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Så længe der er håb er der liv!
Martin Luther boede det meste af sit liv i byen
Wittenberg. Og et af byens vigtigste vartegn er
slotskirken, hvor Luther efter sigende den 31.
oktober 1517 slog sine 95 teser mod kirkens
afladshandel op på kirkedøren. En protest der
blev startskuddet til en splittelse af kirken, i bl.a.
en evangelisk luthersk kirke og en katolsk kirke.

Hvor tidligere århundreders markeringer
af reformationsjubilæer for det meste har
haft fokus på modsætningerne mellem
protestanter og katolikker, er det hensigten,
at Reformationsjubilæet 2017 skal fejres i en
ånd af åbenhed, frihed og fællesskab under
sloganet ”Fred og forsoning”.

Selvom reformationen først blev indført i
Danmark i 1536, regnes Luthers teseopslag
som den begivenhed, der udløste en
verdensomspændende bevægelse, der ikke
kun påvirkede Wittenberg, men også resten
af Europa, og som efterlod sine spor i hele
den øvrige verden.

I den danske tradition er vi måske ikke så
vant til fælleskirkeligt arbejde på denne
måde, men den evangelisk-lutherske kirke i
Tyskland lægger vægt på, at Lutheråret skal
have en fælleskirkelig og global dimension.
I stedet for at fokusere på det, der skiller
alle de kristne kirker, er opfordringen, at vi
i stedet prøver at finde det, der binder os
sammen som kristne.

For det var ikke bare en kirkesplittelse,
reformationen satte i gang, den kom til i de
følgende århundrede at øve indflydelse på
alt fra samfundsindretning og lovgivning til
kunst, uddannelse, sprog og kultur. Og derfor
er der også al mulig god grund til at vi både
herhjemme og mange andre steder rundt om
i verden i år markerer 500 året.
En af de måder, byen Wittenberg har valgt at
markere jubilæet på, er, at de har anlagt en
Lutherhave, hvor der er blevet plantet 500
tæer. Træerne skal udover at symbolisere
Reformationens verdensomspændende
rækkevidde, samtidig også være et tegn på
fred og forsoning mellem de kristne kirker.

Og at det netop er træer, man har valgt til at
symbolisere dette håb om fred og forsoning
mellem de kristne kirker, hænger sammen
med at Luther efter sigende engang skulle
have udtrykt. ”hvis verden gik under i
morgen, ville jeg gå ud og plante et
træ i dag.” For et stærkere udtryk for håb
kan man næppe forestille sig.
Tanken med de 500 træer, der blevet plantet
dernede i Wittenberg er således også, at
Kirker overalt i verden har mulighed for
at overtage fadderskabet til et af de 500
Luthertræer som et symbol på samhørighed.
Fortsættes

Også Skanderborg Provsti har fadderskab til
et træ i Wittenberg. En sølvlind der tidligere
på året blev plantet med provst og præster
fra Skanderborg Provsti.
Jesus omtaler et sted sig selv som vintræet,
at han er vintræet, og vi er grenene. Med de
ord vil han fortælle os, at han er et træ, en
stamme vi altid kan leve i og hente næring til
at sætte frugt.
For vi mennesker hverken kan eller skal vokse
i kraft af os selv, men vi kan derimod lade os
bære af stammen - en stamme der tilbyder
os ly og læ, og som til stadighed fylder os
med

livgivende næring og frimodighed til gøre
brug af os selv i tjeneste for andre. Og måske
en af vores allerfornemste opgaver netop
er at plante håb i andre mennesker! For så
længe der håb er der liv!
I efteråret vil jeg holde en lille studiekreds,
hvor jeg dels vil fortælle om Luthers liv og
dels om den betydning hans tanker har haft.
Hvis der er interesse for det, kan der også
blive mulighed for at vi en tredje aften ser
”Luther”filmen.

