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KÆRE ALLE SAMMEN!

Som formand for menighedsrådet er det 
en stor glæde for mig at kunne præsen-
tere vores nye sognepræst i Voldum-
Rud, Lise Uhrskov. 

Det har imidlertid været en lang proces 
at få en sognepræst ansat. Som I nok 
erindrer, fratrådte Anne-Marie Dams-
gaard Ditlev i januar 2016, og vi fik  
Mogens Birk Sørensen som vikar til og 
med 31. december 2016.

Allerede i efteråret 2015 havde vi 
de vigtige forhandlinger med provst  
Anders Bonde om normeringen af en 
kommende sognepræst. Vores ønske var, 
at sognepræsten stadig fik bopælspligt i 
Voldum Præstegård. Samtidig manglede 
Kirken i Hinnerup (Grundfør, Haldum 
og Vitten Pastorat) en sognepræst på del-
tid, og resultatet blev en præstestilling 
med 60% tjeneste og bopælspligt i Vol-
dum og 40% tjeneste i Hinnerup.

MEN inden vi kunne gå i gang med sel-
ve ansættelsesprocessen, skulle præste-
boligen være klar, så den nye sogne-
præst kunne flytte ind omkring 1. juli 
2017 (læs herom på side 4-5).

Den kombinerede stilling som sogne-
præst i Voldum-Rud Pastorat og Kirken 
i Hinnerup blev opslået ledig af biskop 
Henrik Wigh-Poulsen den 7. april med 
ansøgningsfrist den 24. april.

Biskoppen indkaldte den 9. maj provsten 
og de to menighedsråd til orienterings-
møde om ansøgerne, og ud af ansøg-
ningsfeltet udtog vi tre ansøgere. Man-
dag den 15. maj havde vi de to første 
ansøgere til prøveprædiken og samtale, 
og onsdag den 17. maj den sidste.

Umiddelbart efter den sidste ansøger 
var der indstillingsmøde, hvor de to 
menighedsråd – med hjælp fra provsten 
– skulle blive enige om vores nye fæl-
les sognepræst. Det var nogle hektiske 
dage, men heldigvis var det to enige (og 
trætte…) menighedsråd, som derefter 
indstillede Lise Uhrskov.

Vi har kendt Lise siden januar, da hun 
blev ansat til at vikariere i vores sogne 
frem til 30. juni og at stå for konfirmand-
undervisningen frem til konfirmationen 
i maj. I de første måneder var Lise også 
vikar i Hadsten Storpastorat – så det var 
lidt af en mundfuld, der har givet meget 
kørsel, da Lise bor i Hald Ege ved Viborg.

Som afslutning på idrætsforeningens 
som merfest fejrer vi indsættelsen af Lise 
Uhrskov med en højmesse søndag den 
25. juni kl. 11.00 i Voldum Kirke med 
efterfølgende reception i Voldum Kirke-
hus (se side 3).

Hele menighedsrådet er glade og stolte 
over at kunne byde vores nye sognepræst 

og hendes familie velkommen i vores 
sogne; det er dejligt, at der nu atter kom-
mer liv i den nyrenoverede præstebolig. 

Vi glæder os alle til samarbejdet med 
Lise.

På menighedsrådets vegne

Gert Torstensson
formand
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NY SOGNEPRÆST I VOLDUM-RUD
 

INDSÆTTELSESGUDSTJENESTE
 

Fra den 1. juli tiltræder jeg stillingen som sognepræst i Voldum-Rud og Grundfør- 
Haldum-Vitten pastorater. Og det glæder jeg mig rigtig meget til! Jeg har allerede lidt  

kendskab til stillingen og området, da jeg siden januar har vikarieret i provstiet.

Det har været et glædeligt møde. Jeg føler mig godt tilpas på egnen og glæder mig til  
hen over juli at flytte ind i Voldums smukke præstegård og blive en del af samfundet.

Jeg har vikarieret som præst i Viborg Stift siden 2014. Jeg kommer derfor med  
nogle erfaringer af, hvor forskelligt kirkelivet kan være fra sted til sted. 

Kirkelivet afspejler den stedlige kultur. Og det skal vi værne om! Det kristne budskab taler til enhver, hvor end de så 
befinder sig. Jeg håber, at jeg i mit virke som sognepræst her kan hjælpe til med at budskabet så også bliver hørt. 

