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Nyt fra pastoratsrådet
Af Helle Kjær Mikkelsen
Nu lakker år 2017 mod enden og vi kan her i
pastoratsrådet se tilbage på et meget spændende år, med masser af nye tiltag. Vi begyndte
året efter valget med 4 nye og 4 gamle menighedsrådsmedlemmer. Samtidig ansatte vi
ved denne tid sidste år to nye medarbejdere,
nemlig en sognesekretær og en pædagogisk
sognemusiker. Det har betydet, at vi har kunnet starte nogle nye aktiviteter som vi har haft i
støbeskeen længe.

Nye tiltag
Der har været rigtig god tilslutning til babysalmesang, minisalmesang og sognecafé.
Der er ligefrem venteliste til minisalmesang og
deltagerantallet til vores sognecaféer, som ligger om formiddagen forøges fra gang til gang.
Vi har fire nye omgange sognecafé på programmet i foråret. Men det har været så populært, at deltagerne har lokket Helle Skovkær
til at arrangere en ekstra sognecafé den første
tirsdag i januar.
Helle Skovkær har også aktiviteter på
Anlægget, hvor hun sommetider har babyog minisalmesangsholdene med oppe. Her
op til jul arrangerer vi adventssalmesang på
Anlægget for demensafdelingen.
Juletraditioner
Vi er nu i fuld gang med alle vores julearrangementer i de tre kirker og i sognehuset.
Der er forskellige julegudstjenester, foredrag
og julekoncerter både med aktører udefra og
med vores egne kor. Vi har mange besøgende
i december. Det er en fornøjelse at have besøg
af skoler, børnehaver og dagplejere her op til
jul.
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Kaffedame
Vi kan byde velkommen
til Conny Eriksen, som
vil hjælpe os i sognehuset med at betjene alle
vores gæster og brugere.
Det bliver en hård start
her op til jul, hvor der er
rigtig mange der kommer i sognehset. Der

skal serveres ca. 1000 æbleskiver + diverse
julebag i løbet af december.
Hjertelig velkommen til Conny, vi glæder os
til samarbejdet.

Kommende opgaver
Vi er nu tæt på at gå i gang med en udvidelse
af maskinhuset i Vester Velling. Vi venter besøg
af nationalmuseet, som vil kigge med, når vi
graver.
Senere skal vi i gang med at lave en naturkirkegård i Ulstrup. Vi tager gerne mod gode
ideer vedrørende dette projekt – da vi gerne
vil finde en løsning som passer til sognet.
Kontakt os på mail/tlf. Eller snak med vores
graver.
Alle tag – og skotrender på Ulstrupbro kirke
skal skiftes/renoveres, det kommer til at ske
lige så hurtig, som blikkenslageren får tid.
Alle vores aktiviteter har været med til at sætte
skub i et længe næret ønske om at udvide
sognehuset i Ulstrup. Vi forventer at vi inden
udgangen af 2018 er begyndt at bygge til sognehuset. Vi ønsker os et undervisningslokale
på ca. 60 kvm. Det kommer til at ligge bag
sognehuset ud mod vores amfibieteater. Alt
skal laves i samme materialer og ende med
samme look, som det eksisterende sognehus
har, både ude og inde.
Det glæder vi os meget til, da der nu bruges
rigtig meget tid på at ”møblere rundt” til de
forskellige aktiviteter. Samtidig giver det mulighed for at have aktiviteter, samtidig med, at
der foregår undervisning eller bliver afholdt
møder i huset.
Vi har haft et rigtig godt år i menighedsrådet,
det er godt med nye engagerede medlemmer
og nye medarbejdere, der dels aflaster os lidt
arbejdsmæssigt og som er fulde af gode ideer.
Vi ser frem til et mindst ligeså spændende
2018.
Vi ønsker Jer alle en rigtig glædelig jul,
samt et godt og lykkebringende nytår.
På pastoratsrådets vegne
Helle Kjær Mikkelsen

Aftensangsgudstjeneste
Af Betty Bentsen
Det var aftensangsgudstjeneste, vi skulle til,
da vi søndag d. 1-10 kom til kirken. Vi blev
mødt af levende lys ved trappen, da vi ankom,
rigtig flot i denne mørke tid. Der blev sunget
salmer, og vi hørte nogle læsninger. Imellem
de salmer vi sang som menighed, og de læsninger Knud læste, fik vi flot solosang af Marie

Skaaning Andersen, fantastisk stemme. Marie
Skaaning Andersen stammer her fra Ulstrup,
og brugte søndag aften på at synge for os.
Aftenen sluttede af med kaffe og kage, som
blev indtaget i kirken. En rigtige god aften.