Du skal plante et træ.
Du skal gøre en gerning,
som lever, når du går i knæ,
en ting som skal vare
og være til lykke og læ.
Du skal åbne dit jeg.
Du skal blive et eneste trin
på en videre vej.
Du skal være et led i en lod,
som når ud over dig.
Du skal blomstre og dræ.
Dine frugter skal mætte
om så kun det simpleste kræ.
Du har del i en fremtid.
For den skal du plante et træ.
Piet Hein
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På grund af sommerferie vil man i perioder
måske kunne opleve, at områderne ikke er
vedligeholdt i den vanlige høje standard.
Har man spørgsmål hertil, er man velkommen
til at henvende sig til kirkeværgerne.
På menighedsrådets vegne
Kirkeværgerne
Jørgen Bækgaard og Bendt Kristensen

Sogneudﬂugt

Sogneudﬂugten er den 30. august.
Turen går til Christiansfeld,
Brødremenigheden og Skamlingsbanken.
Mere info følger i Folkebladet i begyndelsen
af august.
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Spirekor for 0.-4. kl. starter onsdag 23. august
kl. 14.15 i Stjær kirke
Pigekor for 5.-9. kl. starter onsdag 23. august
kl. 15.30 i k-stuen
Voksenkoret starter tirsdag 12. september
kl. 19 i k-stuen
Nyt forløb med babysalmesang starter 24.
august kl. 11 i Stjær kirke (husk tilmelding
senest 22. august)
Mere info kan fås på hjemmesiden!
v. Charlotte Sejthen

sningen for det kommende års
konﬁrmander begynder onsdag den
6. september kl. 8.15 i Storring kirke.

unkekloster

5 dage i et tysk m

Eftermiddagsmøde

Tirsdag den 12. september kl. 14.00 i
konﬁrmandstuen.
v. Ruth Birk Christensen:
”Kaﬀe og kage mellem krudt og kugler”

bedre i Tyskland?
- Skulle det nu være
jeg jo
passer. Nej, det kan
det.
spurgte min hønse
havde lyst til at prøve
ikke påstå, men jeg

Gud og fællesspisning

m. temaet Høst
Onsdag den 13. september kl. 17.30 i Stjær
kirke med efterfølgende høstmiddag i
forsamlingshuset.

Renovering af præstegården

Sidste del af renoveringsarbejdet på
præstegården, grundet bl.a. skimmelsvamp,
påbegyndes i uge 29 og forventes afsluttet
i uge 37. I den periode vil jeg indimellem
fraﬂytte præstegården, men vil dog som altid
kunne kontakte via tlf. og e-mail.
v. Carsten Marvig
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Ferie

Jeg afholder ferie i uge 27 -29 og 32-33.
v. Carsten Marvig
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Fortsættes
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Læser du kirkebladet?
Ja, lige nu gør du, men er det på papir eller på
computer ? Eller på smartphone?

vi en studiedag, hvor vi skal arbejde med
kommunikation fra og til kirken. Vi skal se
på, hvad vi har, vi skal se på, hvad vi vil gøre
fremover. Skal vi have et nyhedsbrev? Skal vi
have en Facebookside? Skal vi blive ved med
at have vores eget kirkeblad? Eller hellere
lave samarbejde med de andre sogne i Galten
kløverblad?

I menighedsrådet vil vi gerne finde ud af,
hvordan det betaler sig at give effektiv
oplysning om kirken. Kirkebladet bliver
trykt på papir og husstandsomdelt, men det
findes også på hjemmesiden. Mange uden for
sognet er så interesserede i bladet, at de får
det omdelt eller tilsendt.

Når jeg siger, hvad kan betale sig, så handler
det ikke kun om penge, det handler også om
energi, glæde og tilhørsforhold. Kirken er jo
en mærkelig slags “forretning”, det gælder
ikke om at tjene penge, det gælder om at
få mest muligt ud af dem, vi har. Samtidig
er kirken fuldstændig afhængig af, at der er
mange, der oplever, at kirken er deres.

Vi har Kirkebladet, vi har hjemmesiden,
vi har Stjærnet, vi har Stjær Avis, vi har
Galtenbladet og sommetider andre aviser
eller blade. Vi tror, at der skal findes et trykt
kirkeblad, fordi en del af vores brugere er
glade for at have det i hånden. Vi tror også, at
en del aldrig læser kirkebladet, men snarere
finder deres oplysninger på hjemmesiden
eller på Stjærnet.

