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Nyt fra pastoratsrådet
Af Helle Kjær Mikkelsen
Tillykke til alle årets konfirmander og deres
forældre. Dette blad vil være præget af den
store begivenhed, med konfirmationsbilleder
og konfirmationsprædiken. Det var en fornøjelse med alle de glade konfirmander og
deres feststemte gæster.

Aktiviteter
Vores aktiviteter med vores pædagogiske
sognemusiker Helle Skovkjær har nu kørt
i godt et år. Disse tiltag er blevet taget rigtig godt imod. Der har været fulde huse, ja
somme tider mere end det til babysalmesang
og minisalmesang. Til efteråret har vi planlagt
at lave nogle ”ulvetimearrangementer”, hvor
Helle vil invitere børnene fra babysalmesang
og andre børn til sammen med deres forældre og evt. søskende at komme til et arrangement, der følger op på babysalmesang.
Helle har også tilbudt demenssalmesang på
plejehjemmet. Desuden har babysalmesangsholdene været på besøg på plejehjemmet til
stor fornøjelse for både holdene og beboerne
på anlægget.
Vores sognecafé er også kommet for at blive,
her holder vi et lille arrangement den første
tirsdag i måneden fra 10.00 – 12.00 . Der er
lidt underholdning og vores kaffedame sørger
for lidt godt til kaffen. Vi starter op igen i sensommeren.
Til august starter Lars ligeledes kor op igen
både seniorkor og børnekor. I år er Helle og
Lars gået sammen om at have børnekor med
det formål at lave en musical – det glæder vi
os til.

Kirkegårdene
i øjeblikket er det småt med besøg fra rådyr
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på Ulstrupbro kirkegård, men vi frygter at de
vender tilbage, når der ikke er flere lækkerier
i skoven. Så vi arbejder videre med at finde
en løsning, et hegn omkring kirkegården
bliver sikkert løsningen, men det er jo lidt
en opgave at få det lavet, så det syner af og
generer mindst muligt. Så vi prøver også at
kigge efter andre muligheder.
I øjeblikket arbejder vi i menighedsrådet
med budgettet for 2019. Det er sådan, at vi i
Favrskov provsti sætter kirkeskatten ned hver
eneste år og det betyder færre penge til os. Så
vi må vurdere, hvordan vi anvender bevillingen bedst muligt.
Snart kommer der stillads op rundt om
Ulstrupbro kirke, da tagrender og skotrender
skal skiftes/renoveres.
Vi får også brug for stillads ved Vester Velling
Kirke, her skal kirketårnet kalkes, men de
kære håndværkere har travlt, så vi må se,
hvornår det bliver.

Salmebog 100
Vi har investeret i den nye salmebog 100,
hvor alle de nye salmer er. Vi har indviet
den i forbindelse med kirkevandringen Kr.
Himmelfartsdag. Vi arrangerer en sangaften
i november, hvor der bliver mulighed for at
stifte bekendtskab med de nye salmer. Den
vil selvfølgelig også blive brugt løbende til
gudstjenester.
God sommer til Jer alle
På pastoratsrådets vegne
Helle Kjær Mikkelsen

KONFIRMANDER

Konfirmation i Sdr. Vinge

2018

Konfirmation i Ulstrupbro
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Konfirmationsprædiken 2018
Af Knud Bunde Fries
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Kære alle sammen!
Min søn, Christian, ser en del videoer på
youtube – og som I alle ved, så er der næsten
ikke den ting, der ikke findes på youtube.
Det sker jævnligt, at han siger til mig: Nu
skal du høre far, og så fortæller han et eller
andet spændende, som han har set eller hørt,
og ja, jeg må indrømme, at det ikke altid
er alt, jeg hører lige godt efter, og det er jo
også for dårligt, for som far skal jeg jo være
nærværende og lyttende. Men så den anden
dag sagde han igen: Far, der er noget her, du
lige skal høre, og af en eller anden grund så
spidsede jeg ører: Jo, ved du … sagde han …
at hvert eneste menneske i gennemsnit spiser
tre edderkopper om året? Hvad? sagde jeg til
ham. Ja, tre edderkopper! Jeg har lige hørt det
på youtube, så det passer! Det måtte jeg selvfølgelig bøje mig for, men hvordan kan det
egentlig lade sig gøre? Jo, sagde han, de kravler jo bare ind i munden, når vi sover med
åben mund. Jeg må indrømme, at tanken
både skræmte og fascinerede mig. Tænk sig
en edderkop med lange ben, der kravler ind i
vores mund. Og så tre om året! Hvad kan det
ikke blive til i løbet af et helt menneskeliv?

