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Det lykkes ikke altid, indimellem går det hele 
i stykker både omkring os og indeni. Det er 
derfor vi netop er urolige, for vi ved at alt det 
vi ønsker enten skal være til stede, eller fra-
værende i vores liv, at det ikke altid bliver 
som vi havde håbet på.  
 
Jesu disciple blev slemt skuffede, da det viste 
sig at den mand de havde håbet på og sat al 
deres lid til, at han endte med at blive taget til 
fange, lemlæstet og dræbt af Romermagten.  
 
Længe inden det skete havde de været frygte-
lig urolige for om ham, som de havde forladt 
alt for at følge, var en kæmpe fiasko. Og 
Langfredag blev deres frygt hårdt og brutalt 
til virkelighed. Først efter påske blev de klar 
over – at ikke alt var tabt, fordi livet havde sej-
ret; Jesus havde overvundet døden og lang-
somt begyndte de at forstå hvad og hvem han 
var. Gud kan ikke skåne os for alt det der 
kommer os for i livet, men han kan og han vil 
trøste os og indgyde os nyt mod, når livet på 
den ene eller anden måde svigter os. Han føl-
ges med os – både når hjertet er roligt, men 
sandelig også når det er uroligt.  
 
Hele Jesu liv handlede om at trøste mennes-
ker, hvis hjerter bankede af frygt eller sorg, 
ensomhed, sygdom, fordømmelse, frygt for 
besættelsesmagten, og alt det der var på spil 
hos menneskene dengang, sådan som det er i 
dag. Han gav dem al sin kærlighed, indgød 
dem mod og tro på at han med sin kærlighed 
var i stand til i sidste ende at overvinde den 
død, som ikke bare truer med at gøre det af 
med os, men også vil gøre det en dag.  
 
Som han sagde ”frygt ikke lille hjord”, for 
jeres far har besluttet at give jer riget”. Så uro-
lige hjerte – frygt ikke for noget – men læg dig 
selv og dit urolige sind Gud i vold – der som 
bekendt betyder ”Guds varetægt”. Selvom 
det er lettere sagt end gjort – så prøv alligevel 
– Og må foråret, Guds nyskabelse af verden 
endnu engang, være med til at indgyde mod 
og håb i sommeren, der ikke lader vente på 
sig. Den kommer inden længe! 
 
Christina Philipstatt 
 
 

Den kommer inden længe! 
 
Våren er kommet og snart blomster grøfter og 
haver, kornet vil snart spire på marken og alt 
er blevet levende igen. Efter en vinter med 
frost og kulde, regn, gråvejr og ikke mindst, 
for mange mennesker usikkerhed omkring 
økonomi samt bekymringer om verdenssitua-
tionen, om hvordan det hele skal gå; efter en 
sådan vinter, er farverne og den snarlige var-
me unægtelig utrolig kærkommen. Jeg hørte 
for nylig i radioen den gamle trave, ”Jeg pluk-
ker fløjlsgræs” – Første vers lyder sådan her:  
 
En vår er kommet så mildt og stille 
med drømmedufte om mark og vang. 
På sølvstreng klimprer den friske kilde, 
og fuld af sødme er fuglens sang. 
leg plukkerfløjsgræs og ridderspore, 
jeg plukker mandstro og jomfrusko. 
Men blodet brænder i mine årer, 
mit lille hjerte har ingen ro 
 
Det lille hjerte har ingen ro – i sangen er det 
fordi hjertet venter på ridderen der skal kom-
me og fylde dets længsel.  
 