Vores ambition et at komme så bredt ud
som muligt i sognene med tilbud, nyheder
og kirkestof. Heldigvis får vi på studiedagen
hjælp af en konsulent, Claus Due, der ved
meget om kommunikation og har stor
erfaring med kirkeligt arbejde. Fordi vi får

Det kunne faktisk være en god hjælp for os at
få lidt mere at vide om det.
Her i slutningen af september måned har
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fra lørdag d.
g d. 23. juni.
18. juni

Dåb:
21.05.	Maggie Marie Brown Perto,
Havrevænget 8, Bøstrup

ham til at komme til os, i stedet for
at sende os på kursus, kan vi tage
udgangspunkt direkte i vores egen
situation. Se på vores hjemmeside,
se på vores kirkeblad etc.

Begravelser/bisættelser:
25.05.	Mathias Albert Panella, Edelsmindevej 2, Høver
04.08.	Flemming Christian Andersen-Degn,
Ryvej 115, Høver

Stjær:

Hvis du vil hjælpe os med opgaven,
så giv os en melding om, hvad
der betyder noget for dig. Er du til
trykt kirkeblad eller mere til digital
løsning? Ville du være interesseret
i et nyhedsbrev, hvor man løbende
bliver orienteret om kirken? Ville
du følge en Facebookside?

Dåb:
02.04.	Karl Peter Svensk Møller Bleeg, Tujavej 4, Stjær
23.04. Herbert Falbe-Hansen, Jeksenvej 14, Stjær
28.05. Magne Dyhr Høyer, Bakkeskoven 2, Stjær
05.08.	Frederik Viggo Hjort Damsgaard,
Nygårdsparken 17, Stjær
20.08.	Magne Ravn Hvidbjerg Jacobsen,
Pebbelvej 3, Stjær

Hvis du møder en af os fra rådet,
kan du give din mening til kende.
Du er også velkommen til at ringe
eller sende en mail til mig.

Vielser:
01.07.	Maria Lorenzen og Emil Valente Mortensen, Marselis Boulevard 61, 2. th., Aarhus

Ingrid Jørgensen
formand@storring-stjaer.dk
Tlf. 53292741

Begravelser/bisættelser:
06.04	Preben Ingolf Møller Pedersen,
Søndergade 42, Galten
04.05.	Henrik Markfoged,
Pebbelparken 50 A, Stjær
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Luther-træ
– hvad er det nu for noget ?
”Hvis jeg vidste, at Jorden gik under i morgen,
så ville jeg plante et træ i dag!” skulle Martin
Luther have sagt.
Tankevækkende – og fuldt af håb, tro og tillid.

I Storring vil træet komme til at stå på
sydskråningen.
Samtidig vil vi i Stjær tage forskud på en
kirkegårdsplan, som er principgodkendt,
men ikke endeligt vedtaget. En plan som vil
medføre omlægning af tomme gravsteder og
nedlægning af hække i det samme område.
Vi regner med, at en større del af kirkegården
her kan blive til en græsplæne og arbejdet
kan gå i gang i løbet af september-oktober.
Omlægningen vil medføre en del arbejde på
kirkegården, så det kommer nok til at rode
lidt i efteråret; men det vil naturligvis ske
med respekt for gravsteder, som endnu ikke
er udløbet.
Vi stiler mod at være klar til en festlig
markering med plantning i forbindelse med
det rigtige jubilæum sidst i oktober. Det
kommer der mere om på hjemmesiden og
ved opslag ved kirkerne, når vi nærmer os.

I reformatorens hjemby Wittenberg er der
over de sidste år etableret en Luther-have
med 500 forskellige træer. Tanken med
haven er, at kristne kirker over hele verden
kan adoptere et træ og samtidig plante et
træ hjemme hos sig selv.
Skanderborg provsti har adopteret et træ der.
En sølv-lind, som blev ”plantet” af præster og
provst under et besøg i byen.
500-året for reformationen skal
også markeres i vores sogn Menighedsrådet har vedtaget at plante
en sølvlind på kirkegårdene. En spejling
af træet i Wittenberg og markering af en
verdensomspændende kirke.
I Stjær vil træet komme til at stå nord for
kirken - ud for graverbygningen. Her vil det
også kunne spejle sig i de to store - ca. 150
år gamle - lindetræer, som er ved den østlige
indgang (ned mod parkeringspladsen ved
Brugsen).
8

