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Nyt fra pastoratsrådet
Af Helle Kjær Mikkelsen
Vi er nu i gang med alle vores julearrangementer. Vi har flere julekoncerter på programmet. Derudover har vi fornøjelsen af besøg
af dagplejere med børn, samt børnehaverne.
De er alle inviteret til jul i kirken, med efterfølgende julehygge i sognehuset, hvor der er
masser af ” nissesange” og æbleskiver.
Desuden er der julegudstjenester for eleverne fra Ulstrup Skole, samt Gudenådalens
Efterskole.

Sognehuset i Ulstrup
Vi er samtidig ved at udvide sognehuset.
Så det kræver lidt planlægning og konduite at få afviklet vores arrangementer.
Håndværkerne tager lige en lille pause med
det indendørs arbejde i denne periode med
mange julearrangementer.
I byggeperioden er vores kor henvist til kirkerne. Konfirmanderne bliver undervist i Sdr.
Vinge kirke, her fungerer sideskibet rigtig
fint som undervisningslokale.
Vi glæder os til, at vi kan tage sognehuset i
brug igen.

Pædagogisk sognemusiker
Vi har her pr. 1. nov. taget afsked med Helle
Skovkjær, som har fået andet arbejde.
Vi vil gerne benytte lejligheden til at sige
tak til Helle Skovkjær for den tid vi har
arbejdet sammen. Det er lykkedes sammen med Helle, at starte babysalmesang,
minisalmesang med rigtig stor tilslutning. Vi
har åbnet en månedlig sognecafé i vinterhalvåret. Det har der også været rigtig god
tilslutning til.
Vi har været så heldige, at få ansat en ny
Pædagogisk sognemusiker med det samme.
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Vi kan byde velkommen til Charlotte Bang,
som overtager Helles job med nogle små
ændringer hen af vejen. Charlotte er allerede godt i gang med arbejdet her til julear-

rangementerne. Vi glæder os til det fremtidige samarbejde.

Pastoratsrådet
Vi har lige afsluttet kirkeåret her til 1. søndag i advent. Det betyder også, at vi har haft
valg i pastoratsrådet Der var genvalg til alle
poster:
Formand: Helle Kjær Mikkelsen
Næstformand: Aase Damgaard
Kirkeværge: Anna Jensen
Kasserer: Betty Bentsen
Kontaktperson: Arne Rasmussen
Underskriftsberretiget: Lykke Kirkebæk

Kirkebladet
Dette kirkeblad dækker 4 måneder.
Kirkebladet vil stadig udkomme 4 gange om
året, men vi forskyder udgivelsestidspunktet
en måned. Så vi fremover undgår at kirkebladet skal færdiggøres og uddeles i julemåneden, der i forvejen er den travleste måned
vi har.
Vi vil gerne sige tak for året der snart er gået
og for Jeres opbakning og positive tilgang, til
det der foregår i vores sogne.
Pastoratsråd og medarbejdere ønsker alle en
rigtig glædelig jul, samt et godt nytår.
På pastoratsrådets vegne
Helle Kjær Mikkelsen

Milde Moses
Af Knud Bunde Fries
Torsdag d. 27. september opførte børnekoret
musicalen Milde Moses. Historien er Moses,
der sættes i en sivkurv på Nilen, og som
Faraos datter finder. Moses vokser op ved
hoffet, men må flygte ud i ørkenen, hvor han
møder Gud i form af en brændende tornebusk. Siden vender Moses tilbage til Farao for

