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TAK, ANNE-MARIE…!

Alting har en tid, som Anne-Marie 
skrev i sidste kirkeblad.

Nu er det tid at sige farvel til dig – vores 
sognepræst siden december 1994 – 21 
år er det blevet til.
 
Anne-Marie Damsgaard Ditlev er den 
27. sognepræst i Voldum siden reforma-
tionen i 1536 og den 4., som jeg har 
kendt gennem mine nu 55 år! Og så 
er du den første kvindelige sognepræst 
i Voldum og Rud – jo jo, ligestillingen 
havde også indtaget Voldum og Rud 
Sogne i 1994.

·  Axel Pedersen fra 1953 til 1974 – 21 år 
som sognepræst – ham er jeg døbt og 
konfirmeret af.

·  Poul Erik Tranholm Pedersen fra 1975 
til 1984 – 9 år.

·  Jørgen Kjærgaard fra 1985 til 1994 – 
også 9 år – han viede min hustru Lene 
og jeg.

·  Fra 1994 og indtil nu har det så været 
Anne-Marie, der har været sognepræst 
her i vores to sogne – og som jeg har 
arbejdet sammen med i menighedsrå-

det gennem 7 år, heraf de sidste 2 som 
formand.

Sjovt nok var det min far Knud Torstens-
son, der var formand for Voldum Menig-
hedsråd, da du tiltrådte; og nu er det så 
mig, der skal tage afsked med dig og din 
familie – ringen er sluttet. 

Jeg vil gerne her på side 2, hvor du gen-
nem årene har beriget os med mange 
kloge og smukke ord, takke dig, Anne-
Marie, for dit virke her i Voldum og Rud 
gennem 21 år.

Jeg kan ikke her redegøre for alle de 
gode oplevelser, du med din personlig-
hed og dit nærvær har givet Voldum og 
Rud Sogne gennem årene, men jeg prø-
ver alligevel: De engagerede gudstjene-
ster, de smukke begravelser, de festlige 
bryllupper, konfirmationerne (præcis 
300 teenagere har du konfirmeret!), 
gode tiltag for sognets ældre (i mange 
år Mødested i præstegården) – og din 

naturlige flair for sognets yngste med 
børne- og familiegudstjenester og week-
ender for i alt 161 juniorkonfirmander. 
Sidst, men ikke mindst, to af dine ”hjer-
tebørn”, hvor du på hver sin måde har 
formået at få Guds ord ud i naturen og 
ud i ”det virkelige” liv: pilgrimsvandrin-
ger (10 vandringer) og retræter (16 stk.!). 

Nu er det jo ikke bare dig, der forlader 
os; to af vores faste kirkegængere forlader 
os jo også sammen med dig: Søren og Ja-
cob, din mand og din søn. Nu håber jeg 
I finder et rigtig dejligt sted, hvor du og 
familien kan nyde dit otium – og som du 
selv skriver, så vil jeres bil nok ind imel-
lem køre en tur ”hjem” til Voldum…!

På menighedsrådets vegne
Gert Torstensson
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INDBYDELSE
I anledning af sognepræst Anne-Marie Damsgaard Ditlevs  

afgang indbyder vi alle til

AFSKEDSGUDSTJENESTE
i Voldum Kirke

Søndag den 3. januar 2016 kl. 11.00

med efterfølgende

AFSKEDSRECEPTION
i Voldum-Hallen kl. 13-15.

Vi håber at se rigtig mange til denne festlige, men også vemodige dag.

Med venlig hilsen
Voldum-Rud Menighedsråd



2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008

MINDER FRA 21 GODE ÅR



1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015



6 KirKeblad nr 103

Kaffe skulle der til, da årets rullende sommermøde...

... en dejlig friluftsgudstjeneste i Ådalen...

...og bagefter sang voksenkoret gode høstsange

...førte os til Kaj Munks Vedersø

... og vejret var med os: solskin og varme!

Oktoberstemning på kirkegården

Så er alt parat til...

I høst havde graverne "tryllet"...

Ved familiegudstjenesten genlød kirken af "Først den ene vej..."

BILLEDER  FRA NOGLE AF SOMMERENS OG EFTERÅRETS BEGIVENHEDER
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KRISTEN SPIRITUALITET
- et samlet tilbud for hele Favrskov Provsti i 2016

Anne-Marie har de sidste mange år haft fokus på andre måder at dyrke kristendommen  
på – med pilgrimsvandringer, meditative gudstjenester og retræter som de mest synlige  

resultater. Heldigvis har Anne-Marie og menighedsrådet været aktive, så vores sogne fremover  
deltager i et nyt samlet initiativ i Favrskov Provsti, som organist Birgitte Rathje  

(fra vores samarbejdspartner Kirken i Hinnerup) står i spidsen for.

I oplægget til KRISTEN SPIRITUALITET skriver Birgitte:
Den kristne spiritualitet er ikke et nyt område indenfor kristendommen. Men søgningen er voksende.  