Luthertræer - træer og håb
Af Hanne Øvlisen

vil du gøre, hvis Verden går under i morgen?”
skulle have svaret ”gå ud og plante et træ i
dag”. Træet bliver dermed symbol på, at der
altid er håb for dagen i morgen og fremtiden.
Stjærskolens dygtige lærere, Susanne Søe
Sørensen og Annette Landkilde, fik dette
omsat til, at eleverne lavede deres helt egne
træer. Hver elev lavede et blad til træet,
hvor de skrev eller tegnede deres håb for
fremtiden. Disse 100 blade blev monteret på
træerne. Det er træer, som på smukkeste vis
udtrykker Luthers tro på og håb for fremtiden.
Et par eksempler på elevernes håb:
Jeg ønsker at holde en fest
Jeg vil spise sammen med familien
Kysse min kæreste
At min hund må alt
Jeg vil ikke gå i skole, jeg vil gøre alt det jeg
ikke må
Jeg vil ud og se Barcelona mod Real Madrid
og Barcelona vandt fire-to

Det er blevet en stor fornøjelse for mig at
arbejde sammen med Stjærskolen omkring
Sankt Hans og sommermødet. Det er
spændende at være med til at sætte noget i
gang og altid overvældende at modtage det
færdige produkt. Ofte har hver enkelt elev i
indskolingen (ca. 100 elever) fremstillet en
ting, som indgår i et større fælles produkt.
Hver gang bliver jeg ramt af elevernes
forskellige måder at arbejde på. Her går hånd
og ånd hånd i hånd. Produktet lyser langt
væk af, at eleverne har sig selv og sjælen med
i arbejdet.
Jeg oplever også, at rigtig mange i løbet af
sommermødet stopper op, oplever, studerer
og tale om skolens produkt.
I løbet af 2017 markerer kirken 500 året for
reformationen, det vil sige 500 året for, at
Luther slog sine teser op i Wittenberg. Det var
derfor nærliggende at Stjærskolen arbejdede
med Luther. Inspirationen til arbejdet blev
historien om, at Luther til spørgsmålet: ”hvad

Det er ikke kun i Storring-Stjær Sogn,
Lutheråret fejres med træer. Stjærskolens
9

Fortsættes

Voksenkoret
Voksenkoret starter op igen tirsdag d. 12.
september kl 19-20.30 i konfirmandstuen
- Nye medlemmer er velkomne!
Koret er båret af sangglæde og højt humør,
og der bliver sunget både rytmiske og
klassiske korarrangementer - kendte såvel
som nye sange.
Der er plads til nye sangere i koret og kom
gerne et par gange og prøv det. Der kræves
ikke nodekendskab eller korerfaring, men
lyst til sang og godt kammeratskab, og at
man kan synge rent.
Den nuværende flok har sunget sammen
i flere år, så derfor er det godt med lidt
sikkerhed i at kunne ramme tonerne. Det kan
næsten alle uden problemer, men er du i tvivl,
skal du ikke holde dig tilbage, men kom og
vær med et par gange!
Øvedage bliver tirsdage.

Luthertræ føjer sig fint ind i kirkens fejring af
Luther og reformationen:
24. april plantede Skanderborg Provsti et
træ i reformationsparken i Wittenberg - og
Carten Marvig var med.
7. maj plantede Skanderborg Provsti et
søstertræ ved Sankt. Sørens Kirke i Gl. Rye.
29. oktober plantes blivende Luthertræer ved
Storring og Stjær kirker.
Indtil de blivende træer plantes, kan
man opleve Stjærskolens Luthertræer i
konfirmandstuen og i våbenhuset i Stjær.

Koret øver også salmesang, da
korets medlemmer medvirker som
kirkesangere i grupper på 3-4 til nogle af
søndagsgudstjenesterne.Det er en dejlig
opgave at have, så glæd dig til det!
mvh korleder og organist
Charlotte Sejthen
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Musik for natten
torsdag d. 12. oktober kl 21.30 i Stjær Kirke

Kom og oplev Stjær kirke oplyst af stearinlys og fyldt af celloens fløjlsbløde klang.
Stille musik med meditativ karakter - bla. Arvo Pärts “Spiegel im Spiegel”.
Varighed ca 35 min.
Medvirkende:
Niels Henrik Nielsen, cello
Charlotte Sejthen, orgel.
11

Kirkehøjskoleforedrag
Tirsdag den 3. oktober kl. 14.00.
Gudstjeneste i Storring Kirke ved sognepræst
Carsten Marvig.