at kræve sit folk fri, og efter megen drama og
vandring gennem havet kommer israelitterne
ud i ørkenen, hvor Moses modtager de ti bud.
Med sang, replikker, skuespil, fagter og gode
udklædninger gav Børnekoret, som var flot
instrueret af Lars og Helle, os en rigtig god
oplevelse.
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Høstgudstjeneste og fællesspisning i
Vester Velling, søndag den 7. oktober
Af Irene S. Rasmussen
Efter gudstjenesten i den efterårspyntede
Vester Velling Kirke, gik turen til forsamlingshuset, hvor vi sang et par af årstidens sange
og fik gryderet og en dejlig lagkage. Kreeret
af den nye bestyrelse i forsamlingshuset. Vi
blev, som altid i forsamlingshuset, beværtet
på bedste måde.
Aftenens underholdning stod Thomas Frøkjær
for. Thomas er præst i Skivholme, Sjelle og
Skjørring sogne; men den aften var han tilbage i THY i landsbyen Heltborg hvor han
voksede op. Hans far var førstelærer på den
ny skole og familien boede i en embedsbolig
lige midt i landsbyen. Fortællingerne foregår i
60erne og starten af 70erne.
En tid hvor flere mennesker havde deres
daglige virke i og omkring landsbyen. I dag
er mange landsbyer blevet til steder, hvor vi
opholder os en mindre del af døgnet og derfor ikke i nær samme grad har kendskab til
hinanden.
Som sagt boede Thomas og hans familie midt
i landsbyen og havde en stor kontaktflade.
Thomas og tvillingbroderen gik med blåe
(ugeblade og aviser) i byen og oplandet, hvilket har givet dem yderligere kendskab til folk
i området.
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Nu er det ikke alle, der har lige så god en
hukommelse som Thomas. Dertil hører også
en god iagttagelsesevne og indlevelse.
Den lille Thomas har haft både øjne og ører
med sig og er også en god fortæller.
Desværre er jeg ikke i stand til at gengive
alle de gode fortællinger; men vi hørte om
byens mere eller mindre originale typer. Bl.a.
om to familiefædre, der ikke havde så meget
materielt at gøre godt med. Thomas havde
bemærket deres forskellighed i deres måde at
lade vandet på. Den ene var lang og ranglet
og melankolsk af sind. Under høje suk og
støttende sig til en stolpe i stalden tissede han
i grebningen. Den anden mand var rund og
trivelig, spillede desuden dilettant i byen. Når
han skulle lade vandet, stillede han sig frit
til skue på marken. Moralen der er vist, som
Piet Hein sagde: det er ikke som man har
det; men som man ta`r det. Oplevelser som
ikke mange børn i dag ville kunne fortælle. I
dag er børn ikke så meget på egen hånd, som
vi af lidt ældre dato var. Thomas Frøkjærs fortælling kaldte minder og billeder frem. Tilsat
både lune og humor og manede vel også til
eftertænksomhed hos nogle af os. Tak for` ed
Thomas!

Sognecafé med Jane Susanne Andersen,
tirsdag d. 9. oktober
Af Irene S. Rasmussen
Jane Susanne Andersen bor i Ulstrup og
er bidt af kunst og fortælling. Denne dag
fortalte hun om sin egen tilgang til begge
dele. Os der har været så heldige at opleve
Jane Susanne i Hvorslev Kunstforening, ved
at hun er en strålende formidler.
Som ung var hun au pair i Senegal i
Vestafrika. Der taler man fransk. Altså fik Jane
Susanne en privat fransklærer. Han fortalte
hende en legende om en senegalesisk filosof.
Og denne fortælling fik vi også.
Dernæst berettede Jane Susanne om, hvad
der har inspireret hende i hendes arbejde
med maleriet.
Hun er optaget af en bevægelse i senrenæssancen man kaldte manierismen. I maleriet
blev den menneskelige figur langstrakt,
hvilket skulle opfattes symbolsk. F.eks. Alle
mennesker er noget særligt.
Flademaleriet i ikonerne har også inspireret
hende.

