Mejdal kirke
En synoptisk sammenstilling af Mejdal kirke og sogns historie fra før kirkens opførelse og frem til 2014

 Antal gudstjenestedeltagere
 Aktiviteter i kirkeligt regi
 Begivenheder – nationalt og globalt
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Af Mejdal kirke og sogns historie fra før kirkens opførelse og frem til 2014
Note: Ideen til denne synoptiske sammenstilling er fremkommet i en arbejdsgruppe af beboere i Mejdal – alle med tilknytning til kirken og
foreningslivet - som i et treårigt projekt, styret af Kirkefondet, har arbejdet med sogne- og kirkeudvikling.
I spalte to angives antal gudstjenestedeltagere først fra 1989. I årene 1982- 1988 er der kun talt antal altergæster. Det er derfor dette tal, der er vist
for de første år.
Optælling af kirkegængere er foretaget af tidligere præst ved Mejdal kirke Ebbe Fibiger og kirketjenerne Lars Medom Madsen og Ejvind Pedersen.
Oplysningerne om aktiviteter i kirkeligt regi er samlet af tidligere formand for menighedsrådet Karen Schmidt. For årene 2005 – 2012 er tillige
medtaget notater fra kordegn Aase Søby Nygaard Knudsens optegnelser.
Afsnittet ”Fra Mejdal kirkes første historie” er skrevet af Solvejg Randrup. Arbejdsgruppen har desuden fra Lise og Ebbe Fibiger fået afsnittet
”Mejdal kirkes historie, nogle punkter der lyser op”.
Vi har med tak medtaget ovennævnte to afsnit her nedenstående.
Oplysningerne om begivenheder - nationalt og globalt - er klippet fra Wikipeda og redigeret i arbejdsgruppen.

Fra Mejdal kirkes første historie.
Søndagsskolen begyndte før 1970, hvor det i begyndelsen blev holdt på Prins Burisvej 56, hos Else og Vagn Markussen. Senere blev det holdt i
Halgaard skole, og fra 1982 i kirken. Søndagsskolen inviterede også til Juletræsfest, det blev holdt enten på Søens Perle eller i BUM, indtil kirken stod
færdig. Søndagsskolen havde også en udflugt om sommeren, og i mange år, var det en tradition at turen gik ud til Gerda og Vagner Poulsen på
Herning vej.
Søndagsskolen holdt op sidst i halvfemserne.
Familieaftenerne begyndte i 1980. Efter at Lise og Ebbe Fibiger var kommet til Nr.Felding og Tvis og i sommeren 1980 blev de spurgt, om de ikke
kunne starte noget familiearbejde op i Mejdal og Tvis. Der blev nedsat et udvalg bestående af ægtepar fra både Tvis og Mejdal og præsteparret. Der
blev holdt 2 familieaftener om året skiftevis i formningslokalet på Tvis skole og i BUM. Udvalget kom med varm mad, service, kaffe og kage. Da Mejdal
kirke stod færdig, blev alle familieaftener holdt der. Efter få år, gik udvalgsmedlemmerne fra Tvis, ud af udvalget. Der blev stadigvæk holdt 2
familieaftener om året, og i foråret 2008 blev den første Spaghettigudstjeneste holdt. Fra 2009 blev alle familieaftener ændret til
Spaghetti/Risengrøds gudstjenester, fordi det var et ønske fra deltagerne.Familieaftensudvalget kom med til at arrangere Juletræsfesten, og senere
kom også FDF og Borger- Grundejerforeningen med til at arrangere dette. Den sidste juletræsfest blev holdt i 2009, og er nu genopstået igen i 2014,
med et nyt udvalg. Familieaftensudvalget stod for at arrangere Udegudstjenester ved FDF huset, som kompensation for juletræsfesterne. Disse
gudstjenester blev afholdt i august måned i 2010, 2011 og 2012.
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Mejdal kirkes historie, nogle punkter, der lyser op.
Fra Tvis kirkes forhandlingsprotokol.
7. marts 1974: der nedsættes et udvalg til at tage sig af om samlingslokale, også til kirkelig brug, ordninger af de kirkelige forhold,
konfirmandundervisning m.m.
17. maj 1974: møde på Højskolehjemmet med biskop Johs. W. Jacobsen og Nr. Felding-Tvis menighedsråd.
Der er p.t. 3 hold konfirmander i pastoratet, men dette vil med tiden udvides til 5.
Der arbejdes med at finde en passende grund. Kommunen arbejder med sagen.
Poul Madsen, der repræsenterede Mejdal-området, fortalte at søndagsskolen havde 40-70 børn, der samledes i et privat hjem, og man var indstillet
på at lave et midlertidigt træhus, lavet af frivillig arbejdskraft.
Man enedes om, at en vandrekirke var den mest realistiske løsning i første omgang. Desuden at sognepræsten blev aflastet gennem nabopræsternes
rådighedsordning. Biskoppen ville desuden rejse spørgsmålet om fast hjælpepræst overfor ministeriets embedsmænd.
17. juni møde i domprovstegården angående den kirkelige betjening af sognene, herunder etablering af vandrekirke. Til stede var også
generalsekretær Hermansen fra Kirkefondet og stiftfuldmægtigen. Menighedsrådet sørger for at grunden er klar, kirkefondet bygger og bekoster
kirkebyggeri med inventar, mens menighedsrådet lejer kirken for en 5 årig periode for 60.000 årligt.
7. august 1975: Andreas Lundby, Idom, og Niels Henrik Arendt, Naur, har erklæret sig indforståede med at tage et konfirmandhold hver, og en
gudstjeneste af og til, så der bliver en månedlig frisøndag for sognepræsten. Ingen løsning på spørgsmålet om grund.
5. november 1975. På mødet vedtages det, at undervisningen af konfirmander fremover ikke holdes på skolen, men i Nr. Felding præstegård, og
holdet deles i to.
1. marts 1976. En grund er bevilliget af kommunen.
15. juli 1976: der foreligger rids til det påtænkte menighedslokale (kirkesal) i Mejdal.
18. november 1976: møde om byggegrund til ny kirke.
Mødet skyldtes, at der var blevet mulighed for at erhverve et areal mere vestligt end det oprindelige forslag, så kirkens og institutionernes areal
byttede plads. Man var enige om, at det ville give en langt smukkere udsigt til det grønne område.
Desuden drøftedes spørgsmålet om kirkegård. En kirkegård ved kirken afvistes, men kunne evt. ligge på en særlig grund øst for Mejdal.
2. juni 1977: Efter at menighedsrådet har besigtiget forskellige kirker, bl.a. i Skive, Randers og Holstebro, vedtoges det at rette henvendelse til arkitekt
Holger Jensen angående kirkeprojekt i Mejdal.
Pastor Andersen er bevilliget afsked pr. udgangen af september måned. Der er tre ansøgninger, hvoraf høres to, men embedet genopslås.
14. december 1977: Arkitekt Holger Jensen forelægger sit skitseforslag til kirkebyggeri.
Der foreligger endeligt skøde på grunden, matrikel 1 hp Overgaard, Mejdal.
8. januar 1978: Leif Pedersen indstilles til embedet som sognepræst 1.3. 1978.
Arkitekt Jensen og ingeniør Crone og Kock fremlagde projektet vedr. Mejdalkirken. Man arbejdede med fælles cykelstativer for kirken og
fritidscentret.
11.10. 1979: Der sendes ansøgning om 100 procent hjælpepræst.
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Helge Jensen vil virke som konfirmandlærer under vakancen (Leif Pedersen havde fået stilling i Ørbæk - Refsvindinge på Fyn, min kommentar).
Der var 1.12. kommet én ansøger til stillingen. Vedkommende skulle høres.
15.12. Genopslag.
2.2. 80: én ansøger, prøveprædiken i Mejrup.
12. februar: 3 ansøgere
29. februar: den til stillingen udsete ansøger har trukket sig. Stillingen opslås på ny.
27.3.: Gunnar Forbech, Hans Larsen og provst Busk tager til København og forelægger problemerne med præsteansættelse d. 27. marts.
Efter gudstjenesten den 4. maj 1980 i Sir-Naur kirker, hvor menighedsrådene hørte henholdsvis Lise Fibiger og Ebbe Fibiger prædike, var der
sammenkomst i Nr. Felding sognegård. Ebbe Fibiger er ansøger til det ledige embede som sognepræst i sognene, medens Lise Fibiger vil søge det
ledige embede som residerende kapellan, der nu er blevet oprettet i stedet for embedet som 50 procent hjælpepræst.
13. maj 1980: Ebbe Fibiger indstilles til embedet som sognepræst i Nr. Felding Tvis.
Lise Brandt Fibiger tilsiges en enstemmig indstilling, når hendes ansøgning foreligger (idet stillingen var omdannet i forhold til den først indgivne
ansøgning, min kommentar).
5. juni: Lise Brandt Fibiger indstilles til embedet som residerende kapellan.
27.juni: Licitation til Mejdalkirken.
27. 11. Man vedtager navnet Mejdal Kirke. Efter indkomne forslag. Andre forslag er: Søndre Kirke, Mejdal – Sø kirken, Mejdal, Mejdal-kirken – Prins
Buris Kirke – Buris Kirke.
10.1. 1981: Man er interesseret i gudstjenester i Mejdal – i begyndelsen i fritidscentret, evt. som familiegudstjeneste.
3.3. 1981: Man vedtog at kontakte firmaet Marcussen og Søn, Åbenrå, med henblik på orgel.
17.9. 1981: Tilbud på orgel foreligger: 774,822 kr.
Tilbud på 2 klokker og automatisk ringning: 100.000 kr.
16.11. 1981: Man valgte Exners forslag til alterkalk og disk, 55.000 kr. + moms.
1.2. 1982: Ejvind Pedersen, Tjørnevej 47, ansættes som kirketjener i Mejdal kirke.
24. 2. Ellen Hessellund ansættes som organist og Gitte Ejby som kirkesanger.
8.12.: præsterne ønsker at holde palmesøndag som kirkens fødselsdag som familiegudstjeneste og med efterfølgende arrangement for børn og
voksne.
Den færøske båd ophænges ved byfestgudstjenesten den 12. juni 1983.
10.10. 1983: Ansøgning fra et lille udvalg ved Hessellund om en foredragsrække i Mejdal kirke.
Ansøgning fra Mejdal søndagsskole om lokale.
Der holdes familiegudstjenester i Mejdal 28.10. 83, 3.2. 84 og 13. 4. 84.
27. februar 1984: distriktsdelingen af Tvis sogn godkendt, så der oprettes et Mejdal sogn i den vestlige del af Tvis sogn.
30.4. 1984: Eva Hald ansættes som kirkesanger i Mejdal.
Ved menighedsrådsvalget i Mejdal 1984 er der 2.215 beboere, derfor 8 medlemmer.
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År

