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Krænkelsens fred
Krænkelseskulturens lange fangearme har
lagt sin klamme hånd på os. Mennesker bliver krænkede af ingen verdens ting. Derfor
havde jeg til jul ret bevidst valgt julesalmer,
der i den grad kunne krænke. Glade jul, dejlige jul sang vi, selv om det er en lang krænkelse af de, der er kede af det.  Og i salmen
Dejlig er jorden krænker vi de ufrivilligt
barnløse, når vi synger »slægt skal følge
slægters gang«.

Jeg vil mene, at det at leve som kristen, og
med kristendommen som kulturel og åndelig baggage, giver mulighed for at stå
stærkt, når krænkelserne hagler ned over
os. Så når det viser sig, som en avis skrev i
kølvandet på krænkelsessagen med »Den
danske sang er en ung blond pige«, at dansk
folkelighed faktisk modstår en krænkelsesbølge, så mener jeg, det bunder i vores
kristne tros- og kulturarv.

Kristendommen er faktisk en lang krænkelNår man har en herre, en Gud, der i den grad
seshistorie. Krænkelsen ligger i kristener blevet krænket og fornedret, og som viser
dommens DNA. For Gud selv krænker menos, at det er kærligheden, der er stærkere
neskets stærke gudsend døden, så kan man
billede. Julenat lader
som kristen klare lidt af
Kristendommen
han sig føde som et
hvert uden at blive forer faktisk en lang
menneske. Det er en
nærmet. For man har
skandale, ganske enfred med sin Gud og sig
krænkelseshistorie
kelt. Ligesom det siselv.
denhen også blev en
skandale, at Guds søn blev korsfæstet og
Når både ytrings-, tanke- og handlefrihed i
begravet, som vi skal høre om når det bliver
det hele taget har været – og stadig er –
i påske.
kerneværdier i Danmark, sammen med vores humor, ironi og sarkasme, så er det
At Gud i Kristus viser sig som svag og menogså fordi, det stammer fra netop kristenneskelig, er en lang krænkelse af selve
dommen.
gudsbilledet.
For er det ikke meningen, at en gud skal
Med barnet i krybben og manden på korset
være stærk?
i ryggen, så kan vi holde fred med Gud og
mennesker uanset hvad, vi bydes på. For
den kristne fred og åndelige styrke rækker
langt videre end til en morgensang på en
københavnsk videregående uddannelsesinstitution.

”

Glædelig påske!
Gitte Elisabeth Hansen
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Opslagstavlen
FORÅRSKONCERT
MED HOLSTEBRO
CONCERT BAND
Torsdag den 28. marts kl. 19.30
i Ulfkær Kirke

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.

Det er ikke hver dag, at et større orkester med både unge og ældre gæster
Ulfborg. Men torsdag d. 28. marts kl.
19.30 lukker Ulfkær kirke, Ulfborg dørene op for Holstebro Concert Band.
Kom derfor og oplev fantastisk orkestermusik med Holstebro Concert Band.
Bandet spiller en bred palet af temaer fra
forskellige film og serier som f.eks. »James
Bond« film og »Game of Thrones«, popnumre som »Happy«, klassikere som
»The Typewriter«, latinamerikansk musik,
jazznumre og klezmermusik.
Det ca. 30 mand store band består af
både yngre og ældre musikere. De spiller på alt fra saxofon, trompet, fagot,
klarinet, fløjte og og trækbasun, trommer og percussion. Bandet dirigeres af
Anders Christensen, musiklærer på Holstebro Musikskole. Holstebro Concert
Band har rejst til Europas hovedsteder
og større byer og besøgt både Berlin,
Prag og Hamborg og givet koncert der.

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:
3. april, 10. april, 17. april, 24. april, 1.
maj og 8. 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.

FAMILIEGUDSTJENESTE
OG DÅBSJUBILÆUM
Søndag den 31. marts
kl. 11.00

Vi glæder os til at se mange til denne
koncert torsdag d. 28. marts kl. 19.30.
Med venlig hilsen Ulfborg menighedsråd
og sognepræst i Ulfborg Gitte E. Hansen, der selv er en del af bandet.