Der kan være mange årsager til at vort hjerte 
ingen ro kan finde. Ikke bare længslen efter 
kærlighed, men også utryghed over en ver-
den som for mange opleves som værende 
kørt helt af sporet. Jeg hører ofte folk sige, at 
de er usikre på om krigen eller klimakrisen, 
har gjort det af med os i meget nær fremtid. 
Nogle trækker på skuldrene og andre er 
utrygge. Der er også mange mennesker, ikke 
mindst unge der er modløse og har urolige 
hjerter. De finder ingen mening eller opmun-
tring hvad angår deres liv og fremtid. For 
også unge oplever jo denne utrolige usikker-
hed, som florerer rundt om os. Nogle er uroli-
ge for hvordan det skal gå deres familier, eller 
er fortvivlede over at det ikke gik, som de 
havde håbet for én de holdt rigtig meget af.  
 
Selvom der unægtelig er voldsom meget 
rundt omkring os i denne tid, der kan give os 
uro om sind og hjerte, så hører det med til det 
at være menneske, at være urolig; at længes 
efter kærlighed og nærhed, håbe på at glæden 
vil være det der overstråler vores liv, at det 
hele nok skal lykkes.  
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Alt grønnes og springer ud 
 
På vegne af Menighedsrådet 
Inga Klokkerholm, formand 
 
Det er forår og alting klippes ned, - og sådan 
synger vi, og når kirkebladet udkommer, er vi 
meget tæt på den første forårsmåned og tek-
sten passer meget fint! 
 
Alting føles lettere og lyset er på vej tilbage 
efter mørke vintermåneder. Alt grønnes og 
springer ud og det har en god indflydelse på 
os alle! 
 
I december og i juletiden er der holdt skønne 
julekoncerter i de forskellige kirker. Det er 
gode oplevelser og dygtige kor og solister har 
medvirket. Adventsgudstjenester med ad-
ventskransen tændt, sætter sin helt egen høj-
tidelighed til gudstjenesterne.  
 
Ved spaghettigudstjenesterne, er det en ople-
velse i sig selv, når der efter børnegudstjenes-
ten i kirken myldrer ind med børn og foræl-
dre /bedsteforældre i konfirmandstuen, og 
hvor der spises lækkert kødsovs og spaghetti 
samt lasagne, som menighedsrådet står klar 
til at servere! 
 
Her i foråret kan vi glæde os til koncert med 
Grenaa koret i Gjerrild kirke, (Se afsnit andet 
sted i bladet) det ser vi frem til. I maj måned 
har kirkehøjskolens bestyrelse fået en aftale 
på plads med besøg af Højskolemennesket / 

politikeren Bertel Haarder, der tager os med 
omkring en fortælling om: Tilbageblik og 
Fremblik efter 40 år på Borgen. (Se afsnit 
andet sted i bladet). 
 
Det bliver en spændende aften i Voldby Sog-
nehus, at deltage i og alle er velkomne! 
 
Her i foråret er menighedsrådet i gang med 
planlægning af arbejder der er i støbeskeen. 
Et større tækkearbejde på præsteboligen har 
været undervejs længe og datoen er sat til 
arbejdet påbegyndes. 
 
Der arbejdes også for at finde frem til en løs-
ning vedr. udlængerne i præstegården. Især 
trænger østre længe (tidligere ladelænge) til 
en afgørelse, der har et stråtag, der er meget 
tyndt og kan næsten ikke holde længere. Det 
er noget der skal træffes beslutning om sna-
rest i samråd med provstiudvalget. 
 
Forskellige mindre og større arbejder efter 
afholdt provstesyn i sommeren 2022, er 
undervejs og følges op for begge kirker og kir-
kegårde. Det er gamle bygninger der kræver 
tilsyn og vedligeholdelse. 
 
Noget der også er taget hul på og arbejdes 
hen imod, er grøn kirke og kirkegårde. Her er 
man naturligvis interesseret i at tænke i miljø 
og træffe beslutninger om de hensyn der kan 
tages der. (Se gravernes beskrivelse) 
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Aktiviteter i kirken og præstegården 
 
Spaghettigudstjeneste i  
Gjerrild Kirke  
Tirsdag den 14. marts kl. 17.30 
Kort børnegudstjeneste efter samme opskrift 
som tidligere. Derefter går vi over i konfir-
mandstuen i Gjerrild Præstegård, hvor der 
serveres lækker kødsovs med spaghetti og 
lasagne. 
 