Samtidig hører jeg også gerne fra jer. Samtaler er en del af præstens arbejde og hverdag. Det gælder både  
jeres ideer til kirken, en hyggelig sludder eller mere alvorlige eller sjælesørgeriske samtaler.

Med venlig hilsen
Lise Uhrskov

Søndag den 25. juni 2017 kl. 11.00 i Voldum Kirke

Vores nye sognepræst Lise Uhrskov indsættes af provst i Favrskov Provsti Anders Bonde.
Efter en festlig gudstjeneste er der reception i Voldum Kirkehus.

Alle er hjertelig velkommen.

Voldum-Rud Menighedsråd
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RENOVERING AF VOLDUM PRÆSTEGÅRD 

BISKOPPENS LEJLIGHED ER NEDLAGT – men han bliver ikke 
husvild…

I tidernes morgen (1896) da Voldum Præstegård blev opført, 
lavede man en lejlighed i den østlige ende af præsteboligens 
første sal, som biskoppen havde fuld råderet over, når han 
kom til Voldum.
 
Renoveringen af præstegården har stået på siden januar og 
medfører, at kælder og første sal er blevet sløjfet. Der er dog 
stadig et rum på overetagen. Det skal primært bruges til tek-
niske installationer – men mon ikke stadig der kan blive plads 
til en seng, hvis biskoppen skulle få brug for en overnatning i 
Voldum…?!

Boligen er nu ved at tage form. Der er lavet tre store værelser, 
to badeværelser, gæstetoilet, stue, køkkenalrum, bryggers, stu-

dereværelse, hall samt soveværelse. Fra studereværelset i den 
østlige gavl er en gammel dør, som tidligere har været muret 
til, blevet åbnet.

I haven øst for garagen er der opsat solcellepaneler, og i græs-
plænen er der nedgravet 750 m slanger til jordvarmeanlægget. 
Kombineret med en gennemgribende isolering af præstegår-
den skulle det nu blive et nul-energi-hus.

I skrivende stund er vi desværre nogle uger bagud for tidsplan-
en. Det kolde og fugtige forår har gjort tørretiden for det nye 
murværk betydelig længere end forventet. Vi håber dog stadig 
at være klar med boligen, så Lise og familien kan flytte ind i 
løbet af juli måned!

Gert Torstensson

Fo
to

s:
 G

er
t T

or
st

en
ss

on
 o

g 
M

or
te

n 
Se

je
rs

en

4 KIRKEBLAD NR 106



LUTHER PÅ SPIL
 

Frivillige søges til det historiske rollespil for konfirmander
som finder sted lørdag den 30. september 2017 kl. 8-16 ved Fussingø Slot

Gennem spillet tages konfirmanderne med på en dannelsesrejse til 1500-tallets Europa, hvor de møder  
mange forskellige – udklædte – aktører, som tilsammen vil bidrage til et indblik i Luther, reformationen og dens samtid.

Der skal mange frivillige til. Vi har brug for alle typer og alle evner, om så man kan tie, tale eller tage fat. Det bliver sjovt!

Tilmelding eller spørgsmål rettes hurtigst muligt til sognepræst Lise Uhrskov på 86 49 10 16 eller lu@km.dk
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BILLEDER FRA NOGLE AF VINTERENS OG FORÅRETS BEGIVENHEDER

”Julepræst” Mogens bød Børnehaven velkommen… …og havde en god snak med Himlens mindste engel

Adam og Marie ved musikskolens forårskoncert

Hygge på gulvet ved Dagplejens julegudstjeneste

Årets 12 juniorkonfirmander fanget i en solstråle sammen med Morten og sognepræst Lise

Stor koncentration under Lises andagt… …og dagen efter stod den på altertavle-maling i gravernes værksted!

”Jomfru Maria” sang ved Friskolens julegudstjeneste
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BILLEDER FRA NOGLE AF VINTERENS OG FORÅRETS BEGIVENHEDER (FORTSAT)

Heidi Bisgaard var en inspirerende instruktør…

…på årets pilgrimsvandring i det mest fantastiske majvejr. Her er vi efter 8 km ved at nærme os turens mål…

To sognepræster nyder deres frokost i det fri

Tre nykonfirmerede og glade unge mennesker Årets konfirmandhold og sognepræst Lise: Konfirmationens store øjeblik! (se også side 9)

…Ødum Kirke, hvor Ole Juul fortalte os om kirken

…ved Gospel-Workshop’en i april En lille andagt og en dejlig forårssalme…
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KRISTEN SPIRITUALITET
– et samlet tilbud for hele Favrskov Provsti i 2017

I august udgiver flere af kirkerne i Favrskov igen en samlet  
brochure med det næste halve års tilbud indenfor den kristne spiritualitet.  