Enkeltmalerier af de gamle mestre Cimabu og
hans lærling Giotto, har inspireret hende til at
arbejde med de samme motiver.
Af nyere malere, som har inspireret hende
nævnte hun en franskmand, Edouard Vaillant,
som levede fra 1868 – 1940. Han boede
sammen med sin mor og sin søster, der i
hjemmet havde systue og altså arbejdede
med stoffer. Mønstre og dekorative elementer
i fladen. De samme elementer, der har Jane
Susannes interesse. Hun har malet flest portrætter, også bestillingsarbejder. Lige nu maler
hun fugle, med særlig fokus på væren/ikke
væren; mønster og gentagelse.
Endnu en god og tankevækkende formiddag
i sognecafe`en. Om jeg er lykkedes med at
gengive Jane Susannes oplæg er lidt tvivlsomt. Jeg oplevede for en del år siden en
kunsthistorisk gennemgang, hvor læreren forsøgte at forstå kunstnerens bevæggrunde til at
arbejde som han/hun gjorde. Jane Susannes
foredrag efterlader mig med endnu større
respekt for denne metode.
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Livskvalitet
Af Aase Leth Damgaard
Det var rigtig blevet efterår, tirsdag d. 23.
oktober, da der var Sogneaften i V. Velling
Forsamlingshus.
Det var både mørkt, koldt og meget blæsende, så det var dejligt at træde ind i det lune
Forsamlingshus, hvor der var mødt mange
mennesker op, for at blive godt underholdt.
Vi begyndte traditionen tro med en sang, som
passede så fint til aftenens foredragsholdere.
Livets glæder, fra operetten ” Farinelli ”
Der blev budt velkommen til pastor emeritus
Anne Kirstine Langkjer og krokonen Ellen
Dahl Sørensen, begge fra Kolind på Djursland.

Så de besluttede sig for at takke ja til den
udfordring!
Men der skulle så forberedes en lille sketch,
hvor de ville bytte roller, så præsten blev krokone og omvendt, og den opførte de for os, og
om det blev morsomt???

Der blevet givet mange bud på, hvad livskvalitet gennem sang, optrin og historier er.

De fortalte, da de kom i studiet, skulle de
sminkes, men nej, jeg er pæn nok, som jeg er,
sagde den ene, men måske den anden kunne
trænge? Det var typisk et ordspil, mellem de
to, glade djurslændinge.

Det var usædvanlig morsomt, så det bliv grinet, så tårerne trillede, og taget var ved at lette.

Så hvis nogle ikke gik glade hjem den aften,
var det ikke præsten og krokonens skyld.

En enkelt episode vil jeg lige trække frem, det
var da de to livsglade damer blev ringet op

En vellykket aften, og tak for det, også til
Conny, for fint kaffebord.

Aftenens emne var Livskvalitet.
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af Dagmar Brendstrup fra TV 2 Østjylland,
som gerne ville have præsten og krokonen
i fjernsynet i forbindelse med programmet
Morgennisserne, som var direkte tv. Det vidste
de damer ikke rigtig, om de havde tid til, men
på den anden side, ville det da være stort at
komme i fjernsynet!

Sognecafé i november
Af Aase Leth Damgaard
Sognecafeen d. 6. november var flyttet til Sdr. Vinge Kirke, da tilbygningen til
Sognehuset endnu ikke var færdig. Der
var et fint fremmøde til at høre Line Rishøj
Jensen, fortælle om: Højskolesangbogen –
mere end en sangbog.
Vi begyndte med at synge. Den danske
sang, er en ung blond pige. Den er unik lige
som andre lejlighedssange, som f.eks. nationalsangen ved sportslige begivenheder, Det
er så yndigt at følges ad, ved bryllupper og
sølvbryllupper osv., som er med til at dele
fællessangen.
Line talte om Middelalderen, Reformationen, klubliv og salmer, som er forløberen for
lejlighedssange.
1. udgave af højskolesangbogen udkom i