Filmaften i Sønder Vinge Kirke
Af Irene Søndergaard Rasmussen
Den 24. oktober så vi atter film i Sdr. Vinge
Kirke. Årets film var: ”Den hundredårige der
kravlede ud af vinduet og forsvandt”. Filmen
er baseret på Jonas Jonassens bog fra 2010.
Titlen var den samme, men da jeg ikke har
læst bogen, kan jeg ikke vurdere, hvor tæt filmen er på romanforlægget.
Filmen, der er fra 2013, er vist i 40 lande og
har spillet mange penge hjem.
Den handler om Allan Karlsson, der stikker af
fra sin 100 års fødselsdag.
Der er fart over feltet, og Allan Karlsson bringes via sit møde med et andet menneske til at
reflektere over sit livsforløb. Han har fra barn
af været lidenskabelig optaget af krudt og af at
få det fyret af!
Dette medfører for hans vedkommende, at
han bliver involveret i forskellige voldsomme
historiske begivenheder og møder kendte
mennesker fra historien.
Det hele er lagt op på en humoristisk måde.

En næsten antiautoritær facon, som sikkert
passer godt til den tid, vi lever i nu.
Trods sammenfald med andre arrangementer
var der et helt pænt fremmøde. Vi vil fremover
være mere opmærksomme på den side af
sagen.
Tak til de der sørgede for traktementet!
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Luther på spil
Af Knud Bunde Fries
Hvad får man, hvis man sætter 750 konfirmander og 110 frivillige sammen en lørdag,
ja så får man en rigtig god dag! Det var tilfældet, da alle konfirmander i Favrskov Provsti
var til rollespilsdag lørdag d. 30. september i
området omkring Fussingø Slot. Anledningen
var 500-års jubilæet for reformationens begyndelse, da Luther i 1517 slog sine teser op i
Wittenberg. Der var lagt et stort stykke arbejde
i at gøre dagen så ”middelalderlig” som
muligt, og alle konfirmanderne og alle frivillige var iklædt middelaldertøj. Konfirmanderne
var delt op i hold, sådan at de var blandet
med konfirmander fra de andre skoler, og
så skulle de igennem forskellige steder, hvor
Martin Luther havde været i sit liv. De skulle
igennem tordenvejret, hvor Luther lovede at
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ville indtræde i et kloster, og siden fulgte alle
de væsentlige steder i Luthers liv, hvor konfirmanderne var med i krig og også selv blev
udfordret på holdninger. Undervejs mødte
konfirmanderne en broget skare af bødler,
lommetyve, sladrekællinger, spioner, musikanter, borgere og bønder, bondekrigere, djævle
og munke, og jeg tror, alle havde en rigtig
god dag. Tak til konfirmanderne og tak til de
frivillige uden hvilke, dagen ikke havde været
mulig.

Babyboom i Ulstrup og omegn
Af Helle Skovkjær
I efteråret er tilmeldingerne til babysalmesang
væltet ind, så vi i skrivende stund er 11 mødre
og babyer på holdet. Et par stykker er gengangere fra forrige hold, men det gør bestemt ikke
noget. Hver tirsdag mødes vi og synger, spiller
og danser på livet løs. Der bliver fløjet med
kulørte kalkunfjer til ”Nu vågne alle Guds
fugle små”, spillet med maxi-ballon til ”Måne
og sol” og ikke mindst udført dybe knæbøjninger til ”Vi pløjed’ og vi såed’”. Sidstnævnte
aktivitet kalder vi Mommy-fitness, da kombinationen af sang, dans og 6-8 kg baby på
armen godt kan få pulsen i vejret. Et stort hit
er også kuglebadet, som babyerne boltrer sig
i, mens vi synger ”Spænd over os dit himmelsejl” – en regnbuefarvet paraply illuderer
”himmelsejlet”.
Ind i mellem er vi så heldige at have store
søskende eller bedsteforældre med, og efter
babysalmesang bliver der drukket kaffe og
hygget i sognehuset, der for en stund omdannes til barselscafé.
Traditionen med holdafslutning på Anlægget
er så småt ved at etablere sig, og samværet
mellem generationerne er til storglæde for alle
parter 

