
 

 

Julen 2014 & Nytåret 2015 

i Sparkær & Gammelstrup kirker    

 

 

Og det skete i de dage... 
 



 

 

Børnehavens og dagplejens jul 

Tirsdag d. 2. dec. kl. 9.30 

Sparkær kirke inviterer igen i år til fælles julegudstjeneste for alle 
børnene i dagplejen og børnehaven her i Sparkær. Forældre, 
bedsteforældre og andre interesserede 
er meget velkomne til også at deltage i 
gudstjenesten. 

 

 

Syng julen ind i Gammelstrup 

Torsdag d. 27. nov. kl. 19.00 i Gammelstrup kirke 

En meget stemningsfyldt indledning af adventstiden, hvor vi synger julen 
i gang med en god blanding af skønne julesange og lidt julefortælling. 
Der bydes sædvanen tro på kaffe og lidt mundgodt bagefter. 

 

 

Julens 9 læsninger  

1. søndag i advent d. 30. nov. kl. 19.00 i Sparkær kirke 

Juleevangeliet - delt over 9 Læsninger og bundet sammen af mange af de 
smukke advents- og julesalmer, som hører højtiden til - indleder 
traditionen tro julemåneden i Sparkær kirke. Og som altid vil 
gudstjenesten være arrangeret af årets konfirmander, som også byder på 
lidt til den søde tand efterfølgende i våbenhuset.  

Vel mødt til alle. 

 



 

 

  

 

3. søndag i advent 

3. søndag i advent d. 14. dec. kl. 9.15 i Sparkær kirke 

Morgentjeneste ved sognepræst Inger Petterson 

 

 

 
 

Familiegudstjeneste 

2. søndag i advent d. 7. dec. kl. 14.00 

Store som små, gamle som unge, høje som lave indbydes til 
julegudstjeneste for hele familien. Ved gudstjenesten vil det 
traditionsrige krybbespil blive opført af eleverne i 5. klasse på Sparkær 
Skole og minikonfirmanderne vil gå Lucia.  

Der vil efter gudstjenesten være kaffe/vand og kanelsnegle i våbenhuset.  

 



  

Julekoncert med Esther Brohus 

Julekoncert med Esther Brohus d. 11. dec. kl. 19.30 i Sparkær kirke. 

Den lille sangerinde Ester Brohus med den store stemme. 

Ester Brohus sætter et helt personligt præg på både hendes egne og 
andres sange.  

Repertoiret er en bred vifte af de smukke countryballader, som Ester 
Brohus har skrevet, krydret med nogle af de gospelsange, som hun har 
optrådt med siden sin scenedebut i en alder af kun 6 år.  

Det er ærlige tekster om livets alfarvej og sprudlende gospel, country og 
blues. Ester Brohus er karismatisk langt ud over scenekanten, og med en 
fantastisk stemme er hun den, der om nogen har fået status som dansk 
fortolker af amerikansk gospel, blues og country. 

GLÆD JER! 

 

 



 

 

Nordstjernens julegudstjeneste 

Torsdag d. 18. dec. kl. 14.30 på Nordstjernen 

På denne torsdag i december vil vi synge julen ind på plejehjemmet med     
en masse af de dejlige jule- og adventssalmer, som vi har, og lytte til 
juleevangeliet og måske også en julefortælling? Pårørende og andre 
interesserede er meget velkomne til også at deltage i gudstjenesten. 

 

 

4. søndag i advent 

4. søndag i advent d. 21. dec. kl. 10.30 i Sparkær kirke 

En mulighed for de, der ikke fejrer jul hjemme, til at ønske god jul. Der vil 
være kirkekaffe efter gudstjenesten. 

 

Julegudstjenesterne 

Juleaften d. 24. dec.  kl. 13.00 i Gammelstrup kirke 

                                         kl. 14.45 i Sparkær kirke 

Juledag d. 25. dec.      kl. 13.00 i Sparkær kirke 

                kl. 14.30 i Gammelstrup kirke 

 



 

 

 

 

 

Nytår 

Champagne & kransekage 

Det er en god og hyggelig tradition, at vi mødes til kransekage og et glas 
med bobler den 1. januar efter gudstjenesten. Vi vil gerne holde denne 
tradition i hævd og indbyder derfor til gudstjeneste 1. januar 2015 kl. 
14.30 i Sparkær kirke og kl. 16.00 i Gammelstrup kirke. Efter hver 
gudstjeneste er der champagne og kransekage og mulighed for at hilse 
på hinanden og ønske godt nytår. 

 

 

Helligtrekongersdag 

Helligtrekongersdag markerer afslutningen på julen, og det fejrer vi 
søndag d. 4. januar kl. 10.30 i Sparkær kirke.  

Vel mødt! 
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Lille Messias 

En stjerne på himlen  
og flere og flere  
i nat føder himlen  
med jordiske veer  
i nat lover himlen  
at den vil befri os  
Maria på æslet  
med lille Messias.  
 
I nat ruger himlen  
på glæden og freden  
så varsomt i mørket  
som fuglen i reden  
og freden og glæden  
nu fødes de i os.  
Maria på æslet  
med lille Messias.  
 

 

 
 

I fødslen er glæden  
forbundet med smerten  
dog aldrig var glæden  
så hjemløs i verden  
men stalden og krybben  
er tegn som skal si' os.  
Maria fandt plads  
da hun fødte Messias.  
 
En plads mellem får  
i en stald mellem stude  
hun fødte og svøbte  
den lille i klude  
og hyrdernes glæde  
var stor som Marias  
lys tændtes i mørket  
nu fødtes Messias. 

(Johannes Møllehave/ Anne 
Linnet) 

 

 

Med ønsket om en glædelig jul & et godt nytår til alle 

fra Sparkær-Gammelstrup menighedsråd 

& Sognepræst Malene Dahl 

 



Dato og navn Sparkær Gammelstrup 

27-11-2014 
Torsdag 

 19.00  
Syng Julen Ind 

30-11-2014 
1. søndag i advent 

19.00 
m. konfirmander 

Malene Dahl 

 

07-12-2014 
2. søndag i advent 

14.00 
minikonfirmander 

& krybbespil 
Malene Dahl 

 

14-12-2014 
3. søndag i advent 

9.15 
Inger Petterson 

 

19-12-2014 
Torsdag 

 14.30 
på Nordstjernen 

Malene Dahl 

 

21-12-2014 
4. søndag i advent 

10.30 
Malene Dahl 

 

24-12-2014 Juleaften 14.45 
Malene Dahl 

13.00 
Malene Dahl 

25-12-2014 Kristi 
fødselsdag 

13.00 
Malene Dahl 

14.30 
Malene Dahl 

26-12-2014 
2. juledag 

Henviser til 
gudstjeneste i 

Stoholm 

 

28-12-2014 
Julesøndag 

Henviser til 
gudstjeneste i 

Stoholm 

 

01-01-2015 
Nytårsdag 

14.30 
Malene Dahl 

16.00 
Malene Dahl 

04-01-2015 
Helligtrekongersaften 

10.30 
Malene Dahl 

 

11-01-2015 
1. søndag efter 
helligtrekonger 

9.15 
Inger Petterson 

 

18-01-2015 
2. søndag efter 
helligtrekonger 

 9.15 
Malene Dahl 

25-01-2015 
Sidste søndag efter 

helligtrekonger 

10.30 
Malene Dahl 

 

1-02-2015 
Søndag septuagesima 

 19.30 
Kyndelmisse  
Malene Dahl 



 


