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REJSE TIL ARMENIEN

Flere gange om året besøges Gylling af armenierne. De kommer for at besøge Karen Jeppes
fødeby, hylde hende og en gang om året holde
gudstjeneste i kirken.
Naturligvis har jeg derfor, gennem de sidste
19 år, hørt en del om Armenien. Jeg vidste da
også bl.a., at det er et bjergrigt land, der grænser
op til Georgien i nord, Aserbajdsjan i øst samt
en eksklave tilhørende Aserbajdsjan i syd og
Tyrkiet og Iran i syd. Landet ligger m.a.o. i det
østligste Europa i Kaukasus. I selve landet, som
har et areal på 29.800 km. bor ca. 2,9 millioner
armenierne. Langt de fleste armeniere er bosat
uden for det nuværende Armenien. Sproget er
armensk og ligner ikke noget andet sprog.
Desværre har jeg ikke haft mulighed for at besøge landet før i 2017, hvor jeg med min kollega
Kirsten Ditlevsen, som rejseleder for en mindre
gruppe danskere, fik mulighed for at gæste landet sammen med en meget kompetent armensk
guide.
Det blev en særdeles oplevelsesrig tur, som jeg
kunne fortælle side op og side ned om. Men det
må blive en anden gang!
Sammen med Kirsten Ditlevsen vil jeg dog
gerne kort fortælle om turen, der i øvrigt fandt
sted fra den 30. september – 6. oktober 2017:
Mange års turbulent historie har sat sit præg på
det ellers billedskønne Armenien, der ligger som
et historisk knudepunkt mellem øst og vest. Et
land, der ligger som en kristen enklave omgivet
af muslimske naboer – nogle mere aggressive end
andre! Fra hovedstaden Jerevan kunne vi i klart

vejr se det mægtige bjerg Ararat knejse i horisonten. Ifølge Bibelen var det her, Noah stødte på
grund med arken efter syndfloden. Armenierne
er et stolt folkefærd, der værner om historien og
prioriterer de unges uddannelse og oplysning
højt. Landet fik sin selvstændighed i 1991 efter
sovjettiden, en historie vi fandt mange spor af på
vor rundrejse i landet. Armenierne er et gæstfrit
folkefærd, man følte sig godt tilpas og velkommen i landet.
Vi besøgte en række kirker og klostre på turen.
Klosteret Khor Virap, hvor Armeniens kristne
historie tog sin begyndelse. I følge traditionen
sad Armeniens svar på Poppo: Gregor Lysbringeren som fange i en brønd i 13 år, da kongen
var imod hans kristne forkyndelse. Men kongen
blev sindssyg. Og ingen – hverken læger eller
troldmænd – formåede at helbrede ham. Man
hentede da Gregor Lysbringeren op fra brønden.
Han helbredte straks den sindssyge konge. Efterfølgende døbte Gregor Lysbringeren kongen, og
derpå blev riget erklæret for kristent. Det var i
det Herrens år 301, som nu regnes for den armenske kirkes fødselsår.
I hovedstaden Jerevan ligger folkedrabsmuseet.
Det var et oplysende og grusomt minde om det
armenske folkemord. Her var der også en lille
afdeling, hvor beretningen om Karen Jeppe, “Armeniens moder” og sygeplejersken Maria Jacobsen, fortaltes. Et par gæve kvinder, der drog ud
for at udføre uegennyttigt hjælpearbejde blandt
armenske flygtninge under de grusomme osmanniske forfølgelser, der kostede 1½ million mennesker livet i perioden fra 1896 til 1922.
Vi erfarede, at Armenien har et spændende
køkken, der kombinerer det bedste fra Kaukasus,
Balkan, Tyrkiet og Iran med delikate små forretter, masser af friske grønsager, krydderier, oste
og lækkert brød. I Armenien producerer man
også en god og velsmagende vin, både rød og
hvid. Vinproduktionen kan man spore tilbage til
4100 før Kristus, så man mener, at det er verdens
ældste vinproducerende land! Desuden smagte vi
på den gode cognac: ‘Ararat’, som var Churchills
favorit.