Helle med noget så herligt som en sæbeboblemaskine. Den vil blive brugt flittigt!
Dagplejebørn og -mødre møder hver gang
med stor entusiasme og kaster sig ud i salmedans, børnesange med fagter, faldskærmsleg
og tørklæde-dramatisering.
Heldigvis er det ikke helt slut for i år. D. 23/11
gæster holdet, der består af otte dagplejere
og deres ”minisalmesangere”, Anlægget, hvor
beboerne og brugerne i Aktiviteten skal se,
hvad vi laver og naturligvis også får mulighed
for at være med 

Afslutning med minisalmesang (billede
babysalmesang)
Efter at have mødtes hver 2.onsdag i efteråret,
holdt minisalmesang foreløbig afslutning onsdag d. 8/11, hvor dagplejerne overraskede

Forårets øvrige sognecaféer bliver:
Tirsdag d. 6. februar
Tirsdag d. 6. marts
Tirsdag d. 3 .april
Tirsdag d. 1. maj

Sognecafé
Tre vellykkede og velbesøgte sognecaféer har
været gennemført i efteråret. Efter nytår har vi
valgt at flytte sognecaféerne til om tirsdagen,
da det giver en logistisk udfordring, når onsdagen også byder på konfirmandundervisning.
Tidligere har vi annonceret med første sognecafé i februar, men på opfordring fra nogle
af deltagerne, bliver der en Nytårscafé allerede tirsdag d. 2. januar kl.10. Programmet herfor ligger endnu ikke fast, men ”kaffeteamet”
– bestående af Elin og Conny – er taget i ed,
så serveringen er garanteret 
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Cirkusforedrag med Jørgen Lorenzen
Af Irene Søndergaard Rasmussen
Sognecaféen, den 4. oktober, var med lokale
Jørgen Lorenzen, der har et indgående kendskab til udviklingen indenfor cirkusverdenen.
Vi fik at vide, hvorfor de fleste af de store
cirkuser ikke optræder mere. Undtagelsen er
Cirkus Arena, der indtil nu har fået sit underskud dækket af en mæcen.
Cirkus Dannebrog, der som bekendt har fået
en plads opkaldt efter sig i Ulstrup, eksisterer
ikke mere i det store format. I stedet er der
opstået en række mindre cirkuser som Cirkus
Trapez og Cirkus Maskot. På Sjælland er det
andre navne, man ser. Cirkus Krone har vel
eksisteret en årrække her i Jylland i samme
hyggelige format. Cirkus Nemo må vel siges at
være i særklasse.
Jørgen nævnte også den strid, der er omkring
Cirkus Summarum, der er DR´s sommerunderholdning for børn. Det konkurrenceforvridende i at de har licensmidler i ryggen.
Vi sluttede med at høre en radiooptagelse
fra Ulstrup, fra midt- halvtredserne. Dengang
der kun var en kanal og alle sad bænket om
radioen for at høre, hvor Sven Pedersen denne
gang var taget hen med ”Gøglervognen”.
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Lokale talenter fik så mulighed for at optræde.
Blandt andet hørte vi ”Solitudevej” sunget
af en kvinde fra Hvorslev. Hun formåede at
synge den med københavnsk accent.
En fornøjelig formiddag. Mange tak til Jørgen
Lorenzen!

