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Helgener? Dem har vi afskaffet!
Vi tror ikke, at bestemte mænd eller
kvinder er mellemmænd mellem Gud
og mennesker. Vi beder ikke til helgener; vi dyrker dem ikke. De er lidt gammeldags.
Ja, helgenbilleder er så meget ”kitsch”,
at de er blevet moderne som hyggelig udsmykning.
Men måske skulle vi få øje på helgenerne igen... ikke for
at bede til Gud gennem dem, men for at genopdage de
værdier, de stod – og står – for.
Helgener er ikke – som helte – vellykkede facader af glamour, overdådige kræfter og fejlfrit udseende. ”En helgen
er en, der i ord og gerning viser, at Gud lever”, er der en,
der har sagt. En helgen er et menneske, som – i glimt og
ufuldstændigt – lader os ane Guds godhed.
For mange af os blev det vore nærmeste: vore forældre,
bedsteforældre, gode venner, som vi var forbundet med
i livet – og som vi stadig er knyttet til, når de er døde – i
sorg og savn, og i glæde og taknemmelighed for det gode,
der kom ind i vores liv, gennem dem.

Allehelgen gudstjeneste d. 3. november
Gundersted Kirke kl. 16.00
Allehelgen gudstjeneste d. 3. november
Ulstrup Kirke kl. 19.30
Med efterfølgende kaffe

I Ulstrup og Gundersted kirker fejrer vi Allehelgen. På
den dag mindes vi vore døde, ikke fordi de var helgener,
men fordi de var kære for os.
I kirken tror vi at alle mennesker, levende som døde, er
i Guds varetægt og nærhed. I bibelen står der at Gud
ikke er Gud for døde, men for levende, for for ham er alle
levende.
Men vi er ikke som Gud. Vi mister og må savne og længes.
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Lyset er et af vore smukkeste udtryk for opstandelseshåbet. Jesus brugte det nemlig om sig selv, da han sagde:
“Jeg er verdens lys”. Derfor har lyset en helt speciel betydning i kirken og på kirkegården. Alle kirkegængere får tilbudt at tage et lys med fra våbenhuset for at sætte det på
pårørendes grav.
Hanne Petersen

Min mors død
Jeg blev for nogle dage siden bedt om at fortælle om, hvordan det er at miste sin mor.
Det er lang tid siden jeg sidst har snakket om det med
nogen, så tankerne har fløjet rundt i mit hoved lige siden
emnet blev åbnet igen.
Sidst jeg så min mor, lå hun i en kiste. Hun så fredfyldt
ud og var iklædt en smuk sort kjole, som hun også havde
båret til sit kobberbryllup. At se kisten blive lukket og
vide, at jeg aldrig nogensinde ville komme til at se min
mor igen, er til dags dato den mest forfærdelige og surrealistiske oplevelse, jeg har haft.

som hvis hun stod foran mig, og det sætter jeg stor pris
på, at min underbevidsthed kan give mig.
Noget der også virkelig kan gøre mig ked af det på min
mors vegne, er de ting hun går glip af. Hun blev bedstemor sidste år til en smuk og sund pige ved navn Silje. Silje
er en bombe af glæde og liv, og det er sådan en ubeskrivelig stor skam, at min mor og hende aldrig kommer til
at møde hinanden.
Her i år 2013 kunne mor og far også have fejret deres sølvbryllup. Min lillebror blev konfirmeret i sidste måned,
det oplevede hun heller ikke. Især det med at min lillebror
kun var 8 år, da hun døde, synes jeg er sørgeligt. En ting
er, at han ikke kan huske hende ligeså godt som os andre,
en anden ting er, at hun ikke oplever, hvilken dreng han
er vokset op til at blive. Han er bare så suveræn dygtig til
så meget og et af de bedste mennesker,
jeg kender.

