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I kunsten og kunsthåndværket har engle fået form som vingede væsnerEn epoke er slut
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Luthers Nøgle 2014 
Rollespillet for konfirmander i hele 
Vesthimmerlands provsti blev afviklet 
f lot på Vitskøl Kloster en skøn septem-
berdag. Ca. 430 konfirmander og 100 
statister fik leget sig igennem middelal-
deren og løst de opgaver, der skulle føre 

til en viden om Luther og den kristne tro. Mange kom 
til at lære hinanden at kende på tværs af sognene, og de 
unge på tværs af skoleklasserne. Det var også en del af 
”meningen” med at afvikle så stort et spil, at lege sammen 
på tværs. 

Spillet er i sin tid blevet udviklet af to pædagoger, Kristian 
Dreinø og Hans Henrik Engberg. I første omgang som et 
forsøg på at lave et aktivt tilbud for de vilde drenge. Siden 
hen blev det til en ide, som folkekirkens præster nu i stor 
stil gør brug af. 

Fra styregruppens hold (Mette Holmstrøm, Line Bør-
ding, Lars Henrik Lyngberg Larsen, Niels Iver Juul.  
Eva Gundersborg og Inge Frandsen), vil vi gerne takke 
alle de folk, der stillede op som statister. Uden statister, 
folk til at brygge kaffe og servere, klæde sig ud, lege med, 
hjælpe de unge, spille roller, spille musik og gøre det 
hårde arbejde med at skaffe ting og sager, ville spillet 
ikke kunne gennemføres. Næste år i 2015 bliver Luthers 
Nøgle afviklet onsdag, den 16. september. 

Til de aktive syersker og kreative mennesker: Vi vil 
meget gerne have fremstillet 40 pilgrimsdragter som 
en del af vores sogneopgave, dvs. 5x 8 dragter. For nær-
mere info kontakt venligst undertegnede. 

Vi har igen brug for en masse mennesker næste år. Kom 
og vær med! Man går kun beriget fra oplevelsen!

Venlig hilsen Inge Frandsen

Medvirkende ved Luthers Nøgle 2014 i Vitskøl Kloster. ca. 100 statister, 2 hunde og 1 hest
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Folkekirken på helsemesse
Messecentret i Aars bød på boder med velourduge i alle 
farver og stande med bøger, som handlede om sindsro 
og sjælefred. 

Her var shamaner og håndlæsere, massører, kommuni-
kationsrådgivere, clairvoyante med tarotkort, tankefelt-
terapeuter og store tibetanske syngeskåle til klangmas-
sage ud i hver eneste celle, – for blot at nævne nogle få. 
Her blandt alle disse hel – og halvprofessionelle udstil-

Leo inviterede til børnegudstjeneste 
i oktober 2014 i Ulstrup Kirke
– og rigtig mange børn tog mod invitationen sammen med de-
res forældre. Efter en god halv time i kirken var der dækket op 
til spisning i sognehuset og alle gik mætte hjem. Dog var der en 
del utilfredshed med, at den lille løve Leo ikke var med til spis-
ning. Da løver normalt ikke deler med ret mange når de spiser, 
var det en af grundene til at Leo måtte blive i kirken. Men Leo 
vil helt sikkert invitere til gudstjeneste igen, og så kan vi jo se, 
om børnene vil invitere ham med over til kødretterne…. 

Tre medvirkende præster. Fra venstre: Mette Holmstrøm, Eva Gundersborg 
og Inge Frandsen

lere, stod 3 præster fra folkekirken: Eva Gundersborg, 
Mette Holmstrøm og undertegnede. Folkekirkens nær-
vær blev vel modtaget og vi fik mange glade ansigter at se 
samt gode samtaler om, hvori forskelle og ligheder består 
mellem Folkekirken og de alternative retninger. 

