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sted i verden, giver genlyd et andet sted. Alt 
hænger sammen og derfor betyder det alver-
den, hvad vi siger og gør, hvordan behandler 
vores jord, vores dyr – alt omkring os. Vi er 
Guds forvaltere af jorden, men vi er selv en del 
af den og hænger nøje sammen med den. Hil-
degard skrev en række værker, og de indeholdt 
betragtninger over livet og jorden og mennes-
kets plads i universet og, hvordan vi som men-
nesker kan fremelske livet i stedet for at øde-
lægge det.  
 
Hun skrev også en række medicinske værker 
med fokus på urternes helbredende virkning 
på både fysiske og psykiske sygdomme. Hen-
des værker bærer naturligvis præg af at være 
skrevet i 1100-tallet, men meget af hendes 
viden, hendes betragtninger og hendes åben-
baringer bliver læst med stor interesse i dag. 
Måske det netop er fordi mange interesserer sig 
mere og mere for denne helhedstænkning, 
både religiøse og ikke religiøse mennesker.  
 
I dag ligger der et kloster i Rüdesheim, som 
hedder ”Abtei Hildegard”, bygget i 1800-tallet. 
Her bor der benediktinernonner, og stedet bru-
ges både som kloster, retrætested, og 
forskningscenter.  
 
Hildegard døde i 1179, begyndte sit liv som 
nonne da hun var bare 13 år gammel på Klost-
ret Disibodenberg (i dag en spændene ruin at 
blive guidet rundt på), grundlagde senere klos-
teret Rupertsberg ved Bingen og slutteligt et 
mere på den anden side af Rhinen ved Rüdes-
heim. Ingen af disse klostre eksisterer mere.  
 
Jeg tror, vi kommer til at høre mere om Hilde-
gard og hendes tanker i de kommende år, da 
interessen for hende er stadigt stigende! 
 
Sognepræst Christina Phillipstatt 
 
 

Næsten efterår… 
 Så nærmer efteråret sig, og man må sige, at der 

har været meget sol og varme i år. Heldigvis 
har regn, sol og varmen passet nogenlunde ind 
i tidsplanen for høsten. Nogle steder har var-
men dog tørret så meget ud at der virkelig 
mangler vand – også her i Europa, hvor Rhinen 
flere steder mangler vand nok til at skibe kan 
fragte varer. Sidste år gik den over sine bredder 
på grund af voldsom regn og vandstigning.  
 
Selvom ikke alle er enige om det, så er det svært 
ikke at tænke på de klimaforandringer, som 
synes at ramme flere og flere steder i verden, og 
således også tættere og tættere på vores lille 
smørhul, Danmark. Er det tilfældigt eller der 
det vores skyld, at vejret og klimaet opfører sig 
mere og mere mærkeligt?  
 
På vores vores nylige Tysklandstur besøgte vi 
et efterhånden meget kendt sted, nemlig Disi-
bodenberg ved byen Rüdesheim (og Bingen), 
hvor der i 1100 tallet boede en Abbedisse, som i 
mange århundreder ikke var særlig kendt i 
Europa. Men da der de sidste 30 år har været 
tiltagende fokus på klima og på det ansvar vi 
har for vores jord, både indenfor og udenfor 
kirken, har hendes tanker fundet mere og mere 
interesse blandt mange forskellige mennesker. 
Hildegard af Bingen var hendes navn. Hun var 
det man kalder for kristen mystiker – men dog 
ikke forstået som noget mystisk, men som én 
der havde indsigt i Guds væsen – én der igen-
nem åbenbaringer fortalte om Guds plan for 
sin verden og sit menneske. Og den var som 
der står et sted i det gamle testamente, ”om lyk-
ke og ikke om ulykke”.  
 
Al den ulykke der er i verden er som følge af 
menneskets behandling af hinanden og den 
jord vi bor på. Mennesket og jorden hænger 
sammen, mennesket og universet hører også 
sammen. Mennesket er et mikrokosmos i et 
stort makrokosmos, og hvad der røres ved et 
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På vegne af Menighedsrådet 
 
Sommeren går på hæld og vi er meget tæt på, 
at være på vej ind i efteråret, når kirkebladet 
udkommer! 
 
