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Sognepræst
Thit Kirkeby-Hinrup
Tlf.: 8646 3553
E-mail: thk@km.dk

Før dåben skal I vælge mindst to og
højst fem faddere til barnet.
Fadderne skal selv være døbt og være
nået konfirmationsalderen.

Vielse

Praktisk information
Samtale
Sognepræsten står altid til rådighed for
en samtale. Man kan henvende sig, når
man har behov for at tale med et andet
menneske i fortrolighed. Præsten har
100% tavshedspligt.

Fødsel
Senest 14 dage efter fødslen skal
barnets fødsel anmeldes. Hvis en
jordemoder bistår ved fødslen,
foretager hun fødselsanmeldelsen, og
ellers skal forældrene selv sørge for
anmeldelsen.
Dette gøres ved at kontakte præsten i
det sogn, hvor I bor.

Navngivning
Barnet skal navngives inden seks
måneder. Navngivning kan ske i
forbindelse med dåb ved at oplyse det
ønskede navn til præsten. Skal barnet
ikke døbes, eller skal det navngives før
dåb, sker navngivning ved at udfylde
en blanket via NemID på borger.dk.

Dåb
Hvis I gerne vil have jeres barn døbt,
skal I henvende jer til præsten.
I aftaler i fællesskab et tidspunkt for
dåben.
Før dåben mødes forældre og præst til
en samtale om dåbens forløb og
betydning.

www.sogn.dk
Sogneportal for Folkekirkens sogne og provstier.
Side 2

Når man har fundet en dag, hvor man
vil holde bryllup, ringer man til præsten
for at lave en aftale.
Inden brylluppet aftales et møde i
hjemmet eller i præstegården, hvor
præsten og brudeparret taler om
vielsen.
Ritualet gennemgås, og i fællesskab
vælger man de salmer, der skal synges
i kirken.
Desuden vælger brudeparret to vidner
til vielsen.
Inden brylluppet skal man indhente en
prøvelsesattest hos kommunen, den
må højst være fire måneder gammel
på bryllupsdagen.

Begravelse og bisættelse
Dødsfald skal inden 48 timer anmeldes
til præsten.
Sædvanligvis kontaktes en bedemand,
som ordner papirer og praktiske ting.
Bedemanden eller familien kontakter
præsten for at lave aftale om et tidspunkt for begravelsen eller bisættelsen.
Inden den kirkelige handling aftales et
møde i hjemmet eller præstegården.
Her vælges salmer til højtideligheden.

Salmer
Selvfølgelig er der mulighed for at finde
og vælge salmer ud fra Den danske
Salmebog, men derudover er der
hjemmesiden:
www.dendanskesalmebogonline.dk
Her er der mulighed for at se
salmernes tekster og lytte til salmernes
melodier.
Følg de tre sogne på Facebook:
Hvorslev, Gerning og Vellev Kirker

Sogneudflugt

SIDEN SIDST …

Sogneudflugten til Silkeborg Bad blev lidt
hektisk, idet vi brugte en halv time ekstra
for at komme til det rigtige Kunstmuseum,
da der åbenbart er to kunstmuseer i
Silkeborg. Da der er en viadukt i Silkeborg,
kunne Bussen ikke køre til Silkeborg Bad
igennem byen. Det øsregnede, da vi kom
til Silkeborg Bad, men vi fik en fin
rundvisning og blev inspireret til at tage
derned på egen hånd.
Efter besøget på Silkeborg Bad tog vi til
Ålekroen i Svejbæk, hvor bussen skulle
bakke hele vejen til kroen. Det tog
yderligere lige et kvarter ekstra, men vi
blev belønnet med nogle rigtige gode bøffer
og bløde løg ”på opfordring”. Personalet
havde nemlig glemt løgene i køkkenet.
Herefter fortsatte turen hjemad og da vi
var sent på den, foreslog buschaufføren, at
vi tog vores kaffe i bussen. Det skal siges,
at det regnede.
Men alt i alt en hyggelig tur. Det blev dog
besluttet, at næste års sogneudflugt skal
finde sted på en søndag, så vi kan få lidt
mere kultur for pengene, ud over at køre i
bus.
Tårnagent-weekend
Den første weekend i september var ni elever på
3.-4. klassetrin mødt op som minikonfirmander for
at deltage i årets Tårnagent-weekend.
Kirkerummet og kirkegården blev bogstaveligt talt
sat under lup, og der blev udforsket tegn og
symboler.
Aktiviteterne talte bl.a. ballon-orienteringsløb,
fadervor-stafet og boomwacker-orkester, men
weekendens absolutte højdepunkt var fremstilling
af personlige ikoner med kristne symboler under
kyndig ledelse af den lokale billedkunstner, Jane
Susanne Andersen.
Weekenden afsluttedes med gudstjeneste, hvor
minikonfirmanderne optrådte med Sigurd Barretts
Kirken er et hus for alle. Sognepræsten gik for
første gang i sit liv på prædikestolen iført hat – en
feminin, pink udgave af agent-hovedbeklædningen
i bedste Sherlock Holmes-stil.
De smukke kunstværker fra minikonfirmandernes
hænder er udstillet i koret i Hvorslev Kirke, hvor
de kan ses frem til høstgudstjenesten d. 30.
september.
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Et sidste farvel