Kom og vær med – alle er velkomne.  
 
Sognepræst Christina Philipstatt. 
 
 

Kirkekoncert i Gjerrild Kirke 
Onsdag den 15. marts kl. 19.30 med  
Grenaakoret  
Grenaakoret sammen med deres nye dirigent 
Ulf Espelund, kommer med en buket af skøn-
ne forårssange, hvor der også indgår fælles-
sange.   
 
Vi glæder os meget til at byde indenfor til for-
årskoncerten og det er gratis at deltage. 
 
 
Sogneaften  
Torsdag den 23. marts kl. 19.00 i  
Konfirmandstuen i Gjerrild Præstegaard 
Præsterne Christina Philipstatt og Jens Før-
gaard, vil holde en aften, hvor vores TRO og 
Tvivl bliver sat i fokus og kan debatteres. 
 
Der serveres kaffe med kage. 
 
Alle er velkommen til at deltage!  
 
 
Stillegudstjeneste i Gjerrild Kirke 
Torsdag den 30. marts kl. 19.00 
Efter en stemningsfuld gudstjeneste, drikker 
vi en kop kaffe med småkage i Våbenhuset 
inden vi går hver til sit! 
 
Velkommen til alle! 
 
Ved sognepræst Christina Philipstatt 
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Kirkehøjskolen 
  

– et samarbejde imellem Gjerrild – Hemmed, Thorsø Høje og Rimsø / Kastbjerg kirker. 
(Husk madpakke, - der serveres vand, sodavand, småkager og kaffe. Pris 30 kr.) 
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Nyt fra graverne 
 
I dag kan der være andre behov og ønsker for 
det sidste hvilested. Det giver færre gravste-
der og mere plads til grønne områder og 
oaser. 
 
De tomme gravsteder bliver benyttet til at 
plante stauder og andet, der kan pryde på kir-
kegården. Endvidere bruger vi blomster og 
grønt fra friarealerne (tomme gravsteder) til 
buketter ved gudstjenesterne, for at under-
strege budskabet. 
 
Grønne områder, årstidens blomster er med 
til at bane vejen mod en grønnere kirke og kir-
kegårde. 
 
Med venlig hilsen 
Graver ved Gjerrild og Hemmed kirker,  
Solveig Møller Pedersen. 
 

Højskoleformiddag 
Tirsdag den 21. marts kl. 10 - 13.00 i  
Rimsø Forsamlingshus. 
Tidligere museumsdirektør Bjarne Flou, vil 
holde et oplæg om:  
Hvornår blev vi egentlig kristne i Dan-
mark. 
 
Spændende og underholdende foredrag 
om tiden med Harald Blåtand, de første 
kirkebyggerier og deres funktion. 
 
Alle er velkomne til at deltage! 
 
 

Højskoleaften 
Søndag den 21. maj kl. 19.00 i  
Voldby Sognehus 
Tidligere Kultur og kirkeminister Bertel 
Haarder, vil holde et oplæg om: Tilbage-
blik og fremblik efter 40 år på Borgen. 
 
Der serveres kaffe og kage – pris 30 kr. 
 
Alle er velkomne til at deltage i en spæn-
dende aften. 
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Menighedsrådet giver kaffe og brød, der er 
ingen penge i det her, kom hvad enten du har 
en lille- stor- eller ingen tro? 
 
Kommentarer, ønsker, idéer, evt. kritik mod-
tages gerne på sms:30 81 16 23 eller på mail: 
foergaard@nrdn.dk. 
 