Når vi ser tilbage på sommeren, har den til 
tider været både varm og usandsynligt tørt, – 
ja ind imellem, sukker man efter regn! 
I skrivende stund er landmanden i fuld gang 
med høsten. De store høst maskiner suser for-
bi her og der og kornvognene der er fyldt til 
randen med korn. Der siges, at det er et fan-
tastisk udbytte og priser der også ser lovende 
ud. Vi frydes på landbrugets vegne og noget 
der kommer os alle til gode! 
 
”Kunst i kirkerne og pilgrimsrute” 
Det har været en sommer, hvor der har været 
rigtig mange skønne tiltag i Norddjurs Prov-
sti. Det være lige fra dejlige kirkekoncerter 
med skønne oplevelser, udendørs gudstjenes-
ter forskellige steder, såsom i skove, ved 
strande og klinter m.v.  
 
Dernæst åbning af en spændende Pilgrimsru-
te, der fører os rundt på Djursland, til de 
smukkeste steder og med mulighed for, at 
sætte sig og nyde naturen og lade tankerne 
flyve fra sted til sted.  Igen i år har vi inviteret 
kunstnerne indenfor i kirkerne, for at få lejlig-

hed til også der, at vise deres smukke kunst 
frem. Det har været så smukke udstillinger og 
rigtig mange besøgende, så mon ikke det også 
bliver en gentagelse til næste år. 
 
Mange steder er der opstillet bord/bænke-
sæt, så man trygt kan sætte sig ned og lade 
hvilen falde på og nyde sin medbragte mad! 
 
I Gjerrild er der opstillet bord og bænke på 
græsarealet for enden af konfirmandstuen. 
(Vest-gavl en ved præstegården, hvor der er 
skiltning) og man er velkommen til at sætte 
sig ned. 
 
På vegne af sognene er vi i menighedsrådet 
taknemmelig for, at være en del af, at det har 
kunnet lade sig gøre, at få det op at stå. Stor 
tak til de frivillige, der har arbejdet med det 
igennem længere tid og ikke mindst tak til de 
sponsorer der har bidraget med økonomisk 
hjælp. 
 
Inga Klokkerholm,  
formand 
 

Kommende aktiviteter i kirker og konfirmandstue 
 
Den fælles sognehøjskole for Rimsø-Kast-
bjerg, Thorsø Høje, Gjerrild-Hemmed sog-
ne afholder: 
 
Højskoleformiddag  
Tirsdag 20. september kl. 10.00 - 13.00  
Rimsø Forsamlingshus,  
Rimsø Kærvej 11, 8500 Grenaa 
Peter Sørensen, fortæller om hvordan 14 
dages vandring i Sydgrønland fortsatte med 
14 års arbejde/fritid. Masser af oplevelser 
blandt Ilulissats kæmpe isbjerge, og hvor 
springende hvaler er en del af arbejdsdagen. 
Helikopter og skibe som budcyklen. Inspira-
tion til tidligere og kommende turister i Disco 
Bugten. Livet og oplevelser i Grønlands stør-
ste turistby ”Ilulissat (Jakobshavn)”. 
 

Entre: 40.- kr.  
Der serveres kaffe, småkager, øl og vand. 
 
PS: Husk madpakken! 
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Højskoleformiddag 
Tirsdag  22. november kl. 10.00 - 13.00 
Vi starter i Gjerrild kirke, hvor der varmes op 
til advent med sange og salmer. Efter kirken 
går vi over i konfirmandstuen, hvor Peter 
Danielsen medbringer egne salmer og sin 
guitar og Flemming Sørensen, der spiller på 
orgel og klaver, har sin violin med! 
 
Entre: 40.- kr.  
Der serveres æbleskiver til dette arrange-
ment. 
 
Alle er velkomne til at deltage og sæt allerede 
X i kalenderen. 
 
Koncert i Gjerrild kirke  
med Grenaa Gospelkor 
Torsdag 13. oktober kl. 19.00 
Grenaa Gospelkor, er et anderledes gospel-
kor, som spænder vidt genre- og repertoire-
mæssigt. 
 