Hvorslev, Gerning og Vellev menighedsråd har i sommer taget afsked med
Bent Nielsen, som igennem 25 år har været medlem af Hvorslev
Menighedsråd.
Han blev bisat fra Vejerslev Kirke torsdag d. 2. august.
Bent var et venligt menneske, som med stor virketrang har gennemsyret
lokalområdet. Foruden menighedsrådsarbejdet var han engageret i
Busbjerg, Lions Club, Hvorslev Forsamlingshus og pensionistforeningen.
I Hvorslev Menighedsråd sad Bent tre perioder som næstformand, en som
formand og en femte indtil sin død som formand for præstegårdsudvalget.
Bent var i mange år bygningssagkyndig for Gerning Menighedsråd.
Som murer var Bent kendt for at bygge store svinestalde i Thorning,
Gerning, Rønge og Vellev, og for at restaurere kirker i lokalområdet bl.a.
Vellev Kirke.
Bents effektivitet, viden og vil blive savnet i menighedsrådene.
Æret være Bent Nielsens minde!

Men end er der sang i skoven,
Højt bølger det røde flag.
End er der en Gud for oven,
Der råder for Danmarks sag.
Johns. Helms, 1873
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Nyt fra Gerning menighedsråd
v/kirkeværge Anne-Mette Pedersen
Knap to år er gået, siden vi blev valgt ind i menighedsrådet her i Gerning. Halvdelen
af valgperioden er gået, før vi har set os om, og på den tid er meget sket. Vi har ved
flere lejligheder inviteret til kaffe efter gudstjenesten. Inviteret alle, der har lyst, til
spisning i forsamlingshuset efter høstgudstjenesten med efterfølgende auktion over
de indkomne høstofre, som byens søde børn stolte har båret ind i kirken. Mindst lige
så stolte var både små og store Luciabørn, der senere på året gik Lucia i kirken. Hele
to kirkekoncerter er afholdt - først en gospelkoncert og derefter koncert med det
lokale kor Spicy Voices. Begge med fuldt hus og mange gæster langvejs fra. Det
samme oplevede vi til salmemaraton – heldigvis var der kage nok! Til pinse har vi nu
to gange gået pilgrims-/pinsevandring. En aktivitet vi gentager i 2019 – med
opfordring til alle om at afsætte en dag til en tur i vores skønne natur - her er plads
til alle. Det samme gælder de sangaftner og foredrag, der afholdes i sognehuset i
samarbejde med Vellev og Hvorslev menighedsråd.
Netop det, at der er plads til alle, ligger os stærkt på sinde. Vi har talt meget om,
hvad og hvordan vi gerne vil fremstå som medlemmer at menighedsrådet, og hvad
der forventes af os? Der er jo ikke rigtig nogen opskrift eller køreplan for, hvad man
skal og må. Derfor vil vi altid gerne høre, hvis I går og tænker på noget, som vi som
medlemmer kan bidrage med.
Noget af det, vi har ændret på i perioden, er muligheden for at lade gravsten fra et
nedlagt gravsted blive på kirkegården. Vi har lavet det, man kalder et ”lapedarium”.
Et sted hvor vi samler alle de gamle gravsten, så man her har mulighed for at finde
navne på slægt og venner. De er placeret ved kirkediget ved den store p-plads. Vi
tænker det som et stykke kulturhistorie, der fortæller om, hvem der har boet på
egnen.
Gerning kirke er nu, sammen med andre kirker i Favrskov, med i en pulje for
kalkning. Lige nu venter vi på, at det bliver vores tur, men den varme og solrige
sommer har gjort det svært at kalke, så vi håber forsat, det kan blive i år. I samme
forbindelse skal lugerne i kirketårnet fornyes. Tidligere har man kunnet skyde alle
lugerne til side, men på grund af rust i de jernbjælker, de er fastgjort i murværket
med, er dette ikke muligt. Derfor vil de blive erstattet af faste luger med lameller,
som dem man kan se på Vellev kirke.
Sidst men ikke mindst arbejder vi lige nu sammen med provstiets arkitekt om at
etablere en mere brugervenlig kirkesti. Det er en stor opgave at finde den rette
løsning, både når det gælder udformning og materialer.
Legater til lærerstuderende
Det er nu muligt for lærerstuderende fra Vellev Sogn at søge legater fra Peder Niels
Pedersens Mindelegat. Peder Niels Pedersen boede i mange år på Mosegaard med
sine søskende, Karl og Margrethe. Peder var egentlig læreruddannet men brugte ikke
sin uddannelse og arbejdede i stedet på gården. I sit testamente noterede han, at
der skulle oprettes et mindelegat til støtte for lærerstuderende. Legatet kan søges af
unge lærerstuderende, opvokset i Vellev Sogn. Ansøgning sendes eller indleveres til
Benny Jensen, Thostrupvej 5, 8860 Ulstrup eller mail: benny@energimail.dk senest
1. november 2018.
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Aktivitetskalender
April–Maj–Juni
2018
Tidspunkt
Torsdag d.3.oktober
kl.19.30
Søndag d. 23.
september kl. 10.30
Søndag d. 23.
september kl. 17.00
Søndag d. 30.
september kl. 17.00
Onsdag d. 10. oktober