Hvis man skal forsøge at sige det ultrakort, hvori den 
største forskel består, så er det nok det, at de alternative 
hylder systemer, som kan forklare det meste. Det gælder 
lige fra tanken om genfødsel, reinkarnation – til forkla-
ringer på sygdomsudbrud. 
Den kristne tro må derimod på mange måder gøre et 
spring væk fra logikken til at acceptere, at der netop er 
en del, som vi mennesker ikke kan forstå os på. Jomfru-
fødsel er en af dem, kødets opstandelse en anden. Tro er 
en grundlæggende tillid til, at Gud er god. Samtidig er 
troen og kirken hele tiden på vej. Både til fornyelse og til 
at genopdage gamle ritualer og praksis. Som f. eks. forbøn 
for syge, kristen meditation og pilgrimsvandringer.
Der er ingen tvivl om, at mange mennesker, og især kvin-
der, benytter alle former for alternative behandlere. Dog 
var antallet af besøgende i løbet af weekenden 25. -26. 
oktober 2014 ikke overvældende. 

Men folkekirken vil være at finde på helsemessen igen 
næste år!

Næste børne-
gudstjeneste 
er torsdag, 
den 12. marts 2015, 
kl. 17.00 -17.30. 

Efterfølgende 
spisning 
i Sognehuset. 

ALLE er 

velkomne!
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En epoke er slut
Graver Marna Kristensen har opsagt 
sin stilling pr. 1. marts 2015. Det er 
næsten ikke til at forestille sig Gunder-
sted Kirke eller kirkegård uden Mar-
na. Hun har sat et meget f lot præg på 
kirkegården og kirken. Det ses tydligt, 

at arbejdet som graver er mere end bare en funktion, 
hun udfører. Arbejdet som graver er blevet et personligt 
anliggende for hende. Hun har gennem årene hæget om 
kirke og kirkegård med samme omhu, som man ellers 
hæger om sine egne mest kostelige ejendele.

Marna har været fremsynet i sit arbejde på kirkegården 
og har sørget for at få kirkegården omlagt med nye hæk-
ke og stensætninger, således den i dag fremstår som en 
meget smuk og velholdt kirkegård. Grandækningen til 
jul med kunstfærdige detaljer og opfindsomme varia-
tioner viser hendes dygtighed.
 
Marna har altid sørget for smukke og værdige rammer 
om såvel gudstjenester som kirkelige handlinger, og 
netop dét har været med til at gøre det til en stor glæde 
at komme i Gundersted 
Kirke. Marna er dygtig 
med blomster. Hun har 
forstået at pynte kirken 
med årstidens blomster 
til festlige lejligheder. 
Særligt skal nævnes hen-
des meget smukke og 
overdådige pyntning af 
kirken til høstgudstjene-
sten hvert år.

Det er ikke kun i kirken 
eller på kirkegården, 
Marna er at finde. Når 
der skal laves kaffe, bages 

boller eller laves mad til arrangementer på den gamle 
skole eller i Multihuset, melder Marna sig altid som fri-
villig. Ligesom hun sidder i aktivitetsudvalget.

Vi præster og personale siger farvel til en god og nærvæ-
rende kollega, som vi vil komme til at savne rigtig meget.

Vi ønsker Marna alt godt fremover og siger mange tak for 
din/hendes virkelyst og engagement – ikke bare for Gun-
dersted Kirke og kirkegård men for hele Gundersted sogn.

På vegne af menighedsråd og personale, 
sognepræst Hanne Petersen

LYKØNSKNING 
til vores nye biskop 
Henrik Stubkjær for 
Viborg stift! Ulstrup 
og Gundersted sogne 
ser frem til et godt 
samarbejde! 

Sognekoret har ændret navn
 Herefter hedder det Sang Klang. Sang Klang øver hver 
onsdag aften i sognehuset fra kl. 19.00. Alle, der har lyst 
til at synge, er velkomne. Koret søger for i øjeblikket 
bassangere! Organist Anne Elisabeth Appel er korle-
der. 
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”Og det skete i de dage, at der udgik en befaling 
fra Kejser Augustus….” 

Stedet i Lukasevangeliet, som de 
f leste af os kender og forbinder 
med julens glædelige budskab. 