Gospelkoret startede 28. marts 2019 i Grenaa 
Kirke på Djursland, hvor der mødte 80 sang-
glade mennesker op. Lige siden har koret 
vokset sig større, og på nuværende tidspunkt 
står der 115 korsangere på medlemslisten – 
men der er altid plads til flere såfremt det har 
interesse. 
 
Selvom koret stadig er ungt, har det allerede 
nu givet flere koncerter, medvirket til gudstje-
nester, og lokale kulturarrangementer. 
 
De har blandt andet i år sunget på plænen i 
Tivoli i København ved dette års Tivoli 
Gospelfestival 2022 – samt medvirket ved 

Kræmmergudstjeneste og afholdt egen kon-
cert til Gjerrild Kram Rock Jazz 2022. 
 
Koret er under ledelse af Grenaa sogns egen 
organist Christian Hemthurin Andreassen. 
Med sine 26 års erfaring inden for kor og kor-
ledelse, står han hver torsdag aften, med en 
stor entusiasme og glæde og dirigerer de 
fremmødte korsangere. 
 
Det er gratis at deltage og alle er velkommen.  
 
 
Høstgudstjenester 
Gjerrild kirke  
søndag 25. september kl. 11.00 
Hemmed kirke  
søndag 2. oktober kl. 11.00 
 
 
Spaghettigudstjenester  
i Gjerrild kirke 
Tirsdag 27. september og tirsdag 15. novem-
ber kl. 17.30. 
Kort børnegudstjeneste efter samme opskrift 
som tidligere ved sognepræst Christina Phi-
lipstatt, derefter går vi over i Præstegårdens 
konfirmandstue hvor der serveres lækker 
kødsovs og lagsagne. 
Kom og vær med  
– alle er velkommen! 
 
 
Stillegudstjeneste 
Hemmed kirke tirsdag d. 25. oktober kl. 
19.00 ved sognepræst Christina Philipstatt. 
Vi drikker en kop kaffe med småkage inden vi 
går hver til sit. 
 

Konfirmationer 
 

2023 
Gjerrild Kirke St. Bededag 5. maj. 
Hemmed kirke lørdag 6. maj. 
 

2024 
Hemmed kirke St. Bededag 26. april. 
Gjerrild Kirke lørdag 27. april. 
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Arrangement med præsterne Jens Førgaard og Christina Philipstatt 
Synes du, det der sker og siges i kirkerne er det rene volapyk,  
nonsens eller hokuspokus? 
- eller vil du bare blive lidt klogere på kristendom og kirkegang, så se med her! 
 
I min skoletid var jeg målmand på klassens 
fodboldhold. Mine kammerater mente, at 
nede bag i nettet gjorde Jens mindst skade. 
Skulle uheldet være ude og tæt på faretru-
ende, så skete der i de fleste tilfælde et 
under, at jeg fik fanget bolden! Men ved at 
ligge dernede i grønsværen og kigge op på 
skyerne, lærte jeg altså ikke noget som helst 
af om fodbold.  
 
Resultatet er, at jeg i mine 77 år endnu ikke 
forstår hvornår og hvorfor, der er offside, 
og jeg har kun mig selv og min dovenskab, 
at takke for min uvidenhed. 
 
Indrømmet.. jeg ved ikke alt om kristen-
dom og kirke – langtfra, men måske vi sam-
men kunne takle os ind på ”reglerne”, hvor-
for det er som det er i Guds hus? 
 
Christina Philipstatt er med på ideen og vil 
hjælpe. Menighedsrådet støtter op fuldt ud 
også med en kande kaffe og småkager. 
 

Vi mødes i konfirmandstuen i  
Gjerrild Præstegaard,  
torsdag 3. november kl. 19 - 21.00.  
 
Det er gratis at deltage. Kom som du vil og 
hvornår du vil, så vi sammen kan snakke os 
ind til en større glæde og fortrolighed med 
vores kristne kultur. 
 
Første gang vil jeg komme med et oplæg 
om altergang, nadver. Hvorfor knæler 
man? Går man til alters, fordi man har syn-
det? Og hvad med de svære gamle og snør-
klede ord osv? 
 