En anden ting, som jeg er sikker på, er, at de
har bedt for jer på et eller andet tidspunkt i
jeres liv. Om at det må gå jer godt i skolen,
om at hvis der er noget, som gør jer kede af
det, at det så må tages væk fra jer, om at der
ikke sker noget med jer, eller bare om at I må
bevare jeres gode humør, ja der er slet ikke
grænser for, hvad man kan bede om, og jeg
er sikker på, vi alle godt kan li tanken om,
der er andre, som beder for os.

Kære konfirmander! Jeg ved, at I har glædet
jer og set frem til dagen i dag, og hvis I nu er
lidt nervøse og bange for at komme til gøre
noget forkert i dag, så skal I bare tænke på,
at en af jer for nylig efter al statistisk sandsynlighed har spist en lækkerbisken af en edderkop. Så går det nok også, når I nu om lidt
skal gå op til alteret, hvor vi sammen vil sige
trosbekendelsen og bede Fadervor.

Tro kan gøre det utrolige ved mennesker. Tro
kan give os en kæmpe styrke til at klare de
problemer, som altid vil komme i et menneskeliv, og hvis man kan se sit liv i sammenhæng med Gud foroven, så kan man
overkomme de mest utrolige ting.

En anden grund til, at I ikke skal være nervøse – men tværtimod nyde dagen i dag i
fulde drag – er, at her i kirken i dag sidder
de mennesker, som elsker jer over alt på
jorden og vil jer alt det bedste. Jeres mor
og far, bedsteforældre, søskende og andre,
som har fulgt jer, siden I for 13 – 14 år siden
kom til verden, de sidder her ved siden af
jer og jeg kan garantere jer, at de er pavestolte af jer, hvis man kan bruge det udtryk i
en luthersk kirke.

Bed, så skal der gives jer; søg, så skal I finde;
bank på, så skal der lukkes op for jer, siger
Jesus til os i dag. Jeg hører det som opmuntrende ord til os, om at vi ikke må give op,
men at vi tværtimod skal smøge ærmerne op
og klø på.
Jesus mødte mennesker af alle mulige slags,
og i mødet med ham, så forandrede deres liv
sig, ja, mon ikke de har følt, at de i mødet
med Jesus mærkede, at deres bøn til Gud om
hjælp blev hørt. Det var toldere og syndere
og andre fortabte eksistenser, som i mødet
med Jesus endelig kunne lægge det gamle liv
bag sig og begynde på en frisk.

Jeg ved ikke hvorfor, men det skal åbenbart
handle om edderkopper i dag. For jeg kom
til at tænke på en historie om en edderkop,
der kan vise os noget vigtigt ved det at tro på
Gud. For der var engang en edderkop. Den
kom flyvende med vinden, som edderkopper gør, og så landede den i nogle grene
på et træ. Edderkoppen så sig lidt om, men
det sted, hvor den var landet, var ikke godt,
syntes den, så edderkoppen besluttede at
spinde en god, tyk tråd, så den kunne fire sig
ned i en tjørnebusk, lige neden under træet.
Det var et godt sted, den kom til, og nu gav
edderkoppen sig til at arbejde. Den lod trå-

den fra oven, som den var kommet ned fra,
bære hele sit fine net.

unge inde mellem alle de små og store forandringer.

Sådan gik sommeren, og edderkoppen fangede mange fluer og spiste sig mæt. Så en
morgen vågnede den og var lidt småsur, som
man godt kan være det, inden man har fået
sin morgenkaffe. Det var hen på efteråret, og
der var ikke så mange fluer i nettet mere, og
edderkoppen tænkte, at der muligvis måtte
være noget i vejen med nettet. Den gik en
rundtur i sit edderkoppespind, om den kunne
ikke finde nogen fejl. Den tjekkede hver en
tråd, men alt så ud som det skulle – lige indtil
den nåede helt op i toppen af sit fine spind.
Så så den en tråd, der ligesom fortsatte op i
himlen. Det var den tråd, som den var kommet nedad i tidernes morgen, men det havde
den glemt alt om. Nu kiggede edderkoppen
på denne tråd, som bare gik op og op, men
som tilsyneladende ikke havde nogen funktion. Jo mere edderkoppen kiggede på tråden,
jo mere gnaven blev den, for hvad skulle den
tråd dog der, og til sidst skete det, at den gik
hen til tråden og kappede den over. I samme
øjeblik faldt hele edderkoppens fine net sammen, fordi den havde glemt, at det var den
tråd, som havde holdt det hele oppe.

