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KÆRE ALLE SAMMEN!

Leonard Cohen har skrevet sangen Hal-
leluja om Kong David, der med sin harpe 
behagede Gud med en stille sang. Til kon-
firmationen i Voldum Kirke søndag den 
8. maj, som jeg stod for, kom sangen til 
at handle om den blanding af tro og tvivl 
ethvert menneske bestandig står i, men 
som måske særligt er kendetegnende for 
det at gennemgå sine teenageår. Hvem er 
jeg? Hvad kan jeg? Er jeg god nok? Og JA, 
lød svaret til årets konfirmander, I er ikke 
bare gode nok, I er lige som I skal være! 
Så stort tillykke til alle årets konfirmander 
med Guds JA til jer.   

I mit arbejde som jeres vikarpræst indtil 
udgangen af december 2016, vil jeg i 
den tid, hvor det er mig betroet at holde 

kirke- og menighedsliv stødt kørende, 
sammen med de ansatte og menigheds-
råd, bestræbe mig på at formidle netop 
dette videre: At evangeliet handler om at 
få kærlighed og give kærligheden videre! 
Det gælder ikke blot for konfirmander, 
men for os alle hver eneste dag. Og det 
kan vi fordi Gud elskede os først! ”Det 
skal fejres”, og det gør vi næsten hver 
søndag i Voldum og Rud Kirke. Så kom 
og fyld kirken, og lad os sammen skabe 
en levende menighed. 

Og hvem er det så lige jeg er?
Jeg blev teologisk kandidat fra Aarhus 
Universitet 2003 og har siden været an-
sat som sognepræst i Den Danske Folke-
kirke, og siden 2012 også som feltpræst 
for de danske soldater i hjem- og udland. 
Jeg kan derfor i år fejre ”kobberbryllup” i 
kjole og krave og kunne ikke forstille mig 
et mere berigende job. Særligt ikke da, 
når man om sig har så kompetent et per-
sonale og menighedsråd, som er tilfældet 
i Voldum-Rud. Her er der altid en dejlig 
stemning; og skulle man komme forbi det 
skønne kirkehus, er der næsten også altid 
kaffe på kanden. Så når dette kirkeblad 
kommer på gaden, har jeg nydt det første 
halve år her hos jer og glæder mig desto 
mere til at møde jer både i kirke og kir-
kehus hen over sommer, efterår – og ikke 
mindst den søde juletid.

På glædeligt gensyn
Mogens Birk 

1. Historien fortæller om en konfirmand
Der engang mødte en præstemand
Men konfirmander har vist aldrig 
ku li’ præster, vel
De mødte en præst én gang om ugen 
Det måtte de begge to sluge 
Det var hårdt, og det havde ingen ende
Halleluja halleluja halleluja

2. Den sidste præsts tro var stærk
Men det var ikke konfirmandens værk
At tro på en mand der går på vandet
Men præsten sagde til sin konfirmand
Glem alt om mænd der går på vand  
Det var hårdt, og det havde ingen ende 
Halleluja halleluja halleluja 

3. Og konfirmanden så et lys
Igennem præsten gik et kæmpe gys
Da den unge havde lov også at tvivle 
For når tvivlen er god, bli'r tvivlen til tro
Når tvivlen er bedst, bliver tvivleren præst!
Det var hårdt, men nu fik det da en ende 
Halleluja halleluja halleluja 

4. Så endte vi sammen denne dag
For sammen at kæmpe det sidste slag
For vores fælles tro på kærligheden
Og mor og far er stolte nu
For de troede på, at du ku' 
Få kærlighed og gi' kærligheden videre 
Halleluja halleluja halleluja  
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Søndag den 3. januar 2016 er en dag vi 
vil se tilbage på med vemod, men sam-
tidig med glæde. 

Vemodigt – fordi vi skulle tage afsked 
med vores sognepræst gennem 21 år, 
Anne-Marie Damsgaard Ditlev.

Glædeligt - fordi det var en rigtig smuk 
afskedsgudstjeneste i Voldum Kirke, 
hvor kirken var fyldt til bristepunktet og 
ligeså Voldum-Hallen til den efterføl-
gende afskedsreception.

