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Kirkeåret og de liturgiske farver,
i anledning af Gundersted Kirkes nye messehagel
Vær velkommen, Herrens år (advent)

Vær velkommen, Herrens år (nytår)

Mel.: A.P. Berggreen 1852

Mel.: A.P. Berggreen 1852

1. Vær velkommen, Herrens år,
og velkommen herhid!
Julenat, da vor Herre blev fød,
da tændte sig lyset i mørkets skød.
Velkommen, nytår, og velkommen her!

1. Vær velkommen, Herrens år,
og velkommen herhid!
Sandheds Gud! lad dit hellige ord
oplive, oplyse det høje Nord!
Velkommen, nytår, og velkommen her!

4. Vær velkommen, Herrens år,
og velkommen herhid!
Herrens år med vor Guds velbehag
nu bringer os glæde hver Herrens dag.
Velkommen, nytår, og velkommen her!

4. Vær velkommen, Herrens år,
og velkommen herhid!
Fader-Gud! os til glæde og gavn
nytåret henskride i Jesu navn!
Velkommen, nytår, og velkommen her!

Dansk adventssalme (1556).
N.F.S. Grundtvig 1849
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Disse to salmer handler begge om
NYTÅR! Den første om det kirkelige
nytår (Advent), der tager sin begyndelse 1. søndag i advent og varer frem
til næste års 1. søndag i advent. Og
dette Kirkelige Nytår tæller alle de
søndage, højtider og særlige helligdage, der er derimellem. Kirkeåret har også farver, alt efter
hvilken søndag, højtid eller helligdag det er.
Den anden salme, der også begynder med ordene: Vær
velkommen Herrens år – har Grundtvig digtet med forlæg i adventssalmen, som indleder kirkeåret.
Og det har han gjort for at fortælle, at selvom kirken har
sit eget nytår! og kirkeår, så er det såkaldt ”verdslige” år
med de tolv måneder også et Herrens år! Gud er med os
alle dage indtil verdens ende, fortæller evangeliet, derfor
er alle de dage, der er i kalenderåret også Guds dage. Vi
siger blot ikke længere: ”I det Herrens år 1897” – sådan

N.F.S. Grundtvig 1849

som man gjorde det engang. Det var dengang, hvor verdensbilledet så anderledes ud – og Gud ikke var kommet
ud på et ”sidespor” i forhold til verden og dens historie.
Men selvom vi ikke længere skriver eller siger: ”I det Herrens år 2013” – så er det evangeliets ord, at Gud stadig er
med i verdens og historiens gang og deler vore livsvilkår
– dag og nat – året rundt til evig tid.
Kirkeåret og dets farver

Som det ses af nedenstående billede af Gundersted Kirkes nye messehagel, har den mange farver i sig – den
hvide/lyse, den røde, den grønne, den violette og guldfarve på forsiden rundt om korset. Alle disse farver hører
til på forskellige højtider, søndage og helligdage i løbet af
året – Og Messehagelen kan derfor bruges på alle tider i
kirkeåret, fordi alle kirkeårets farver er i den. Det betyder
også, at Gundersted Kirke ikke behøver flere messehageler i hver sin farve. Mange kirker har ofte, (hvis de har

pe
penge
til det) både en hvid,
een grøn og en lilla/violet
messehagel.
Farvernes symbolik

Den hvide farve er glædens
farve, den symbolid
serer
ser sejr og renhed. Bruges
blandt
bland andet i julen og påsken.
Den viol
violette/lilla farve symboliserer: ånd, alvor, passion og anger. Den bruges i bods og
fastetiderne; Advent, søndag Septuagesima til Midfastesøndag (Fastetiden), Palmesøndag og på St. Bededag.
Den røde farve bruges kun få gange om året til pinse og 2.
juledag. Den røde farve symboliserer Helligånden, (der
viste sig som ildtunger over disciplene) og den viser hen
til alle, der er døde for troen og Jesu skyld. (Martyrer)
Den sorte farve bruges kun langfredag og symboliserer
sorgen og mørket i forbindelse med Jesu død.
Og så har vi den grønne farve, som tæller mange dage
i kirkeåret. Grøn står for liv, vækst og håb. Og i kirkens
sammenhæng også for åndelig vækst: at man kan få indsigt og viden om troen, og derved kan blive mere og mere
bevidst om, hvad det er man tror på. I den grønne tid,
som kaldes trinitatistiden, hører vi da også om Jesu liv,
død og opstandelse i evangelieteksterne, så vi i den tid
netop lærer om, hvad der er troens indhold.
Guldfarven symboliserer ofte hellighed. På kunstværker, hvor Kristus er afbildet, har han ofte en guldglorie
rundt om hovedet, som symbol på sin guddommelighed
og hellighed. Guldfarven symboliserer også det evige lys,
Guds herlighed
ogg magt.
g
g
Birgit Lundholm