Jeg var 16 år gammel, da min mor døde en julenat. Hun
havde været syg med knoglemarvskræft i en lang periode,
og til sidst vidste vi godt, det kun var et
spørgsmål om tid, før hun forsvandt.
Der var en præst tilknyttet sygehuset,
og hun snakkede en del med min mor
og os. Hun fungerede på en måde som
en psykolog. Derfor nåede vi at få snakket om døden og andre svære emner
med min mor, før det var for sent. Jeg
ved ikke, om man kan være forberedt på
"Jeg glemte hele tiden Tiden
døden, men de samtaler med præsten
– men jeg har husket den siden".
hjalp på sin egen måde.
En gang troede jeg aldrig, jeg kunne vænne mig til, at min
mor ikke var her mere. Nu står jeg her fem år senere og
har tilpasset mig et liv uden en mor i min hverdag. Jeg
savner hende – bare at skulle skrive om hende, gør det
værre. Men mit afsavn har også ændret sig med tiden. Det
er ikke så konstant, som det var i starten, nu kommer det
mere i bølger. Det gør stadigvæk ondt, og jeg længes efter
hun var hos os, men savnet knækker mig ikke på samme
måde. Nu mindes jeg hende mere og har affundet mig
med, at det tætteste jeg kommer på hende nu, er i mine
drømme. Der kan hun til gengæld virke ligeså virkelig,

Nogle måneder før mor døde, malede
jeg et billede af hende. Min far byggede
et stort lærred til mig, og så kom resten
af sig selv. Min mor er skikkelsen i midten, og så vil jeg egentlig ikke fortælle så
meget mere om det andet end: Nogen
siger, at kunst er en løgn, som får os til
at se sandheden.
Charlotte Pedersen, Hvilsom

Afsked med Birgit Lundholm Jensen
Et kedelig begreb, nemlig ”NN” er igen dukket op i vores
kirkeblad. Dette skyldes, at i skrivende stund har Birgit
Lundholm Jensen fået embede i Hune. En stor tak til
Birgit, vi vil alle savne hende og de kan glæde sig i Hune
sogn. I august bliver stillingen som 1/2 hjælpepræst i
Ulstrup-Gundersted sogne slået op. Forhåbentlig får vi
hurtigst muligt ansat en ny præst. Den nye præst vil stå
for de tjenester og arrangementer der står ”NN” på.
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Arrangementer
Konfirmand indskrivningsgudstjeneste i Ulstrup Kirke
søndag d. 1. september kl. 11.00

I år vil den kommende konfirmandundervisning starte
med en fælles gudstjeneste. Efter gudstjenesten kan konfirmanderne blive indskrevet til konfirmation. De skal
medbringe deres dåbsattest, gerne i kopi.
Jeg vil derefter kort gennemgå undervisningsprogrammet og undervisningsmaterialer for konfirmander og
forældre.
Selve undervisningen starter onsdag d. 4. september kl.
8.00 – 9.30 i sognehuset.
De kommende konfirmander vil få nærmere besked med
posten i august.
Sognekoret
begynder igen efter sommerferien i Sognehuset
onsdag aften d. 4. sept.
kl. 19.30 til 21.30

Alle som har lyst til at synge
er velkomne.
Kontakt organist Henny
Isaksen tlf. 40 71 45 04 for
yderligere oplysninger.

Høstgudstjeneste
søndag d. 6. oktober

I år vil vi lave høstgudstjeneste i børnehøjde i Ulstrup
kirke. Bl.a. vil byens børn
blive inviteret til at pynte
kirken inden gudstjenesten.
Kl. 11.00 i Ulstrup Kirke
v/ Hanne Petersen
Kl. 14.00 i Gundersted Kirke
v/ Hanne Petersen
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Kirken vil være festligt pyntet. Alle er velkommen til at
medbringe afgrøder fra høsten, det kan være agurker fra
drivhuset, gulerødder eller asier fra haven eller æbler fra
træerne, syltetøj på glas eller hvad man nu lige har.
Efter gudstjenesten går vi over i multihuset og hygger os
med kaffe og æblekage.
De medbragte afgrøderne fra kirken vil blive solgt til
højestbydende efter kaffen.
Spis – syng sammen aften
torsdag d. 10. oktober 18.00 Ulstrup Sognehus

Vi vil gentage succes fra foråret med fællesspisning og
derefter fællessang.
Pris 50 kr.
Tilmelding Henny Isaksen tlf. 40 71 45 04.