Efterårets aktiviteter omfatter bl.a. pilgrimsvandringer og meditative gudstjenester.

Lørdag den 28. oktober kl. 10-16 gentager vi det vellykkede  
initiativ med en inspirationsdag for alle interesserede med foredrag,  
samtalegrupper, meditation og andagt. Og igen i år foregår dagen i  

Voldum Kirke og Voldum Kirkehus!  
 

Vi får besøg af sognepræst Lotte Lyngby, som under titlen  
Kære Martha vil fortælle om, hvordan vi som moderne mennesker  

kan lære at håndtere hverdagen ud fra Jesus’ liv.

Læs mere i den brochure, der lægges frem i kirkerne og i Voldum Kirkehus.

KIRKEHØJSKOLEN I EFTERÅRET 2017

De sidste godt to år har Kirkehøjskolen peget frem mod den store fejring af 500-året for Martin Luthers 95 teser  
på kirkedøren i Wittenberg, og nu er fejringen af Reformations-jubilæet i fuld gang!

I sæson 2017-18 vil Kirkehøjskolen som sidste del af fejringen sætte fokus på sproget, dels det danske sprog og dels 
Luthers egen bramfrie tone, som den kom til udtryk omkring spisebordet.

Hvorfor taler vi dansk? Reformationen og sproget
v/ redaktør Marita Akhøj Nielsen, Det Danske Sprog og Litteraturselskab

Hadsten Højskole, lørdag den 23. september, kl. 10.00

Til bords med den bramfri Luther
v/sognepræst Jacob Ørsted, forfatter til bogen ”Godbidder”

Hadsten Højskole, lørdag den 11. november, kl. 10.00

Læs mere om tilmelding og foredragene på www.hadstensogne.dk
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KONFIRMATION 2018

Vi holder konfirmation i Voldum Kirke, både for dem der går i 7. klasse på  
Voldumegnens Friskole og for dem, der går i skole i Hadbjerg og andre steder.
Konfirmationen finder sted søndag den 13. maj 2018 kl. 10.30 i Voldum Kirke.

Der er indskrivning til konfirmation søndag den 20. august. Vi inviterer alle til at deltage i  
gudstjenesten i Voldum Kirke kl. 9.30. Efter gudstjenesten går de kommende konfirmander og forældre  

i Voldum Kirkehus til indskrivning og orientering om forløbet op mod ”den store dag”.

For de elever, der går i skole i Voldum, ligger konfirmandforberedelsen om torsdagen  
fra kl. 13.30-15.00 og foregår i Voldum Kirkehus. Første gang er torsdag den 24. august.

Går man i skole andre steder, aftales forberedelsen med det pågældende steds sognepræst.
Uanset om man går til forberedelse hos præsten i Voldum eller en anden, kan man altså stadig

blive konfirmeret i Voldum Kirke søndag den 13. maj 2018.

Vi glæder os til at se de unge mennesker!
De bedste hilsner fra sognepræst Lise Uhrskov og menighedsrådet
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FORÅRETS KONFIRMANDER
Voldum Kirke søndag den 14. maj 2017

Bageste række: Rasmus Emil Skovgaard Andersen, 
Gustav Trøjborg Berg Jørgensen, Phillip Amstrup Jensen.

Midterste række: Lea Kastrup Pustelnik Hansen, 
Gustav Kjær Nielsen, Morten Lund Storgaard, 
Julie Juncher Christensen, Ester Vinther Munck.

Forreste række: Emilie Kjærgaard Isaksen, 
Amanda Høeg Davidsen, Aya Hollingdal, 
Nanna Malou Rønn Sørensen, Lærke Munk Magnussen, 
Mathilde Nielsen.
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KALENDER FOR JUNI, JULI, AUGUST, SEPTEMBER OG OKTOBER
JUNI

Søndag den 25. juni kl. 11.00
Gudstjeneste i Voldum Kirke
med indsættelse af sognepræst Lise Uhrskov (se side 3)

2.s.e. Trin.

