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Valdemar og Jesu lignelser
Vestjyder og Jesus har meget til fælles.
F.eks. kan det være svært både, at forstå
hvad Jesus siger, og hvad en vestjyde siger. Det sidste især hvis man er kjøwenhavner. Det kan også være svært at forstå Jesu lignelser, når man ikke kender
dybderne i dem eller lever med dem i dagligdagen.

præsten og hunden, der kan tjene til føden med munden!«

Den gamle Valdemar Høgsberg, som jeg
heldigvis nåede at tale med inden han døde, har samlet mange af sine skriverier,
sange og tanker i bogen: »Valdemars
bog«. Her skriver den gamle Valdemar, at
det vestjyske sprog, ærgerligt nok, er ved
at uddø. Lidt ligesom forståelsen af Jesu
lignelser. For der ligger så meget godt kulturliv og menneskelige sammenhænge
gemt i sproget. Der er så megen visdom
at hente i både bibelen og i det vestjyske
sprog. Forsvinder denne forståelse først,
så tager det lang tid at få den igen. Og det
er ærgerligt.

også med: »Der har nok været en fremmed vædder i fårehuset!«.

Vestjyder taler heller ikke gerne om de
store følelser. De siger ikke, at noget er
formidabelt, fantastisk eller pragtfuldt. I
stedet for så har vestjyder et utal af bandeord. Valdemar fortæller, at han en gang
hørte en mand ligge på sit dødsleje og
Lærer man først både vestjydernes og skulle have sagt til sine børn: »A vel satan
Jesu lignelser at kende, så
stjeærnme æt opp å stå i
åbner der sig en vidunderden kool kapel!« Og en anDje
ku
vær
lig og underfundig verden.
den, af samme type, skulle
For en kjøwenhavner er
have sagt: »Det var satme
møj vaer!
det svært, når en vestjyde
en god prejken!«
siger: »Dje ku vær møj
Meget af det vestjyske bilvaer!« For så kunne det simpelthen ikke ledsprog er vandret ind i vort rigsdanske
være bedre. Eller når en vestjyde, især en sprog. Valdemar giver følgende eksemvestjysk mand, siger: »Det ku godt vær pler: »At lægge sig i selen«, »trække på
en smul bejjer« – så kan man godt ringe samme hammel«, »enhver so synes bedst
efter ambulancen!
om sine grise« - og den lidt uartige skal

Valdemar vidste, at »En vestjyde overdriver ikke, han underdriver«. Når en vestjyde f.eks. betegner et menneske som en
»klog karl«, så er det som regel en beskrivelse af en, der er langt mindre intelligent
end én, »der ikke er helt dum«. Det vestjyske sprog er til »praktisk brug«, skriver
Valdmar. Det, at kunne »snakke«, ligger
ikke højt på en vestjydes rangstige. Og
knastørt konstaterer han: »Det er kun
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Vi forstår godt, hvad der menes. Men vi
forstår det kun, hvis vi ved hvad en hammel er, eller når vi har set en vædder. Det
samme gælder med Jesu lignelser. Her
går en landmand ud for at så, et sennepskorn lægges i jorden, vi hører om den fortabte søn, om surdejen i brødet, den mistede mønt eller de mistede får, de betroede talenter og den barmhjertige samaritaner.
Alle Jesu lignelser og Valdemars betragtninger om det vestjyske sprog har rod i en
praktisk livsverden - og Jesus leger med
denne livsverden i sine lignelser for at vise, at Guds rige ligger lige midt i hverdagens praktiske gøremål og lyser alt det
hverdagsagtige op!
Prøv selv at slå efter i bibelen - eller gå i
kirke og hør det hele på almindeligt hverdagssprog.
Gitte Elisabeth Hansen

