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KÆRE ALLE SAMMEN!
Som dette kirkeblad udkommer, er vi
ved at have afrundet 2017. De gamle
kirkebygninger i Voldum og Rud har atter lagt rum til lidt af hvert – årets gang
og livets gang – som det er sket i flere
århundreder. Vi har traditionen tro året
igennem haft besøg af mange – unge
som gamle. For mit vedkommende har
det naturligvis været – og er det fortsat –
en stor oplevelse at flytte til Voldum og
at bygge mig en hverdag her. Jeg husker
stadig med stor glæde min indsættelse i
juni – tak for fremmøde, opmærksomhed, velkomst og alle gode ønsker.

Noget som gjorde et uventet indtryk på
mig dette efterår var foredraget om kirkeklokker. Klokkerne kan mere end at agere
vækkeur, ringe solen op og ned, samt at
sammenkalde til gudstjeneste. De bærer
i sig en interessant historie, som spinder
en ellers ikke så synlig fælles historie for
landets mange kirker. En historie om krig
og fred og om lokalbevidsthed – og selvfølgelig om livet for mange mennesker
gennem tiden – om hverdag og højtid,
og om livets store kristne stationer: dåb,
konfirmation, bryllup og begravelse.

I Voldum har vi hele to aktive klokker,
hvoraf den ældste kan dateres helt tilbage til 1400-tallet. Klokken er altså ældre
end kirkebygningen! Den nyere klokke i
Voldum fra 1842 bærer slægtsskab med
den ældre klokke i Rud fra 1784, idet de
stammer fra den samme familie af klokkestøbere i Randers. Den gamle klokke i
Rud er ikke længere i brug, men hænger
i dag i våbenhuset (se billedet). Den aktive klokke i Rud er fra 1981 og er hentet helt fra Frankrig (se side 15). Ja, hvem
gik dog lige rundt og funderede over
det, når klokkerne har lydt i området?
Foråret byder på nytårskoncert, lys
gudstjeneste ved Kyndelmisse,seniorgudstjeneste med gule ærter, filmaften,
juniorkonfirmander, gospelkoncert, bør
ne
teater, påskens forskellige tjenester,
forårskoncert, pilgrimsvandring, konfirmation, bålgudstjeneste og selvfølgelig
vores hyggelige sangformiddage og sangaften.
Velkommen igen!
Lise Uhrskov

I forbindelse med Erik Kures foredrag om
”jubilæumsklokken” i Voldum Kirke, fortalte han
også om de to klokker i Rud Kirke. Den gamle
klokke i våbenhuset er fra 1784 og omstøbt af en
ældre klokke fra 1579, formentlig støbt af
borgmester Christen Houmeed, Randers.

2

KIRKEBLAD NR 107

Inskriptionen på selve klokken:
”T.M.W.V. HUITFELDT
OG C.E.V. RABEN TIL
CLAUSHOLM
LADET RUD KLOKCE
OMSTØBE 1784”

NYT FRA FORMANDEN
MAN HAR ET STANDPUNKT TIL MAN TAGER ET NYT…
Ovenstående sætning er et kendt citat af Jens Otto Krag (Danmarks statsminister 1962-68 og 1971-72).
I kirkeblad nr. 105 skrev jeg optimistisk, at offentligheden ville få vores nyrenoverede præstebolig at se,
inden sognepræsten flyttede ind. Men det kunne af praktiske årsager ikke lade sig gøre.
Lise Uhrskov og familie flyttede ind i præsteboligen den 1. august, hvor boligen var delvis færdig.
Første søndag i advent havde offentligheden mulighed for at få et kig ind i boligen.