REJSE TIL ARMENIEN
På turen besøgte vi en række klostre, som alle
lå spektakulært placeret, enten dybt inde i afsidesliggende bjergkløfter, eller som Geghard
klosteret – eller Tatev klosteret, der ligger på afgrundens rand. Vi kørte langs den store Sevan sø,
der er landets vandreserve. Vi tilbragte tid i den
moderne storby: Jerevan med grønne områder og
indbydende åbne pladser med moderne skulpturer, caféer og fancy butikker. Vi kørte igennem
små landsbyer, hvor vi følte os hensat til vore en
svunden tid, når vi bl.a. så oksekærrer og fårehyrder. Vi så desuden den smukkeste arkitektur
og mindre køn, ja faktisk trøstesløs arkitektur
fra Sovjettiden! Spændende museer som f.eks.

manuskriptmuseet: Matenadaran med illuminerede manuskripter. Vi så enestående natur:
høje stejle og forrevne bjerge, dybe kløfter, bløde
græsbevoksede bakker og højsletter, løvskove og
pinjeskove, frodigt landbrugsland og vinmarker.
Jo, det var en meget afvekslende tur, – ja selv
vejret var afvekslende: strid regn, rusk og slud,
frost og det skønneste solskinsvejr i Yerevan med
udsigt til det forjættede bjerg: Ararat med sne
på toppen. Et gæstfrit land som vi begge meget
gerne vil besøge igen og anbefale til andre.
Kirsten Ditlevsen og Marianne Lyst

ARRANGEMENTER
Det Kirkelige Møde i Odder.
Søndag den 4. marts 2018
kl. 10.00‑15.00

Samtlige menighedsråd i Odder Provsti indbyder
til det traditionsrige møde. Mødet indledes med
højmesse i Odder Kirke. Sygehus og Sognepræst
Preben Koch prædiker ved gudstjenesten og efterfølgende taler han ud fra sin nye bog “Slip
livet løs”.
Tilmeldingsfristen er overskredet, men alle er
velkommen til højmesse i kirken.
Russisk og ukrainsk kirke- og
folkemusik. Tirsdag den 6. marts 2018
kl. 19.00 i Alrø Kirke

Rakhmaninov A Cappella Ensemble gæster Alrø
igen. En førsteklasses kvartet fra Odessa dedikeret til at udforske de musikalske skatte fra den
ortodokse kirke.
Det er ikke kun teknisk kunnen og kunstnerisk
elegance, der karakteriserer ensemblet, men også
og først og fremmest den følsomme indlevelse i
musikken, som danner et bånd mellem sangere
og publikum.

Landsindsamling/Sogneindsamling
Folkekirkens Nødhjælp. Søndag
den 11. marts 2018 kl. 10.00 fra
konfirmandstuen, Gylling Præstegård

Her i Gylling-Alrø Pastorat deltager vi også i
Folkekirkens Nødhjælps årlige Landsindsamling
“Vi samler håb ind”. Vi opfordrer konfirmander,
forældre og andre interesserede til at melde sig
som indsamlere. Har du tid og lyst til at bruge
et par timer på at hjælpe verdens fattigste, kan
du kontakte en af undertegnede:
Tove Forsberg, tlf. 52385380 eller
Yvonne Klitgaard, tlf. 52389843
Prædikerens Bog – en musikdramatisk
forestilling om at være.
Søndag den 18. marts 2018 kl. 19.30 i
Gylling Kirke

