Marts · April · Maj 2012

Kirkeblad
Indhold
Skvalderkål og mennesker
Opslagstavlen
Info og kalender
Kirkelig vejviser
Kirkelige handlinger
Menighedsrådet
Gudstjenesteliste

Ulfborg Sogn

2
3
4
5
6
7
8

Skvalderkål og mennesker

Fra sognepræsten

– har sekulariseringen sejret ad helvede til?
surd blev det, da jeg som præst insisterede
På forsiden at dette kirkeblad er der et bilpå i det mindste at foretage en ordentlig
lede af skvalderkål.
jordpåkastelse med ordene: Af jorden skal
Sammen med brændenælderne er skvalderdu igen opstå.
kål noget af det første der kommer op af jorAfdøde var medlem af folkekirken og havde
den her først i marts. Og vi kan ikke li’ det!
derfor selvfølgelig krav på en kirkelig beDerfor luger vi allerede nu. Det er så usselt,
gravelse. Men da en kommunal medarbejat vi ikke en gang smider det i komposten.
der hørte om dette krav om jordpåkastelse
For der kan skvalderkålen jo blande sig med
og helst en kirkelig ordentlig begravelse fra
det almindelige gode kompost og sprede sig
Ulfkær kirke, så spurgte den kommunale
sammen med gødningen til gulerødderne.
medarbejder, hvad dét dog skulle til for?
Nej, vi smider skvalderkålen til forbrændinOg så er det jeg spørgen uden kommentarer –
ger: Er sekulariserinfor det skal i hvert fald ikEr mennesker, der
gen ved at være så udke blande sig med de gotalt i blandt os, at man
de grøntsager.
ikke har pårørende,
ikke en gang kan værMen efterhånden er det
bare affald?
dige folk, der har været
desværre ikke kun skvalmedlemmer af folkekirderkål vi luger ud i i voken et Guds Ord og en ordentlig og værdig
res gennemsekulariserede samfund. Vi luafslutning på livet?
ger også ud i menneskene. Det oplevede
Og man kunne videre spørge: Når man nu
jeg i her i januar måned, hvor jeg for første
betragter et menneske som affald i det øjegang her i Ulfborg begravede et menneske
blik, det har draget sit sidste suk - hvordan
fra Ulfkær kirke uden at der var en eneste
mon så man betragter det lige før et menpårørende med.
neske trækker vejret for sidste gang. Er
De fremmødte til begravelsen var organimennesker, der ikke har pårørende, bare
sten, kirketjeneren, sangeren og undertegaffald? I så fald stikker sekulariseringen
nede.
virkelig alt for dybt hos os. Kristendommen
Det var specielt. Jeg ved, at det ofte foresiger, at ethvert menneske er skabt i Guds
kommer i de store byer, at folk dør uden at
billede. Og det gælder enhver. Også den,
kende nogen. Så kom ikke og sig, at vi bor
der ingen pårørende har.
i udkantsdanmark. Vi kan selv herude, når
det gælder det med ikke at kende sin nabo.
Men måske er det tid til at finde temaet om
Det siger noget om, at vi efterhånden bargudbilledligheden frem på skoleskemaet
rikaderer os inde bag vore egne mure så
igen. For sortering af mennesker i affaldsmeget, at vi er blevet fremmede for hinanbunken er i en gennemsekulariseret udgaden. De fremmede er altså ikke bare dem,
ve i hvert fald umenneskelig!
der har en anden hudfarve længere. Det er
For øvrigt smager skvalderkål fortrinligt,
også dem, vi måske bor dør om dør med.
hvis man giver det en kærlig hånd og en
Naboen er en medborger, som vi ikke kungang fløde med lidt salt og peber på panne drømme om at kende.
den! Det smager godt og kan helt sikkert
Kommunen var i denne sag pårørende til
deles med naboen…
den døde mand. Men ingen dukkede op
derfra. Og helt gennemsekulariseret og abGitte Elisabeth Hansen
Sognepræst i Ulfborg