Messehagelen i Gundersted Kirke
Messehagelen er lavet af Bente Svendsen, hun bor på en
gård nær Skibsted. Her arbejder hun med at kreere og sy
tøj, reparere tøj, undervise og laver alle de sjove ting, hun
kan finde på: poser af lynlåse, kniple, strikke, applikation, børnetæpper og meget mere.
Det havde længe været et ønske med en ny hvid messehagel i Gundersted Kirke og undervejs kom det på tale at
lave en ”multihagel”, som havde alle kirkeårets farver i sig.
Det blev besluttet, at det også ville være fint at få en himmerlænding til at skabe den. Derfor blev Bente Svendsen
kontaktet.
Hun kom på besøg i kirken, kikkede farver og især hvad
vi havde af symboler i kirken.
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Det smukke kors, der er foran på hagelen er ”fundet” på
vores bænke. Undervejs kom det frem, at det også var et
ønske, at den nye stenskulptur udenfor kirken, kunne
være et motiv. Kirkeåret med de 4 farver skulle naturligvis også være på hagelen.
Der var mange andre forslag, men det endte med at Bentes forslag om at messehagelen blev indhyllet i farverne i
kirkeåret blev vedtaget. De smukke farver er nøje afstemt
efter, hvordan kirken er udsmykket.

Sådan blev det: Stenskulpturen (rygmotiv), korset (foran) og kirkeårets liturgiske farver (kanten rundt) er på den fine nye messehagel i Gundersted.
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Indvielse af messehagel
Som beskrevet af Birgit Lundholm Jensen fik Gundersted Kirke sin helt egen messehagel med udgangspunkt i
Gundersted Kirkes farver og symboler.
Det var et spændt menighedsråd der til familiegudstjenesten 1. søndag i advent første gang skulle vise messehagel
(multihagel) frem for sognets beboere.
Forud var gået en længere proces. Den gamle messehagel
var blevet skjoldet og pletvis gul i farven, så den pyntede
bestemt ikke på præsten.
Gundersted Kirke modtog tidligere en arv til udsmyk-

ning af kirken, og det var et ønske at
bruge lidt af arven på en ny messehagel, men det var ikke muligt pga.
folkekirkens regler for anvendelse
af arv.
En ny messehagel blev ved med
at spøge, og da prisen var yderst
overkommelig blev det besluttet, at
sætte arbejdet i gang.
Menighedsrådet havde flere møder
med Bente Svendsen omkring valg
af stof, tråd osv. Det færdige resultat
skulle vises til familiegudstjenesten 1. søndag i advent.
Senere var der gløgg og æbleskiver i Gundersted Multihus, hvor man også fik besøg af julemanden, som havde
slikposer med til børnene.
Her fortalte Bente Svendsen efterfølgende om tilblivelsen af messehagel, og alle kunne se og røre og stille
spørgsmål til, hvorfor slutresultatet blev, som det gjorde.
Det var det sidste større projekt som Gundersted menighedsråd fik ført ud i livet inden sammenlægningen med
Ulstrup.
En god afslutning, der bringer mange gode minder frem.
På vegne af det tidligere Gundersted Menighedsråd.
Lisbeth K.Nielsen

Konstituering af det
nye menighedsråd:

Formand: Hans Frederiksen
Næstformand:
Keld Engemand
Kirkeværge: Mogens Holm
Kontaktperson:
Lisbeth Myrup
Sekretær og kasserer:
Bent Vigsø Nielsen
Menigt medlem:
John Engelhardt Vigsø
Sognepræst: Hanne Petersen

Arrangementer
Konfirmation Ulstrup Kirke
søndag den 28. april kl. 11.00

Det vil være muligt at aflevere telegrammer i våbenhuset
mellem kl. 10.00 og kl. 11.00
Poul Back
Jacob Jensen Brødslev
Camilla Borup Christiansen
Louise Bøgh Flye
Cecillie Sander Frederiksen
Regitze Snedker Halvorsen
Patrick Matthias Jöhnk
Jesper Kvejborg Lemvig
Maria Kongsbak Mathiasen
Stine Fredberg Pedersen
Marie Bolethe Agnethe Kleist Petersen
Amanda Rask
Line Sandø Hagh Sørensen
Cecilie Nyrup Vigsø
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Forårskoncert i Gundersted Kirke
tirsdag d. 14. maj kl. 19.30

Sognekoret, som er vores eget kirkekor, synger foråret og
sommeren ind.
Der vil blive fællessalmer og et par musikstykker.
Bagefter er der kaffe og et stykke kage.
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Arrangementer

