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Fra sognepræsten

Sandheden skal gøre jer frie
– om protester, blufærdige vestjyder og frimodighed
På forsiden af kirkebladet ser I årets kon
firmander. De har været en tur i Viborg for
at lede efter reformatorisk frihed: Frihed til
tale og tegn.
Sand frihed er noget vi må kæmpe os til.
Som Luther gjorde, da han kæmpede sig
fri af den katolske kirke for 500 år siden.
Hans kamp bestod i at vriste sig løs af
præsternes åndelige magt og lade alminde
lige mennesker få direkte adgang til Gud.
Kontakten med Gud skulle ikke nødvendig
vis gå gennem præsten, sagde Luther. Nej,
sagde Luther: Gud har skabt mennesket til
at tale med sig – direkte og frit.
Denne nye frie adgang til Gud, som refor
mationen stod for, blev prædiket i Witten
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berg i Tyskland. Her havde Hans Thausen,
en munk fra Danmark, været på studierejse
i 1525, og han vendte tilbage til det katol
ske Danmark, og i Viborg begyndte han at
prædike om den nye kristne frihed, som Lu
ther havde lanceret. Hans Thausen var nær
blevet arresteret af de danske katolske bis
kopper, der dengang sad på magten, men
borgerne i Viborg forsvarede Hans Thausen
og beskyttede ham så meget, at kongen til
sidst måtte udstede et beskyttelsesbrev.
Men hvad var det, der gjorde, at borgerne
gik på gaden og i kirkerne for at høre Hans
Thausens prædikener?
Det var fordi han prædikede frihed i Kristus.
Frihed til selv at tænke. Frihed til selv at tro.
Borgerne protesterede simpelthen mod, at
de katolske præster skulle ligge inde med
sandheden om deres liv. De protesterede
mod, at der i kirken skulle være et sær
ligt hierarki, hvor nogle er mere i Guds øjne
end andre. Det er derfor vi kaldes lutherske
protestanter. Vi protesterer mod religiøs
tvang af nogen art, for sandheden skal gøre
jer frie, som Jesus siger i Johannesevange
liet.
I Viborg så vi omridset af den kirke, som
Hans Thausen prædikede i og vi var inde i
Viborg domkirke og se Joachim Skovgaards
fantastiske bibelfortælling, der er malet di
rekte på væggen med freskomalerier. Her
så vi bl.a. den frihed, som maleren Joachim
Skovgaard havde taget sig i forhold til bi
belens fortællinger, da han malede. For
Joachim Skovgaard har ikke kun malet
hvad han kunne læse i bibelen. Han har
også selv digtet videre. F. eks. er der malet
et billede af Adam i paradisets have. Adam
sidder alene – han har givet alle dyrene
navne og nu sidder han så der – og nu ke
der han sig. Det med at Adam kedede sig,
det står der ingenting om i bibelen – det
har maleren selv fundet på!

Men hvorfor kedede Adam sig mon? Ja, det
får vi at se på det næste billede. For her
ser han pludselig kvinden Eva som Gud har
givet ham. Adam falder ned på knæ som
om han tilbeder kvinden. Og man kan se på
Adams øjne og ansigt, at han er fortabt. Nu
kommer han ikke til at kede sig mere, for
kvinden er blevet skabt! Min pointe her er,
at Joachim Skovgaard, maleren altså følte
sig fri til at fortolke videre på bibelhistorien.
Det skal vi også. Bibelen er ikke en lukket
bog, men en levende fortælling. Bibelen er
en åben historie. Et åbent uafsluttet liv. Når
vi tilgiver eller elsker hvor næste, digter
vi videre på Guds historie. Vi er en del af
Guds liv.
Vi vestjyder har det ellers med at være lidt
tilbageholdne. Vi stikker helst ikke næsen
for langt frem – for hvad vil de andre ikke
sige? Især taler vi helst ikke med hinanden
om, hvad kri
stendommen faktisk betyder
for os. Vi er for blufærdige.
Nej, det med kristendom og Gud – det
overlader vi lige til præsten!
Men noget så vigtigt som selv at tænke
sig om – også hvad angår kristendommen
– det skal vi ikke overlade udelukkende til
professionelle. Det er det alt for vigtigt til.

