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En snak om tro!
Vi danskere taler sjældent om vores tro
på Gud. Vi er ikke så gode til at sætte ord
på det, vi tror på. Alligevel tror vi. Også
på Gud. Men vi taler bare ikke så højt om
det. Men hvorfor er det sådan, tænker jeg?
Når ikke vi træner vores sprog og tanker
om den Gud vi tror på, ja, så får vi måske
netop et meget barnagtigt billede af, hvem
Gud er for os. For at blive gode til at sætte
ord på hvem Gud er for os, så skal vi træne.
Ligesom en fodboldspiller må træne, må
vore ord om troen også trænes og holdes
ved lige.
En konfirmand sagde her for leden, at hun
ikke var sikker på, at hun ville konfirmeres.
For hun vidste ikke om hun nu troede på
Gud. Jeg spurgte hende om hvad det så var
for en Gud hun ikke troede på. Og hun svarede, at hun ikke troede på en mand med
langt hvidt skæg der er ved at falde ned fra
en sky i himlen!
Sådan en Gud tror jeg heller ikke på, sagde
jeg. Har man sådan et billede af Gud, er det
oplagt, at ateister og andet godtfolk sagtens kan latterliggøre den kristne tro. Det
er jo en nem sag, for det er et barns billede
af Gud. Men ikke et reflekteret dynamisk og
voksent billede af Gud.
Det er ikke fordi jeg mener, at vi alle skal
have en universitetsuddannelse for at
kunne tale om Gud på et voksent niveau.
Slet ikke. Men når vi sjældent eller måske
aldrig taler om Gud med vore nærmeste,
ja, så udvikles og trænes vores sprog om
Gud jo heller ikke. Hvis vi kun læser børnebøger, eller slet ikke læser bøger, aviser
eller andet litteratur, ja, så skrumper vores
almindelige sprog jo også.
Jeg har i dette kirkeblad ladet en reflekteret moderne mand få ordet. Han sætter
nogle ord på den kristne tro som jeg synes
er gode ord. Han giver sprog - også til min
tro på Gud. Og det vil jeg derfor gerne dele
med jer her i Ulfborg sogn:
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Fra sognepræsten

TI GRUNDE TIL AT VÆRE KRISTEN
– et vidnesbyrd
Jeg er kristen, fordi…
1. Den kristne Gud har ladet sig føde og
træder mig i møde som et ganske almindeligt, skrøbeligt menneskeliv. Som
mit eget liv. Det betyder, at Gud holder
fast i mig og går med mig hele vejen,
både når turen går helt op i himlen og
langt ned i helvede. For at kunne tro
på at Gud er med mig på mine opture
og på mine nedture, går jeg i kirke og
markerer de vigtigste begivenheder i
mit liv med kirkens ritualer og sammen
med familie og venner. For jeg kan ikke
tro det, hvis jeg ikke også ind imellem
mærker det. Og det gør jeg gennem
gudstjenesten og fællesskabet.
2. D
 en kristne Gud er nådig og barmhjertig, en kærlighedens kriger. Gud er
ikke en stiv konsekvensmager, der bare
holder på sit og tvinger det igennem.
Den kristne Gud er en Gud, der af al
magt kæmper mod det onde – også
det onde, der er i mig -, men altså med
midler, som ikke forøger ondskaben,
men mindsker den. Krig og straf kan
være nødvendig, men det er og bliver et
onde, som gør ondskaben større. Kun
kærligheden kan gøre ondskab mindre.
Men det siger ikke sig selv. Det siger
kristendommen.
3. D
 en kristne Gud er en tre-i-én Gud, som
både er en ophøjet skaber af verden og
kilde til alting (Faderen), som i allerhøjeste grad er til stede i verden som
medlidende og solidarisk med sin skabning (Sønnen), og som i min dagligdag
lader sig mærke som en konkret, kærlig
og livgivende energi (Helligånden).
 en kristne tanke om at Gud er blevet
4. D
menneske trækker Gud ned på jorden, og
løfter mennesket op i himlen. Gud møder
mig i mit medmenneske, og jeg er skabt
i Guds billede. Det sætter mig fri og forp-