Kirkelige handlinger
ULSTRUP

Friluftsgudstjeneste 2. pinsedag
mandag den 20. maj kl. 11.00

Dåb:

Anden pinsedag er alle gudstjenester i provstiet flyttet
fra kirkerne til Vitskøl Kloster kirkeruin.
Efter gudstjenesten er der mulighed HUSK selv at et
g e no g
for at nyde medbragt madkurv.
medbrin
på
at sidde

Samtaleværkstedet om tro og liv
fortsætter til efteråret
Vi mødes fra kl. 19.00 til 21.00
i Sognehuset i Horum:

Tirsdag den 3. september.
Tirsdag den 8. oktober
Tirsdag den 5. november.
Venlig hilsen Sognepræst Birgit Lundholm

11.11.2012
Gry Hougaard
Kristensen

11.11.2012
Mercedes Kristina
Revsbech

11.11.2012
Merethe Jeppesen

03.03.2013
Julie og Mikkel Kjær

Begravelser:

06.11.2012 Henning Rudfeld Jensen
24.11.2012 Karin Elgaard Heilesen
16.01.2013 Sonja Nielsen

Nytårskollekt
– til Det Danske Bibelselskab:

Ulstrup:
200,00 kr.
Gundersted: 216,50 kr.
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GUNDERSTED
Begravelser:

13.02.2013 Kristianne Andersen

✝

Sognevejviser

Opslagstavlen

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.

s
Nørklekred
ælps ”Mother
A ktion Børnehj ødes i Sogm
Teresa” nørk lere
den tirsdag i
nehuset den an .30 til ca.
13
måneden fra kl. hyggeligt
er
er
D
kl. 16.30.
r er gang i
samvær, hvor de æklenåle.
Birgit Lundholm Jensen (halv tid)
epinde og h
Lyngvejen 46, Næsborg, 9670 Løgstør
ør strikk
Al e er
velkolm
Tlf. 51 34 15 63
Vi får kaffe og
ne!
ge.
E-mail: blj@km.dk
synger et par san
MANDAG
er sognepræsternes faste fridag.

Kirkesanger:
Karl Martin Andersen
Tlf. 98 66 32 13

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

Organist:
Henny Isaksen
Tlf. 40 71 45 04

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

Sidste frist
for indlevering
af indlæg til menighedsbladet er:
fredag den 14. juni 2013

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
k n henvendelse ed,
ka
ske
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.vesthimmerland.dk
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Dato

Ulstrup

Gundersted

Præst

Altergang

9.30

---

Birgit Lundholm Jensen

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

1. april

2. påskedag

7. april

1. søndag efter påske

11.00

9.30

Birgit Lundholm Jensen

14. april

2. søndag efter påske

---

11.00

Hanne Petersen

21. april

3. søndag efter påske

9.00

---

Mette Holmstrøm

26. april

Bededag

9.30

11.00

Birgit Lundholm Jensen

28. april

4. søndag efter påske

11.00

---

Hanne Petersen

5. maj

5. søndag efter påske

konfirmation

9.30

Hanne Petersen

9. maj

Kristi himmelfartsdag

9.30

11.00

Birgit Lundholm Jensen

12. maj

6. søndag efter påske

9.30

---

Birgit Lundholm Jensen

19. maj

Pinse

11.00

9.30

Birgit Lundholm Jensen

20. maj

2. pinsedag

26. maj

Trinitatis

konfirmation

11.00

Friluftsgudstjeneste Vitskøl kl. 11.00
9.30

---

Hanne Petersen

2. juni

1. søndag efter Trinitatis

11.00

9.30

Hanne Petersen

9. juni

2. søndag efter Trinitatis

9.30

---

Birgit Lundholm Jensen

16. juni

3. søndag efter Trinitatis

11.00

9.30

Hanne Petersen

23. juni

4. søndag efter Trinitatis

9.30

---

Birgit Lundholm Jensen

30. juni

5. søndag efter Trinitatis

11.00

9.30

Birgit Lundholm Jensen

7. juli

6. søndag efter Trinitatis

9.30

---

Hanne Petersen

14. juli

7. søndag efter Trinitatis

---

11.00

Hanne Petersen

21. juli

8. søndag efter Trinitatis

19.30

---

Jari Tollestrup Jensen

28. juli

9. søndag efter Trinitatis

---

9.30

Jari Tollestrup Jensen

10. søndag efter Trinitatis

9.00

---

Mette Holmstrøm

4. aug.

Aars Bogtryk & Offset · 98 62 17 11

Plejehjemsgudstjeneste
på Ulstruplund
Tirsdag d. 7. maj

2013

kl. 14.30

Tirsdag d. 4. juni

2013

kl. 14.30