 

St Maria in Vallicella. Malet af Fillipo Neri.

Høstkollekt:
Til høstgudstjenesten blev følgende beløb indsamlet:
 Gundersted Kirke 3.751 kr.
 Ulstrup Kirke 1.752 kr.

Kollekten fordeles ligeligt mellem Folkekirkens Nød-
hjælp og Kirkens Korshær, Aalborg.

EFTERLYSNING!

Vi mangler frivillige til at hjælpe til med at 
lave kaffe og dække bord, da vi har et sti-
gende antal arrangementer.

Kontakt venligst Bente Vigsø 
på tlf. 98 66 12 23 
eller mail: bvi54@hotmail.com

Vi ønsker alle en  
Glædelig Jul  

samt et  
Velsignet Nytår!

BEMÆRK 

ændringer i nogle 

af højtidens 

gudstjenester
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Kunstneren Peter Ejlerskov, bosiddende i Skødstrup, fik 
tidligere på året til opgave at lave et kunstværk til Gun-
dersted Kirke.  Efter præsentation af forskellige ideer til 
hvilket udtryk kunstværket skulle formidle, blev det til et 
krucifiks i glas med et moderne udtryk. 

Peter Ejlerskov har således arbejdet på højtryk for at blive 
færdig med dette kunstværk, som udgør den sidste del 
af en arv fra Holger Munk skænket til udsmykning for 
Gundersted Kirke.  

Pengegaven er således blevet fordelt mellem en smuk gra-
nitskulptur uden for kirken og nu dette f lotte krucifiks, 
som har fået sin plads ved døbefonten. 

Det særlige glasmateriale, som krucifikset er støbt i, har 
givet kunstneren store udfordringer undervejs i proces-
sen. Peter Ejlerskov har skullet bruge sin fantasi på mere 
end at udforme selve krucifikset, nemlig på at få den 
håndværksmæssige del af arbejdet udført f lot og til per-
fektion. 

Peter Ejlerskov håber således på, at krucifikset vil kunne 
inspirere den, der ser på det.  God kunst åbner altid sindet 
for nye tanker. 

Kommer man forbi kirken, er man velkommen til at kig-
ge inden for! 

Kunstværk blev 
præsenteret 
i Gundersted Kirke 
1. søndag i advent 2014
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Arrangementer

Julekoncert i Ulstrup Kirke  
torsdag den 18. december kl. 19.30 
Ved koncerten synger Vejgaard Kirkes Koncertkor 
kendte danske julesalmer og engelske Christmas 
Carols. Indimellem korværkerne opføres værker for 
solosang, trompet, basun og orgel i forskellige kom-
binationer. Blandt komponisterne er de to danskere 
Michael Bojesen, Carl Nielsen og englænderen David 
Willcocks. Publikum får også lejlighed til at synge med 
på to advents/julesalmer.

Vejgaard Kirkes Koncertkor består af otte professionelle 
sangere, som solister kan man høre Charlotte Hjørring-
gaard Larsen, Marie Keller Sørensen, Søren Ohlsen og 
Jens Olav Heckmann.

Sangerne Karen Marie Lyng og Jonas Lindh medvirker 
tillige på henholdsvis trompet og basun.

Korets dirigent Peter Sloth Andersen er Organist og 
Kantor ved Vejgaard Kirke samt orgellærer ved Vester-
vig Kirkemusikskole. Desuden aktiv koncertgiver som 
orgelsolist, akkompagnatør og dirigent.

Syng-sammen-aften!  
Torsdag 15. januar 2015 kl. 18-21. Sognehuset i Hornum
Organist Anne Elisabeth Appel indbyder til sogneaf-
ten med fri sang fra Højskolesangbogen. 
Deltagerne indbydes til spis-
ning kl. 18.00 og herefter til at 
synge fra kl. 19. 
Tilmeldingsfrist tirsdag, den 13. januar 
til Anne Elisabeth Appel: appel@liengaarde.dk eller 
tlf. 98 21 70 19.

