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KÆRE ALLE SAMMEN MÅSKE FORDI...
Jeg hedder Margrethe Münster Berg, og 
skal vikariere for Lise Uhrskov under 
hendes barsel i Voldum og Rud Sogne 
samt i Kirken i Hinnerup. Jeg har alle-
rede været i gang et par måneder, og det 
er jeg glad for. 

Jeg har kun været præst siden januar 
2018, hvor jeg blev ordineret i Viborg 
Domkirke. Forud for det har jeg under 
biskop Henrik Stubkjær gennemført en 
såkaldt §2-eksamen, som gør det mu-
ligt for ikke-teologer at søge embede 
samt det praktiske firemåneders kursus 
på Pastoralseminariet i Aarhus. Frem til 
udgangen af august 2018 har jeg været 
vikar i Harrevig Pastorat i Salling. Jeg er 
oprindelig cand.mag. i musik og drama 
og har i mange år fungeret som undervi-
ser; jeg var således ansat som lektor ved 
Pædagoguddannelsen i Randers indtil 
udgangen af 2017.

Min optagethed af tro, kristendom og 
kirke har fulgt mig fra jeg var barn; 
gennem diverse kirkekor,, det treårige 
kursus i Teologi for Lægfolk og en kirke-
sangeruddannelse ved Vestervig Kirke-
musikskole. Jeg har fungeret som kirke-
sanger ved flere kirker, hvor jeg også har 
stået for babysalmesang, ligesom jeg 
har været sognemedhjælper i Hjortshøj, 
hvor jeg har noget af min nærmeste fa-
milie boende.

Jeg fremlejer præsteboligen under 
Lises orlov, og dér bor jeg sammen 

”Hvorfor skal jeg blive ved med 
at være medlem af Folkekirken,” 
spurgte en bekendt mig.

Lad os foretage et lille tankeekspe-
riment. Hvis vi alle meldte os ud 
af Folkekirken i dag, nedlagde den 
og afskaffede alle kristne frikirker i 
landet, og tillige afskrev kristendom-
men som et overstået kapitel i en 
moderne, sekulariseret verden, så 
ville der ikke blive holdt gudstjene-
ster, konfirmationsforberedelse, ju-
niorkonfirmandundervisning, ingen 
kirkelige begravelser eller bryllup-
per. Dåb ville være meningsløs som 
indgangsbillet til den kristne menig-
hed.

Der findes jo udmærkede alternati-
ver at markere livsovergange med i 
form af navngivning, borgerlig eller 
humanistisk konfirmation eller non-
firmation og ditto vielser og begra-
velser.

Skulle vi trænge til åndeligt input, 
så er der foredrag, bøger og messer 
om den slags emner, og muligheder 
for at praktisere yoga, healing, sha-
manisme, meditation – og at dyrke 
dette sammen med  ligesindede.

Eller vi kunne konvertere. 

med min datter på 12 år, som går på 
 Voldumegnens Friskole, og vores fræk-
ke hund Robert.
  
Jeg håber på, at menigheden vil bære 
over med fortsatte begynderfejl og for-
tælle mig det, hvis jeg virkelig kvajer 
mig! 

Margrethe Berg 
Konst. sognepræst

2 KIRKEBLAD NR 109



Ville vi mon savne noget? Måske. Men 
lad os køre tankeeksperimentet endnu 
længere ud. Hvad nu, hvis kvinderne 
ved graven påskemorgen bare havde 
holdt mund med, hvad de havde set dér, 
at graven var tom, og med at de havde 
genkendt Jesus, som de først troede, var 
havemanden? Så havde disciplene al-
drig hørt om det. Hvad nu, hvis discip-
lene ikke havde taget opgaven på sig at 
gå hen og gøre alle folkeslagene til Jesu 
disciple ved at døbe dem i Faderens og 
Sønnens og Helligåndens navn – og ved 
at lære dem  at holde alt det, som Jesus 
havde befalet dem? Ja, så havde der ikke 
været mange kristne, som Paulus og an-
dre kunne forfølge.

Hvad nu, hvis samme Paulus ikke hav-
de ladet sig overbevise om, at han selv 
mødte den opstandne Jesus, nu kaldet 
Kristus? Så var budskabet om hans liv, 
død og opstandelse ikke blevet spredt 
geografisk til hele det daværende Ro-
merrige, hvor Paulus fik oprettet menig-
heder. 

Hvad hvis de første kristne ikke havde 
fortalt de mange mundtlige fortællinger 
om Jesus videre eller havde skrevet dem 
ned, inden de sidste, der kunne huske 
dem, var døde? Så havde vi aldrig fået 
nogen Bibel.

