KIRKEBLAD

Den nye tilbygning til Sognehuset

Ulstrupbro
V. Velling
Sdr. Vinge

Nr. 2 – 41. årgang

Læs i dette blad
Nyt fra pastoratsrådet ...................................... 2
Menighedsmøde............................................... 3
Konfirmation 2019........................................... 3
Præsentation..................................................... 4
Eva Jensen 25 års jubilæum ............................. 4
Olivias Venner ................................................. 5
Nytåret sunget ind ........................................... 5
Sognecafeen i februar ...................................... 6
Sogneaften i februar ........................................ 8
Fastelavns søndag den 3/3 2019 i Sdr. Vinge ... 9
Sognecafe ...................................................... 10
Sogneindsamling ............................................ 12
Aftengudstjeneste og fællesspisning i V. Velling . 12
”I Danmark er jeg født” ................................ 13
Forårsmusik med Hjemmeværnets Marinekorps . 15
Arrangementer................................................ 16
Kirkelig vejviser.............................................. 18
Gudstjenesteliste............................................ 20

maj – juni – juli – 2019

Nyt fra pastoratsrådet
Af Helle Kjær Mikkelsen
Foråret er over os. Det ses tydeligt på vores
kirkegårde, hvor graverne er i fuld gang med
forårsarbejdet. Granpynten på gravstederne
er fjernet, thujahækkene er klippet og der er
gang i plantning af forårsplanter, så alt kan
tage sig godt ud her til påsken og de øvrige
højtider vi går i møde.

Eva Jensen 25 års jubilæum
Vores graver Eva Jensen har været ansat hos
os som graver og kirketjener i 25 år her den
1. april. Det fejrede vi i med en reception i
Sognehuset i Ulstrup, hvor menighedsrådet var
vært ved en brunch. Endnu engang tillykke
til Eva, vi takker for en fantastisk engageret
arbejdsindsats gennem alle årene og ser frem
til fortsat godt samarbejde.
Velkommen til Gunhild T. Pedersen
Vi har ansat Gunhild T. Pedersen som ”pædagogisk sognemusiker”. Hun har allerede
haft sin debut ved sognecafeen i april. Det
er meningen, at Gunhild skal stå for musikalsk legestue, babysalmesang og sognecafé.
Desuden hjælper hun med minikonfirmander
og kor m.v.
Vi glæder os til det fremtidige samarbejde.

Sognesekretær
Vi kan også byde Christina vores sognesekretær velkommen tilbage fra barselsorlov.
Christina starter på nedsat tid, hun tager det
sidste af sin orlov som en ugentlig fridag. Det
betyder, at vi stadig har Gitte Winding ansat
som præstesekretær. Gitte fortsætter med at
tage sig af alt vedr. personregistrering, indtil
sommerferien.
Træffetider findes bag i bladet eller på vores
hjemmeside.
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Sognehuset
Så blev vi endelig færdige med tilbygningen
til sognehuset. Vi har nu 60 kvm mere at gøre
godt med. Vi har taget det i brug med stor
succes. Vi kan nu åbne op, så vores sognehus
får en større sal, eller vi kan lukke af, så vi har

to særskilte rum. Det er ideelt til vores behov.
Konfirmandundervisningen foregår i den nye
tilbygning og det er helt perfekt til undervisningsbrug.

Kirkegårdene
Vi prøver hele tiden at tilpasse kirkegårdene,
så de passer til de behov og ønsker der er.
Det betyder, at vores tre gravere indimellem
går og omforandrer lidt. De nedlægger nogle
gravsteder og anlægger nye bede m.v.
Vi har nu fået endelig godkendelse til at
anlægge en naturkirkegård i Ulstrup. Den vil
graverne hjælpes ad med at anlægge hen over
sommeren. Det er sådan et projekt, der kan
vokse, hvis der bliver behov for det.