Sang for de mindste 
Vi synger, danser og fortæller historier for de mindste 
børn i alderen ½ - ca. 3 år. Dagplejere og mødre/fædre 
på barselsorlov er velkomne! 

Tirsdag d. 16. dec. kl. 10.00........................ i Ulstrup Kirke
Onsdag d. 17. dec. kl. 9.30 ..................i Gundersted Kirke
Tirsdag d. 17. marts 2015 kl. 9.30  ....i Ulstrup Kirke

Pris pr. deltager 

til spisning: 50 kr.

Juleintro 
for babyer
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Arrangementer

Ulstrup Kirke
Service in English and auf Deutsch, 
Sunday the 11. of January 2015, at 14.00 hrs.

The church in Hornum, "Ulstrup Kirke" sends an open invitation 
to foreign citizen and other interested.

The service is texted. Should anyone be interested in translating 
some of the prayers into your mother tongue 
your are very welcome to contact pastor Inge Frandsen.

Vær opmærksom på følgende særgudstjenester: 

Lucia med 5. klasse fra Hornum Skole ........ 2. søndag i advent, kl. 16.00 i Ulstrup Kirke

Nytårsaftendag .......................................................... den 31. december, kl. 13.30 i Gundersted, kl. 15.00 i Ulstrup Kirke

Familiegudstjeneste med nytårsparade .... den 4. januar 2015, kl. 11.00 i Ulstrup Kirke

International gudstjeneste ................................. den 11. januar, kl. 14.00 i Ulstrup Kirke

Musikgudstjenester ................................................ den 1. februar og 1. marts, kl. 19.30, i henh. Ulstrup og Gundersted kirker

Børnegudstjeneste ................................................... den 12. marts, kl. 17. 00 i Ulstrup Kirke

STORBRITANNIEN

RUMÆNIEN

BHUTAN

LITAUEN KINA

UKRAINE

ESTLAND

POLEN

MOLDOVA

TYSKLAND

LETLAND

HVIDERUSLAND
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Kirkelige handlinger

GUNDERSTED KIRKE

26.09.2014 
Stinne Holmager

ULSTRUP KIRKE

06.08.2014
Erik Monrad

17.09.2014
Johny Gunnar Hennings

26.09.2014
Petra Martine Urth

30.09.2014
Olga Elsine Buus

02.10.2014
Signe Marie Kristensen

08.10.2014
Doris Pedersen

07.11.2014
Rasmus Fredberg Pedersen

✝
BEGRAVELSER: 

Ulstrup Kirke – Bryllup:

05.07.2014 
Karin Nielsen og Henrik Jensen

Ulstrup Kirke – Dåb:

07.09.2014 
Liv Næsby Laugesen
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 Kirkelige handlinger

14.09.2014 
Camilla Brix Jensen

Gundersted Kirke – Dåb:

28.09.2014 
Athene Nicoline Vejby Rasmussen

Ulstrup Kirke – Dåb:Ulstrup Kirke – Dåb:

28.09.2014 
Merle Mølgaard Kuhr

14.09.14 
Kevin Nguyen  

Grynderup Sørensen

Gundersted Kirke – Dåb:Gundersted Kirke – Dåb:

24.08.2014 
Katrine Lykkegaard Petersen

Gundersted Kirke – Dåb:

06.07.14 
Theo Andreas  

Kløjgaard Kristensen
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Mødetider se: 
www.fdf.hornum.dk

Sognepræster:
Hanne Petersen
Hvalpsundvej 2, Hornum, 9600 Aars
Tlf. 98 66 10 27 mobil. 20 57 99 09
E-mail: hpe@km.dk
Træffes efter aftale

Inge Frandsen
Nysumvej 6, Rold, 9510 Arden
Tlf. 98 52 53 11
E mail: ifr@km.dk
Træffes efter aftale

Organist 
Anne Elisabeth Appel
Tlf. 98 21 70 19

Kirkesanger:
Karl Martin Andersen
Tlf. 98 66 32 13

Graver, Ulstrup:
Marianne Stenberg Poulsen
Mobil 20 44 38 01

Graver, Gundersted:
Marna H. Kristensen
Mobil 27 12 80 30

Hold dig opdateret på: 
hornumogomegn.dk     •     gundersted.dk

Besøg af præsten 

Ønsker man præstens besøg, eller er man som 
pårørende, nabo eller ven, bekendt med at en per-
son – f.eks. i forbindelse med hospitals indlæggelse 
– ønsker præstens besøg, er man altid velkommen 
til at kontakte præsten.