”
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Opslagstavlen
teologisk salon
torsdag d. 22. marts kl. 19.30
i Ulfborg Sognehus
Aftenens tema: Apostlen Paulus:
Hvem var han og hvad ville han?
v. sognepræst Gitte Hansen.
Der vil blive serveret et glas vin samt et lille ostebord til Teologisk Salon.
Paulus har skrevet de allerførste skrifter, som vi kender i Det Ny Testamente. Hans breve blev til lang
tid før evangelierne blev skrevet. Han er således det
først tekstlige vidnesbyrd vi har. Hans internet var
brevskrivningen, og heldigvis for det. For ellers var
der sikkert intet bevaret af hans tanker og breve.
Derfor er Paulus spændende, for hans breve til menighederne rundt om i det gamle romerske rige, fortæller ikke bare noget om hans tro på Kristus, men
de fortæller også noget om den måde man levede på
dengang. Og den var måske på mange måder ikke
så fjernt fra vores måde at leve på i dag?
Alle er velkomne!
Der kræves ingen særlige forudsætninger.

foredrag og
menighedsmøde
tirsdag d. 17. april
Program for dagen:
17.00 Foredrag »Kunst i kirken«.
M. Provst i Silkeborg
(tidl. Sognepræst i Husby)
Elof Westergaard:
18.00 Aftensmad i Ulfborg
sognehus.
19.00 Menighedsmøde, bl. m.
menighedsrådsformandens
beretning.
20.00 (ca) Aftensang
og tak for i dag.

Gudstjeneste og
musik i ulfkær kirke
og i tinghuset
søndag d. 22. april
kl. 10.00-12.30

En musikalsk formiddag med
Idom
herrekor, sangeren og flamenc
odanseren Erika Sanchez, sam
t lokale
sangere fra Ulfborg.
Til gudstjenesten i kirken
vil Idom
herrekor med Kai Bredholt
fra Odin
Teatret og Erika Sanchez syn
ge flerstemmige sakrale og religiøse
sange
fra Danmark, Mexico, Sardini
en og
Korsika.
Efter gudstjenesten går vi ove
r i Tinghuset, Tingvej 5 i Ulfborg, og her
vil der
opføres mere profane sange
og danse
fra Danmark, Mexico, Andalus
ien og
Italien. Dette vil evt. foregå i
en musikalsk byttehandel med lokale
sangere
og dansere fra Ulfborg og ome
gn.
Idom herrekor er et kor beståen
de af
tenorer og basser fra Idom.
Deres repertoire
spæn
der fra danske
salmer til mexicanske
ballader og fra Sardiske religiøse sange
til danske sømands
viser. Koret ledes af
Kai Bredholt som er
musiker og skuespiller på Odin Teatret i
Holstebro.
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Info & kalender
Værestedet
i ulfborg

Indre Mission
Samfund i Ulfborg

Herredsgade 24, tlf. 97 49 13 13
Et sted under KFUMs Sociale Arbejde, hvor
alle er velkomne.

Alle er velkomne!
Hvor intet andet er nævnt begyndes der kl.
19.30 i Sognehuset, Kirkevænget 2, Ulfborg.

Der er åbent mandag, tirsdag, onsdag og
fredag fra 9.30-15.00 samt torsdag fra
15.00-20.00. På Værestedet er der mulighed
for at få vasket og tørret tøj, evt. reparere
tøj, købe mad, sy, spille mm.

Torsdag den 1. marts
Bibelkursus på Holmsland, Kloster missionshus
kl. 19.30 v/ sognepræst Orla Villekjær, Sdr.
Felding.