Om lidt skal I op og konfirmeres. Jeg vil sige
jer tak for tiden, vi fik sammen, og jeg vil
sige til jer, at I har været rigtig hyggelige at
være sammen med. Oppe ved alteret vil jeg
sige jeres skriftord til jer hver især, og I har
virkelig alle givet nogle gode begrundelser
for, hvorfor I har valgt, som I har gjort. En
af jer har valgt et sted, hvor der står: Herren
bevare din udgang og din indgang fra nu af
og til evig tid og begrundet det med: fordi
det fortæller os, at Gud er med os hele vejen
gennem livet. En anden valgt et sted, hvor
der står: Jeg vil juble og glæde mig over din
trofasthed. Du så min nød og tog dig af mig
i mine trængsler og begrundet det med: fordi
det rammer mig lige i hjertet. Det, synes jeg,
ikke kan siges bedre! Med de vil jeg ønske
jer tillykke med dagen i dag, og må Gud altid
holde hånden over jeres liv. Amen

Tråden fra oven – det kan vi også kalde troen
på Gud. Den usynlige tråd, der holder det
hele oppe. Det, synes jeg, er et smukt billede
på, hvad tro er.
Kære konfirmander! Jeg vil ønske for jer, at
I altid må have troen med jer i jeres liv. Da
I blev døbt, blev der tegnet et usynligt kors
både for jeres ansigt og for jeres bryst som
et vidnesbyrd om, at I skal tilhøre den korsfæstede Herre Jesus Kristus. I dag ved jeres
konfirmation bliver det bekræftet, at I hører
Kristus til, som gav sit liv for at vi skulle leve.
I gamle dage sagde man, at man ved konfirmationen trådte ind i de voksnes rækker.
Det gør vi ikke længere på samme måde,
men alligevel så forandrer I jer, og det er helt,
som det skal være, ja, sådan er livet bestemt
til at være. Jeres mor og far kan godt se, at I
forandrer jer, arme og ben, der vokser, næser,
der bliver længere, men ingen kan heller som
dem se igennem jer og få øje på deres dejlige
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ARRANGEMENTER
SÆT X I KALENDEREN
Sommerkoncert
Tirsdag den 10. juli kl. 19.30 er der sommerkoncert i Ulstrupbro kirke, hvor ”Det lille
kor” – 10 sangere - synger sommerens danske
sange, såvel klassiske som rytmiske sange, fællessang og musik for klaver og orgel.
Efter koncerten bydes på et glas vin i kirken.
Friluftsgudstjeneste i V. Velling
I år holder vi friluftsgudstjenesten i V. Velling
på plænen foran kirken med den smukke
natur og udsigt som en flot ramme. Det bliver
søndag den 26. august kl. 10.30. Der vil være
stole og bænke at sidde på, og efter gudstjenesten bydes der på lidt at spise og drikke.
Sognecafé
Sognecaféen i Ulstrup er kommet rigtig godt i
gang og er velbesøgt med 30-40 gæster hver
den første tirsdag i måneden. I fokus er det
hyggelige samvær, men hver sognecafé har
også et tema, og her medvirker ofte en gæst.
Tirsdag den 4/9 åbner vi sæsonen med et fortælleforedrag:
Da kvinderne tog kjolen på v/forfatter Esther
Rützou:
Den 28. april 1948 går en biskop foran tre
ordinander op gennem Odense Domkirke.
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Det er en stor dag for de tre teologer, som er i
færd med at blive ordineret som præster i den
danske folkekirke. Faktisk en større dag, end
man umiddelbart skulle tro. De tre ordinander
er nemlig kvinder. De første kvinder i verden
som vil blive ordineret som præster i en kristen kirke.