NY ORGANISERING I MENIGHEDSRÅDET
Kirkeministeriet har – i håb om at modernisere menighedsrådenes arbejde – givet alle menighedsråd
mulighed for at deltage i forskellige forsøg. Voldum og Rud Sognes Menighedsråd har søgt om at deltage
i et af forsøgene, og Kirkeministeriet har godkendt, at vi – i perioden søndag den 3. december 2017
til lørdag 30. november 2019 – deltager i Forsøg nr. 7: Forsøgsramme vedr.
ny organisering af menighedsrådets arbejde – Model c, ”Formand/næstformandsmodellen”.
Ændringen for vores vedkommende består i at
1) formand/kontaktperson og kirkeværge er én og samme person
2) næstformand/kasserer er én og samme person
Vi har ansøgt på baggrund af, at kirkeværgens funktioner er blevet begrænsede.
Tidligere var en af kirkeværgens funktioner at skrive protokol over gravstederne på kirkegården
– dette sker i dag elektronisk af graverne. Og tilsynet med kirkerne er i dag et fællesanliggende i menighedsrådet.
Sidst, men ikke mindst: Tidligere havde kirkeværgen kontakten til sognets beboere
i spørgsmål om gravstederne, hvilket vores gravere har i dag.
Menighedsrådet skal dog stadig konstituere sig hvert år, inden kirkeåret starter,
og har på baggrund af godkendelsen i forsøget konstitueret sig således:
Formand/kontaktperson/kirkeværge: Gert G. Torstensson
Næstformand/kasserer: Lone Jennert · Sekretær: Benedicte Schmidt Larsen
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BILLEDER

FRA NOGLE AF SOMMERENS OG EFTERÅRETS BEGIVENHEDER

Fra sommerens festlige indsættelse af Lise ses hun her flankeret af sine to Hinnerup-kolleger Kjeld Bjørn Nielsen og Eva Pedersen og med provst Anders Bonde
til højre. Mange sognebørn var mødt op i Voldum Kirkehus for at byde velkommen til Lise og hendes familie

I august var præstegården så endelig klar til
indflytning (næsten da...)

Indtryk fra den dejlige friluftsgudstjeneste
i Alling Ådal sidst på sommeren
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BILLEDER

FRA NOGLE AF SOMMERENS OG EFTERÅRETS BEGIVENHEDER (FORTSAT)

Børnehaven på besøg i Voldum Kirkehus
Efterårsstemninger på kirkegården i Voldum

Den smukke alterudsmykning ved høstgudstjenesten

Politisirenerne bragte
adventsglæden til vores
sogne med Matilde
Mosekjær som
dynamisk dirigent
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KRISTEN SPIRITUALITET

– et samlet tilbud for hele Favrskov Provsti i 2018
Forårets program er ikke endelig planlagt, men nogle af aktiviteterne er på plads:
•
•
•
•
•
•

Faste – med kristendommen som fundament. Et forløb over fem aftener i vinter/forår (start 7. februar)
med fokus på enkelthed i kontrast til det ofte fyldte hverdagsliv (Kirken i Hinnerup)
”Lys og håb”, meditativ aftengudstjeneste i Grundfør Kirke – onsdag den 21. marts (KiH)
Pilgrimsvandring fra Grundfør Kirke – søndag den 25. februar (KiH)
Pilgrimsvandring fra Voldum til Hadbjerg Kirke – søndag den 29. april (se side 15)
Pilgrimsvandring i bøgeskoven fra Vitten Kirke – søndag den 13. maj (KiH)
To tre-dages retræteforløb på Ådalen Retræte med Anne-Marie Damsgaard Ditlev:
Nytårsretræte fredag den 5. - søndag den 7. januar
Forårsretræte mandag den 23. - onsdag den 25. april.
Læs mere i den brochure, der lægges frem i kirkerne og Voldum Kirkehus.