Sangaftenen i SønderVinge Kirke
Af Irene Søndergaard Rasmussen
Torsdag den 9. november valgte vi sange fra
højskolesangbogen! Og det var der mange,
der havde lyst til det!
Lars og Knud præsenterede os for nogle nye
sange. Nu mangler der bare at vi synger dem
så ofte at vi også lærer dem rigtig at kende!
Det er fint nok at vi forbinder bestemte sange
med årstider og begivenheder; men der findes
samtidig mange gode nye sange.
Bagefter kunne man komme med ønsker til
sange – og det skal jeg da love for at man
gjorde! Det gik over stok og sten! Man kan nå
at synge ret mange sange på to timer med kaffepause! Jeg får det til omkring 25.
Repertoiret var alsidigt! Vi sang flere sange af
Jeppe Aakjær og to af Jens Rosendal. Jeg nævner i skøn forvirring forfattere og komponister
som jeg lige husker dem:
Benny Andersen, Benny Holst, Carl Nielsen,
Chr. Richard, Cornelius Vreeswijk, Erling
Lindgren, Frank Jæger, Grundtvig, H C
Andersen, H V Kaalund, Ingeman, Jeppe
Aakjær, Jens Rosendal, Kim Larsen, Lars Busk
Sørensen, Lasse Lunderskov, Martin Luther,

Nis Petersen, Oehlenschlæger, Piet Hein og
Weise.
Sikke en mangfoldighed! Der er så meget godt
at sige om at synge, – skøn poesi og dejlige
melodier! Vel mødt næste gang!
Tak til Lars, Knud og Jan for en god aften!
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Tur til Aarhus med konfirmanderne
Af Knud Bunde Fries
Onsdag d. 15. november var konfirmanderne
på tur. Vi mødtes på Ulstrup Station og kørte
med tog til Aarhus, hvor vores første mål var
Vor Frue Kirke. Vi fik en guidet tur, og vores
guide viste sig at være Kirsten Maagaard, som
er konfirmeret i Ulstrup og har gået på Ulstrup
Skole, og som i dag læser kunsthistorie i
Aarhus. Det var en stor fornøjelse at lytte til.
Kirsten fortalte levende om Vor Frue Kirke og
dens historie. Om de forskellige krucifikser i
kirken, der afspejler forskellige tidsperioders
opfattelse af Kristus. Den sejrende Kristus,
som mødte os i kirkens krypt – sejrende fordi
Kristus vandt over og fortrængte de gamle
nordiske guder og indførte den nye tro. Senere
i middelalderen bliver Kristus afbildet som
den lidende, og det var de krucifikser, der
mødte os i Vor Frue Kirkes ”normale” kirke.
For kirken har i alt tre kirker, og vi blev ført
igennem alle tre, og undervejs fortalte Kirsten
om altertavlen, om kirkens kalkmalerier samt
et stort og iøjnefaldende epitafium, en mindetavle, inden vi gennem den gamle klostergård
sluttede i den lille klosterkirke, hvor vi også
fik fortalt om rummets mange kalkmalerier.
Næste stop var McDonald´s, og herefter var
vi på kunstmuseet Aros, hvor vi blev delt i
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to hold. Det var to dygtige guider, og på den
tur, jeg var med på, nåede vi ikke så mange
kunstværker, men til gengæld så dvælede vi
ved dem, vi kom forbi. Navnlig nogle malerier
af guldaldermaleren Jørgen Sonne opholdt vi
os ved. De handlede om kirkens store ritualer:
Bryllup, dåb og begravelse, og bag ved malerierne lå en meget spændende, men også ulykkelig historie om en soldat, der vender hjem
fra 3-årskrigen i 1848-1850, hvor han ser sin
kæreste, der nu er blevet gift med en anden
mand, fordi hun måske har troet, at han var
død i krigen. Konfirmanderne var rigtig dygtige
til at ”læse” billederne. Man kan selv tage ind
på Aros og se de tre billeder af Jørgen Sonne
og følge historien med soldaten. Vi sluttede
af øverst i Aros i Regnbuen, som er tegnet af
Olafur Eliasson, og som også har bibelske
undertoner, for efter at Gud har oversvømmet
jorden, og Noah og hans familie er kommet
ud af arken, da hedder det, at Gud satte en
regnbue på himlen for at minde sig selv om,
at han aldrig mere ville udrydde alt levende
på jorden. Mætte af indtryk var der lidt tid til
at gå rundt i Bruuns Galleri, inden turen gik
tilbage til Ulstrup.
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Foredrag om Selma Lagerlöf
Af Knud Bunde Fries
Mange vil sikkert kende Selma Lagerlöf fra
hendes roman Jerusalem, som blev filmatiseret af Bille August, og en del kender hende
måske som den første kvindelige forfatter, der
fik Nobelprisen i litteratur i 1909. Men hvem
var Selma Lagerlöf egentlig, hvor stammede
hun fra, og hvor kom hendes inspiration fra til
de romaner og noveller, som hun forfattede?
Det var nogle af de spørgsmål, vi blev klogere
på, da Irene Søndergaard Rasmussen (som i
parentes bemærket også er i menighedsrådet)
holdt foredrag til en meget velbesøgt sognecafé onsdag d. 1. november. Det var et rigtigt spændende foredrag, ikke mindst krydret
med humor, hvor vi blev ført tilbage til Selma
Lagerlöfs barndom, som på mange måder var
bestemmende for hendes liv og forfatterskab.
Hun blev født i 1858 på Mårbacka i Värmland
– et område, som ligger nord for den store
svenske sø Vänern og grænser ind mod Norge.
Värmlands smukke natur og folk, slægtens
historie og den nære familie samlet om det
elskede Mårbacka forblev en vigtig inspiration
for Selma Lägerlöf. Der blev fortalt mange
historier ved middagsbordet på Mårbacka.
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Det var bl.a. de gamle värmlandske sagaer, og
de historier sugede Lagerlöf til sig og omsatte
mange af dem til romaner og noveller, som
det sker i hendes debutroman Gösta Berlins
Saga. En fornøjelig formiddag var det, og mon
ikke mange af os gik derfra med stor inspiration og lyst til at dykke ned i Selma Lagerlöfs
forfatterskab.