Sted
Sognehuset

Beskrivelse af arrangement
Sangaften

Vellev Kirke

Høstgudstjeneste

Gerning Kirke

Høstgudstjeneste med efterfølgende spisning

Hvorslev Kirke

Høstgudstjeneste med efterfølgende spisning

Sognehuset

Onsdag d. 7.
november kl. 19.30
Søndag d. 18.
november kl. 16.00

Sognehuset

Sogneaften: ”Det er ikke min skyld” v/Steen
Palmquist, Assentoft. (Se omtale).
Sangaften

Søndag d. 2.
december kl. 17.00

Hvorslev Kirke

Koncert med mezzosopran, Laura Helene Hansen,
og baryton, Mikkel Baungaard Thomsen. (Se
omtale.)
Adventsgudstjeneste

Onsdag d. 5.
december kl. 19.30
Søndag d. 9.
december kl. 17.00
Søndag d. 16.
december kl. 17.00
Mandag d. 31.
december –
NYTÅRSAFTENSDAG

Sognehuset

Sangaften

Gerning Kirke

Adventsgudstjeneste

Vellev Kirke

Adventsgudstjeneste

Gerning Kirke

Gudstjeneste m/champagne og kransekage

Gerning Kirke

ØVRIGE ARRANGEMENTER TIL KALENDEREN:
Onsdag d. 2. januar kl.
19.30
Tirsdag d. 8. januar kl.
10.30
Torsdag d. 28. februar

Sognehuset

Sangaften

Hvorslev Kirke

Søndag d. 7. april kl.
19.30
Onsdag d. 1. maj kl.
19.30
Torsdag d. 24. oktober
kl. 19.30

Vellev Kirke

Nytårskoncert med Randers Egnsteaterkor (Omtale
følger i næste nummer af kirkebladet).
Sogneaften: ”Slip tanken løs” v/Preben Brock
Jacobsen (Omtale følger i næste nummer af
kirkebladet)
Koncert med Philippa Q – Danmarks nye unge
rockhåb (Omtale følger.)
Sæsonafslutning på sangaftener m/glstesolist
Kristian la Cour (Omtale følger.)
Sogneaften: Årgang 0 v/Theresia Treschow-Kühl
(Omtale følger.)

Sognehuset

Sognehuset
Sognehuset

Derudover er der som altid sangaften i sognehuset kl. 19.30 den første onsdag i hver måned (dog ikke i juni, juli og august)
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Gudstjenester
Hvorslev
7. oktober

Gerning
10.30

14. oktober
27. oktober –
BEMÆRK: LØRDAG!
28. oktober
4. november –
Allehelgens søndag
11. november

10.30
9.00 – morgengudstjeneste for
Knæk Cancer

10.30
16.00

10.30

9.00

9.00 (KBF)

18. november

10.30

25. november
2. december

Vellev

10.30
17.00 –
adventsgudstjeneste

9. december

10.30

17.00 –
adventsgudstjeneste

16. december
24. december juleaften
25. december –
juledag
31. december nytårsaftensdag

Hvem er vi?
Formand
Kirkeværge
Graver og kirketjener
Præst
Præstesekretær

17.00 - adventsgudstjeneste
14.00

15.00

13.00
10.30

15.00
Ingen gudstjenester
på følgende søndage:

21. oktober, 23.
december og 30.
december.