Hvad hvis Luther ikke havde gjort op 
med den katolske kirke og oversat Bibe-
len? Så måtte vi stadig læse den på la-
tin, og fortsat være henvist til, at præster 
alene kunne og måtte udlægge teksten. 
Hvad hvis Grundtvig ikke havde skre-
vet sine salmer og med kristendommen 
som inspiration opfundet højskolen og 
andelstanken?

”Ja, hvad så?” Ja, hvis ikke alle disse 
mennesker igennem tiden og tit under 
livsfarlige forhold havde givet budska-
bet videre, så havde vi aldrig hørt det. 
Ville vi mon savne noget i dag?

Jeg ved, at jeg ville savne at høre lig-
nelsen om Den fortabte søn – og især 
om faren, der med åbne arme tager 
imod sin søn, da denne vender hjem ef-
ter virkelig at have kvajet sig og soldet 
alle pengene op. Jeg ville savne at høre 
Paulus fortælle, at størst af alt er kærlig-
heden, som tåler alt, tror alt, håber alt, 
udholder alt. Ikke min kærlighed eller 
vores – men Guds. Den Gud, som gen-
nem Big Bang og evolutionen har skabt 
og fortsat holder alt i gang.

Jeg ville savne at synge Et barn er født 
i Betlehem og muligheden for at sende 
børn på fri-, efter- og højskoler. Jeg vil-
le savne at vide, at jeg i dåben kunne 

lægge mit spædbarn i Guds hånd, og at 
høre ”af jorden skal du igen opstå” sagt 
over mine døde kære.

Jeg ville savne at få at vide, at jeg er el-
sket og uendeligt meget værd, uanset 
hvordan jeg klarer mig i skolen, i ud-
dannelsessystemet, på eller udenfor ar-
bejdsmarkedet, om jeg er syg eller rask, 
barn eller voksen, kvinde eller mand, 
rig eller fattig, i et parforhold, single, fra-
skilt eller enke, forælder eller barnløs, 
homo-, hetero-, trans- eller aseksuel, 
uanset hudfarve og etnicitet, og uanset 
størrelsen på min tro.

Skulle det være grund nok til at blive i 
Folkekirken, som jo bare er den måde, 
vi har organiseret os på her i landet? 
Det må enhver tage stilling til. Og mens 
man gør det, så kan man medtænke, at 
kristendommen altid kun er én genera-
tion fra at uddø – pt. vores.

Margrethe Berg
Konst. sognepræst
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BILLEDER FRA NOGLE AF SOMMERENS OG EFTERÅRETS BEGIVENHEDER

Margrethe startede sit vikariat under åben himmel...

...og to faste beboere deltog i friluftsgudstjenesten!

... der bl.a. foregik i Voldum Kirkes kapelDer gøres klar til Halloween-gudstjenesten...

Birgit og Jens spillede smuk musik til Alle Helgen Mads Granum Kvintet swingede sig igennem 10 nyskrevne jazzsalmer...

Børnehaven så film, sang og legede ved et hyggeligt novemberbesøg

Voldum Kirkes alter i høstudsmykning
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FORMANDEN HAR ORDET

RENOVERING AF VOLDUM KIRKE

I sidste nummer af kirkebladet – samt tidligere – har jeg skrevet, at Voldum Kirke 
snart skal renoveres. Menighedsrådet har holdt en del møder om, hvad vi godt 

kunne tænke os og har en plan klar. Vi vil – udover indvendig kalkning og reno-
vering af varmeanlæg – gøre Voldum Kirke mere funktionsvenlig. De nærmere 
detaljer vil jeg vente med at løfte sløret for, indtil planerne er endelig godkendt.

Som beskrevet i sidste nummer af kirkebladet, blev der holdt en konsulentrunde 
i juni. Efter en sådan konsulentrunde skal der – når kirken skal kalkes indvendig 
– tages kontakt til Nationalmuseets kirkekonsulenter for besigtigelse af de kal-

kede vægge. Desværre er der en ventetid på mellem 4 og 8 måneder. 
Nationalmuseet fik brev i slutningen af august måned, og heldigvis er jeg i 
skrivende stund (medium november) netop blevet kontaktet af konsulenten, 

som kommer inden udgangen af november måned.

Jeg håber stadig, at vi kan starte renoveringen umiddelbart efter konfirmationen 
i maj måned, men selvom jeg har lært, at livet som formand ikke altid går som 
man håber, er jeg stadig optimist. Dog ved jeg, at når vi endelig går i gang med 

renoveringen, så vil Voldum Kirke være lukket for alle kirkelige handlinger.