Forud er gået mange, mange års kamp for at tillade kvindelige præster i folkekirken.
Fortællingen om de første kvindelige præster,
er en fortælling om kald, om mod og om stædighed. Det er fortællingen om at tage sin tro
alvorligt – hvad enten man er for eller imod, og
det er selvfølgelig også et stykke ligestillingshistorie, selvom de, der var involverede dengang,
gjorde deres yderste for at nedtone dette aspekt.
Sangaften i V. Velling Kirke
Torsdag den 13. september kl. 19.00 er der
sangaften i V. Velling Kirke. Vi begynder med,
at organist Lars B. Olesen og sognepræst Knud
Bunde Fries præsenterer nogle salmer fra det
nye salmebogstillæg ”100 salmer”, og herefter
er der – som vi plejer at have det ved sangaftener – ”ønskekoncert”, hvor man frit kan vælge
fra Højskolesangbogen og selvfølgelig også fra
det nye tillæg til salmebogen, så vi kommer til
at lære endnu flere at kende. Undervejs vil der
være kaffe og kage.
Høstgudstjeneste i Ulstrupbro Kirke
Søndag den 16. september kl. 10.30 er der høstgudstjeneste i Ulstrupbro Kirke. Ved gudstjenesten medvirker Seniorkoret, og efter gudstjenesten vil der være en godbid og lidt til ganen.
Musicalen ”Milde Moses”
Torsdag den 27. september kl. 19.00 opfører
kirkernes Børnekor musicalen ”Milde Moses”,
som handler om Moses, fra han bliver fundet ved Nilens bred til De ti bud hentes på
Sinaibjerget.
Høstgudstjeneste og fællesspisning i Vester
Velling
Søndag den 7. okt. Kl. 18.00
Vi begynder med en høstgudstjeneste i kirken.
Derefter går vi i forsamlingshuset, hvor der
venter os en gang aftensmad, inden vi lader os
underholde af foredragsholder Thomas Frøkjær,
som er præst i Skivholme.
Foredraget hedder: Tak for’ed! – en hyldest til
originalerne.

Foredraget vil forme sig som en rejse tilbage
i tiden, til et barndomsland vi sikkert alle kan
nikke genkendende til. Thomas Frøkjær fortæller historier om herlige mennesker, han kender
eller har mødt fra dengang før verden fik fart
på.

Tilmelding til spisning senest 1. oktober til
Helle Kjær Mikkelsen 40 96 61 43.
Voksne kr. 60,- – børn under 12 år kr. 30,00.

Sogneaften med Jørgen Carlsen
Af Knud Bunde Fries
Med store undrende øjne sang vi os varme
en februar aften i Sognehuset. Det var Jørgen
Carlsen, tidligere forstander på Thestrup
Højskole, der gæstede os og holdt foredrag
over ordet forundringsparathed. Som han
sagde, så er sproget ikke noget, man kan eje
eller have for sig selv. Det er alles og ingens,
og hele tiden kommer der nye ord til. Vi kender alle ordet forandringsparat, som forekommer i enhver jobannonce. Det kan man sige
meget dårligt om, fordi det gør mennesker
rodløse og ikke respekterer, at hvert enkelt
menneske rummer noget unikt, det vi i daglig
tale kalder identiteten. Men frem for at fokusere på det negative ved at skulle være forandringsparate, så var temaet for Jørgen Carlsen
ordet forundringsparathed. I det ord ligger
også en tanke om, at mennesket kan forandre
sig, men en forandring, der kommer indefra.
En forandring, der ligger i os som en kim,
der kan vokse. Det kan være, at vi skal søge
tilbage til barndommens land for at genfinde
denne undren og mulighed. Måske gik vi
over engen i bare tæer, måske vi fiskede ved
åen, små erindringsglimt, der åbner for en
stor verden. Spørge-Jørgen spørger: Hvorfor
siger kommoden ikke noget, hvorfor har