Menighedsrådsvalg 2020
2020 er valgår til menighedsrådene i
Danmark. I Ulfborg menighedsråd tyvstartede vi valgåret med et suppleringsvalg fordi, vi manglede tre personer i Ulfborg menighedsråd, og biskoppen derfor havde udskrevet suppleringsvalg i Ulfborg sogn.
Den 21. januar 2020 blev der således
afholdt et orienterings- og opstillingsmøde i Ulfborg sognehus. Her valgte
valgforsamlingen at opstille tre gode
herrer, så menighedsrådet kunne få
flere arbejdende hjerter og hænder ind
i rådet og hjælpe til med arbejdsopgaverne i vores sogn.
Vi er meget glade for at Eli Vium, Poul
Kastberg og Kent Jacobsen har valgt at
træde til.
Mange tak for det! Vi glæder os til samarbejdet. Vi satser på, at vi sammen
med de nyvalgte menighedsrådsmedlemmer, kan konstituere os på menighedsrådsmødet i februar.
Ligeledes vil jeg også gerne takke for
alt det fine store arbejde, som de fire
personer, der desværre var nødt til at
forlade os før tid, har gjort i indeværende valgperiode.

MENIGHEDSRÅDSVALG 2020
ORIENTERINGSMØDE
Mandag den 12. maj kl. 19.00
i Ulfborg Sognehus,
Kirkevænget 2, Ulfborg
Hvis du er nysgerrig på, hvad menighedsrådet laver i lige præcis Ulfborg
sogn, hvilke aktiviteter de arrangerer
og hvordan du kan stille op til menighedsrådsvalget, skal du møde op til det
offentlige orienteringsmøde 12. maj
2020.
På dette møde vil vi i Ulfborg menighedsråd fortælle om, hvad vi har lavet i
de forløbne fire år. Derudover vil du høre om menighedsrådets kommende opgaver, hvor mange kandidater, der skal
vælges til menighedsrådet og datoer og
regler for valgforsamlingen, hvor det
nye menighedsråd skal vælges. Hold
øje med dagspressen når vi nærmer os.
De venligste hilsner
Gitte Elisabeth Hansen,
formand og kontaktperson i Ulfborg
menighedsråd indtil febr. 2020

MENIGHEDSRÅDSMØDER

§ 22 beI henhold til menighedsloven
som er ofkendtgøres følgende møder,
sognehus,
fentlige og afholdes i Ulfborg
datoer
Kirkevænget 2. De kommende
j måneds
er: 10. marts, 14. april, ma
ere.
MR møde offentliggøres sen
okollen vil
Udskrift af beslutningsprot
s hjemmeblive offentliggjort på sognet
t er også
side, www.ulfborgsogn.dk. De
gsprotomuligt at få adgang til beslutnin
gs sogns
kollen ved henvendelse i Ulfbor
Ulfborg.
præstegård, Hirsevænget 8 i
Menighedsrådet
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Opslagstavlen
BABYSALMESANG I ULFKÆR KIRKE

gang i babysalmesang i Ulfkær
En tidligere deltager skriver følgende: Jeg deltager for tredje
været en prioritet for mit barn og
Kirke. Som mor til barn nr. tre, har det også denne gang
est og ventede på information i
jeg, at tage i mod dette gratis tilbud. Ja, man stod jo nærm
vi, med vores to ældre døtre, har
kirkebladet om, hvornår det startede op i efteråret, da
godt og gennemtænkt tiltag, der
været enormt glade for at deltage. Babysalmesang er et
på sang, musik, bevægelse og rytsamler barselsforældre i et fællesskab. Her er der fokus
der sørget for resten. Kirkesanger
mik. Man dukker blot op med sit barn og en dyne, så er
der bliver hygget og stimuleret på
Inger Ørts har sammensat 45 minutters kvalitetstid, hvor
har som forældre givet ens barn
småbørns niveau. Ens barn går dejligt ’mæt’ derfra, og man
har fået snakket med andre småen rigtig god oplevelse samtidigt med, at man selv også
forhindret i at komme, så ses der
børnsforældre i ens nærområde. Bliver man i ny og næ
anbefale andre, der går hjemme
ikke skævt på dette - man sender blot en SMS. Jeg kan klart
Vejgaard
på barsel, at tage i mor dette fantastiske tilbud. Line R. S.
r Kirke på følgende datoer:
HVORNÅR? Onsdag formiddag fra kl. 9.15 til 10.00 i Ulfkæ
april.
25. marts, 1. april, 8. april, 15. april, 22. april og 29.
Tilmelding: se mere på www.ulfborgsogn.dk