Hvorslev

Gerning

Vellev

Jens Skytte
Birgit Kragh
Benny Jensen
Tlf.: 40143514
Tlf.: 2045 3583
Tlf.:2893 4894
Bente Dalsgaard
Anne-Mette Pedersen
Per Vestergaard
Tlf.: 5186 5787
Tlf.: 2299 1975
Tlf.: 8696 4248
Lene Lund Olesen - Tlf.: 6024 4586
Keld Andersen - Tlf.: 2116 2672
Thit Kirkeby-Hinrup - Tlf:: 8646 3553 - E-mail: thk@km.dk

Organist

Christina Hillebrecht (på barsel) - Tlf.: 8646 3939 - E-mail: chi@km.dk
Sekretærvikar træffes tirsdag og torsdag mellem kl. 12.30 og kl. 14.00
Når der er ansat en organist, vil dette blive annonceret på hjemmesiden.

Kirkesanger

Helle Skovkjær – Tlf.: 5131 9018
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Det er ikke min skyld –
foredrag v/ psykoterapeut, Steen Palmqvist
Skyldfølelse er en ubehagelig følelse, som de fleste for næsten enhver pris ønsker at
undgå. Alligevel kæmper rigtig mange mennesker i dag med en eller anden form for
skyldfølelse.
Hvor meget vi end kæmper imod, undgår vi ikke skyldfølelsen, som ofte også kan
dreje sig om skam.
Hvad er forskellen på skyld og skam – og hvordan håndterer vi disse stærke følelser,
så de bliver os en styrke i stedet for et nederlag?
Disse helt aktuelle og livsnære spørgsmål tager psykoterapeut Steen Palmqvist,
Assentoft, op i et spændende foredrag onsdag den 10. oktober kl. 19.30 i
Sognehuset, Hvorslev.
Aftenens foredragsholder har arbejdet med mennesker gennem de seneste 40 år ud
fra temaer som tro, diakoni, terapi og sjælesorg. Steen Palmqvist er uddannet psykoog familieterapeut og har egen praksis i Assentoft.
Fri entré – alle er velkomne.
Knæk Cancer
Lørdag d. 27. oktober støtter Vellev
Knæk Cancer indsamlingen.
Hvorslev, Gerning og Vellev Kirker er
naturligvis med og begynder dagen
med en kort gudstjeneste i Vellev
Kirke kl. 9:00.
Dagen byder på mange spændende
fælles aktiviteter, så kom og støt
indsamlingen.
Allehelgensgudstjenester i alle tre kirker søndag d. 4. november
Allehelgen falder altid første søndag i november. Det er en søndag til minde om de
døde, både dem vi selv har mistet og alle de mennesker, som har båret den kristne
tro videre gennem generationer. Gudstjenesten Allehelgensdag skaber gennem
bønner og salmer plads til at mindes og sørge over dem, vi har mistet. Og der er
plads til at takke for det liv, vi fik lov at dele med dem. I kirken bliver navnene på
dem, som i årets løb er døde, læst op. Gudstjenesten er for alle. Op til denne dag
inviteres særligt de pårørende til de døde, som vi har bisat eller begravet fra vores
kirke siden sidste Allehelgen i november året før. Også pårørende til bisættelser og
begravelser år tilbage, bruger disse allehelgensgudstjenester til at mindes den afdøde
i gudstjeneste og ved at lægge en blomst eller tænde et lys.
Kl. 9:00 i Vellev Kirke – Kl. 10:30 i Gerning Kirke – Kl. 16:00 i Hvorslev Kirke
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Klassisk koncert i Gerning Kirke søndag d. 18. november kl. 16

