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Aldrig, aldrig spørge om det nytter,
Langfredag er en god dag. Det er en
vigtig dag. Måske den vigtigste af alle
prædikendage i kirkeåret! Dåbsritualet
har fattet det, når vi siger til den, der
skal døbes: Modtag det hellige korses
tegn både for dit ansigt og dit bryst til
et vidnesbyrd om at du skal tilhøre den
korsfæstede Herre Jesus Kristus. Ikke
noget med den opstandne herre, lys,
sol og lækkert vejr. Nej, vi skal tilhøre
den korsfæstede Herre. Langfredags
herre, eller ham
der var nederlagsstor, som Kaj Munk
Vi må ikke
kalder det.

din påskemorgen, skulker du fra langfredagssorgen. Skulker vi og går vi
udenom det svære i livet, så kan vi også komme til at miste det ægte håb.

Det kan hospitalspræst Ruth Østergaard Poulsen tale med om. Når hun møder mennesker i dyb krise på hospitalet, så siger hun aldrig: »Det skal nok
gå«. For det ville være det samme som
at lyve. Det er nemlig ikke sikkert, at
det går. Som hospitalspræst er hun meget bevidst om, at
hun arbejder i lidelskulke fra
sens hus. Her handler det om at blive
det svære i livet, for
Her i marts var jeg
set og set til. Sygeså mister vi livet.
på tur til Vedersø
huspræsten er overpræstegård med to
bevist om, at det
hold konfirmander. Vi blev guidet rundt
sande håb ligger i at blive set, hvor man
i præstegården med fortællingen om
er, nemlig i sin lidelse og håbløshed.
Kaj Munks liv. Til sidst stod vi et rum,
Håbet fødes af, at nogen tør være der
hvor der på væggen var skrevet mange
sammen med en, uden at komme med
forskellige citater. Et af de mest fængsfalsk trøst om, at man ikke må miste
lende citater af Kaj Munk, som stod på
håbet. Men det kan vi jo godt finde på
væggen, lød sådan her: Aldrig kan du
at sige: »Du må ikke miste håbet«, sinå din påskemorgen, skulker du fra
ger vi til den lidende.
langfredagssorgen.
Men håb er ikke noget, man har. Håb er
Frit oversat: Du kan ikke se livet hvis
noget, man får givet. Og pointen er, at
ikke du vil se det frygtelige, lidelsen.
håb først fødes, når et menneske tør gå
Vi må ikke skulke fra det svære i livet,
med et andet menneske ind i mørket.
for så mister vi livet. Aldrig kan du nå
Og derfor skal vi være mere stolte af
langfredag, hvor Gud går med os ind i
mørket.

Kaj Munks præstegård. Langfredagssorgen
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Vi skal være stolte af, at vi har en tro,
der rummer tvivlen, og det at råbe i
mørket, at Gud har forladt os. Vi skal
bryste os af, at selveste Guds søn råber
i angst i mørket. Vi skal være stolte af,
at der er en, der er gået med os i døden. Vi skal være mere stolte af langfredag og af, at vi har en tro, som rummer alle aspekter af livet. At det er i
orden, at tvivle og råbe i mørket. Følel-

, bare om det er sandt!
Det er en fantastisk påskehistorie, for
det bliver jo selve symbolet på påskemorgen og på det håb der følger med.
Men ikke uden en langfredag i mørket
bag ved sofaen. Det lille glimt af påskedag kom først, da faren turde være i
håbløsheden med sin søn. Da blev håbløsheden til at være i.
Aldrig kan du nå din påskemorgen,
skulker du fra langfredagssorgen.
Kaj Munks præstegård.
sen af gudsforladthed hører nemlig
med til et menneskeliv.

Det koster virkelig meget at håbe! Det
koster dit liv, dit nærvær. Og så er det
enormt svært, for der er altid en stemme i dig som siger: Hvad nu, hvis det
ikke lykkes? Sådan har jeg da ofte
tænkt, når jeg har holdt en døendes
hånd, hjulpet et fortvivlet menneske,
eller trøstet et grædende barn.