MUSIKBERIGET

- MUSIK

OG FORTÆLLING
Mandag den 9. m
arts 19.30 i Ulfk
ær Kirke – ingen
Lisbeth Sagen viol
entre.
in og Mette Nielse
n harpe.
»Hvor ord svigter,
taler musikken«, H.
C. Andersen.
I 2017 modtog Lisb
eth Sagen P2 Prise
n »Årets Ildsjæl«
helm Hansens Fond
og i 2019 Wilens pris på 100.00
0 kr. for sit arbejd
lyse øjeblikke for
e med gennem m
børn og forældre på
usik at skabe
Rigshospitalet.
»Musikken sætter
ord på alt det svæ
re og skaber en fø
kommer tættere på
lelse af at man
hinanden. Når I ko
mmer forbi, føler
alene. Det giver m
jeg mig ikke
ig troen tilbage på
fremtiden, og det
Julie, 14 år – Rigs
er befriende«
hospitalet.
Søren Bojer, tidlig
ere direktør i Det
Obelske Familiefon
have hørt Lisbeth
d, har efter at
sagt: »Det var en
dyb og personlig in
et arbejde med så
troduktion til
rbare mennesker
i eksistentielle krise
en måde, så det sid
r. Fortalt på
der i kroppen læng
Kom og blive be
e efter«.
riget af musik og
ord.
Ulfborg Menigheds
råd
FAMILIEAFTEN
Tirsdag den 17. marts og torsdag den 14. maj indbyder vi, i
samarbejde med Kirkens Korshær, til familieaften i Sognehuset i
Ulfborg kl. 16.45-19.00. Der vil være fællesspisning og en hyggelig aktivitet for børn og voksne. Deltagelse koster 20 kr. for voksne, børn under 18 år er gratis. Kom og vær med til en aften med
hyggeligt selskab og godt humør. ALLE ER VELKOMNE!
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Tilmeld jer gerne til Lone Rasmussen, Kirkens Korshær, på 23675801 eller sognemedhjælper Chamilla Østergaard på cmfo@km.dk eller SMS til 40330029.

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

SALMESANGSA
FTEN

Tirsdag den 21
. april
afholdes der salm
esangsaften i Ulfk
ær
Kirke kl. 19.00. Te
maet
denne gang er: N
oget
gammelt, noget
nyt,
noget lånt og no
get blåt.
Så kom, lyt til
og syng med på
de salmer
sognepræst Gitte
Hansen, kirkesan
ger Inger
Ørts og organist
Ole Toft har fund
et frem under dette tema.
Alle er velkomne
!

KONFIRMATION

Fredag den 8. maj kl. 10.00
i Ulfborg Kirke
Amalie Anna Dorit Pedersen
Camilla Rud Filsø
Julie Bjerregaard Ganderup
Laura Gadgaard Gravesen
Laura Astrup Tornvig Thing
Lucia Siggard Pedersen
Maja Møller Jeppesen
Maja Marie Damtoft Thuesen
Mia Haugegaard Kjærulff
Rebecca Ashton Nielsen
Sanne Skadborg Flak
Alexander Fleng Christensen
Anton Wedderkopp
Carl Emil Vith Nielsen
David Bach Lading
Kasper Pedersen Muckert
us
Lasse Rahbek Nielsen Skovhu
Malte Ørts Vandborg
Malthe Hestbech Bjerge
Marcus Klejnstrup Nielsen
Mikkel Ørts Josephsen
Niels Vagner Hede Bentsen
Noah Kirk Madsen
Oliver Højbjerg Brogaard
Oliver Vestergaard Josephsen
lsen
Theis Brændsgaard Folner Nie
.00
Søndag den 10. maj kl. 10
i Ulfkær Kirke
Jannik Kunkaew Hansen
Patrick Søndergaard