NYT LIV I VOLDUM PRÆSTEGÅRD

Som man måske har bemærket, har sognepræst Lise Uhrskov valgt at 
fraflytte sin embedsbolig i sin barselsperiode, hvilket hun gerne må.

Menighedsrådene i Voldum-Rud og Grundfør-Haldum-Vitten har konstitueret 
Margrethe Münster Berg som vikar for Lise, og hun har også fået lov til at bo i 

Voldum Præstegård, så længe hun er konstitueret sognepræst her hos os.
Menighedsrådet ønsker Margrethe og familie (datter + hund) 

hjertelig velkommen her i sognene.

Halloween-uhygge i våbenhuset      

Vi sluttede af med en omgang god og  varm græskarsuppe!

...med kapelmesteren og komponisten Mads i spidsen!
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VEJEN, SANDHEDEN OG LIVET
TRE AFTENER MED PRÆST, FORFATTER OG 

FOREDRAGSHOLDER LENE HØJHOLT

VEJEN: Onsdag den 6. februar kl. 19-21 i Hinnerup Sognegård

SANDHEDEN: Onsdag den 27. februar kl. 19-21 i Voldum Kirkehus

LIVET: Onsdag den 20. marts kl. 19-21 i Sognehuset i Houlbjerg

Bibelens tekster er en kilde af livsvisdom. I levende billeder beskrives de grundvilkår,  
vi alle er underlagt. Samtidig kan der hentes hjælp til at møde livet, som det er, men 

også til at finde mere mening i tilværelsen og til at leve ud fra en større dybde.  
Der er meget vejledning at hente i teksterne.

Johannesevangeliet handler om, hvordan Jesus skridt for skridt fører disciplene ind i et dybere 
møde med ham selv og med Gud. Vejen, sandheden og livet er de helt centrale begreber i Johannes-
evangeliet, og de tre aftener tager fat på hver sit begreb. Hvert foredrag kan høres for sig, men det kan 
varmt anbefales at følge alle tre aftener. I løbet af aftenerne vil der være mulighed for samtale om de 

spørgsmål, der rejses, ligesom der også vil blive vist billeder, som belyser de enkelte temaer.

Foredragsrækken er et samarbejde mellem tre pastorater i Favrskov Provsti og foregår derfor tre forskellige steder.
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FORMANDEN HAR ORDET (FORTSAT)

MENIGHEDSRÅDETS KONSTITUERING FOR KIRKEÅRET 2019

I kirkeblad nr. 107 skrev jeg, at  Voldum og Rud Menighedsråd deltager i et forsøg, som omhandler en ny 
måde at organisere menighedsrådets arbejde.

Menighedsrådet har på møde onsdag den 14. november 2018 konstitueret (genvalgt) sig således:
Formand/kontaktperson/kirkeværge: Gert G. Torstensson

Næstformand/kasserer: Lone Jennert . Sekretær: Benedicte Larsen

Gert Torstensson  
Formand for menighedsrådet
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PRÆDIKENVÆRKSTED
NYT TILTAG

Som en del af min prædikenforberedelse vil jeg gerne i løbet af dette forår afprøve det, der også andre steder kaldes 
prædikenværksted. I prædikenværkstedet diskuterer og reflekterer vi sammen over en kommende søndags bibeltekst 
– og skaber et rum for tanker og ideer om tekstens brug og aktualitet i dag. Det kræver ingen forberedelse at deltage, 
ingen spørgsmål er for dumme eller nogen tro for lille. Værkstedet varer hver gang en time. Man binder sig ikke til at 

deltage alle tre gange, som ligger på forskellige tidspunkter i et forsøg på at give flere mulighed for at deltage.

Torsdag den 17. januar kl. 9-10 læser vi til 3. søndag efter Helligtrekonger (27. januar)
Tirsdag den 12. februar kl. 17-18 læser vi til Seksagesima søndag (24. februar)

Torsdag den 14. marts kl. 19-20 læser vi til Midfaste søndag (31. marts)

Der er ingen tilmelding, man møder bare op i  
Voldum Kirkehus, hvor der er en tør kop kaffe eller te.

Vel mødt!
Margrethe

KIRKEHØJSKOLEN I FORÅRET 2019

I denne sæson sættes der 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?

Velfærdsstat og næstekærlighed
v/ Jørn Henrik Petersen, professor ved Center for Velfærdsforskning på Syddansk Universitet

Lørdag den 26. januar kl. 10.00 på Hadsten Højskole

Religion i et moderne flerreligiøst samfund
v/ Henrik Reintoft Christensen, lektor ved Religionsvidenskab på Aarhus Universitet

Lørdag den 27. april kl. 10.00 på Hadsten Højskole

Læs mere om tilmelding og foredragene på www.hadstensogne.dk
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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 2-9 måneder sammen med en voksen.