HÅBET BAG SOFAEN OG COLAER
Sygehuspræsten Ruth Østergaard PoulNår man så sidder der, så tænker man:
sen fortæller om en gang, hun havde
Hvordan skal det hele ende? Giver dette
kontakt til en familie, der havde en lille
her mening?
pige på kun et år, som skulle dø. Hun
havde også en stoOg det underlige er,
rebror på fire. En
Det koster virkelig meget at det altid giver
dag ringede forælmening at holde et
at håbe! Det koster dit
drene til hende og
døende menneskes
sagde, at hun skulliv, dit nærvær.
hånd, at være samle komme, for lillemen med et forbroren var sur på
tvivlet
menneske
Gud, fordi lillesøsteren skul-le dø. Da
eller være der for et grædende barn og
hun kom ud til familien fortalte faren, at
holde om det. Det er selve nærværet,
drengen aftenen forinden var kravlet
der er målet.
ind under sofaen og ikke ville komme
Aldrig spørger om det nytter, bare om
ud igen.
det er sandt. Sådan stod der også i det
Hun spurgte faren, hvad han gjorde og
sidste rum i Kaj Munks præstegård. Og
han fortalte, at han lagde sig ind under
han havde det ikke fra fremmede. Han
sofaen med ham. Så spurgte hun, hvad
havde det fra langfredags gru, fra Jesu
han sagde til ham. »Sagde? Synes du,
liv og opstandelse. Jesus spurgte alder var noget at sige?«.»Jeg holdt bare
drig, om det han gjorde eller sagde nythans hånd«, sagde faren. Og da de havtede. Han vidste, det var sandt, og at
de ligget der noget tid, spurgte drendet var til gavn for mennesket. God
gen: »Far, har vi flere colaer?« Og så
sommer!
kravlede de ud begge to og ledte efter
Gitte Elisabeth Hansen
colaer.
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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 fra 1. juli - 18. juli.
Menighedsrådsformand:
Magnus W. Møller, tlf. 20 40 07 30.

DEADLINE

for indlæg til
(sept.-nov.) er:
d
ebla
kirk
te
næs
.
18. juli 2019 til Gitte E. Hansen

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 onsdagtorsdag, 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.
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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

alender
INDRE MISSIONS
SAMFUND I ULFBORG
Onsdag den 12. juni:
Møde ved Simon Overgård, Holstebro.
Onsdag den 14. august:
Møde ved Ejnar Lindberg, Videbæk.
Alle er velkomne!
Hvor intet andet er nævnt begyndes der
kl. 19.30 i Sognehuset, Kirkevænget 2,
Ulfborg.

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 elle
r blot vide
mere om det frivillige arbejde
så kontakt
gerne sognepræst Gitte Hansen
tlf. 97 49 13
49, geh@km.dk eller sekretær/so
gnemedhjælper Chamilla Østergaard cmf
o@km.dk

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

MENIGHEDSRÅDSMØDER

øder:
Datoer på menighedsrådsm
be22
§
I henhold til menighedsloven
ofer
som
kendtgøres følgende møder,
nesog
fentlige og afholdes i Ulfborg
mende
hus, Kirkevænget 2. De kom
sep10.
datoer er: 13. august og
tember.
llen vil
Udskrift af beslutningsprotoko
hjemblive offentliggjort på sognets
er
Det
meside, www.ulfborgsogn.dk.
lutbes
til
også muligt at få adgang
delse i
ningsprotokollen ved henven
evænHirs
Ulfborgs sogns præstegård,
get 8 i Ulfborg.

Menighedsrådet
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Opslagstavlen
FRILUFTSGUDSTJENESTE

10. juni) holder vi
2. Pinsedag (mandag den
Staby og Mamed
ejde
arb
vanen tro, og i sam
på Skorkjærvej
dum sogne, friluftsgudstjeneste
2, Staby.
Jesper W. AnderDette år er det sognepræst
sen, der er prædikant.
stort fremmøde!
Vi håber på dejligt vejr og et
Alle er velkomne!

MUSIKGUDSTJENESTE
MED ENSEMBLE
MIDTVEST
Søndag den 30. juni kl.
10.00
i Ulfkær kirke
I forbindelse med den 17. Nørre
Vosborg Kammermusikfestival
gæster Ensemble MidtVest.
Ensemble MidtVest blev etableret i 2002 og består af 10 klassiske musikere, der tilsammen
udgør en besætning bestående
af en strygekvartet, en blæserkvintet og en pianist.