KIRKEHØJSKOLEN I FORÅRET 2018
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. Nu er fejringen af Reformations-jubilæet så småt ved at ebbe ud, og kirkehøjskolen slutter
fejringen med to meget forskellige foredrag – velbekomme!
Hvad skal vi bruge Luther til i dag? – Et filosofisk blik på Luthers betydning i 2018
v/ Anne Marie Pahuus, filosof og prodekan ved Aarhus Universitet.
Hadsten Højskole, lørdag den 3. februar kl. 10.00
Smag på reformationen! – Om Luthers ”protestantiske madfilosofi”
v/ Ida Gravgaard, madhistoriker og kogekone med universitetsbaggrund (historie/religion)
Hadsten Højskole, lørdag den 3. marts kl. 10.00
Læs mere om foredragene og tilmelding på www.hadstensogne.dk
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BABYSALMESANG
Babysalmesangen har holdt pause i efteråret pga. få tilmeldinger, men nu begynder vi igen.
Musikpædagog Birgit Sofia Kjær er fortsat instruktør på disse dejlige formiddage i Voldum Kirke!
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:
2., 9., 16. og 23. marts, 6., 13. og 20. april samt 4. maj.
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
En onsdag i hver måned synger vi efter højskolesangbogen – og det er dig, der er med til at bestemme, hvilke sange,
der skal synges. Ind imellem tager vi – inspireret af sangene – afstikkere til deltagernes personlige oplevelser
og livserfaringer; og det er alt andet end kedeligt!
Holdet bag sangformiddagene er Jens, der sidder ved klaveret,
Morten, der synger for, og Kirsten, der serverer en kop
velbrygget kaffe, så vi kan holde stemmerne ved lige!
Sangformiddage i foråret finder sted
onsdage kl. 10.00-11.30 i Voldum Kirkehus:
10. januar, 7. februar, 7. marts, 4. april, 2. maj og 6. juni
Vel mødt! Alle er velkomne, og der er stadig plads til flere.
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NYTÅRSKONCERT

Søndag den 21. januar kl. 14.00 i Voldum Kirkehus
med den klassiske duo
Cæcilie Balling (violin) – Anne-Marie Meineche (klaver)
De to veloplagte musikere underholder med virtuose stykker og fortæller
anekdoter om musikken og komponisterne.
Der vil være et anstrøg af nytårsfestlighed over programmet, og publikum vil
forhåbentlig gå fra koncerten med glad energi til at møde det nye år.
I pausen serveres champagne, kaffe, kransekage og frugt.
Velkommen til en god begyndelse på 2018.

GOSPELKONCERT
HADERUP-KARUP GOSPELKOR
Onsdag den 21. marts kl. 19.00
i Voldum Kirke
Kom og få en god musikalsk gospeloplevelse og en dejlig optakt til
påskehøjtiden med Haderup-Karup Gospelkor, dirigeret af Lydiah Wairimu.
Lydiah Wairimu – også kendt som Den lille kvinde med den store stemme
– er uddannet i Nairobi (Kenya) og flyttede til Danmark i 1997,
hvor hun er meget eftertragtet til gospelkor,
workshops og koncerter.
Mød op og vær med til at gøre denne aften festlig.
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MUSIKSKOLENS FORÅRSKONCERT
Torsdag 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 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 koncerten et af årets højdepunkter: Musikken lyder bare bedre,
når den spilles i Voldum Kirkes fantastiske akustik!
Koncerten, som arrangeres af Voldum Kirke og
Favrskov Musikskole, varer ca. en time.
Alle er velkomne.

SANGAFTEN

Tirsdag den 29. maj 2018 kl. 19.00 i Voldum Kirkehus
I forårets sangaften retter vi fokus mod Højskolesangbogens afsnit af kærlighedssange
– og der er jo nok at tage fat i om dette evigt aktuelle emne!
Om lykkelig og ulykkelig kærlighed, knuste hjerter, store følelser, elskov, had og hævngerrighed...
Tænk bare på:
Anna var i Anders kær · Det var en lørdag aften · Hun er sød, hun er blød
Roselil og hendes moder · Hvad er det, min Marie? · Jeg drømte om 18 svaner i nat
Det er så yndigt at følges ad · Du kom med alt det der var dig
Sædvanen tro planlægges og præsenteres sange af kirkesanger Morten
og organist Jens sidder ved klaveret.
Alle er hjerteligt velkomne.
Pris for kaffe og brød: 25 kr. - Pengene går til Folkekirkens Nødhjælp.
Tilmelding til Kirsten Bonde, 41 60 60 59 (gerne sms)
eller kirstenbonde@hotmail.com senest den 27. maj.
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KALENDER FOR JANUAR, FEBRUAR, MARTS OG APRIL
JANUAR

Søndag den 7. januar kl. 9.30
Tirsdag den 9. januar kl. 14.30
Onsdag den 10. januar kl. 10.00
Søndag den 14. januar kl. 11.00
Onsdag den 17. januar kl. 10.00
Søndag den 21. januar kl. 14.00

Gudstjeneste i Voldum Kirke
Gudstjeneste i Voldumcenteret
Sangformiddag i Voldum Kirkehus
Gudstjeneste i Rud Kirke
Læsegruppe i Voldum Kirkehus
Nytårskoncert i Voldum Kirkehus (se side 8)

1. s. e. h. 3 k.