Aktiviteter i kirkeligt regi
Gudstjenestedeltagere
Familiegudstjenester 4 gange om året –
begyndt på Søens Perle inden kirken blev
bygget.

Før
1982

1982

Begivenheder – nationalt og globalt

2120

1.2. 1982: Ejvind Pedersen, Tjørnevej 47,
ansættes som kirketjener i Mejdal kirke.
24. 2. Ellen Hessellund ansættes som
organist og Gitte Ejby som kirkesanger.
Familieaftner, vistnok begyndende med to
gange om året. Tallet er siden udvidet til 4
gange pr år.
4. april – Palmesøndag blev Mejdal kirke
indviet.
Der afholdtes fra kirkens begyndelse
juletræ. Denne aktivitet fortsatte til og
med 2009.
Kirkekor blev etableret ved kirkens
begyndelse og er fortsat og fortsætter
uafbrudt.
8.12.: præsterne ønsker at holde
palmesøndag som kirkens fødselsdag som
familiegudstjeneste og med efterfølgende
arrangement for børn og voksne

Det første computervirus, skrevet af den amerikanske programmør Rich Skrenta, er
løs.
Verdens mest solgte computer, Commodore 64, lanceret, hvorved hjemmecomputer
revolutionen blev sat i gang.
8. januar – Der er kulderekord i Danmark, da der i Hørsted i Thy bliver målt det
koldeste nogensinde, med 31,2 graders kulde.
2. april – Falklandskrigen indledes med Argentinas invasion af Falklandsøerne. Krigen
varer til 20. juni.
10. september – Poul Schlüter bliver leder af en borgerlig koalitionsregering.
1. oktober – Helmut Kohl bliver ny vesttysk kansler.
8. oktober – Polen forbyder fagforeningen Solidaritet.
12. november – Jurij Andropov udpeges til ny generalsekretær for det sovjetiske
kommunistparti efter Leonid Bresjnevs død to dage forinden.
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1983

2012

Den færøske båd ophænges ved
byfestgudstjenesten den 12. juni 1983.
10.10. 1983: Ansøgning fra et lille udvalg
ved Hessellund om en foredragsrække i
Mejdal kirke.
Ansøgning fra Mejdal søndagsskole om
lokale.
Foredrag og studiekredse i Mejdal Kirke i
perioden:
Efterår 1983 til forår 1989 incl.
Efterår 2009 til forår 2013 incl.
Holger Jensen kirkens arkitekt: Om
Syditalien
Henning Fogde:
Generationen af i morgen- arven fra i går
Britta Haugen: Myte og menneskesind

Hesselø-konflikten bryder ud. Sveriges statsminister Olof Palme mener, at Hesselø
ifølge freden i Roskilde er svensk.
6. januar – Flere steder i Europa bliver der målt varmerekord for måneden. I Prag – er
varmeste dag i 200 år 12,8 plusgrader. I Hamburg – varmeste dag i 117 år med 12,2
grader. I København – den varmeste dag siden 1938 med 11,4 grader.
8. juli – Grøn Koncert afholdes for første gang på Løkken Stadion, i Løkken.
1. september - Sovjetunionens luftvåben nedskyder det civile sydkoreanske
passagerfly KAL 007, som er kommet ud af kurs; alle 269 ombordværende dræbes ved
nedskydningen.
25. oktober – USA invaderer Grenada.

1984

1900

27. februar 1984: distriktsdelingen af Tvis
sogn godkendt, så der oprettes et Mejdal
sogn i den vestlige del af Tvis sogn.
30.4. 1984: Eva Hald ansættes som
kirkesanger i Mejdal.
Ved menighedsrådsvalget i Mejdal 1984 er
der 2.215 beboere, derfor 8 medlemmer.
Der holdes familiegudstjenester i Mejdal
28.10
Det første menighedsråd ved kirken
vælger Karen Schmidt som formand.
Der afholdes friluftsgudstjeneste ved Tvis
Kloster hver sommer. Denne aktivitet er
fortsat og fortsætter uafbrudt.
Jens Hvass: Emne ukendt
Arne Rasmussen: Studiekreds om Tvis

3. januar – Under et voldsomt stormvejr i Danmark, forulykkede en Mærsk-helikopter
under flyvning fra Esbjerg til en boreplatform i Gorm-feltet, og tre omkom.
november – Ronald Reagan besejrer Walter F. Mondale i det amerikanske
præsidentvalg. Stemmefordelingen: Ronald Reagan: 58,8 % Walter F. Mondale: 40,6
19. december – Storbritannien og Kina underskriver traktat om overdragelse af Hong
Kong til Kina den 1. juli 1997.
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Kloster
Foredrag om St. St. Blicher og Kaj Munk
Foredragsserie om Eventyr, Sagn, Guder
og Helte.

1985

1663

Georg S. Geil bliver ny biskop over Viborg
Stift.
Foredragsserie om Karen Blixen med
Gunda Jørgensen, Søren Nordentoft og
Grethe Rostbøl
Morten Øllgaard: Hverdagsgudstjeneste
og foredrag :Hvad er Gudstjenesten, og
hvad kan den bruges til ?
Foredrag og film om SOS Børnebyerne
Oluf Lauth: Om Livsværdier
Harald Nielsen: Gudstjenesten i forandring
Erik Brøgger Nielsen: Livsværdier
Nov: Jørgen Henriksen: Livsværdier
Niels Erik Sørensen: Hverdagsgudstjeneste
og foredrag: Hvorfor har vi ritualer?
Der etableres konfirmandlejre fra 1985.
Denne aktivitet er fortsat og fortsætter
udbygget til en fælles konfirmandlejr for
Tvis, Nr. Felding og Mejdal.