Høstgudstjeneste og fællesspisning
Af Aase Leth Damgaard
I det fine efterårsvejr d. 8. oktober 2017, var
der høstgudstjeneste i V. Velling Kirke.
Straks ved ankomsten til Kirken, kunne man se
den fine pyntning, både ude og inde.
Der blev sunget de dejlige efterårs og høstsalmer, hvoraf den ene især havde en fin relation
til prædiken. Du gav mig, o Herre en lod af
din jord, som jeg nu min egen må kalde.
En høstgudstjeneste er en takkegudstjeneste for
de afgrøder, som jorden i årets løb har skænket, så vi derved kan få brød på vort bord og
foder til dyrene. En fin prædiken af Knud.
Herefter var der fællesspisning i byens forsamlingshus. Her blev der sunget, hygget og spist
dejligt mad. Som underholdning i år havde vi

fået en ” lokal ” person, Peter Slot, oprindeligt
fra Ø. Velling, og som i dag er lærer på Skals
Internationale Efterskole. Peter fortalte levende
om en rejse med et hold elever til Zimbabwe,
viste desuden dejlige billeder. Fortalte om landet, dets befolkning, naturen og overvejelser
om at rejse dertil i fremtiden. Et godt foredrag,
og tak til Peter Slot.

Sognecafé
Tirsdag 6. marts: Visekoncert og fællessang
med højskolelærer, visesanger og komponist
Kristian la Cour
Sognecaféen byder på en dejlig formiddag med
højskolelærer, visesanger og komponist Kristian
la Cour. På programmet er nordisk visekoncert
med tekst og musik af Frank Jæger, Halfdan
Rasmussen, Rudolf Nilsen, Fred Åkerström,
Cajsa-Stina Åkerström, Evert Taube m.fl. Efter
pausen er der fællessang fra Højskolesangbogen
samt et udvalg af Kristian la Cours melodier til
tekster af bl.a. Michael Nielsen, Niels Brunse og
Iben Krogsdal m.fl.