Derfor er det vigtigt, at folkekirken også tager spiritualiteten alvorligt. Den spirituelle tilgang er en  
anden måde at nærme sig troen på – en anden indgang til kristendommen. Fælles er ønsket om fordybelse  

– også ofte stilheden  – som for det travle hverdagsmenneske kan åbne op for at lytte til Gud.

Indtil videre er det præster og menighedsråd i fem pastorater (Grundfør-Haldum-Vitten,  
Søften-Foldby, Laurbjerg-Værum-Ørum, Houlbjerg-Granslev-Haurum-Sall og Voldum-Rud), der indgår  

i samarbejdet, hvis formål er at udvikle og koordinere emner indenfor den kristne spiritualitet. 
I første omgang via en fælles halvårlig brochure.

Forårets aktiviteter omfatter bl.a.
Pilgrimsvandringer, et medvandringsforløb med fokus på faste, meditative gudstjenester og retræter. 

I Voldum-Rud er der pilgrimsvandring fra Rud til Galten, søndag den 1. maj kl. 9.00 (se side 16).

Desuden er vi så heldige, at vores ”egen” Anne-Marie på eget initiativ  
arrangerer to retræter på retrætestedet Ådalen i 2016:

 

EFTERÅRSRETRÆTE
Mandag den 3. oktober – 

onsdag den 5. oktober 2016

FORÅRSRETRÆTE
Fredag den 8. april –
søndag den 10. april 2016

Læs mere om KRISTEN SPIRITUALITET i den brochure,
som lægges frem i kirkerne i starten af 2016.
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NYT FRA FORMANDEN
Når dette læses er vi nok blevet en lille smule klogere på, hvad foråret 2016 byder på af udfordringer.

ANSÆTTELSE AF NY SOGNEPRÆST
Det er jo nok læserne bekendt, at vi står over for at skulle ansætte ny sognepræst for Voldum og Rud Sogne,  

og jeg skrev i sidste nummer af kirkebladet (nr. 102), at processen blev igangsat i efteråret 2015.  
I starten af november udsendte vi sammen med Kirken i Hinnerup en fælles pressemeddelelse:

Præstesamarbejde Voldum-Hinnerup  
Menighedsrådene i Voldum-Rud og Hinnerup er på vej med et samarbejde omkring den præstelige betjening af  
sognene. Voldum-Rud skal have ny præst, idet sognepræst Anne-Marie Damsgaard Ditlev går på pension 
med årets udgang, og Hinnerup har sagt farvel til sognepræst Anne Mette Fruelund Andersen, der er kommet til  
Odder. Voldum-Rud Pastorat har en sådan størrelse, at det ikke vil kunne oppebære en fuldtidsstilling fremover,  
og eftersom den ledige stilling i Hinnerup er en deltidsstilling, har rådene set en idé i at gå sammen  
om en fuldtidsstilling med tjenestebolig i Voldum Præstegård.
Det er biskoppen, der skal sige god for ordningen, men det forventes, at han er med på konstruktionen, og at  
fordelingen bliver 60% præstestilling til Voldum-Rud og 40% til Hinnerup. Der ansættes en vikar i vakanceperioden.
Menighedsrådene samarbejder allerede i dag om regnskabs- og kirkebogsføring, ligesom man deles om organisten.  
Et samarbejde, der fungerer godt, og som tænkes udbygget ikke blot omkring præstestillingen, men også om den  
kirke- og kulturmedarbejder, der ventes ansat i Hinnerup. Stillingen forventes opslået i løbet af foråret. 

Det har i forhandlingerne med provst Anders Bonde været meget afgørende for menighedsrådet i Voldum og Rud,  
at den nye sognepræst får bolig i Voldum; og gerne at Voldum Præstegård bliver gennemrenoveret til en ny  

og mere moderne tjenestebolig, selvom det tidligere har været planen at sælge Voldum Præstegård for  
at bygge en ny og mere tidssvarende præstebolig. Og det ser nu ud til at dette skal lykkes!

I vakanceperioden er stiftsvikar Mogens Birk Sørensen konstitueret som sognepræst (se bagsiden).

RENOVERING AF VOLDUM KIRKE
Jeg skrev også i sidste kirkeblad, at renoveringen af Voldum Kirke ville blive påbegyndt i efteråret 2015. 

Desværre er den indvendige renovering blevet udskudt et år, da renovering af præstegården er prioriteret  
højere af Favrskov Provsti. Dog vil Voldum Kirke blive kalket i foråret 2016.

Gert Torstensson, menighedsrådsformand
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KIRKEHØJSKOLEN I FORÅRET 2016
500 ÅR MED LUTHER

I 2017 fejres reformationsjubilæet over hele verden. Da er det 500 år siden, Luther slog sine 95 teser  
op på kirke døren i Wittenberg og indvarslede et opgør med den katolske kirke. Reformationen fik en  

kolossal betydning for måden, hvorpå vi fik indrettet den danske kirke og det danske samfund.

