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Nyt fra pastoratsrådet
Af Helle Kjær Mikkelsen
Sommeren har været fyldt med sol og varme
og vi har kunnet nyde udelivet i fulde drag.
Den megen sol har givet ny energi til os mennesker. Mens afgrøder og bevoksning har haft
svære betingelser i den medfølgende tørke.
Men samtidig var det livsbekræftende at se,
hvor hurtig alting blev grønt, da den livgivende regn endelig kom.

Kirkegårdene
Gravernes arbejde har denne sommer været
præget af det solrige vejr. Der blevet vandet
blomster i en grad, som de ikke har prøvet i
flere år. Til gengæld har græs og ukrudt også
”holdt ferie” samtidig med graverne, så de har
kunnet overkomme at passe hinandens kirkegårde i sommerferien.
Vi har holdt igen med at udskifte planter og
plante nyt p.g.a. vejret her hen over sommeren. Men nu er der gang i det igen.
I Vester Velling er den nye tilbygning til
maskinhuset nu helt færdig og alt er malet.
Herefter er maleren begyndt kalkningen af kirketårnet, samt maling af træværket på kirken.
Så kirken forhåbentlig kommer til at fremstå
pæn og velholdt et stykke tid igen.
Vester Velling kirke trænger også til indvendig
kalkning, forhåbentlig kommer det til at ske i
løbet af de næste par år.
I Ulstrup er vi i gang med udvidelse af sognehuset. Derefter kan vi forhåbentlig justere lidt
på p pladsen og gøre det mere overskueligt at
parkere, når der er mange biler.
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Dåbsklude
Vores nye idé med dåbsklude, som bliver
tilbudt til alle dåbsforældre, er en kæmpe succes. Den bliver brugt til at tørre barnets hoved
efter dåben og forældrene har allerede ved
dåbssamtalen udvalgt en dåbsklud, med et
motiv de synes om. Strikkedamerne har flere
gange måttet supplere beholdningen af dåbsklude.
Så tak til Grethe Kjærgaard og alle hendes
strikkedamer for det gode initiativ og deres
indsats med strikningen.

Aktiviteter
Vi er godt i gang med efterårets aktiviteter. Vi
har i år kunnet byde velkommen til et stort
hold konfirmander. Korene er ligeledes startet
på en ny sæson med spændende tiltag. Fx
bliver børnekoret i år introduceret til musicalgenren og vil opføre en musical i løbet af
sæsonen.
Vi har fået lavet et fyldigt program her til efterårs og vintermånederne. Det kan ses længere
omme i dette blad. Husk vi også kan findes på
hjemmeside og på facebook.
Vi glæder os til at se jer i vores kirker og sognehus.
På pastoratsrådets vegne
Helle Kjær Mikkelsen

SOGNEUDFLUGT
Af Knud Bunde Fries
Søndag d. 17. juni var der sogneudflugt, og i
år gik turen til Brunkulsmuseet i Søby ca. 10
kilometer sydøst for Herning. To busser var vi
afsted, og da vi ankom til Søby, fik vi en guide
på busserne, og så kørte vi en lille tur i området, hvor vi kunne tage det meget specielle
landskab i øjesyn. Oprindeligt var det et fladt
hedelandskab, men på grund af brunkulsudvindingen er området i dag kuperet og med
søer, der er op til 30 meter dybe. Et smukt,
men farligt landskab! Det kan ske, at større
arealer af jord ”sætter” sig, fordi det vand,
som har fyldt brunkulslejerne, har efterladt sig
luftlommer i undergrunden og dermed gjort
den ustabil. Sine steder er der også kviksand,
altså bundløse områder, hvor det er tydeligt
markeret, at mennesker ikke må komme. Det
er dette specielle landskab, der er resultatet af
et stykke meget spændende Danmarkshistorie.
Det var 2. verdenskrig, som satte det hele i
gang. Indtil krigen havde Danmark fået 80
procent af sine kul fra England, men det kunne
vi selvfølgelig ikke fortsætte med efter krigens
udbrud. For at sikre landet energi begyndte
man at grave brunkul, og det er enorme
mængder, der er gravet op derude, ca. 50 millioner kubikmeter fra 1939 frem til 1970, hvor
produktionen indstilledes. Brunkullene fandtes
i tre lag. Et par meter under jorden kom det