Der vil i foråret 2019 blive oprettet et hold på max. 10 børn.
For deltagelse gælder først til mølle-princippet.

Babysalmesang finder sted 8 fredage i tidsrummet 9.30-10.15:
22. februar . 1., 8., 15., 22., og 29. marts . 5. og 12. april

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.

En onsdag i hver måned synger vi efter højskolesangbogen – og det 
er dig, der er med til at bestemme dagens sangvalg. Vi hygger os med 
 sangene og prøver til tider at gå lidt ”bag om” teksterne og melodierne, 

hvor der ofte gemmer sig spændende hemmeligheder...!

"Holdet bag" er Jens, der sidder ved klaveret, Morten, der synger for, og 
Kirsten, der serverer en dejlig kop formiddagskaffe med brød.

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

9. januar . 6. februar . 6. marts . 3. april . 1. maj . 12. juni

Alle er velkomne, og der er stadig plads til flere.

SANGFORMIDDAGE 
  I VOLDUM KIRKEHUS
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VOLDUM OG RUD KIRKERS VOKSENKOR

Første korprøve i det nye år er torsdag den 10. januar kl. 18.30 i Voldum Kirkehus.  
Koret øver hver anden torsdag. Koret deltager i gudstjenesterne påskedag og pinsedag.

Nye medlemmer er velkomne, og vil man have en kort prøveperiode, er det også muligt.

Henvendelse til organist Jens Morsing på 21 73 61 41, jmkirkemusik@gmail.com 
eller til et af korets medlemmer.

LISE HAR FÅET EN DATTER!

Den 14. oktober nedkom vores sognepræst Lise (Uhrskov) med en pige på 3.400 g og 50 cm,  
som hedder Sigrid – og som trives sammen med sine to store brødre, meldes det fra Lise. Vi her i  

Lises sogne siger hjertelig tillykke med familieforøgelsen og ønsker familien held og lykke!

LÆSEGRUPPEN

I foråret 2019 skal vi mødes i Læsegruppen på disse formiddage:
Onsdag den 23. januar . onsdag den 20. marts . onsdag den 22. maj

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.

Siden sidst har vi læst Britt Karin Larsens Der vokser et træ i Mostamägg,  
og vi er nu i gang med Maria Hellebergs Kvinderne fra Thy. 

Anne-Cathrine Riebnitzskys Forbandede yngel bliver vores næste bog.

Kontakt Lone Jennert på 48 22 42 05 eller 51 53 61 36 
– eller mød bare op på en af de ovennævnte datoer.
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KALENDER FOR JANUAR, FEBRUAR OG MARTS
JANUAR  
Søndag den  6. kl. 15.00 Helligtrekongers-vandring fra Rud til Voldum (se side 12) H. 3 k.

Tirsdag den  8. kl. 14.30 Gudstjeneste i Voldumcenteret

Onsdag den  9. kl. 10.00 Sangformiddag i Voldum Kirkehus

Torsdag den 10. kl. 18.30 Voksenkoret – Sæsonstart i Voldum Kirkehus (se side 9)

Onsdag den 16. kl.  9.00 Besøg af Dagplejen i Voldum Kirkehus

Torsdag den 17. kl.   9.00 Prædikenværksted i Voldum Kirkehus (se side 7)

Søndag den 20. kl. 14.00 Nytårskoncert i Voldum Kirkehus (se side 12)

Onsdag den 23. kl. 10.00 Læsegruppe i Voldum Kirkehus

Lørdag den 26. kl. 10.00 Kirkehøjskole på Hadsten Højskole (se side 7)

Søndag den 27. kl. 11.00 Gudstjeneste i Voldum Kirke 3. s. e. h. 3 k.

FEBRUAR

Fredag den  1. kl. 17.00 Familiegudstjeneste i Voldum Kirke med spisning (se side 13)

Søndag den  3. kl. 19.00 Kyndelmissegudstjeneste i Rud Kirke (med kirkekaffe) (se side 13) 4. s. e. h. 3 k.