Lørdag den 30. januar: ”LUTHER OG KVINDERNE”
Der har i det 20. århundrede været en del kritik af Luther og hans syn på kvinder, og især  

fra katolsk side har der været mange beskyldninger mod Luther og hans omgang med teologi,  
kirke og kvinder. Jeg vil se på Luthers syn på kvinder ud fra hans samtid, hvorved der fremstår et  

flertydigt billede af historien – kompleks som den og vores liv jo rettelig er.
Lektor (teologi) Else Marie Wiberg Pedersen, Aarhus Universitet

Lørdag den 27. februar: ”HVAD SIGER LUTHER OS I DAG”? 
500 års jubilæet skal selvfølgelig fejres. Men hvad er der at fejre? Er der noget, der gør danskerne  

stolte over at være lutheranere? Den lutherske reformation begynder i en protest mod nogle af den tids  
åndelige udskejelser, og af den protest vokser der en række nye kirker, der afgørende præger udviklingen i Europa.  
Nu lever vi i en global og multireligiøs virkelighed. Hvad er lutherdommens muligheder i en fremtidig global kirke?  

Og hvad betyder det lutherske for os i Danmark?
Professor (teologi) Viggo Mortensen, Aarhus Universitet

Kirkehøjskolen finder sted på Hadsten Højskole, lørdage fra 9.30-12.
Prisen for foredrag og brunch er 70 kr. pr. gang.

Tilmelding til Hadsten Kirkekontor senest kl. 12 torsdagen før: tlf. 86 98 04 25.

REJSE TIL LUTHER-LAND
Tirsdag den 17. – lørdag den 21. maj 2016

Hadsten Storpastorat planlægger en sognerejse i foråret 2016 til Luther-stederne,  
bl.a. Wittenberg, Erfurt og Eisenach. Er man interesseret i at deltage på turen,  

kan man henvende sig på Kirkekontoret i Hadsten og forhåndstilmelde sig allerede nu.

Luther på besøg i Voldum
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KALENDER FOR JANUAR, FEBRUAR OG MARTS
JANUAR

Søndag den 3. januar kl. 11.00 Afskedsgudstjeneste i Voldum Kirke (se side 3) Helligtrekonger

Søndag den 3. januar kl. 13.00 Afskedsreception i Voldum-Hallen (se side 3)

Torsdag den 7. januar kl. 10.00 Sangformiddag i Voldum Kirkehus

Søndag den 10. januar kl. 11.00 Gudstjeneste i Rud Kirke 1. s. e. h. 3 k.

Søndag den 17. januar kl. 11.00 Gudstjeneste i Voldum Kirke S. s. e. h. 3 k.

Tirsdag den 19. januar kl. 14.30 Gudstjeneste i Voldumcenteret

Søndag den 24. januar kl. 14.00 Nytårskoncert med ”Schwung” i Voldum Kirkehus (se side 12)

Tirsdag den 26. januar kl. 19.00 Salmemaraton i Voldum Kirke (se side 12)

Lørdag den 30. januar kl. 9.30 Kirkehøjskole på Hadsten Højskole (se side 10)

FEBRUAR

Tirsdag den 2. februar kl. 19.00 Kyndelmissegudstjeneste i Rud Kirke (med kirkekaffe) (se side 13)

Torsdag den 4. februar kl. 10.00 Sangformiddag i Voldum Kirkehus

Fredag den 5. februar kl. 9.30 Babysalmesang i Voldum Kirke

Fredag den 12. februar kl. 9.30 Babysalmesang i Voldum Kirke

Søndag den 14. februar kl. 11.00 Gudstjeneste i Voldum Kirke 1. s. i fasten

Tirsdag den 16. februar kl. 14.30 Gudstjeneste i Voldumcenteret

Onsdag den 17. februar kl. 14.00 Filmforestilling for skolebørn i Voldum Kirkehus (se side 19)

Søndag den 21. februar kl. 9.30 Gudstjeneste i Rud Kirke 2. s. i fasten

Fredag den 26. februar kl. 9.30 Babysalmesang i Voldum Kirke

Fredag den 26. februar kl. 17.00 Familiegudstjeneste i Voldum Kirke  (se side 13)

Lørdag den 27. februar kl. 9.30 Kirkehøjskole på Hadsten Højskole (se side 10)

MARTS

Fredag den 4. marts kl. 9.30 Babysalmesang i Voldum Kirke

Søndag den 6. marts kl. 9.30 Gudstjeneste i Rud Kirke Midfaste

Torsdag den 10. marts kl. 10.00 Sangformiddag i Voldum Kirkehus

Fredag den 11. marts kl. 9.30 Babysalmesang i Voldum Kirke

Fredag den 11. - søndag den 13. marts Weekend for juniorkonfirmander (se side 14)