Hungersnød i Etiopien. Live Aid forsøger at rejse penge til nødhjælp.
13. januar – 418 bliver dræbt og 559 kvæstet ved en af de værste togulykker i
verdenshistorien, da et eksprestog med flere tusinde passagerer kører af sporet ved
byen Awash i Etiopien.
21. juni – Grønlands nationaldag. Det grønlandske flag hejses for første gang.
4. juni – Farøbroerne blev indviet.
19. september – 10.000 mennesker omkommer under jordskælv i Mexico City
7. oktober – Passagerskibet Achille Lauro kapres af palæstinensiske terrorister.
19. november – Der afholdes kommunal- og amtsrådsvalg i Danmark.
3. december – Rådet for Den Europæiske Union i EU vedtager at oprette et indre
marked med fri bevægelighed for varer, personer og tjenesteydelser. Det skal ske
inden udgangen af 1992.

1986

1419

Johs. Boas: Om Jacob Knudsen
RichardMøllerPedersen:
Hverdagsgudstjeneste og foredrag: Kristne
og Muslimer i Vestafrika
Hans Fester Thaysen: Om Henrik
Pontoppidan

1. januar – Spanien og Portugal bliver medlemmer af EU.
2. januar – Halleys komet kan ses på himlen. Næste gang bliver i år 2061.
28. januar – rumfærgen Challenger eksploderer under opsendelse.
28. februar – den svenske statsminister Olof Palme udsættes for et skudattentat på vej
hjem fra biografen og dør efterfølgende. Eneste vidne er hans kone.
26. april – Ved atomulykken i Tjernobyl eksploderer en atomreaktor og udløser
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1987

1610

Jørgen Mejdahl : Om Mejdal
Jørgen Munk: Om I.P. Jacobsen
Studiekreds: Hvorfor er der så meget ondt
i verden ?
P.G. Lindhardt: Præst og Sogn
Studiekreds: Døden
Studiekreds: Er Bibelen en særlig bog ?
Bent Melchior : Om tolerencen i dagens
Danmark.
Niels Oxenvad : Mit livs eventyr, om H.C.
Andersen

radioaktiv forurening over store områder af Sovjetunionen og det øvrige nordlige
Europa.
oktober – Firkløverregeringen søsætter kartoffelkuren i Danmark for at fremme
opsparing og mindske gæld.

Hilden Ringblom: H.C. Andersen og
trådene til Grundtvig
Studiekreds: Er der mening med livet?
Studiekreds: Giver vi kærligheden nogen
chance?
Anna Bojsen-Møller: Eline Bojsen: Men
størst er kærligheden
Studiekreds: Hvad har vi fælles, og hvad
skiller os i forhold til andre
trossamfund?
Jens Jørgensen: H.C. Andersen: Myte og
virkelighed
Susan Steens: Hvad vil vi med kirkensupermarked eller helligdom ?
Niels Henrik Arendt: Brændpunktet
mellem åndedyrkere, muslimer og kristne i
Vestafrika
Ingrid Kjeldsen: Hverdagsgudstjeneste og
foredrag , At turde tage et ansvar.
Studiekreds: Om Israel
Asger Baunsbak Jensen: Hvilke værdier vil

16. januar – En historisk aftale på det danske arbejdsmarked blev indgået, da der for
første gang nogensinde kom en fireårig overenskomstaftale inden for et af de store
områder.
24. februar – Supernova 1987a observeres som den første supernova set med det
blotte øje siden 1604.
28. maj – Mathias Rust lander på Den Røde Plads i Moskva.
8. september – Folketingsvalg i Danmark
19. oktober – Aktiekurserne på Wall Street falder med 22,61%, hvilket er det største
fald nogensinde på en enkelt dag.
31. december – TV3 går i luften.
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vi opdrage til i teknologisamfundet?
Carl Lomholt: Mennesket bag straffen
Studiekreds: Om Israel

1988

1665

Anna Swagermann: Om Amnesty
International børnearbejde
Sofie Seidelin: Kristendom og
Nyreligiøsitet
Studiekreds om Israel
Bjarne Nielsen Brovst: Danmarksbilleder
Keld Holm: Det moderne menneskes
forhold til døden
Jens Rosendal: Magt og Afmagt
Ole Jensen: Magt og Afmagt
Studiekreds: Nordisk litteratur
Vincent Lind: Magt og afmagt
Studiekreds: Nordisk litteratur

4. januar – Den danske flådes to største skibe, fregatterne Peder Skram og Herluf
Trolle, stryger flaget og udgår af aktiv tjeneste.
13. januar – Det berømte hvide spir på Møns Klint, Sommerspiret, styrter i havet.
26. januar – Australien fejrer sin tohundredårs dag.
Den 16. – 17. marts blev Halabja (kurdisk by i nord Irak) angrebet med flere typer
giftgas. Angrebet er det største gasangreb mod civilbefolkning i verdens historien.
10. maj – Folketingsvalg i Danmark.
1. oktober – TV 2 har premiere og bryder dermed DRs monopol.
21. december – Pan AM flight 103 sprænges i luften af terrorister over Lockerbie i
Skotland.

1989

4458

Jan. Thorkild Bjørnvig: Martin A. Hansen
Studiekreds: Nordisk litteratur
Studiekreds: Nordisk litteratur
Mogens Svendsen: Om Nyreligiøsitet
Kaj Mogensen: Tradition og fornyelse i
gudstjenesten

16. januar – De Danske Spritfabrikker, De Danske Sukkerfabrikker og Danisco
meddeler, at de fusionerer, og dermed er Danmarks hidtil største industrivirksomhed
en kendsgerning. Den ny virksomhed får navnet Danisco A/S.
20. januar – George H.W. Bush efterfølger Ronald Reagan som amerikansk præsident.
24. februar – Irans ayatollah Ruhollah Khomeini udlover dusør til den, der dræber
islamkritikeren Salman Rushdie, efter udgivelsen af hans kontroversielle bog om Islam.
Juni – Paven John Paul II er det første pavebesøg i Danmark nogensinde.
4. juni – Massakre på Den Himmelske Freds Plads i Beijing. Massakren dækkes live på
tv.
4. juni – Solidaritet vinder de første frie valg i Polen siden 2. verdenskrig.
Begivenheden danner forbillede for en række succesfulde ikke voldelige
antikommunistiske revolutioner i Østeuropa.
20. juli – Den Burmesiske oppositionsleder, Aung San Suu Kyi, bliver sat i husarrest, og
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bliver først løsladt i 2010 efter 21 års indespærring.
23. august – Den baltiske kæde finder sted i de baltiske lande; 2 mio. mennesker
dannede en 600 km. lang menneskelig kæde. Det var ment som en demonstration
med Sovjets besættelse af de tre lande.
23. oktober – Ungarn bliver selvstændig efter 33 år med sovjetisk domineret styre
9. november – Berlinmuren åbnes ca. kl. 21:30 ved Bornholmer Straße. Flere andre
grænseovergange åbner hurtigt efter, og Den Kolde Krig er ved at tage sin ende.
10. november – Kommunistregimet i Bulgarien væltes.
17. november – Deltagere i en fredelig studenterdemonstration i Prag gennembankes
af det kommunistisk politi. Datoen markerer begyndelsen på fløjlsrevolutionen, som
vælter den kommunistiske regering.
21. november – Der afholdes kommunal- og amtsrådsvalg i Danmark.
28. november – Efter uger med demonstrationer i Tjekkiet, meddeler det
kommunistiske parti, at de går af som landets diktatoriske parti. Kort efter afholdes
det første valg i 40 år, og landet er fri af Sovjet.
22. december – Det kommunistiske diktatur ophører i Rumænien.

1990

4160

Ruth Pasgaard bliver organist ved kirken
efter Ellen Hessellund.
I 1990erne udvikles familiegudstjenesterne
til tre gange årligt, idet 1 søndag i advent
bortfalder som familiegudstjeneste
søndag. BUSK gudstjenester afholdes stort
set fra begyndelsen, som var 1989 (BUSK =
Børn, Unge, Sogn, Kirke). BUSK
gudstjeneste afholdes sidste søndag i
oktober.
Ligeledes startes De Ni Læsninger op i
1990erne – altid 4. søndag i advent.