Tak til alle som deltog og var med til at 
gøre dagen minderig for os alle.

Gert Torstensson
Menighedsrådsformand

EN SMUK OG VEMODIG DAG
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Det nye kirkeår begyndte festligt med en dejlig gudstjeneste…

Juleaften i Rud Kirke Vi bød Mogens velkommen i medarbejderstaben i starten af januar… …da sneen lå smukt på Rud Kirkegård

…hvor vi for første gang nød Kirke-skole-korets fine sang!

Kirke-skole-koret var igen på banen… … gammel munk der hed Popo…ved familiegudstjenesten i februar, indtil de blev forstyrret af en…

BILLEDER FRA NOGLE AF VINTERENS OG FORÅRETS BEGIVENHEDER
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Juniorkonfirmanderne var i Viborg Domkirke… …og gik på opdagelse i bibelhistorien på væggene To kommende folkekirkepræster…?

Pilgrimsvandringen i maj startede i Rud med Klaus Greve-Thomsen som fortæller Konfirmanderne lige før det sker…

… og lige mens det sker Voksenkoret gjorde pinsedag ekstra festlig! Voldum Kirke er nu atter hvid 

BILLEDER NOGLE AF VINTERENS OG FORÅRETS BEGIVENHEDER (FORTSAT)
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MENIGHEDSRÅDSVALG
Når du læser dette, er der ikke mange måneder til vi skal  

have valgt nyt menighedsråd for de næste fire år.

Vi har et godt kirkeligt aktivitetsniveau her i Voldum og Rud Sogne  
– og det skal vi stadig blive ved med at have.

Jeg har selv været med siden 2008, først som kirkeværge, så som kasserer/
regnskabsfører og de sidste tre år som formand. Det har været 8 år, som 
har været rigtig spændende med mange udfordringer og mange ting at 

tage stilling til. Jeg genopstiller til det kommende menighedsrådsvalg, og 
det gør de fleste af det nuværende menighedsråd også (se næste side).

Vi arbejder alle i menighedsrådet for begge kirker, uanset om  
vi kommer fra Voldum Sogn eller Rud Sogn. Vi er et samlet  

menighedsråd – og det har vi været siden 2004!

Som menighedsrådsmedlem har der de sidste mange år været talrige 
opgaver, der skulle løses og som med tiden blev mere og mere besvær-
lige. Der er rigtig mange love og paragraffer at sætte sig ind i - især som 

formand og regnskabsfører. Menighedsrådet indledte derfor for små tre år 
siden et samarbejde med Kirken i Hinnerup, som nu fører vores regnskab.

Som menighedsrådsmedlem er der mange forskellige opgaver at løse, og 
det kan være svært at afsætte den fornødne tid, men – jo mere man  

kommer ind i tingene, jo mere spændende bliver arbejdet. Ingen forventer 
at et nyt medlem tager de ”tunge poster” (formand, kontaktperson,  
kasserer), men det forventes at alle tager en tørn. Det kan være som  

udvalgsmedlem i aktivitetsudvalget, hjælp ved diverse arrangementer osv.

Hvis du er interesseret i at være med til fortsat at udvikle  
kirkelivet i Voldum og Rud, er du meget velkommen til at  

kontakte undertegnede for yderligere oplysninger.

Gert Torstensson
Menighedsrådsformand/Formand for valgbestyrelsen

JOBTILBUD
af de lidt mere sjældne – ikke set 
siden 2012 og kommer ikke igen 

før 2020…!

Tilbydes: spændende, ulønnet 
frivilligt arbejde

Arbejdssted: Voldum og Rud  
Kirker samt Voldum Kirkehus

Forventet tidsforbrug: ca.  
10 årlige menighedsrådsmøder 

plus det løse…

Du får indflydelse på det  
kulturelle og kirkelige liv i  

Voldum og Rud Sogne.
Du får indflydelse på og med-
ansvar for drift af to kirker, en 
præstebolig, Voldum Kirkehus 
og diverse arrangementer (pil-

grimsvandringer, flere slags guds-
tjenester, kirketure, koncerter mv.)