Som præst i det topsikrede fængsel er Jesper
Birkler dagligt sammen med mennesker,
som har begået de alvorligste forbrydelser,

og som afsoner fængselsstraffe fra nogle
få år til forvaring og livstid. I foredraget
fortæller han om den ofte barske hverdag
blandt rockere og bander, drabsmænd,
narkohandlere, røveridømte, voldsmænd og
terrordømte, og om hvordan det kirkelige
arbejde, spørgsmålet om skyld og straf
og om håb og længsel, manifesterer sig i
denne sammenhæng - en hverdag, som er
meningsfuld og teologisk udfordrende!
Jesper Birkler er cand. theol. fra Aarhus
Universitet og har tidligere været sognepræst
i Grædstrup/Vinding/Bryrup/Vrads og ved
Vor Frue Kirke i Aarhus.

Gud og fællesspisning
med temaet høst

Gudstjenestefejring
af reformationen

Onsdag den 13. september kl. 17.30 i Stjær
kirke med efter følgende fællesspisning i
forsamlingshuset
Temaet denne gang er høst, derfor opfordres
alle børnene til at medbringe noget de har
høstet derhjemme; en tomat, en gulerod, et
æble, vindruer, en blomst etc. - kun fantasien
sætter grænser.

Søndag den 29. oktober kl. 10.30 i Storring
kirke og kl. 14.00 i Stjær kirke.
Vi markerer reformations jubilæet i vore
sogne med en gudstjeneste med kraftig
inspiration af gudstjenesten som den tog sig
ud på Luthers tid. Efter gudstjenesten vil vi
plante et ”Luther” træ på kirkegården.

Derefter foredrag i sognegården ved
fængselspræst Jesper Birkler:
Præst for fangerne
Kirke og dagligt liv i Enner Mark Fængsel ved
Horsens, Nordeuropas bedst sikrede fængsel

12

Eftermiddagsmøder
Tirsdag den 12. september
Foredrag ved Ruth Brik Christensen
” Kaffe og kage mellem krudt og kugler”
Ruth Brik Christensen har som leder af KFUMs
Soldaterhjem været med de danske soldater
i Irak, Afghanistan og senest Libanon i
efteråret 2011.
Ruth holder et inspirerende, medlevende
og engageret foredrag om det at være den
forstående og lyttende ”mor” for danske
soldater i udlandet.
Foredraget omhandler oplevelser med
soldaterne og ”krigen set fra KFUMs
Soldaterhjem”.
Foredraget ledsages af billeder, der illustrerer
historierne på en levende måde.

Tirsdag den 10. oktober
Foredrag ved Eva Lohmann
”Nis Pedersen`s liv og forfatterskab”
Eva Lohmann fra Skanderborg (og gift med
Lars Lohmann) kommer og fortæller os om
forfatteren og hans forfatterskab.
Tirsdag den 7. november 2017
Koncertforedrag ved Helle og Dynes
Skovkjær
”Matador i ord og toner”
Glæd dig til at se og høre hvad man får ud
af at blande forkærligheden for Matador
med passionen for musik og interessen for
historie.

Som altid foregår alle møder i konfirmandstuen kl. 14.00

Jubilæum

Studiekreds om Luther

2. søndag i advent har Carsten Marvig været
ansat i Storring-Stjær i 25 år.
Det er den 10. december. Kl 14 er der
festgudstjeneste i Storring Kirke, derefter
reception i Stjær Forsamlingshus.
Alle er velkomne.
Menighedsrådet

Vi fejre i år 500 året for reformationen. Over
to aftner vil jeg fortælle om Luthers liv, og
den betydning hans tanker har haft. Hvis der
er interesse for det, kan vi en tredje aften se
”Luther” filmen.
Vi mødes i konfirmandstuen onsdag den
11. oktober og onsdag den 25. oktober
begge gange kl. 19.00 – 20.30.
Alle er velkomne.
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Husk Høstgudstjenesten!
Vi holder igen i år høstgudstjeneste
i præstegårdshaven søndag den 24.
september kl. 14.00.