første lag, derefter kom der et lag med klæg
– der var hårdt som asfalt. Dette lag skulle brydes. På den måde var der tre lag brunkul, og
det bedste lå næsten 30 meter under jorden.
Deraf de dybe huller, og det betød selvfølgelig
også, at det var en særdeles farlig arbejdsplads. Den største fare kom fra grundvandet,
som ligger højt ude på heden. Hvis pumperne
ikke virkede og holdt vandet væk, så kunne
et brunkulsleje lynhurtigt fyldes med vand.
Det kunne betyde tab af menneskeliv, men
også øjeblikkelig fallit for ejeren, for det var
private initiativer og ikke staten, som stod bag
brunkulslejerne. Der var også fare for skred i
den sandede jord og selvfølgelig helt andre
forhold, end vi kender i dag. Der arbejdedes
på akkord, og det har krævet en særdeles
god fysik. Nogle af Danmarks i dag største
virksomheder havde deres begyndelse ifm.
brunkulsarbejdet. Vi var på brunkulsmuseet,
hvor man har bevaret nogle af de boliger, som
brunkulsarbejderne boede i, og vi fik en meget
spændende rundvisning af vores guide. Vi fik
fortalt om, hvordan livet udspandt sig i Søby
Brunkulsleje, som havde lidt ”det vilde vesten”
over sig. Mange personligheder og stærke
karakterer fik vi fortalt om. F.eks. betjent
Kirketerp, der var ene betjent i området, men
som selv de ”værste børster” havde respekt
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for, og som de nok skulle vare sig for at gå i
lag med. Betjent Kirketerp satte også hårdt ind
over for hasardspil, og når en mand havde
spillet sin ugeløn væk fredag eftermiddag, så
at konen blev nødt til at gå hen til købmanden
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og tigge varer, så fik Kirketerp fat i manden, at
sådan opførte man sig ikke, og det hjalp! Nu
gik turen videre til Vildbjerg, hvor middagsmaden ventede. Og herfra kørte vi til Kongenshus
Mindepark, der er en mindepark for opdyrkerne af den jyske hede. Her finder man
Mindedalen med 39 herredssten omgivet af
tilsvarende sognesten med navnene på 1.200
hedeopdyrkere samt deres hustruer. Heden
omkring mindeparken er fredet, og vi blev
rigtig blæst igennem, en del var vist også oppe
i udkigstårnet på stedet. Så var der tid til kaffe
og kringle, som blev indtaget på Kongenshus
Kro og Hotel, og turen gik hjemad igen. Tak til
Helle, Irene og Anna fra menighedsrådet, som
havde arrangeret og planlagt turen.

Sommerkoncert
Af Aase Leth Damgaard
Tirsdag den 10. juli 2018 blev der holdt en
skøn sommerkoncert i Ulstrup Kirke. Her
medvirkede ” Det lille Kor ”, som er et lille
udpluk af nogle sangere fra Gudenåkoret. Det
må sandelig siges, at det var en sommerkoncert, med et fantastisk program, som passede
nøjagtig til årstiden, og som bestod hovedsagelig af danske sommersange. De fleste kunne
vi nikke genkendende til, men et par nye var
der også plads til i programmet.
Til slut blev der sunget tre engelske, dejlige
sange. Ind i mellem fik vi også rørt stemmebåndene, også med de skønne sommersange,

