Marts · April · Maj 2017

Kirkeblad
Musik i påsken med duoen
»Guitar á Bec«

Indhold
Koncert med
»Arioso blæser kvintet«

Synd tappert!
Opslagstavlen
Info & kalender
Kirkelig vejviser
Kirkelige handlinger
Nyt fra menighedsrådet
Gudstjenesteliste

Ulfborg Sogn
www.ulfborgsogn.dk

2
3
4
5
6
7
8

Synd tappert!
Jeg så en gang en gravsten over en tidligere
sognepræst og hans hustru. Hustruen var
død fire måneder før ham. Ud over titler, navne og datoer stod der på stenen: »Hun var
retsindig og god mod alle. Han var et menneske.«
Han var et menneske. Mere sandt kan det
ikke beskrives, hvad en lutheraner er. For det
var, hvad Luther indså om sig selv, da han
gjorde sin store opdagelse, da han læste Romerbrevet 3,23-24 – at han var bare et menneske!

Fra sognepræsten

Men i en tid, hvor alle stresser rundt og kæmper om at være mere end sin næste, bedre
end de andre, så ser jeg det som en virkelig
lettelse, at jeg ikke hele tiden skal præstere
for at blive til noget her i livet. For jeg kan
nøjes med at være et syndigt menneske.
Over for Gud er det nok at være et menneske. Et menneske, som Gud gennem sin søn
rækker troen, kærligheden og frelsen.
I Guds øjne er du noget, før du gør noget.
Det kristne menneskes frihed er, at vi først
og fremmest er elskede af ham før noget
som helst andet. Og det er et godt udgangspunkt for al menneskeliv. Det er et godt udgangspunkt for enhver synder. For så kan vi
frimodigt kaste os ud livet, fejle og rejse os
igen med oprejst pande. Og prøve en gang
til. »Synd tappert«,
som Luther sagde.

Ligegyldigt hvor meget han spægede sit legeme, hvor meget han skriftede og købte aflad, så forblev han et syndigt menneske, der
ikke kunne gøre sig fortjent til Guds nåde.
Han kunne ikke gøre
sig fortjent til Guds
For så kan vi frimodigt
kærlighed og nåde. I
kaste os ud livet, fejle
stedet gik det op for
Da Luther indså, at han
og rejse os igen med
Luther, at Guds nåde
bare var et menneske,
oprejst pande.
får vi ufortjent, ja helt
så slog han som følge
gratis fordi vi trods alt
heraf sine 95 teser op
kun er mennesker – vi er simul justus et pecpå en kirkedør – og reformationen tog sin
spæde begyndelse. Den hellige almindelige
cator, både retfærdiggjorte og syndige på en
kirke blev aldrig den samme igen. Og Luthers
og samme tid.
navn vandrede sidenhen ind i den danske
grundlov – oven i købet i en af de allerførste
Luthers åbenbaring om, at han kun var et
paragraffer hvor der står: § 4: Den evangemenneske, lyder ikke af meget. Samfundet i
lisk-lutherske kirke er den danske folkekirke
dag kræver på mange måder mere af os, end
og understøttes som sådan af staten.
at vi blot er mennesker. Det er, som om vi
også i dag skal være helgener. Være perfekMen med sit menneskesyn kan man jo spørte. At der også på vore gravstene helst skal
stå, at vi var retsindige og gode mod alle.
ge sig selv her i reformationsåret, om det
måske i virkeligheden ikke er den evangelisklutherske kirke, der, med sin menneskeligPræstens hustru fremstilles på gravstenen
hed, understøtter staten og samfundet?
som en helgen, som mere end et menneske.
Og man kan hurtigt få det indtryk, at det er
en kritik af præsten, at han ikke formåede at
Sognepræst
være mere end et menneske.
Gitte Elisabeth Hansen
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Opslagstavlen
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TEOLOGISK SALON
tirsdag d. 28. marts.
kl. 19.00 i Ulfborg sognehus
Her i reformationsåret læser vi
Luthers lille katekismus og Hellas
Katekismus. Forskelle og ligheder.
Begge skrifter kan fås hos sognepræst Gitte
Hansen fra 1. marts. Ring på 97 49 13 24
eller skriv på gitte@zarne.dk.
Der vil blive serveret et glas vin og et lille
ostebord. Alle er velkomne. Der kræves
ingen særlige forudsætninger ud over at
have læst til dagen.