Og hvis vi overlader det til præsten, ja,
så er vi jo netop tilbage ved det katolske
udgangspunkt, som både Luther og Hans
Thausen jo gjorde op med. De protesterede
jo netop imod, at præsterne skulle vide
bedre og mere og have lettere adgang til
Gud end andre mennesker.
Noget så vigtigt som at være medskabe
re af Guds historie må vi ikke overlade til
præsten. Det har vi pligt til selv at være en
del af.
I bibelen er der fire evangelister, der på
hver deres måde frit fortolker det, de har
hørt om Jesus.
De fire evangelister tolker historien på hver
deres måde, vi tolker og tager den til os på
hver vores måde. Ingen af os har nemlig en
facitliste til Guds historie.
Det gør historien åben og fri – også for os.
Som Jesus siger: Sandheden skal gøre jer
frie: Helt frie!
Vores tradition om ytringsfrihed her i Dan
mark bygger netop på denne forståelse af
frihed: Du skal ikke bekymre dig om hvad
folk tænker. Gud har sat dig fri i verden til
at tænke og tale, elske ham og din næste.
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.

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 m.m.

Onsdag den 8. juni
Møde v/ Jørgen Toft Christensen, Hemmet.

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

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 læg
ger vi vægt på, at børnene får oplevelser i nær
kontakt med naturen og tilegner sig færdighe
der, der er med til at udvikle dem som men
nesker. 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.
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Indre Mission
Samfund i Ulfborg

Onsdag den 15. juni
Udflugt: En eftermiddagstur til Thyborøn Kirke,
afgang fra Sognehuset kl. 13.00
Juli – Sommerferie
Onsdag den 10. august
Opstart efter ferien.
Vi arrangerer fælles kørsel til Spjald-møde
(Ringkøbing-kredsens hal-møder i SpjaldHallen fra den 8. til den 12. august).
Taler ved mødet er Henri Ettlør, Aulum.
Afgang fra Sognehuset kl. 18.50.

Bibelkredsen i sognet
Onsdag den 1. juni kl. 20.00
hos Marie Lauridsen, Risvænget 12.

Sømandskredsen
Tirsdag den 7. juni kl. 14.30
hos Gudrun Christensen, Enghaven 17.

Kirkelige handlinger
Fra 1. februar til 30. april 2010

Døbte
• Victoria Oline Pedersen Adamsen
• Jakob Østergaard Mouridsen
• Thea Krista Mølgaard Mikkelsen
• Mikkel Juelsgård Vang
• Jonas Halvor Vestergaard Josephsen
• Mathias Borup Birch
• Tobias Flarup Madsen
• Mathias Nørby Krogh Jensen
Viede/kirkeligt velsignede
•	Henriette Stougaard
og Carsten Stougaard
•	Lene Dalsgaard Engelsted Skovsted
og Jan Engelsted Skovsted
Døde og begravede
• Kai Petersen
• Karen Marie Moesgaard Bro
• Inger Heindorf Albertsen
• Anja Frost Jensen
• Elo Vilsgaard Berg
• Anna Edith Ebbensgaard
• Svend Anker Mathiasen
• Tove Birch
• Karen Lis Hansen
• Ella Mølgaard Pedersen

Deadline

for indlæg til næste
kirkeblad (sept.-nov. 2011) er:
1. august til Gitte Elisabeth Hansen