som alle kendte. Lars spillede et fint nummer
på orgel: Sortie, af Lefebure-Wely.
Lone havde pyntet Kirken med grøftekants
blomster, som var så smukke, og passede til en
sommerkoncert! Man kunne ikke andet end
komme i den rette stemning, da man trådte
ind i kirkerummet.
Efter koncerten blev der budt på et glas vin
og chips, og da vejret var så varmt, kunne det
serveres udenfor, så en fin aften.
Tak til Lars og koret for en dejlig oplevelse!
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Friluftsgudstjeneste i Vester Velling
Af Helle Kjær Mikkelsen
Søndag den 26. august holdt vi vores traditionelle friluftsgudstjeneste. Men som noget helt
nyt blev den i år holdt i Vester Velling.
Vester Velling kirkegård byder på en fantastisk
udsigt. Man har frit udsyn til Randers mod Øst
og mod nord er der den flotteste udsigt ned
over Nørreådalen. Men den høje beliggenhed
betyder jo også, at man mærker vinden lige
med det samme, men vi fandt læ op ad kirken.
Vi havde en smuk gudstjeneste, hvor også
Gudenåkoret var mødt talstærkt op og bidrog
med sang både før under og efter selve gudstjenesten.
Efter gudstjenesten blev der budt på sandwich
og drikkevarer, som Eva havde arrangeret

under træerne. Der var et dejligt vejr, og de
mange mennesker, som deltog fik sig en god
hyggesnak med hinanden.

Sognecafé i september måned
Af Helle Skovkjær

En lille dame i stribet kjole. Hun fylder ikke
meget i landskabet, men med sin stemme,
sit kropssprog og sin indlevelse formår Esther
Rützou at fortælle så medrivende, at tilhørerne
føler, de selv er med blandt det fremmødte
publikum, da tre kvindelige teologer går i
procession efter biskop Øllgaard gennem
Odenses gader d. 28. april 1948.
Tak til Esther Rützou og til tilhørerne for en
forrygende sæsonstart på efterårets sognecaféer. Vel mødt til næste café, tirsdag d. 9.
oktober, hvor vores lokale billedkunstner, Jane
Susanne Andersen, indtager scenen.

6

Sangaften i Vester Velling Kirke
Af Irene S. Rasmussen
Torsdag, den 13. september, var der sangaften
i Vester Velling Kirke. Vi brugte det nye salmebogstillæg, 100 salmer. Vores organist Lars
havde valgt en morgensalme, en dåbssalme
og en salme til gudstjenesten. Knud havde
ligeledes valgt 3 salmer. Han fortalte undervejs
lidt om salmedigterne og komponisterne. Der
blev yderligere valgt 5 sange fra det nye tillæg.
Der var både kendte og mindre kendte salmedigtere, Lisbeth Smedegaard Andersen, Hans
Anker Jørgensen, Steen Kaalø, Iben Krogsdal,
Holger Lissner og Johannes Johansen. Af komponister var Erling Lindgren og Erik Sommer
nok de mest benyttede denne aften.

Der har de sidste dage netop været artikler i
Kristelig Dagblad om tempoet i salmesangen
før og nu. På Kingos og Brorsons tid kunne en
enkelt linie trækkes så langt ud, at organisten
måtte lave et lille mellemspil før man kunne
synge videre. Sigurd Barrett, som de fleste
jo kender, mener at salmesang bliver mere
indbydende og frisk, hvis man ved fællessang, synger dem lidt hurtigere. Til gengæld
må solosang og akkompagnement gerne være
passende langsom.

Det blev nævnt og oplevet, at tempoet og
rytmen nok gennemgående er lidt hurtigere
i de nye salmer. Ordvalget også anderledes.
På ingen måde afskrækkende. Men det varer
vist lidt tid, inden vi bliver helt fortrolige med
dem.

Resten af aftenen valgte vi sange fra højskolesangbogen. Vi fik vist sunget alle de mest
kendte og elskede efterårssange.

Eva og Helle havde undervejs sørget for, at der
blev serveret kaffe og kage. Tak for det til dem!