13. januar – DSB indsætter det første IC3-tog.
15. januar – I Bulgarien afskaffer regeringen det kommunistiske partis 44-årige
monopol.
11. februar – Nelson Mandela løslades, efter 27 år som indespærret, fra Victor Verster
fængslet, nær Cape Town i Sydafrika.
11. marts – Litauen erklærer sin uafhængighed fra Sovjetunionen.
2. august – Irak invaderer Kuwait, hvilket fører til Golfkrigen 1991.
3. oktober – 11 måneder efter at Berlinmuren faldt genforenes de to Tysklande.
22. november – Margaret Thatcher træder tilbage som engelsk premierminister.
12. december – Folketingsvalg i Danmark.

1991

4079

Anne Pia Cederholm bliver formand for

17. januar – FN-allierede styrker (USA, Storbritannien, Frankrig og Saudi-Arabien)
10

menighedsrådet

gennemfører luftangreb mod Irak, der (i Golfkrigen 1991) havde holdt Kuwait besat
siden august 1990.
9. april – Georgien erklærer sin uafhængighed fra Sovjetunionen.
25. juni – Slovenien erklærer sin uafhængighed af Jugoslavien.
1. juli – Warszawapagten opløses.
20. august – Estland erklærer sin uafhængighed fra Sovjetunionen.
21. august – Letland erklærer sin uafhængighed fra Sovjetunionen.
1. december – Tv-julekalenderen The Julekalender med De Nattergale har premiere.
25. december – Mikhail Gorbatjov træder tilbage som præsident for Sovjetunionen.
26. december – Dumaen mødes og opløser Sovjetunionen.

1992

3945

3. januar – FN-mæglere i eks-Jugoslavien etablerer en våbenhvile mellem Kroatiens
hær og serberne i Krajina.
15. januar – De øvrige 11 EU-lande, samt Norge, følger Tysklands eksempel og
anerkender de jugoslaviske udbryderrepublikker Slovenien og Kroatien.
7. februar – Underskrivelse af Maastrichttraktaten.
26. juni – Danmark bliver vinder af europamesterskabet i fodbold 1992 ved at besejre
Tyskland 2-0 i finalen på Nya Ullevi i Göteborg
18. september – Bogmessen BogForum åbner dørene i Forum København for første
gang under titlen Vild med bøger.
31. oktober – Pave Johannes Paul II udsender en undskyldning og fjerner
inkvisitionsdommen mod Galileo Galilei.

1993

4494

1. januar – Tjekkoslovakiet opdeles i Tjekkiet og Slovakiet.
3. januar – USA's præsident George H.W. Bush og Ruslands præsident Boris Jeltsin
underskriver i Moskva en historisk aftale om reduktion af atom-missiler.
14. januar – Statsminister Poul Schlüter (C) går af, da Tamilsagen kulminerer med
dommer Hornslets redegørelse.
15. januar – Et flertal i Folketinget peger på Poul Nyrup Rasmussen som
forhandlingsleder efter Poul Schlüters afgang på grund af tamilrapporten.
20. januar – Bill Clinton afløser George H.W. Bush som amerikansk præsident.
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26. februar – World Trade Center bombes af terrorister.
3. oktober – Stor træfning mellem amerikanske styrker og den lokale milits i
Mogadishu, Somalia.
16. november – Der afholdes kommunal- og amtsrådsvalg i Danmark.

1994

4335

21. september – Folketingsvalg i Danmark
28. september – MS Estonia synker. 852 dør.
16. oktober – Ved EU-afstemningen i Finland stemmes ja til medlemskab fra 1. januar
1995.
17. oktober – Fredsaftale mellem Israel og Jordan.
13. november – Ved en folkeafstemning i Sverige stemmer et flertal for svensk
medlemskab af EU.

1995

4024

1. januar – Østrig, Finland og Sverige bliver medlemmer af den Europæiske Union.
1. januar – Begyndelsen på det internationale årti for verdens oprindelige folk (19952005).
4. maj – På 50-årsdagen for Danmarks befrielse 1945 bliver laserprojektet
"Fredsskulptur 1995 affyret.
23. maj – Programmeringssproget Java udgives.
22. juni – Der bliver sat et punktum i Tamilsagen, ved at Erik Ninn-Hansen bliver dømt
skyldig i et retsmøde, hvor Ninn-Hansen ikke selv deltager.
10. august – Saddam Husseins to svigersønner flygter fra Irak og anmoder om asyl i
Jordan. Senere får de frit lejde til at vende hjem, men bliver myrdet ved hjemkomsten.
18. november – Joachim Holger Waldemar Christian, Prins til Danmark, bliver i
Frederiksborg Slotskirke gift med Alexandra Christina Manley, Prinsesse af Danmark.

1996

4370

Karsten Nissen bliver biskop over Viborg
Stift.
Jens Olsen er ny formand for

København er årets kulturby i 1996. Der er EUs kulturministre, der udnævner Europas
kulturby.
1. marts – Der kommer de kraftigste oversvømmelser i Kina i over hundrede år.
12

menighedsrådet.

21. juli – Tour de France feltet slutter i Paris med Bjarne Riis som vinder.
29. august – Vnukovo Airlines Flight 2801 styrter ned på Svalbard og bliver den værste
flyulykke i Norges historie.

1997

4111

17. januar – Israel overdrager sit militære hovedkvarter i Hebron til palestinenserne,
og 30 års israelsk besættelse af Vestbredden er hermed afsluttet.
17. januar – En domstol i Irland bevilger den første skilsmisse i det katolske lands
historie.
1. juni – Tunnellen under Østerrenden åbner – første tur under Storebælt med tog.
18. november – Der afholdes kommunal- og amtsrådsvalg i Danmark.

1998

4629

6. januar – Den lille Havfrue på Langelinie mister for anden gang i historien sit hoved.
7. januar – Monica Lewinsky, tidligere praktikant i Det Hvide Hus, underskriver under
ed en erklæring, hvori hun benægter at have haft en affære med præsident Bill
Clinton.
11. marts – Folketingsvalg i Danmark.
14. juni – Åbning af Storebæltsbroen – togene havde allerede kørt et år i tunnelen.
17. august – Der udbryder finansiel krise i Rusland

1999

4042

1. januar – Euroen etableres.
12. marts – Ungarn, Polen og Tjekkiet bliver medlem af NATO.
24. marts – NATO angriber med luftskud mod Den Føderale Republik Jugoslavien, der
nægtede at underskrive en fredsaftale. Dette er første gang NATO angriber en
selvstændig stat.
9. juni – Kosovokrigen: Den Føderale Republik Jugoslavien og NATO underskriver en
fredsaftale.
10. juni – Kosovokrigen: NATO suspenderer sine luftangreb efter Slobodan Milošević
lader serbiske styrker forlade Kosovo.
21. juni – Apple Computer udgiver den første iBook, den første bærbare computer
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designet til gennemsnitlige forbrugere.
14. september – Kiribati, Nauru og Tonga bliver medlem af FN.
12. oktober – Verdens befolkning når 6 milliarder personer (ifølge FN), hvor det
seneste barn fødes i Sarajevo, Bosnien-Hercegovina.
3. december – En kraftig orkan rammer det sydlige Danmark og dræber seks
mennesker. Lavtryksbanen over Nordjylland giver landsdelen rolige vindforhold en
overgang. Skaderne efter århundredes orkan løber op i et milliardbeløb og bliver den
hidtil mest ødelæggende naturkatastrofe.
31. december – Boris Jeltsin trækker sig tilbage som Ruslands præsident og overlader
præsidentembedet til premierminister Vladimir Putin.

2000

4026

2001

4021

Kirketjener Ejvind Pedersen sygemeldes
efter en ulykke.
I 2000erne udvides familiegudstjenesterne
til at omfatte fastelavn og BUSK.
Høstgudstjenestens blomsteruddeling til
plejehjem opgives.

