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KIRKEBLAD

ORD I TIDEN...
En dejlig torsdag i april var konfim
 anderne
og jeg på noget af en oplysende dagstur
til Aarhus. Vi skulle se Domkirken og
Skelager Kirke, men vi skulle også ud at
opleve byens bagside.
Første indslag var en byvandring med
en tidligere hjemløs og misbruger.
Povertywalk er betegnelsen for denne
slags byvandring, som er et relativt nyt
tilbud i Aarhus.
Og det var spændende – det var vi vist alle
enige om. Det var meget tankevækkende
at høre historierne, se stederne, hilse
på gadens folk. Særligt da vi stod i
”nåleparken” – et udendørs ”fixerum”.
Stedet var, da vi kom, tomt for mennesker.
Men vi fornemmede vist hver og én godt,
hvor hårdt et miljø det er – misbrugernes.
Det samme med nogle af de steder,
hvor en hjemløs kan finde en sove
plads på gaden. Livet på gaden er
hårdt – alt for hårdt. Det er ikke noget
man vælger for sjov.
I 2017 er antallet af hjemløse i Danmark
opgjort til 6.635 sjæle, hvilket er en
stigning på 8 procent i forhold til 2015.
Over halvdelen af disse mennesker
vurderes at have en psykisk lidelse. I
Aarhus er der i 2017 talt 767 hjemløse.
En hjemløs har behov for et sted at
sove, for mad og drikke, og ikke mindst
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for sikkerhed – præcis som hver og én
af os. Af ti hjemløse sover ca. fire på
herberg eller varmestue, tre hos familie
og venner og én på gaden. De sidste
to er på hospital eller hotel, under
kriminalforsorg, i udslusning eller andet.

”Alle mennesker er noget værd” er
Kirkens Korshærs slogan. Og netop den
tilgang til mennesker har jeg mødt i
Korshæren, hvor tanken om menneskets
værd omsættes i praktik og omsorg – for
sjæl og legeme.

Og det er bare søvnsituationen – hvor
spiser de, hvor de får bad, hvor får de
stillet eventuelle abstinenser? Livet som
hjemløs er et liv, hvor man evindelig er på
jagt for overlevelse.

I Korshæren i Aarhus hørte vi hvorledes
varmestuens funktion er at skabe
den følelse af ”hjem”, som mange
hjemløse ikke har økonomiske eller
psykiske ressourcer til at etablere – et
sted med kaffe på kanden, med venlige
mennesker, varme og tryghed.

Vi besøgte efter byvandringen Kirkens
Korshær. Personligt har jeg et svagt punkt
for Korshæren, som jeg har mødt både
i mit studiejob som kirketjenervikar i
Mariakirken i Istedgade på Vesterbro og
som frivillig i Skt. Nikolajtjenesten.

Kirkens Korshær går et skridt videre
end den akutte førstehjælp, man
etablerer nemlig – alt afhængig af, hvor
i landet, man befinder sig – hjælp til

fattige familier, akuthjælp til hjemløse,
projekter for unge, som skal få dem
tilbage i samfundet, telefontjeneste med
videre. Altid arbejdende ud fra sit slogan
”Alle mennesker er noget værd”.
_
Vi går i Voldum og Rud Kirker endnu
engang et spændende efterår i møde,
som munder ud i julens dejlige fest.
Traditionen tro holder vi fast i de
dejlige formiddage med sang i Voldum
Kirkehus, ﬁlmaftener og læsegruppen
samme sted. Sommeren rundes af med
friluftsgudstjeneste i Alling Ådal og med
høstgudstjeneste i Voldum Kirke. Årets
kollekt ved høstgudstjenesten går til
Kirkens Korshærs arbejde i Randers.
Dette efterår har vi den store glæde at
kunne præsentere studenterpræst ved
Århus Universitet, Loa Mortensen, i
Voldum Kirkehus, samt Mads Granum
Kvintet i Voldum Kirke. Der er meget at
glæde sig til!
Selv går jeg også en spændende tid
i møde; jeg går på barsel fra den 24.
august, da vores lille familie udvides fra
ﬁre til fem medlemmer i oktober. Der vil
derfor komme vikar i min barselsperiode.
Kærlig hilsen
sognepræst Lise Uhrskov