Søndag den 13. marts kl. 11.00 Gudstjeneste i Voldum Kirke – Årets juniorkonfirmander medvirker Mariæ bebudelse

Tirsdag den 15. marts kl. 14.30 Gudstjeneste i Voldumcenteret

Fredag den 18. marts kl. 9.30 Babysalmesang i Voldum Kirke

Søndag den 20. marts kl. 11.00 Gudstjeneste i Voldum Kirke Palmesøndag

Torsdag den 24. marts kl. 19.00 Gudstjeneste i Rud Kirke (med kirkekaffe) Skærtorsdag

Fredag den 25. marts kl. 11.00 Gudstjeneste i Voldum Kirke Langfredag

Søndag den 27. marts kl. 9.30 Gudstjeneste i Rud Kirke Påskedag

Søndag den 27. marts kl. 11.00 Gudstjeneste i Voldum Kirke Påskedag
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KALENDER FOR APRIL, MAJ, JUNI OG JULI 
APRIL

Fredag den 1. april kl. 9.30 Babysalmesang i Voldum Kirke

Torsdag den 7. april kl. 10.00 Sangformiddag i Voldum Kirkehus

Fredag den 8. april kl. 9.30 Babysalmesang i Voldum Kirke

Søndag den 10. april kl. 9.30 Gudstjeneste i Voldum Kirke 2. s. e. påske

Onsdag den 13. april kl. 19.00 Filmforestilling for voksne i Voldum Kirkehus (se side 19)

Søndag den 17. april kl. 11.00 Gudstjeneste i Voldum Kirke 3. s. e. påske

Tirsdag den 19. april kl. 14.30 Gudstjeneste i Voldumcenteret

Tirsdag den 19. april kl. 19.00 Koncert med Favrskov Musikskole i Voldum Kirke (se side 14)

Fredag den 22. april kl. 14.00 Gudstjeneste i Voldum Kirke Bededag

MAJ

Søndag den 1. maj kl. 9.00 Pilgrimsvandring fra Rud Kirke til Galten Kirke (se side 16) 5. s. e. påske

Søndag den 8. maj kl. 10.30 KONFIRMATION i Voldum Kirke (se side 16) 6. s. e. påske

Torsdag den 12. maj kl. 10.00 Sangformiddag i Voldum Kirkehus

Søndag den 15. maj kl. 11.00 Gudstjeneste i Voldum Kirke Pinsedag

Tirsdag den 24. maj kl. 14.30 Gudstjeneste i Voldumcenteret

Tirsdag den 24. maj kl. 19.00 Sangaften i Voldum Kirkehus (se side 17)

Søndag den 29. maj kl. 9.30 Gudstjeneste i Rud Kirke 1. s. e. trin.

JUNI

Torsdag den 2. juni kl. 10.00 Sangformiddag i Voldum Kirkehus

Søndag den 5. juni kl. 11.00 Gudstjeneste i Voldum Kirke 2. s. e. trin.

Søndag den 12. juni kl. 14.00 Gudstjeneste i Voldum Kirke og sommermøde i Voldum Kirkehus (s. 17) 3. s. e. trin.

Tirsdag den 21. juni kl. 14.30 Gudstjeneste i Voldumcenteret

Søndag den 26. juni kl. 19.00 Gudstjeneste i Rud Kirke (med kirkekaffe) 5. s. e. trin.

JULI

Søndag den 10. juli kl. 11.00 Gudstjeneste i Voldum Kirke 7. s. e. trin.

Tirsdag den 19. juli kl. 14.30 Gudstjeneste i Voldumcenteret

Søndag den 24. juli kl. 9.30 Gudstjeneste i Rud Kirke 9. s. e. trin.

Søndag den 31. juli kl. 11.00 Gudstjeneste i Voldum Kirke 10. s. e. trin.

Tirsdag den 19. januar – onsdag den 24. februar – tirsdag den 15. marts – onsdag den 20. april – onsdag den 25. maj – onsdag den 15. juni.  
Der vil blive indkaldt til ekstraordinære menighedsrådsmøder efter behov.  
Alle møder afholdes i Voldum Kirkehus og starter kl. 19. Alle er velkomne.

MENIGHEDSRÅDSMØDER
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NYTÅRSKONCERT
Søndag den 24. januar kl. 14.00

i Voldum Kirkehus

med duo’en

Mads Bo Falk, violin
Anne-Marie Meineche, klaver

Velkommen til en festlig koncert.
Duoen Schwung lader igen proppen  
springe i salonen med wienermusik.

Mads Bo Falk og Anne-Marie Meineche er 
begge erfarne musikere og uddannet ved  

Det Jyske Musikkonservatorium.

I pausen serveres der champagne,  
kaffe, kransekage og frugt.

Mød op og vær med til at gøre  
denne dag til en festlig dag.