Året 2000 (MM) var det 500. skudår siden Kristi Fødsel.
2000 var det sidste år i det 20. århundrede og var derfor ikke en del af det 21.
århundrede.
1. januar – Kalenderen skifter til år 2000 uden de store sammenbrud i
computersystemer, som ellers var frygtet.
13. maj – Brødrene Olsen vinder Eurovisionens Melodi Grand Prix i Stockholm. Det er
anden gang, Danmark vinder, første gang var i 1963.
1. juli – Øresundsbroen åbner.
28. september – Ved en folkeafstemning om deltagelse i Euroen stemmer 53% imod
og 47% for.

9. januar – En total måneformørkelse kan ses på den sene aftenhimmel – hvor skyerne
tillader det.
13. januar – Verdens første gensplejsede abe kommer til verden, skabt af amerikanske
forskere.
15. januar - Det engelsksprogede Wikipedia-site går i luften. Den danske udgave
kommer til året efter.
20. januar – George W. Bush indsættes som USA's præsident. Han efterfølger Bill
Clinton.
28. juni – Slobodan Milošević udleveres til Det internationale tribunal til pådømmelse
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af krigsforbrydelser i det tidligere Jugoslavien i Haag af den serbiske regering.
11. september – Over 3.000 dræbt i terrorangrebet den 11. september 2001 på World
Trade Center i New York og Pentagon i Washington D.C.
27. september – Elia – billedhuggeren Ingvar Cronhammars skulptur ved Herning,
indvies.
20. november – Folketingsvalg i Danmark. Anders Fogh Rasmussen bliver
statsminister.
20. november – Der afholdes kommunal- og amtsrådsvalg i Danmark, det sidste før
Kommunalreformen (2007).

2002

4797

2003

4378

Ejvind Pedersen afskediges og Lars
Medom Madsen ansættes som kirketjener

1. januar – 12 EU-lande får ny valuta, da Euroen bliver indført som fælles mønt.
5. januar – Det engelske selskab Arriva overtager togdriften fra DSB på strækninger i
Midt- og Vestjylland.
11. januar – Kurt Thorsen og Rasmus Trads bliver kendt skyldige i groft bedrageri og
falskneri. Kurt Thorsen får seks års fængsel og Rasmus Trads fire års fængsel.
1. februar – Christian List starter den danske Wikipedia.
1. oktober – Strukturkommissionen nedsættes.
19. oktober – Københavns Metro åbner. De første linjer gik fra Nørreport til
Vestamager og Lergravsparken.
23. oktober – Terrorangrebet mod Dubrovka-teateret i Moskva begynder. Tjetjenske
terrorister tog 912 civile gidsler i en tre døgn lang gidselaffære, der resulterede i, at
over 129 gidsler blev dræbt og over 700 kvæstet.
26. oktober – Marianne Karlsmose bliver ny formand for Kristeligt Folkeparti.

1. januar – Politikens Hus og Jyllands-Posten fusionerer.
20. marts – USA indleder Irakkrigen.
16. april – Premierminister Edward Fenech Adami skriver under på Maltas optagelse i
den Europæiske Union.
2. maj – George W. Bush erklærer de egentlige krigshandlinger i Irakkrigen for
afsluttet. Dette er ikke en officiel afslutning af krigen.
22. juli – Saddam Husseins sønner Uday og Qusay dræbes af amerikanske styrker i en
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villa i byen Mosul.
11. augus] – NATO indleder sin første operation uden for Europa nogensinde ved at
overtage kontrollen over en fredsstyrke i Afghanistan.
10. september – Den svenske udenrigsminister Anna Lindh bliver udsat for et alvorligt
knivstikkeri under en indkøbstur i et varehus. Hun dør dagen efter af sine kvæstelser.
14. september – Resultatet af den svenske folkeafstemning om euroen bliver et klart
nej.
24. september – En 24-årig svensk mand anholdes, mistænkt for mordet på Anna
Lindh.
13. december – Saddam Hussein tages til fange af USA i Irak, tæt på sin hjemby Tikrit.

2004

4349

4. januar – 2,3 mio. seere følger premieren på DR's nye danske storserie "Krøniken".
9. januar – Strukturkommissionen offentliggør rapport om den fremtidige
opgavefordeling mellem stat, amter og kommuner.
11. marts – Ved ti bombeeksplosioner i fire regionaltog og på tre stationer i
morgenmyldretiden i Spaniens hovedstad Madrid, dræbes mindst 190 mennesker og
op imod 1.500 såres.
11. marts – Tænketanken Center for Politiske Studier (CEPOS) stiftes i København.
1. maj – EU optager ti nye lande (Cypern, Estland, Letland, Litauen, Malta, Polen,
Slovakiet, Slovenien, Tjekkiet og Ungarn) i unionen og består nu af 25 medlemslande.
14. maj – H.K.H Kronprinsen og frk. Mary Donaldson indgår ægteskab kl. 16.47 i
Københavns Domkirke.
18. juni – EU's ministerråd vedtager en forfatning for unionen.
1. september – 150 personer tages som gidsler på en skole i den syd-russiske provins
Nordossetien nær Tjetjenien. Det lykkes 50 af dem at flygte. Det viste sig senere at
antallet af gidsler var langt højere, – omkring 1000.
3. september – Gidseldramaet i Beslan ender i et blodbad efter at myndighederne
stormede skolen. Der menes at være mellem 400-600 dræbte, heraf mange børn.
16. september – Hoffet meddeler, at Prins Joachim og Prinsesse Alexandra skal skilles.
1. oktober – Det nye operahus på Dokøen i København overdrages af skibsreder
Mærsk Mc-Kinney Møller til danskerne.
2. november – Præsident George W. Bush (R) vinder over senator John Kerry (D) i det
amerikanske præsidentvalg.
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3. november – N.P. Johnsens Fyrværkerifabrik i Seest ved Kolding eksploderer, en
brandmand omkommer og 85 personer kommer til skade. Omkring 50 huse
ødelægges totalt under eksplosionerne, mens 150 bliver gjort ubeboelige.
26. december – Et jordskælv i havet vest for den indonesiske ø Sumatra i det Indiske
Ocean, målt til 9,0 på richterskalaen, menes at være det kraftigste i verden i 40 år. En
flodbølge, en såkaldt tsunami, har slået tusindvis af mennesker ihjel i kystegnene i
Thailand, Sri Lanka, Indien, Indonesien og Malaysia. Rystelser kunne mærkes så langt
bort som i Singapore.
27. december – Viktor Jusjtjenko erklæres som vinder af præsidentomvalget i
Ukraine.
29. december – Der meldes nu om cirka 70.000 dræbte efter flodbølgerne omkring
den Bengalske bugt; Samtidig øges frygten for epidemier som følge af ødelagt
vandforsyning og ubegravede mennesker og dyr. Der tales om den værste katastofe
overhovedet.

2005

4719

Der sker en stor stigning i antallet af døbte
i forhold til året før. Der døbes 27 mod 18 i
2004.
4. maj – Kirkeminister Bertel Haarder
beslutter, efter pres fra baptister og
andre, at bryde Folkekirkens monopol og
oprette et centralt kontor til registrering af
fødsler og dødsfald. Kordegn Alice
Clemmensen Nielsen stopper på 31. maj.
1. juli ansættes kordegn Aase Søby
Nygaard Knudsen. Samtidig opnormeres
stillingen fra 75% til 100%.
Kordegnekontoret har til huse på
Kirkevænget 4, Tvis.
Lise og Ebbe Fibigers 25 års jubilæum
fejres 1. juli. I Tvis hallen for Tvis, Nr.
Felding og Mejdal sogne, hvor Michala
Petri og Lars Hannibal optræder ved en