Aktiviteter
Foråret betyder også, at vi snart kan holde
konfirmationer for vores konfirmander. De ser
frem til deres store dag med spænding.
Traditionen tro arrangerer vi flere forårskoncerter, vandretur og sogneudflugt i løbet af forår
og sommer.
Vi holder i år friluftsgudstjeneste Pinsedag i
Ulstrup.
På pastoratsrådets vegne
Helle Kjær Mikkelsen

Menighedsmøde
30. april kl. 19.00 i sognehuset i Ulstrup
Pastoratsrådet vil gerne invitere alle med
tilknytning til vores tre sogne til det årlige
menighedsmøde.
Det er et møde, hvor der bliver aflagt beretning om pastoratsrådets arbejde.
Vi orienterer om kirkens regnskaber og budgetter, samt om planerne for det kommende
år. Menighedsmødet er også det forum, hvor
du har mulighed for at fremføre dine holdninger omkring vores kirker og sogne.

Konfirmation 2019
Af Knud Bunde Fries
Under konfirmationerne i Ulstrup Store
Bededag d. 17. maj og søndag d. 19. maj vil
Sognehuset være åben, så man kan aflevere
telegrammer og roser til konfirmanderne. Der
vil være to fra menighedsrådet, som tager
imod og sørger for, at det bliver lagt til den

enkelte konfirmand. I Sdr. Vinge vil våbenhuset være åbent, og også her vil der være en
fra menighedsrådet, som tager imod. Husk at
skrive tydeligt navn og efternavn på konfirmanden.

KONFIRMANDER
Store Bededag 17. maj kl. 9.30 Ulstrup

Store Bededag 17. maj kl. 11.15 Sdr. Vinge

Andreas Heissel Andersen
Anna Winther Sejr Mortensen
Caroline Borup Rasmussen
Casper Nielsen
Emilie Peitsch Ifversen
Kristine Ambirk Kruse
Laura Hviid Pallesgaard
Marcus Kiilerich Fredsø Meilby
Markus Lundgaard Ellermann
Mathias Gørup Jensen
Mia Timmermann
Sabrina Ertner
Silas Due Henning Jensen
Tobias Kjærbro Dylmer
Victor Brøndum Christensen
Victoria Cæcilie Bruselius Hedegaard

Andreas Bach Kofod
Maria Boye Madsen
Rebecka Victoria Hagen
Søndag d. 19. maj kl. 10.30 Ulstrup
Alea Marie Schwartz Johansen
Cecilie Nyegaard
Johanne Svane Bak
Josefine Glargård Hansen
Julie Tapaninen Højris Nielsen
Lasse Kassentoft Boesenbæk
Magnus Andersen
Maja Mølholm Gregersen
Malou Sophie Stormes
Marcus Duelund Madsen
Milo Horn Geertsen
Nikolaj Tobias Lundgaard
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Præsentation
Gunhild Trøllund Pedersen, nyansat pædagogisk sognemusiker.
Bor i Sabro, tidligere folkeskolelærer, nu organist i Sahl og
Gullev sogne.
Jeg glæder mig til at møde jer i Ulstrup Sognehus og Kirke til
babyrytmik/salmesang, musikalsk legestue for 1-3-årige, arrangementer for minikonfirmander og til sognecafe.

Eva Jensen 25 års jubilæum
Af Aase Leth Damgaard og Helle Kjær Mikkelsen
Den 1. april kunne Eva Jensen holde 25 års
jubilæum som graver og kirketjener her hos
os.
Det markerede pastoratsrådet ved et uformelt arrangement i sognehuset søndag d.
31. marts, hvor vi var vært ved en brunch.
Der kom mange fra sognet for at ønske Eva
tillykke med jubilæet. Det var dejligt at se
Evas familie, venner, kolleger og kolleger fra
andre sogne.
Der blev sunget sange, som Eva holder af, og
der blev holdt taler af formand Helle Kjær
Mikkelsen, sognepræst Knud Bunde Fries
og tidligere formand for menighedsrådet i
V.Velling, Magnus Tougård. Der kom mange
fine og rosende ord til Eva om hendes personlighed og ikke mindst hendes flotte arbejde med at holde kirkegården i perfekt stand.
Eva blev ansat ved Vester Velling kirke og
kirkegård den 1. april 1994.
Det var det daværende menighedsråd med
Magnus Tougård i spidsen, der forestod
udvælgelsen og ansættelsen af Eva. De var
vist aldrig i tvivl om, hvem de skulle ansætte, da de så Evas ansøgning.
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Der er sket store forandringer i løbet af de
25 år. De første år havde Eva papirarbejdet