2. s. e. h. 3 k.

FEBRUAR

Lørdag den 3. februar kl. 10.00
Søndag den 4. februar kl. 19.00
Onsdag den 7. februar kl. 10.00
Søndag den 11. februar kl. 9.30
Tirsdag den 13. februar kl. 14.30
Tirsdag den 20. februar kl. 18.00
Søndag den 25. februar kl. 11.00
Tirsdag den 27. februar kl. 19.00

Kirkehøjskole på Hadsten Højskole (se side 6)
Kyndelmissegudstjeneste i Rud Kirke med kirkekaffe (se side 12)
Sangformiddag i Voldum Kirkehus
Gudstjeneste i Voldum Kirke
Gudstjeneste i Voldumcenteret
Gud og Gule Ærter – seniorgudstjeneste i Voldum Kirke og
spisning i Voldum Kirkehus
Gudstjeneste i Voldum Kirke
Filmaften i Voldum Kirkehus (se side 18)

Seksagesima
Fastelavn

2. s. i fasten

MARTS

Lørdag den 3. marts kl. 10.00
Onsdag den 7. marts kl. 10.00
Fredag den 9. - søndag den 11. marts
Søndag den 11. marts kl. 11.00
Tirsdag den 13. marts kl. 14.30
Søndag den 18. marts kl. 9.30
Onsdag den 21. marts kl. 10.00
Onsdag den 21. marts kl. 19.00
Fredag den 23. marts kl. 17.00
Søndag den 25. marts kl. 11.00
Torsdag den 29. marts kl. 19.00
Fredag den 30. marts kl. 11.00

Kirkehøjskole på Hadsten Højskole (se side 6)
Sangformiddag i Voldum Kirkehus
Weekend for juniorkonfirmander (se side 13)
Gudstjeneste i Voldum Kirke – Årets juniorkonfirmander medvirker
Gudstjeneste i Voldumcenteret
Gudstjeneste i Rud Kirke
Læsegruppe i Voldum Kirkehus
Gospelkoncert i Voldum Kirke (se side 8)
Kirketeater med efterf. spisning i Voldum Kirkehus (se side 13)
Gudstjeneste i Voldum Kirke
Gudstjeneste i Rud Kirke med kirkekaffe
Gudstjeneste i Voldum Kirke

Midfaste
Mariæ bebudelse

Palmesøndag
Skærtorsdag
Langfredag

APRIL

Søndag den 1. april kl. 9.30
Søndag den 1. april kl. 11.00
Onsdag den 4. april kl. 10.00
10
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Gudstjeneste i Rud Kirke
Gudstjeneste i Voldum Kirke
Sangformiddag i Voldum Kirkehus

Påskedag
Påskedag

KALENDER FOR APRIL, MAJ, JUNI OG JULI
Tirsdag den 10. april kl. 14.30
Søndag den 15. april kl. 9.30
Torsdag den 19. april kl. 19.00
Søndag den 22. april kl. 19.00
Fredag den 27. april kl. 9.30
Søndag den 29. april kl. 16.30

Gudstjeneste i Voldumcenteret
Gudstjeneste i Voldum Kirke
Forårskoncert med elever fra Favrskov Musikskole (se side 9)
Gudstjeneste i Rud Kirke med kirkekaffe
Gudstjeneste i Voldum Kirke
Pilgrimsvandring fra Voldum Kirke til Hadbjerg Kirke (se side 15)

2. s. e. påske
3. s. e. påske
Store bededag
4. s. e. påske

MAJ

Onsdag den 2. maj kl. 10.00
Søndag den 6. maj kl. 11.00
Tirsdag den 8. maj kl. 14.30
Torsdag den 10. maj kl. 9.00
Søndag den 13. maj kl. 10.30
Onsdag den 16. maj kl. 10.00
Torsdag den 17. maj kl. 10.00
Søndag den 20. maj kl. 11.00
Tirsdag den 29. maj kl. 19.00