Forårets øvrige sognecaféer bliver:
Tirsdag d. 6. februar
Tirsdag d. 6. marts
Tirsdag d. 3. april
Tirsdag d. 1. maj
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ARRANGEMENTER
SÆT X I KALENDEREN
Vi synger julen ind
Tirsdag d. 12. december kl. 19.00 i Ulstrupbro
Kirke. Der vil være læsninger, korsang og
fælles advents- og julesalmer. Pastoratets kor
medvirker, og gudstjenesten slutter med luciaoptog i kirken og efterfølgende æbleskiver i
Sognehuset. Arrangementet er gratis.
Julekoncert i V. Velling Kirke
Torsdag den 14. december kl. 19.30 er der
julekoncert i V. Velling kirke med Silkeborg
Mandskor under ledelse af Niels Rahbech.
Efter koncerten serveres kaffe og kage i kirken.

Nytårsaftensgudstjenester
På årets sidste dag, søndag d. 31. december, er
der gudstjeneste i Ulstrupbro Kirke kl. 14.00
og i Sdr. Vinge Kirke kl. 15.30, og efter begge
gudstjenester bydes på et glas vin og kransekage.

Nytårskoncert i Ulstrupbro Kirke
Mandag den 22. januar 2018 kl. 19.30 er
der Nytårskoncert i Ulstrupbro kirke med
Vokalgruppen Concordia fra Aarhus.
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Vokalgruppen Concordia består af 30 unge
mennesker i alderen 19-31 år med vidt forskellige musikalske baggrunde. Koret blev
stiftet i 2013 af Matilde Mosekjær, som er
uddannet sanger og dirigent fra Det Jyske
Musikkonservatorium, og formålet var at
skabe Aarhus’ første a cappella kor, der synger både rytmisk og klassisk musik på højt

niveau. Således spænder repertoiret vidt og
bredt; fra klassisk musik over popmusik til
folkemusik og på mange forskellige sprog.

Aftengudstjeneste – kyndelmisse
Tirsdag d. 30. januar kl. 19.00 i Ulstrupbro
Kirke. Denne aftengudstjeneste har lyset som
tema. Kyndelmisse betyder lysmesse og er en
gammel helligdag, der ligger her, hvor halvdelen af vinteren er gået. Gudstjenesten vil
bestå af skiftevis sang og læsning, kirken vil være pyntet med levende lys, og
Gudenåkoret vil medvirke. Efter gudstjenesten bydes der på en kop kaffe i kirken.

Fastelavn i Sdr. Vinge
Søndag d. 11. februar kl. 14.00 er der fastelavnsgudstjeneste i Sdr. Vinge Kirke, og i
kirken vil der også være præmie til bedst
udklædte. Efter gudstjenesten går vi i forsamlingshuset med tøndeslagning, kaffe, fastelavnsboller og sodavand.

Foredrag i Sognehuset –
forundringsparathed
Tirsdag d. 20. februar 2018 kl. 19.00 i
Sognehuset, Ulstrup, er der foredrag med tidl.
højskoleforstander Jørgen Carlsen, Testrup
Højskole. Jørgen Carlsen har fundet på et
nyt ord: forundringsparathed. Han vil i sit
foredrag præsentere en række eksempler på
forundringsparathed med baggrund i livsanskuelse, filosofi, litteratur og højskolens
univers. Han ser højskolen som den organiserede protest mod ligegyldiggørelsen af livet
og fremhæver højskolesangens betydning i
denne sammenhæng. En god højskolesang
stimulerer vores fornemmelse for livets underforståede under. Den skaber forundringsparathed. Det skal vi med højskolesangbogen i
hænderne opleve forskellige eksempler på.
Jørgen Carlsen er
idéhistoriker og er
i 2017 fratrådt som
forstander for Testrup
Højskole efter mere
end 30 år på posten.
Han er endvidere
medredaktør af
Højskolesangbogen,
klummeskribent i
Kristeligt Dagblad
og var medlem af Etisk Råd fra 2011-2016.
I 2015 udgav han bogen ”Festens glæde
– en julekalender for voksne” (forlaget
Eksistensen).