1894. De næste havde forskellige navne,
efter hvem der var med til at udgive dem.
I 7. udgave i 1913 kom vinjetten, med harpespilleren og drengen, men senere ændrede man teksten under den til teksten, vi
kender i dag, ”Så syng da, Danmark, lad
hjertet tale”. Der er i alt kommet 18 udgaver, og i 2020 kommer endnu en til. De
første mange udgaver var brune, og der gik
lang tid, før den blå kom til. Line havde rigtig mange eksemplarer med af de forskellige
udgaver.
Line gav eksempel på sange, som kunne
synges med tre forskellige melodier og en
melodi, som kan bruges til tre sange.
Jo, Højkolesangbogen er et stykke dansk
kulturarv. Der var en meget interessant og
lærerig formiddag.
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Kongernes Jelling
Af Knud Bunde Fries
Onsdag d. 24. oktober var konfirmanderne på
tur til Kongernes Jelling. Vi blev kørt med bus
fra Ulstrup, og i Jelling blev konfirmanderne
delt op i 2 grupper, som hver fik en guidet
rundtur i monumentområdet omkring gravhøjene og ikke mindst Jellingstenene. Den lille,
som kong Gorm den Gamle rejste over sin
dronning Thyra, og den store, som er i vores
pas og kaldes ”Danmarks dåbsattest”, som sønnen Harald Blåtand rejste omkring år 965, hvor
det blandt andet skrives, at han vandt vist sig
hele Danmark og gjorde danerne kristne. Vi var
oppe på Nordhøjen, hvor kong Gorm skulle
være begravet, dog var hans knogler ikke i
gravkammeret, da kammeret i 1820 blev åbnet,
men siden fandt man en række knogler under
gulvet inde i selve kirken, og disse knogler
menes at være Gorm den Gamles, og stedet,
hvor de i dag er begravet, er markeret i kirkens
gulv med en sølvstribe. Fra Nordhøjen er der
en flot udsigt over hele monumentsområdet,
som på Harald Blåtands tid var omkredset af
en palisade, som var ca. 4 meter høj og sammenlagt 1,4 km lang. Palisaden er i dag mar-
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keret med hvide betonstolper. Nu var der tid til
frokost, og herefter kunne vi på egen hånd gå
rundt i det meget flotte oplevelsescenter med
mange spændende oplevelser og fortællinger
fra tiden omkring år 1000-tallet. Så gik turen
hjemad og her fik vi kanelboller, som Aase fra
menighedsrådet havde bagt.

Filmaften i Sdr. Vinge
Af Helle Kjær Mikkelsen
Den 7. november havde vi filmaften i Sdr.
Vinge kirke. Det er fjerde gang vi holder
filmaften. Nu kan vi vist snart kalde det en tradition. Kirken fungerer rigtig godt til filmfremvisning. Der er mulighed for at se film både på
lærredet i hovedskibet og på skærmen i sideskibet. Så alle har mulighed for at sidde godt,
Irene og Elin havde sørget for ekstra hynder
fra forsamlingshuset, så ”komforten” var god.
Det gjorde det heller ikke ringere, at der var
sørget for en lækker anretning med et glas vin
undervejs. Desuden bød Jan på popcorn, så
biografstemningen indfandt sig hurtigt.
Filmen vi så hed ”Mine eftermiddage med
Marguritte” det er en fransk film.
I ’Mine eftermiddage med Margueritte’
udvikler to mennesker imod alle odds et helt
usædvanligt venskab.
Gérard Depardieu spiller Germain, et stort
firskårent brød af en arbejdsmand, som efter
dagens dont søger sjælefred ved at tælle duer
i den lokale park, hvor han hilser på den
95-årige Margueritte, som af sin livserfaring
øser visdom og positivitet, hvilket den mere
negativt indstillede Germain nyder godt af.