Onsdag den  6. kl. 10.00 Sangformiddag i Voldum Kirkehus

Tirsdag den 12. kl. 14.30 Gudstjeneste i Voldumcenteret

Tirsdag den 12. kl. 17.00 Prædikenværksted i Voldum Kirkehus (se side 7)

Onsdag den 20. kl. 17.00 Fyraftensgudstjeneste i Voldum Kirke (se side 14)

Fredag den 22. kl.  9.30 Babysalmesang - Start på forårsforløb i Voldum Kirke (se side 8)

Søndag den 24. kl. 11.00 Gudstjeneste i Voldum Kirke Seksagesima

Tirsdag den 26. kl. 18.00 Gud og gule ærter i Voldum Kirke og Voldum Kirkehus (se side 14)

Onsdag den 27. kl. 19.00 Foredrag med Lene Højholt i Voldum Kirkehus (se side 6)

MARTS 

Onsdag den  6. kl. 10.00 Sangformiddag i Voldum Kirkehus

Søndag den 10. kl.  9.30 Gudstjeneste i Rud Kirke 1. s. i fasten

Tirsdag den 12. kl. 14.30 Gudstjeneste i Voldumcenteret

Onsdag den 13. kl. 19.00 Filmaften med GUD TALER UD i Voldum Kirkehus (se side 16)

Torsdag den 14. kl.19.00 Prædikenværksted i Voldum Kirkehus (se side 7)

Fredag den 15. til søndag den 17. Weekend for juniorkonfirmander (se side 14)

Søndag den 17. kl. 11.00 Gudstjeneste i Voldum Kirke – Årets juniorkonfirmander medvirker 2. s. i fasten

Onsdag den 20. kl. 10.00 Læsegruppe i Voldum Kirkehus

Tirsdag den 26. kl. 19.00 Sangaften i Voldum Kirkehus (se side 15)

Søndag den 31. kl. 11.00 Gudstjeneste i Voldum Kirke Midfaste
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KALENDER FOR APRIL, MAJ, JUNI OG JULI
APRIL

Onsdag den  3. kl. 10.00 Sangformiddag i Voldum Kirkehus 
Torsdag den  4. kl. 19.00 Forårskoncert med elever fra Favrskov Musikskole (se side 15)
Tirsdag den  9.  kl. 14.30 Gudstjeneste i Voldumcenteret
Tirsdag den  9. kl. 19.00 Filmaften med JESUS CHRIST SUPERSTAR i Voldum Kirkehus (se side 16)
Søndag den 14. kl. 11.00 Gudstjeneste i Voldum Kirke Palmesøndag
Torsdag den 18. kl. 19.00 Gudstjeneste i Rud Kirke (med kirkekaffe) Skærtorsdag
Fredag den 19. kl. 11.00 Gudstjeneste i Voldum Kirke Langfredag
Søndag den 21. kl.  9.30 Gudstjeneste i Rud Kirke Påskedag
Søndag den 21. kl. 11.00 Gudstjeneste i Voldum Kirke Påskedag
Lørdag den 27. kl. 10.00 Kirkehøjskole på Hadsten Højskole (se side 7)
Søndag den 28. kl.  9.30 Gudstjeneste i Rud Kirke 1. s. e. påske

MAJ

Onsdag den  1. kl. 10.00 Sangformiddag i Voldum Kirkehus
Søndag den  5. kl. 16.30 Pilgrimsvandring fra Voldum Kirke til Søby Kirke (se side 18) 2. s. e. påske
Søndag den 12. kl. 10.30 KONFIRMATION i Voldum Kirke (se side 18) 3. s. e. påske
Tirsdag den 14. kl. 14.30 Gudstjeneste i Voldumcenteret
Fredag den 17. kl. 11.00 Gudstjeneste i Rud Kirke Store bededag
Søndag den 19. kl.  9.30 Gudstjeneste i Rud Kirke 4. s. e. påske
Onsdag den 22. kl. 10.00 Læsegruppe i Voldum Kirkehus
Torsdag den 30. kl.  9.00 Gudstjeneste i Rud Kirke (se side 19) Kr. himmelfart

JUNI

Søndag den  2. kl.  8.00 Sommerudflugt til Vestjylland (se side 19) 6. s. e. påske
Søndag den  9. kl. 11.00 Gudstjeneste i Rud Kirke Pinsedag
Tirsdag den 11. kl. 14.30 Gudstjeneste i Voldumcenteret
Onsdag den 12. kl. 10.00 Sangformiddag i Voldum Kirkehus
Søndag den 16. kl.  9.30 Gudstjeneste i Rud Kirke Trinitatis
Søndag den 30. kl. 19.00 Gudstjeneste i Rud Kirke (med kirkekaffe) 2. s. e. trin.

JULI

Tirsdag den  9. kl. 14.30 Gudstjeneste i Voldumcenteret
Søndag den 14. kl.  9.30 Gudstjeneste i Rud Kirke 4. s. e. trin.
Søndag den 28. kl. 11.00 Gudstjeneste i Rud Kirke 6. s. e. trin.