Du får medansvar for et årligt 
budget på små to millioner.

Du får ”Menighedsrådenes blad” 
med spændende debat- og  

informationsstof.
Vi forventer at du har overskud til 

at investere den fornødne tid.
Du får lov at mærke, at der er 

brug for dig!

Vil du vide mere, så ring til  
menighedsrådsformand  

Gert Torstensson, 40 62 93 87
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VOLDUM-RUD MENIGHEDSRÅD PR. 1. MAJ 2016

Gert Torstensson*
Formand, kontaktperson

(medlem siden 2008)

Kirsten-Marie Bonde*
Sekretær 

(medlem siden 2012)

Lone Jennert*
Næstformand, kasserer
(medlem siden 2012)

Finn Paulsen*
(medlem 2004-12, fra 2016)

Anni Kondrup*
Kirkeværge Rud Kirke
(medlem siden 2008)

Jørn Maske Pedersen*
(medlem siden 2004)

Ulla Kristensen
Kirkeværge Voldum Kirke

(medlem siden 2014)

*) Genopstiller ved menighedsrådsvalget, november 2016

Mogens Birk
Sognepræst (vikar)

(medlem 2016) 

OPSTILLINGSMØDE
Tirsdag den 13. september kl. 19.00 i Voldum Kirkehus.

Kirkeministeriet har udskrevet menighedsrådsvalg for perioden 2016-2020.  
Valget afholdes tirsdag den 8. november 2016.

I den anledning indbyder Voldum-Rud Sognes Menighedsråd til offentlig opstillingsmøde,  
hvor der redegøres for menighedsrådets arbejde i den nuværende periode og for kommende opgaver.

Menighedsrådet er vært ved en kop kaffe med brød. Vi håber at rigtig mange vil møde op.

På menighedsrådets vegne
Gert Torstensson, formand for valgbestyrelsen
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NYT FRA FORMANDEN

VOLDUM PRÆSTEGÅRD

31. marts eller deromkring blev præstegården tom, da familien Damsgaard Ditlev fraflyttede de 316 m2 for at flytte til 
Aarhus. Nu er arbejdet gået i gang med at renovere boligen, så den kan blive en topmoderne bolig på 215 m2.  

Vi beholder de udvendige mure, vinduer og døre – og bygger en moderne bolig inden i!

Loft og kælder bliver lukket af, og det eksisterende oliefyr udskiftes med et jordvarmeanlæg med varmepumpe til gulv-
varme og varmt vand.  På loftet, som bliver isoleret med 500 mm mineraluld, placeres der et kryds-varmeveksleranlæg.

I skrivende stund er tegningerne ved at blive udarbejdet, og vi håber at komme i gang med det  
håndværksmæssige så hurtigt som muligt; således vi kan byde den kommende sognepræst  

velkommen til vores sogne med en moderne og energivenlig bolig.

VOLDUM KIRKE

Når dette læses, har Voldum Kirke fået en udvendig ansigtsløftning, så den atter står flot og hvid - og så vi igen kan 
være bekendt ”at vise den frem”. Jeg beklager på menighedsrådets vegne, at den først er blevet kalket her i foråret; 
den skulle have været kalket for et par år siden, men arbejdet er desværre blevet udskudt et par gange, da det var 
planlagt til at skulle gøres samtidig med kirkens indvendige renovering. Nu er vi kommet med i Favrskov Provstis  

kalkningspulje, som fremover vil gøre det muligt for os at få kirken kalket hvert andet år.

Den indvendige renovering som – udover kalkning – består af udskiftning af varmeanlægget, er  
ikke som jeg skrev i sidste nummer af kirkebladet, udskudt ét år, men til 2018. Vi arbejder dog  

på at fremskynde processen, så vi får renoveret vores kirke i efteråret 2016/foråret 2017.

RUD KIRKE

Som I nok har bemærket så ses Rud Kirke endnu mere end den gjorde tidligere.
Mod nord langs diget ud til Voldum Rudvej, har vi fået fældet de 12 kastanjetræer.