Sangformiddag i Voldum Kirkehus
Gudstjeneste i Voldum Kirke
Gudstjeneste i Voldumcenteret
Gudstjeneste i Rud Kirke (se side 15)
KONFIRMATION i Voldum Kirke (se side 16)
Læsegruppe i Voldum Kirkehus
Spadseretur fra Voldum Kirkehus (se side 19)
Gudstjeneste i Voldum Kirke
Sangaften i Voldum Kirkehus (se side 9)

5. s. e. påske
Kr. himmelfart
6. s. e. påske

Pinsedag

JUNI

Søndag den 3. juni kl. 9.30
Onsdag den 6. juni kl. 10.00
Fredag den 8. juni kl. 17.00
Søndag den 10. juni kl. 11.00
Tirsdag den 12. juni kl. 14.30
Søndag den 24. juni kl. 19.00

Gudstjeneste i Voldum Kirke
Sangformiddag i Voldum Kirkehus
Bålgudstjeneste i Præstegårdshaven (se side 16)
Gudstjeneste i Voldum Kirke
Gudstjeneste i Voldumcenteret
Gudstjeneste i Rud Kirke med kirkekaffe

1. s.e. Trin.

Gudstjeneste i Voldum Kirke
Gudstjeneste i Voldumcenteret
Gudstjeneste i Rud Kirke
Gudstjeneste i Voldum Kirke

5. s.e. Trin.

2. s.e. Trin.
4. s. e. trin.

JULI

Søndag den 1. juli kl. 9.30
Tirsdag den 10. juli kl. 14.30
Søndag den 15. juli kl. 11.00
Søndag den 29. juli kl. 9.30

7. s. e. trin.
9. s. e. trin.

MENIGHEDSRÅDSMØDER
Lørdag den 20. januar (lukket møde) · Onsdag den 21. februar kl. 17.30 · Onsdag den 21. marts kl. 17.00
Onsdag den 18. april kl. 17.30 · Onsdag den 23. maj kl. 17.30 · Onsdag den 13. juni kl. 17.30
Der er offentlig adgang til møderne, dog kan der forekomme lukkede punkter. Alle møder foregår i Voldum Kirkehus.
KIRKEBLAD NR 107
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KYNDELMISSE-GUDSTJENESTE

GUD OG GULE ÆRTER

Søndag den 4. februar kl. 19.00
i Rud Kirke

Tirsdag den 20. februar kl. 18.00
i Voldum Kirke

Vi vil traditionen tro fejre kyndelmisse med en guds
tjeneste, hvor den gamle middelalderkirke er fyldt
med levende lys. På den måde vil vi sammen fejre,
at det nu atter går mod lysere tider.

Vi prøver at holde ”seniorkirke” en
(garanteret mørk og kold) aften i februar.

I år bliver den musikalske side af gudstjenesten
suppleret med klassisk guitarspil af Morten.
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 dagen er også
traditionelt blevet opfattet som den dag,
hvor halvdelen af vinteren er gået.

Efter en lille andagt i kirken går vi til Voldum
Kirkehus og nyder i hyggeligt fællesskab
den gode gamle danske vinterret gule ærter.
LIDT OM GULE ÆRTER
Retten omtales første gang i en kogebog i 1766,
men man har spist kogte, tørrede ærter i Danmark
siden bronzealderen! Herunder ses en opskrift fra
Den erfarne Husmoder (1888)

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

Tilmelding til spisning: Kirsten Bonde på
41 60 60 59 (gerne sms) eller
kirstenbonde@hotmail.com senest den 17. februar.
Pris pr. person: 50 kr. – Øl og vand kan købes.
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JUNIORKONFIRMANDUNDERVISNING

KIRKETEATERET

Vi vil gerne indbyde elever fra 3. klassetrin til
juniorkonfirmand-undervisning i weekenden
fredag den 9. – søndag den 11. marts

Fredag den 23. marts 2018 kl. 17.00
i Voldum Kirkehus

PÅSKEFORTÆLLING
for børn og forældre

Sidste års juniorkonfirmander

På en hyggelig måde beskæftiger vi os med tro
og kristendom. Vi skal male altertavler med motiver
fra påsken, udforske Voldum Kirke, på udflugt til
Viborg Domkirke og se hele bibelhistorien malet på
væggene; vi skal synge salmer og sange og meget mere.