NYT FRA MENIGHEDSRÅDET
RENOVERING AF VOLDUM KIRKE
Efter ﬂere års venten har Favrskov Provsti endelig godkendt den planlagte
indvendige renovering.
I skrivende stund kan jeg desværre ikke løfte sløret for, hvad der nærmere
skal ske, udover at der skal laves nyt varmeanlæg og at kirken skal kalkes.
Vi regner med at være klogere efter en konsulentrunde med Aarhus Stift,
Nationalmuseet, Den Kongelige Bygningsinspektør mﬂ.
Vi forventer at gå i gang i starten af det nye år. Voldum Kirke vil derfor være
lukket i perioden, hvor renoveringen foregår.
Vi vil senere på året, når planerne for renoveringen er endelig godkendt,
indbyde til en orienteringsaften om arbejdet og dets forløb.

BARSELSORLOV
Som Lise skriver i ORD I TIDEN på denne side,
skal der være familieforøgelse i præstegården.
Derfor holder Lise graviditet- og barselsorlov fra den 24. august.
Menighedsrådet ønsker Lise og familien hjertelig tillykke
med den kommende familieforøgelse.
I skrivende stund er der endnu ikke fundet en vikar for Lise,
da der først er ansøgningsfrist til stillingen i slutningen af juli måned.
Gert Torstensson
Formand for menighedsrådet
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BILLEDER

FRA NOGLE AF VINTERENS OG FORÅRETS BEGIVENHEDER

Menighedsrådet og kirkernes ansatte til inspirerende temadag

Stor opmærksom blandt publikum...

Årets juniorkonfirmander i Viborg Domkirke

...da Kirketeateret gæstede os før påske

Den gyldne altertavle i Viborg Domkirke studeres...
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...og gav inspiration til egne altertavler

Også Lise måtte i gang!

BILLEDER

FRA NOGLE AF VINTERENS OG FORÅRETS BEGIVENHEDER (FORTSAT)

Årets pilgrimsvandring sluttede i Hadbjerg Kirke

Undervejs blev der sunget i naturen...

...bl.a. ”Det dufter lysegrønt af ...?”

En tidlig Kristi Himmelfartsmorgen hørte vi den smukke lyd af Rud Kirkes klokke som indledning...

...til gudstjenesten, der sluttede med morgenkaffe

Forsommerens bålgudstjeneste blev ramt af kommunens forbud mod åben ild... men hyggeligt var det!
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FORÅRETS KONFIRMATION
BAG KULISSERNE…
Her kan du få et spændende blik på, hvad der sker, inden årets kuld af konﬁrmander kommer til selve
konﬁrmationen ved kirkens alter: Følg med fra generalprøven – over de sidste hektiske minutter op til ”showtime”
– og endelig til selve den store fest i kirken…!

Fra en af generalprøverne, hvor alle blev prøvekonﬁrmeret

Det ﬁne tøj beundres, og de sidste detaljer aftales...

Dagens hovedpersoner tiltrak et stort antal "pressefotografer"!
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Foto: City Foto, Hadsten

Så er det lige før...

KONFIRMATION 2019
Vi holder konﬁrmation i Voldum Kirke søndag den 12. maj 2019 kl. 10.30.
Konfirmationen er både for elever fra Voldumegnens Friskole og for elever, der går på Hadbjerg Skole eller andre skoler.
Der er indskrivning til konfirmation søndag den 19. august.
Indskrivningen foregår i forbindelse med
gudstjenesten i Voldum Kirke kl. 9.30.
Efter gudstjenesten går de kommende konfirmander med
forældre i Voldum Kirkehus til indskrivning og orientering
om forløbet op til konfirmationen.
For elever, der går på Voldumegnens Friskole, foregår konfir
mandforberedelsen som regel på torsdage kl. 13.30-15.00 i
Voldum Kirkehus. Første gang er torsdag den 6. september.
Går man i skole andre steder, aftales forberedelsen med det pågældende steds sognepræst. Forberedelsen i Voldum
afsluttes med et par gange, hvor alle, der skal konfirmeres i Voldum, mødes og øver til ”den store dag” sammen.
Vi glæder os til at møde de unge mennesker den 19. august i Voldum Kirke!
De bedste hilsener fra sognepræst Lise Uhrskov og menighedsrådet