Vi vidste at træerne var ”syge”, men de var dog noget mere rådne, end vi havde frygtet. Heldigvis fik vi  
dem fældet, inden de gjorde skade ved at vælte i en storm. Se forsiden og billedreportagen på næste side!

Gert Torstensson
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Har du også fornemmelsen af at have kørt forkert, når du kommer igennem vejkrydset i Rud? 
Det kan i hvert fald ikke nægtes, at området har ændret sig markant…

Se her hvordan det gik for sig, da de 12 gamle træer faldt i løbet af april måned.

SÅ FALDT KASTANJETRÆERNE…

FOTO: METTE RASMUSSEN OG MORTEN SEJERSEN

August 2015

Maj 2016
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KALENDER FOR JULI, AUGUST, SEPTEMBER OG OKTOBER
JULI

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

Tirsdag den 19. juli kl. 14.30 Gudstjeneste i Voldumcenteret MB

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

Søndag den 31. juli kl. 19.00 Gudstjeneste i Voldum Kirke KBN 10. s. e. trin.

AUGUST

Søndag den 14. august kl. 11.00 Gudstjeneste i Rud Kirke MB 12.s.e. Trin.

Søndag den 21. august kl. 9.30 Gudstjeneste i Voldum Kirke KBN 13.s.e. Trin.

Tirsdag den 23. august kl. 14.30 Gudstjeneste i Voldumcenteret MB

Søndag den 28. august kl. 11.00 Friluftsgudstjeneste i Alling Ådal MB (se side 14) 14.s.e. Trin.

SEPTEMBER

Onsdag den 7. september kl. 10.00 Sangformiddag i Voldum Kirkehus

Søndag den 11. september kl. 11.00 Gudstjeneste i Voldum Kirke MB 16.s.e. Trin.

Tirsdag den 13. september kl. 19.00 Opstillingsmøde i Voldum Kirkehus (se side 7)

Søndag den 18. september kl. 19.00 Gudstjeneste i Rud Kirke MB 17.s.e. Trin.

Tirsdag den 20. september kl. 14.30 Gudstjeneste i Voldumcenteret MB

Søndag den 25. september kl. 11.00
Høstgudstjeneste i Voldum Kirke MB  
– med efterfølgende frokost i Voldum Kirkehus (se side 14)

18.s.e. Trin.

OKTOBER

Søndag den 2. oktober kl. 9.30 Gudstjeneste i Voldum Kirke KBN 19.s.e. Trin.

Søndag den 2. oktober kl. 16.00 Filmeftermiddag for skolebørn i Voldum Kirkehus (se side 18)

Mandag den 3. – onsdag den 5. oktober Retræte i ”Ådalen” (se side 12)

Onsdag den 5. oktober kl. 10.00 Sangformiddag i Voldum Kirkehus

Fredag den 7. oktober kl. 17.00
Familiegudstjeneste i Voldum Kirke MB  
– med efterfølgende spisning i Voldum Kirkehus (se side 15).

Onsdag den 12. oktober kl. 19.00 Nostalgiaften i Voldum Kirkehus (se side 18)

Søndag den 16. oktober kl. 9.30 Gudstjeneste i Rud Kirke MB 21.s.e. Trin.

Tirsdag den 25. oktober kl. 14.30 Gudstjeneste i Voldumcenteret MB

Søndag den 30. oktober kl. 11.00 Gudstjeneste i Voldum Kirke MB 23.s.e. Trin.

Søndag den 30. oktober kl. 16.00 ”Jazz og Salmer”, koncert i Voldum Kirke (se side 15)

MB = Mogens Birk · KBN = Kjeld Bjørn Nielsen · EP = Eva Pedersen
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NOVEMBER

Onsdag den 2. november kl. 10.00 Sangformiddag i Voldum Kirkehus

Søndag den 6. november kl. 16.00 Musikgudstjeneste i Voldum Kirke MB (se side16)  Alle Helgens Dag

Søndag den 13. november kl. 9.30 Gudstjeneste i Voldum Kirke EP 25.s.e. Trin.