Benny Andersen, der døde for nylig, fik behørig opmærksomhed med hele tre sange. En
rigtig god og oplivende aften!
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Demenssalmesang
Af Helle Skovkjær
Nærvær, sang og motorik er nøgleordene, når
der er demenssalmesang på Skovbrynet. 6-8
beboere og pårørende sidder i rundkreds og
synger salmer, årstidssange og gamle evergreens, mens der bliver blæst sæbebobler,
spillet bold og lavet rytmer.
Den musikalske hukommelse hænger ved
meget længere end den kognitive, og derfor
vækker det sungne ord glæde og minder.
Selv et kuglefodbad bliver det til, og de ældre
“salmesangere” får stimuleret både høre,
syns-, føle- samt erindringssansen. Det er
utroligt givende og livsbekræftende at synge
med beboerne, og lyset og genkendelsen, der
afspejles i deres øjne, er næsten magisk.
Sang og musik bygger broer mellem fortid og
nutid og udretter mirakler.
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ARRANGEMENTER
SÆT X I KALENDEREN
Sognecafé – Jane Susanne Andersens
kunst
Tirsdag d. 9. oktober kl. 10-12. I denne
sognecafé vil I kunne møde Jane Susanne
Andersen, der er billedkunstner og børnebogsforfatter. Hun vil fortælle om sine malerier
og nogle af de fortællinger og kunsthistoriske
værker, der inspirerer hende, når hun arbejder.
Jane henter sin inspiration i mange forskellige
stilarter og kunsthistoriske perioder – lige fra
ældre kristne malerier til samtidskunst.

Alle Helgen søndag
Søndag d. 4. november kl. 10.30 i Ulstrupbro
Kirke. Ved gudstjenesten mindes vi vore døde
ved at læse navnene op på dem, der er begravet
eller bisat fra Ulstrupbro, V. Velling og Sdr. Vinge
sogne siden sidste Alle Helgen søndag. Der vil
være lystænding under gudstjenesten, hvor man
hver især kan tænde lys for dem, man tænker
på, og der vil også medvirke kor ved gudstjenesten.
Sogneaften
Tirsdag d. 23. oktober kl. 19.30 byder vi
velkommen til to livstykker djurslændinge,
nemlig pastor-snart-emeritus Anne Kirstine
Langkjer og kromutter Ellen Dahl Sørensen,
der gennem sang, optrin og historier vil give
deres bud på, hvad livskvalitet er for en størrelse.
”Vore oldeforældre var tilfredse, bare de overlevede. Vore forældre, bare de fik fjernsyn,
men vi vil mere: Vi vil have livskvalitet. Hvor
og hvordan finder vi så det? Nogen finder den
måske på kroen – andre i kirken. Kroen og
kirken er gået sammen for at finde deres bud
på livskvalitet.”

Sognecafé – Line Rishøj Jensen
Tirsdag d. 6. november kl. 10-12. Højskolesangbogen – mere end en sangbog. Højskolesangbogen er ubestrideligt en vigtig del af dansk
kulturarv. Den er en af de vigtigste nutidige samlinger af dansk lyrik og folkemelodikompositioner, og har været og fungerer til stadighed som et
vigtigt litterært og musikalsk bindeled mellem finkultur og folkelig kultur i Danmark. Den balancerer mellem fortid og nutid, tradition og fornyelse,
imødekommenhed og folkeopdragelse, og har
på forskellig vis afspejlet den tid og det samfund,
som den blev udgivet til.
Kom med bag kulisserne og tag med dette
foredrag på rejse gennem alle 18 udgaver af
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Højskolesangbogen og dansk fællessangs
historie gennem de sidste 125 år. Vi skal synge
og zoome ind på nogle af de begivenheder,
personer og sange, som har været med til at
forme sangbogen til hvad den er i dag.
Højskolesangbogens historie er mærket af
både sangglæde, krig og redaktionelle stridigheder, men mest af alt er den et lille stykke
danmarkshistorie.