med hjemme og skrev regninger m.v. hjemme fra køkkenbordet. Siden er der kommet
kontor og andre graverfaciliteter til. Nu foregår al registrering og fakturering digitalt.
Derudover er den største forandring vel
sammenlægningen af Ulstrupbro, Vester
Velling og Sdr. Vinge menighedsråd til et
fælles pastoratsråd. Det medførte at graverne
fra Vester Velling, Sdr. Vinge og Ulstrupbro
kirkegårde skulle til at samarbejde.
Eva har i gennem alle årene bidraget med
mange nye tiltag og ideer, som er blevet
implementeret.
Vi vil endnu engang ønske Eva hjertelig tillykke med jubilæet og takke for indsatsen
gennem de seneste 25 år, vi ser frem til fortsat godt samarbejde.

Olivias Venner
Af Knud Bunde Fries
Året var ikke mange dage gammelt, da
årets første sognecafé løb af stablen. Det
var Olivias Venner, der er en teatergruppe
bestående af seniorer fra Randers Egnsteater,
som kom og underholdt i Sognehuset. Det
var en festlig blanding af revy og musikalsk
underholdning. De optrådte både enkeltvis med solonumre og i fællesskab. Blandt
mange andre sange var Tørfisks ”Lev dit
liv, mens du har det” og Teddy Edelmanns
’’Himmelhunden’’. Der var gamle klassikere
som ’’Man kan vel ikke gøre for at man har
charme’’ og et potpourri over ofte spillede
sange fra Giro 413. Mellem sangene fremførtes forskellige små revynumre. Der var
både til smil og latter og eftertanke.

Nytåret sunget ind
Af Lars B. Olesen
Nytårskoncerten i Ulstrupbro kirke var i år
med ”Politisirenerne” som er et damekor fra
Østjyllands Politi. Koret sang under kyndig
ledelse af Matilde Mosekjær og startede
koncerten med den kendte ”Morgensang af
Elverskud” af Niels W. Gade og koret sang
et meget blandet repertoire fra det danske
og over svensk bl.a. ”Gabriellas Song”,

som er fra filmen ”Så som i himmelen” og
koncerten rundede af med ”Don’t stop me
now” af Queen.
En dejlig aften, hvor Nytåret blev sunget ind
på en festlig og højtidelig måde og med et
par fællessange på programmet.
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Sognecafeen i februar:
Jørgen Lorenzen fortalte om 2. verdenskrig.
Han tog udgangspunkt i sin slægt og i nogen
grad lokalsamfundet
Af Irene Søndergaard Rasmussen
Der er fortsat en strøm af bøger og debat om
2. verdenskrig. Og hvorfor nu det: Fordi som
Jørgen Lorenzen sagde, at krig viser meget
om mennesker. Deres mod og deres skyggesider.
I forbindelse med 2. verdenskrig er der 3
spørgsmål der trænger sig på:
1. Hvor stærkt et forsvar skulle man have,
hvis man skulle sætte sig til modværge.
Tyskland oprustede jo efter at Hitler tog
magten og skabte sit diktatur.
2. Hvornår har man lov til at tage loven i
egen hånd. Et stadig aktuelt spørgsmål.
3. Det efterfølgende retsopgør, hvor følelserne og ikke argumenter talte.
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Jørgen Lorenzen fortalte om sin egen slægt:
En plejesøster kom fra Polen i 38. Familien
var af jødisk afstamning. – En bror var på
den gale side. Ikke noget der taltes om i
familien. – En anden bror var sømand i
Amerika for Stillehavsflåden. Hans kone
lånte understøttelse, som skulle tilbagebetales i 1947, da han vendte hjem til Danmark.
Det var ikke en indsats man regnede. Jeg
ved, at en tilsvarende indsats i Norge gav
førtidspension. Lorenzens bror døde da også
hurtigt efter sin hjemkomst. –
I Sønderjylland var der en moster Musse og
onkel Valdemar, som dyrkede selskabelig
omgang med tyskerne, hvilket oprindelig
var nærmest en opfordring fra regeringen. Et
cirkulære (Amtsmandscirkulæret) opfordrede
til, at statsansatte plejede omgang med de
tyske soldater. Senere blev det dog ændret.