Tirsdag den 15. november kl. 19.00 Korkoncert i Voldum Kirke (se side 16)

Onsdag den 16. november kl. 9.00 Filmformiddag for Dagplejen i Voldum Kirkehus (se side 18)

Torsdag den 17. november kl. 10.00 Filmformiddag for Børnehaven i Voldum Kirkehus (se side 18)

Lørdag den 19. november
Inspirationsdag om Kristen Spiritualitet i Voldum Kirke og 
Voldum Kirkehus (se side 12)

Søndag den 20. november kl. 11.00 Gudstjeneste i Rud Kirke MB 26.s.e. Trin.

Tirsdag den 22. november kl. 14.30 Gudstjeneste i Voldumcenteret MB

Onsdag den 23. november kl. 19.00 Filmaften i Voldum Kirkehus (se side 18)

Søndag den 27. november kl. 13.30 Festgudstjeneste i Voldum Kirke MB (se side 18) 1. s. i advent

DECEMBER

Søndag den 4. december kl. 11.00 Gudstjeneste i Voldum Kirke MB 2. s. i advent

Tirsdag den 6. december kl. 10.00 Julegudstjeneste for Børnehaven i Voldum Kirke MB

Onsdag den 7. december kl. 9.00 
Julegudstjeneste for Dagplejen i Voldum Kirke MB  
– med efterfølgende hygge i Voldum Kirkehus

Søndag den 11. december kl. 14.00 Vi synger julen ind i Rud Kirke (se side 19) 

Onsdag den 14. december kl. 10.00 Sangformiddag i Voldum Kirkehus

Tirsdag den 20. december kl. 8.30 Julegudstjeneste for Voldumegnens Friskole MB

Fredag den 23. december kl. 14.30 Gudstjeneste i Voldumcenteret MB

Lørdag den 24. december kl. 14.30 Gudstjeneste i Rud Kirke MB Juleaftensdag

Lørdag den 24. december kl. 16.00 Gudstjeneste i Voldum Kirke MB Juleaftensdag

Søndag den 25. december kl. 11.00 Gudstjeneste i Voldum Kirke MB Juledag 

Lørdag den 31. december kl. 15.00 Gudstjeneste i Rud Kirke MB (se bagsiden) Nytårsaftensdag

Tirsdag den 16. august – tirsdag den 20. september – tirsdag den 25. oktober  
– tirsdag den 22. november – tirsdag den 13. december

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

Endvidere er der 8 fredage med BABYSALMESANG – datoer på side 17

MENIGHEDSRÅDSMØDER

KALENDER FOR NOVEMBER OG DECEMBER
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KRISTEN SPIRITUALITET
I FAVRSKOV PROVSTI

I slutningen af juni 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, 
meditative gudstjenester og en retræte.

Vores tidligere sognepræst Anne-Marie  
Damsgaard Ditlev arrangerer på eget initiativ  

Efterårsretræte på retrætestedet Ådalen i dagene  
mandag den 3. til onsdag den 5. oktober.

Lørdag den 19. november er vi glade for at  
kunne stille vores dejlige faciliteter i Voldum til  

rådighed for en inspirationsdag for alle interesserede 
med foredrag, gruppearbejde, meditation og andagt.  

Vi får besøg af sognepræst Lene Højholt fra  
Grenå, som i en årrække har beskæftiget sig med kris ten 

spiritualitet, pilgrimsrejser og retræter med udgangs-
punkt i den franciskanske spiritualitet (Frans af Assisi).

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

KIRKEHØJSKOLEN I 
EFTERÅRET 2016

REFORMATIONEN OG DE FIRE  
STORE AARHUS-TEOLOGER

De sidste to år har Kirkehøjskolens tema peget frem 
mod den store fejring af 500-året for Martin Luthers 
95 teser på kirkedøren i Wittenberg, der markerer 

starten på den reformation, som vores danske folke-
kirke bygger på. I sæson 2016-17 skal vi se på, 

hvordan de "fire store Aarhus-teologer" K. E. Løgstrup, 
Regin Prenter, P. G. Lindhardt og Johannes Sløk hver 
for sig opfattede reformationen i sidste århundrede.