BABYSALMESANG
i Ulfkær kirke
Babysalmesang er både sang og musik,
bevægelse og rytmik for babyer, med udgangspunkt i salmer. Der lyttes til musik,
pustes sæbebobler og meget mere.
En lektion (45 min.) vil som regel starte og
slutte på samme måde hver gang. De første lektioner vil være bygget op omkring
de samme salmer. Sang- og musikkundskaber er ingen forudsætning! Du skal
medbringe en dyne, barnet kan ligge på –
så sørger vi for resten.
Det er gratis at være med, men husk at
tilmelde dig i god tid – der kan max. være
10 babyer på et hold. Babysalmesangen
varetages af kirkesanger Inger Ørts.
HVEM?:

Babyer 0-10 måneder og deres forældre fra Ulfborg Sogn
og nabosognene

HVOR?:

Ulfkær Kirke i Ulfborg by (den
røde kirke overfor Netto).

HVORNÅR?: Onsdag formiddag fra kl. 9.15
til 10.00 på følgende datoer:
19. april, 26. april, 3. maj,
10. maj, 17. maj og 24. maj.
TILMELDING: Til præstesekretær Chamilla
Faust Østergaard, cmfo@km.dk, eller til
sognepræst Gitte E. Hansen geh@km.dk
eller ring på 97 49 13 24.
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Info & kalender
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. 17.30-19.00.
Leder: Kristina Louise Noe, tlf. 61 65 28 48.

INDRE MISSIONS
SAMFUND I ULFBORG
Alle er velkomne!
Hvor intet andet er nævnt begyndes der kl.
19.30 i Sognehuset, Kirkevænget 2, Ulfborg.

Onsdag den 15. marts:
Møde v/Gideonitterne.
Onsdag den 10. maj:
Soldatervennefest v/Karl Højhus, Holstebro
Lotteri til fordel for Soldatermissionen.

VÆRESTEDET I ULFBORG

Ulve: Mandag kl. 18.00-19.30.
Leder: Anette Kobborg, tlf. 20 71 45 56.

Herredsgade 24, tlf. 97 49 13 13

Spejdertroppen: Tirsdag kl. 19.00-21.00.
Leder: Morten Dahl, tlf. 24 80 49 86.

Et sted under KFUM’s sociale arbejde, hvor
alle er velkomne!

Gruppeleder: Kim Bertelsen,
tlf. 97 42 03 83.

MUSIK
I PÅSKEN

med duoen
»Guitar á Bec«

Som sædvanlig inviterer vi denne 2. Påskedag til musikgudstjeneste. Vi glæder os til en festlig gudstjeneste med de to dygtige lokale musikere
Linda Fanø på blokfløjte og Søren Normann på guitar. Alle er velkomne!
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Der er åbent mandag kl. 9.00-14.00, tirsdag
kl. 14.00-18.30, onsdag lukket, torsdag kl.
14.00-18.30 og fredag kl. 9.00-14.00.
På Værestedet er der mulighed for at få vasket og tørret tøj, evt. reparere tøj, købe
mad, sy, spille m.m. Varm mad kl. 12.00 og
kl. 17.00. Sy- og træværksteder er åbne
tirsdag og torsdag.
Børn og gamle er velkomne.
Værestedet søger frivillige til at hjælpe
med at lave mad, til havearbejde eller som
cafévært.
Henvendelse til Yvonne Thrane
på tlf. 97 49 13 13.