Germain er mildest talt ikke bogligt begavet, men hans venskab med den belæste
Margueritte åbner op for talenter, som overrasker hans venner i landsbyen, der ellers
betragter ham som en godmodig sinke.
Da ydre omstændigheder ripper op i deres
hverdag, tvinges Germain til handling for at
bestemme retningen på sit liv. Han arver sin
mors hus og henter Marguritte, der imellem
tiden er sendt på et fjernt plejehjem, hjem,
så hun kan bo hos ham og hans kæreste.
Filmen slutter med håb for en god fremtid
for den lille familie.
I ’Mine eftermiddage med Margueritte’
spilles titelrollen af den nu 96-årige Gisèle
Cadadesus, hvis karriere strækker sig helt
tilbage til 1934.
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Adventsmøde
Af Knud Bunde Fries
Ved adventsmødet havde vi besøg af Leif
Fabricius, der holdt foredrag under overskriften
”En sund sjæl i et sølle skrog”. Leif Fabricius
er egentlig uddannet på seminarium og har
været lærer i folkeskolen for år tilbage, men
på et tidspunkt blev han grebet af revyverdenen og navnlig det at skrive revytekster. I en
årrække var han medvirkende i og kunstnerisk
leder af Esbjergrevyen. En sund sjæl i et sølle
skrog var altså temaet, selv om vi jo normalt
siger en sund sjæl i et sundt legeme, men de
fleste har det jo med – og heldigvis for det – at
blive ældre. Med alderen så kommer der også
gerne nogle skavanker. Leif Fabricius fortalte
om, at han selv led af hørenedsættelse, og en
måde at forholde sig til det på var at bruge
humoren. F.eks. samler han på ”døve-vitser”
og fortalte om, hvordan han selv var nået
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dertil, at han måtte erkende, at nu var det vist
på tide at opsøge en ørelæge. En aften havde
hans kone sagt noget til ham, inden de lagde
sig til at sove. Han hørte tydeligvis ikke, hvad
hun sagde, men for ligesom at helgardere sig
svarede han tilbage ”Jeg elsker også dig!” Da
vidste konen, at den var gal! For det første
slynger vestjyder – Leif Fabricius er fra og bor
i Esbjerg – ikke normalt om sig med så store
ord, og for det andet havde hun bare sagt
”Kan du sove godt.” Humoren fyldte meget i
foredraget, og som Leif Fabricius sagde, så er
humor ikke bare at fyre vittigheder af, men en
måde at forholde sig til selve tilværelsen på,
ligesom humoren også adskiller sig fra satiren.
På en kold onsdag sidst i november blev det
en lun eftermiddag i selskab med en lun vestjyde.

”Nu dufter det af jul igen”
Af Anna Jensen
Vi ved alle sammen hvordan det kan
dufte af jul. Af småkagebagning og
gran.
Man kan næsten dufte alle traditionerne, og årets Julekoncert med
Gudenåkoret var en dejlig blanding
af traditioner og krydret med nye
julesange. Danske, engelske og med
et strejf af Frankrig. På smukkeste vis
spillede Morten Svarre på trombone,
bl. andet Franz Schubert’s Ave Maria.
Aftenen sluttede med at lyset i en
fyldt kirke dæmpedes, alle medlemmer af koret holdt et levende lys, og
kor og menighed sang sammen B.S.
Ingemann’s salme: Dejlig er Jorden.

Vi synger julen ind
Af Irene Søndergaard Rasmussen
Tirsdag den 11. december kunne
vi høre ikke mindre end 3 kor i
Ulstrupbro Kirke. Kirkens egne
kor, Børnekoret, Seniorkoret og
Gudenåkoret. Der blev sunget nyere
julesange og salmer. Og imellem
julesangen var der 4 læsninger og lys
tændning, som Knud og Peter forestod.
Kirken var fyldt til næsten bristepunktet, med stolerække langs den
ene bænkerække. Stemningen var
energisk og fuld af forventning. På
bænkene sad familier, store som små,
samt skolekammerater. Til sidst, efter
at alle var løftet af de smukke ord og
sangen, kom det dygtige Børnekor
med Luciaoptog.
En dejlig aften, som afsluttedes i sognegården med æbleskiver. Jo, nu er
vi forberedte til den kommende højtid. En stor tak til alle, som var med
til at løfte denne smukke aften.
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December i kirken
Af Aase Leth Damgaard
I Ulstrupbro Kirke er der mange aktiviteter i
december måned, og nogle er traditionen tro,
at dagplejerne og børnehaverne kommer på
besøg en formiddag. Dejligt når helt små og
lidt større børn, der nærmer sig skolealderen,
kommer forventningsfulde i Kirken.
Der blev fortalt julehistorie ud fra billeder,
og så sang vi og lavede fagter og begyndte
selvfølgelig gudstjenesten traditionen tro
med Et barn er født i Bethlehem og sluttede
med Dejlig er den himmelblå.
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Det var for nogle af børnene noget ”mærkeligt” tøj præsten havde på? Så der var et par
stykker, der lige måtte røre ved det. Hvad
var det dog han havde om halsen???
Der afsluttes med æbleskiver, pebernødder, klementiner og saftevand og for børnehavernes vedkommende også sangleg i
Sognehuset.