Datoer og navne for efterårets foredrag kan findes i 
den folder, der lægges frem i kirkerne i august – eller 

følg med på www.hadstensogne.dk

SOCIALT ANSVAR
Vi har her ved kirkerne i Voldum og Rud valgt at  
tage et socialt ansvar ved at modtage personer  
i jobtræning. Derfor kan der i perioder ses en  

ekstra arbejdskraft på kirkegårdene.

Graverne
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K. E. Løgstrup Regin Prenter P. G. Lindhardt Johannes Sløk
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KONFIRMATION 2017

Vi holder konfirmation i Voldum Kirke, både for dem der går i 7. klasse på
Voldumegnens Friskole og for dem, der går på skole i Hadbjerg og andre steder.

Konfirmationen finder sted søndag den 14. maj 2017 kl. 10.30.

For de elever, der går i skole i Voldum, ligger konfirmandforberedelsen om torsdagen fra  
kl. 8.30-10.00 og foregår i Voldum Kirkehus. Første gang er torsdag den 8. september.

For de, der går i skole i Hadbjerg, foregår forberedelsen i Ødum/Hadbjerg, hvor man melder sig til.
Går man i skole andre steder, aftales forberedelsen med det pågældende steds sognepræst.
Uanset om man går til forberedelse hos Voldumpræsten eller en anden kan man altså stadig  

blive konfirmeret i Voldum Kirke den 14. maj 2017!

Vi glæder os til at se de unge mennesker.

De bedste hilsner fra
Sognepræst Mogens Birk

Menighedsrådet for Voldum og Rud

FORÅRETS KONFIRMANDER
Bageste række  

Mathias Lajer Lystlund, Charlie Sebastian Siddons

Midterste række  
Thomas Winther Faber, Jacob Kjærsgaard Jensen,  

Mathias Carlsen, Mikkel Hornbæk Thomsen

Forreste række  
Amalie Krista Refsgaard Poulsen, Rikke Andersen,  
Line Aagaard Jensen, Caroline Skovmand Laursen 
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FRILUFTSGUDSTJENESTE
Søndag den 28. august kl. 11.00

i shelteret, Alling Ådal  
(mellem Hvalløs og Årslev)

Efter en god start sidste sommer gentager vi den dejlige  
oplevelse – nemlig en gudstjeneste i Guds frie natur!

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

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. 

Alle medbringer selv en pude at sidde på.

Efter gudstjenesten nyder vi vores medbragte  
mad i hyggeligt fællesskab.

HØSTGUDSTJENSTE
Søndag den 25. september kl. 11.00

i Voldum Kirke

med efterfølgende frokost i Voldum Kirkehus

Sidste år prøvede vi at holde den  
traditionelle høstgudstjeneste på en ny  

måde, nemlig som en formiddagstjeneste  
i Voldum Kirke. Temaet var stadig  

vores taknemmelighed over høstens gaver 
gennem høstsalmer, bøn og læsninger.

Det virkede som en god måde,  
så vi gentager ”succes’en” i år.  

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

Voksenkoret synger et par høstsange,  
og vi andre tager et par stykker  

fra Højskolesangbogen.

Tilmelding til frokost til 
Kirsten Bonde (41 60 60 59)

senest den 20. september.
Fra sidste års friluftsgudstjeneste i Ådalen.

Høstgudstjeneste 2015: Kirkens alter er sjældent set smukkere! 
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FAMILIEGUDSTJENESTE
Fredag den 7. oktober kl. 17.00
i Voldum Kirke/Voldum Kirkehus

Nu vil vi atter invitere til en lille ”kirkestund” for børn, familier, 
bedsteforældre og alle barnlige sjæle, der har lyst til at være med!

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
slappe af foran TV med Disney sjov!

Dagens ret er SPAGHETTI OG KØDSOVS,  
pris pr person: 15 kr. – pengene går til Folkekirkens Nødhjælp.

Øl og vand kan købes.

Tilmelding til:
Ulla Kristensen, 61 38 11 16, senest den 4. oktober

En lille bøn
Tilmelding lukker, hvis vi når op på 80 tilmeldte inden den 4. oktober.

Altså skal vi opfordre til, at man hurtigt får sig tilmeldt  
– og bede om, at man overholder tilmeldingsfristen. Voldum Kirkehus  

kan simpelthen ikke rumme flere end 80 personer!