Vi slutter af i Voldum Kirke med en
festlig gudstjeneste og ”fernisering”.
Alle børn på 3. klassetrin i vores sogne er velkomne
til forløbet. Hvis du ikke går på Hadbjerg Skole eller
Voldumegnens Friskole, så kontakt Morten på
mortensejersen59@gmail.com for tilmelding.
Vi udsender indbydelse i løbet af februar, men sæt
allerede nu et stort X i kalenderen.

Vi har mange gange haft
besøg af Kirketeateret og
skuespiller Jens Jødal, og
hver gang har vi fået en
dejlig, sjov og meningsfuld
oplevelse.
Denne gang er det påskens
drama som bugtalerfortælling med lune, alvor og et
strejf af trylleri.
For at underbygge fortæl
lingen får Jens Jødal hjælp af
dukken David og musikeren Anders Bæk
Eriksen. De tre medvirkende
spiller i alt 9 forskellige roller!
Forestillingens målgruppe er børn fra
ca. 4-11 år, forældre – og barnlige sjæle.
Forestillingen varer ca. 50 minutter.
Efter teaterforestillingen er der mulighed for at
deltage ved fællesspisning – BOLLER I KARRY!
Pris pr. person 15 kr. – Pengene går til
Folkekirkens Nødhjælp.
Øl og vand kan købes.
Tilmelding til Kirsten Bonde,
41 60 60 59 eller
kirstenbonde@hotmail.com
senest den 21. marts.

Mange hilsner fra Lise 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 25. marts til og med
mandag den 2. april – alle dage fra kl. 10 til 18.
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 25. marts
Kl. 11.00 i Voldum Kirke

Langfredag, den 30. marts
Kl. 11.00 i Voldum Kirke

Skærtorsdag, den 29. marts
Kl. 19.00 i Rud Kirke (med kirkekaffe)

Påskedag, søndag den 1. april
Kl. 9.30 i Rud Kirke
Kl. 11.00 i Voldum Kirke

"Langfredag", malet af Matthias Grünewald, 1514-1516. Fra Issenheim-altertavlen, Colmar, Frankrig
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PILGRIMSVANDRING
TIL HADBJERG KIRKE

KRISTI
HIMMELFARTS DAG

Søndag den 29. april 2018 kl. 16.30
i Voldum Kirke

Torsdag den 10. maj kl. 9.00
i Rud Kirke

I år begiver vi os på den 13. pilgrimsvandring siden
starten i 2006, og vi skal i år besøge den sidste af
vores nabokirker – så har vi været hele vejen rundt!
Denne gang vandrer vi sidst på eftermiddagen, og vi
håber naturligvis på en dejlig lun og solrig forårsdag.

Vi mødes denne Kristi Himmelfart omme bag ved
kirken (i den østlige ende), hvor vi vil synge en
fællessalme og dernæst nyde synet og lyden af den
håndringne klokke i Rud.

Vi starter med en kort andagt i Voldum Kirke, inden vi
begiver os mod Hadbjerg Kirke. Vi går op ad Sophie
Amalievej til Baskærvej, videre ud af Møllevej og
gennem Langskov, hvor vi krydser landevejen og
går ad Bavnehøjvej til Hadbjerg Kirke.
Tidligere sognepræst Ole Juul vil vise os den gamle
middelalderkirke og fortælle om dens historie.

Lise og Morten krydrer turen undervejs
med bibelord og salmer.
Vi slutter med en sandwich og en øl/vand
– menighedsrådet er vært.
Husk fornuftigt tøj og fodtøj samt en drikkedunk
med vand. Samkørsel tilbage kan aftales med
menighedsrådet.

Når klokkerne har ringet af, forsættes
gudstjenesten inden døre.
Vi slutter gudstjenesten med morgenbrød
og kirkekaffe i våbenhuset – eller måske
(hvis vejret tillader det) udenfor.