Der er vellyd i vente, når Gerning Kirke indbyder til koncert med to gamle
kendinge og en ny pige. Det unge par, Laura Helene Hansen (mezzosopran) og
Mikkel Thomsen (baryton) studerer begge klassisk sang på Det Jyske
Musikkonservatorium.
26-årige Mikkel er opvokset i Hvorslev og startede sin sangerkarriere i Sct.
Mortens kantori i Randers under ledelse af Amanda Vandt. Siden har han virket
som kirkesanger ved flere kirker. I 2017 fik Mikkel en førsteplads ved ”Unge
Sangere”- konkurrencen i Ikast. I dag studerer han klassisk sang som
hovedfag ved Lars Thodberg Bertelsen og Reinaldo Macias.
23-årige Laura er uddannet kirkesanger ved Vestervig Kirkemusikskole og har
ellers en baggrund fyldt med musik og teater. Laura er alsidig og elsker at
udforske nye genrer, og hendes repertoire spænder over både musical og
klassisk. I 2018 fik hun ved ”Unge Sangere” tildelt Den Fynske Operas pris og
skal i den anledning synge koncert med Den Fynske Opera i 2019. Lige som
Mikkel studerer Laura klassisk sang som hovedfag ved Reinaldo Macias.
De to solister akkompagneres af Lone Vandt, som er kendt af mange i vore tre
sogne. Hun er uddannet pianist fra Det Kongelige Danske Musikkonservatorium
hos Anne Skjold Rasmussen og har desuden studeret hos bl.a. Rita Lovring
Stern og Dieter Irmscher. Lone har bl.a. akkompagneret sangerinden Kirkestn
Dolberg ved talrige koncerter og har lavet musikforeningskoncerter med
cellisten Tove Toet og kirkekoncerter med sangerinden Gertrud Lei. Lone er
også selv aktiv som sangerinde og har været solist i diverse oratorier samt
Dvoraks og Schuberts messer.
Publikum kan se frem til en eftermiddag med tre højt begavede,
imødekommende og entusiastiske kunstnere, og programmet byder på
highlights fra operaens verden og måske et enkelt musicalnummer.
Vel mødt!
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Adventsgudstjenester

I adventstiden vil vi gerne have det ekstra hyggeligt og tænde adventslysene og
dele forventningens glæde med hinanden.
Der holdes adventsgudstjenester i alle sognets kirker. Det er familievenlige
gudstjenester og der inviteres til fællesspisning bagefter.
Søndag d. 2. december kl. 17:00 i Hvorslev Kirke
Søndag d. 9. december kl. 17:00 i Gerning Kirke
Søndag d. 16. december kl. 17:00 i Vellev Kirke
Der arbejdes i skrivende stund på at samle et hold børn til luciaoptog ved alle tre
adventgudstjenester. Hvis ikke der kan samles et hold, byder vi i stedet på
julekoncert i forbindelse med adventsgudstjenesten i Gerning Kirke d. 9. december.
Nadver i december?
December måned byder på en mængde gudstjenester, der er adventsgudstjenester,
juleaftensgudstjeneste, 1. juledag og nytårsaften.
MEN, der er ikke mange højmesser.
HVIS, man derfor ønsker en helt almindelig højmesse med dertilhørende nadver
afholdes dette d. 9. december kl. 10:30 i Hvorslev Kirke.
Julens gudstjenester:
Juleaften d. 24. december afholdes der gudstjeneste i alle sognets kirker.
Kl. 13:00 i Vellev Kirke
Kl. 14:00 i Hvorslev Kirke
Kl. 15:00 i Gerning Kirke
Juledag, d. 25. december er der gudstjeneste i Vellev Kirke kl. 10:30
Nytårsaftensdag: d. 31. december er det nytårsaften. og dette fejrer vi i Gerning
Kirke med en festlig gudstjeneste kl. 15:00.
Efter gudstjenesten byder vi på et glas bobler og en kransekage, så vi alle kan
ønske hinanden godt nytår, inden vi går hver til sit.
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Husk:
Nytårskoncert i Hvorslev Kirke tirsdag d. 8. januar kl. 19.30
Med Randers Egnsteaterkor
-

Et rytmisk vokalensemble der byder på sprøde toner og lækre harmonier i et
repertoire, der dækker mere end fire årtiers popmusik. Koret ledes af Kari
Steen og Ole Viller, der selv arrangerer størstedelen af korets numre.