Aftengudstjeneste og fællesspisning i V.
Velling
Fredag d. 2. marts kl. 18.00.
Vi begynder med gudstjeneste i V. Velling
Kirke kl. 18, og herefter er der fællesspisning
i forsamlingshuset. På nuværende tidspunkt
er underholdningen endnu ikke fastlagt, men
vi arbejder på endnu engang at få et spændende arrangement til fællesspisning. Det vil
blive annonceret i lokalavisen.
Pris for spisning: kr. 60,- pr. voksen og kr.
30,- pr. barn. Tilmelding senest 23. februar
til: Helle Kjær Mikkelsen, 8646 6144 eller
Lars Jensen 6133 4574.

Sogneindsamling
Søndag d. 11. marts er der sogneindsamling
for Folkekirkens Nødhjælp
Vi begynder med gudstjeneste kl. 9.30 i
Ulstrupbro Kirke, og herefter er der en forfriskning i Sognehuset, inden indsamlingen begynder.
Er du interesseret i at være indsamler, kan du
kontakte indsamlingsleder Aase Damgaard på
tlf. 2383 4046.

MUSIKALSK MEDVIRKEN
VED GUDSTJENESTER

GUDSTJENESTER PÅ ANLÆGGET

Tirsdag den 30. januar kl. 19 i Ulstrupbro kirke
Kyndelmisse – Gudenåkoret

Som udgangspunkt er der gudstjeneste på
Anlægget den første onsdag i måneden.
Ved ferier kan der forekomme ændring.

Søndag den 11. februar kl. 14 i Sdr. Vinge kirke
Børnekoret medvirker
Palmesøndag den 25. marts kl. 10.30
i Ulstrupbro kirke
Seniorkoret medvirker
Påskedag den 1. april kl. 10.30
i Ulstrupbro kirke
Solist medvirker
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KIRKELIG VEJVISER
Fødsel

Er man gift, skal man ikke foretage sig noget,
så bliver fødselen registreret på baggrund
af jordemoderanmeldelsen. Hvis man ikke
er gift og ønsker fælles forældremyndighed,
udfyldes omsorgs- og ansvarserklæring på
borger.dk. Hvis omsorgs- og ansvarserklæringen indgives senere end 14 dage efter barnets fødsel, går sagsbehandlingen som hidtil
videre til Statsforvaltningen.

Dåb og navngivning ved dåb

Dette sker som hidtil. Der træffes aftale med
præsten i god tid forinden, hvornår man
ønsker dåb. Følgende oplysninger skal bruges ved dåb: Barnets navn, hvem der skal
bære barnet, og 2-5 faddere med navn og
adresse.
Barnet skal navngives, inden det er et halvt år

Navneændring
Man udfylder, betaler og indsender ansøgningen på borger.dk. Man kan søge om at
ændre sit navn på bryllupsdagen, således at
man får navnefællesskab ved vielsen, og navnet kommer til at fremgå af vielsesattesten.
Denne navneændring er gratis. Det sker på
www.borger.dk.

Vielse

Aftales i god tid med præsten. Dernæst
henvender man sig til bopælskommunen
for udstedelse af en prøvelsesattest, som er
gyldig i 4 måneder efter udstedelsen. Denne
afleveres til præsten ved vielsessamtalen. Der
skal være mindst to vidner ved vielsen. Efter
vielsen udsteder præsten en vielsesattest.

Dødsfald

For at træffe aftale om bisættelse og begravelse i folkekirken kontaktes bedemanden
eller præsten som hidtil. Herefter anmelder
pårørende eller en bedemand dødsfaldet via
www.borger.dk
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Døbte
Ulstrupbro sogn:
Mille Bach Duus
Ida Winther Sønnichsen
Oscar Skrøder Lynge
Marie Juncher Fris Andersen
Vester Velling sogn
Clara Brandt Pedersen
Mathias Richard Møldrup Pulman
Frida Lind Grøndal
Lau Vorre Lundgaard

Viede/velsignede
Ulstrupbro sogn:
Camilla Abildgaard Havmøller Schmidt
Bøgh og Nick Abildgaard Havmøller
Schmidt Bøgh

Begravede/bisatte
Ulstrupbro sogn:
Viola Jensen
Jørgen Melin Jensen
Ida Tholstrup Pedersen
Bjarne Zimmer

Sognehuset		

Hagenstrupvej 1, 8860 Ulstrup. Tlf. 86 46 39 39.