“Omgivet af sand og duften af minder, sidder kong
Salomon og tænker over al den rigdom han ikke
kan tage med sig. Den gamle konge har ondt i hjertet, han griber i luften efter sange fra ungdommens
dage, og indser at stræben efter vælde og magt ikke
er andet, end jagen efter vind. For i ormens bløde
mund, bliver vi alle til jord”
En musikalsk spejling af de 12 kapitler i Prædikerens Bog. Spejlingerne er nutidige og aktuelle

ARRANGEMENTER
inspirationer af den gamle tekst og tager afsæt i
en livsbekræftende fejring af livets umiddelbare
mirakel og væren uden tid og dømmen. Ny poesi af Lotte Arnsbjerg og original tekst fra Det
gamle Testamente fremført af Tommy Kenter. I
forestillingen går skuespil, tekst, poesi og musik af bandet Mongotube op i en højere enhed.
www.praedikerensbog.com
Deltagelse i arrangementet kræver tilmelding.
Tilmelding sker efter først-til-mølle-princippet
til Lone Riis, lriis@hotmail.com eller telefon
21277019. Der er INGEN adgang uden forudgående tilmelding og bekræftelse herpå.
Der er fri entré, men i anledning af arrangementet samles ind til menighedspleje.

salme, de kender! Men de kender overordentlig
mange. Så mød talstærkt frem og få opfyldt dine
(salme) ønsker!
MIT LIV ER ALLES – Digteren Morten
Nielsen – i ord og musik
Søndag den 6. maj 2018 kl. 16.00 i
Gylling Kirke

Ikke mange kender Morten Nielsen, som døde
meget ung i 1944. Kun 22 år!
Det gør Gorm Bull og Palle Hjorth nu noget
ved. Sammen med guitaristen Nikolaj Heyman
drager de landet rundt for at fejre udgivelsen af
bogen “Mit liv er alles”.

Skærtorsdag den 29. marts 2018
kl. 16.00 i Gylling Kirke

Påsken handler om at være sammen – at bryde
brød sammen – at spise sammen. Det gør vi ved
en stemningsfyldt gudstjeneste, hvor vi samles
om et mindre måltid.
Konfirmation i Alrø Kirke
Lørdag den 14. april 2018 kl. 10.30

Camilla Reedtz Bilde Blaabjerg og Juliane Holm
Clemmensen.
Konfirmation i Gylling Kirke
Søndag den 15. april 2018 kl. 10.30

Sander Jakobsen, Frederik Hølmer-Hansen, Rasmus Kierbye Jensen, Tristan Alexander Rasmussen.
Salmesangsgudstjeneste i Gylling
kirke søndag den 29. april kl. 19.00

Af og til kan man få en nærmest uimodståelig
trang til at synge en bestemt salme. Andre gange
tænker man måske, hvorfor synger vi aldrig lige
præcis min yndlingssalme i kirken. Men denne
aften bliver der mulighed for at få opfyldt, om
ikke alle ønsker, så dog nogle. Organist og kirkesanger har lovet at spille og synge, hvad menigheden ønsker sig fra salmebogen og tillægget “100-salmer” - dog forudsat, at det er en

Gorm Bull, Palle Hjorth og Nikolaj Heyman

Målet med bogen er at sprede kendskabet til en
digter, som har inspireret mange af de forfattere
og digtere, vi kender i forvejen. Gorm Bull, som
har sat musik til 14 digte og 14 kulturpersonligheder – bl.a. Benny Andersen, Ghita Nørby,
Troels Kløvedal og Katinka Bjerregaard – har
kommenteret Morten Nielsens poesi.
Koncerten bliver en rejse tilbage i tiden. En
rejse gennem kærlighed, afmagt, empati, glæde
og angst. En fortid som på sin vis minder om
nutiden.
For interesserede er der mulighed for kl. 14.00
at deltage i en kort andagt i Ørting Kirke og derefter vandre i fællesskab til koncerten i Gylling
Kirke.