Værestedet søger frivillige til at hjælpe med at
lave mad, havearbejde eller som cafévært. Henvendelse til Yvonne Thrane på tlf. 97 49 13 13.
Venlig hilsen Yvonne Thrane,
Værestedsleder

	KFUM- spejdere Ulfborg Gruppe
Knuden, Søparken 12.
KFUM-Spejderne i Danmark er et frivilligt
børne- og ungdomsarbejde, der hviler på det
folkekirkelige grundlag. I spejderarbejdet lægger vi vægt på, at børnene får oplevelser i nær
kontakt med naturen og tilegner sig færdigheder, der er med til at udvikle dem som mennesker. Der bliver sunget, leget, fortalt, lavet
knob etc. Vi mødes:
Bævere: Mandag kl. 17.30-18.45.
Leder: Elsebeth Søgaard, tlf. 97 49 22 53
Ulve: Mandag kl. 19.00-20.30.
Leder: Lars Bylov Nielsen, tlf. 97 49 17 49

Onsdag den 14. marts
Møde v/ Jens Ole Nielsen, Hvide Sande.
Onsdag den 11. april
Møde v/ Gideonitterne.
Onsdag den 9. maj
Soldatervennefest v/ Troels Mosgård. Lotteri
til fordel for Soldatermissionen.

Bibelkredsen i sognet
Onsdag den 7. marts kl. 20
hos Sigurd Christensen, Enghaven 17.
Onsdag den 4. april kl. 20
hos Bendt Lillevang, Havrevænget 34.
Onsdag den 2. maj kl. 20
hos Arne Hansen, Ole Chr. Kirksvej 11.

	Sømandskredsen
Tirsdag den 13. marts kl. 14.30
hos Gudrun Christensen, Enghaven 17.

Juniortruppen: Tirsdag kl. 19.00-21.00.
Leder: Peder Nørskov Nielsen, tlf. 97 49 56 44

Tirsdag den 10. april kl. 14.30
hos Else Vestergård, Skt. Jørgensgade 20,
Holstebro.

Spejdertroppen: Tirsdag kl. 19.00-21.00.
Leder: Kristina Noe, tlf. 61 65 28 48

Tirsdag den 8. maj kl. 14.30
hos Mette Pedersen, Tingvej 24.

Gruppeleder: Arne Søgaard, tlf. 97 49 22 53

Deadline

for indlæg til næste
kirkeblad (juni-august 2012) er:
1. maj 2012 til Gitte Elisabeth Hansen
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Opslagstavlen

friluftsgudstjeneste
fælles med Staby-Madum sogne
2. pinsedag
mandag d. 28 maj kl. 10.00
Igen i år vil vi gå ud i det fri og holde
gudstjeneste 2. pinsedag. Også i år vil
det foregå i haven hos Inger og Knud
Jacobsen, Skorkærvej 2, Staby.
Tidspunkt: Mandag d. 28. maj kl. 10.00
på Skorkærvej 2, Staby.
Alle er velkomne!

Kirkelig vejviser
Sognepræst
Gitte Elisabeth Hansen, tlf. 97 49 13 24,
e-mail: geh@km.dk
Tirsdag-fredag træffes jeg bedst
kl. 12.00-13.00. Mandag fridag.
24.-25. marts, 25.-29. april.
I disse perioder passes embedet
af Søren Wogensen: 97 48 10 19
Menighedsrådsformand:
Anna Grete Toft,
tlf. 97 49 15 57.

ulfborg kirke
Graver:
Tina L. Søndergaard
Tlf. på kirkegården: 23 49 35 33.
Træffes bedst mandag-onsdag samt
fredag kl. 12.00-12.30. Torsdag fridag.
Kirkeværge:
Bo Holst Jørgensen, tlf. 97 49 11 39.

Salmesangsaften

torsdag d. 10. maj kl. 19.30
i Ulfkær kirke
Tema: Pinse- og Helligåndss
almer
Tag din nabo under armen og
kom
og syng med på nogle af de
skønneste og livsbekræftigende salm
er i
den danske salmebog.
Sognepræst Gitte Elisabeth Han
sen
vil fortælle om salmerne og
deres
indhold under vejs.

ulfkær kirke
Graver:
Erik Lund. Tlf. på kirkegården: 97 49 28 68.
Træffes tirsdag-fredag kl. 12.00-12.30.
Mandag fridag.
Kirkeværge:
Kirsten Engmark, tlf. 22 62 44 29.