5. januar – 10 dage efter flodbølgen i det Indiske Ocean er der endnu ikke overblik
over katastrofens omfang. Det anslåes at omkring 150.000 mennesker har mistet livet!
En gigantisk nødhjælpsaktion er i gang, og der er doneret omkring 10 mia. kroner til
arbejdet.
8. januar – Storm af orkanstyrke rammer hele landet og lammer fly-, færge- og
togdrift. Alle broer mellem landsdelene må lukkes, tusinder af hjem er uden strøm, og
hundreder må evakueres ved oversvømmelser fra Limfjorden. Fire mennesker bliver
dræbt.
8. februar – Venstre og Anders Fogh Rasmussen genvinder statsministerposten ved
folketingsvalget.
10. februar – Nordkorea meddeler at de har skaffet sig atomvåben.
13. februar – Valget i Irak er en sejr for den shiamuslimske alliance, der får 47,6 % af
stemmerne. 58 % af de stemmeberettigede stemmer ved valget.
16. februar – Kyoto protokollen, FN's klimaaftale er, syv år efter underskrivelsen trådt i
kraft. Hensigten er at begrænse den menneskeskabte drivhuseffekt. Det betyder, at de
fleste af verdens lande (stadig minus verdens største forurener, USA), forpligter sig til
at udlede færre drivhusgasser.
18. februar – Biblen er oversat til yderligere 8 sprog. Den er den af verdens bøger, der
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jubilæumskoncert.
Organiststillingen opslås ledig til
besættelse senest 1. oktober.
Tatiana Kristensen ansættes som ny
organist.
Foredrag ved formand for Etisk Råd, Ole
Hartling.
Sogneaften med gennemgang af
Galaterbrevet ved Lic. Teol. Aage Pilgaard,
Århus.
Allehelgenskoncert med Sydthy
Kammerkor.

er oversat til flest sprog.
19. februar – Verdens befolkning runder 6.500.000.000 (6,5 milliard) mennesker
3. marts – Politisk forlig om kommunesammenlægningerne mellem regeringen, Dansk
Folkeparti, Socialdemokraterne og De Radikale. Sammenlægninger reducerer antallet
af kommuner til 99 storkommuner. Resterende uenigheder om grænserne skal
afgøres ved 18 lokale folkeafstemninger.
2. april – H.C. Andersens 200 års fødselsdag fejres med talrige arrangementer.
2. april – Pave Johannes Paul 2. dør efter flere års udmattende sygdom.
8. april – Prinsesse Alexandra og Prins Joachim bliver skilt.
9. april – Den engelske tronarving Prins Charles og Camilla Parker Bowles bliver viet på
rådhuset i Windsor.
19. april – Det katolske konklave vælger den tyske kuriekardinal Joseph Ratzinger til ny
pave. Ratzinger antager pavenavnet Pave Benedikt XVI.
31. maj / 1. juni (midnat) – Atomkraftværket Barsebäck ved Øresund standser
produktionen, og vil herefter blive nedlagt. Værket har været i drift siden 1975..
7. juli – Terrorangreb i det centrale London. Undergrundsnettet var standset, mindst
50 omkomne og mange tilskadekomne, herunder udlændinge.
21. juli – Et nyt terrorangreb i London mislykkes da detonatorerne ikke udløser
bomberne.
23. juli – 88 blev dræbt og op mod 200 blev såret ved et bombeattentat i den
egyptiske turistby Sharm el-Sheikh på Sinaihalvøen. Tre bomber, formentlig
bilbomber, eksploderede næsten samtidigt.
28. juli – Den katolske irske undergrundshær, IRA meddeler at de indstiller den
væbnede kamp og vil destruere deres våbenlagre. De vil fortsat arbejde for et forenet
Irland, med kun med fredelige midler.
30. september – Morgenavisen Jyllands-Posten offentliggør de 12 muhammedtegninger i forbindelse med en artikel om ytringsfrihed.
11. oktober – 24 danskere stævner statsminister Anders Fogh Rasmussen for
grundlovsbrud i forbindelse med indledningen af krigen i Irak.
15. oktober – Kronprinsesse Mary føder klokken 01:57 en velskabt søn, Danmarks nye
tronarving Prins Christian Valdemar Henri John.
30. oktober – Bodil Kornbek vælges til formand for Kristendemokraterne. Hun og en
stor del af partiet mener, at næste folketingsvalg vil blive afgørende – opnås ikke valg,
vil kræfterne ebbe ud.
1. Kommunerne blev pålagt at etablere Borgerservicebutikker. Iflg. regeringen ville det
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lette borgerne, idet de dermed fik "een indgang til det offentlige".
11. november – På grund af kommunalreformen forventer kommunerne at skulle
bruge op til 4 milliarder kroner på sammenlægningen. Da regeringen kun er villig til at
låne kommunerne 1 milliard, er kommunerne tvunget til at spare og gennemføre
serviceforringelser.
22. november – Angela Merkel fra CDU bliver forbundskansler i Tyskland.
2. december – Et fundamentalistisk islamisk parti i Pakistan har udlovet en dusør på
50.000 kr. til dem der slår Muhammed-tegnerne fra Jyllands-Posten ihjel.

2006

4597

Spaghetti gudstjenester afløser
familieaftnerne.
Der etableres stuekredse i perioden 2006
– 2011.
2006: Bibelmaraton – Gl. Testamente
Forårskoncert med Gesta Danorum.
Provstiets fælles friluftsgudstjeneste på Sir
Lyngbjerg 2. pinsedag.
Sangaften i kirken med sjove revyviser og
højskolesange – som fællessang og som
optræden.
Foredrag med spgnepræst Niels Chr.
Kobbelgaard om Evangeliet og Storm P

15. januar – Rumsonden Stardust vender efter en færd på næsten syv år tilbage til
Jorden med sjældne former for støv fra stjerner og kometer, som ifølge forskere kan
være med til at give vigtige fingerpeg om solsystemets skabelsesproces.
30. januar – Jyllands-Posten undskylder via et jordansk nyhedsbureau, at de har
krænket mange muslimer, med de tegninger af profeten Muhammed, der har fået
store dele af Mellemøsten til at boykotte danske varer.
4. februar – FN's generalsekretær Kofi Annan opfordrer muslimer i hele verden til at
acceptere Jyllands-Postens undskyldning i forbindelse med Muhammed-tegningerne
6. april – Håndskrifter fra omkring år 300 menes at være et glemt evangelium, det
såkaldte Judasevangelium (omtalt som kættersk i 180). Teksten stiller Judas Iskariot i
et helt nyt lys.
15. april – Mulige bosniske pyramider fundet, hvoraf den største er 365 meter bred.
Der er et omfattende netværk af tunneler i området og mindst en af dem går under
den største formodede pyramide, men de er endnu ikke udforsket nok, dog har mange
børn leget i tunnelerne indtil de blev lukket i 1960'erne.
27. juni – Det meddeles, at Judasevangeliet vil blive udgivet i en dansk oversættelse.
9. august – Tre mexicanske fiskere bliver reddet efter at have drevet rundt i Stillehavet
i 10 måneder. I alt 5 personer var med båden, der løb tør for benzin. De overlevede
ved at spise rå fisk og fugle.
10. august – Scotland Yard afværger en terroraktion, hvori det var planlangt at
sprænge flere passagerfly i luften under flyvningen fra England til Amerika. 23. august
– En 18-årig østrigsk kvinde slipper fri fra fangenskab, efter at hun som 10-årig i 1998
forsvandt sporløst på vej til skole. Hendes bortfører begår efterfølgende selvmord.
26. oktober – Jyllands-Postens chefredaktør og kulturredaktør frikendes i en civil
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retssag for krænkelse af muslimers ære ved at bringe Muhammed-tegningerne i
efteråret 2005.
21. november – I Nepal underskriver regeringen og de maoistiske oprørere en
fredsaftale der afslutter den 10 år lange borgerkrig.
1. december – TV 2 starter kl. 12 Danmarks første tv-kanal med nyheder 24 timer i
døgnet, TV 2 News.
29. december – Efter at have fået stadfæstet sin dødsdom af Iraks højesteret, bliver
Saddam Hussein formentlig henrettet indenfor et døgn.