ARRANGEMENTER
Friluftsgudstjeneste ved Hundslund
Kirke.
2. Pinsedag – den 21. maj 2018
kl. 11.00

Traditionen tro har alle provstiets præster i fællesskab denne dag tilrettelagt en friluftsgudstjeneste for menighederne fra samtlige sogne i
provstiet.
Medbring selv klapstol eller tæppe. I tilfælde
af regnvejr rykker vi ind i kirken.
Kirkebil kan benyttes.
Alrø Sogneudflugt
Onsdag den 23. maj 2018

Turen går i år til Rørbæk Sø, forbi Gudenåens
udspring og besøg i Øster Nykirke/Sct. Peders
Kirke ved Hærvejen. Efter besøget i Kirken kører
vi ad Marguritteruten mod Jelling, hvor vi spiser
middag på Skovdal Kro. Efter middagen går turen til Ravning-broen, bygget af vikingerne under Harald Blåtand. Eftermiddagskaffen drikkes
på Grejsdalens Hotel, hvorefter vi kører videre
gennem Grejsdalen mod Alrø med hjemkomst
ca. kl. 18.00.
Afgang Alrø Forsamlingshus
Afgang Gylling Kirke
Afgang Banegården i Odder

Alle med tilknytning til Gylling og Alrø Sogne
er velkomne.
Pris kr. 100 pr. person incl. forplejning.
Tilmelding efter først-til-mølle-princippet,
senest den 16. maj 2018 til Bente Rasmussen,
degnsminde@mail.dk eller tlf. 86552142
Bronzealdervej

Der er andagt i fælleshuset den første og tredje
torsdag i hver måned, kl. 10.30 ved Marianne
Lyst.
Sangeftermiddag i Hus 10 afholdes den 22.
marts, 26. april, 31. maj og 28. juni – alle dage
kl. 14.30.
Af hensyn til kaffebord og transport bedes ikke-beboere tilmelde sig senest to dage før til Marianne Lyst på tlf. 86551050 eller ml@km.dk.
SÆT X I KALENDEREN:
Familiesogneudflugt Gylling
Søndag den 10. juni 2018 kl. 9‑17.

Nærmere omtale i næste nummer af kirkebladet,
på hjemmeside og Facebook og ved opslag lokalt.

kl. 08.00
kl. 08.15
kl. 08.30

OMLÆGNING AF GYLLING KIRKEGÅRD
Gylling kirkegård er vel ligesom Gylling kirke
omkring 900 år. Det er dermed noget af det ældste og mest stabile i Gylling by. Man kan ikke
forestille sig, at det skulle være anderledes nogensinde. Ikke desto mindre har det tidligere menighedsråd løftet blikket over det daglige virke
for at se på kirkegården med nutidige øjne. Det
har resulteret i en helhedsplan, som det nuværende menighedsråd/kirke- og kirkegårdsudvalg
er i gang med at føre ud i livet. Det følgende
handler om nogle af de overvejelser og tanker,
der ligger bagved.

Funktionalitet

Kirkegården tjener først og fremmest til at være
et sted, hvor vi kan placere vores døde rent praktisk. Flere søger imidlertid andre begravelsesformer såsom askespredning over hav. Kirkegården
opfattes af nogle som en både omkostningstung
og pladskrævende foranstaltning og bare et grønt
område, der skal passes rationelt. Men hvad med
den kirkegårdskultur, som vi kender? Hvordan
bevarer vi det særlige, samtidig med at vi tilpasser
den nutiden og fremtiden?