Venlig hilsen
Yvonne Thrane, Værestedsleder

SALMESANGSAFTEN
torsdag d. 4. maj i Ulfkær kirke kl. 19.00.
Tema: Nåde og frihed – Luthers forståelse af frihed. Vi skal smag en Lutherøl fra Ribe og måske en Lutherkage?
Organist Ole Toft, kirkesanger Inger
Ørts og sognepræst Gitte Hansen vil
denne aften guide os gennem salmer
fuld af nåde og frihed. Vel mødt!

Kirkelig vejviser
KONCERT MED
T«
»ARIOSO BLÆSER KVINTE
kirke
SOGNEPRÆST
Gitte Elisabeth Hansen, Hirsevænget 8,
tlf. 97 49 13 24. E-mail: geh@km.dk
Tirsdag-fredag træffes jeg bedst
kl. 12.00-13.00. Mandag fridag.
Friweekender/Ferie: 3-4. december, 21.-22.
januar, 11.-19. februar. I disse perioder passes
embedet af Søren Wogensen tlf. 97 48 10 19.
Menighedsrådsformand:
Magnus W. Møller, tlf.nr. 20 40 07 30.

ULFBORG KIRKE
Ulborg Kirke er åben mandag-lørdag
kl. 8.30-16.00, samt søn- og helligdage i
forbindelse med gudstjenester.
Graver: Tina L. Møller
Tlf. på kirkegården: 23 49 35 33.
E-mail: ulfborgkirkegaard@gmail.com
Træffes bedst tirsdag-torsdag.
Kirkeværge:
Kirsten Engmark, tlf. 97 49 24 46.

ULFKÆR KIRKE
Ulfkær Kirke er åben mandag-torsdag
kl. 8.00-15.00, samt søn- og helligdage i
forbindelse med gudstjenester.
Graver: Erik Lund. På kirkegården:
Tlf. 40 41 40 63. E-mail: ulfkjaerkirkegaard@
gmail.com. Træffes bedst tirsdag-torsdag.
Kirkeværge:
Kirsten Engmark, tlf. 97 49 24 46.

ULFBORG & ULFKÆR KIRKE
Organist: Ole Toft, tlf. 40 45 40 03.
Kirkesanger: Inger Ørts, tlf. 97 49 18 57.
Sekretær i Ulfborg sogn:
Chamilla Faust Østergaard.
Træffes som regel onsdag på tlf. 97 49 13 24
og e-mail: cmfo@km.dk
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ULFBORG MENIGHEDSRÅD
Formand: Magnus W. Møller
tlf. 97 49 11 41, m-w-m@nypost.dk
Sekretær: Malene Jersin Lyhne
21 72 47 10, malene.lyhne@get2net.dk
Kasserer: Ryan Faurby,
97 49 12 26, ryan@dennronn97.dk
Kontaktperson: Arne Dupont Rasmussen
tlf. 40 98 08 91, arnedrasmussen@gmail.com
Kirkeværge: Kirsten Engmark
tlf. 97 49 24 46, Fru.engmark@gmail.com
Medlem: Lone Gabelgaard
tlf. 26 78 52 66, lonegabelgaard@gmail.com
Medlem: Peder O. Pedersen
tlf. 20 29 16 44, pederopedersen@youmail.dk
Medlem: Gitte Elisabeth Hansen
97 49 13 24, gitte@zarne.dk
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Kirkelige handlinger
Fra 1. nov. til 31. januar 2017

KONFIRMATION
I ULFBORG KIRKE
12. maj kl. 10.00

ULFBORG SOGN I TAL 2016
Fødte: 25 (2015 blev der kun
født 12 børn i sognet)
Døde: 38
Viede: 11
Døbte: 20

DØBTE
• Julie Risum Søjdis Vejgaard
• Mia Bredahl Stage
• Nohr Korsgaard Stalk

VIEDE OG VELSIGNEDE
• Kirstine Bylov Torsland og
Mike Bylov Torsland
• Helene Hartmann Henrichsen og
Preben Sørensen

DØDE OG BEGRAVEDE
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Katrine Damtoft Madsen
Kristen Nielsen
Bettina Evenrud
Klara Gammeljord Christensen
Hans Peter Lyhne
Martha Marie Eriksen
Georg Jørgen Bertelsen
Betty Sandholm
Else Hesteng
Anna Jensen
Ulla Bek Sørensen
Inger Marie Cichosz

DEADLINE

for indlæg til næste
kirkeblad (juni-august 2017) er: Mandag
d. 1. maj til Gitte Elisabeth Hansen.