koen ingen vinger, hvorfor sidder der en negl
på min finger. På den måde kredsede Jørgen
Carlsen omkring det at være forundringsparat
i modsætning til den åndløse konstatering
”Sådan er det bare”. Der blev hentet eksempler fra filosofien og litteraturen, krydret med
små anekdoter, men også Bibelens historier
var med. Hvorfor var de tre vise mænd egentlig vise? Fordi de kunne se det ualmindelige
i det almindelige. I barnet i krybben så de et
helt almindeligt barn, men de nøjedes ikke
med at sige ”Sådan er det bare”. Nej, de så
også det ualmindelige, og derfor var de vise.
Vi sluttede aftenen af med Jeg ved en lærkerede, som Jørgen Carlsen selv var fortaler
for skulle med i Højskolesangbogen (hvor
han i parentes bemærket selv har været med
i redaktionsudvalget). Som han sagde, så er
det jo umiddelbart en børnesang, men på et
andet plan handler sangen om, at alle har et
sted, som ingen ser, en urørlighedszone, hvor
vi værner os mod ræven eller det onde. Dog,
sluttede Jørgen Carlsen af med at sige, urørlighedszonen må på den anden side heller
ikke gøre os kyniske, så vi ikke viser svaghed
eller skrøbelighed.
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Fredag, den 2. marts var der
aftengudstjeneste og fællesspisning i
Vester Velling
Af Irene S. Rasmussen
Ved gudstjenester i Vester Velling kirke er
der ud over gudstjenesten en ting mere at
glæde sig over. Og det er den smukke altertavle, der er malet af Agnes Slott – Møller
(1862 – 1937). Hende og manden Harald
Slott – Møller havde en vis tilknytning til
Vester Velling. Agnes malede mest historiske
og mytiske malerier og blev af samme grund
lidt isoleret i den danske kunstverden. På
Randers Kunstmuseum befinder der sig et
kæmpe billede af Niels Ebbesen til hest. Han
ridder på en solid jysk hest, som hun netop
fandt modellen til i Vester Velling. Hvis der
er nogen, der ved mere om tilknytningen til
Vester Velling og historien, hører jeg gerne fra
jer.
Tilbage til fællesspisningen i forsamlingshuset. Som altid er der, der på stedet, nogle
ihærdige mennesker, der sørger for at alt
glider, som det skal omkring maden. Tilmed
havde en af dem lavet citronfromagen til
menuen. Der skal lyde en stor tak for deres
indsats.

Henne. Repertoiret var en bred vifte af viser,
- nogle gamle, nogle nyere, andre pikante
og morsomme. Atter andre eftertænksomme
og underfundige og indimellem krydret med
Leifs historier og spil på sav. Hver deltager i
gruppen har sit eget særkende til repertoiret.
Mange af viserne kender vi fra giro 413, og
i alle tilfælde blev der sunget igennem ved
fællessang, så taget var ved at løfte sig i forsamlingshuset.

Underholdningen stod ”Henne med venner” for. En gruppe på 3 mænd og en kvinde,

En virkelig fornøjelig aften! Tak til alle som
bidrog!

Sogneindsamling
Af Knud Bunde Fries
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Søndag den 11. marts var der sogneindsamling for Folkekirkens Nødhjælp. Vi begyndte
med gudstjeneste i Ulstrupbro Kirke, og
herefter var der brunch i Sognehuset, som
Conny havde sørget for. Aase gav instrukser,
og herefter var der indsamling. Der blev samlet næsten 5.000,- ind. Et flot resultat. Tak til
indsamlerne!

Forårets sognecaféer
Af Helle Skovkjær
Sognecaféen den første tirsdag i måneden har
efter knap et år taget form. Hver gang møder
et sted mellem 25-40 glade mennesker op,
glædende sig til dagens emne og ikke mindst
til Connys gode traktement.
I marts måned havde vi besøg af komponist,
visesanger og højskolelærer, Kristian la Cour.
Denne formiddag satte vi deltagerrekord med
godt 50 deltagere. Stemningen var høj, og
formiddagen bød på visekoncert og fællessang. Kristian akkompagnerede sig selv og
efterfølgende publikum på guitar og klaver,
og der blev sunget kendte og mindre kendte
viser, bl. a. nye sange og salmer med tekst af
Michael Nielsen og Iben Krogsdal og musik
af Kristian selv.

April måneds sognecafé stod i H.C.
Andersens tegn. Irene Rasmussen fortalte
entusiastisk om vor store nationaldigter,
og vi sang sange af og om H.C. Andersen.
Sognehuset var i dagens anleding smukt
dekoreret med H.C. Andersen-papirklip - en
kunstart, som digteren selv var en af de første
danskere, der udøvede.
I maj faldt sognecaféen sammen med arbejdernes internationale kampdag. Caféen fik i
den anledning lov at stå i håndværkets tegn.
Museumsinspektør, Inger Marie Hyldgaard
fra Håndværksmuseet i Randers var gæst
og fortalte om de gamle håndværk og om
museet, der hører under Museum Østjylland.
Afslutningsvis viste Inger Marie en smalfilm
fra 1940’erne om Fagenes Fest.