Er du døbt i 2014 eller 2015, så modtager
du snart en indbydelse til vores dåbsjubilæum. Det bliver en festlig gudstjeneste
med fejring, sang og gode fortællinger.
Efter gudstjenesten byder vi på frokost i
sognehuset. Så tjek lige postkassen!

Entré 30 kr. og det gratis for børn og
unge under 25 år.

Dine forældre og søskende er også velkomne – vi ses!  
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Kirkelig vejviser og info og ka
SOGNEPRÆST

ULFBORG & ULFKÆR KIRKE

Gitte Elisabeth Hansen, Hirsevænget 8,
tlf. 97 49 13 24. E-mail: geh@km.dk

Organist: Ole Toft, tlf. 40 45 40 03.
Kirkesanger: Inger Ørts, tlf. 97 49 18 57.

Tirsdag-fredag træffes jeg bedst
efter aftale. Mandag fridag.

Sekretær i Ulfborg sogn:		
Chamilla Faust Østergaard. Træffes som
regel onsdag på tlf. 97 49 13 24 og e-mail:
cmfo@km.dk

Ferie og friweekender: 23.-24. marts;
13.-17. april; 11.-12. Maj; 31.maj -2. juni.
Menighedsrådsformand:
Magnus W. Møller, tlf. 20 40 07 30.

DEADLINE

for indlæg til
(juni-august) er:
d
ebla
kirk
te
næs
sen.
12. april 2019 til Gitte E. Han

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 på kirkegården
onsdag-torsdag, og ellers på telefon.
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.
Tlf. på kirkegården: 40 41 40 63.
E-mail: ulfkjaerkirkegaard@gmail.com.
Træffes bedst på kirkegården
tirsdag-torsdag, og ellers på telefon.
Kirkeværge:
Kirsten Engmark, tlf. 97 49 24 46.

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. 18.00-19.30.
Leder: Anette Kobborg, tlf. 20 71 45 56
Ulve: Mandag kl. 18.00-19.30.
Leder: Gurli Smedegaard, tlf. 27 81 01 42
Troppen: Tirsdag kl. 19.00-21.00 og
søndage efter plan. Leder: Kim Berthelsen,
tlf. 97 42 03 83
Gruppeleder: Kim Berthelsen,
tlf. 97 42 03 83
Grupperådsformand: Anette Kobborg,
tlf. 20 71 45 56

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. 9749 2446, Mette Pedersen, tlf. 9749 2128 eller Ib Hansen, tlf. 9749 2127.
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alender

Kirkelige
handlinger

Fra 1. nov.
2018
- 31. jan.
2019

DØBTE

INDRE MISSIONS
SAMFUND I ULFBORG
Onsdag den 13. marts:
Møde v/gideonitterne
Onsdag den 10. april:
Møde v/Svend Erik Petersen, Ringkøbing
Onsdag den 15. maj:
Soldatervennefest v/Karl Højhus,
Holstebro og lotteri til fordel for
soldatermissionen.
Alle er velkomne!
Hvor intet andet er nævnt begyndes der
kl. 19.30 i Sognehuset, Kirkevænget 2,
Ulfborg.

VÆRESTEDET I ULFBORG
Værestedet i Ulfborg, Herredsgade 24,
tlf. 97 49 13 13
Et sted under KFUM´s sociale arbejde,
hvor alle er velkomne! Vores åbningstider
tirsdag og torsdag er 13-18.
På værestedet er der mulighed for at få
vasket, tørret og repareret tøj.
Der er mange aktiviteter for både mænd
og kvinder. Sy, strik, glas, træværksted og
forskellige spil.
Man kan købe varm mad til 25 kr.
Alle er velkomne.
Værestedet søger frivillige til at hjælpe
med madlavning, cafévært, havearbejde
og træværksted.
Henvendelse: 97 49 13 13
mail:vaerestedet.ulfborg@kfumsoc.dk
eller facebook: ulfborg værested