JAZZ OG SALMER
Søndag den 30. oktober kl. 16.00

i Voldum Kirke

Jazz og Salmer er
Jacob Elvstrøm, alt-saxofon

Jeppe Wessberg Christensen, trommer
Ulrik Spang-Hanssen, hammond-orgel

Trioen Jazz og Salmer besøger  
Voldum Kirke og spiller gode, gamle,  

Grundtvig-salmer i jazz-udgave.

Man vil både kunne opleve genkendel-
sens glæde og inciterende rytmer.

Trioen har i fællesskab arrangeret en 
række af Grundtvigs fineste salmer  

og sange i et mere moderne tonesprog  
– fra den muntre kærlighedssang  

Hvad er det, min Marie? over  
Lille Guds barn til den smukke og  
enkle Dejlig er den himmel blå.

Der er fri entré.
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KIRKE-SKOLE-KOR
Nu har Kirke-skole-koret været i gang en sæson og har  

allerede glædet os flere gange med sang! Derfor vil vi i det 
kommende skoleår fortsætte samarbejdet med Voldumegnens 
Friskole, således vi også i fremtiden har børnekor i Voldum.  
I skrivende stund har vi ikke alle detaljerne helt på plads, 
men følg med på skoleintra og i den lokale annoncering.

KOR, KOR OG MERE KOR!
Tirsdag den 15. november kl. 19.00

i Voldum Kirke

Tag hele familien med til korkoncert i Voldum Kirke  
- og oplev hele fire kor hver for sig og sammen!
Harridslev Voksenkor, Voldum og Rud Kirkers  

Voksenkor og Kirke-skole-korene fra Voldum optræder for 
første gang sammen i denne optakt til december måned.  

På programmet vil være årstidens salmer og sange,  
fællessalmer og musik for orgel.

Korene ledes af Hanne Lund, organist ved Harridslev Kirke  
og Jens Morsing, organist ved Voldum og Rud Kirker  

og Kirken i Hinnerup.
Der er fri entré.

MUSIKGUDSTJENESTE
ALLE HELGENS DAG

– FOR ALLE ALDRE

Søndag den 6. 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 (tværfløjte) 
fylde rummet med sine dejlige og  

livsbekræftende toner.
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Harridslev Voksenkor.
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SANGFORMIDDAGE 
Vi har nu – med HØJSKOLESANGBOGEN som  
tro følgesvend – sunget os igennem et helt år fra  

sensommer til forsommer.

Den gode tradition fortsætter i efteråret.  
En onsdag (nyhed!) formiddag i hver måned er  
der glad sang, hyggelig snak og en kop kaffe i  

Voldum Kirkehus. Indholdet af disse formiddage  
er helt op til deltagerne, og til at hjælpe os  

igennem er det fortsat Jens, der spiller  
klaver og Morten, der synger for.

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

7. september, 5. oktober,  
2. november og 14. december.

VOLDUM OG RUD  
KIRKERS VOKSENKOR

Første korprøve efter sommerferien er  
torsdag den 11. august kl. 18.30-20.30 i Voldum  

Kirkehus, og derefter er der prøve hver anden torsdag.

Vi begynder forberedelserne til den spændende  
fælleskoncert i Voldum Kirke (se side 16).  

Dertil kommer Høstgudstjeneste og Syng Julen Ind, 
hvor vi også regner med at optræde.

Så der er nok at glæde sig til. Og husk: Der er stadig 
plads til flere i koret… – se i øvrigt foto på side 5.

Jens Morsing, korleder
21 73 61 41 - jmkirkemusik@gmail.com

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:
9., 16., 23. og 30. september, 7., 14. og 28. oktober samt 4. november

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.
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FESTGUDSTJENESTE
Første søndag i advent den 27. november 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.  

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. Vel mødt til alle.

FILMOPLEVELSER I VOLDUM KIRKEHUS
FILM FOR DAGPLEJEBØRN

Onsdag den 16. november kl. 9-11

FILM FOR BØRNEHAVEBØRN
Torsdag den 17. november kl. 10-12

 Begge formiddage vil vi se klip fra Sigurds  
Bibelhistorier, der med god musik genfortæller  

nogle af de centrale historier fra Bibelen.