Onsdag den 23. januar . Tirsdag den 19. februar . Onsdag den 27. marts . Onsdag den 24. april . Tirsdag den 28. maj . Onsdag den 12. juni
Der vil blive indkaldt til ekstraordinære menighedsrådsmøder efter behov.

Alle menighedsrådsmøder holdes i Voldum Kirkehus kl. 17.30–19.30. Alle er velkomne.

MENIGHEDSRÅDSMØDER 
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NYTÅRSKONCERT

Søndag den 20. januar kl. 14.00
i Voldum Kirkehus

For femte år i træk afholder vi 
nytårskoncert i Voldum Kirkehus.

Og i år kan vi med stolthed atter en gang 
præsentere den velspillende klassiske duo

Cæcilie Balling (violin) og 
 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
og kransekage, kaffe og frugt.

Velkommen til en god begyndelse på 2019!

HELLIGTREKONGERSVANDRING

Søndag den 6. januar kl. 15.00
med start ved Rud Kirke

På helligtrekongers-søndag vil vi som kongerne eller 
vismændene begive os ud på en vandring. De søgte 

efter den nyfødte kongesøn, og stjernen ledte dem på 
vej. Vi vil også lade lyset lede os, når vi vandrer af 

sted ud i vinter mørket med de udleverede lanterner. 
Undervejs vil vi synge alle 19 (!) vers af Grundtvigs 

smukke gendigtning af juleevangeliet i form af salmen 
Dejlig er den himmel blå.

Vores vandring går dog ikke fra Østerland og til Betle-
hem, men fra Rud Kirke og i første omgang til Voldum 

Kirkehus, hvor vi får lidt at styrke os på i form af 
kaffe, te eller kakao og noget helligtrekongers-kage. 

Vi slutter helligtrekongers-fejringen af med en kort 
gudstjeneste i Voldum Kirke, som også skal markere, at 
julen nu er ovre for denne gang. Vi slutter ved 17-tiden.

Så snør traveskoene, klæd de små godt på og 
put dem gerne i en barne- eller klapvogn –

 og brug anledningen til at få en hyggelig familie- 
og menigheds-travetur på tværs af sognene.

Anne-Marie Meineche står igen for den kompetente 
klaverledsagelse 
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KYNDELMISSEGUDSTJENESTE

Søndag den 3. februar kl. 19.00
i Rud Kirke

Vi vil traditionen tro fejre kyndelmisse med en guds-
tjeneste med masser af tændte lys i kirken. På den måde 
vil vi sammen fejre, at det nu atter går mod lysere tider.

I år bliver den musikalske side af gudstjenesten  
suppleret med Mortens klassiske guitarspil.

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, 
men dagen er også traditionelt blevet opfattet som 

den dag, hvor halvdelen af vinteren er gået.

I den danske sangskat er kyndelmisse nævnt adskillige 
gange, bl.a. hos St. St. Blicher: 

Det er hvidt herude, kyndelmisse slår sin knude...

FAMILIEGUDSTJENESTE  
MED SPISNING

Fredag den 1. februar kl. 17.00
i Voldum Kirke

Vi inviterer til en lille ”kirkestund” for børn, familier, 
bedsteforældre og alle, der har lyst til at være med.  

Vi skal ud og sejle med Noa i hans ark, men bare rolig:  
Vi skal nok nå tørskoede frem!

Efter gudstjenesten går vi i Voldum Kirkehus til fælles 
spisning og hatteteater, en slags teatersport for børn 
og barnlige sjæle. Vi slutter af, så alle kan komme 

hjem og fortsat nyde en dejlig fredag aften.

Dagens menu er: Pitabrød med fyld.
Pris pr. person 15 kr., som går til Folkekirkens Nødhjælp.

Øl og vand kan købes.

Tilmelding til spisning senest 29. januar:
Kirsten Bonde, 41 60 60 59 (gerne sms) eller 

kirstenbonde@hotmail.com
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JUNIORKONFIMAND-
UNDERVISNING

Vi indbyder elever fra 3. klassetrin til junior-
konfirmand-undervisning i weekenden
fredag den 15. til søndag den 17. marts

På en hyggelig måde beskæftiger vi os med tro 
og kristendom. Vi skal være kreative, 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 en indbydelse i løbet af februar, 
men sæt allerede nu et stort X i kalenderen.

Margrethe og Morten

FYRAFTENSGUDSTJENESTE

Onsdag den 20. februar kl. 17.00 
i Voldum Kirke

Som noget nyt vil vi holde en kortere gudstjeneste på 
et tidspunkt, hvor de fleste har mulighed for at deltage.

I en travl hverdag kan fyraftensgudstjenesten være en lille pau-
se, hvor man har mulighed for at puste ud og tanke op igen.