JULI

Søndag den 2. juli kl. 9.30 Gudstjeneste i Voldum Kirke 3.s.e. Trin.
Tirsdag den 11. juli kl. 14.30 Gudstjeneste i Voldumcenteret
Søndag den 16. juli kl. 11.00 Gudstjeneste i Rud Kirke 5.s.e. Trin.
Søndag den 30. juli kl. 9.30 Gudstjeneste i Voldum Kirke 7.s.e. Trin.

AUGUST

Tirsdag den 8. august kl. 14.30 Gudstjeneste i Voldumcenteret 
Søndag den 13. august kl. 11.00 Gudstjeneste i Rud Kirke 9.s.e. Trin.
Søndag den 20. august kl. 9.30 Gudstjeneste i Voldum Kirke med indskrivning af konfirmander 10.s.e. Trin.
Søndag den 27. august kl. 11.00 Friluftsgudstjeneste i Alling Ådal (se side 14) 11.s.e. Trin.

SEPTEMBER

Onsdag den 6. september kl. 10.00 Sangformiddag i Voldum Kirkehus
Søndag den 10. september kl. 11.00 Gudstjeneste i Voldum Kirke 13.s.e. Trin.
Tirsdag den 12. september kl. 14.30 Gudstjeneste i Voldumcenteret
Søndag den 17. september kl. 19.00 Gudstjeneste i Rud Kirke  14.s.e. Trin.
Lørdag den 23. september kl. 9.30 Kirkehøjskole på Hadsten Højskole (se side 8)

Søndag den 24. september kl. 11.00
Høstgudstjeneste i Voldum Kirke med efterfølgende frokost i 
Voldum Kirkehus (se side 14)

15.s.e. Trin.

Fredag den 29. september kl. 17.00
Familiegudstjeneste i Voldum Kirke med spisning i  
Voldum Kirkehus (se side 15)

OKTOBER

Søndag den 1. oktober kl. 9.30 Gudstjeneste i Voldum Kirke 16.s.e. Trin.
Tirsdag den 3. oktober kl. 19.00 Kirkeklokke-aften i Voldum Kirkehus (se side 16)
Onsdag den 4. oktober kl. 10.00 Sangformiddag i Voldum Kirkehus
Tirsdag den 10. oktober kl. 14.30 Gudstjeneste i Voldumcenteret
Søndag den 15. oktober kl. 11.00 Gudstjeneste i Rud Kirke 18.s.e. Trin.
Tirsdag den 24. oktober kl. 19.00 Nostalgiaften i Voldum Kirkehus (se side 17)

Lørdag den 28. oktober kl. 10.00
Inspirationsdag om Kristen Spiritualitet i Voldum Kirke og  
Voldum Kirkehus (se side 8)

Søndag den 29. oktober kl. 11.00 Reformationsgudstjeneste i Voldum Kirke 20.s.e. Trin.
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NOVEMBER

Onsdag den 1. november kl. 10.00 Sangformiddag i Voldum Kirkehus

Søndag den 5. november kl. 16.00 Musikgudstjeneste i Voldum Kirke  (se side 15) Alle Helgensdag

Onsdag den 8. november kl. 9.00 Filmformiddag for Dagplejen i Voldum Kirkehus (se side 17)

Torsdag den 9. november kl. 10.00 Filmformiddag for Børnehaven i Voldum Kirkehus (se side 17)

Lørdag den 11. november kl. 9.30 Kirkehøjskole på Hadsten Højskole (se side 8)

Søndag den 12. november kl. 11.00 Gudstjeneste i Voldum Kirke 22.s.e. Trin.

Tirsdag den 14. november kl. 14.30 Gudstjeneste i Voldumcenteret 

Fredag den 17. november kl. 17.00
Familiegudstjeneste i Voldum Kirke med spisning i  
Voldum Kirkehus (se side 15)

Tirsdag den 21. november kl. 19.00 Filmaften i Voldum Kirkehus (se side 17)

Søndag den 26. november kl. 11.00 Gudstjeneste i Rud Kirke Sidste s. i kirkeåret

Onsdag den 29. november kl. 19.00 Adventskoncert med Politisirenerne i Voldum Kirke

DECEMBER

Søndag den 3. december kl. 13.30 Festgudstjeneste i Voldum Kirke (se side 18) 1. s. i advent