ARRANGEMENTER
SÆT X I KALENDEREN
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 bedes på et glas vin og kransekage.
Sognecafé i januar
Tirsdag d. 8. januar. Olivia’s Venner er en
teatergruppe fra Randers Egnsteater, som
denne formiddag vil stå for underholdningen. Teatergruppen opstod efter teatret havde
tilbudt et forløb for seniorer, som gerne ville
prøve kræfter med skuespil tilbage i 2012.
Siden da er det blevet til 7 teaterstykker.

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.

Sognecafé i februar
Tirsdag d. 5. februar. Nærmere information om
sognecaféen følger i lokalavis.
Sogneaften
Tirsdag d. 19. februar 2019 kl. 19.00 er der
foredrag i Sognehuset i Ulstrup. Her kan vi høre
Ditte Krøgholt fortælle to historier samlet under
titlen: ”Kærlighed - og det, der ligner”. Den ene
historie hedder ”Den svævende Dame” og den
anden historie hedder ”Kærlighed – Nej tak!”

Fastelavn i Sdr. Vinge
Søndag d. 3. marts kl. 14.00 er der fastelavnsgudstjeneste i Sdr. Vinge Kirke, hvor der umiddelbart efter vil blive uddelt præmie for bedst
udklædte i kirken. Efter gudstjenesten går vi
i forsamlingshuset med tøndeslagning, kaffe,
fastelavnsboller og sodavand.

Sognecafé i marts
Tirsdag d. 5. marts. Lars Olesen og Charlotte
Bang underholder med sang og musik.
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Fællesspisning og aftengudstjeneste i
V. Velling
Fredag den 29. marts 2019.
Vi begynder med gudstjeneste i kirken.
Derefter går vi i forsamlingshuset og spiser.
Efter spisningen skal vi høre foredraget:

”Musik bag tremmer”
Kan musikken nå ind bag murene og de
barske facader hos de indsatte i Enner Mark
fængsel ved Horsens? – Det kan den, mener
Kirsten Saurus Mehlsen, som i 7 år har været
musikmedarbejder vedfængslet.
Ved foredraget fortæller hun sammen med tidligere indsat Søren Rønnehøj om, hvad musik
kan betyde, når man sidder i fængsel.

Sognecafé i april
Tirsdag d. 2. april. Anette Jungild, som er organist i Ans og Grønbæk kirker, har samlet en
kvartet, der primært har underholdt i Grønbæk
sogn. Da det har været en god succes, er kvartetten nu begyndt at synge andre steder også.
Sangerne er Nis Pedersen, Anders Andersen,
Dorthe Træholt og Charlotte Bang.
Forårskoncert den 9. april kl. 19.30
I Ulstrupbro Kirke.
Marinehjemmeværnsorkesteret fra Randers
kommer og giver en forårskoncert. Vi glæder
os til et gensyn med orkesteret, som tidligere
har spillet julekoncert hos os.
Der vil blive serveret en kop kaffe efter koncerten.

Der vil være fællessang undervejs, hvor
Mehlsen spiller til og Rønnehøj synger for.
Der vil også blive serveret kaffe i løbet af aftenen.
Pris for spisning er:
kr. 60,- pr. voksen og kr. 30,- under 14 år.
Tilmelding senest 23 marts til:
Helle Kjær Mikkelsen 40966143
eller
Lonni Jensen 28689168.
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Forårskoncert i Ulstrupbro Kirke
Onsdag den 1. maj kl. 19.30 synger
Gudenåkoret sin årlige forårskoncert i
Ulstrupbro kirke. Programmet byder på forårets- og sommerens sange og traditionen tro
afsluttes koncerten med, at koret synger et par
sange udenfor kirken.