Adventsmøde
Onsdag d. 28. november kl. 14.30 i Sognehuset
med Leif Fabricius. ”En sund sjæl i et sølle
skrog”, en sund sjæl i et sundt legeme hedder
det, og det er selvfølgelig idealet, men vi kommer ikke uden om at kroppen med alderen
pålægger os visse begrænsninger. Det er selvfølgelig irriterende, men et uundgåeligt livsvilkår,
hvis man ellers er så heldig at blive gammel
nok. Der findes ingen medicin imod det … og
dog!! Et positivt livssyn og en sund humoristisk
sans er i hvert fald en glimrende modgift, når
tidens tand gnaver løs, og det er den modgift
Fabricius forsøger at sprøjte ind i sine sagesløse
tilhørere. Det er vitaminer for sjælen. En frisk
indsprøjtning i den tredje alder.

Filmaften i Sønder Vinge
Onsdag d. 7. november kl. 19.00. I år skal vi
se en fransk film: ”Mine eftermiddage med
Margueritte” Den handler om mødet mellem
to meget forskellige mennesker i en mindre by.
Germain, (Gerard Depardieu) er gartner og
betragtes i byen som lidt tilbagestående. Det
er han måske ikke; men han har ikke haft de
bedste betingelser i livet. Han møder om eftermiddagen – efter dagens dont, Margueritte,
(Gisele Casadesus) i byens park. Margueritte
er 95 år. En berejst dame, der har arbejdet for
Who og med stor litterær interesse. Hun er
ved at miste synet og bor i øvrigt på plejehjem.
Hendes ophold finansieres af slægtninge.
De holder begge øje med byens duer, som
holder til i parken. Deres møde får en dybere
betydning for dem begge. – Germain får en
tro på, at det er muligt at styre ens liv i en
mere positiv retning, og at der er plads til både
glæde og kærlighed. Der er overraskende
momenter, meget humor og poesi i filmen.
Mere vil jeg ikke sige, men Depardieu kan
mere end at spille Obelix i Asterix filmene!
Det gør han i øvrigt også godt!
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Husk eventuelt en pude til ryggen. Der
serveres en lille godbid til et glas vin.

Ældrejulegudstjeneste
Tirsdag d. 4. december kl. 14.30 er der ældrejulegudstjeneste i Ulstrupbro Kirke, hvor bebo-ere
fra Anlægget er inviteret, men hvor også folk fra
byen og V. Velling og Sdr. Vinge er velkomne. Vi
begynder med gudstjeneste og går herefter over
i Sognehuset, hvor der er kaffe og julebag.
Julekoncert i Ulstrupbro Kirke
Onsdag den 5. december kl. 19.30 er der
koncert i Ulstrupbro kirke, hvor Gudenåkoret
synger sin traditionelle julekoncert med en program af julens sange og salmer. Morten Svarrer
medvirker på trombone.

Vi synger julen ind
Tirsdag d. 11. december kl. 19.00 synger vi
julen ind i Ulstrupbro Kirke. Vi synger nogle
af de mange dejlige jule- og adventssalmer,
og pastoratets kor og Gudenåkoret medvirker,
så sangen rigtig bliver løftet. Der vil også være
læsninger, og til sidst er der stemningsfuldt
luciaoptog i kirken. Efter gudstjenesten er der
æbleskiver i Sognehuset.
Julekoncert i Sdr. Vinge Kirke
Torsdag den 13. december kl. 19.30 er der
julekoncert i Sdr. Vinge kirke, hvor Riverside
Gospelchoir fra Randers kommer og synger.
Koret består af 20 meget dygtige sangere og
synger på et højt niveau. Koret ledes af Lene
Johnsen der leder flere andre kor i Randers.
Efter koncerten bydes på kaffe og kage i kirken.

Nytårsaftensgudstjenester
På årets sidste dag, mandag 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
Onsdag den 23. januar 2019 kl. 19.30 er
der Nytårskoncert i Ulstrupbro kirke, hvor
koret ”Politi-sirenerne” kommer og giver
koncert. Koret består af sangglade damer fra
Østjyllands Politi. Koret giver mange koncerter
rundt i og omkring Aarhus og programmet
spænder vidt fra det klassiske, rytmiske og
over i jazz og moderne rytmisk musik.
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Gudstjenester
juleaften d. 24. december
Ulstrupbro Kirke: kl. 11.00 ThK, 14.00 KBF, 15.00 KBF
Sdr. Vinge Kirke: kl. 13.00 KBF
V. Velling Kirke: kl. 16.00 KBF
Gudstjenesten kl. 11 i Ulstrupbro Kirke er en gudstjeneste særligt for børn, men alle uanset alder er
naturligvis velkomne, ligesom børn selvfølgelig også
er meget velkomne ved de andre gudstjenester.

