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Valg til menighedsrådet
i november 2016
Til november 2016 slutter en fireårig periode for medlemmer af menighedsråd. Såfremt der melder sig flere
interesserede end der er plads til i et råd, afholdes der
menighedsrådsvalg.
Til september afholdes der orienterings- og opstillingsmøde til menighedsrådene rundt omkring i Danmark.
Formanden for Ulstrup-Gundersted menighedsråd,
Hans Frederiksen skriver i denne udgave af kirkebladet
om, hvordan det er være medlem af et menighedsråd.
Hvad laver et menighedsråd?
Var jeg blevet spurgt for fire år siden, var svaret: Holder
møder omkring kirkens drift.
For godt tre år siden, da der var valg sidste gang, blev jeg
spurgt om ikke det var noget for mig at komme i menighedsrådet. Jeg lod mig indvillige i det og sagde ja, med
den tanke at nogen skulle da være i menighedsrådet, og
de fleste ved også at ingenting kommer af sig selv, ud
over lommeuld.
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Valget blev overstået og så kom konstitueringen til menighedsrådet, hvor jeg så frem til at få en plads bagerst i rækken, så var der tid til at finde ud af hvad der var sagt ja til,
men sådan gik det ikke. Formandsposten skulle besættes
og der blev peget på mig, og jeg sagde ja til posten med
den tanke inden i mig selv, hvordan skal det dog gå med
alt det nye som stod forude.
Menighedsrådsarbejde er et spændende og til tider
udfordrende hverv, på lige fod med alt andet bestyrelsesarbejde i forskellige fritidsklubber.
Kirken, kirkegården, sognehuset samt andre ting, som
har tilhørsforhold til kirken er måske i det daglige bare
noget der er der, når vi har brug for det.
Menighedsrådet dækker både Gundersted Kirke og

Ulstrup Kirke, og der er fælles ledelse og personale.
Menighedsrådet er delt op i udvalg, som skal tage sig af
hvad der nu ligger under det pågældende udvalg.
Formand, næstformand, kontaktperson for personale,
kir
keværge, kirkegårdsudvalg, præstegårdsudvalg,
bladudvalg, bestyrelsespost i FDF, kasser, aktivitetsudvalg. Posterne er nævnt i vilkårlig rækkefølge og alle
poster er lige.
Der er en regnskabsfører, som er lønnet uden for
menighedsrådet, men det er også en meget stor post,
som ikke hvilken som helst kan påtage sig. Resten
kører på frivillig basis.
Meget af være stolt af

Gundersted og Ulstrup sogne har meget at være stolte af.
Prøv bare at tænke på hvordan at både kirkerne, kirkegårdene og sogne huset altid er klar til at modtage sognenes
indbyggere, både når det gælder sorg og glæde. Som formand kan jeg kun være stolt af vores to kirker og tilhørende personale, som er meget dynamiske, fleksible og
fantastiske til at varetage enhver opgave, som kommer.
Personalet har bestemt også udfordringer i hverdagen,
men de bliver løst på bedste måde for helheden. Menighedsrådet har den udfordring at sørge for at personalet
har de optimale arbejdsbetingelser, som gør at det er
skønt at tænke på dagen i morgen.
Til efteråret står alle i valgposition, der skal vælges
menighedsråd, her bliver der mulighed for at nye kan
prøve kræfter som menighedsrådsmedlem.
Der bliver en mødeaften til efteråret, hvor alle kan møde
op for at høre mere om, hvad det vil sige at sidde i et
menighedsråd.
Med venlig hilsen
Hans Frederiksen, formand

lingslokaler og kulturinstitutioner, ligesom organisationer, foreninger, kirker og mange andre vil byde på debat,
samtalesaloner, events, workshops og musik i telte rundt
omkring på byens pladser. Man kan kalde festivalen en
slags kirkernes folkemøde. Der vil være oplevelser for alle
sanser, for alle aldersgrupper og for alle nysgerrige sjæle.
Fra tidlig morgen til sen aften.
Du kan læse mere om Himmelske Dage på www.facebook.dk/himmelskedage og på www.himmelskedage.dk.
Himmelske Dage
Kunne du tænke dig at ligge i en himmelseng i det indre
København, at komme til en gudstjeneste med nyskrevne tekster og nykomponeret musik, at tage dit barn eller
barnebarn med til babysalmesang eller høre en nonne
fortælle om klosterlivet eller noget helt femte, så kom til
København i Kristi Himmelfarts ferien fra den 5. til den
8. maj i år. København vil summe af liv, når den store kirkelige festival ”Himmelske Dage”, løber af stablen.