Musse blev anset for at være ”feltmadras” og
blev fanget og klippet helt til 47. Hun blev
arresteret og sad i fængsel for angiveri et år.
Det er endnu ikke muligt at få aktindsigt. –
Endelig var der en fætter, der var hjemmetysker. Han døde i 43 på østfronten.
En kompleks familiehistorie!
For Jørgen Lorenzen er det vigtigt, at man
ikke glemmer de dårlige sider. Han fortalte
om Frikorps Danmark. Danskere dannede en enhed af frivillige, der for nogles
vedkommende så sig som korsfarere mod
bolsjevismen/kommunismen. Nogle af disse
havde også deltaget i Finlandskrigen. Nogle
var nazister. Frikorps Danmark blev indrulleret i Waffen SS, straks de kom til Tyskland.
Altså nazificering af værste skuffe. I 1942 da
de havde en måneds orlov og var hjemme
i Danmark, var det ikke just beundring og
respekt de blev mødt med.
I 1972 blev der indviet en mindelund for de
faldne i Frikorps Danmark. De der overlevede havde et behov for et neutralt mindested. Men de er blevet taget til indtægt for
nazisympati og sådanne kredse har da også
forsøgt at gøre mindelunden til et sted, hvor
man hylder nazismen. Ligeledes er stedet
søgt saboteret 3 gange.
Jørgen Lorenzen fungerer som kustode
ved Mindelunden, der er beliggende ved
Kongensbro.

Om Knud Bach, Rønge: Jøgen Lorenzen
sluttede med at fortælle om Knud
Bach som blev leder af Landbrugernes
Sammenslutning, LS, som voksede frem
af landbrugets trange kår i 30erne.
Organisationen havde 135.000 medlemmer på sit højeste. Der var stormøder, bl.a.
et i Rønge i 1936, som havde omkring
30.000 deltagere. Organisationen havde
efter sigende, stor lokal opbakning. Da
krigen brød ud havde Knud Bach forhandlinger med det danske nazistparti DNSAP.
Man ville afsætte samlingsregeringen og
gøre Knud Bach til statsminister. Det var
sikkert den kontakt, der gjorde, at han
efter krigen blev arresteret og anklaget for
landsforræderi. Han fik 5 års fængsel. Han
blev dog ret hurtig benådet, da han fik en
hjerneblødning. Han døde året efter og
der blev rejst et imponerende mindesmærke i en lille Lund på højre side af vejen
mod Bjerringbro.
Lorentzen sluttede med at berette om et valg
i 1943, hvor tilslutningen til nazismen på
landsplan i Danmark var omkring 2 %, men
på Ulstrup kanten var der 10 % tilslutning.
Og hvordan kunne det nu gå til?
En stor tak til Jørgen Lorenzen for et tankevækkende og godt foredrag. Jeg beklager
blot, at jeg ikke er i stand til at få alle nuancerne med – ej heller dem, der handler om
de menneskelige omkostninger.
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Sogneaften i februar
Af Irene Søndergaard Rasmussen
Vi fik besøg af Ditte Krøgholt, der tidligere
genfortalte en roman i Sognegården, men
hvilken? Denne aften havde hun valgt at
fortælle to historier under titlen: ”Kærlighed
– og det, der ligner”.
Den første fortælling er ikke en selvstændig
fortælling, men en del af noget større.
Titel: ”Den svævende dame”. Simon er
egentlig hovedperson i beretningen. Han
er forkarl; men ønsker en mere selvstændig
beskæftigelse. Han bliver handelsmand med
speciale i at rette op på misrøgtede heste.
Han bliver så velbeslået, at han kan købe
sig et hus tæt ved pramdrager stien ved
Gudenåen. Han synes, han har behov for
at få et kvindfolk i huset. Han søger husbestyrerinder og gør sig sine erfaringer. På
et tidspunkt får han en dame, som er helt
anderledes end de andre han har haft. Hun
har optrådt i cirkus med et illusionsnummer:
”Den svævende dame”.
Hun får sat skik på det lille hus ved åen, og
det bliver malet i glade farver, der vækker
en vis opsigt. Simon og Stella Dolores, som
hun kalder sig, formår at få en dagligdag,
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som giver dem begge stor glæde. De bliver
glade for hinanden.
Simon køber på et tidspunkt en hest,
Antonius, som er mere kradsbørstig og tovlig
end han har oplevet tidligere. Det ender ud
i en kamp på liv og død mellem mand og
hest og det ender med, at Simon slår hesten
ihjel. Da Stella Dolores erfarer dette, pakker
hun sine sager og forsvinder. Det er naturligvis en stor sorg for Simon. Han søger husbestyrerinde igen, måske har han flere; men
mødet med Stella Dolores har tændt noget i
ham, som han tager med sig i sit videre liv.
Anden fortælling hedder: ” Kærlighed – Nej
Tak! ” Og jeg vil så tilføje:” Måske alligevel”. Fortællingen handler om alle de
fordringer, forestillinger m.m. vi kan have
om hinanden og såmænd også om de mellemmenneskelige forhold. Om hvordan vi
begrænser os selv og hinanden med fastlåste
holdninger til mangt og meget.
Jeg husker ikke forløbet i fortællingen; Men
hovedpersonen vil sætte livet og kærligheden på formel. Og det kan man naturligvis
ikke.