SALMEMARATON
Tirsdag den 26. januar kl. 19.00

i Voldum Kirke

Det fine initiativ, der blev omtalt i sidste kirkeblad,  
er kommet flyvende fra start med en række  

velbesøgte salmeaftener rundt i Favrskov Provsti.
Sanglysten har været stor, og samtidig  

har rigtige mange benyttet lejligheden til at  
besøge de smukke kirker og se dem i brug.

Så nu er det blevet vores tur til at tage imod, når  
Voldum Kirke tirsdag den 26. januar er 

rammen om salmebogens nr. 198 til og med nr. 221.  
Altså skal vi i januar(!) have fat i  

langfredag med mørke, dramatiske salmer som  
Jesus dine dybe vunder og Som et stille offerlam.   

Men heldigvis når vi lige at få snuset til  
opstandelsen påskedag med fire lyse salmer, bl.a.  

Krist stod op af døde og I dødens bånd vor frelser lå!

Aftenen planlægges og præsenteres af kirkesanger  
Morten Sejersen og organist Jens Morsing,  

og Birgit Kjær bidrager med dejlige fløjtetoner.

Læs mere på www.salmemaratonfavrskov.dk
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KYNDELMISSE - 
GUDSTJENESTE

Tirsdag den 2. februar kl. 19.00  
i Rud Kirke

Vi vil traditionen tro fejre kyndelmisse med 
en gudstjeneste med masser af tændte lys i 

kirken og med ekstra musikalske indslag. På 
den måde vil vi sammen fejre, at det nu atter 

går mod lysere tider.

Kyndelmisse er lysenes fest – en fordanskning 
af det latinske missa (messe) candelarum 

(lys). Fra gammel tid var det en helligdag til 
minde om Jesu fremstilling i templet 40 dage 
efter sin fødsel, og er også blevet opfattet som 

den dag, halvdelen af vinteren er gået.

I den danske sangskat er kyndelmisse  
nævnt adskillige gange bl.a. i St. St. Blichers 

”Det er hvidt herude”:

Det er hvidt herude: 
Kyndelmisse slår sin knude 

overmåde hvas og hård 
hvidt forneden, hvidt foroven, 
pudret tykt står træ i skoven 

som udi min abildgård.

FAMILIEGUDSTJENESTE
Fredag den 26. februar kl. 17.00
i Voldum Kirke/Voldum Kirkehus

Gud og gryderet, spaghettigudstjeneste, Pasta og bønner, 
Gullasch og Gud – kært barn har mange navne. Også i  
vore sogne er det nu blevet en god tradition, at vi et par 
gange i løbet af årets mørke periode har disse hyggelige  
og afslappede aftener, hvor vi er i kirken på børnenes  

betingelser – og bagefter spiser i fællesskab.

Nu vil vi atter invitere til en lille ”kirkestund” for børn, 
familier, bedsteforældre og andre barnlige sjæle…!

Efter gudstjenesten, som varer en lille time, går vi alle over i 
Voldum Kirkehus til fælles spisning og hygge.

Vi slutter, så børnene kan komme hjem og se Disney-show!

Dagens ret er SPAGHETTI OG KØDSOVS.
Prisen er 15 kr. - pengene går til Folkekirkens Nødhjælp.

Øl og vand kan købes.

Tilmelding til fællesspisning: 
Ulla Kristensen, 61 38 11 16, senest den 23. februar
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MUSIKSKOLENS
FORÅRSKONCERT

Tirsdag den 19. april kl. 19.00
i Voldum Kirke

En sikker forårsbebuder er musikskolens  
forårskoncert i Voldum Kirke. Og en  

tradition er det blevet, for siden 2001 har  
elever fra Hadsten Musikskole og (fra 2007) 

Favrskov Musikskole gæstet vores dejlige  
kirkerum med et afvekslende program af  

akustisk musik, sunget og spillet på klaver,  
guitar, violin, fløjte, klarinet mm.

For eleverne – specielt de der spiller på  
de svage og sarte instrumenter – er det en  

stor oplevelse at få lov til at optræde i  
Voldum Kirkes fantastiske akustik.

Koncerten, som arrangeres af Voldum Kirke  
og Favrskov Musikskole, varer ca. en time.

Alle er velkomne.

JUNIORKONFIMAND-
UNDERVISNING

Vi vil gerne indbyde elever fra 3. klassetrin til
juniorkonfirmand-undervisning i weekenden

Fredag den 11. - søndag den 13. marts

Vi vil på en hyggelig måde beskæftige os med det at være 
kristen og tro på Gud. Vi skal male altertavler med motiver 

fra påsken (kirkens største højtid) – vi skal udforske  
Voldum Kirke – vi skal på udflugt til Viborg Domkirke  
og se hele bibelhistorien malet på væggene – vi skal  

synge sange og salmer og meget mere.