• William Vestergaard Hansen
• Anker Slyk

VIEDE
• Camilla Plum Walløe-Meyer Dahl
og Kim Pedersen Dahl

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

Sigrid Marie Christensen
Bendt Pedersen
Camilla Høg Sørensen
Bente Lauridsen
Egon Strøm
Sonja Thorup Raahauge
Kaj Viktor Trankjær
Egon Madsen
Villy Mortensen
Ove Christiansen
Børge Jensen Filsø
Hanne Fabricius Nielsen

FRIVILLIG
I ULFBORG SOGN

Har du lyst til at indgå i et korp
s af frivillige
hjælpere i Ulfborg Sogn? Vi har
brug for din
hjælp ved de forskellige arrange
menter, der
gennem året foregår i Ulfborg
og Ulfkær
kirker og i sognehuset. Det drej
er sig om
både praktisk og socialt arbejde,
så hvis du
har hænder og/eller snakketøj skru
et rigtigt
på, så er det lige dig, vi mangler
. Du binder
dig ikke for et bestemt antal arra
ngementer,
men vil blive kontaktet inden et
givent arrangement, for at høre, om du har
mulighed
for at hjælpe.
Vil du melde dig på listen eller blot
vide mere
om det frivillige arbejde så kon
takt gerne
sognepræst Gitte Hansen tlf. 97
49 13 49,
geh@km.dk eller sekretær/sogne
medhjælper Chamilla Østergaard cmfo@k
m.dk
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Opslag
Konfirmation
Ulfborg Kirke 17. maj kl. 10.00
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Anja Vandborg Madsen
Anne Jun Kamstrup
Cecilie Højris Munkholm
Daniella Mikkelsen
Emilia Gadgaard Hansen
Emma Sandbæk Skov
Ida Flarup Madsen
Katrine Øgendahl Nielsen
Lea Hansen
Pernille Borg Søndergaard

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Frederik Friche
Gabriel Skov Andersen
Jeppe Riis Jensen
Jeppe Kristensen
Jeppe Nagstrup Pinvig Østergaard
Jesper Mørk Hansen
Marius Faust Østergaard
Mikkel Tved Rendbæk
Nicklas Hedegaard Nielsen
Nikolaj Schilder

Ulfkær Kirke 19. maj kl. 10.00
•
•
•
•
•

Dana Noerika
Emma Kolster Overgaard
Maiken Juelsgård Vang
Natasha Gry Andersen
Tanja Hannibal Eskildsen

• Dirch Lauritz Hove Lund
• Rune Søgaard Ertmann

MUSIK I PÅSKEN
Igen i år vil nogle af påskedagenes
gudstjenester være krydret med god
musik leveret af dygtige unge musikere
fra Holstebro musikskole og konservatoriestuderende lånt fra bl.a. Sverige.
Hold øje med Torsdagsavisen og Facebook, hvor der vil komme nærmere beskrivelser af musikken.

SALMESANGSAFTEN
om Grundtvigs liv og salmer
torsdag d. 23. maj
i Ulfkær kirke kl. 19.30.
Vi synger Grundtvigs
salmer til stort set alle
gudstjenester om søndagen, til dåb, til konfirmation, vielser og begravelser. Ordene og
melodierne sætter vort
liv i perspektiv, de sætter spor og kan løfte
selv det tungeste hjerte
til et lysere sted.  
Denne aften vil vi sætte spot på Grundtvigs liv og salmer.
Sognepræst Gitte Hansen vil sammen
med kirkesanger og organist guide os
gennem denne aften med vores store salmekonge: Grundtvig.
Der er selvfølgelig kaffe i pausen og alle
er velkomne!
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Nyt fra menighedsrådet
ULFBORG KIRKE OG KIRKEGÅRD 2019
I løbet af året 2019 planlægges der med flere
projekter både inde i kirken og på kirkegården. Vi vil gerne være til så lidt gene som muligt og vil forsøge projekterne gennemført i
tidsrummet 1. juni – 31.oktober 2019. Godkendelserne fra Ribe stift og bevillingerne fra
Ringkøbing provsti er betinget af, at der søges midler fra fonde og puljer. Der kan ikke
sættes noget i gang før deres svar foreligger
– og så skal det selvfølgelig koordineres bedst
muligt med Nationalmuseum, håndværkerne
osv., så perioden med rod i kirken og på kirkegården bliver så kort som mulig.
I kirken er det lektorieprædikestolen og de fire søjler under prædikestolen, der skal restaureres. Der har gennem årene været en
del slitage på trappe og gulv samt angreb af
borebiller. Her er det både adgangen til prædikestolen, sikkerheden, men også inventarets tilstand, der skal tages højde for. Der er
kun adgang for præst og graver på prædikestolen, selv om rækværket mod koret er blevet stabiliseret. Arbejdet medfører måske

