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Om juletidens aktiviteter 

 

Julen nærmer sig, og vi vil lige gøre opmærksom på arrangementer i den forbindelse. 

 

• I år bliver vores adventsmøde 2. søndag i advent med gudstjeneste kl 14 og efterfølgende samvær i 

præstegården. Det nystartede kor vil synge for os med det, vi nu kan, efter få koraftener. 
 

• 10. december har vi adventskoncert kl 16 med vores nye kirkesanger, Maria Ljósá, Andreas Tykjær 

Restorff og Theresa Bracher Wolff. Koncerten vil veksle mellem kombinationer af sang, guitar, 

cello og orgel. Kom og støt de lokale professionelle musikere. Entré 50 kr. 

 
• 4. søndag i advent er der igen gudstjeneste kl 10 med indslag af efterskoleelever og friskoleelever, 

der går Luciaoptog.  

  
•  5. jan er der helligtrekongers gudstjeneste kl 19 

 
 
 

 

Kære menighed, kirkebetjening og bestyrelse 

 

Med nedenstående erindring om min barndoms jul vil jeg ønske jer alle en god adventstid og en glædelig jul, 

når vi kommer så langt. Nu har jeg været præst hos jer ét år. Det har været mig en stor glæde. Hver eneste 

gang jeg har kørt gennem de nedre byer og gennem Støvringgårdskovene har jeg nydt det. Nu kender jeg 

flere af jer og det gør mig også glad. Jeg synes især det blev et godt efterår med megen aktivitet. Nu glæder 

jeg mig til foråret og håber, vi får et godt program på benene, får gode gudstjenester og et godt fællesskab. 

Det glæder mig også, at Lene er har skabt et blandet kor. Det kan gøre alting endnu sjovere. Koret øver i 

præstegården og optræder i kirke og præstegård søndag d 4. december.  

 

Med kærlig hilsen 

Karsten Erbs 
  



 

 

Barndommens jul 

engle leger skjul 

alting var fyldt med forventning 

julekort kom fra hver slægtning 

julen den var så stor 

hos min mor. 

 

Daells katalog 

samt Sommers ditto 

mine øjne hang fast i dem 

sidernes gaver de måtte hjem 

drømme de gav dengang 

ønskers sang. 

 

Her var et tog 

og en båd med fok 

der var en fjernstyret racerbil 

alting var som et gavespil 

gaverne pakket ind 

i mit sind. 

 

Mors penge blev 

sendt som afladsbrev 

de blev hentet hver tirsdag 

"julens glæde" det hed den sag 

så var der sparet op 

til jul i top. 

 

Barndommens sne 

eventyrets fe 

omgav os hele december 

snehvid som al lyd neddæmper 

isen var hård og klar 

helt farbar. 

 

Advent med lys 

midt i skumringsgys 

Vær velkommen det Herrens år 

månedens dage langsomt går  

glæden den vokser sig stor 

adventskor. 

 

Vinduets glas 

frosten den var hvas 

isblomster fyldte det hele 

verden i milliard dele 

skønheden var så flot 

isens slot. 

 

Snart var det jul 

Med en masse sul 

brunekager og sylte 

alle skabe var fyldte 

anden og kålen var 

grydeklar. 

 

Kalenderlys 

gode godnatkys 

lågerne indtil mit nisseland 

åbnet om morgenen af en dreng 

når han af sengen stod op 

dovenkrop. 

 

Jeg satte sko 

i vindvet fyldt af tro 

nissen han gav mig lakridser 

eller en god blyantspidser 

hver dag en gave god 

Julemod! 

 

Julen var nær 

glæden den var skær 

tiden den var nu en højtid 

gæstebud af en kong David 

Jesus blev født i en stald 

Julens gral! 

 

Først var der and 

ris alamand 

mandlen den skulle først findes 

marcipangrisene vindes 

aften med højtids tøj 

Julehøj! 

 

Far åbner dør 

ikke kigge før 

juletræet med sin glans 

med hinanden og rundt i dans 

enhed var julens værk 

Julestærk. 

 

Endelig kom 

det det handled´ om 

allerbedst var det at give  

det holder alle i live 

gaven den kom fra Daells 

Julestads. 