Sammen med forældrene vil vi slutte af med en festlig  
gudstjeneste i Voldum Kirke, hvor de nymalede altertavler  

skal afsløres . Altertavlerne vil blive udstillet i  
Voldum Kirke i påsketiden.

Alle børn på 3. klassetrin i vores sogne er velkomne. Hvis du 
ikke går på Hadbjerg Skole eller Voldumegnens Friskole, så 
kontakt Morten på mortensejersen@email.dk for tilmelding.

Vi sender et præcist program/tilmelding i løbet af februar 
måned, men sæt allerede nu weekenden af.

Mange hilsner fra menighedsrådet og Morten
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PÅSKEN I VOLDUM OG RUD KIRKER
PÅSKE-ÅBENT I VOLDUM KIRKE

Voldum Kirke vil være åben alle dage fra søndag den 20. marts
til og med mandag den 28. marts – alle dage fra kl. 10 til 19.

Læg vejen forbi kirken, når I er ude at gå tur – tænd et lys, kig i en bog, 
se juniorkonfirmandernes flotte altertavler – eller nyd blot stemningen i vores dejlige kirke.

PÅSKENS GUDSTJENESTER

Palmesøndag, den 20. marts
Kl. 11.00 i Voldum Kirke

Skærtorsdag, den 24. marts
Kl. 19.00 i Rud Kirke (med kirkekaffe)

Langfredag, den 25. marts
Kl. 11.00 i Voldum Kirke

Påskedag, søndag den 27. marts
Kl. 9.30 i Rud Kirke

Kl. 11.00 i Voldum Kirke

Gustave Doré (1832-1883): Le Christ quittant le prétoire (Kristus forlader retssalen) [set på Musée d’Orsay, Paris]
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KONFIRMATION 2016
Søndag den 8. maj kl. 10.30 i Voldum Kirke

Kære konfirmander og forældre!
Vi har med glæde konstateret, at mange af jer  

kommende konfirmander fra Voldum og Rud Sogne  
har valgt at blive konfirmeret i vores lokale kirke.

I skrivende stund er det ikke endelig afklaret,  
hvilken præst, der skal konfirmere jer til maj, men  

I vil blive orienteret, så snart vi ved mere.

Selvom I går til konfirmationsforberedelse sammen  
med jeres skolekammerater, vil vi opfordre jer til at 
komme til gudstjeneste også herhjemme i Voldum  

eller Rud Kirke, så I får det lokale med i jeres  
forberedelse. Tag gerne jeres forældre, bedsteforældre 

og venner med. Der er mange gode gudstjenester  
– se i kirkebladet eller på www.voldumnet.dk

Påsken er vores største højtid, så det er spændende at  
komme til de meget forskellige påskegudstjenester.
Pilgrimsvandringen søndag den 1. maj er et MUST, 

og det er en dejlig tradition, at konfirmander og 
familier er med.

Med venlig hilsen
Voldum-Rud Menighedsråd

PILGRIMSVANDRING
FRA RUD TIL GALTEN

Søndag den 1. maj kl. 9.00
Start ved Rud Kirke

 
På vores efterhånden talrige pilgrimsvandringer  
har vi nu besøgt de fleste af vores nabosogne,  

men endnu mangler vi et par stykker.

Vi starter i Rud Kirke med bøn, salmesang  
og lidt om den gamle kirkes historie.

Derefter begiver vi os af sted og skal krydse  
Aarhus-Randers-hovedvejen og videre i det bakkede 
landskab gennem Erslev. Derefter op af bakken og  
ind i Galten, hvor vi slutter ved den hvide kirke.

Undervejs vil Klaus Greve-Thomsen, som tidligere  
har glædet os med sin store historiske viden, fortælle  

om egnens historie. Og der vil sædvanen tro blive  
gode bibelord og salmesang.

I Galten Kirke mødes vi med tidligere graver  
Bent Simonsen, der vil fortælle os om  

kirkens historie. Menighedsrådet sørger  
derefter for let forplejning.

Husk fornuftigt tøj og fodtøj samt en  
drikkedunk med vand. Ko
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SOMMERMØDE 
MED BESØG AF DEN NYE BISKOP

Søndag den 12. juni kl. 14.00  
i Voldum Kirke og Voldum Kirkehus

Sommermødet er en god gammel tradition,  
som hver andet år er en bustur ud i det  

blå – det såkaldte rullende sommermøde.  
De andre år fejrer vi sommerens komme  
i Voldum med en festlig eftermiddags - 
gudstjeneste i kirken og derefter med  

hyggeligt kaffebord i Voldum Kirkehus.   

I år er vi stolte af at kunne byde velkommen  
til den nye biskop for Aarhus Stift  

Henrik Wigh-Poulsen, som vil medvirke  
ved gudstjenesten. Ved kaffen i kirkehuset  

vil han holde et indlæg om det at være ny biskop.

Senere vil vi slutte af med dejlige sommersange.

Tilmelding til kaffebord til  
Kirsten Bonde, 41 60 60 59  
senest onsdag den 8. juni.