(RUD KIRKE 1981 AF PIERRE PACARD)
TIL DIN PRIS HERRE LAD MIG INDBYDE
OG MANGE TIL DIT HUS INDBYDE
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KONFIRMATION
Søndag den 13. maj kl. 10.30
i Voldum Kirke
Både unge fra Voldumegnens Friskole, men også
nogle af dem, der går på ”oplandets” skoler, har
valgt konfirmation i Voldum. Der er meget at glæde sig
over og at glæde sig til!
Forberedelsen for 7. klasse på Friskolen er allerede
godt i gang. Vi mødes på torsdage i kirkehuset, og jeg
ser altid frem til møderne og vores gode samtaler. I har
noget på hjerte, I har jeres meninger – det er skønt, at
I også kan rokke mig lidt i min grundvold.
Tak for det, kære konfirmander!

BÅLGUDSTJENESTE
FOR HELE FAMILIEN
Fredag den 8. juni kl. 17.00
i præstegårdshaven, Egåvej 11
Nu er det endelig sommer og derfor mødes vi
alle i præstegårdshaven til en gudstjeneste
omkring bålet.
Under de store træer og i bålets sitrende skær
husker vi fortællingen om Johannes Døber, der har
lagt navn til de mange Skt. Hans bål, vi landet over
tænder om et par uger.
Efter gudstjenesten nydes den medbragte madkurv
i hyggeligt fællesskab. Øl og vand kan købes
– pengene går til Folkekirkens Nødhjælp.
Menighedsrådet er vært med kaffe og kage samt
snobrødsdej til alle børnene.
Alle medbringer selv en pude og tæppe/klapstol til
at sidde på samt praktisk påklædning.

Derudover har vi to temadage. I september mødtes
vi med over 700 konfirmander fra hele Favrskov
på Fussingø Slot til rollespillet ”Luther på spil”.
Det var en alle tiders dag – se næste side!
I foråret tager vi på tur til Aarhus.
Deltagelse i pilgrimsvandringen til Hadbjerg
søndag den 29. april er også en del af forberedelsen
– vel mødt!
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LUTHER PÅ SPIL
Som omtalt i sidste kirkeblad, blev der i slutningen af september afholdt et kæmpemæssigt
rollespil for de kommende konfirmander ved Fussingø Slot.

Foto: Martin Busborg/Kirsten Bonde

Temaet var – ikke overraskende – REFORMATIONEN, og en større hær af frivillige
forældre og menigheds”rødder” var på banen i alskens forskellige munderinger.
Således sås flere Voldum-Rud-folk som katolske præster og torvesælgere!
Og sandelig om ikke en af vores kommende konfirmander endte i gabestokken;
efter sigende er han dog blevet sluppet løs siden...

KIRKEBLAD NR 107

17

FILMAFTEN
”JAGTEN”
Tirsdag den 27. februar kl. 19.00
i Voldum Kirkehus
Jagten er en dansk film fra 2012,
instrueret af Thomas Vinterberg.
Filmen foregår i en lille dansk provinsby; her er
den 40-årige Lucas igen ved at få styr på sit liv efter
en hård skilsmisse. Han har fået en ny kæreste, et nyt
arbejde og er godt i gang med at genopbygge forholdet
til sin teenagesøn Marcus. Men snart går alt galt for ham,
da han bliver mål for en løgn, der spreder sig som en
virus. Chokket og mistroen løber løbsk, og det lille
samfund befinder sig pludselig i en tilstand af
kollektivt hysteri, alt imens Lucas ene mand kæmper
for at bevare sit liv og sin værdighed.

LÆSEGRUPPE
Møderne i Læsegruppen i foråret 2018 er fastlagt til
onsdag den 17. januar, onsdag den 21. marts
og onsdag den 16. maj.
Møderne foregår kl. 10 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.
Den næste bog vi har bestilt er Kristina Ohlssons
Askepot – det er for en gangs skyld en krimi!
Derudover er vi lige blevet færdige med Linn
Ullmanns De urolige og vi læser i øjeblikket Anne
Marie Têtevides Som dagene er. Som det fremgår,
kommer vi vidt omkring, hvilket jo er noget af det
spændende ved at være med i Læsegruppen.
Kontakt Lone Jennert på tlf. 48 22 42 05
mobil 51 53 61 36
– eller mød op på en af de ovennævnte datoer!