ligter mig. Kristendom er altså religion
med et menneskeligt ansigt, og huma
nisme med et guddommeligt ansigt.
5. K
 ristendommens sprog og billeder,
bønner og sange er en ressource, når
jeg forsøger at finde ud af, hvem jeg
er, hvad meningen er med det hele,
og hvad jeg egentlig skal med min tilværelse. Det er også her jeg prøver at
forsone mig med, at jeg tilsyneladende
ikke kan ændre på mig selv, at jeg ældes og bliver gammel, og at der kommer en dag, hvor jeg skal dø. Men jeg
vil ikke dø. Jeg vil leve.
6. J eg kan ikke leve uden troen på noget,
som ligger udenfor mig selv og som
bærer mig, både i hverdagen og når det
hele spidser til. Jeg har ladet mine børn
døbe og bedt Fadervor med dem, når de
blev lagt i seng, for jeg vil gerne have, at
de får en grundlæggende tro på livet og
tillid til deres medmennesker. Det kan
godt være at de på et tidspunkt vælger
Gud fra, men jeg håber på at troen på
livet og tilliden til medmennesket bliver
hængende som en grundstemning. Og
det er den grundstemning, som kristendommens tale om at blive et Guds barn
handler om.
7. Jeg er lige ved at dø af skræk ved tanken om, at den jord, vi går rundt på og
som virker »solid as a rock«, nu og her
og uden varsel kan forsvinde under os
– sygdom, ulykke, tab af det umistelige
og de uerstattelige. Virkeligt ved at dø
af skræk! Men det dulmer nerverne, det
trøster og styrker mig, når jeg sidder i
kirken og lade mig opsluge af den rituelle sammenhæng af bønner, sange og
velsignelser, der er i gudstjenesten. Det
giver mig en fornemmelse af, at være
del af en åndelig virkelighed, som rækker ud over mig selv og som jeg fortsat
er en del af, også når jeg ikke er her
mere.
8. J eg er desværre en klovn, og jeg svigter
gang på gang de mennesker, som stoler
på mig og har brug for mig. Hvis ikke
jeg igen og igen hører kirkens ord om
tilgivelse og ved gudstjenesten gang på
gang får fortalt om den kærlighed, der