Himmelske Dage er en fast tilbagevendende dansk
kirkebegivenhed, som af nogen sikkert vil være kendt
som Danske Kirkedage. Det holdes hvert tredje år og
hver gang i en ny by. Her i 2016 er festivallen henlagt til
hovedstaden, og her har man valgt, at give arrangementet
navnet ”Himmelske Dage”. Det er festivalens ambition
at udforske og debattere, hvilken rolle tro, kirke, kristendom og religion spiller og spiller i fremtidens samfundsog kulturliv, såvel som for den enkelte borger.
Festivalen er et overflødighedshorn af aktiviteter, der
alle foregår i Indre By i København, som udgøres af den
gamle middelalderby. Nytorv er centrum for de store
fællesarrangementer og koncerter med både kendte og
nye navne. Men der vil samtidig være masser af arrangementer, at på opdagelse i, rundt i byens kirker, forsam-

Tak til minikonfirmanderne!

3. klasse har nu fået besøgt Hornum-Ulstrup Kirke
2 gange om ugen her i vinter/ foråret 2016.
Vi har forsøgt at nå en masse: Gå på skattejagt, lære
sange, høre om orgelet, se kirken og kirkegården,
kravle i klokketårn, lytte til historier. Men tiden går
bare alt for hurtigt!
Tak for denne gang! Det har været dejligt at lære jer
at kende.
Kærlig hilsen fra Inge Frandsen
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Arrangementer
Gundersted Kirke

Ulstrup Kirke

Hit med salmen!
Tirsdag, den 5. april,
kl. 17.00

Stillegudstjeneste
Tirsdag, den 26. april,
kl. 17. 30-18.00

Ønsk en salme
og syng med.
Servering af kaffe og kage.

Velkommen til en halv
time til ro, eftertanke og
stilhed med salmesang
og gode klange.

Orgelindvielse i Gundersted Kirke
Søndag, den 10. april, kl. 14.00

Alle er
velkomne !

Efter en del tekniske problemer er
orgelet i Gundersted nu blevet klar til indvielse.
Organist Anne Elisabeth Appel vil præsentere orgelet på
bedste vis!
Andre arrangementer
Sognehuset i Hornum
Samtale omkring en salme
Lørdag, den 16. april, kl. 9.30

Del en erfaring, et synspunkt, en oplevelse med hinanden omkring dagens salme, som jeg vælger.
Der kræves ingen forudsætninger.
Alle er velkomne til denne udvidet form for formiddagskaffe!
Venlig hilsen
Inge Frandsen

God påske
og pinse
4

Musikgudstjeneste med Sang Klang
Søndag, den 8. maj, kl. 19.30

Servering af kaffe efter gudstjenesten.
Alle er velkomne!
Sang for de mindste
– i Ulstrup Kirke

Musikalsk legestue for
børn i alderen ½ - ca.
3 år.
Legestuen giver barnet sans for rytme og
sang samt fortrolighed med kirkerummet. Forældre på barsel er også velkomne.
Alle gange
kl. 9. 30

Tirsdag, den 12. april
Tirsdag, den 10. maj
Tirsdag, den 14. juni

Siden sidst
– af Hanne Petersen

Vinteren er er den mørke tid. Vi tænder levende
lys for at skabe lidt hygge. Lyset har også spillet en central rolle i flere gudstjenester i løbet
af vinteren.
Menighedsrådet har indkøbt lanterner til kirkerne, således hele vejen op til kirkerne kan
oplyses af levede lys til særlige arrangementer i den
mørke tid.
De var i brug til Allehelgen, hvor der under gudstjenesten blev tændt et lys for alle dem, vi mistet inden for
det sidste år.

lavede deres eget bud på
en kyndelmissegudstjeneste bundet op om Jesu ord:
”Jeg er verdens lys”
De tog ejerskab af opgaven og fik sammensat en
meget fin gudstjeneste,
hvor alle havde opgaver.
Nogen skrev ind- og udgangsbøn
og kirkebøn. Andre sprang ud i
at skrive prædiken. En gruppe arbejdede med modsætningerne lys og mørke og lystænding.

På Luciadag d. 13. december gik 5. klasse i Luciaoptog
i Ulstrup Kirke. Luciabruden havde en krone med 4
levende lys på hovedet og resten have et levende lys i
hænderne. De var meget dygtige til at synge og gjorde
det virkeligt flot.
Konfirmanderne havde en temadag i januar, hvor de

Kirkelige handlinger
Konfirmation i Ulstrup Kirke søndag d. 24. april kl. 11.00.
Der er mulighed for at aflevere telegrammer i kirken på selve dagen kl. 11.00 -11.30

Cindie Mie Christensen
Nichlas Hedegaard Frederiksen
Signe Holm Jakobsen
Andreas Møller Michelsen
Fie Møller Majgaard Larsen
Sebastian Viborg Møller
Signe Høeg Roersen Nielsen
Sørens Emil Nøhr Nielsen