Har dette tilbud din interesse, har du for-
slag til emner, salmer, tro og gudstjenestens 
gang, det evige liv, eller hvordan det hele 
hænger sammen, så giv mig gerne et praj på 
mail:  
foergaard@nrdn.dk eller sms 3081 1623. 
 
Forhåbentlig på gensyn! 
Jens Førgaard 
 
 

Minikonfirmander 2022 
 
Også i år bliver der mulighed for at gå til mini-
konfirmand, hvis du går i 3. eller 4. klasse. 
 
Vi mødes om onsdagen kl. 12.20 når du får 
fri, 8 gange i alt.  
Første gang er onsdag  14. september. 
 
Trine kommer ned på skolen og henter hol-
det, og forældre afhenter selv i præstegården 
eller på skolen i sfo. Det finder vi ud af. Vi er 
færdige kl. 14.30. 
 
Trine kommer på besøg på skolen med en til-
meldingsseddel i løbet af uge 33. 
 
Man kan tilmelde sig på mail til: trine.t@gjer-
rild.net eller på tlf: 2047 6406, ligesom man er 
velkommen til at ringe/skrive, hvis man vil 
vide mere. 
 

Minikonfirmanderne medvirker gerne ved en 
gudstjeneste i løbet af efteråret. Tilbuddet er 
gratis, og man må også gerne gå igen, selvom 
man måske gik sidste år i 3. klasse. 
 
Undervisningen giver børnene kendskab til 
kirke og kristendom ud fra børnenes egne 
erfaringer og spørgsmål. Børnene for et 
grundlæggende kendskab til kirke og kristen-
dom gennem historier, leg, musik og kreative 
aktiviteter som drama, teater og tegning. 
Undervisningen er tilpasset  
børnenes alder og lægger op 
til spørgsmål og undren. 
 
Kirkesanger Trine Thorning  
står for undervisningen. 
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Babysalmesang 
 
Babysalmesang er et musikalsk og rytmisk til-
bud til de mindste børn og deres forældre 
eller en anden voksen. Her synger vi salmer 
og leger sanglege med børnene. Måske blæser 
vi sæbebobler, danser og spiller på instru-
menter for børnene, så de oplever kirkerum-
met og den danske salmeskat med alle sanser. 
Tilbuddet er for sognebørn (og babyer natur-
ligvis) fra Gjerrild-Hemmed og Thorsø-Høje 
sogne, og forestås af organist Flemming 
Sørensen og kirkesanger Trine Thorning. 
 
Alt er gratis – også kaffen efterfølgende. 
 

Hvis du har en baby i alderen 2-10 mdr. cirka 
(eller kender nogen der har!) der kunne tænke 
sig, at vi laver et hold, så henvend dig på mail 
til Flemming på mail: fsmusik91@gmail.com 
eller pb på messenger (fb) til Trine Thorning. 
(tlf. 2047 6406).  Så aftaler vi nærmere om, 
hvornår vi mødes.  
 
På kærligt gensyn. 
 
 

Sogne/provstitur til Oberammergau 
 
I august var jeg afsted som rejseleder på en 
sogne/provstitur til Oberammergau langt 
nede i Tyskland. Meget få kender byen. Til 
gengæld kender mange nabobyen Garmish 
Partenkirchen, fordi det er der, hvorfra der 
hver eneste nytårsdag bliver vist skihop.  
 
I Oberammergau er der en særlig tradition, 
der stammer tilbage fra 1634, dengang pesten 
hærgede i Europa. Mange døde og byens ind-
byggere bad nu indtrængende til Gud om at 
skåne byen for flere dødsfald. Til gengæld vil-
le de i al evighed hvert tiende år opføre for-
tællingen om ”Vor Herre Jesu Kristi lidelse, 
død og opstandelse”. Fra den dag af døde der 
rent faktisk ikke flere i byen, og indbyggerne 
har lige siden overholdt løftet.  
 