giver mulighed for en ny begyndelse,
ville skam- og skyldfølelse sende mig
direkte ind på den lukkede afdeling.
9. Der er simpelthen bare så meget pis i
verden – løgn, hykleri, fortrængning og
falskhed –, også og ikke mindst blandt
os kristne, så hvis ikke jeg troede på en
guddommelig magt, der står for noget
andet og vil noget andet med os mennesker, nemlig kærlighed, ærlighed og
retfærdighed, er jeg bange for at mit
hjerte ville blive til en sten og jeg fuldstændig afstumpet og ufølsom af kulde
og kynisme. Kristendom er kærlighedsterapi til sindet, en form for åndelig
»selvmedicinering«.
10. N
 ogle vil sikkert tale om flugt, men jeg
har altså behov for mere end én verden
og mere end ét rum, for at kunne
trække vejret og en gang imellem finde
hvile. Kristendommen er langt fra den
eneste religion, der opererer med mere
end én verden og mere end ét rum,
men i kristendommen er de forskellige
verdener og rum på en og samme tid
radikalt adskilte og intimt forbundne.
Det er præcis denne dobbelthed, som
kristendommens tale om tro, håb og
kærlighed handler om. Tro, håb og
kærlighed er af en anden verden - men
de katapulterer samtidig én tilbage i
denne verden. Derfor er der faktisk ikke
tale om en flugt, men om en genopladning af mine sjælelige batterier, som
giver mig kræfter til at stå fast, være
nærværende, elske og lade mig elske
og forsøge at virke i verden til fordel for
det gode, det sande og det skønne.’
Af Povl Götke (Ph.d.),
lektor i religionspædagogik,
TPC Løgumkloster
ulønnet hjælpepræst
i Assens-Baagø pastorat
Den 10. maj skal vi have menighedsmøde
her i Ulfborg sogn. Her kommer lokalpolitiker og foreningsmennesket Joan Maarup
bl.a. til »En snak om tro«. Det vil jeg glæde
mig til. Jeg vil opfordre dig til at læse Povl
Götkes moderne »vidnesbyrd« og tag det
med til mødet. Og lad os så snakke om tro
– sammen.
Gitte Elisabeth Hansen
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Info & kalender
Værestedet
i ulfborg
Herredsgade 24, tlf. 97 49 13 13
Et sted under KFUMs Sociale Arbejde, hvor
alle er velkomne. 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.
Værestedet søger frivillige til at hjælpe
med at lave mad, havearbejde eller som
cafévært.
Aktiviteter
•8
 . februar kl. 19.00-21-30. Svend
Åge Madsen fortæller om ikon-mageri.
•2
 4. februar kl. 16.00-20.00. »SUND
ALLIANCE« højskole. Oplæg om projektet, spørgeskema og debat om sundhed
og ønsker og muligheder. Se dagspressen. Starter torsdag d. 24.2.11. kl. 1520.00 Alle er velkomne!!
• 12. april kl. 19.00-21.30. Lokal politi
mester Verner Nielsen kommer og fortæller.
• 15. april kl. 12.00. Stor påskefrokost.
• 27. maj kl. 9.30. Bustur til Viborg.
Domkirke el. Skovgård museum. Og
»Det rullende Værested« kongenshus
hede og til slut et besøg i en have i
Bækmarksbro. Pris 150 kr. incl frokost
og kaffe ekskl. billetter til forlystelser.
• 14.-17. juni. Værestedets sommerferietur til Æro. Plads til 20 + 10 ekstra
pladser i bussen.
• 7. juli kl. 19.00-21.30. Svend Åge
»Bogbus« »Vestjysk og biografi«.
Værestedet har brug for dig hvis du har
lyst til at give enhånd i det sociale frivillige
arbejde! Ring for nærmere besked til Yvonne
H.Thrane, tlf. 60 27 92 92.

Deadline

for indlæg til næste
kirkeblad (juni-august 2011) er:
1. maj 2011 til Gitte Elisabeth Hansen
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Indre Mission
Samfund i Ulfborg
Alle er velkomne!
Hvor intet andet er nævnt begyndes der kl.
19.30 i Sognehuset, Kirkevænget 2, Ulfborg.
Onsdag den 9. marts
Møde v/ Henning Hollesen, Aulum.
Torsdag den 10. marts
Bibelkursus på Holmsland (Kloster Missionshus)
kl. 19.30 v/ Daniel Kristensen, Hvide Sande.
Onsdag den 13. april
Gideonitterne kommer og fortæller om deres
arbejde v/ Kaj Jensen, Sdr. Omme.
Onsdag den 11. maj
Soldatervennerne v/ Ruth Brik Christensen.

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: Kirsten Agerbo, tlf. 51 58 74 27
Juniortruppen: Tirsdag kl. 19.00-21.00.
Leder: Peder Nørskov Nielsen, tlf. 97 49 56 44
Spejdertroppen: Tirsdag kl. 19.00-21.00.
Leder: Henrik Pedersen, tlf. 40 73 64 39
Gruppeleder: Arne Søgaard, tlf. 97 49 22 53

Bibelkredsen i sognet
Onsdag den 2. marts kl. 20.00
hos Bent Lillevang, Havrevænget 34.
Onsdag den 6. april kl. 20.00
hos Sigurd Christensen, Enghaven 17.
Onsdag den 4. maj kl. 20.00
hos Arne Hansen, Ole Kr. Kirksvej 11.

Opslagstavlen
Sigurd fortæller bibelhistorier
Søndag den 10. april kl. 11.00 er der kirkekoncert for børn og voksne
med Sigurd Barrett og tøjdyret Snapper i Ulfborg Kirke, Ulfborg Kirkeby
Palmesøndag 2010 udkom »Sigurd fortæller
bibelhistorier« som bog, dvd, CD og sangbog.
Sigurd har gendigtet Bibelen og skrevet nye
sange til hver historie. Sigurd kommer til Ulfborg Kirke, hvor han sammen med det nysgerrige tøjdyr Snapper vil tage børn og familier
på en forrygende tur gennem Bibelens mange
sider. Ved forestillingen medvirker et kæmpe
børnekor med børn fra Ulfborg og nabosognene, der skal synge nogle af de nye sange
sammen med Sigurd. Efter forestillingen er
det muligt at købe den nye dvd, bog og andre
materialer og Sigurd skriver autografer.