Marcus Sørensen
Ida Tolbod
Emil Skadborg Albrechtsen
Frederik Kjær Pedersen
Kasper Lemvig Andersen
Mille Beck Andersen
Nicoline Bjerre Christensen
Alexander Blichfeldt Højgaard

Pernille Johansen
Lasse Nielsen
Mikkel Krzyrosiak Pedersen
Kasper Smidt Svandsen
Aron Malik Filemonsen Sørensen
Benjamin Jensen
Rikke Pinstrup Sørensen
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Kirkelige handlinger
Ulstrup Kirke – Vielse:

Ulstrup Kirke – Vielse:

Ulstrup Kirke – Dåb:

Ulstrup Kirke – Dåb:

06.02.2016
Heidi Jul Jakobsen og
Jakob Jul Jakobsen

26. 02. 2016
Inge Lemming Jensen og
Leif Jensen

13.12. 2015
Malthe Brændstrup Rask
Silas Brændstrup Rask

20.12.2015
Mads Werner Nielsen

Ulstrup Kirke – Dåb:

Ulstrup Kirke – Dåb:

Ulstrup Kirke – Dåb:

✝
Begravelser:
Ulstrup Kirke

26.11. 2015
Erik Blok Madsen
17.12. 2015
Annemette Lemvig
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17.01.2016
Laura Villaume Noordzij

17.01. 2016
Noah Sams Klitgaard

06.03. 2016
Mikkel Emilio
Sønder Larsen

Gundersted Kirke

14.11. 2015
Kristian Dahl

Sognevejviser
Provst 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
Sognepræst 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
E-mail: appel@liengaarde.dk

Kirkesanger Karl Martin Andersen
Tlf. 98 66 32 13
E-mail:
karlmartin.andersen@gmail.com
Graver, Ulstrup
Marianne Stenberg Poulsen
Mobil 20 44 38 01
E-mail:
hornumulstrupkirke@gmail.com
Graver, Gundersted
Keld Engemand
Mobil 30 30 14 52
E-mail: gunderstedkirke@gmail.com

Menighedsrådsmedlemmer:
Mogens Holm
Hans Frederiksen
kirkeværge
formand, tlf. 98 66 26 00
Keld Østergaard
næstformand

Bente Vigsø Nielsen
kasserer

Lisbeth Myrup
kontaktperson

Toft Kristensen
formand for
kirkegårdsudvalg

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

Mødetider se:
www.fdf.hornum.dk

Besøg af præsten
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.

Hold dig opdateret på:

hornumogomegn.dk • gundersted.dk
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Dato
24.
25.
27.
28.
3.
5.

marts
marts
marts
marts
april
april

Skærtorsdag
Langfredag
Påskedag
2. påskedag

10. april
17.
22.
24.
26.
1.
5.
8.
15.
16.
22.
29.
5.
12.
19.
26.
3.
10.
17.
24.
31.
7.

april
april Bededag
april
april
maj
maj Kr. Himmelfartsdag
maj
maj Pinse
maj 2. pinsedag
maj
maj
juni
juni
juni
juni
juli
juli
juli
juli
juli
august

Ulstrup

Gundersted

9.30
11.00 Liturgisk
9.30
9.30
11.00
---

11.00
--11.00
--9.30
17.00

Præst
Hanne Petersen
Hanne Petersen
Inge Frandsen
Inge Frandsen
Inge Frandsen
Anne Elisabeth Appel

Hit med salmen
Syng med og ønsk en salme

9.30

14.00

Hanne Petersen

Indvielse af orgel
(ikke gudstjeneste)

Inge Frandsen
11.00
--Hanne
Petersen
9.30
11.00
Hanne
Petersen
11.00 Konfirmation
--Inge Frandsen
17.30 Stillegudstjeneste
--Inge Frandsen
--9.30
Inge Frandsen
9.30
11.00
Hanne Petersen
19.30 m. sangklang
--Inge Frandsen
9.30
11.00
Vitskøl Kloster kl. 11.00 Biskop Henrik Stubkjær prædiker
Hanne Petersen
9.30
--Inge Frandsen
11.00
9.30
Inge Frandsen
9.30
--Hanne
Petersen
--9.30
Inge Frandsen
9.30
--Hanne
Petersen
--9.30
Hanne
Petersen
11.00
--Hanne Petersen
--9.30
Jari Tollestrup
9.30
--Jari Tollestrup
--11.00
Jari Tollestrup
19.30
--Mette Holmstrøm
--11.00

Kirkebil
Kirkebil kan bestilles til alle gudstjenester i Ulstrup og Gundersted sogne.
Kirkebilen kan køre helt op til kirkedøren i Ulstrup Kirke for gangbesværede.
Aars Bogtryk & Offset · 98 62 17 11

R ing til
ne
Cimbrerbiler
0
0
3
3
2
6
98

Altergang

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

Til nogle af gudstjenesterne vil
der være ekstra
musikledsagelse.