2007

5427

Bibelmaraton – Ny Testamente
Foredrag om ”Folkekirkens Nødhjælps
arbejde i verdens brændpunkter” ved
generalsekretær Henrik Stubkjær.
Koncert med Jakob Mygind og Kai
Stensgaard.
April: Kirken fejrer sit 25 års jubilæum.
Der er i den anledning jubilæumskoncert i
kirken 29. marts og festgudstjeneste 1.
april ved biskop Karsten Nissen.
Byfestkoncert med glasspillerne Erik og
Henrik Hansen 17. juni.
Sangaften ved pastor Jørgen Almdal i
oktober.
Foredrag i oktober ved pastor Alex Dahl
Nielsen over emnet ”Med kors og pistol”.
Halgård skole holder for første gang
juleafslutning i kirken med 250 deltagere.
BUM holder som vanlig afslutning samme
dad med 220 deltagere

1. januar – Kommunalreformen træder i kraft med 98 nye kommuner og 5 nye
regioner. Også landets politi- og retskredse reformeres i politireformen.
1. januar – Rumænien og Bulgarien indtræder i EU.
1. januar – FN får ny generalsekretær, da Ban Ki-moon afløser Kofi Annan
4. februar – Christer Petterssons kæreste offentliggør breve, hvor Pettersson skriver at
det var ham der myrdede Olof Palme.
21. februar – Statsminister Anders Fogh Rasmussen meddeler at den danske bataljon i
Irak trækkes hjem til august.
3. marts – Prinsesse Alexandra gifter sig med Martin Jørgensen (fotograf) i Øster
Egede Kirke og bliver dermed Grevinde af Frederiksborg.
3. april – En specialudgave af det franske højhastighedstog TGV sætter ny
hastighedsrekord med 574,8 km/t.
11. april – Ved Københavns Byret idømmes dansk-marrokaneren Said Mansour 3 år og
6 måneders fængsel og dømmes dermed som den første efter terrorparagraffen
14. juni – Den palæstinensiske gruppe Hamas, der af EU og USA anses for at være en
terrororganisation, overtager kontrollen over Gazastriben i borgerkrigen mod Fatah
29 juni – Miljøminister Connie Hedegaard udpeger Danmarks første Nationalpark.
Valget falder på Nationalpark Thy.
14. november – Efter folketingsvalget, hvor VKO med støtte fra det færøske borgerlige
Sambandspartiet opnår flertal, fortsætter regeringen Anders Fogh Rasmussen II.
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Antal døbte er dette år 51 mod 36 året

1. januar – Euroen afløser det cypriotiske pund og den maltesiske lira. 15 EU-lande og
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før. Otto Kruse, kirkens første kirkeværge
går af efter 24 år på posten. Han afløses af
Viggo Justesen.
Salmemaraton
Foredrag i marts ved pastor Martin Herbst
over emnet ”Fra Moon-sektmedlem til
folkekirkepræst”.
Forårskoncert i april.
Besøg i maj af Kaliningrad
Statsfilharmoniske solosangerensamble
”Lado”, der synger Åndelige sange og
russiske folkemelodier
I juni er der byfestkonceret med Thisted
kirkes drenge- og mandskor.
En søndag i september var der
sogneudflugt til Esbjerg og Hjerting.
Foredrag november med Jesper Teglgaard
om ”Vejret og den danske sang”.

6 andre lande har nu euroen som møntenhed.
1. februar – Centrum-Demokraterne ophører med at eksistere ifølge en beslutning
truffet på et ekstraordinært landsmøde afholdt 27. januar 2008. Partiet blev stiftet 17.
november 1973 og eksisterede således i næsten 35 år.
17. februar – Den serbiske provins Kosovo erklæres selvstændigt af premierminister
Hashim Thaci.
19. februar – Fidel Castro bekendtgør at han fratræder som præsident for Cuba.
2. marts – Dmitrij Medvedev vinder præsidentvalget i Rusland med 68% af stemmerne
og bliver dermed Vladimir Putins afløser.
1. april – Danmarkshistoriens største røveri bliver begået, da røvere stikker af med 62
millioner kroner fra en pengecentral i Glostrup.
24. maj – Prins Joachim gifter sig med franske Marie Cavallier i Møgeltønder Kirke.
7. august – Det første IC4-tog indsættes i normal togdrift på strækningen Aalborg –
København H.
22. august – Danmarks første nationalpark, Nationalpark Thy, indvies
1. oktober – 25-øren afskaffes som gyldigt betalingsmiddel.
30. oktober – Den legendariske Tempelhof-lufthavn i Berlin lukker.
5. november – Demokraten Barack Obama vælges som USA's 44. præsident foran
Republikaneren John McCain.
25. november – Grønland stemmer, ved en folkeafstemning, ja til nyt selvstyre, der
blandt andet giver dem ejendomsretten til råstofferne i den grønlandske undergrund.

17. november er der valg til
kommunalbestyrelsen. For første gang i
kirkens historie er der ikke nogen
valghandling i menighedslokalet. Det
foregår fremover i Mejdalhallen.
Ungdomsevent etableres og bibeholdes
fra 2009.
Studiekreds med udvalgte tekster fra Ny
Testamente

1. januar – Slovakiet indfører euroen og bliver det 16. medlem af eurozonen.
15. januar – NASA finder tegn på, at der kan være liv på Mars. Tre jordbaserede
teleskoper finder frem til, at der i Mars atmosfære er metangas og vand, der menes at
stamme fra liv.
20. januar – Barack Obama indsættes som USAs 44. præsident.
5. april – Lars Løkke Rasmussen overtager statsministerposten efter Anders Fogh
Rasmussens valg til NATO-generalsekretær.
26. maj – Christiania taber i Østre Landsret en retssag mod den danske stat om
brugsretten til fristadens område på Christianshavn.
1. juni – General Motors indgiver Chapter 11-konkursbegæring. Det er det største
industrielle kollaps i USA's historie.

2009 -2010
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Biskop fra Nigeria: Kirken under fremmede
himmelstrøg
Asger Pedersen: Kirken og Unge
Ivar Brændgaard: Kirken og Medierne
Marianne Christiansen: Gudstjenesten
mellem fortid og fremtid .
Foredrag i marts ved pastor Jens Brun om
”De røde og de hvide vildroser”.
Koncert i juni med provst Henning Toft Bro
og Christian Toft Bro (søn).
Sogneudflugt i september til Gjellerup
kirke, en Moske og Bazar Vest.
Adventskoncert med Vestervig
Kammerkor.

21. juni – Grønland bliver et selvstyrende land og tager kontrol med retsvæsenet,
politiopgaver og natur-ressourcer, i henh. til Folkeafstemningen om grønlandsk
selvstyre 2008.
26. juli – Prins Joachim og Prinsesse Maries første søn døbes i Møgeltønder Kirke –
navnet er Prins Henrik Carl Joachim Alain.
1. august – Anders Fogh Rasmussen, Danmarks tidligere statsminister tiltræder som
generalsekræter for NATO.
10. august – A.P. Møller-Mærsk lukker Lindøværftet for nybyggeri efter færdiggørelse
af nuværende ordrer.
27. september – Takket være FDP's fremgang ved forbundsdagsvalget i Tyskland kan
Angela Merkel fortsætte som kansler for en CDU/CSU-ledet regering med FDP.
1. november – Det nye tv-signal lanceres og det gamle analoge slukkes9. november –
20-års jubilæum for Berlinmurens fald fejres i Berlin
17. november – Kommunal- og regionsvalg.
1. december –Herman Van Rompuy indsættes som EU's første præsident.

Udegudstjeneste ved FDF’s hus.
Tekster i ny oversættelsen af Ny
Testamente Den nye Aftale, sammenstillet
med ældre oversættelse
2010 – 2011
Hans Holm: Musikken fortæller
Casper Koch: Peter plys for voksne
Jørgen Nørgaard, tidl. Søndbjerg
Ungdomskole: Kaj Munk Ordet
Foredrag i januar ved direktør for TV MidtVest Ivar Brændgaard om ”Folkekirken i
billeder”.
Gesta Danorum koncert i marts.
Babysalmesang
Sogneaften ved pastor Marianne
Christiansen med emnet ”Gudstjenesten
mellem fortid og fremtid”.

1. januar – Muhammed-tegneren Kurt Westergaard udsættes for et drabsforsøg, da
en somalisk mand bryder ind i hans hjem og truer ham med en kniv og en økse.
12. januar – Et jordskælv der måles til 7,0 på richterskalaen rammer blot 15 kilometer
fra centrum af Port-au-Prince i Haiti, jordskælvet kostede flere tusinde menneskeliv og
ødelagde store dele af Haiti.
10. september – Eksplossionen på Hotel Jørgensen i København, var et mislykket
terrorforsøg udført af den tjetjensk-belgiske Lors Doukaiev. Ingen mennesker kom
noget til, udover gerningsmanden, som kom lettere til skade.
13. oktober – 33 minearbejdere i Chile, reddes op efter at have været fanget 700
meter under jorden i 69 dage.
24. december – Danmark får for 2. år i træk landsdækkende hvid jul. Dette er lidt af en
meteorologisk sensation, da der aldrig før er registreret hvid jul 2 år i træk, siden man
begyndte at registrere vejrdata i 1890.
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Byfestkoncert i juni med familien Buur,
der kommer med ”musikalske knaldperler
og hjertesuk”.
Besøg af Erik Sommer i september, der
kommer med musik, fortælling og
fællessang.
Menighedsudflugt til voldene i Fredericia.
Koncert i kirken i oktober med Villy
Egemose og Tina Lynderup.
Adventskoncert i december med Hans
Jørgen Østerby.
BUM’s juleafslutning deles i to p. gr. a.
mange deltagere året før. Ialt 375 deltager
i de to gudstjenester.