Børn skal høre Bibelens historier
- Jeg har længe haft lyst til at lave nogle gode
bibelberetninger for børn. Jeg er selv far til
fem og vil gerne give mine børn fortællingerne fra Bibelen, så det gør en forskel for dem.
Uanset om man er troende eller ej, synes jeg,
vores børn har krav på at kende de bibelske
fortællinger, som er helt grundlæggende for
vores kultur, siger Sigurd Barrett.
Læs mere på www.sigurdsbibelhistorier.dk

Billetter til Sigurd Barrett kan købes
fra 1. marts i Ringkjøbing Landbobank,
afd. Ulfborg. I alt 350 billetter, hvoraf
halvdelen sælges i Ulfborg.
Begrænset antal billetter - så vent
ikke for længe. Det er IKKE muligt at
bestille billetter. Voksne: 100 kr. Børn
er gratis kun i følge med voksen.
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Kirkelige handlinger
Fra 16. oktober 2010 til 31. januar 2011

Døbte
• Victor Høgsberg Manicus
• Magnus Løvendahl Kjeldgaard
• Nicolai Rud Sig Jensen
• Niclas Libergren Nielsen
• Ida Agergaard Grønbæk
• Jonas Pedersen Muckert
• Linea Marie Guldager
• Hjalte Lundgaard Pedersen
• Thilde Fogh Kastberg

Døde og begravede
• Edvard Kristensen
• Ejnar Brunsborg
• Svend Nørgaard
• Leon Pedersen
• Ove Lillelund
• Olga Marie Nørgård
• Inger Marie Jensen
• Bent Sig Kristensen
• Svenning Filsø
• Frida Nørgaard
• Johan Jørgensen

Konfirmationer 2011
Ulborg Kirke, 20. maj Kl. 9.00:
• Karina Bak
• Line Bonde Berthelsen
• Kira Vestergaard Brunebjerg
• Katrine Bjerregaard Dybdal
• Sanne Beck Hansen
• Rikke Pindborg Thomsen
• Patrick Leif Andersen
• Jonathan Ashton Hansen
• Rasmus Riis Jensen
• Jeppe Vendelbo Kirkegaard
• Emil Lauritsen
• Lasse Bundsbæk Mouridsen
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Ulfborg Kirke, 20. maj kl. 11.00
• Majbritt Højmose
• Denice Gabriella Jensen
• Sarah Bech Jørgensen
• Didde Lysgaard
• Cecilie Meyer
• Andrea Esager Sørensen
• Emil Ramskov Lisbjerg
• Emil Faurby Maarup
• Christian Tarp Nielsen
• Lasse Hjortflod Poulsen
•	Kristian Frimann Handberg Ravnsbæk
• Lasse Bak Sørensen
• Peter Knude Trankjær
• Niki Ewald Zakariassen
Ulfkær Kirke, 22. maj kl. 10.00
• Louise Nørgaard Andersen
• Inge Kirstine Bek Jensen
• Camilla Madsen
• Steffanie Vestergaard Thuesen
• Milosz Lukasz Juszczak
• Nicklas Gade Kjærgaard
• Rasmus Gali Kristensen
• Mathias Hartvig Mikkelsen
• Jonas Jersin Lyhne
• Daniel Schilder