• Camilla Stougaard
• Julia Kunkaew Hansen
• Kathrine Josephine O’ Donovan
• Lise Kirk Ransby
• Sascha Damsgaard Mikkelsen
• Sofie Hede Bentsen
• Thilde Chaabou
• Andreas Krog Hansen
• Christian Højriis Steen
• Christian Tang-Pedersen
• Mads Dragsdal Isaksen
• Jonas Bonde Berthelsen
• Magnus Skadborg Bærentzen
• Miguel Keller Højgaard Andersen
• Mikkel Haugegaard Kjærulff

KONFIRMATION
I ULFKÆR KIRKE

14. maj kl. 9.00
• Anne Kathrine Martin
s Graversen
• Cecilie Printz Schmidt
Jensen
• Laura Hannibal Eskilds
en
• Louisa d’Arpa Jensen
• Zuzanna Janina Perna
k
• Claus Poulsgaard
• Emil Dannemann Re
rnböck
• Tobias Hannibal Eskilds
en
14. maj kl. 11.00
• Angèlique Augusta Ho
ve Lund
• Charlotte Rud Filsø
• Emma Christensen
• Julie Lind Sig Jørgense
n
• Maria Grøndal Kriste
nsen
• Ninna Gade Kjærgaard
• Frederik Uth Bager Jah
nsen
• Philip Stage Nielsen
• Tobias Nordestgaard
Graversen

KIRKEBIL: Hvis du af en eller anden grund ikke har mulighed for selv at komme i kirke eller
til kirkens arrangementer med bil, er det muligt at ringe til en i vores kirkebilslaug: Kjeld Engel,
tlf. 97 49 24 46, Mette Pedersen, tlf. 97 49 21 28, Henrik Toft, tlf. 97 49 15 57 eller Ib Hansen,
tlf. 97 49 21 27.
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Nyt fra menighedsrådet
En kort præsentation af nogle af de nye menighedsrådsmedlemmer:
Mit navn er Lone Gabelgaard Kristensen.
Jeg har gennem hele
min barndom tilbragt
mange ferier i Ulfborg,
og er nu for 4 år siden
flyttet her til. Jeg er gået ind i menighedsrådet for at se, om jeg kan
gøre en mindre forskel. Men nu må vi se.
Venlig hilsen Lone
Peder O. Pedersen
Jeg er fra Trans sogn. Vi
var i alt 9 søskende, jeg
har gået i skole i Trans
og Fjaltring. I 1966 flyttede jeg til Vemb, hvorefter jeg kom på Staby
Efterskole i 6 måneder. Herefter kom jeg i
lære som slagter og arbejdede med faget i
35 år. Derefter kørte jeg bus i 10 år. Jeg flyttede til Ulfborg i 1970 og blev gift med Edith.
Vi har sammen børnene Anette og Michael,
som bor i Holstebro. Vi har 4 børnebørn. Nu
er jeg pensionist og kører skolebørn hver
morgen. Mine interesser er at gå på jagt og
arbejde som frivillig med de ældre på Ulfborg Aktiv Center. Som nyt medlem af menighedsrådet i Ulfborg sogn, er der rigtig
mange spændende ting, som jeg gerne vil
være med til at bidrage til. Jeg vil gøre mit til
at fortsætte det gode samarbejde med menighedsrådet og personalet i Ulfborg sogn.
Malene Jersin Lyhne
Jeg har boet i Ulfborg i
snart 12 år, hvor jeg også arbejder, nemlig som
administrativ medarbejder på hjemmeplejekontoret. Det er min opfattelse, at folkekirken er nødvendig for vores samfund. Vi har brug for det forpligtende
fællesskab til at finde mening i tilværelsen,
for i kirken får vi svar på vigtige spørgsmål
såsom hvordan skal vi leve sammen, hvordan finder vi styrke i tilværelsen, hvordan
skal vi behandle andre mennesker? Vores