Medvirkende: Mads Mikkelsen, Susse Wold,
Thomas Bo Larsen mfl.
Mads Mikkelsen fik prisen for bedste skuespiller ved
filmfestival’en i Cannes 2012. Og filmen vandt i 2014
fire Bodilpriser, bl.a. for bedste danske film og bedste
mandlige hovedrolle (Mads Mikkelsen).
Kaffe/te, brød, øl og vand kan købes.
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EN SPADSERETUR
I GODT SELSKAB

VOLDUM OG RUD KIRKERS
VOKSENKOR

Torsdag den 17. maj kl. 10.00
fra Voldum Kirkehus

Første korprøve i det nye år er torsdag den 11. januar kl. 18.30
i Voldum Kirkehus. Koret øver hver anden torsdag.
Vi skal øve påske- og pinserepertoire.

Denne formiddag mødes vi foran
Voldum Kirkehus og går sammen en hyggelig
tur. Ideen er at vi får snakket og rørt os
lidt sammen – og selvfølgelig får et lille kig
ud over vores forårskønne egn.
Turen tilrettelægger vi efter vejret og hvem
der møder op.

Koret har i 2018 10-års jubilæum, som vi vil markere
i december ved Syng Julen Ind!
Nye medlemmer er velkomne.
Henvendelse til organist Jens Morsing 21 73 61 41
– jmkirkemusik@gmail.com eller et af korets medlemmer.

Kærlig hilsen Lise

HAR DU KONTANTER
PÅ DIG...?
Vi er godt på vej mod det pengeløse samfund.
Derfor får Voldum og Rud Sogne nu et MobilePay-nummer,
der fremover kan benyttes, når der skal overføres penge
til indsamlinger og arrangementer.

Nummeret er
22 62 04 84
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KIRKERNES PERSONALE
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
Booking af Voldum Kirkehus
Sophie Amalievej 2B
Kirsten Bonde . . . . . . . . . . . . . . 41 60 60 59
kirstenbonde@hotmail.com

MENIGHEDSRÅDET

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

KIRKEBIL

Ring til Karins Taxa på 86 98 35 70

Kirkebilen er gratis og kan benyttes ved gudstjenester og kirkelige arrangementer.
Ring i god tid og opgiv adresse, kirke og kirketid.
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.

EN HILSEN FRA ANNE-MARIE

Formand/kontaktperson/kirkeværge
Gert Torstensson
Østervænget 8, Voldum  . . . . . . 40 62 93 87
gert.torstensson@yahoo.com

En stor, stor tak til alle jer, der i afskedsgave forærede
mig penge til et retræte-ophold.

Næstformand/kasserer
Lone Jennert . . . . . . . . . . . . . . . 48 22 42 05
Dalsbrovej 78, Voldum . . . . . . . 51 53 61 36
lonejennert@hotmail.dk

Jeg har i september måned været på mit livs største
retræte – en 30-dages retræte; det var meget givende og
meget spændende. Dertil var gaven en stor hjælp og jeg
følte jeres gode omsorg var med mig. Tusind tak!

Sekretær
Benedicte Schmidt Larsen
Øvrige medlemmer
Jørn ”Maske” Pedersen
Anni Kondrup
Finn Paulsen
Kirsten Bonde
Lise Uhrskov, sognepræst

KIRKERNES ÅBNINGSTIDER

Kærlig hilsen fra "jeres gamle præst"
Anne-Marie
PS: Jeg holder stadig retræter på Ådalen. I første halvår 2018:
1) Nytårs-retræte: Fredag den 5. januar kl. 17.00 – søndag den 7. januar kl. 14.00
2) Forårs-retræte: Mandag den 23. april - onsdag den 25. april 2018.
Kontakt mig på min mail retraete@gmail.com
efter uddybende oplysninger.

Alle dage kl. 8-16.

KIRKEBLADETS REDAKTION
Lise Uhrskov, Kirsten Bonde og
Morten Sejersen.
Deadline kirkeblad 108: Torsdag den 26. april

FIND OS I CYBERSPACE…
Facebook: Voldum og Rud Kirker
www.voldumnet.dk/kirkelivet