Fastelavns søndag den 3/3 2019 i Sdr. Vinge
Af Lykke Kirkebæk
Jeg kan altså ikke sidde ned, fordi min papkasse er for stor, Pas lige på min ballon, mor
jeg kan altså ikke se, vil du ikke lave hullet
større. Dette er ikke det man normalt hører
søndag før gudstjenesten, men en gang om
året, nemlig fastelavns søndag, er det det
man hører.
Kirken var fin med grene og pynt. Jan (graver) havde været i gang med saks og papir.
Man kunne mærke spændingen. Jeg håber
sådan det bliver mig som vinder præmien
som bedste udklædte, jeg er prinsesse og
min lillebror er udklædt som baby.
Da gudstjenesten var færdig, var det tid til at
udråbe de bedste udklædte.
Det blev Luftballons skipper Rasmus og
Havfruen Lærke.
Derefter gik vi ned i forsamlingshuset hvor
der var tøndeslagning og fastelavnsboller,
der var en tønde til de store og en til de

mindre. Kasper blev konge, ved de store og
Lærke blev dronning ved de små. Derefter
var den slikposer til alle. Tak til alle de fint
udklædte børn og til deres forældre og til
alle som havde hjulpet med til at det blev
en god fastelavnsfest.
Ses næste år.
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Sognecafe
Af Aase Leth Damgaard
Dejlig sang og musik lød over hele
Sognehuset, da der tirsdag d. 5. marts var
Sognecafe.
Charlotte Bang og Lars Olesen, stod for det
musikalske program inden kaffepausen.
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Vi begyndte med forårssange, og derefter
kunne vi lære nogle nye salmer fra det nye
salmebogstillæg 100 salmer. Blot for lige
at nævne et par stykker: Guds nåde er en
vintergæk. Maria snart er det forår. Solen
begynder at gløde, melodien til denne salme
har Willy Egmose skrevet.

Willy Egmose er født blind og har skrevet
mange melodier til sange og salmer, desuden
er han en meget dygtig organist. Han har for
en hel del år siden givet koncert her i kirken.
Desuden var der lavet et sangblad med
skønne sange, som var omdelt. Også
Højskolesangbogen blev brugt.
Efter kaffen var der „ønskekoncert“, og der

blev budt ind med mange gode sange, og
vi kom langt omkring. Sangstemmerne blev
rørt i høj grad.
Det var en dejlig formiddag, og tak til
Charlotte og Lars for det veltilrettelagte program.
Der var velbesøgt, og alle gik hjem i godt
humør!
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Sogneindsamling
Af Knud Bunde Fries
Søndag d. 10. marts var der sogneindsamling for Folkekirkens Nødhjælp. Efter gudstjenesten i Ulstrupbro Kirke var der brunch
i sognehuset, som Conny havde sørget
for, og herefter gav indsamlingsleder Aase
Damgaard praktiske råd og informationer
til konfirmanderne, som samlede ind. Der
blev samlet 5.000 kr. ind på en dejlig forårsdag. Tak for bidrag og tak til konfirmanderne.