ORIENTERINGSMØDE
MENIGHEDSRÅDSVALG 2020
Mandag den 12. maj kl. 19.00 i Ulfborg
Sognehus, Kirkevænget 2, Ulfborg
Hvis du er nysgerrig på, hvad menighedsrådet laver lige præcis her i Ulfborg sogn, hvilke
aktiviteter de arrangerer, og hvordan du kan
stille op til menighedsrådsvalget, skal du møde op til det offentlige orienteringsmøde 12.
maj 2020.
På dette møde vil dit menighedsråd fortælle
om, hvad de har lavet i de forløbne fire år.
Derudover vil du høre om menighedsrådets
kommende opgaver, hvor mange kandidater,
der skal vælges til menighedsrådet og datoer
og regler for valgforsamlingen, hvor det nye
menighedsråd skal vælges.
Hold øje med dagspressen.

TEOLOGISK SA
LON

Onsdag den 20
. maj kl. 19.00
i Ulfborg
Sognehus, Kirke
vænget 2 i Ulfbo
rg
Sognepræst i Sk
jern
Sogn, Torril Kriste
nsen,
vil holde et oplæ
g over
temaet »Skyld og
skam«.
Entré er gratis til
gengæld er der os
t,
rødvin og kaffe,
og alle
er velkomne.
Sognepræst Gitt
e E.
Hansen og Ulfbor
g
menighedsråd.
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Kirkelig vejviser og info og ka
SOGNEPRÆST

ULFBORG & ULFKÆR KIRKE

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

Organist: Ole Toft, tlf. 40 45 40 03.
Kirkesanger: Inger Ørts, tlf. 20 46 89 06.

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: ???
Menighedsrådsformand:
Gitte E. Hansen, tlf. 97 49 13 24.

DEADLINE

for indlæg til
næste kirkeblad (marts-maj) er:
sen.
14. april 2020 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: ulfb@km.dk
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: ulfk@km.dk
Træffes bedst på kirkegården tirsdagtorsdag, 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: Kasper S. Thycosen, tlf. 30 33 85 70.
Ulve: Mandag kl. 18.00-19.30.
Leder: Anette Kobborg tlf. 20 71 45 56.
Troppen: Tirsdag kl. 19.00-21.00 og
søndage efter plan. Leder: Morten Dahl
tlf. 24 80 49 86.
Gruppeleder: Per Jensen tlf. 25 39 96 69.
Grupperådsformand: Anette Kobborg,
tlf. 20 71 45 56.

NYHED
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, når du vil give
Du kan nu betale med mobilepay
pay: 29 18 74
et bidrag til kirkebøssen. Mobile
– *Ulfborg sogn kirkebøsse*

kalender

1. nov. 2019
Kirkelige - 31.
jan. 2020
handlinger

DØBTE

INDRE MISSIONS
SAMFUND I ULFBORG
Hvor intet andet er nævnt, begyndes der
kl. 19.30 i Sognehuset, Kirkevænget 2,
Ulfborg.
Onsdag den 11. marts
Møde v/gideonitterne
Onsdag den 13. maj
Soldatervennefest v/ Karl Højhus, Holstebro og lotteri til fordel for soldatermissionen.
Alle er velkomne!