ulfborg & ulfkær kirke
Organist:
Ole Toft, tlf. 97 48 50 40.
Kirkesanger: Inger Ørts, tlf. 97 49 18 57.
Sekretær i Ulfborg sogn:		
Karen Havskov Jensen.
Træffes som regel onsdag på
tlf. 97 49 13 24 og e-mail: khje@km.dk.
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Kirkelige handlinger
Fra den 1. november 2011 til den 30. januar 2012

Døbte

døde og begravede

• Lærke Kolster Overgaard
• Emmali Bøge Semrau

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Allan Vium Nielsen
Heino Papuga
Villy Ebbensgaard Kjær
Ingrid Pedersen
Kirstine Holk
Johannes Holk
Agnes Marie Riise Hansen
Anders Marinus Reineke Revenhøje
Else Jensen Raunsbæk
Ole Hansen

Konfirmationer 2012
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Ulfkær Kirke, 4. maj kl. 10.00

Ulfborg Kirke, 6. maj kl. 10.00

•
•
•
•

Camilla Bak Jakobsen
Michelle Groth Søgaard
Louise Villumsen Tved
Julie Homann Østergaard

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Simon Fabricius Brietzke
Nicolaj Christensen
Jeppe Susgaard Filsø
Mika Møller Jacobsen
Peter Bak Jakobsen
Mikkel Victor Vendelbo Kirkegaard
Simon Siig Kristensen
Jonas Loch
Simon Rønn Møller
Jeppe Vad Nielsen
Mikkel Juhl Nielsen
Rasmus Gørns Pedersen

•
•
•
•
•
•

Pernille Christensen
Emma Højmose
Kathrine Havskov Jakobsen
Maria Mortensen
Sanne Kamp Nielsen
Signe Bjerg Nyborg

• Jonas Nordestgaard Graversen
• Jonas Vith Nielsen
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Nyt fra Menighedsrådet
Menighedsrådsvalg november 2012
Det kan godt tænkes, at der er lang tid til
menighedsrådsvalget november 2012, men
tiden kan hurtigt gå, så derfor er det vigtigt
allerede nu, at begynde at tænke på valget.
Derfor denne opfordring om at stille op til
menighedsrådsvalget november 2012.
Ved sidste valg blev jeg valgt ind og er efterfølgende gået på efterløn Det har været
en god overgang for mig at være kontaktperson, og med i aktivitetsudvalget.
Da jeg blev valgt ind vidste jeg ikke hvad jeg
gik ind til. Jeg anede ikke, at er var så mange forskellige og spændende opgaver der
skulle varetages for at kirken kunne fungere.
Det er f.eks. økonomi, tilsyn og vedligeholdelse af kirkegårde og kirkens bygninger,
samarbejde med personalet og de kirkelige
aktiviteter (kirkekoncerter, foredrag mm.).
Bl.a. samarbejdet med personalet ansat ved
Ulfborg og Ulfkær kirker har været en positiv
og inspirerende oplevelse. Her møder man
engagerede og dygtige medarbejdere, der
altid er parate til at give en hjælpende hånd.
Som medlem af aktiviteteudvalget har jeg
været med til at arrangere mange ting, både foredrag og koncerter til fremme af kirkens liv og vækst. Samarbejdet i aktivitetsudvalget er noget af det jeg sætter stor pris
på. Det er så sjovt at være med til!!
Her kan bla. nævnes koncerten med Sigurd
Barret i Ulfborg Kirke, koncert med Vocal Line i Ulfkær Kirke, salmesangsaften med Iben
Krogsdal, De 9 læsninger i Ulfkær kirke, foredrag med Anders Kofoed i Sognehuset.
Selvom der er meget arbejde at varetage i
menighedsrådet vil jeg alligevel opfordre
alle der kunne tænke sig at stille op om at
gøre det!
Det er et spændende og udfordrende arbejde, med mange gode oplevelser, så man
skal ikke holde sig tilbage!
Kirsten Hansen
Kontaktperson