TILLYKKE TIL FORÅRETS KONFIRMANDER
Bageste række:
Mikkel Møller Holmelund Petersen, Marius Christian Skovgaard Andersen, Jens Højgaard Leonhardt,
Georg Højgaard Leonhardt
Midterste række:
Maria Blach Thomsen, Clara Alexandersen, Simon Jennert Hougaard, Sebastian Møgelvang Carlsen,
Anton Skovmand Laursen, Nikolaj Kusk Andersen, Anton Mogensen Kjeldgaard, Camilla Holm, Mathilde Cathrine Engberg
Forreste række:
Emma Terese Lystlund, Kerstine Marie Skovgaard Andersen, Mette Lajer Lystlund, Michelle Sønderskov,
Karla Ingerslev Davidsen Pedersen, Frida Hessellund Eriksen, Karen Knop Chirholm
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BABYSALMESANG
I VOLDUM KIRKE

De dejlige formiddage med babysalmesang udbydes igen med musikpædagog Birgit Soﬁa Kjær.
Babysalmesang er et gratis tilbud til babyer i
alderen 29 måneder sammen med en voksen.
Der vil i efteråret 2018 blive oprettet et hold på max. 10 børn.
For deltagelse gælder først til mølle-princippet.

Foto: Birgit Soﬁa Kjær

Babysalmesang ﬁnder sted disse 8 fredage i tidsrummet 9.30-10.15:
31. august · 7., 14., 21. og 28. september · 5., 12. og 26. oktober
Tilmelding til Birgit Soﬁa Kjær på birgitsoﬁa@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
I VOLDUM KIRKEHUS

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!

Foto: Janne Bavnhøj, FFD

Holdet bag sangformiddagene er Jens, der sidder ved klaveret, Morten,
der synger for, og Kirsten, der serverer en kop velbrygget kaffe
(og somme tider lidt dertil), så vi kan holde stemmerne ved lige!
Sangformiddage i efteråret finder sted disse tre
onsdage kl. 10.00-11.30 i Voldum Kirkehus:
5. september · 3. oktober · 7. november
Alle er velkomne, og der er stadig plads til flere.
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Højskolesangbøger fra 1894 og frem til i dag.

VOLDUM OG RUD KIRKERS VOKSENKOR
Velkommen til en ny sæson og et nyt kirkeår med koret.
Vi har første prøve torsdag den 16. august kl. 18.30 i Voldum Kirkehus. Koret øver hver anden torsdag.
Koret synger i Voldum Kirkehus efter høstgudstjenesten søndag den 30. september og til Vi synger julen ind
søndag den 9. december, hvor vi også markerer vores 10års jubilæum.
Vi glæder os altid til at optræde og har også i år noget nyt på repertoiret. Nye sangere er velkomne.
Henvendelse til organist Jens Morsing, 21 73 61 41 – jmkirkemusik@gmail.com

VOKSENKORET FYLDER 10 ÅR!
Vi vil gerne ønske Voldum og Rud Kirkers Voksenkor
tillykke med de første 10 år! Koret er blevet en fast
del af sognelivet og festliggør i årets løb højtidernes
gudstjenester og andre arrangementer til glæde for
menigheden. En stor tak skal lyde til Jens og til alle
de frivillige sangere, der gennem årene har været
med til at sætte stemningen i vejret!
Jubilæet fejres med en udvidet korafdeling ved
Vi synger julen ind
søndag den 9. december (se side 19).
Menighedsrådet
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KALENDER FOR JULI, AUGUST, SEPTEMBER OG OKTOBER
JULI

Søndag
Tirsdag
Søndag
Søndag

den 1.
den 10.
den 15.
den 29.

kl.   9.30
kl. 14.30
kl. 11.00
kl.   9.30

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

5. s.e. Trin.
7. s.e. Trin.
8. s.e. Trin.