Sognepræst		
				
				

Knud Bunde Fries - Mail: kbf@km.dk
Hagenstrupvej 5, 8860 Ulstrup
Tlf. 8646 3386 (mandag er ugentlig fridag)

Sognepræst		
				
				

Thit Kirkeby-Hinrup – Mail: thk@km.dk
Skråvej 6a, Hvorslev, 8860 Ulstrup
Tlf. 8646 3553 (mandag er ugentlig fridag)

Sognesekretær		
				
				
				

Christina Hillebrecht – Mail: chi@km.dk
Træffetid i sognehuset:
tirsdag, onsdag og torsdag kl. 10.00-13.00
Tlf. 8646 3939

Hjemmesider		
www.ulstrupbrokirke.dk
				www.vvellingkirke.dk
				www.sdrvingekirke.dk

Pastoratsråd
Pastoratrådsformand
Kasserer i pastoratsråd
Næstformand
Kirkeværge

Helle Kjær Mikkelsen

Kirkevej 15, V. Velling, Ulstrup - Tlf 86 46 61 44.
Betty Bentsen
Gudenåparken 21, 8860 Ulstrup
Aase Leth Damgaard
Daugbjergvej 12, 8860 Ulstrup
Anna Jensen
Fermparken 3 b, Ulstrup – Tlf. 23 69 86 80.

Ulstrupbro sogn

Vester Velling sogn

Sønder Vinge sogn

Graver
Lone Jensen
Randersvej 72, Dagsvad
8870 Langå
Tlf. 29625719
Man. og tor. kl. 10-11

Graver
Eva Højgård Jensen
Dengsøvej 5, V. Velling
Ulstrup
Tlf. 22 78 09 61
Fre. kl. 9-11

Graver
Jan Jensen
Terp Skovvej 10, Terp
Ulstrup
Tlf. 20 13 28 44
Fre. kl. 10-12

Organist

Lars Bangshøj Olesen
Sofienlundparken 20, Ulstrup Tlf. 20 91 39 07
Mail: larsolesen@fiberpost.dk

Pædagogisk sognemusiker

Helle Skovkjær
Vindumvej 3, Bjerringbro
Tlf.: 51319018, e-mail: helleskovkjaer@outlook.dk

Kirkesanger

Peder Lund
Daugbjergvej 26, Ulstrup Tlf. 51 27 39 38.
Poul Erik Møller
Sallvej 2, Thorsø Tlf. 86 96 63 62.

15

12. dec.

Ulstrupbro

Vester Velling

19.00 KBF Vi synger julen ind

17. dec.

9.00 JF

24. dec.

11.00 ThK 14.00 KBF 15.00 KBF

25. dec.

10.30 KBF

26. dec.

13.00 KBF

14.00 KBF

7. januar

10.30 KBF

15.30 KBF

14. januar

9.00 JF

21. januar

10.30 KBF

28. januar

10.30 KBF

30. januar

9.00 KBF

19.00 KBF Lysmesse

4. februar

9.00 JF

11. februar

14.00 KBF Fastelavn

18. februar

9.00 ThK

25. februar

10.30 KBF

9.00 KBF

2. marts

18.00 KBF
9.30 KBF

18. marts
25. marts

16.00 KBF

9.00 JF

31. dec.

11. marts

Sønder Vinge

9.00 ThK
10.30 KBF

29. marts

10.30 KBF

30. marts

10.30 KBF

1. april

10.30 KBF

2. april

KBF: Knud Bunde Fries
ThK: Thit Kirkeby-Hinrup
JF: Jakob Fink

9.00 JF

Kirkebilen Mortens Busser
Tlf.

86 68 61 57

Man er meget velkommen til at benytte
kirkebilen til gudstjenester og arrangementer
ved alle kirkerne. Til hverdagsarrangementer
kan kirkebilen bestilles mellem kl. 08.-15.30.
Til gudstjeneste søndag, senest fredag kl.13.00.

5457 BB Offset

GUDSTJENESTELISTE

Dato