Aftengudstjeneste og fællesspisning i V. Velling
Af Knud Bunde Fries
Vi indledte med gudstjeneste i V. Velling
Kirke, hvor Charlotte Bang medvirkede med
solosang, og herefter var der fællesspisning
og underholdning i forsamlingshuset. God
mad og god opbakning med 88 tilmeldte.
Aftenens underholdning var et foredrag
med Søren Rønnehøj, der er tidligere indsat, og Kirsten Mehlsen, som i 7 år har
været musikmedarbejder ved Enner Mark
Fængslet, der erstattede det gamle Horsens
Statsfængsel. Hovedoverskriften for foredraget var ”Musik bag tremmer”, hvad musik
og sang kan gøre for de indsatte i fængslet.
Musik kan noget særligt, og man siger jo
også, at det er svært at synge med mundvigene nedad. Søren Rønnehøj fortalte om sit
liv og om hvad, der førte til, at han kom til
Enner Mark Fængslet. Det var spændende
at høre om, og så var det, at han i fængslet
blev spurgt af Kirsten Mehlsen, om ikke
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han ville synge i kor. En personlig overvindelse og måske ikke det mest oplagte for
en indsat at skulle synge i kor, men han tog
imod tilbuddet, og for Søren Rønnehøj blev
korsangen vejen til et bedre liv, og i dag er
han ude af fængslet og ”kriminalitetsfri”.
Kirsten Mehlsen fortalte om sit arbejde som
musikpædagog i fængslet og om livet med
de indsatte. Vi fik også fortalt om fængslets
opbygning i forskellige afdelinger. Det var
spændende at høre om, og undervejs hørte
vi forskellige lydoptagelser, som hun havde
optaget af nogle fanger, hvor de enten sang
eller spillede på et instrument. Og ligesom
andre mennesker så synger fangerne også
med ”hver sit næb”, men alle var velkomne
i hendes kor i fængslet. Det vigtige var at
være med. Endnu en god aften i V. Velling,
hvor der undervejs også blev sunget flere
fællessange.

”I Danmark er jeg født”
Af Anna Jensen
Denne sang af H.C. Andersen indledte
sognecafeen den 2. april. Og et sted i
Danmark, nærmere grænsen mellem heden
og engen ned til Karup Å voksede dagens
fortæller op, nemlig Fortællekonen fra
Heden, Ruth Dein.
Og hvad er det der kan få os til at erindre
og genkalde en oplevelse og dermed en
fortælling? Det kan være en duft – en smag
– mødet med mennesker.

Ruth Dein, der arbejdede i aftenvagt i hjemmeplejen i 23 år, fortalte om nogle af de
mennesker, hun mødte i sit arbejde. Og fortalt på ”Fjandbo-mål”.
Om Peter, der havde sine to harmonikaer
gemt under et tæppe i sofaen, men når
de blev taget frem og Peter spillede på
dem, blev ”skyggesiden” vendt til noget
positivt.
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Om Hans, der hver aften fik serveret grisehaler. Og som dermed gjorde hver aften til
et festmåltid, når det er noget man gerne vil
have.
Om besøg på Dalgas Allè, hvor Enkefru
Ekviperingshandler Andersen boede. Med
fortællingen om alle sine kjoler, sko, pels og
paryk, har genkaldt sig sit liv.
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Om Niels, der serverede de dejligste Mågepandekager.

Og om Per Kristian, der mente han var et
skidt menneske, men havde eet ønske ved
slutningen af livet, og det var, at Ruth Dein,
der også er organist, spillede til hans begravelse.
En hyggelig og solrig april formiddag med
de dejligste livsbekræftende fortællinger.

Forårsmusik med Hjemmeværnets Marinekorps
Af Lars B. Olesen
En smuk forårsaften i april var
Hjemmeværnets Marinekorps fra Randers for
at spille forårskoncert i Ulstrupbro kirke. En
aften hvor vi kom langt omkring og med et
kendt program, hvor vi først hørte en March
og videre til tre danske sange – Jylland mellem tvende have, I skovens dybe stille ro
og Jeg elsker de grønne lunde. Orkesteret
fortsatte med Randersmarch og videre med

”Always on my mind” og selvfølgelig spillede Marinekorpset også ”Som en rejselysten
flåde”. Dirigenten Arne Jespersen havde
nogle ord med på vejen og fortalte om de
enkelte numre, som orkesteret spillede. En
musikalsk levende aften, hvor man bestemt
kom i godt humør med et festligt musikprogram.