MARKEDSGUDSTJENESTE
MED KLOVN OG
TRYLLEKUNSTNER
Søndag d. 18. august kl. 9.30
i Ulfkær kirke
Tag børn og børnebørn med til denne festlige
markedsgudstjeneste hvor vi får besøg af en
klovn der vil krydre dagens gudstjeneste med
festligt indhold. Der vil helt sikkert være balloner og andet sjovt til alle. Alle er velkomne!
Med venlig hilsen
sognepræst Gitte Elisabeth Hansen
og Ulfborg menighedsråd
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Ensemble MidtVest forstår den
klassiske musik som en levende
tradition, der er forankret i fortiden, men som samtidig er lige
så relevant i dag, som den har
været i århundreder. Det er derfor ensemblets målsætning at
gøre de sidste 500 års musik
tilgængelig for det 21. århundredes publikum. For at opfylde
dette mål præsenterer ensemblet ikke blot et repertoire med
klassisk kammermusik, men arbejder også med fri improvisation såvel som barok og tidlige
klassiske værker.

Nyt fra
menighedsrådet

februar
Kirkelige Fratil1.30.
april
2019
handlinger

DØBTE

•
•
•
•

Felix Rønhøj Christensen
Alberte Stampe Kristensen
Mathilde Kirstine Rulffs Thuesen
Magnus Hounsgaard Kjær

DØDE OG BEGRAVEDE

FAMILIEGUDSTJENESTE
OG DÅBSJUBILÆUM
Den 31. marts 2019 var der Familiegudstjeneste og Dåbsjubilæum i Ulfkær
Kirke. Vores »nye« sognemedhjælper
havde indbudt alle børn, døbt i 2014 og
2015 til gudstjeneste med efterfølgende frokost i Sognehuset.
Det blev en festlig »forestilling«. Gitte
- bistået af Inger - styrede med erfaren
hånd børnene gennem trosbekendelsen
med fagter og ord. Koncentrationen hos
børnene var meget stor og de lagde
vægt på at få alle fagter med - hvis det
ikke lige kunne lade sig gøre, måtte
man jo springe over et par stykker. Udover flere kendte salmer, blev der også
plads til en skattejagt bl.a. ved døbefonten, som jo havde en særlig betydning for jubilarerne.

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Jesper Jespersen
Johannes Nørgård
Ove Martin Nielsen
Ragnhild Kristensen
Andreas Iversen Ganderup
Erna Marie Margrethe Evert
Thorsen
Birgit Bager
Else Holm Johansen
Peter Østergaard
Kirstine Kallesøe Jensen
Steen Byskov
Anny Lilian Fjord

Det eneste minus ved dagen var, at så
få havde fundet vejen til kirken. Hvad
der skal til for at lokke folk af huse til en
time med plads til eftertænksomhed
uden indblanding fra elektroniske medier er en gåde, som vi forsøger at løse.
Magnus V. Møller
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Gudstjenester
KIRKEÅRET
2. juni
9. juni

ULFBORG

6. s. e. påske
Pinsedag

10. juni

2. pinsedag

16. juni

Trinitatis søndag

23. juni

1. s. e. trin.

30. juni

2. s. e. trin.

ULFKÆR
9.00 Pia Lützen

10.00 Gitte Hansen K
10.00 Friluftsgudstjeneste, Skorkærvej 2
10.00 Gitte Hansen
10.00 Gitte Hansen
10.00 Gitte Hansen K
Musikgudstjeneste med
Ensemble MidtVest

7. juli

3. s. e. trin.

9.00 Jesper W. Andersen

14. juli

4. s. e. trin.

9.00 Pia Lützen

21. juli

5. s. e. trin.

28. juli

6. s. e. trin.

10.00 Gitte Hansen
9.00 Gitte Hansen
19.00 Gitte Hansen K

4. aug.

7. s. e. trin.

11. aug.

8. s. e. trin.

18. aug.

9. s. e. trin.

9.30 Gitte Hansen
Markedsgudstjeneste

25. aug.

10. s. e. trin.

10.00 Gitte Hansen

1. sep.

11. s. e. trin.

10.00 Gitte Hansen K

8. sep.

12. s. e. trin.

9.00 Gitte Hansen

10.00 Gitte Hansen

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.
Gudstjenester på Aktivcenteret - i cafeteriet torsdage kl. 14.30
6. juni - Jesper W. Andersen

20. juni - Gitte E. Hansen

8. august - Jesper W. Andersen

22. august - Gitte E. Hansen

5. september - Jesper W. Andersen

Team Lynderup · 97 17 34 08

K = kirkekaffe