Plan for Ulfkær kirkegård
Menighedsrådet har i længere tid arbejdet
med, at der skal udarbejdes en ny helhedsplan for Ulfkær kirkegård. Kirkegården ligger som bekendt som en selvstændig enhed løsrevet fra Ulfkær Kirke. Det er en helt
traditionel kirkegård, der fremstår med
grusstier, lave hække og en række mindre
træer - omkranset af høje træer på de 3 af
siderne. Begravelsesmønstret har ændret
sig gennem de sidste år fra almindelige
gravsteder til mindre gravsteder, og det
gør, at der især mod syd ligger ubrugte
arealer hen både i græs og i form af ledige
gravsteder med hæk om.
Beplantningen er uden den store variation
og det store traditionelle hækmotiv kræver
stort vedligehold.
Vi vil gerne have en mere udstarkt brug af
kirkegårdens arealer og at der gennemføres en mere varieret struktur med åbne og
lukkede rum og flader. Kirkegården vil ifølge skitseforslaget blive mere grøn med
græsstier, dvs. mindre grus på kirkegården
også på gravstederne og opdeling i flere afsnit med forskellige træer mm.
Selv om vi fremtidssikrer helhedsplanen,
kan vi ikke speede udviklingen op og ændre det hele på en gang. Der er således ikke tale om, at der bliver ændret på de eksisterende gravsteder på kirkegården før
de er udløbet - medmindre gravstedsindehaveren selv ønsker det.
Skitserne kan ses i Ulfkær kirke og Ulfborg
Sognehus, grib endelig fat i en af os, så vi
kan snakke om det.
Der vil blive mulighed for at drøfte det på
Menighedsmødet d.17. april 2012, hvor vi
håber, at den endelige helhedsplan er færdig.
Kirsten Engmark
kirkeværge
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Gudstjenester
K = kirkekaffe

Kirkeåret

Ulfborg

Ulfkær

11. mar.
18. mar.
25. mar.

10.00		
-		
-		

19.00 K
9.00 Søren Wogensen

3. s. i fasten
Midfaste
Mariæ bebudelse

1. apr.
Palmesøndag
9.00 Søren Wogensen
5. apr.
Skærtorsdag
19.30		
6. apr.
Langfredag
-		
8. apr.
Påskedag
10.00 K
9. apr.
2. påskedag
-		
15. apr.
1. s. e. påske
10.00		
22. apr.
2. s. e. påske
-		
					
					
29. apr.
3. s. e. påske
9.00 Søren Wogensen

10.00
9.00
10.00
10.00 K
Musikgudstj. med
Idom mandskor
-

4. maj
Bededag
6. maj
4. s. e. påske
13. maj
5. s. e. påske
17. maj
Kr. himmelfart
20. maj
6. s. e. påske
27. maj
Pinsedag
28. maj
2. pinsedag
			

-		
10.00 Konfirmation
-		
-		
10.00		
9.00		
Friluftsgudstjeneste
- se annonce i bladet

10.00 Konfirmation
10.00
9.00 Søren Wogensen
10.00 K
Friluftsgudstjeneste
- se annonce i bladet

3. juni
Trinitatis
10. juni
1. s. e. Trin.
17. juni
2. s. e. Trin.
			
			
			
24. juni
3. s. e. Trin.
			

-		
-		
10.00 Sommermøde
i Ulfborg Kirkby
præstegård - se mere
i næste kirkeblad
-		

10.00
10.00

Torsdag
Torsdag
Torsdag
Torsdag
Torsdag
Torsdag
Torsdag

den
den
den
den
den
den
den

15. marts
29. marts
12. april
3. maj
24. maj
7. juni
21. juni

kl.
kl.
kl.
kl.
kl.
kl.
kl.

14.30
14.30
14.30
14.30
14.30
14.30
14.30

v.
v.
v.
v.
v.
v.
v.

kl. 14.30

Astrid Agerskov
Gitte Hansen
Astrid Agerskov
Gitte Hansen
Astrid Agerskov
Gitte Hansen
Astrid Agerskov

Kirkebilen kan altid benyttes af dem, der ikke på anden måde
kan komme i kirke. Det gælder for både Ulfkær og Ulfborg kirke.
Bestilles dagen før hos Gunnars taxi: 97 49 23 73.

Team Lynderup · 97 17 34 08

gudstjenester på Aktivcenteret

10.00