2011
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2011 – 2012 Håb:
Karsten Nissen: Er der håb for de forfulgte
kristne?
Henrik Stubkjær: Er der håb for verdens
fattige?
Kurt A. Andersen: Mod til at håbe
Ingrid Hvass fortæller i Mejdal kirke
”Elsalil” i marts.
Forårskoncert i april med kirkens børneog ungdomskor samt organist Tanya
Kristensen.
Byfestkoncert i kirken med Holstebro
Gospelkor.
Menighedsudflugt i september til
Harboøre og Thyborøn.
Forsøgsvis søndagsgudstjeneste ved FDF’s
hus en søndag i september.

1. januar – Estland går over til euro, som erstatter landets hidtidige valuta, kroon.
4. januar – Formodede terrorplaner mod Jyllands-Postens redaktion i København
afsløres.
25. januar – Den egyptiske revolution bryder ud.
4. februar – Den 29-årige somalier Muhudiin Mohamed Geele idømmes ni års fængsel
og udvisning for drabsforsøg på Kurt Westergaard, som han overfaldt i januar 2010.
15. februar – Oprøret i Libyen bryder ud.
27. februar – Susanne Bier modtager en Oscar for bedste ikke-engelsksprogede film
for sin film Hævnen
1. maj – Pave Johannes Paul 2. bliver kåret salig i den katolske kirke.
2. maj – Osama bin Laden bliver dræbt af amerikanske specialtropper i Abbottabad,
Pakistan.
31. maj- Lors Doukaiev, bombemanden fra Hotel Jørgensen bliver idømt tolv års
fængsel.
21. juli – Rumfærge-programmet afsluttes.
22. juli – Et voldsomt terrorangreb rammer Oslo og Utøya. 77 mennesker dør,
heriblandt én dansker.
15. september – Folketingsvalg afholdes i Danmark.
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Dansk spillemandsmesse i kirken en
søndag i oktober.

29. september – Kina opsender sin første rumstation Tiangong 1.
3. oktober – Helle Thorning-Schmidt bliver Danmarks første kvindelige statsminister
med dannelsen af en regering med ministre fra S, R og F.
20. oktober – Libyens tidligere diktator Muammar al-Gaddafi bliver dræbt; Der
fremkommer flere forklaringer på årsagen til hans død.
8. december – Danmarks Nationalbank nedsætter renten på udlån til 0,8 %, hvilket er
den laveste sats i bankens historie.

Karl Georg Pedersen vælges som ny
formand for menighedsrådet. Henning
Pasgaard bliver ny kirkeværge.
2012-2013 Lokal kirke med udsyn
Vagn Ove Høgild: Kirken før nu og i
fremtiden
Anette Bennedsgaard
Karl Georg Pedersen
Jan. Steen Palmquist : Kærlighedens 5
sprog - især for unge familier.
Koncert i februar ved Lemvig Kammerkor.
Forårskoncert med kirkens børne- og
ungdomskor. Solosang ved Carsten Smith.
Byfestkoncert med Klezmerduo med
festmusik fra Østeuropa.
Som det eneste sogn i Viborg Stift går
Mejdal sogn med i et treårigt
sogneudviklingsprojekt – under ledelse af
Kirkefondet.
Sogneudflugt i september til Kongernes
Jelling.
Mejdalkoret markerer deres 25 års
jubilæum med koncert i kirken.
Koncert i september med ukrainsk 5
mands orkester ”Dyvobray”.

1. januar – Danmark overtager formandskabet i Rådet for EU. Officiel overtagelse 11.
januar.
14. januar – Hendes Majestæt Dronning Margrethe 2. har regeret Danmark i 40 år.
29. januar – Danmark vinder EM i herrehåndbold.
1. marts - Herman Van Rompuy genvælges som formand for Det Europæiske Råd
28. marts – Et finsk containerskib kolliderer med jernbanebroen over Limfjorden i
Aalborg. Broen pådrager sig så store skader, at togdriften mellem Aalborg og Lindholm
indstilles i adskillige måneder, mens broen repareres.
16. april – Arnold Mærsk Mc-Kinney Møller dør i en alder af 98 år.
2. juni – Egyptens tidligere præsident Hosni Mubarak bliver idømt livsvarigt fængsel
bl.a. for at have givet ordre til nedkæmpning af demonstranter under Revolutionen i
Egypten.
7. juni udgraver Nationalmuseet og Museerne i Vordingborg en møntskat med cirka
700 sølvmønter fra 1400- og 1500-tallet.
14. juni – Kinas præsident Hu Jintao er på det første officielle statsbesøg i Danmark af
et kinesisk statsoverhoved.
15. juni træder loven om homovielser i kraft.
1. oktober – Den nye lukkelov træder i kraft, og butikker kan nu som hovedregel holde
åbent alle ugens dage året rundt.
6. november er der præsidentvalg i USA. Præsident Barack Obama genvælges for de
kommende 4 år.
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22. november er der rejsegilde på Mejdal
sogns nye – og første – præstebolig.

2013
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17. marts er der afskedsgudstjeneste for
Ebbe Fibiger.
Det giver et voldsomt røre og massiv
pressebevågenhed i hele landet – ja, ud
over landets grænser, eftersom det
omtales i såvel England som Australien, da
menighedsrådet i sit opslag om ny præst
til sognet søger en troende præst .
5. maj indsættes Irene Lindegaard som ny
sognepræst.
Ulvetime 10 gange årligt afløser
spaghettigudstjenesterne.
Fra sommeren er der kirkecafé 2 gange
om måneden. Forsøget stopper efter et år
p. gr. a. for ringe tilslutning.
Skolens juleafslutning deles i to p. gr. a.
mange deltagere året før. Der deltager
henholdsvis 330 og 170 i de to
gudstjenester. Ved BUM’s juleafslutning
deltager henholdsvis 200 og 400 i de to
gudstjenester.
Eva Hald stopper som kirkesanger med
udgangen af året.

11. februar - Pave Benedikt 16. meddelte, at han vil abdicere den 28. februar.
13. marts - Pave Frans vælges som ny pave.
2. april - Lærere fra Danmarks Lærerforening bliver lockoutet af Kommunernes
Landsforening.
15. april - To bomber sprænger ved Boston Maraton i USA.
3. november - Hybrid solformørkelse. Synlig i det østlige Amerika, Sydeuropa og
Afrika.

2014
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Hans Simmelsgaard ansættes som ny
kirkesanger.
”Højskolesangen og en god fortælling” 1.
torsdag formiddag i måneden 6 gange om

Februar - Ebolaepidemien i Vestafrika konstateres.
10. august - Det første præsidentvalg afholdes i Tyrkiet
18. august - Arkæologiske udgravninger begynder på voldstedet Borrering, og i
begyndelsen af september offentliggøres det, at det nu er fastslået, at Borrering er en
25

året.
Pensionistklubben ændrer navn til
”Seniortræf”.
Biskop over Viborg Stift, Carsten Nissen
stopper for at gå på pension. I hans sted
ansættes generalsekretær i Folkekirkens
Nødhjælp – tidligere forstander for
Diakonhøjskolen i Aarhus, Henrik
Stubkjær.

vikingeringborg af trelleborgtypen.
18. august - IC4 indsættes på Nordvestbanen primært uden for myldretiden.
31. august - Et kraftigt skybrud rammer København og Nordsjælland, hvor der faldt
over 100 mm regn inden for få timer.
1. oktober - Anders Fogh Rasmussen overlader posten som NATOs generalsekretær til
Jens Stoltenberg
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