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.
Fri og ferie: 25. juni – 18. juli + 6.-7. august.
I disse perioder passes embedet af
Søren Wogensen, sognepræst i Vemb
tlf. 97 48 10 19.
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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Nyt fra Menighedsrådet
Menighedsmøde 10. maj 2011.
Det årlige menighedsmøde blev denne gang
arrangeret på en ny måde med håb om, at
der ville komme flere med end i tidligere år.
Dette initiativ lykkedes, idet der kom ca.
38 deltagere.
Efter fælles spisning i sognehuset rykkede
man over i kirken, hvor Joan Maarup og
præsten stod for en spændende og utra
ditionel diskussion om emnet tro. Ting,
som det ofte forekommer vanskeligt at tale
om selv blandt ens nære. Udgangspunktet
var Poul Götkes »Jeg er kristen fordi…« som
stod i sidste kirkeblad (marts-maj).
Herefter aflagde formanden sin beretning.
Når vores hjemmeside kommer til bedre at
virke, vil beretningen komme heri. Der har
været en utrolig stor aktivitet udover gud
stjenesterne. I alt er der afholdt over 20
specialarrangementer for menigheden, og
man blev helt forpustet ved at høre, hvad
der egentlig foregår ved sognet og i me
nighedsrådet udenfor de kendte kulisser.
Arbejdet i menighedsrådet kræver mere
og mere, både af tid og kunnen, idet der
ovenfra kommer krav på krav om store æn
dringer i retning af moderne virksomheds
ledelse, personalepolitik og regnskab. Og
fremtiden tegner til mere af samme skuffe
samt besparelser og omlægninger.

MENIGHEDSRÅDSMØDER
øder:
Datoer på menighedsrådsm
§22 be
en
slov
hed
nig
me
I henhold til
som er of
kendtgøres følgende møder,
sognehus,
fentlige og afholdes i Ulfborg
mende
kom
Kirkevænget 2, kl. 19.00. De
ust
aug
datoer er: 27. juni og 16.
beslutnings
Dagsorden samt udskrift af
i begge kir
protokollen vil blive fremlagt
den.
går
kers våbenhus samt i præste
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Menighedsrådet

Kirkeværgerne fortalte nu om fremtids
planerne for de to kirkegårde. De stigende
ønsker om urnenedsættelser i stedet for
kistebegravelser samt fremtidigt behov for
besparelser peger på en omlægning til flere
arealer med kister og urner i græsarealer,
mere græs, færre små hække, og mindre
ral. For at kunne lave disse ændringer er
det nødvendigt at lave en planlægning, hvor
der lukkes for nye begravelser visse steder.
Her har man fået konsultation af kirkemi
nisteriets kirkegårdskonsulent, Mette Faur
skov. Der er foreløbig netop nu udarbejdet
et skitseforslag for Ulfborg Kirkegård, som
menighedsrådet skal tage stilling til.
Til formandens store glæde blev der her
efter en meget livlig diskussion under
»ordet frit«.
Emnerne rejst fra menigheden var: Nogle af
de privat passede grave bliver ikke passet
godt nok på Ulfkær kirkegård. Forslag om
at tilplante ledige gravsteder med smukke
urter. Diskussion om der var basis for igen
at lave samlet sogneudflugt. Er sigtet med
aktiviteterne på de helt unge, 50+ eller
70+? Nogle ønsker Maler Madsens gamle
altertavle igen. Andre vil hellere have en
helt ny. Ros til konfirmandindsatsen fra
præstens side. Kan det være menigheds
rådets alvor at sætte spørgsmålstegn ved
at bevare gudstjenesterne i begge kirker?
Kommer der flere eller færre deltagere når
der kun er én gudstjeneste i alt pr. søndag?
Der må vist kunne spares på opvarmning,
graverløn m.v.,jvf. artikler i pressen. De der
ikke selv har bil bør i større omfang udnytte
taxa-ordningen. Der foreslås kristendom
sundervisning for voksne. Måske om efter
middagen i stedet for aftenen? Der efter
lyses gudstjenester på andre tider end det
sædvanlige, måske også ungdomsguds
tjenester?
REF. Bo Holst-Jørgensen
– 12. maj 2011