AUGUST

Søndag
Tirsdag
Torsdag
Søndag
Onsdag
Søndag
Søndag
Fredag

den 12. kl. 9.30
den 14. kl. 14.30
den 16. kl. 18.30
den 19. kl. 9.30
den 22. kl. 10.00
den 26. kl. 9.15
den 26. kl. 11.00
den 31. kl. 9.30

Gudstjeneste i Rud Kirke
Gudstjeneste i Voldumcenteret
Voksenkoret – Sæsonstart i Voldum Kirkehus (se side 9)
Gudstjeneste i Voldum Kirke – indskrivning af konfirmander(se side 7)
Læsegruppe i Voldum Kirkehus
Vandretur til friluftsgudstjeneste fra Voldum Kirke (se side 12)
Friluftsgudstjeneste i Alling Ådal (se side 12)
Babysalmesang – Start på efterårsforløb i Voldum Kirke (se side 8)

10. s.e. Trin.

12. s.e. Trin.

13.s.e. Trin.

SEPTEMBER

Søndag den 2.
Onsdag den 5.
Tirsdag den 11.
Søndag den 16.
Søndag den 23.
Lørdag den 29.
Søndag den 30.

kl. 11.00
kl. 10.00
kl. 14.30
kl. 9.30
kl. 19.00
kl. 10.00
kl. 11.00

 udstjeneste i Voldum Kirke
G
Sangformiddag i Voldum Kirkehus
Gudstjeneste i Voldumcenteret
Gudstjeneste i Voldum Kirke
Gudstjeneste i Rud Kirke med kirkekaffe
Kirkehøjskole på Hadsten Højskole (se side 17)
Høstgudstjeneste i Voldum Kirke - frokost i Voldum Kirkehus (se side 13)

kl. 19.00
kl. 10.00
kl. 9.30
kl. 14.30
kl. 11.00
kl. 19.00
kl. 10.00
kl. 19.00
kl. 9.00
kl. 10.00
kl. 19.00

Nostalgiaften i Voldum Kirkehus (se side 16)
Sangformiddag i Voldum Kirkehus
Gudstjeneste i Voldum Kirke med kirkekaffe kl 9
Gudstjeneste i Voldumcenteret
Gudstjeneste i Voldum Kirke
Gudstjeneste i Rud Kirke med kirkekaffe
Læsegruppe i Voldum Kirkehus
Foredrag med studenterpræst Loa Mortensen i Voldum Kirkehus (se side 13)
"Film, musik og leg" for Dagplejen i Voldum Kirkehus (se side 16)
"Film, musik og leg" for Børnehaven i Voldum Kirkehus (se side16)
Filmaften i Voldum Kirkehus (se side 16)

14.s.e. Trin.

16.s.e. Trin.
17.s.e. Trin.
18.s.e. Trin.

OKTOBER

Tirsdag
Onsdag
Søndag
Tirsdag
Søndag
Søndag
Tirsdag
Tirsdag
Onsdag
Torsdag
Tirsdag
10

den 2.
den 3.
den 7.
den 9.
den 14.
den 21.
den 23.
den 23.
den 24.
den 25.
den 31.
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19. s.e. Trin.
20.s.e. Trin.
21. s.e. Trin.

KALENDER FOR NOVEMBER OG DECEMBER
NOVEMBER

Fredag den 2. kl. 17.00

Halloween-Familiegudstjeneste i Voldum Kirke (se side 14)

Søndag den 4. kl. 16.00

Musikgudstjeneste i Voldum Kirke (se side 14)

Onsdag den 7. kl. 10.00

Sangformiddag i Voldum Kirkehus

Søndag den 11. kl.   9.30

Gudstjeneste i Voldum Kirke

Søndag den 11. kl. 19.00

Koncert med Mads Granum Kvintet i Voldum Kirke (se side 15)

Tirsdag den 13. kl. 14.30

Gudstjeneste i Voldumcenteret

Lørdag den 17. kl. 10.00

Kirkehøjskole i Sognegården, Kirkevej 5, Hadsten (se side 17)

Søndag den 18. kl. 11.00

Gudstjeneste i Rud Kirke

Onsdag den 28. kl. 10.00

Læsegruppe i Voldum Kirkehus

Alle Helgensdag
24.s.e. Trin

25.s.e. Trin.