OMLÆGNING AF GYLLING KIRKEGÅRD

Fortid og fællesrum

Det særlige ved kirkegårdskulturen er, at det er en
synlig mindekultur. Kirkegården er et modtræk
mod glemsel. Det er et sted med langsomhed og
stabilitet uden mange forandringer. Der er plads
til både den personlige historie men også til fælles
religiøse og kulturelle symboler og gravminder.
Det er et rum, som vi deler med hinanden, hvad
enten vi er pårørende, gæster eller blot kommer
forbi. Et sted fuldt af livshistorie og kultur, der
binder mennesker sammen på tværs af tid og alder
og skaber sammenhængskraft i et lokalsamfund.

negravstedsområde med plader i græs (vest for
våbenhuset). Formålet er at tilgodese den stigende interesse for specielt disse gravstedstyper.
I den nordvestlige del af kirkegården sikres et
samlet areal, hvor der på længere sigt kan etableres den eller de gravstedstyper, som der måtte
blive behov for. I første omgang etableres et område med mindre træer (4‑6 m) og græs, således
at området får en mere lundagtig karakter og naturligt udtryk. Her vil de bevaringsværdige gravminder blive placeret (et såkaldt lapidarium).

Forandring og fremtid

Fred og frodighed

På Gylling kirkegård er der efterhånden rigtig
mange ledige traditionelle gravsteder. Antallet
af disse gravsteder skal reduceres og tilpasses behovet. I takt med at fredningstiden udløber vil
denne type gravsteder blive koncentreret nærmere kirken (dels mod øst og dels mod vest).
Her i foråret klargøres nye urnegravsteder med
takshække (sydvest for våbenhuset) og et nyt ur-

Omlægningen skal gøre kirkegården mere harmonisk og indbydende, så den i fremtiden vil
fremstå endnu smukkere. En del mindre paraplyformede træer vil danne et luftigt “tag” over gravstederne og give et roligt og sammenhængende
udtryk. De vil sammen med grønne græsflader
og blomstrende buske og stauder skabe fredelige
rum. Det er målet, at kirkegården både kan være

KONTAKTOPLYSNINGER
Sognepræst:

Marianne Lyst
Gylling Præstegård, Fallingvej 1, 8300 Odder
Tlf. 86551050 – mail: ml@km.dk
Mandag er præstens fridag.
ALRØ

GYLLING

Menighedsrådsformand:

Lone Riis
Tlf. 21277019 – mail: lriis@hotmail.com

Lone Riis

Graver:

Graverteamet ved Ørting-Falling Kirker
v. Jens Theodor Pedersen
Tlf. 30337860 – mail: graver@ortingfallingkirker.dk

Thorkild Sørensen
Tlf. 20951438
mail: graver@gyllingkirke.dk

Kirketjener:

Tove Sloth Lave
Tlf. 71755209 – mail: kirketjener.alroe@gmail.com

Thorkild Sørensen

et sted for minder, og et sted, hvor vækst og frodighed kan give trøst og håb.

Hjemmesideadresser:
www.gyllingkirke.dk og www.alroenet.dk

Forståelse

Facebook: www.facebook.com/Gylling-og-AlrøKirker

Omlægningen er allerede i gang. Nogle træer og
buske er fjernet og erstattet med andre. I april
bliver en del tomme gravsteder fjernet, så der kan
gøres klar til de nye områder. I første omgang
etableres græs disse steder, og til efteråret plantes
bl.a. træer og ny bøgehæk. Resten af omlægningen vil ske i 2019 og i årene fremover, i takt med,
at andre gravsteder nedlægges.
Det sker alt sammen under stor hensyntagen
til og i respekt for brugerne af kirkegården. Det
kan ikke undgås, at der vil være nogle gener
forbundet med omlægningen, men vi håber på
forståelse og velvilje.
Det bliver rigtig godt! Vi er ikke “På Herrens
mark” . Det forrige og det nuværende menighedsråd samt vores graverpar har en plan, og vi
ønsker at løse opgaven til gavn for brugerne, både
i nutiden og i fremtiden.
Marianne Vadgaard Christensen, formand for
kirke- og kirkegårdsudvalget

Referater fra menighedsrådsmøder: kan ses i
kirkernes våbenhus og på hjemmesiden
Deadline: Indlevering af indlæg til næste blad er den
1. maj 2018.
Ansvarshavende redaktion: Sognepræst Marianne
Lyst, Gylling-Alrø Menighedsråd v. Susanne Larsen,
Marianne Vadgaard Christensen og Lone Riis
Sats og tryk: Narayana Press. Trykt i 800 eksemplarer.