Musikalsk legestue og
Babysalmesang
Musikalsk legestue er
startet op og foregår hver
anden onsdag, og 1. maj
begynder et nyt hold med
babysalmesang.
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ARRANGEMENTER
SÆT X I KALENDEREN
Forårskoncert i Ulstrupbro Kirke
Forårskoncerten i Ulstrupbro kirke er onsdag
den 1. maj kl. 19.30, hvor Gudenåkoret synger. Programmet er meget varieret med danske sange – bl.a. ”Morgensang af Elverskud”,
”Yndigt dufter Danmark”, ”Verden er i
farver” og mange flere. Koret kommer også
ind omkring det svenske og synger Astrid
Lindgrens ”Forårets sang” og sangen fra filmen ”Så som i himmelen” nemlig ”Gabriellas
sång”, og vi bliver i filmens tegn, fordi vi også
i år skal hører ”My heart will go on” fra filmen
”Titanic” Der bliver også lejlighed til at høre
en af sangene fra ”Les Miserables” - ”On my
own” og koret slutter koncerten af med ”Lyse
nætter” af Alberte Vinding. Hvis vejret tillader det, så synger Gudenåkoret et par sange
udenfor kirken, hvilket efterhånden er blevet
en tradition – så vi håber på flot forårsvejr den
1. maj.
Randers synger og Lars B. Olesen akkompagnerer. På programmet er naturligvis flere
forårs- og sommersange. Lone synger også
noget af Edvard Grieg den kendte ”Våren”
og ”Solveigs sang”. Da Lone oprindelig er
uddannet pianist vil hun også spille et klaverstykke for os. Koncerten slutter med Alberte
Vindings ”Lyse nætter” og tilhørerne får også
mulighed for at få rørt stemmerne med de
fællessange der er på programmet. Efter koncerten bydes på kaffe/thé og kage i kirken.

Sognecafé i maj
Tirsdag d. 7. maj kl. 10-12. Pædagogisk
sognemusiker Gunhild Pedersen og Irene
Søndergaard Rasmussen står for underholdningen ved denne sognecafé. Der vil være
oplæsning og sang. Det nærmere indhold er
ikke bestemt endnu. Undervejs er der rundstykker og kaffe.
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Forårskoncert i Sdr. Vinge Kirke
Tirsdag den 7. maj kl. 19.30 er der forårskoncert i Sdr. Vinge kirke, hvor Lone Vandt fra

Kirkevandring
Kristihimmelfartsdag, den 30. maj, kl. 9.30 i
Ulstrupbro Kirke.

Vi starter med en lille andagt i kirken. Derefter
kører vi over til Fussingø skovene.

Hjemturen går igen via hedelandskabet, og vi
hygger os med en kop kaffe og et stykke kage.

De fleste har været i Fussingø. Vi har derfor
fundet 3 ruter, som ikke er lige kendte for alle.
Turen vil alt i alt være på ca. 8 km. Undervejs
besøger vi Ålum og Læsten Kirker, hvor der vil
være et lille oplæg. Der er frokostpause i madpakkehuset i Ålum. Hvis man undervejs opdager, at man ikke er i stand til at gå hele ruten, er
man henvist til at ”hænge ud” omkring bussens
holdeplads. Man kan også gå lidt i møde med
de øvrige kirkevandrere. Senere på dagen, ved
sidste stop, får vi en kop kaffe.

Pris kr. 125,- pr. person. Sidste tilmeldingsdato er 2. juni 2019.