GUD OG GULE ÆRTER
SENIORKIRKE

Tirsdag den 26. februar kl. 18.00 
i Voldum Kirke

Kom og bliv tanket op her på tærsklen til Fasten! 
Efter en lille andagt i kirken går vi i Voldum Kirkehus, og i hyg-
geligt fællesskab nyder vi den gode gamle vinterret gule ærter.

Pris pr person 50 kr. - Øl og vand kan købes.

Tilmelding til spisning senest den 22. februar:
Kirsten Bonde på 41 60 60 59 (gerne sms) eller  

kirstenbonde@hotmail.com
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FORÅRSKONCERT
MED MUSIKSKOLENS ELEVER

Torsdag den 4. april kl. 19.00 
i Voldum Kirke

Foråret betyder besøg af de dygtige børn og  
unge mennesker fra Favrskov Musikskole.

Så nu er det tid til at glæde sig til at opleve 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. 
År efter år lyder det: Musikken lyder bare bedre,

når den spilles i Voldum Kirkes fantastiske akustik!

Koncerten, som arrangeres af Favrskov Musikskole og 
Voldum-Rud Menighedsråd, varer ca. en time.

Alle er velkomne.

BENNY ANDERSEN  
I ORD OG TONER
SANGAFTEN FOR ALLE

Tirsdag den 26. marts kl. 19.00 
i Voldum Kirkehus

I august døde forfatteren og musikeren Benny  
Andersen i en alder af 88 år, og dermed sluttede  

et vigtigt kapitel i den nyere danske kulturhistorie. 

Benny Andersen var kendt af ung og gammel 
som forfatter og komponist. Hans folkelige gen-
nembrud kom i 1972 med udgivelsen og ikke 
mindst pladeindspilningen af Svantes Viser, og 

hans digte og viser er i den grad blevet folkeeje.

På denne sangaften vil vi 
koncentrere os om Benny 
Andersens viser, hvoraf de 

fleste huskes i Povl Dissings 
fortolkninger og med Benny 
Andersen selv bag klaveret.

Sædvanen tro planlægges og 
præsenteres sange af kirke-
sanger Morten, og organist 
Jens sidder ved klaveret.

Pris for kaffe og brød 25 kr.  
Pengene går til Folkekirkens Nødhjælp. 

Tilmelding senest den 24. marts: 
Kirsten Bonde, 41 60 60 59 (gerne sms) 

eller kirstenbonde@hotmail.com
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FILMOPLEVELSER I VOLDUM KIRKEHUS
GUD TALER UD

Onsdag den 13. marts kl. 19.00

Gud taler ud er en skæv, sjov og rørende film fra 2017, instrueret af Henrik Ruben Genz. 
Filmen er baseret på Jens Blendstrups selvbiografiske bestseller fra 2004.

I 1980’erne vokser Jens og hans brødre op i Risskov. Her regerer familiens overhoved, psykologen Uffe, der gerne 
vil tiltales Gud af sine børn. Forandringer truer familien, da Uffe sætter sig for at skrive sine erindringer.
I hovedrollen som Uffe ses Søren Malling, i andre roller ses Lisa Nilsson, Jesper Asholt og Marcus Gert.

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

JESUS CHRIST SUPERSTAR
Tirsdag den 9. april kl. 19.00

Som optakt til påsken viser vi en ny filmatisering af rockoperaen Jesus Christ Superstar, skrevet i 1970 af 
Tim Rice (tekst) og Andrew Lloyd Webber (musik). Rockoperaen følger de dramatiske begivenheder fra 

palmesøndag til og med langfredag (Jesu Kristi lidelseshistorie) og lægger sig i forlængelse af 
barokkens store passioner. Her opleves historien imidlertid i et ganske andet perspektiv, nemlig gennem  

forræderen Judas’ øjne – og i en nutidig ramme, hvor sociale medier påvirker folkestemningen.

Vi skal se en koncertopførelse fra 2012 The UK Arena Tour, som Lloyd-Webber selv har produceret.  
Og i overensstemmelse med Rices og Lloyd Webbers oprindelige ide opføres værket her som en rockkoncert!

I hovedrollerne ses Ben Forster som Jesus, Tim Minchin som Judas 
og den tidligere spicegirl Melanie C. som Maria Magdalene.

Margrethe og Morten laver optakt forud for selve filmen.

Kaffe, te, brød øl og vand kan købes.
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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 14. april til og med  

mandag den 22. april – alle dage fra kl. 10 til 18.

Læg vejen forbi kirken, når I er ude at gå tur
 Tænd et lys og nyd stemningen i vores dejlige kirke.   