lukning af kirken i en periode på ca. 1 måned.
Det har længe været et stort ønske at få etableret en bedre adgang til toiletfaciliteterne i
graverhuset, og det er nu lykkedes. Der vil blive etableret en dobbeltlåge i diget mod øst, så
adgangen til toiletfaciliteterne bliver lettere og
mere synlig. I samme forbindelse skal grusstien have en anden belægning og belysning. Arbejdsforholdene for graveren vil også forbedres, når det bliver lettere at komme ind på kirkegården med maskiner osv.
Skråkantsoklen hele vejen rundt om kirken er
beskadiget/væk, hvilket bevirker, at der trænger vand ind i murene, der bliver våde med
indvendige fugtskader til følge. Skråkantsoklerne vil blive udskiftet/ og pigstensbelægningen renoveret, og der vil blive nedlagt en
membran, der kan tage blyaflejringerne fra
taget.
Kirsten Engmark
Kirkeværge
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Gudstjenester
KIRKEÅRET
  3. mar.

ULFBORG

ULFKÆR
10.00 Gitte Hansen K
Menighedsmøde

Fastelavn

10. mar.

1. s. i fasten

17. mar.

2. s. i fasten

10.00 Gitte Hansen
10.00 Gitte Hansen

24. mar.

3. s. i fasten

  9.00 Pia Lützen

3. mar.

Midfaste

11.00 Gitte Hansen
Børne- og familiegudstj.

7. apr.

Mariæ
bebudelsesdag

14. apr.

Palmesøndag

18. apr.

Skærtorsdag

19. apr.

Langfredag

21. apr.

Påskedag

22. apr.

Anden påskedag

28. apr.

1. s. e. påske

10.00 Gitte Hansen K
  9.00 Jesper W. Andersen
17.00 Gitte Hansen
10.00 Gitte Hansen
10.00 Gitte Hansen
  9.00 Gitte Hansen
16.00 Gitte Hansen
10.00 Gitte Hansen K

5. maj

2. s. e. påske

12. maj

3. s. e. påske

  9.00 Jesper W. Andersen

17. maj

Bededag

10.00 Gitte Hansen
Konfirmation

19. maj

4. s. e. påske

26. maj

5. s. e. påske

30. maj

Kr. himmelfartsdag

10.00 Gitte Hansen
Konfirmation
10.00 Gitte Hansen
10.00 Gitte Hansen

2. juni

6. s. e. påske

9. juni

Pinsedag

10.00 Gitte Hansen

Anden pinsedag

10.00 Friluftsgudstjeneste med Staby
Storkærvej 2, Staby

10. juni

  9.00 Pia Lützen

Gudstjenester på Aktivcenteret - i cafeteriet torsdage kl. 14.30
14. mar. - Jesper W. Andersen

28. mar. - Gitte E. Hansen

11. apr. - Jesper W. Andersen

25. apr. - Gitte E. Hansen

  9. maj - Jesper W. Andersen

23. maj - Gitte E. Hansen

  6. jun. - Jesper W. Andersen

20. jun. - Gitte E. Hansen

Team Lynderup · 97 17 34 08

K = kirkekaffe