Markedsgudstjeneste

4

søndag d. 22. september kl. 9.30

BUSK gudstjeneste

Denne weekend fester hele byen. Alle byens foreninger
deltager i markedsfesten på den ene eller anden måde.
Det gør menighedsrådet også. Vi holder derfor søndagens gudstjeneste i Markedshallen. Efter gudstjenesten
er der gratis kaffe og rundstykker.

søndag d. 27. oktober kl. 11.00 i Ulstrup Kirke

BUSK står for Børn, Unge, Sogn og
Kirke. Det vil være en rigtig familiegudstjeneste i samarbejde med FDF
for børn og voksne i alle aldre.
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Arrangementer
Allehelgens gudstjeneste
søndag d. 3. november
Kl. 16.00 i Gundersted Kirke
Kl. 19.30 i Ulstrup Kirke
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Denne dag vil navnene på dem der er døde, begravet eller
bisat i sognene siden Allehelgen sidste år, blive læst op.
Der udleveres lys som pårørende kan sætte på gravene
efter gudstjenesten.

1. søndag i advent
Familiegudstjeneste
i Gundersted Kirke
søndag d. 1. december kl. 14.00

Vi fejrer kirkeårets begyndelse den 1. søndag i advent.
Det er også dagen, hvor det første adventslys bliver tændt
og forventningens tid starter. Vi begynder i kirken, hvor
sognekoret vil deltage.
Efterfølgende er der hygge med æbleskiver og gløgg i
multihuset og slikposer til børnene.

Meditation
Meditation har gennem mange år ikke fyldt meget i det
folkekirkelige liv, men begynder nu så småt at dukke op
og vinde frem flere steder.
I kristendommen har vi en lang erfaring at trække på,
som bl.a. går tilbage til middelaldermystik såvel som til
klosterlivet med dets bønspraksis.
Også i dag har vi dog brug for at trække os tilbage for at
finde ro og stilhed.
Vi lever i en verden som hylder det udvendige, og mange
oplever i dag et pres fra mange sider, som kan være svært
at honorere. Ikke mindst om tiden aldrig kommer til ro,
fordybelse, stilhed og eftertænksomhed.
Retræte kan kort beskrives som opøvelse i meditation.
Her vil vi bruge dén form for meditation, som hedder
centrerende bøn. Det er en praksis, som bl. a fremføres af
Thomas Keating. En måde at finde ro, fred og at mærke
sig selv og Gud.
Kirkens meditative praksis har sin rod i Jesu visdomsord:
Når du vil bede, så gå ind i dit kammer og luk din dør og
bed til din fader, som er i det skjulte. Og din fader, som
ser i det skjulte, skal lønne dig.
Sammen vil vi nysgerrigt begive os ud på denne rejse, og
se, hvad vi oplever, når der bliver fred til at lade opmærksomheden blive indadvendt.
Er du hårdt presset teenager forælder, fylder arbejdet for
meget, myldrer hovedet af alt, hvad du skal nå, har du en
fornemmelse af, at det kan være anderledes, så er meditation måske noget for dig!
Meditation er en måde at finde fred og møde sig selv og
Gud.
Der vil være guidet meditation i Skivum Kirke
kl. 16.15. følgende torsdage:
d. 26. september
d. 10. oktober
d. 24. oktober

d. 7. november
d. 21. november

Ring og hør nærmere
og for tilmelding.
Mette Holmstrøm 98 66 62 82
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Kirkelige handlinger
DÅB:

28.03.2013
Laurids Overvad Rubæk

21.04.2013
Mille Ryberg Norup

09.06.2013
Pixie Overgaard Larsen

VIELSE:

✝
BEGRAVELSER:

08.05.2013
Harry Osvald Knudsen
29.05.2013
Henning Jens Lorenzen
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15.06.2013
Janie Samuelsen
og Brian Næsbye Otte

16.03.2013
Jinky S. Janas
og Hartvig Bruno Mikkelsen

30.03.2013
Anne Kirstine Jensen

Sognevejviser

Opslagstavlen

Sognepræst:
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.
Kirkesanger:
Karl Martin Andersen
Tlf. 98 66 32 13
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Organist:
Henny Isaksen
Tlf. 40 71 45 04

Sidste frist
for indlevering
af indlæg til menighedsbladet er:

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

fredag den 25. oktober 2013

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

til Inge Myrup Hansen,
Hans Egedes Vej 241, 9600 Aars
email: ingemyrup@gmail.com

FDF Hornum
Formand
Hanne Holst Pedersen
Bjørnstrupvej 2
Mobil 50 70 97 61
Mødetider se:
www.fdf.hornum.dk

Sognekor
Sognekoret øve
r
hver onsdag afte
n
fra k l. 19.30 til
21.30
Hvis nogen skulle
ønske at være m
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Henny Isaksen til
på
telf. 40 71 45 04

Besøg af præsten

Kirkebil
Ki
k bi

Ønsker man præstens besøg, eller er man som
pårørende, nabo eller ven, bekendt med at en person – f.eks. i forbindelse med hospitalsindlæggelse
– ønsker præstens besøg, er man altid velkommen
til at kontakte præsten.

Kirkebil kan bestilles til alle gudstjenester
i Ulstrup og Gundersted sogne.
Ring til Cimbrerbilerne, Aars 98 62 33 00
Kirkebilen kan køre helt op til kirkedøren
i Ulstrup Kirke for gangbesværede.

Hold dig opdateret på:

hornumogomegn.dk • gundersted.dk
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Dato

Ulstrup

Gundersted

Præst

Altergang

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

4. august

10. s.e. trin

9.00

---

Mette Holmstrøm

11. august

11. s.e. trin

---

9.30

Hanne Petersen

18. august

12. s.e. trin

9.30

---

N.N.

25. august

13. s.e. trin

---

19.30

Mette Holmstrøm

---

Hanne Petersen

11.00

1. september

14. s.e. trin

8. september

15. s.e. trin

---

9.30

Hanne Petersen

15. september

16. s.e. trin

9.30

11.00

N.N.

22. september

17. s.e. trin

---

Hanne Petersen

29. september

18. s.e. trin

11.00

---

Mette Holmstrøm

19. s.e. trin

11.00 Høst

14.00 Høst

Hanne Petersen

13. oktober

20. s.e. trin

9.30

---

N.N.

20. oktober

21. s.e. trin

---

11.00

Jari Tollestrup Jensen

27. oktober

22. s.e. trin

11.00 BUSK

---

N.N.

6. oktober

3. november

Allehelgen

Konfirmandindskrivning

9.30
Markedsgudstjeneste

19.30

16.00

Allehelgen

Alle Helgen

24. s.e. trin

9.30

---

17. november

25. s.e. trin

11.00

9.30

Hanne Petersen

24. november

Sidste søndag
i kirkeåret

9.30

---

N.N.

1. søndag i advent

9.30

14.00
Aars Bogtryk & Offset · 98 62 17 11

kl. 14.30

Tirsdag d. 1. okt.

10. november

familiegudstjeneste

Tirsdag d. 3. sept.

2013

Hanne Petersen

N.N.

1. december

Plejehjemsgudstjeneste
på Ulstruplund

Hanne Petersen

2013

kl. 14.30