KORENE ØVER
Børnekoret

Øver hver torsdag kl. 15.15 – 16.00
i Sognehuset i Ulstrup
Koret er for børn
fra og med 3. klasse og opefter
og flere børn er meget velkomne.

Seniorkoret

Øver hver torsdag kl. 16.00 – 17.00
i Sognehuset i Ulstrup
Koret er for alle – uanset alder – som har
lyst til fællessang fra Højskolesangbogen
og fra korets visemappe

Musikalsk medvirken ved gudstjenester
Alle Helgens gudstjeneste
søndag den 4. november kl. 10.30
i Ulstrupbro kirke
Kor medvirker

1. søndag i Advent
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søndag den 2. december kl. 10.30
i Ulstrupbro kirke
Tristan Button, trompet

FOTO: MARIEFOTO:
LOUISE
MARIE
MUNKEGAARD
LOUISE MUNKEGAARD

GØR EN FORSKEL I
GØR EN
FORSKEL
I
LIVETS
SIDSTE
TIMER
LIVETS SIDSTE TIMER
Livet er en rejse, og for alle får den en ende. Det er dog desværre
foren
atende.
være Det
omgivet
af desfamiLivet erikke
en alle,
rejse,der
oghar
for mulighed
alle får den
er dog
lie
og venner
i den
tid. Bliv for
frivillig
i Vågetjenesten
i omværre
ikke alle,
der sidste
har mulighed
at være
omgivet af famirådet
og givi Vågetjenesten
nærvær, omsorg
og
lie og Thorsø-Ulstrup-Sall-Hammel
venner i den sidste tid. Bliv frivillig
i omden
afslutning på livet.
rådetbedste
Thorsø-Ulstrup-Sall-Hammel
og giv nærvær, omsorg og
den bedste afslutning på livet.
Interesseret? Kontakt Elsebeth Kristensen på TLF: 2759 2603
eller
kristensenelsebeth@gmail.com
og hørpåmere.
Interesseret?
Kontakt Elsebeth Kristensen
TLF: 2759 2603
rødekors.dk
eller kristensenelsebeth@gmail.com og hør mere.
rødekors.dk
INFO VEDR. RØDE KORS´ ANDRE SOCIALE AKTIVITETER:
Besøgvenner: Aktivitetsleder Merete Lou, tlf. nr. 8668 3630
Nørklere:
Aktivitetsleder Annegrete Biller, tlf. nr. 8646 3433 / 2180 6087
Vågetjensten: Aktivitetsleder Elsebeth Kristensen, tlf. nr. 2759 2603
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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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På grund af den nye persondatalov
bringer vi ikke navne på døbte, viede
og begravede/bisatte i dette blad.
I kommende kirkeblade bringes navne
under forudsætning af skriftligt tilsagn.
Præsten vil fremover spørge om dette.

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

7. okt.

18.00 KBF Høstgudstjeneste

14. okt.
21. okt.

10.30 KBF Høstgudstjeneste
9.00 JF

28. okt
4. nov.

10.30 KBF
10.30 KBF Alle Helgens søndag

11. nov.
18. nov.

10.30 KBF
9.00 JF

25. nov.

10.30 AB

2. dec.

10.30 KBF

4. dec.

14.30 KBF Ældrejulegudstjeneste

11. dec.

9.00 KBF

19.00 KBF Vi synger julen ind

16. dec.

9.00 JF

24. dec.

11.00 ThK 14.00 KBF 15.00 KBF

25. dec.

10.30 KBF

26. dec.
31. dec.

Sønder Vinge

16.00 KBF

13.00 KBF

9.00 JF
14.00 KBF

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

15.30 KBF

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