DECEMBER

Søndag den 2. kl. 13.30

Festgudstjeneste i Voldum Kirke (se side 19)

Tirsdag den 4. 	 kl. 10.00

Julegudstjeneste for Børnehaven i Voldum Kirke (se side 18)

Onsdag den 5. kl. 9.00 

Julegudstjeneste for Dagplejen og Vuggestuen i Voldum Kirke (se side 18)

Søndag den 9. 	 kl. 14.00

Vi synger julen ind i Rud Kirke (se side 19)

Fredag den 21. kl. 8.30

Julegudstjeneste for Voldumegnens Friskole (se side 18)

Søndag den 23. kl. 14.30

Gudstjeneste i Voldumcenteret

4. s. i advent

Mandag den 24. kl. 14.30

Gudstjeneste i Rud Kirke

Juleaftensdag

Mandag den 24. kl. 16.00

Gudstjeneste i Voldum Kirke

Juleaftensdag

Tirsdag den 25. kl. 11.00

Gudstjeneste i Voldum Kirke

Juledag

Mandag den 31. kl. 15.30

Gudstjeneste i Rud Kirke

Nytårsaftensdag

1. s. i advent

2. s. i advent

MENIGHEDSRÅDSMØDER
Onsdag den 22. august · Onsdag den 3. oktober · Onsdag den 14. november
Alle møder afholdes i Voldum Kirkehus og starter kl. 17.30. Alle er velkomne.
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FRILUFTSGUDSTJENESTE
Søndag den 26. august 2018 kl. 11.00
i Shelteret, Alling Ådal (mellem Hvalløs og Årslev)
Vi mødes igen til gudstjeneste i Guds frie natur med den smukke ådal som baggrund.
Du kan komme til shelteret ved at
 parkere på Dyrehavevej og gå turen over engen til shelterpladsen.
 køre til og parkere ved Årslev Kirke og derefter gå den korte tur ud til shelterpladsen.
 bestille kirkebilen og blive kørt gennem Årslev helt ud til shelterpladsen.
 vandre fra Voldum Kirke over Hvalløs og over engen til shelterpladsen – se nedenfor.
Medbring selv en pude og et tæppe.
Efter gudstjenesten nyder vi vores medbragte mad i
hyggeligt fællesskab.

VANDRETUR
TIL FRILUFTSGUDSTJENESTEN
Søndag den 26. august 2018 kl. 9.15 fra Voldum Kirke
Læg en ekstra vandflaske i rygsækken sammen
med tæppe og madpakke og gå til fods til
friluftsgudstjenesten. Vi går fra Voldum Kirke i
roligt tempo ad VoldumRud Vej, Hvalløsvej,
Dyrehavevej og ned over engen,
til vi når shelteret. Turen er på ca. 5 km.
Efter friluftsgudstjenesten
går vi samme vej tilbage.
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HØSTGUDSTJENESTE
Søndag den 30. september kl. 11.00 i Voldum Kirke
med efterfølgende frokost i Voldum Kirkehus

FOREDRAG MED DIALOG
STUDENTERPRÆST LOA MORTENSEN
Tirsdag den 23. oktober kl. 19.00 i Voldum kirkehus

Ved høstgudstjenesten fejrer vi og takker for Guds
vedvarende skabelse. Det er og bliver underfuldt,
at vores arbejde år efter år bringer frugt.