Vi er tilbage i Ulstrup ved 15.30 tiden!
Lykke Kirkebæk, Anna Jensen og Irene
Søndergaard Rasmussen

Pinsedag – friluftsgudstjeneste
Pinsedag – søndag d. 9. juni kl. 10.30 – holder
vi friluftsgudstjeneste ved Sognehuset Ulstrup.
Der vil være underlag og stole at sidde på, og
efter gudstjeneste bydes der på lidt at spise og
drikke.
Sogneudflugt
Søndag den 16. juni. Vores sogneudflugt i år
går hen, hvor det barske Vesterhav møder den
rolige Nissum fjord, nemlig til den lille fiskerby
Thorsminde med 353 indbyggere. Vi kører
via Karup, forbi Lufthavnen og igennem det
fantastiske landskab. Undervejs får vi en kop
kaffe og en bolle. Vi skal først og fremmest se
Strandingsmuseet, hvis grundstamme er fund
bjærget fra havets bund fra de to engelske
linieskibe HMS St. George og HMS Defence.
Vi hører først en fortælling om museet og skibene og får derefter fin tid til selv at gå rundt
og se de mange imponerende effekter, der er
hentet op fra dybet. Der bliver desuden mulighed for at besøge og høre lidt om Thorsminde
kirke, der blev indviet i 1939 i den gamle
Redningsstation. Og selvfølgelig tid til at opleve
det barske Vesterhav.

Busafgang:
Vester Velling Kirke
kl. 8.30
Sdr. Vinge Kirke
kl. 8.45
Ulstrupbro Kirke
kl. 9.00
Vi forventer at være retur senest kl. 18.00.
Tilmelding til:
Helle Kjær Mikkelsen, tlf. 86 46 61 44,
40 96 61 43
Aase Leth Damgaard, tlf. 23 83 40 46
Irene Søndergaard Rasmussen, tlf. 31 32 73 33
Anna Jensen, tlf. 23 69 86 80

Sommerkoncert i Ulstrupbro Kirke
Tirsdag den 9. juli kl. 19.30 er der sommerkoncert i Ulstrupbro kirke. Sidste år medvirkede
”Det lille kor”, som er et lille sammensat kor på
10 sangere – og da det sidste år var en succes
vil koret igen i år holde sommerkoncerten – og
der vil være et program med de gode danske
sommersange, lidt fra det engelske repertoire
og fællessange. Efter koncerten bydes på et glas
koldt vin i eller udenfor kirken – afhængig af det
danske sommervejr.

Og når vi er ved Vesterhavet er det helt naturligt
at vi spiser fisk.
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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:
Agnethe Munk Nielsen
Esther Marie Veje
Markus Hvid Mogensen
Asger Boye Hviid
Laura Kirstine Møballe
Mads Rishøj Jakobsen
Vester Velling sogn:
Maja Højgård Vangkilde Jensen
Sdr. Vinge sogn:
Bertram Marius Blok Mønster
VIEDE
Ulstrupbro sogn:
Camilla Boye Hviid og
Thomas Boye Hviid
BEGRAVEDE/BISATTE
Ulstrupbro sogn:
Betty Irene Thøgersen
Haakon Lassen
Gurli Marie Pedersen
Regner Knudsen
Jens Erik Hougaard
Vester Velling sogn:
Kristen Bødker Madsen
Sdr. Vinge sogn:
Birgit Ilsø Nymann Pedersen

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

Præstesekretær
		
		
		

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 – Tlf. 23 83 40 46
Daugbjergvej 12, 8860 Ulstrup
Anna Jensen
Fermparken 3 b, Ulstrup – Tlf. 23 69 86 80

Ulstrupbro sogn

Vester Velling 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

Organist

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

Pædagogisk sognemusiker

Gunhild Trøllund Pedersen
Tlf.: 60 67 09 53
Mail: gunhild.troellund@gmail.com

Kirkesanger

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

Sønder Vinge sogn
Graver
Jan Jensen
Tlf. 20 13 28 44
Fre. kl. 10-12
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Ulstrupbro

Vester Velling

5. maj

9.00 JF

12. maj

10.30 KBF

17. maj

9.30 KBF Konfirmation

19. maj

9.00 KBF

10.30 KBF Konfirmation

11.15 KBF Konfirmation

26. maj
30. maj

9.00 JF
9.30 KBF Kirkevandring

2. juni
9. juni

9.00 ThK
10.30 KBF Friluftsgudstjeneste

10. juni

9.00 JF

16. juni

Sogneudflugt

23. juni

10.30

Sogneudflugt
10.30 KBF

9.00 ThK

14. juli

9.00 ThK

21. juli
28. juli

Sogneudflugt
9.00 KBF

30. juni
7. juli

Sønder Vinge
10.30 KBF

9.00 JF
10.30 KBF

4. aug.

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
28. april