VÆRESTEDET I ULFBORG
Herredsgade 24, tlf. 97 49 13 13
Et sted under KFUM’s sociale arbejde, hvor
alle er velkomne! Vores åbningstider er:
Mandag kl. 9.00-14.00, tirsdag og
torsdag kl. 13.00-18.00 og fredag kl.
9.00-14.00.
Der er kaffe og ostemad til 5 kr., når vi
åbner, og der serveres varm alle dage til
kun 25 kr. Der er altid gratis kaffe og te
på kanden, og vi har altid tid til en snak.
På værestedet er der mulighed for at få
vasket, tørret og repareret tøj. Vi har
forskellige aktiviteter bl.a. træværksted,
glasværksted og kreativt værksted, samt
en dejlig have, der godt kunne bruge en
kærlig hånd eller to. Vi bestræber os på
at have en aktivitet hver anden tirsdag i
hver måned. Alle er velkomne.
Værestedet søger frivillige til at hjælpe
med madlavning, cafévært, havearbejde
og træværksted. Henvendelse: tlf. 97 49
13 13, mail: vaerestedet.ulfborg@kfumsoc.
dk eller Facebook: Ulfborg værested

• Anders Erik Lyhne Nielsen
• Gry Bach Jørgensen
VIEDE OG VELSIGNEDE

• Ingvild Holm Tjessem og
Kåre Tjessen Amtoft
• Birthe Bang Rathkjen og
Brian Bang Rathkjen
DØDE OG BEGRAVEDE

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Ole Jespersen
Gerda Dorthea Lund
Roy Leslie Howett
Tommy Luther Gerhard Hellerup
Nielsen
Bertha Vandborg
Edith Mary Madsen
Kaja Thomsen
Rosa Marie Jensen
Inger Marie Østergaard
Villy Frost
Elna Jensen
Gunild Jensine Pedersen
Edvard Fjord Nielsen
Ole Kjær-Andersen
Helle Ohrt
Birgit Jytte Bro
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ID-nr.: 46879

1. mar.

1. s. i fasten

8. mar.
15. mar.
22. mar.
29. mar.

2. s. i fasten
3. s. i fasten
Midfaste
Mariæ bebudelse

5. apr.
9. apr.
10. apr.
12. apr.
13. apr.

Palmesøndag
Skærtorsdag
Langfredag
Påskedag
2. påskedag

19. apr.
26. apr.

1. s. e. påske
2. s. e. påske

3. maj
8. maj

3. s. i påske
Bededag

10. maj

4. s. e. påske

17. maj
21. maj
24. maj

5. s. e. påske
Kr. Himmelfart
6. s. e. påske

31. maj

Pinsedag

1. juni
7. juni

2. pinsedag
Trinitatis søndag

ULFBORG

ULFKÆR

9.00 Margrethe
Bendtsen K
10.00 Gitte Hansen
10.00 Gitte Hansen
10.00 Gitte Hansen
9.00 Margrethe
Bendtsen
10.00 Gitte Hansen K
17.00 Gitte Hansen
10.00 Gitte Hansen
10.00 Gitte Hansen
9.00 Margrethe
Bendtsen
10.00 Gitte Hansen
9.00 Margrethe
Bendtsen
10.00 Gitte Hansen K
10.00 Gitte Hansen
Konfirmation
10.00 Gitte Hansen
Konfirmation
10.00 Gitte Hansen
10.00 Gitte Hansen
9.00 Margrethe
Bendtsen
10.00 Gitte Hansen
10.00 Gitte Hansen - Friluftsgudstjeneste se side 7
10.00 Gitte Hansen

Gudstjenester på Aktivcenteret - i cafeteriet torsdage kl. 14.30
5. marts - Gitte Hansen

26. marts - Jesper W. Andersen

16. april - Jesper W. Andersen

30. april - Gitte Hansen

14. maj - Jesper W. Andersen

28. maj - Gitte Hansen

11. juni - Jesper W. Andersen

25. juni - Gitte Hansen

Team Lynderup · 97 17 34 08

KIRKEÅRET

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

K = kirkekaffe

KIRKEBIL

Gudstjenester

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:
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