Sognevejviser
Menighedsrådsmedlemmer:
Hans Frederiksen
formand, tlf. 98 66 26 00
 
Keld Engemand
næstformand
 
Lisbeth Myrup
kontaktperson

Mogens Holm
kirkeværge
 
Bente Vigsø Nielsen
kasserer
 
Toft Kristensen
menigt medlem

Nørklekreds
Aktion Børnehjælps ”Mother Teresa” nørklere mødes i 
Sognehuset den anden tirsdag i måneden fra kl. 13.30 til 
ca. kl. 16.30. Der er hyggeligt samvær, hvor der er gang i 
strikkepinde og hæklenåle. 
Vi får kaffe og synger et par sange.

FDF Hornum
Hanne Holst Pedersen , formand
Bjørnstrupvej 2
Mobil 50 70 97 61



 

Aars Bogtryk & Offset · 98 62 17 11

Altergang

Der er normalt 
altergang kl. 9.30. 
Er der kun en 
gudstjeneste i 
sognene, er der 
altid altergang 
ved denne guds-
tjeneste uanset 
klokkeslæt.

Dato Ulstrup Gundersted Præst

Plejehjems- 
gudstjeneste  

på Ulstruplund

Tirsdag d. 2. dec.
kl. 14.30

Juleaftensdag 
kl. 10.30

Tirsdag d. 6. jan.
kl. 14.30

Tirsdag d. 3. feb.
kl. 14.30

Tirsdag d. 3. mar.
kl. 14.30

Kirkebil

Kirkebil kan bestilles til alle gudstjenester i Ulstrup og Gundersted sogne.
Kirkebilen kan køre helt op til kirkedøren i Ulstrup Kirke for gangbesværede.

Ring til 
Cimbrerbilerne

98 62 33 00

   7. december 16.00
Lucia - - - Inge Frandsen

14. december  9.30 11.00 Hanne Petersen

21. december 19.30 - - - Mette Holmstrøm

24. december  16.00 14.30 Hanne Petersen

25. december  Juledag 9.30 11.00 Hanne Petersen

26. december  2. juledag  9.30 - - - Inge Frandsen

28. december    Julesøndag ingen ingen
31. december     Nytårsaftensdag 15.00 13.30 Inge Frandsen

   1. januar                Nytårsdag ingen ingen

  4. januar       Helligetrekongers søndag
11.00

Nytårsparade 
familiegudstjeneste

- - - Hanne Petersen

11. januar     1. søn. efter Helligetrekonger
14.00 

International
gudstjeneste

11.00 Inge Frandsen

18. januar     2. søn. efter helligetrekonger 11.00 - - - Hanne Petersen

25. januar               sidste søn. efter 
                                              helligetrekonger 9.30 11.00 Inge Frandsen

  1. februar 19.30
Musikgudstjeneste - - - Hanne Petersen

  8. februar 9.30 - - - Hanne Petersen

15. februar 11.00 9.30 Inge Frandsen

22. februar 11.00 - - - Jari Tollestrup Jensen

   1. marts - - - 19.30 Inge Frandsen

   8. marts 11.00 9.30 Hanne Petersen

12. marts  17.00
Børnegudstjeneste

- - - 
Hanne Petersen

Inge Frandsen

15. marts 9.30 - - - Inge Frandsen

22. marts - - - 11.00 Mette Holmstrøm

29. marts  Palmesøndag 11.00 - - - Inge Frandsen