Ingen skal dø alene – Derfor mangler vi dig

Bliv frivillig i Vågetjenesten i området Thorsø-Ulstrup-Sall-Hammel
Hvad er Vågetjenesten?
Livet er en rejse, og for alle får den en ende. Det er dog desværre ikke alle, der har mulighed for at
være omgivet af familie og venner i den sidste tid. Vågetjenesten er derfor skabt for at bekæmpe
ensomhed. Vi er ikke professionelle plejere, og det skal vi heller ikke være. Vi kommer for at give
nærvær, omsorg og tilstedeværelse og intet andet. Som våger er det helt individuelt, hvad du har
lyst til at lave hos den døende. Nogle kan lide at spille afslappende musik; andre taler med den
døende og reflekterer over livets gang og gode oplevelser. Fysisk nærvær er ikke et krav.
Hvad kræver det af dig?
At være frivillig i Vågetjenesten kræver ikke meget andet end din tid, ro og dedikation. Du er aldrig
alene med ansvaret – der er altid professionelt personale, du kan ringe til. Du vælger selv vagter til
eller fra; der kan dog være brug for dig cirka 5-10 gange årligt. Længden af vagterne kan være op
til 8 timer, og de foregår hovedsageligt om natten. Lokationen er plejehjem, sygehuse eller private
hjem.
Kontakt
Det er en fantastisk følelse at være der for sine medmennesker. Og så bliver du også en del af et
engageret fællesskab af frivillige vågere i den lokale Vågetjeneste, som ses til møder og andre
sociale arrangementer.
Interesseret eller nysgerrig? Kontakt Elsebeth Kristensen på TLF: 2759 2603 eller
kristensenelsebeth@gmail.com.
Ingen skal dø alene. Derfor mangler vi dig! Røde Kors er verdens største humanitære
hjælpeorganisation. Fra nødhjælp til besøgsven. Fra førstehjælpskassen bag i bilen til krige på den
anden side af jorden. Røde Kors. Sammen gør vi en verden til forskel.
Nørklerne: Kontakt Anegrete Biller, tlf.: 86463433 / 21806087
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MÅNEDENS SALME
OKTOBER

NOVEMBER

TROEN ER IKKE EN KLIPPE

NOVEMBER GÅR TUNGT GENNEM
BYEN

1. Troen er ikke en klippe
midt i et stormpisket hav,
tro er at sejle trods bølger
over en truende grav.

4. Troen er det, som kan svigte
i en forfærdelig stund,
troen er det, der kan gribes
midt på den gyngende grund.

2. Troen er ikke det sikre
midt i en verden af fald,
tro er at være til sted,
høre, når nogen har kaldt.

5. Tro er det levende, nære,
som gi’r mig kræfter og mod,
så jeg går med dig på vejen,
selvom jeg ikke forstod.

3. Troen er aldrig artikler
trykt i en indbunden bog.
Tro er at vove sig udad
varsom og kærlig og klog.

6. Tro er at løfte din stemme,
der, hvor din fjende har magt,
tro er at satse på håbet
udsat for verdens foragt.

7. Tro er utrolige kræfter,
som vil forandre alt.
Vove sig dybt ind i mørket,
hvis der for alvor bli’r kaldt.
Jens Rosendal, 1987

1. November går tungt gennem byen
går ind i hvert eneste hus
og lægger i porte og skakter
sin stenlugt af vinter og gus
2. mens sommerens udbrændte drømme
forkuller med ahornens løv
blæst sammen i torvenes hjørner
i dynger med affald og støv
3. og tæt om de tusmørke dage
står lygternes rovfugleblik
og ætser din skygge på muren
i nådesløs sort/hvid grafik.
4. Så hudløs man er i november!
med skrammer der aldrig blev lægt
mens misbrugte døgn tælles sammen
og vejes på vinterens vægt.
5. Vil du, Herre, også forkaste
mig strengt med dit dømmende blik
fra tronen bag blå arabesker
til toner af orgelmusik?

DECEMBER
NU TÆNDES TUSIND JULELYS
1.
på
og
på

Nu tændes tusind julelys
jorden mørk og rund,
tusind stjerner stråler ned
himlens dybblå bund.

2. Og over alt på jorden nu
går julens glade bud,
at født er Herren Jesus Krist,
vor Frelser og vor Gud.
3. Du stjerne over Betlehem
o, lad dit klare skin
med tro og håb og kærlighed
i alle hjem nå ind.
4. I hvert et hjerte, trist og mørkt,
send du en stråle blid
en stråle af Guds kærlighed
i denne juletid.
Emmy Köhler, 1898
Dansk tekst: Troels Sørensen, 1983
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6. Jeg tror du igen vil forlade
din himmel før alt brænder ned
og tilgi’ og bære min smerte
og bytte den ud for din fred.
7. Jeg tror at der bag ved november
skal rejse sig dage med sang
befriet som glæden der griber
dit nådeår – endnu engang.
Lisbeth Smedegaard Andersen, 1993