Kirkebilen fra Alrø og Gylling pastorat kører s øndage
mærket
i gudstjenestelisten på bladets bagside.
Bosiddende i kommunen har mulighed for at blive
kørt til gudstjeneste i henholdsvis G
 ylling og Alrø
kirker. Kirkebilen bedes bestilt ved henvendelse til
Odder Taxa på tlf. 86 54 35 00 senest kl. 9.00 på
gudstjenestedagen.
Prædikant anført i gudstjenestelisten:
ML:		 Marianne Lyst
HKN: Helge Kjær Nielsen
VDR: Vibeke Døssing Rudebeck
SN:		 Sonja Nicolaisen.

Ørting

Falling

10.30 (HKN)

09.00 (HKN)

19.30 – Se omtale

11.03 Midfaste

18.03 Mariæ bebud

09.00 (HKN)

22.04 3.s.e.påske

10.06 2.s.e.trinitatis

24.06 4.s.e.trinitatis

10.30 (ML)

Udflugt – Se omtale.

03.06 1.s.e.trinitatis

17.06 3.s.e.trinitatis

10.30 (ML)
09.00 (ML)

27.05 Trinitatis

21.05 2. Pinsedag

20.05 Pinsedag

/

09.00 (ML)

10.05 Kr. Himmelfart

09.00 (ML)

16.00 (ML) – Se omtale

06.05 5.s.e.påske

13.05 6.s.e.påske

19.00 (ML) – Se omtale

29.04 4.s.e.påske

27.04 Bededag

10.30 (ML) Konfirmation

15.04 2.s.e.påske

14.04

08.04 1.s.e.påske

01.04 Påskedag

10.30 (ML) 09.00 (SN)

09.00 (VDR)

14.00 (VDR) Andagt
og fælles vandring til
Gylling

10.00 (VDR)
Konfirmation
10.30 (VDR)

10.30 (VDR)

11.30 (VDR)
Konfirmation

09.00 (VDR)

10.30 (SN)

10.30 (SN)
Konfirmation

10.30 (SN)

10.30 (SN)

09.00 (SN)

10.30 (SN)

19.00 (SN)

10.30 (SN)

09.00 (SN)

09.00 (SN)

10.30 (ML) -

09.00 (ML)
/
10.30 (SN)

09.00 (ML)

09.00 (SN)

10.30 (SN)

Friluftsgudstjeneste - fælles for hele Odder Provsti - afholdes i Hundslund kl. 11.00 - se omtale!

10.30 (ML)

10.30 (ML) -

10.30 (HKN) -

10.30 (ML) Konfirmation

10.30 (VDR)

16.00 (ML) - Se omtale

29.03 Skærtorsdag
14.00 (VDR)

10.30 (VDR)

09.00 (ML)

25.03 Palmesøndag

10.30 (ML) 09.00 (ML)

19.00 Stillegudstjeneste

17.00 (VDR)

10.30 (SN)

22.03
10.30 (ML) -

19.00 – Se omtale

30.03 Langfredag

Hundslund

Det Kirkelige Møde i Odder - Odder Sognekirke kl. 10.30 - se omtale. Eneste gudstjeneste i provstiet!

Alrø

06.03

04.03 3.s.i.fasten

Gylling

10.30 (SN)

09.00 (SN)

19.00 Koncert

10.30 (SN)

09,00 (SN)

10.30 (SN)
Konfirmation

09.00 (SN)

10.30 (SN)

09,00 (SN)

10.30 (SN)

09.00 (SN)

10.30 (SN)

09.00 (SN)

Torrild

GUDSTJENESTER MARTS TIL JUNI 2018