Nyt fra

Menighedsrådet
Menighedsrådet har i flere omgange
haft kirkegårdene på dagsordenen og
har i den forbindelse haft besøg af
en kirkegårdskonsulent, der skulle se
på digerne og de bevaringsværdige
gravsten /gravsteder.
Her har det også betydning, hvordan
kirkegårdene er anlagt, hvilke begra
velsesformer, der kan tilbydes og
hvad vi skal satse på at stille til rådig
hed i fremtiden. Derfor har Menig
hedsrådet bestilt en befolkningsanalyse hos kirkegårdskonsulenten, som
skal være med til at afdække behovene i sognet.
Der er også bestilt konsulentbistand
til at være med til at sætte en plan
op for kirkegårdenes fremtræden i
fremtiden.
Alt dette vil vi tage op på menig
hedsmødet den 10. maj (se annonce
her i bladet). Her vil vi også gerne vil
høre, hvad menigheden/befolkningen
kunne tænke sig. Derfor opfordres I
til at gå en tur på kirkegårdene og
danne Jer nogle tanker og meninger,
som vi måske kan få med ind i hele
projektet. Vi vil også gerne tale om
det inden og kontaktpersonerne er
kirkeværgerne på de to kirkegårde.
Kirsten Engmark

MENIGHEDSRÅDSM

ØDER

Datoer på menighe
dsrådsmøder:
I henhold til menig
hedsloven §22 be
kendtgøres følgend
e møder, som er offentlige og afholdes
i Ulfborg sognehus
,
Kirkevænget 2. De
kommende datoer er
:
21. marts, 2. maj
, 30. maj kl. 18.30.
Dagsorden samt ud
skrift af beslutning
sprotokollen vil blive
fremlagt i begge kir
kers våbenhus samt
i præstegården.
Menighedsrådet

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.
Friweekender og ferie: 26.-27. marts, 16.-17.
april, 7.-8 maj. I disse perioder må man høre
på tlf. svareren, hvem der passer embedet.

Menighedsrådsformand: 		
Anna Grete Toft,
tlf.nr. 97 49 15 57.

Ulfborg kirke
Graver:
Tina L. Søndergaard
Tlf. på kirkegården: 23 49 35 33.
Træffes bedst tirsdag-torsdag.
Kirkeværge:

Bo Holst Jørgensen,
tlf. 97 49 11 39.

Ulfkær kirke
Graver:
Erik Lund. Tlf. på kirkegården: 97 49 28 68.
Træffes bedst tirsdag-torsdag.
Kirkeværge:	Kirsten Engmark,
tlf. 97 49 24 46.

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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Gudstjenester
K = kirkekaffe

Kirkeåret	

Ulfborg	

Ulfkær

13. marts
20. marts

-		
-		

10.00 Gitte Hansen
10.00 Gitte Hansen K
med besøg fra
Gideonitterne
-

1. s. i fasten
2. s. i fasten

27. marts 3. s. i fasten
9.00
					

Daniel Dørken
Kristiansen

3. april
Midfaste
-		
10.00 Gitte Hansen
10. april
Mariæ bebudelse
11.00 Gitte Hansen
17.00 Gitte Hansen
					
Sigurd Barret
					
fortæller
					
bibelhistorier
17. april
Palmesøndag
-		
16.00 Jakob Sandal
21. april
Skærtorsdag
-		
19.30 Gitte Hansen
22. april
Langfredag
-		
10.00 Gitte Hansen
24. april
Påskedag
10.00 Gitte Hansen K
25. april
2. påskedag
-		
9.00 Gitte Hansen
							Musikgudstj.
Bläserkreis Kiel
1. maj
1. s. e. påske
9.00 Gitte Hansen
8. maj
2. s. e. påske
-		
10.30
							
15. maj
3. s. e. påske
-		
10.00
20. maj
Bededag
9.00 Gitte Hansen
				
11.00 Gitte Hansen
					
Konfirmationer
22. maj
4. s. e. påske
-		
10.00
							
29. maj
5. s. e. påske
10.00 Gitte Hansen K 5. juni
6. s. e. påske
-		
10.00

gudstjenester på Aktivcenteret
den 17. marts
den 7. april
den 28. april
den 5. maj
den 19. maj
den 9. juni

kl. 14.30
kl. 14.30
kl. 14.30
kl. 14.30
kl. 14.30
kl.14.30

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

Gitte Hansen
Konfirmation
Gitte Hansen

kl. 14.30

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

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

Torsdag
Torsdag
Torsdag
Torsdag
Torsdag
Torsdag

Karen Elisabeth
Hansen
Gitte Hansen K