Det er blevet mere og mere almindeligt, at der til uddan
nelsesinstitutioner er tilknyttet en præst. Kirken rykker så at
sige ind i de unges hverdag. Hvad er det kirken kan her?
Og hvordan kan de unge bruge præsten i deres hverdag?
Vi har inviteret studenterpræst ved Århus Universitet Loa
Mortensen til at komme og fortælle os om sit arbejde.
Hun blev færdig som teolog fra Aarhus Universitet i 2005
og har siden uddannet sig indenfor sjælesorg og samtale.
Forud for ansættelsen som studenterpræst har hun i 6 år
virket som gade og ungdomspræst i Aalborg.

Efter høstgudstjenesten 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 høstfrokost
senest den 24. september:
Kirsten Bonde, 41 60 60 59 (gerne sms)
kirstenbonde@hotmail.com

Vel mødt til en spændende aften, som gerne skulle
bringe os nærmere en forståelse for vores unge og deres
livsverden, samt for hvordan kirken kan blive
en meningsfuld medspiller i deres liv.
Der holdes undervejs i foredraget en pause.
Kaffe/te, brød, øl og vand kan købes.
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FOR HELE FAMILIEN:

HALLOWEENGUDSTJENESTE
Fredag den 2. november kl. 17.00 i Voldum Kirke
En keltisk tradition siger, at natten mellem den 31. oktober og den 1. november er det tidspunkt,
hvor de døde lettest kan vende tilbage til de levendes verden. Af denne tradition er opstået den
skik at holde halloweenfester, og skikken har bredt sig til Danmark.
De uhyggelige fortællinger om spøgelser og genfærd har altid vakt gys og gru.
Men de er nok også ofte blevet fortalt for hyggens skyld – så rykkede man måske lige
lidt tættere sammen og huskede på, hvor god dagen og vennerne og familien var.
Til denne familiegudstjeneste skal vi høre om forskellen på Allehelgen
og Halloween, men måske sniger der sig også en lille spøgelseshistorie ind…
Kom gerne uhyggeligt udklædt!
Efter gudstjenesten går vi i kirkehuset og spiser halloweensuppe med brød.
Pris pr. person er 15 kr., og pengene går til Folkekirkens Nødhjælp. Øl og vand kan købes.
Tilmelding til halloweensuppe senest 30. oktober:
Kirsten Bonde, 41 60 60 59 (gerne sms) eller kirstenbonde@hotmail.com

MUSIKGUDSTJENESTE ALLE HELGENSDAG
Søndag den 4. 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.
Traditionen tro vil Birgit Soﬁa Kjær fylde rummet med sine
dejlige og livsbekræftende fløjtetoner.
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OPLEV NYE JAZZSALMER MED

MADS GRANUM KVINTET

Søndag den 11. november kl. 19.00 i Voldum Kirke
Jazzpianisten Mads Granum har komponeret ti nye jazzsalmer til sit fjerde album
Med favnen fuld af kærlighed, som blev lanceret på Youtube i efteråret 2017. Her opnåede det på
få måneder mere end 100.000 visninger. Nu kan jazzsalmerne opleves live, når Mads Granum Kvintet
er på turne rundt i landet og giver koncert i Voldum Kirke.
Albummets nykomponerede jazzsalmer har tekster af nogle af Danmarks bedste salmedigtere i nyere tid:
Johannes Møllehave, Lisbeth Smedegaard Andersen, Holger Lissner, Hans Anker Jørgensen,
Iben Krogsdal, Christiane GammeltoftHansen, Johannes Jørgensen og Simon Grotrian.
Mads Granum har med sine fortolkninger af salmer opnået en opsigtsvækkende nichesucces som
jazzmusiker og har de seneste 14 år turneret flittigt med sin kvintet. Foruden jazzklaver spiller
Mads Granum rytmisk kirkeorgel. Hans jazzorgelstykker er blevet spillet i USA, Australien, New Zealand
og Europa, og flere af hans nye salmer er med i de nye salmebogstillæg.
MADS GRANUM KVINTET er
Regitze Glenthøj  vokal
Mads Hansen  saxofon
Mads Granum  piano
Thomas Ovesen  kontrabas
Ricco Victor  trommer og percussion
Billetpris er 75 kr.
Billetsalg ved indgangen fra kl. 18