Tirsdag den 5. december kl. 10.00 Julegudstjeneste for Børnehaven i Voldum Kirke

Onsdag den 6. december kl. 9.00 
Julegudstjeneste for Dagplejen og Vuggestuen i Voldum Kirke 
med efterfølgende hygge i Voldum Kirkehus

Søndag den 10. december kl. 11.00 Gudstjeneste i Voldum Kirke 2. s. i advent

Søndag den 10. december kl. 14.00 Vi synger julen ind i Rud Kirke (se side 19) 

Torsdag den 21. december kl. 8.30 Julegudstjeneste for Voldumegnens Friskole 

Lørdag den 23. december kl. 14.30 Gudstjeneste i Voldumcenteret

Søndag den 24. december kl. 14.30 Gudstjeneste i Rud Kirke Juleaftensdag

Søndag den 24. december kl. 16.00 Gudstjeneste i Voldum Kirke Juleaftensdag

Mandag den 25. december kl. 11.00 Gudstjeneste i Voldum Kirke Juledag 

Søndag den 31. december kl. 15.00 Gudstjeneste i Rud Kirke Nytårsaftensdag

Onsdag den 23. august - onsdag den 20. september - onsdag den 25. oktober  
- onsdag den 22. november - onsdag den 20. december

Alle møder afholdes i Voldum Kirkehus og starter kl. 19. Alle er velkomne.

MENIGHEDSRÅDSMØDER

KALENDER FOR NOVEMBER OG DECEMBER

KIRKEBLAD NR 106 11



KIRKE-SKOLE-KOR

Kirke-skole-koret er nu blevet en fast del af kirkens liv, og vi har i foråret haft glæde af koret  
ved familiegudstjenester og som et lokalt indslag ved forårskoncerten med Favrskov Musikskole.

Øvetiderne er fortsat
Spirekoret: Onsdage kl. 13.30-14.15 i Voldum Kirkehus
Børnekoret: Onsdage kl. 15.00-16.00 i Voldum Kirkehus

Tilmelding til koret til korleder Hanne Lund senest den 15. august:
30 60 72 94 eller fruhannelund@gmail.com

VOLDUM OG RUD KIRKERS VOKSENKOR

Velkommen til en ny sæson og et nyt kirkeår med koret.  
Vi har første prøve torsdag den 10. august kl. 18.30-20.30 i  

Voldum Kirkehus, hvor vi øver sange til høst og Syng Julen Ind.

Koret synger i Kirkehuset efter høstgudstjenesten søndag den 24. september 
og til Syng Julen Ind søndag den 10. december.

Vi glæder os altid til at optræde og har også i år noget nyt på repertoiret.  
Nye sangere er velkomne. Vi har i øvrigt 10-års jubilæum næste år.

Henvendelse til organist Jens Morsing
21 73 61 41 eller jmkirkemusik@gmail.com

NYTÅRSKONCERT 2018 

Vi fastholder traditionen og holder en festlig nytårskoncert
søndag den 21. januar kl. 14.00 i Voldum Kirkehus

Og som i januar i år kan vi glæde os til at høre
DUO SALONESQUE

Ian van Rensburg, violin - Anne-Marie Meineche, klaver.

NYTÅRSKONCERT 2018 

Vi fastholder traditionen og holder en festlig nytårskoncert
søndag den 21. januar kl. 14.00 i Voldum Kirkehus

Og som i januar i år kan vi glæde os til at høre
DUO SALONESQUE

Ian van Rensburg, violin - Anne-Marie Meineche, klaver.
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BABYSALMESANG

Formiddagene med babysalmesang fortsætter med  
musikpædagog Birgit Sofia Kjær som instruktør.

Babysalmesang er et gratis tilbud til babyer i alderen 2-9 måneder og  
en voksen. Der vil i efteråret 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:
1., 8., 15., 22. og 29. september samt 6., 13. og 27. oktober

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

Læs mere om tilbuddet i den folder, der lægges frem i kirkerne,  
i hallen og ved købmanden.

SANGFORMIDDAGE

De hyggelige formiddage med sang fra Højskolesangbogen går nu ind i trejde sæson!

En onsdag formiddag i starten af hver måned mødes vi og synger  
gamle og nye sange – og der opstår god og hyggelig snak om  

sangenes indhold og baggrund. Indholdet af disse formiddage er  
helt op til deltagerne, så hold dig ikke tilbage…

Det faste hold er Jens, der spiller klaver, Morten, der synger for,
og – sidst, men ikke mindst – Kirsten, der serverer en god kop kaffe!