SANGAFTEN
KOM MAJ DU SØDE MILDE

Tirsdag den 24. maj kl. 19.00
i Voldum Kirkehus

Efter den store Carl Nielsen-fejring i 2015 indbyder  
vi nu til en mere traditionel sangaften, hvor  

hovedvægten vil ligge på vores skønne forårssange. 
Tænk blot på titler som Når egene knoppes,  

Grøn er vårens hæk, Det er i dag et vejr samt den  
nyere Det er forår – alting klippes ned.

Sædvanen tro planlægges og præsenteres  
sangaftenen af kirkesanger Morten og  
organist Jens, der sidder ved klaveret.

Alle er velkomne.

Pris for kaffe og brød: 25 kr.
Tilmelding til Kirsten Bonde, 41 60 60 59  

senest fredag den 20. maj.
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KIRKE-SKOLE-KOR ER I LUFTEN!
I længere tid har der været barslet med ideen om igen at få et kirke-skole-kor i Voldum.

Nu er ønsket gået i opfyldelse – i et fint samarbejde mellem Voldum-Rud Menighedsråd og Voldumegnens Friskole.
Siden september har vi haft både et spirekor for 0.-3. klasse og et børnekor for 4.-6. klasse.

Korets leder er Hanne Lund, organist i Harridslev i Randers, som med mere  
end 24 års erfaring med børne- og voksenkor har taget opgaven op.

Korene har haft deres første ”optræden” i Voldum Kirke ved festgudstjenesten  
1. søndag i advent, og vi glæder os alle til at høre koret i løbet af foråret.

Korleder Hanne Lund kan kontaktes på  
fruhannelund@gmail.com eller 30 60 72 94

BABYSALMESANG
Vi fortsætter vores gode tradition fra 2015 ind i 2016. Og salmesangformiddagene ligger  

fortsat trygt i Birgit Sofia Kjærs hænder. Birgit er et ”kendt ansigt” i vores sogne, hvor hun har  
glædet os med sit dejlige tværfløjtespil til Alle Helgen og Juledag.

Om salmesang for babyer fortæller Birgit:
I dag ved man, at musik har stor betydning for det spæde barn. Hver gang byder på 45 minutter i 

kirkens smukke rum, hvor vi synger årstidens salmer, remser, bruger rasleæg, klokkespil, sæbebobler mm. 
- kort sagt: Alle sanser vil blive stimuleret. Babysalmesang giver babyer og forældre en stjernestund sammen.

Babysalmesang er et gratis tilbud til babyer i alderen 2-9 måneder og  
en voksen. Der vil i foråret blive oprettet et hold på max. 10 børn.

For deltagelse gælder først-til-mølle-princippet.  

Babysalmesang finder sted disse 8 fredage i tidsrummet 9.30-10.15:
5., 12. og 26. februar, 4., 11. og 18. marts samt 1. og 8. april.

Tilmelding til Birgit Sofia Kjær på birgitsofia4@gmail.com eller 26 64 34 40.



SANGFORMIDDAG
Vi har nu siden august haft en sangformiddag for hver måned  

– og tilbuddet er blevet vel modtaget og er velbesøgt.  
Vi er således “kommet syngende” gennem sensommer og efterår  

– med HØJSKOLESANGBOGEN som tro følgesvend.

Indholdet af disse formiddage er helt op til deltagerne,  
så vi kommer vidt omkring i sangbogens ”krinkelkroge”!

Det er fortsat Jens, der spiller klaver – og Morten, der synger for.

De hyggelige formiddage finder  
sted en gang om måneden  

på disse torsdage kl. 10.00-11.30  
i Voldum Kirkehus:

7. januar, 4. februar, 10. marts,  
7. april, 12. maj og 2. juni.

BRØDRENE LØVEHJERTE

FILM FOR SKOLEBØRN
Onsdag den 17. februar kl. 14

Keder du dig i vinterferien? Og har du lyst til at sidde 
lunt og godt og hygge dig med dine kammerater?

Så kom op i kirkehuset og se en rigtig  
god film, nemlig ”Brødrene Løvehjerte”, der er en 

filmatisering af Astrid Lindgrens bog.

Saftevand og popcorn serveres. Der opfordres til at 
der ikke medbringes slik og sodavand!

MENNESKER BLIVER SPIST

FILM FOR VOKSNE
Onsdag den 13. april kl. 19.00

Erik Clausen vandt den kirkelige film pris Gabriel  
for sin nyeste film og har selv sagt om filmen: 
Min film handler om, at vi skal turde tro på  

at livet er værd at leve – hurra for livet.

I hovedrollerne ses Bodil Jørgensen og Erik Clausen. 

Kaffe/te, kage, øl og vand kan købes.