NYTÅRSKONCERT 2019
Vi fastholder traditionen og holder en festlig nytårskoncert
søndag den 20. januar kl. 14.00 i Voldum Kirkehus
Og som i januar i år kan vi glæde os til at høre den fremragende klassiske duo
Cæcilie Balling, violin · Anne-Marie Meineche, klaver
Mere om koncerten i næste kirkeblad!
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FILMOPLEVELSER I VOLDUM KIRKEHUS
”FILM, MUSIK OG LEG” FOR DAGPLEJEN

”FILM, MUSIK OG LEG” FOR BØRNEHAVEN

Vi får besøg af Birgit Soﬁa Kjær, der vil synge,
spille og lege med alle. Derefter ser vi en film
med Sigurd Barrett og Snapper, som synger og
genfortæller historier fra Bibelen.

Vi får besøg af Anette Bonde, der vil synge, spille og
danse med alle. Vi nyder den medbragte madpakke,
hvorefter vi ser film med Sigurd Barrett og Snapper,
som synger og genfortæller historier fra Bibelen.

Nostalgi-Aften med DE RØDE HESTE
Tirsdag den 2. oktober kl. 19.00

ALDRIG MERE I MORGEN
Onsdag den 31. oktober kl. 19.00

Den unge landmand Ole Offor kaster sig ud i at
arbejde med røde heste. Kan han vinde hoved
præmien ved Derbyet? Kan han redde gården
Enekær? Og vinder han Bentes hjerte?

Filmen Aldrig mere i morgen fra 2017 er instrueret
af Erik Clausen, som også spiller hovedrollen som den
aldrende og fandenivoldske kunstner Thorvald, der
selv mener, at han er udødelig og uundværlig.

De røde heste er er en elsket roman af Morten Korch,
en af Danmarks mest folkekære forfattere, og
filmatiseringen fra 1950 med bl.a. Poul Reichhardt,
Tove Maes og Lily Broberg tilhører den danske filmskat.

Men da hans hjerte holder op med at slå, er han ikke
parat til at forlade denne verden. En engel giver ham
en sidste chance for at gå rundt blandt de efterladte...

Onsdag den 24. oktober kl. 9-11
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Torsdag den 25. oktober kl. 10-12

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

Udover Erik Clausen medvirker bl.a Nicolas Bro
og Bodil Jørgensen.

Jørn Maske

Kaffe, te, brød, øl og vand kan købes.
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KIRKEHØJSKOLEN I EFTERÅRET 2018
I de sidste år har vi fejret 500året for reformationen, så nu må Luther hvile lidt
– i hvert fald så meget, som han kan i Kirkehøjskolesammenhæng.
I den nye sæson sætter vi fokus på samtiden. Vi går på opdagelse i de forskellige og
foranderlige forhold, der opleves mellem folk, stat, samfund og folkekirke. Hvor er vi
kommet fra, og hvor går vi hen? Har folkekirken og samfundet fælles opgaver og i så
fald hvilke? Hvorfor ser vi en opblomstring i folkekirkens diakonale tiltag?
Og hvad betyder alt dette for folkekirkens position og selvforståelse?
Folkekirken under forandring
v/ Marie Vejrup Nielsen, lektor ved Religionsvidenskab på Aarhus Universitet
Lørdag den 29. september kl. 10.00-12.30 på Hadsten Højskole
Diakoniens fornyede position i folkekirken og samfundet
v/ Birgitte Graakjær Hjort, leder af Folkekirkens Uddannelses og Videnscenter i Aarhus
Lørdag den 17. november kl. 10.00-12.30 i Sognegården, Kirkevej 5, Hadsten
Læs mere om tilmelding og foredragene på www.hadstensogne.dk