Sangformiddage i efteråret finder sted onsdage  
kl. 10.00-11.30 i Voldum Kirkehus:

6. september, 4. oktober, 1. november
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FRILUFTSGUDSTJENESTE

Søndag den 27. august kl. 11.00
i Shelteret, Alling Ådal

(mellem Hvalløs og Årslev)

Igen i år gentager vi den dejlige oplevelse med at 
holde gudstjeneste i Guds frie natur!

Du kan parkere på Dyrehavevej og gå turen  
gennem engen til Shelterpladsen.

Eller du kan køre til Årslev Kirke og parkere ved kirken 
– og derefter gå den korte tur ned til Shelterpladsen. 

Eller du kan bestille kirkebilen og blive kørt  
gennem Årslev helt ned til Shelterpladsen. 

Medbring selv en pude og et tæppe.

Efter gudstjenesten nyder vi vores medbragte  
mad i hyggeligt fællesskab.

HØSTGUDSTJENESTE
 

Søndag den 24. september kl. 11.00
i Voldum Kirke 

med efterfølgende frokost i Voldum Kirkehus.

En ny tradition blev skabt for to år siden! Nemlig 
at holde den traditionelle høstgudstjeneste som en 
formiddagstjeneste i Voldum Kirke. Og temaet er 
stadig vores taknemmelighed over høstens gaver 

gennem høstsalmer, bøn og læsninger.

Efter gudstjenesten serveres en let frokost  
i Voldum Kirkehus – øl og vand kan købes. 

Voksenkoret synger et par høstsange, hvorefter  
der er fællessang fra Højskolesangbogen.

 

Tilmelding til frokost
senest den 20. september: 

Kirsten Bonde, 41 60 60 59 (gerne sms)  
kirstenbonde@hotmail.com
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FAMILIEGUDSTJENESTER

Fredag den 29. september kl. 17.00*)
og fredag den 17. november kl. 17.00**)

i Voldum Kirke/Voldum Kirkehus

To gange i efteråret inviterer vi til en lille ”kirkestund”  
for børn, familier, bedsteforældre og alle barnlige sjæle,  

der har lyst til at være med!

Efter gudstjenesten i Voldum Kirke, 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 slappe  
af foran TV med Disney sjov!

Dagens menu ligger fast: SPAGHETTI OG KØDSOVS.
Pris pr person: 15 kr.   

Pengene går til Folkekirkens Nødhjælp.
Øl og vand kan købes.

Tilmelding til:
Kirsten Bonde, 41 60 60 59 (gerne sms)

eller kirstenbonde@hotmail.com
senest den 26. september*) og den 14. november**)

MUSIKGUDSTJENESTE 
ALLE HELGENSDAG

Søndag den 5. november kl. 16.00
i Voldum Kirke

Alle Helgensdag har vi tradition for at tænke 
på dem vi holder af, der er døde. Det er både 

dejligt og fuldt af savn. Men sådan er livet,  
og det er godt for os at mindes.

Lad os gøre denne dag til en god dag.

Inviter familie og venner med og gør det  
til en kærlig og positiv ting at mindes dem,  

vi savner og holder af.

Vi vil holde en lidt utraditionel gudstjeneste 
med gode tekster og forskellig musik.  

 
Traditionen tro vil Birgit Sofia Kjær fylde  

rummet med sine dejlige og  
livsbekræftende fløjtetoner.
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KIRKEKLOKKE-AFTEN
Tirsdag den 3. oktober kl. 19.00 i Voldum Kirkehus

DET NOSTALGISKE HJØRNE
Er det nogle i vores sogne, der har et indtryk af, hvornår disse billeder af Rud Kirke er fra?

I år er det 175 år siden at Voldum Kirke fik den ene af sine kirkeklokker.
Da det er noget usædvanligt, fejrer vi dette kirkeklokke-jubilæum med en interessant og anderledes aften.

Vi får besøg af Erik Kure, der er organist og klokkenist ved Sct. Nicolai Kirke i Vejle. Han vil fortælle om  
jubilæums-klokken, om klokkestøberen samt om lokale, nationale og internationale forhold i kirken og  

det omgivende samfund i årene omkring 1842. Der fortælles om Reformationens anliggende  
og rolle i forhold til klokkerne samt om klokker, der omstøbtes til kanoner.