Opslagstavlen
»Omkring Møll

ehave«
sommermøde i Ul
fborg Præstegård
søndag den 19. ju
Vi begynder med gu
ni
dstjeneste i Ulfborg
Kir
ke kl. 10.00 efterfulg
præstegården. Efter
t af frokost og fored
frokosten holder Eri
rag i
k Påbøl Andersen (ti
Johannes Møllehave
dl. sognepræst), for
:
edrag om
Som præst, lærer,
forfatter, anmelder,
kronikør, debattør
har Johs. Møllehave
og ikke mindst fored
gjort sig kendt over
ragsholder
det ganske land.
»Somme tider er ha
n bare for meget!«
har en god ven udtry
Man kan være tilbøje
kt sig.
lig til at give vennen
medhold. Ikke mind
Møllehave igen dumm
st, når man synes,
et sig.
at nu har
Men tilbage står, at
det er meget få, de
r
so
m
Møllehave har evne
vel at mærke ikke blo
t at nå ud til de ma
t for at underholde;
nge. Og
men for at formidle
ham selv til så stor
videre til andre, hv
berigelse. Først og
ad der var
fremmest evangelie
andet, der fylder i ha
t, men også litteratur
ns hjerte.
en og alt det
Mød op til en forryg
ende dag med guds
tjeneste, frokost, so
præstebolig, Præste
mmersang og fored
vænget 2, Ulfborg kir
rag i Ulfborg
keby.
Det hele er gratis, ing
en tilmelding.
Frilufts
gudstjeneste
fælles med Staby-Madum sogne
2. pinsedag d. 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. 13. juni kl.
10.00 på Skorkærvej 2, Staby.
Prædikant: Gitte Elisabeth Hansen

MARKEDSGUDSTJENESTE
.00

gust kl. 10
søndag den 21. au
plads.
på Ulfborg markeds
i Foreningernes telt
v
uise Agersko
Prædikant: Astrid Lo
r vi nærmer os)
nå
n,
sse
(Se dagspre
Alle er velkomne!

Orgelkonce

rt

i Husby Kirke
onsdag den 6.
juli kl. 19.30
Med organisten
fra Herning Kir
ke: Kristian Mar
ius Andersen. K.
M. A. akkompa
gnerer også He
r
ning Drengeko
r.
Alle er velkom
ne!
Arrangører:
Ulfborg, Staby
og Madum
og De vestlige
Sognes
Menighedsråd
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Gudstjenester
K = kirkekaffe

Kirkeåret	Ulfborg	Ulfkær
2. juni
Kr. Himmelfart	-		  9.00
5. juni
6. s. e. påske	-		
10.00
12. juni
Pinsedag
	  9.00 Gitte Hansen
10.00
13. juni
2. pinsedag
10.00 Friluftsgudstj.
10.00
				
– se annoncen		
19. juni
Trinitatis
10.00 Sommermøde
					
i præstegården
					
– se annoncen
26. juni
1. s. e. trin.	-		  9.00
							
3. juli
2. s. e. trin.	  9.00 Søren Wogensen	10. juli
3. s. e. trin.	-		  9.00
17. juli
4. s. e. trin.	-		
10.30
							
24. juli
5. s. e. trin.
10.00 Gitte Hansen	31. juli
6. s. e. trin.	-		
10.00

v. Jørgen E. Holm
Gitte Hansen
Gitte Hansen K
Friluftsgudstj.
– se annoncen

Søren
Wogensen

NN
Søren
Wogensen
Gitte Hansen

7. august 7. s. e. trin.	-		  9.00 Søren
							
Wogensen
14. august 8. s. e. trin.
10.00 Gitte Hansen K	21. august 9. s. e. trin.	-		
10.00 Gitte Hansen
28. august 10. s. e. trin.
10.00 Gitte Hansen
4. sept.

11. s. e. trin.	-		

gudstjenester på Aktivcenteret

10.00 Gitte Hansen

kl. 14.30

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 den 9. juni
kl. 14.30 v. Gitte Hansen
Juli – sommerferie
Torsdag den 11. august kl. 14.30 v. Gitte Hansen
Torsdag den 25. august kl. 14.30 v. Astrid Agerskov