LÆSEGRUPPEN
I efteråret 2018 skal vi mødes i Læsegruppen på disse formiddage
onsdag 22. august · tirsdag den 23. oktober · onsdag den 28. november
Møderne begynder kl. 10 og foregår i Voldum Kirkehus. 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.
For tiden læser vi Bent Hallers Abelone på Bangsbo og den sidste bog inden sommerferien bliver
Britt Karin Larsens Der vokser et træ i Mostamägg, den første i en række af bøger om Folket i Finnskogen.
Vi har nu ikke tænkt os at læse alle bøgerne, men får en appetitvækker i form af den første.
Hvis du ønsker at deltage i Læsegruppen, møder du bare op en af de ovennævnte dage
– eller kontakter Lone Jennert på 51 53 61 36
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JULEN ER BØRNENES FEST!
Vi sætter her fokus på de tre julegudstjenester for børn i forskellige aldre, der afholdes i december måned.
Og supplerer med dejlige billeder fra foregående år.

JULEGUDSTJENESTE FOR
BØRNEHAVEN

JULEGUDSTJENESTE FOR
DAGPLEJEN OG VUGGESTUEN

Tirsdag den 4. december kl. 10.00 i Voldum Kirke

Onsdag den 5. december kl. 9.00 i Voldum Kirke

JULEGUDSTJENESTE FOR VOLDUM FRISKOLE
Fredag den 21. december kl. 8.30 i Voldum Kirke

18
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FESTGUDSTJENESTE
Første søndag i advent, den 2. 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 atter i år besøg af vores dygtige trompetist Tristan Button.
Efter gudstjenesten serverer menighedsrådet
gløgg og æbleskiver i Voldum Kirkehus.

VI SYNGER JULEN IND
Søndag den 9. 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 også vi skal have en lille julehistorie?
Traditionen tro er Voksenkoret med, i år med et udvidet jubilæumsprogram (se side 9).
I pausen i våbenhuset vil Susanne sørge for, at vi får ”smurt” stemmerne med en
kop kaffe – og til ”den søde tand” er der et lækkert stykke julekage.

JULENS GUDSTJENESTER
Lillejuleaften, søndag den 23. december
kl. 14.30 på Voldumcenteret
Juleaften, mandag den 24. december
Kl. 14.30 i Rud Kirke
Kl. 16.00 i Voldum Kirke

Juledag, tirsdag den 25. december
Kl. 11.00 i Voldum Kirke
(Birgit Soﬁa Kjær, tværﬂøjte, medvirker)
Nytårsaftensdag, mandag den 31. december
Kl. 15.30 i Rud Kirke

Voldum Kirke er åben fra kl. 10-18 i perioden 1. til og med 26. december.
Læg vejen forbi, når I går tur – og nyd vores smukke kirkes julestemning, fred og ro!
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KIRKERNES PERSONALE
Sognepræst
Lise Uhrskov
Egåvej 11, Voldum . . . . . . . . . . 86 49 10 16
lu@km.dk (Orlov fra 24. august)
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
Formand/kontaktperson/kirkeværge
Gert Torstensson
Østervænget 8, Voldum  . . . . . . 40 62 93 87
gert.torstensson@yahoo.com
Næstformand/kasserer
Lone Jennert . . . . . . . . . . . . . . . 48 22 42 05
Dalsbrovej 78, Voldum . . . . . . . 51 53 61 36
lonejennert@hotmail.dk

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.

KIRKEKAFFE
Kirkekaffe er noget vi normalt forbinder med aftensgudstjenester i Rud Kirke, men her er et nyt tilbud:
Søndag den 7. oktober 2018 kl. 9.00
byder menighedsrådet på kirkekaffe og et
rundstykke i Voldum Kirke våbenhus
inden gudstjenesten kl. 9.30!

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

KIRKERNES ÅBNINGSTIDER

JULEGAVEIDÉ
I Matthæus 2, 13-21 omtales den hellige families flugt til
Egypten med det nyfødte Jesusbarn. Traditionelt foregik
denne flugt på æselryg, men her er et frisk bud på en
nyfortolkning af familiens transportmiddel.
Set til 75€ i Porto, Portugal.

Alle dage kl. 8-16.

KIRKEBLADETS REDAKTION
Lise Uhrskov, Kirsten Bonde og
Morten Sejersen.

Deadline kirkeblad 109: Torsdag den 25. oktober.

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