FILM FOR SKOLEBØRN
BRØDRENE LØVEHJERTE

søndag den 2. oktober kl. 16
Vores film i skoleferierne har ikke  
været det store tilløbsstykke, så nu  

prøver vi med et nyt tidspunkt.
Saftevand og popcorn serveres (men der opfordres  

til, at der ikke medbringes slik og sodavand).

Nostalgi-Aften med MARTHA
Onsdag den 12. oktober kl. 19

Vi rykker os igen tæt sammen foran det gamle  
TV-apparat, hvor vi genser den gamle  

folkekomedie af Erik Balling fra 1967, som  
omhandler det gode skib Martha – en gammel  
rustdynge, som besætningen holder meget af.  

Medvirkende: Ove Sprogøe, Karl Stegger og Preben Kaas.  

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

Jørn Maske

PAY IT FORWARD
Onsdag den 23. november kl. 19

Amerikansk film fra 2000, instrueret af Mimi Leder.  
En gribende og bevægende fortælling, der får  

os til at stoppe op et øjeblik eller mere  
og tænke over meningen med livet. 
Medvirkende: Haley Joel Osment,  

Kevin Spacey og Helen Hunt. 

Kaffe/te, kage, øl og vand kan købes.
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Julegudstjeneste for  
Voldum Børnehave

Tirsdag den 6. december
kl. 10.00 i Voldum Kirke

Julegudstjeneste for Dagplejen
Onsdag den 7. december
kl. 9.00 i Voldum Kirke

Julegudstjeneste for  
Voldumegnens Friskole

Tirsdag den 20. december  
kl. 8.30 i Voldum Kirke

Julegudstjeneste
Fredag den 23. december

kl. 14.30 på Voldumcenteret

Juleaften, lørdag den 24. december
kl. 14.30 i Rud Kirke 

kl. 16.00 i Voldum Kirke

Juledag, søndag den 25. december
kl. 11.00 i Voldum Kirke

Nytårsaftensdag,  
lørdag den 31. december

kl. 15.00 i Rud Kirke

SÆRLIGE  
GUDSTJENESTER  

I DECEMBER

VI SYNGER JULEN IND
Søndag den 11. 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 
Mogens fortæller en julehistorie…?

I pausen vil vi ”smøre” stemmerne med en kop kaffe  
og et lækkert stykke julekage i våbenhuset.

SALMEMARATON
Fortsætter indtil næste sommer  

– se www.salmemaratonfavrskov.dk

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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A D R E S S E R / T E L E F O N N U M R E : 

Sognepræst (til og med december 2016)
Mogens Birk . . . . . . . . . . . . . . .86 49 10 16
mobs@km.dk

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
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
Mogens Birk, Kirsten Bonde og Morten Sejersen.

Deadline for kirkeblad nr. 105 
Mandag den 24. oktober 2016.

LÆSEGRUPPE
Efterårets møder i Læsegruppen finder sted onsdag den 14. september og torsdag den 
10. november – begge dage kl. 10.00. Møderne foregår i Voldum Kirkehus, og alle er 

meget velkomne til at deltage.

I skrivende stund er vi lige blevet færdige med Gretelise Holms selvbiografi Jesus,  
pengene og livet. Det var første bind ud af to, og den var så god at vi nu skal læse 

andet bind Kærligheden, kampen og kloden.

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

NYTÅR I VOLDUM OG RUD
Der afholdes en festlig NYTÅRSGUDSTJENESTE i Rud Kirke nytårsaftensdag, lørdag den 
31. december kl. 15. Kom og ønsk godt nytår og sig farvel til sognepræst Mogens Birk!

Jens indbyder igen til NYTÅRSKONCERT i Voldum Kirkehus søndag den 22. januar 
2017 kl. 14.00. Vi skal høre festlig og fejende wienermusik med Ian van Rensburg, 

violin og Anne-Marie Meiniche, klaver. Mere herom i næste kirkeblad.

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; 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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