Erik Kure vil vises inskriptioner og billeder, og vi skal se og høre,  
hvordan vores klokker lyder - ved såkaldt frekvensanalyse.

Der fortælles også om den anden klokke i  
Voldum Kirke samt om klokkerne i Rud Kirke.

I anledning af jubilæet er  
menighedsrådet vært ved kaffe og brød.

Tilmelding senest 2. oktober:
Kirsten Bonde, 41 60 60 59 (gerne sms)

eller kirstenbonde@hotmail.com
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FILMOPLEVELSER I VOLDUM KIRKEHUS 
FILM FOR BØRN

FILM FOR VOKSNE

Nostalgi-Aften med STØVSUGERBANDEN
Tirsdag den 24. oktober kl. 19.00

Vi rykker os igen tæt sammen og mindes tiden  
foran det gamle TV-apparat.

 
Vi viser den danske film fra 1963, hvor det  

er en kendsgerning, at pensionistbanderne nu  
er en svøbe for samfundet! Politiet står magtesløse  

overfor den stigende alderdomskriminalitet…
 Instruktion: Bent Christensen

Medvirkende bl.a. Henrik Bentzon – Clara Pontoppidan 
- Henning Mouritzen

Kaffe/te, rullepølsemad, øl og vand kan købes.

Jørn Maske

DE URØRLIGE
Tirsdag den 21. november kl. 19.00

Philippe er mangemillionær, bor i Paris` fineste  
kvarter og er lam fra halsen og ned efter en  

paragliding-ulykke. Driss er arbejdsløs, småkriminel  
og bor i en forstadsghetto. Da Philippe skal ansætte  

en ny hjælper, søger Driss jobbet. Phillipe søger  
ny udfordring i hverdagen og ansætter Driss…
”De urørlige” (2011) er baseret på en virkelig  
historie, og er den mest sete franske film på  

verdensplan nogensinde.  
Instruktion: Eric Toledano og Olivier Nakache
I hovedrollerne ses Francois Cluzet (Phillipe)  

og Omar Sy (Driss). 
 

Kaffe/te, kage, øl og vand kan købes.

FILM FOR DAGPLEJEBØRN
Onsdag den 8. november kl. 9.00-11.00 

SIGURDS BIBELHISTORIER 

FILM FOR BØRNEHAVEBØRN
Torsdag den 9. november kl. 10.00-12.00

SIGURDS BIBELHISTORIER

Begge formiddage vil vi se klip med Sigurd Barrett og Snapper, der med god musik  
genfortæller nogle af de centrale historier fra Bibelen.
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ADVENTSKONCERT MED 
POLITISIRENERNE

Onsdag den 29. november kl. 19.00 i Voldum Kirke

FESTGUDSTJENESTE
Første søndag i advent

Søndag den 3. december kl. 13.30 i Voldum Kirke

Vi fejrer ”kirkens nytår” med en festlig  
eftermiddagsgudstjeneste, hvor vi skal høre  

de dejlige profetier om Kristi komme og synge  
vores smukke adventssalmer, bl.a.  

Vær velkommen Herrens år.  

Vi får glæden af at have Tristan Button med på  
trompet, og Kirke-skole-koret vil også medvirke  

med et par indslag.

Efterfølgende og i samarbejde med  
Voldum Lokalråd serveres traditionen  

tro gløgg og æbleskiver i Voldum Kirkehus. 

Når vi har nydt lækkerierne – og når  
tusmørket sænker sig – går vi i samlet  

flok til Byparken, hvor byens juletræ tændes. 
 

Alle er velkomne!

Advent’en skydes i gang med en festlig korkoncert!  
Vi får besøg af kvindekoret Politisirenerne,  

som består af ca. 25 sangere fra Østjyllands Politi.  
Koret blev startet i 2008 og byder på et bredt  

repertoire, både klassisk og rytmisk – fra salmer til  
pop – fra B. S. Ingemann til Beatles.  

 
En af korets traditioner er medvirken ved Randers  

Politiorkesters årlige velgørenheds-julekoncert  
på Værket i Randers; som gæstesolister ved denne  
lejlighed har der optrådt navne som Keld Heick,  

Trine Gadeberg, Arne Lundemann og Brødrene Olsen.
 