FILMOPLEVELSER I VOLDUM KIRKEHUS
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VOKSENKORET
Voldum og Rud Kirkers  

Voksenkor har første prøve i det  
nye år torsdag den 14. januar  
kl. 18.30-20.30 i Kirkehuset.  
Derefter er det hver anden  
torsdag samme tid og sted.

Interesserede er meget velkom-
men til at møde op til første 

prøve og se hvordan det foregår.  
Vi vil gerne have flere med.

Velkommen til endnu en  
inspirerende sæson.

Jens Morsing, korleder
21 73 61 41 

jmkirkemusik@gmail.com



Adresser/TeLeFONNUMre:

Sognepræst:
Konstitueret  - se rubrik til højre.

Organist:
Jens Morsing . . . . . . . . . . . . . . .21 73 61 41
jmkirkemusik@gmail.com

Kirkesanger:
Morten Sejersen. . . . . . . . . . . . .86 98 28 27
mortensejersen@email.dk . . . . .51 98 50 89

Gravere Voldum og Rud Kirker:
Susanne Kjeldsen. . . . . . . . . . . .40 50 96 40
Mette Rasmussen
voldumrudgraverkontor@gmail.com

Formand for menighedsrådet:
Gert Torstensson
Østervænget 8, Voldum  . . . . . .40 62 93 87
gert.torstensson@yahoo.com

Kasserer:
Lone Jennert . . . . . . . . . . . . . . .48 22 42 05
Dalsbrovej 78, Voldum . . . . . . .51 53 61 36
lonejennert@hotmail.dk

Kirkeværge Voldum:
Ulla Kristensen
Egåvej 1, Voldum. . . . . . . . . . . .61 38 11 16
ullameta@hotmail.com

Kirkeværge Rud:
Anni Kondrup . . . . . . . . . . . . . .86 49 14 61
Stopdrupvej 18, Rud . . . . . . . . .22 67 81 81 
a.k@fiberpost.dk

Booking af Voldum Kirkehus:
Kirsten Bonde
Drostrupvej 1, Drostrup. . . . . . .41 60 60 59
kirstenbonde@hotmail.com

KIrKerNes ÅBNINGsTIder:
Voldum Kirke: Alle dage kl. 8-16. Udvidet åb-
ningstid ved ”åben kirke” før påske og i december.

Rud Kirke: Alle dage kl. 8-16.

KIrKeBLAdeTs redAKTION:
Morten Sejersen og Kirsten Bonde.

Deadline for kirkeblad nr. 104: 
Mandag den 18. april 2016.

LÆSEGRUPPE
Forårets møder i Læsegruppen finder sted på disse dage:  

onsdag den 13. januar, onsdag den 16. marts og onsdag den 25. maj. 
Vi mødes i Voldum Kirkehus kl. 10, og alle er meget velkomne til at deltage.

I efteråret har vi læst bl.a. Ester Bocks Jeg maler mit liv, Nerea Riescos  
Elfenbenselefanten og Fredrick Backmans En mand der hedder Ove.  

Og næste bog, vi har besluttet at læse, er Joanne K. Rawlings Den tomme plads  
– det bliver spændende at se, hvad Harry Potters ”mor” har fundet på.

Kontakt Lone Jennert på tlf. 48 22 42 05/mobil 51 53 61 36.

BETJENING AF VORES SOGNE
Da vores situation mht. nyansættelse af sognepræst i vores sogne er uafklaret, 

bedes ALLE henvendelser vedr. kirkelige handlinger, samtaler mm. ske til

Kirken i Hinnerup
Hinnerup Kirkekontor, tlf. 86 91 15 11 (9-13), info@kirkenihinnerup.net 

Sognepræst Kjeld Bjørn Nielsen, tlf. 61 11 12 35, kbn@kirkenihinnerup.net
Sognepræst Eva Pedersen, tlf. 23 27 15 11, ep@kirkenihinnerup.net

Ved Anne-Marie Damsgaard Ditlevs fratræden ved årsskiftet ansættes der en  
vikar i embedet.  Det vil tage noget tid, inden præsteboligen i Voldum er klar til  

den nye præst, og biskoppen har derfor besluttet at stille en præstevikar til rådighed  
i den stilling, der fremover vil være en kombinationsstilling mellem Voldum  

og Hinnerup. Vakanceperioden dækkes af stiftsvikar, sognepræst Mogens Birk  
Sørensen. Han bor i Funder og er en erfaren og kompetent præst efter mange  

års virke i Folkekirken. Vi glæder os til samarbejdet med ham.

KIRKEBIL

Ring til Karins Taxa på 86 98 35 70

Kirkebilen er gratis; den henter og bringer hjem efter gudstjenesten.
Ring i god tid og opgiv adresse, kirke og kirketid.

Kirkebilen må meget gerne benyttes til vores andre arrangementer.  
De søndage, der ikke er gudstjeneste i vores egne to sogne, er I meget  

velkomne til at tage kirkebilen til et af de andre sogne i Favrskov Provsti.
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