ødegård i Sverige for at finde det, dit hjerte
inderst inde længes efter af fylde og mening.
Du kan finde det lige her midt i din gammelkendte hverdag, hvis du da ellers vover at
lade dig forundre og forbavses over den.

Hvorfor?

Derfor!

Grundtvig brugte aldrig ordet omvendelse, for
det lød i hans øre, som om at mennesket var
kommet så langt væk fra Gud, at der skulle ske
noget nærmest drastisk og revolutionerende
for at vi ville kunne finde hjem til Gud og få
opfyldt vor inderste længsel efter livsfylde
og meningsfylde. Han brugte i stedet ordet
opvækkelse, for han var af den overbevisning,
at blev vi bare mindet om det eller gav os tid
til at lade os forbavse over alle de glimt af
paradisiske fylde og fred, Gud rækker os, lige
her midt i vores helt almindelige hverdagsliv, så
giver det med Gud sig selv før eller siden.
Så du behøver altså ikke at opgive alt og leve
som bonderøven eller bosætte dig på en

Og det er også hele meningen med at samles
i præstegårdshaven og fejre høstgudstjeneste. Den er tænkt som en pause midt
i det hele - en lejlighed til at lade sig blive
forundret og måske forbavset over, hvor stor,
rig og underfuld den verden og natur er, der
omgiver os. Alt det, der er en gave fra Gud til
dig og mig, og som er givet os som et tegn på
at han ser dig, aldrig glemmer dig og er parat
til at stille dit hjertes inderste sult og længsel.
Carsten Marvig
Sognepræst
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Julestue i
Konfirmandstuen
Mandag den 4 december 2017
Kl. 14-17.

Julestue for ældre i Stjær og Storring
Som sædvanlig vil vi hygge om jer med lidt godt hjemmebagt til kaffen
og underholdning, så som oplæsning, sang og musik, eller hvad vi nu finder på.
Det traditionelle pakkespil (pakke medbringes: max kr. 20,-) skal vi også nå.
Vi håber på god opbakning til denne hyggelige eftermiddag.
Af hensyn til planlægningen beder vi om tilmelding til nedenstående:
senest 27. november 2017
1.
2.
3.
4.

Rita Joseff
Tove Nielsen
Vibeke Ottesen
Benta Bonde

86950123/3089 2220
86950404/2369 5971
86950142/2360 3436
86950401/6092 5917

Kirken og frivillige kvinder byder velkommen
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rita@joseff.dk
tovenielsen@post.dk
vio@mail.dk

Gudstjenesteliste
Søndag den 3. september
Storring: 9.30
Stjær: 10.30

Søndag den 8. oktober
Storring: 10.30
Stjær: 9.30

Søndag den 19.november
Storring: 10.30
Stjær: 9.30

Søndag den 10. september
Storring: 10.30
Stjær: 9.30

Søndag den 15. oktober
Storring: 9.30 Præstegaard
Stjær: ingen

Søndag den 26. november
Storring: ingen
Stjær: 9.30
Galten: 10.30

Onsdag den 13. september
Gud og fællesspisning
Stjær: 17.30

Søndag den 22. oktober
Storring: ingen (CM Galten)
Stjær: 10.30

Søndag den 17. september
Storring: ingen
Stjær: ingen

Søndag den 29. oktober
Reformationsfejring
Storring: 10.30
Stjær: 14.00

Søndag den 24. september
Høstgudstjeneste
Præstegårdshaven: 14.00
Søndag den 1. oktober
Storring: 9.30
Stjær: 10.30
Onsdag den 4. oktober
Meditativ gudstjeneste
Stjær: 17.00
Lørdag den 7. oktober
Mulighed for lørdagsdåb
Stjær: 11.00

Torsdag den 2. november
Gud og fællesspisning
Stjær: 17.30
Søndag den 5. november
Alle helgens dag
Storring: 14.00
Stjær: 10.30
Søndag den 12. november
Storring: 9.30. Mandrup
Stjær: ingen
Onsdag den 15. november
Meditativ gudstjeneste
Stjær: 17.00
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Søndag den 3. december
1.s. i advent
Storring: 10.30
Stjær: 16.00
Søndag den 10. december
Jubilæumsgudstjeneste
Storring: 14.00
Søndag den 17. december
Storring: ingen
Stjær: 9.30. Mandrup
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