På gensyn. 
Christina Philipstatt og Jens Førgaard 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
PS. Forlaget Eksistensen udgiver løbende en 
lille serie små bøger hver på godt 100 sider 
med temaet tro, skrevet af kendte f.eks.  Lotte 
Heise, Paula Larrain, Morten Messerschmidt, 
Margrete Auken m.fl. Bøgerne kan lånes på 
Biblioteket eller købes i Boghandelen for ca. 
en ”hund”.
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En aften med præsterne i Gjerrild præstegård 
 

Torsdag d. 23. marts kl. 19-21.00 
 
En mørk novemberaften i fjor var Christina 
Philipstatt og undertegnede en kende nervø-
se, om vores indbydelse til en slags ”samtale-
cafe”  i konfirmandstuen, om kirke og kris-
tendom nu også var en god idé? Jo der kom 
18!!  Menighedsrådet havde sørget for kaffe 
og kage, vi fik en hyggelig givende snak om 
fællesskab, om at føle sig også åndelig mætte 
ud fra aftenens tema om altergang, nadver. 
 
Nu kalder vi sammen igen, denne gang er 
emnet: Tro og tvivl. 
 
Det er ikke meningen, vi skal krænge hele 
vores sjæleliv ud til offentligt skue denne 
aften sidst i marts. Kom blot og lad os tale om 
f.eks. forskel imellem tro og videnskab, er 
enhver salig i sin tro? Den kristne trosbeken-
delse, skal vi sige ja til ”hele pakken” og for at 
være en god kristen og medlem af Folkekir-
ken? Skurer jomfrufødsel og opstandelse 
imod al sund fornuft? 
 
På to timer kommer vi naturligvis langtfra 
helt igennem dette spændende emne, al ver-
dens kloge mennesker har bakset med igen-
nem hele historien, vi nævner nogle navne til 
videre selvstudium, kom du med dine input, 
så vi sammen kan blive klogere! Jeg vil også 
pege på værdien af, at der er nogen, som tror 
på os, og hvad det så indebærer. 
 

Konfirmationer 
 
2023 
Gjerrild Kirke:  
St. Bededag den 5. maj kl. 10.00 
Lørdag den 13. april kl. 11.00  
Hemmed Kirke:  
lørdag den 6. maj kl. 10.00 
 
2024: 
Hemmed Kirke:  
lørdag den 13. april kl. 9.30 
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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 
Kasserer Claus U. Christensen  
Tlf. 7175 5919 
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: 
 
Afholdes i konfirmandstuen i Gjerrild 
Præstegaard, torsdag d. 9 marts kl. 19.00 
og tirsdag d. 9. maj kl. 19.00. 
 
Dagsordener kan læses i opslagskasserne 
eller opslagstavler i og ved kirkerne..
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Gudstjenestetider i Gjerrild og Hemmed Kirker  
 
Dato             Dagens navn                                                   Gjerrild                         Hemmed 
5. marts        2.s. i fasten                                                       11.00 JS 
12. marts       3. s. i fasten                                                                                             9.30 CP 
14. marts      Spaghettigudstjeneste                                    17.30 CP 
19. marts      Midfaste                                                           9.30 JS 
26. marts      Mariæ bebudelsesdag                                                                           11.00 CP 
30. marts      Stillegudstjeneste                                            19.00 CP 
2. april          Palmesøndag                                                                                          9.30 CP 
6. april          Skærtorsdag                                                    19.00 CP 
7. april         Langfredag                                                                                             16.00 CP 
9. april         Påskedag                                                          9.30 CP 
10. april        2. påskedag                                                                                             11.00 CP 
16. april        1. s. e. påske                                                                                            9.30 JS 
23. april        2. s. e. påske                                                     11.00 CP 
30. april        3. s. e. påske                                                                                            11.00 CP 
6. maj           Konfirmation                                                                                          10.00 CP 
14. maj         5. s. e. påske                                                     11.00 CP 
21. maj         6. s. e. påske                                                    9.30 CP 
28. maj         Pinsedag                                                                                                  9.30 CP 
 

CP: Christina Philipstatt – JS: Jette Seidelin 
 
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! 
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