 

Glædelig jul 

sagt med smilehul 

aftenen sluttede med konfekt 

julens aften den er perfekt 

lysene tændt til sent 

Træets gren. 

 

Morgen juledag 

gaverne på rad 

alting var højtid og glæde 

når vi i kirken tog sæde 

ansigter lyste af jul 

og af sul! 

 

Barndommens jul 

lever vi på nu 

den var velsignelsens kilde 

gør alle følelser milde 

derfor vi siger endnu 

glædlig jul! 

 
 
 

 



 

 

Julehilsen fra formanden 

 
Her ved indgangen til julemåneden er traditionerne med afholdelse af forskellige arrangementer som julefro-

koster, foredrag, julemarkeder, julekoncerter fælles juletræsafhentning og meget mere i fuld sving. 

Arrangementer hvor fællesskabet trives til stor glæde for mange. 

Det er også en tid, hvor mange ikke trives i fællesskabet, måske fordi de er hjemløse, ensomme, fattige eller 

sorgfulde. Lidt hjælp er der at hente fra det offentlige, men det er slet ikke nok og derfor er det glædeligt, at 

mangeforeninger, institutioner, kirkelige samfund og frivillige gør et stort arbejde for at hjælpe disse menne-

sker. 

Solidaritet og medmenneskelighed er heldigvis stadig til stede.  

Dette er meget foreneligt med 

julens budskab, som er om kærlighed, glæde og lys.  

 

B.S. Ingemann skriver i den kendte julesalme: 

 

Julen har bragt velsignet bud, nu glædes gamle og unge, 

Hvad englene sang i verden ud, nu alle små børn skal sjunge. 

Grenen fra livets træ står skønt med lys som fugle på kviste; 

Det barn, som sig glæder fromt og kønt, skal aldrig den glæde miste. 

 

Glæden er jordens gæst i dag med himmelkongen den lille. 

Du fattige spurv ! flyv ned fra tag med duen til julegilde ! 

Dans, lille barn, på moders skød. En dejlig dag er oprunden: 

I dag blev vor kære frelser fød og paradisvejen funden. 

 

Frelseren selv var barn som vi, i dag han lå i sin vugge. 

Den have, Guds engle flyve i, vil Jesus for os oplukke. 

Himmerigs konge blandt os bor, han juleglæden os bringer, 

Han favner hver barnesjæl på jord og lover os englevinger. 

 

 

Ser vi tilbage på 2022 har vi ud over gudstjenesterne vi haft et rigt år med mange forskellige arrangementer, 

hvor musikken har fået mere plads.   

Kulminationen var Teaterkoncerten ”Budbringerens Fodtrin” med Ulla Vejby og Jesper Braae Madsen som 

spillede for en fyldt kirke, og det var en dejlig oplevelse  - tak til Karsten Erbs for initiativet. 

Vi ser frem til julekoncerten lørdag d. 10. december kl 16 med Maria Ljósá (sang), Andreas Tykjær Restorff 

(cello, guitar)  og Theresa Bracher Wolf (orgel). 

 

Alle ønskes hermed en glædelig jul og et godt nytår. 

Hugo Vermund 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 Ansatte ved kirken 

 

 

Præst  Karsten Erbs 
 8940 Randers SV 
 5151 2743 kae@km.dk   

 

Kirkesanger  Maria Ljósá  

 3165 5264 marialjosa@gmail.com  

 

Organist Mona Kjersgaard  

 61656949  

 

Kirkegårdsgraver Joan Jakobsen joanjakobsen72@gmail.com  

 2124 2184   
 

Rengøringsassistent Joan Tange  

 2117 3351 tangejoan@gmail.com  

 

 

 Bestyrelsen 

 

Formand Hugo Vermund  

 2095 1936 lodsen15@mail.dk  

 

Næstformand  Lisbeth Østergaard  

 6093 3949 lodsen15@mail.dk  

 

Kasserer  Lone Beider Olesen  

 6071 5901 kasserer@mellerupvalgmenighed.dk  

  

Kirkeværge Birgit Bach Hou  

 5186 2009 birgitbhou@gmail.dk 

 

Sekretær Lene Blond  

 2027 9071 leneblond@tdcadsl.dk  

  

Suppleant Mette Brask  
 5182 5628 mette@floden.dk   
 
 