Passions(lidelses)spillet, som det kaldes, blev 
i 200 år opført på kirkegården ved kirken. 
Men rygtet om det smukke spil, spredte sig 
mere og mere og i det 19. århundrede, flyttede 
man til sidst spillet hen på byens plads hvor 
man i år 1900 byggede et stort teater til formå-
let. Det er således der, hvor spillet stadig i dag 
bliver opført. Der er plads til 5000 tilskuere, 
hvor der hele sommeren, fem gange om ugen 
stort set er fyldt op. Folk kommer i dag fra 
hele verden for at se det storslåede stykke. 
Der er op imod 2000 deltagere, som alle enten 
er vokset op i Oberammergau, eller har boet i 
byen i mindst 20 år.  
 

Det er som der står beskrevet et sted et ”Mys-
teriespil, der på dramatisk og samtidig medi-
tativ måde fremstiller Jesu lidelseshistorie. 
Mellem scenerne peger ”tableauer” med 
levende personer (der står så stille at man fak-
tisk er i tvivl om det er figurer) på begivenhe-
der i Det gamle testamente, der kan tolkes 
som parallelle begivenheder.  
 
Både spillets karakter, skuespillernes engage-
ment, musikken, sangen, kostumer bærer 
præg af en stor og flot professionalisme, og 
det på trods af det alle medvirkende er ind-
byggere i Oberammergau og ikke professio-
nelle. Det er en meget rørende og smuk ople-
velse. Det varer fem timer med en pause i 
mellem. I pausen går alle 5000 turister ud og 
spiser et sted i byen.  
 
Man kan selvfølgelig spørge hvordan selve 
Jesu lidelseshistorie kan være smuk. Det kan 
den, fordi den fortæller budskabet om Guds 
søn der ifølge vores kristne tro – kom med 
budskabet om at kærligheden, tilgivelsen og 
altforbarmelsen overvinder alt – også døden. 
 
I Oberammergau har de formået at fremstille 
det så æstetisk, så dybt og så bevægende, at 
det er værd, hvis man har muligheden, at 
opleve det mindst én gang i sit liv! 
 
Guds fred - Christina 
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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 kristent 
livssyn og lærer børnene at respektere hinan-
dens forskelligheder. At være spejder betyder 
godt kammeratskab, masser af friluftsliv 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  
Dorthe Svenningsen – Tlf. 2857 3668 
  
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: 
 
5. oktober og 17. november 2022 kl. 
19.00 i konfirmandstuen i Gjerrild 
Præstegård. 
 
Dagsordenreferater kan læses i opslags-
kasserne eller opslagstavle i og ved kir-
kerne.



Grefta Tryk, Grenaa

Gudstjenestetider i Gjerrild og Hemmed Kirker  
 

Dato             Dagens navn                                                   Gjerrild                         Hemmed 

11. sep.         13. s. e. trinitatis                                                                                      9.30 CP 

20. sep.         Spaghettigudstjeneste                                    17.30 CP 

25. sep.         15. s. e. trinitatis (Høstgudstjeneste)            11.00 CP 

02. okt.         16. s. e. trinitatis (Høstgudstjeneste)                                                   11.00 CP 

09 okt.          17. s. e. trinitatis                                              9.30 SM 

16. okt.         18. s. e. trinitatis                                                                                      11.00 JS 

23. okt.         19 s. e. trinitatis                                               11.00 CP 

25. okt.         Stillegudstjeneste                                                                                   19.00 CP 

30. okt.         20. s. e. trinitatis                                                                                      11.00 CP 

6. nov.           21. s. e. trinitatis - Alle Helgen                                                             16.00 CP 

13. nov.         22. s. e. trinitatis                                              11.00 CP 

15. nov.         Spaghettigudstjeneste                                    17.30 CP 

20. nov.         Sidste søndag i kirkeåret                                                                       11.00 SM 

27. nov.         1. s. i. advent                                                    11.00 CP 

4. dec.           2. s. i advent - De ni læsninger                     15.30 CP 
 
CP: Christina Philipstatt – JS: Jette Seidelin – SM: Sigrid Marcussen. 
 
Der tages forbehold for evt. ændringer (Læs kirkesiden i Lokalavisen) 
 
 
PS. Ved gudstjenester og kirkelige handlinger, er der skruet en smule ned for varmen på 
grund af de høje energipriser – tag derfor trøje eller jakke på eller med! 


