire måneder gammel på vielsestidspunktet. 
 
Dødsfald: 
Henvendelse sker til Grenaa kirkekontor igennem 
en bedemand eller personligt med henblik på afta-
le om bisættelse/begravelse 
 
Sognepræst: 
Christina Philipstatt, Krogen 1, 8500 Grenaa 
Tlf. 8638 4015 - 2910 3237 – Mail: cph@km.dk 
 
Kontor: Præstegården 
 
Telefonisk aftale eller på mail. 
 
Kontaktes gerne i forbindelse med sygdom i hjem-
met: Her rettes tlf. til 8638 4015 - 2910 3237. Det er 
også muligt at maile: cph@km.dk  
 
 

Babysalmesang i Gjerrild Kirke 
Så prøver vi til igen med at lave babysalme-
sang i kirken. 
 
Har du en lille dreng eller pige mellem 2 og 
10 måneder (cirka), vil vi gerne tilbyde sal-
mesang, sæbebobler, dans og bjælder i en 
hyggelig times tid med dig og din baby i 
vores smukke kirkerum. 
 
Vi plejer at runde af med en kop kaffe/the 
og et stykke frugt. 
 
Det foregår tirsdage fra kl. 10.30. Flem-
ming, organist og Trine, kirkesanger står 
for programmet. Det er gratis at deltage. 
 
Du kan henvende dig på mail til fsmu-
sik91@gmail.com eller trine.t@gjerrild.net 
med spørgsmål om opstart og tilmelding. 
 
Vi glæder os til at høre fra dig! 
 

Den fælles sognehøjskole for 
Thorsø Høje, Gjerrild-Hemmed, 
Rimsø-Kastbjerg 
I foråret er der afholdt skønne og hyggelige 
højskoleformiddage i henholdsvis Gjerrild 
og Voldby og bestyrelsen har allerede plan-
lagt to arrangementer i efteråret der afhol-
des som følgende: 
 
Tirsdag den 20. september 
Peter Sørensen fortæller og viser billeder 
fra Illuisat fjorden i Grønland, hvor han sej-
ler med passagerer og turister hver som-
mer.  
 
Tirsdag den 22. november  
Adventsarrangement med hygge og sang. 
Læs gerne annoncen på kirkesiden i lokal-
avisen og på Facebook! 
 
 

Konfirmation 2023: 
Gjerrild kirke:  
St. Bededag den 5. maj 
Hemmed kirke:  
lørdag den 6. maj 
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KFUM-spejderne 
Fornæs gruppe 
 
Junior 5. - 7. klasse 
Tirsdage 19-20.30 
 
Kontaktperson:  
Thomas Olesen,  
tlf. 8633 2238 
 
Spejdere: 5. - 7. kl.: Tors. 19.00 - 21.00 
Kontaktperson: Anne Mette Andersen,  
tlf. 8633 2147 
 
Sted: Spejderhuset, Grenaavej 33,  
Tornled, Veggerslev 
 
Som KFUM spejder arbejder vi ud fra et kris-
tent livssyn og lærer børnene at respektere 
hinandens forskelligheder. At være spejder 
betyder godt kammeratskab, masser af fri-
luftsliv og gode oplevelser for livet.  
 
Kom og vær med! 
 

Vær med til at holde liv i vores 
spejdere. Send jeres børn til Fornæs 
KFUM og KFUK (cit. Christina P).

Praktisk info 
 
Sognepræst: 
Christina Philipstatt 
Tlf. 8638 4015 - 2910 3237 
Mail: cph@km.dk 
 
Grenaa Kirkekontor - Tlf. 8632 1415 
 
Adm. graver ved Gjerrild og Hemmed kirker 
Solveig Møller Pedersen 
Træffes bedst tirsdag-fredag 
Tlf. 2173 6084 
graverkontoret@gjerrild.net 
 
Gravermedhjælper ved  
Gjerrild og Hemmed kirker 
Anne Marie Søndergård Krogh 
Tlf. 2960 2986  
 
Gravermedhjælper ved Gjerrild kirke 
Malene Iversen 
 
Gjerrild-Hemmed Menighedsråd 
Formand Inga Klokkerholm 
Tlf. 8638 4097 – 4010 3215 
Næstformand Lisbeth Wehner 
Tlf. 6128 6546 
Kontaktperson Janne Martinussen 
Tlf. 5123 8539 
Kirkeværge (Gjerrild) Jens Jørgen Jensen 
Tlf. 5237 2243 
Kirkeværge (Hemmed) John Møller 
Tlf. 2279 6103 
Sekretær Anne Vibeke Vogel Hansen 
Tlf. 5366 1980 
 
Præstegårdsudvalget: 
Formand John Møller - Tlf. 2279 6103 
Lisbeth Wehner - Tlf. 6128 6546  
Susanne Damborg Sørensen - Tlf. 4018 5677 
  
Organist ved Gjerrild og Hemmed Kirker 
Flemming Sørensen - Tlf. 2251 5492 
 
Kirkesanger ved begge kirker 
Trine Thorning - Tlf. 20 47 64 06 
 
Kirkebil: Landtaxa - Tlf. 2020 4660  
 
Kirkeblad: 
Udgives af menighedsrådet 
Tegninger:  
Kristian Jensen,  
Gjerrild 
Tryk: Grefta Tryk,  
Grenaa

Menighedsrådsmøder: 
 
Næste menighedsrådsmøder: 
 
8. juni og 16 august 2022 kl. 19.00 i kon-
firmandstuen i Gjerrild præstegård. 
 
Dagsordenreferater kan læses i opslags-
kasserne eller opslagstavle i og ved kir-
kerne.
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Grefta Tryk, Grenaa

Gudstjenestetider i Gjerrild og Hemmed Kirker  
 

Dato             Dagens navn                                                   Gjerrild                         Hemmed 

05. juni         Grundlovsdag - Pinsedag                                                                     11.00 CP 

06. juni         2. pinsedag - Fælles friluftsgudstjeneste     11.00 CP (Gjerrild Skov) 

12. juni         Trinitatis                                                                                                   11.00 CP 

19. juni         1.s.e. Trinitatis                                                 11.00 CP 

26. juni         2.s.e. Trinitatis - Kræmmergudstjeneste                                              10.00 CP  

10. juli          4.s.e. Trinitatis                                                 11.00 CP 

17. juli          5.s.e. Trinitatis                                                                                         11.00 JS 

24. juli          6.s.e. Trinitatis                                                 9.30 JS 

14. august    9.s.e. Trinitatis                                                 11.00 CP 

21. august    10.s.e. Trinitatis                                                                                       11.00 CP 

25. august    Stillegudstjeneste                                                                                   19.00 CP 

28. august    11.s.e. Trinitatis                                                9.30 CP 
 
CP: Christina Philipstatt – JS: Jette Seidelin. 
 
Der tages forbehold for evt. ændringer (Læs kirkesiden i Lokalavisen) 
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