Korets dirigent er Matilde Mosekjær, som er  
uddannet ved Det Jyske Musikkonservatorium i  
Aarhus i rytmisk og klassisk korledelse og sang.

 
Politisirenerne vil i Voldum Kirke præsentere  

adventens og julens sange og salmer.
 

Kom i adventsstemning med (endnu) en god  
korkoncert i Voldum Kirke!
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Julegudstjeneste for 
 Voldum Børnehave

Tirsdag den 5. december
kl. 10.00 i Voldum Kirke

Julegudstjeneste for Dagplejen  
og Vuggestuen

Onsdag den 6. december
kl. 9.00 i Voldum Kirke

Julegudstjeneste for  
Voldumegnens Friskole

Torsdag den 21. december  
kl. 8.30 i Voldum Kirke

Julegudstjeneste
Lørdag den 23. december

kl. 14.30 på Voldumcenteret

Juleaften, søndag den 24. december
Kl. 14.30 i Rud Kirke 

Kl. 16.00 i Voldum Kirke

Juledag, mandag den 25. december
Kl. 11.00 i Voldum Kirke

Nytårsaftensdag,  
søndag den 31. december

Kl. 15.00 i Rud Kirke

SÆRLIGE  
GUDSTJENESTER  

I DECEMBER

VI SYNGER JULEN IND
Søndag den 10. december kl. 14.00 

i Rud Kirke

Kom og mærk stemningen af jul ved at synge en lang  
række af de gamle – og også et par af de nye – julesalmer.  

Salmerne præsenteres af kirkesanger Morten og  
organist Jens – og mon ikke sognepræst Lise skulle have  

en julehistorie i ærmet…?

I pausen vil Susanne  
sørge for at vi får  

smurt stemmerne med  
en kop kaffe – og til  

”den søde tand” er der  
et lækkert stykke julekage  

i våbenhuset.

ÅBEN KIRKE
i Voldum Kirke

Voldum Kirke vil være åben  
alle dage i december måned  

fra kl. 10 til kl. 18. 

Læg vejen forbi kirken,  
når I er ude at gå tur, og nyd  

vores smukke kirkes  
julestemning, fred og ro.
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KONTAKTOPLYSNINGER: 

Sognepræst
Lise Uhrskov
Egåvej 11, Voldum. . . . . . . . . . .86 49 10 16
lu@km.dk

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

Kirkesanger
Morten Sejersen. . . . . . . . . . . . .51 98 50 89
mortensejersen59@gmail.com

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
Jørn ”Maske” Pedersen
Møllevænget 30, Voldum . . . . .51 98 20 39
maske@dukamail.dk

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

Booking af Voldum Kirkehus
Sophie Amalievej 2B
Kirsten Bonde . . . . . . . . . . . . . .41 60 60 59
kirstenbonde@hotmail.com

KIRKERNES ÅBNINGSTIDER
Voldum Kirke: Alle dage kl. 8-16.  
Udvidet åbningstid ved ”åben kirke”. 
Rud Kirke: Alle dage kl. 8-16.

KIRKEBLADETS REDAKTION
Lise Uhrskov, Kirsten Bonde og 
Morten Sejersen.

Deadline kirkeblad: Mandag den 23. oktober.

VED PRÆSTENS FERIER OG FRIDAGE
passes embedet af:

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

LÆSEGRUPPE
Møderne i Læsegruppen i efteråret har vi nu planlagt som følger:  

Onsdag den 16. august, onsdag den 18. oktober og tirsdag den 28. november  
Møderne foregår kl. 10.00 i Voldum Kirkehus, og alle er meget velkomne til at deltage.

Biblioteket i Hadsten er så venlige at hjælpe os med at skaffe de bøger hjem, som vi 
sammen beslutter os til at læse. Menighedsrådet giver en kop kaffe.

Vi er næsten lige ved at være færdige med Sofi Oksanens Renselse og regner med at 
fortsætte med Fredrik Backmans Britt-Marie var her.

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

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.

Vi fire medarbejdere vil gerne byde dig, 
Lise, velkommen i vores lille flok. Det er 
en god nyhed, at du skal være vores kollega 
i årene fremover. 
Vi glæder os til det fortsatte samarbejde 
med dig her i Voldum og Rud Sogne og ønsker 
dig al held og lykke i din gerning.

Med venlig hilsen 
Jens, Susanne, Mette og Morten
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