kultur er i bund og grund præget af kristendommens svar på disse spørgsmål. Kirken er
afhængig af, at mennesker i sognet engagerer sig og er med til at støtte og bære. Derfor finder jeg det naturligt at tage et nap
med i det lokale menighedsråd. Der er mange spændende opgaver at tage fat på, når vi
kontinuerligt skal sikre at vores to kirker og
kirkegårde samt alle funktioner deromkring
er i orden.Menighedsrådsmedlemmerne kan
ses som kirkens tillidsfolk, som en tidligere
formand for Landsforeningen af Menighedsrådsmedlemmer også har kaldt dem. I menighedsrådsløftet lover man at støtte menighedens liv og vækst, det arbejde glæder jeg
mig rigtig meget til at tage fat på.

MENIGHEDSMØDE

søndag d. 21. ma
j
i Ulfborg præstebo
lig
Program:
9.00-10.00: Gudstje
neste i Ulfkær kirke
10.00-10.20: Vandrin
g i præstens have.
10.30-11.00: Kaffe
og prædikenbeskrivelse. Præstens
prædiken under lup!
11.00:
Menighedsmøde hvor
bl.a. det nye menighe
dsråd præsenteres.
12.00-12.30: Sangtim
e og tak for i dag.
Nåede du ikke at se
den nye præstebolig
sidste år? Så har du
igen her chancen.
Alle er velkomne til en
hyggelig dag.
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Ulfborg sognehus, Kirkevænget
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Gudstjenester
KIRKEÅRET
5. marts

1. s. i fasten

12. marts

2. s. i fasten

19. marts

3. s. i fasten

26. marts

ULFBORG

ULFKÆR

10.00 Gitte E. Hansen
K
10.00 Gitte E. Hansen
9.00 Søren Wogensen

Midfaste

10.00 Gitte E. Hansen

2. april

Mariæ bebudelsesdag

14.00 Gitte E. Hansen
Sang og musikgudstjeneste hvor bl.a. børnekoret med virker
K

9. april

Palmesøndag

13. april

Skærtorsdag

14. april

Langfredag

16. april

Påskedag

17. april

Anden påskedag

10.00 Gitte E. Hansen
Musikgudstjeneste
K

23. april

1. s. e. påske

10.00 Gitte E. Hansen

30. april

2. s. e. påske

7. maj

3. s. e. påske

10.00 Gitte E. Hansen
K

12. maj

Bededag

Konfirmation kl. 10.00

14. maj

4. s. e. påske

Konfirmation kl. 9.00 og
kl. 11.00

21. maj

5. s. e. påske

9.00 Gitte E. Hansen
Herefter menighedsmøde
– se mere inde i bladet

25. maj

Kristi himmelfartsdag

28. maj

6. s. e. påske

4. juni

9.00 Søren Wogensen
19.30 Gitte E. Hansen
10.00 Gitte E. Hansen
10.00 Gitte E. Hansen

10.00 Gitte E. Hansen

9.00 Søren Wogensen
9.00 Søren Wogensen

Pinsedag

10.00 Gitte E. Hansen
K

Gudstjenester på Aktivcenteret - i cafeteriet torsdage kl. 14.30
9. marts v/ Gitte Hansen
23. marts v/ Jesper W. Andersen
6. april v/Jesper W. Andersen
20. april v/Gitte E. Hansen

4. maj v/Jesper W. Andersen
11. maj v/ Jesper W. Andersen
1. juni v/ Gitte E. Hansen
15. juni v/Gitte E. Hansen

Team Lynderup · 97 17 34 08

K = kirkekaffe