9

Tur til Sletten
Af Knud Bunde Fries
Onsdag den 14. marts var konfirmanderne
en tur til Sletten, som er et skovområde ejet
af FDF-spejderne tæt på Himmelbjerget. Der
var ni poster, og til hver post var der en aktivitet. Der var klatretårn, bueskydning, tur på
fællesski, og nogle poster handlede om sam-

arbejde, andre mere individuelt tilrettelagt. Til
hver post hørte et symbol, som alle fortæller
noget om kristendommen. Hjerte, due, kors,
brød, lys og så videre. Det blev en god dag i
det fri med smukt vejr omkring frysepunktet
og vindstille og sol.

KORSTART
BØRNEKORET
Starter torsdag den 23. august kl. 15.15 – 16.00
i Sognehuset i Ulstrup
Koret er for børn fra og med 3. klasse og opefter

SENIORKORET
Starter torsdag den 6. september kl. 16.00 – 17.00
i Sognehuset i Ulstrup
Koret er for alle som har lyst til fællessang
fra Højskolesangbogen og fra koret visemappe
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Forårskoncert med Gudenåkoret
Af Helle Kjær Mikkelsen
En aften i maj gav Gudenåkoret den smukkeste koncert i Ulstrupbro kirke.
Det emmede af forår, da koret sang et blandet program af forårssange.
Koncerten bestod fortrinsvis af danske forårssange, men der var også indlagt en afdeling
med engelske sange og en enkelt svensk.
Programmet var bredt sammensat og indeholdt noget for enhver smag alt sammen
fremført med humør og entusiasme, så man
indlevede sig i stemningen.

Det var en god blanding af sange, hvor vi
som tilskuere også fik mulighed for at få rørt
stemmebåndet ind imellem.
Der var en rigtig god stemning hele aftenen.
Koncerten blev traditionen tro afsluttet uden
for kirken, hvor koret sang 2 smukke sange.
Gudenåkoret holder ”åbent hus” onsdag den
12. september kl. 19.00, hvor man er velkommen til at komme og synge med – måske
vil det være noget for dig at komme med i
koret.
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Kirkevandring på Kristi Himmelfartsdag
Af Knud Bunde Fries
Hvert år på Kristi Himmelfarts dag begynder
vi med en andagt, hvorefter der er arrangeret
en vandring. Andagten går på skift mellem
kirkerne, og i år var det i Sdr. Vinge Kirke,
hvor vi tog de nye salmer fra ”100 salmer”
i brug. Anna og Lykke fra menighedsrådet
havde herefter sørget for transport med bus til
Vejerslev, hvorfra dette års vandring tog sin
begyndelse. Vi samledes i Vejerslev Kirke, hvor
Lykke fortalte om kirkens historie som kloster
for benediktinerordenen. Inden vi påbegyndte
vandringen, så vi træskulpturerne, hvoraf
multikunstneren Søren Brynjolf har stået for
opførelsen af ”De 3 munke”. Nu gik turen til
fods fra Vejerslev mod Sahl gennem skoven
i det mest fantastiske forårsvejr. Vi kom forbi
Borre og Ormstrup Gods, og kunne undervejs
nyde de grønne marker og skoven og jo ikke
mindst få en god snak med hinanden, mens vi
gik. Målet for vandringen var Sahl Kirke, hvor
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Anna og Lykke havde sørget for sandwich, og
de blev indtaget med god appetit. Vi samledes
herefter i Sahl Kirke, hvor Bent Ole Pedersen
holdt et lille foredrag om sin tid som præst på
stedet, og alle, der kender Bent Ole Pedersen,
ved, at han kan mange historier, altid fortalt
med lune og glimt i øjet, så vi fik også rørt
lattermusklerne. Til sidst var der kaffe i Sahl
præstegård, og så blev vi med bus kørt tilbage
til Sdr. Vinge Kirke. Tak til Anna og Lykke, som
havde arrangeret turen.

Forårskoncert i
V. Velling Kirke
Af Aase Leth Damgaard
Tirsdag aften den 15. maj var det forårskoncert i V. Velling Kirke. Men efter vejret at
dømme, kunne det lige så godt have været
en sommerkoncert. Heldigvis holdt det ikke
folk hjemme i haven, så et flot fremmøde.
Koncerten stod Duoen Toner af Guld, med
Helle og Dynes Skovkjær, for. Ja, Toner af
guld, forstår vi så godt, når Helle synger med
sin smukke sopranstemme.
Helle startede smukt med: Morning has
broken, derefter fællessang, den smukke og
dejlige sang: I alt sin glans nu stråler solen.
Pinsen var jo nært forestående!
Tilhørerne kom herefter med på en jordomrejse, hvor Helle fortalte om sange fra mange
forskellige lande, og gav eks. herpå.
Her kan nævnes, Vårvise af Sebastian,
I Saltzkammergut fra Sommer i Tyrol,