Gudstjenester
juleaften
den 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.

Musikalsk medvirken ved gudstjenester
Ved gudstjenesterne juleaftensdag
kl. 13.00, 14.00, 15.00, 16.00
medvirker Rune Krogshede på trompet

Gudstjenesten i
Ulstrupbro kirke
søndag den 27. januar kl. 10.30
Børnekoret medvirker

Fastelavnsgudstjeneste
søndag den 3. marts kl. 14.00
i Sdr. Vinge kirke
Børnekoret medvirker

Aftengudstjeneste
Fredag den 29. marts kl. 18.00
i V. Velling kirke
Charlotte Bang medvirker med solosang

Palmesøndag
søndag den 14. april kl. 10.30
i Ulstrupbro kirke
Seniorkoret medvirker

Påskedag
søndag den 21. april kl. 10.30
i Ulstrupbro kirke
Lone Vandt medvirker med solosang
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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

SENIORKORET
Øver hver torsdag 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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Julekoncert i Sdr. Vinge
Af Helle Kjær Mikkelsen
Torsdag den 13. december var der julekoncert i Sdr. Vinge.
Hver en plads i kirken var besat og i Sdr.
Vinge var alle parkeringsmuligheder udnyttet.
Det blev et tilløbsstykke, da vi havde besøg
af gospelkoret; Riverside Gospelchoir fra
Randers. Koret ledes af Lene Johnsen og
bestod af ca. 20 utrolig dygtige korister. De
blev akkompagneret af deres egen pianist
Steffen, som også var forrygende på sit
piano.

Gospelkoret havde også lavet deres egen
gospelversion af danske julesange bl.a.
”Dejlig er jorden” og det ”Kimer nu til julefest” blev udført i gospelversioner.
Koncerten sluttede med et medley over
”Halløj i Klosteret 2” og et enkelt ekstranummer.
Efter koncerten var der kaffe og julebag i
sideskibet – og alle hyggede sig i den julepyntede kirke.

Koret havde mange gode solister, som vi
hørte på skift undervejs i koncerten.
Julestemningen blev slået an med en række
velkendte julemelodier på engelsk.
Tilhørerne blev aktivt involveret i koncerten
fra start, ud over at klappe og gynge med,
kom alle op at stå, da koret bevægede sig
rundt i kirken, mens alle sang med.
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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

18

DØBTE
Ulstrupbro sogn:
Karl-Otto Kolstrup Purkær
VIEDE
Ulstrupbro sogn:
Eva Vinkler Mariussen og Rune Vinkler
Mariussen
BEGRAVEDE/BISATTE
Ulstrupbro sogn:
Edith Marie Lassen
Karen Helene Ifversen
Edith Valborg Mikkelsen
Kaj Ejnar Storgaard
Erita Pedersen
Anne Marie Nielsen

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 sognemusiker

Charlotte Bang
Tlf.: 22 59 51 59
Mail: charlotte.s.h.bang@gmail.com

Kirkesanger

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

Vester Velling

Sønder Vinge

11.00 ThK 14.00 KBF 15.00 KBF

16.00 KBF

13.00 KBF

25. dec.

10.30 KBF

26. dec.
31. dec.

9.00 JF
15.30 KBF

14.00 KBF

6. jan.
13. jan.

9.00 ThK
10.30 KBF

20. jan.
27. jan.

9.00 JF
10.30 KBF

3. febr.

10.30 KBF

10. febr.

10.30 KBF

17. febr.

9.00 JF

24. febr.

10.30 KBF

9.00 KBF

3. marts
10. marts

14.00 KBF Fastelavn
9.30 KBF Sogneindsamling

17. marts
24. marts

9.00 JF
10.30 KBF

9.00 KBF

29. marts

18.00 KBF

7. april

9.00 JF

14. april

10.30 KBF Palmesøndag

18. april

10.30 KBF Skærtorsdag

19. april

10.30 KBF Langfredag

21. april

10.30 KBF Påskedag

22. april

9.00 JF

28. april

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

10.30 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
24. dec.