Solveigs Sang (Griegg), Min Broderven
og Drømmeduetten (Sebastian – fra Hans
Christian Andersen), Hyrden græsser sine får
(Weyse). Der kan også nævnes Serenade – fra
Der var engang. (Lange Muller)
Sidste smukke fællessang, sommersalmen,
Der dufter lysegrønt af græs.
Ekstra nummer blev der også til, og der fik
vi rigtig Dynes` smukke sangstemme at høre
ved nummeret: Edelweis.
Tak til Helle og Dynes for en smuk og dejlig
koncert! Efter koncerten var der kaffe og kage
i kirken, som Eva graver stod for.

Grillaften i Sdr. Vinge
Af Aase Leth Damgaard
Torsdag aften d. 31. maj, en af de bedste
sommeraftner, der havde været indtil da,
holdt vi den årlige grillaften i Sdr. Vinge.
Aftenen begyndte i kirken med en kort gudstjeneste, som jeg personligt nød meget, og
da nogle af salmerne hører til mine ynglings
salmer, gjorde jo ikke gudstjeneste dårligere.
Gudstjenesten var en god start på arrangementet.
Derefter gik vi ud på parkeringspladsen,
hvor der var stillet et stort og flot telt op, med
borde og stole, både inde og ude. Alt dette
havde Leif Mariussen, Sdr.Vinge, venligst
lånt os, samt hjælp med op – og nedtagning.
Hele familien var engagereret, også med gril-

lningen, og Irene og Elin fra menighedsrådet
havde bestilt maden. Tak for det, og også tak
til personalet for arbejdet, der var lagt i det.”
Grillen var klar med de første pølser og kyllingestykker, og snart kø ved bordet med
maden. Dejligt så mange havde valgt at støtte
op om arrangementet.
Det blev en rigtig dejlig aften.
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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

14

Døbte
Ulstrupbro sogn:
Eddie Kim Hebsgaard Schmidt
Sylvester Frank Sejten
Rigmor Emilie Laursen
Mynte Benedikte Dam
Vester Velling sogn:
Leonora Bram Høver Mikkelsen
Sdr. Vinge sogn:
Martin Rosendal Andersen

Viede
Vester Velling sogn:
Jane Lind Grøndal og Thomas Lind Grøndal
Sdr. Vinge sogn:
Natascha Rosendal Andersen og Mick
Rosendal Andersen

Begravede/bisatte
Ulstrupbro sogn:
Marie Petersen
Poul Erik Nielsen
Jan Buchardt Larsen
Sdr. Vinge sogn:
Hilda Sørensen Steensig

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		
				
				
				

Gitte Winding – Mail: gwj@km.dk
Træffetid i sognehuset:
Tirsdag og torsdag kl. 12.30-14.00
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
Tlf. 29 62 57 19
Man. og tor. kl. 10-11

Graver
Eva Højgård Jensen
Tlf. 22 78 09 61
Fre. kl. 9-11

Graver
Jan Jensen
Tlf. 20 13 28 44
Fre. kl. 10-12

Organist

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

Pædagogisk sognemedhjælper Helle Skovkjær
Tlf.: 51 31 90 18
Mail: helleskovkjaer@outlook.dk
Kirkesanger

Peder Lund
Tlf. 51 27 39 38
Poul Erik Møller
Tlf. 28 11 44 60
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Ulstrupbro

Vester Velling

24. juni

10.30 KBF

9.00 KBF

Sønder Vinge

1. juli
8. juli

9.00 ThK
10.30 KBF

15. juli

10.30 KBF

22. juli
29. juli

9.00 JFI
9.00 JFI

5. august

9.00 ThK

12. august
19. august

10.30 KBF
10.30 KBF

26. august

10.30 KBF Friluftsgudstjeneste

2. sept.

10.30 KBF Konfirmandindskrivning

9. sept.
16. sept.

9.00 ThK
10.30 KBF Høstgudstjeneste

23. sept.
30. sept.

9.00 JF
10.30 KBF

7. okt.

18.00 KBF Høstgudstjeneste

14. okt.

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

10.30 KBF Høstgudstjeneste

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