Palmesøndag, den 14. april
Kl. 11.00 i Voldum Kirke

Skærtorsdag, den 18. april
Kl. 19.00 i Rud Kirke (med kirkekaffe)

PÅSKENS GUDSTJENESTER

Skærtorsdag, den 18. april
Kl. 19.00 i Rud Kirke (med kirkekaffe)

Palmesøndag, den 14. april
Kl. 11.00 i Voldum Kirke

Langfredag, den 19. april
Kl. 11.00 i Voldum Kirke

Påskedag, søndag den 21. april
Kl. 9.30 i Rud Kirke . Kl. 11.00 i Voldum Kirke B
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KONFIRMATION

Søndag den 12. maj kl. 10.30
i Voldum Kirke

Vi holder konfirmation både for elever fra 
Voldumegnens Friskole og for elever, der går på 

Hadbjerg Skole eller andre skoler, men som ønsker 
at blive konfirmeret i Voldum Kirke.

I tiden op mod konfirmationen holder jeg et par 
fællesgange for alle, der skal konfirmeres i 
Voldum – uanset hvilken skole, de går på:

Torsdag den 25. april kl. 18.30-20.00:
Film- og rystesammen-aften i Voldum Kirkehus

Onsdag den 1. maj kl. 18.30-20.00:
Forberedelse til konfirmationen i Voldum kirke

Søndag den 5. maj kl. 16.30:
Pilgrimsvandring for alle konfirmander  

Onsdag den 8. maj kl. 18.30-20.00:
Generalprøve på konfirmationen i Voldum Kirke.

 Margrethe

PILGRIMSVANDRING 
TIL SØBY KIRKE

Søndag den 5. maj 2019 kl. 16.30
fra Voldum Kirke

I år går pilgrimsvandringen til Søby Kirke. Søby er ikke 
nærmeste nabo til Voldum, men dog alligevel ikke så 
langt væk. Vi vandrer igen i år sidst på eftermiddagen, 
og vi håber på en dejlig forårsdag med sol og lunt vejr.

Vi starter med en kort andagt i Voldum Kirke, inden 
vi begiver os mod Søby Kirke. Vi går ad Rigtrupvej så 
langt som vi kan, krydser Lynghøjvej og fortsætter af 

hjulsporet gennem marker, skov og krat til Hønebjerg-
vej i Søby. Denne følger vi, indtil vi til sidst drejer til 

højre af Kirkestræde og ender ved kirken.

Vi hører om den gamle middelalderkirke og dens historie.

Undervejs vil turen blive krydret 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 til Voldum kan 

aftales med Menighedsrådet.
Et
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SOMMERUDFLUGT  
TIL VESTJYLLAND

Søndag den 2. juni 2019 kl. 8.00 
fra Voldum Kirkeplads

I år går vores sommerudflugt til Vestjylland, hvor vi bl.a. skal 
opleve Vestervig Kirke, som er Danmarks største landsbykirke og 

 Thyborøn Kirke, en nyere kirke indviet i 2011. Vi kører med bus til 
Vestervig Kirke med et lille stop undervejs til en kop kaffe og et 
rundstykke. Når vi har set Vestervig Kirke, sejler vi med færgen   

til Thyborøn, hvor vi skal opleve Thyborøn Kirke.

Så er det tid til frokost, hvor vi skal nyde en dejlig to-retters menu, 
og derefter tager vi med toget til Vemb. Togturen bringer os bl.a. forbi 

trinbrættet Victoria Station i Vejlby og gennem det barske vestjyske 
landskab. I Vemb holder bussen og venter på os, og vi vender næsen 
hjemad. Dog med et stop undervejs, hvor vi serverer kaffe og kage. 

Vi regner med at være hjemme igen i Voldum ved 17.00-17.30-tiden.

Turen indeholder altså:
Kørsel i 4-stjernet bus  –  Formiddagskaffe med rundstykke  

Sejltur og togtur  –  To-retters menu  –  Eftermiddagskaffe med kage 
Besøg i Vestervig Kirke og Thyborøn Kirke.

Prisen for hele herligheden er kr. 250,00 pr. person.

Tilmelding og betaling senest den 20. maj 2019 til:
Kirsten Bonde, 41 60 60 59 (gerne sms) eller  

kirstenbonde@hotmail.com
Lone Jennert, 51 53 61 36 (gerne sms) eller  

lonejennert@hotmail.dk

KRISTI  
HIMMELFARTS DAG

Torsdag den 30. maj kl. 9.00 
i Rud Kirke

(Bemærk tidspunktet!)

Vi mødes denne Kristi himmelfartdag 
under Rud Kirkes klokke. 

Her synger vi – om kap med himlens 
fugle – Frans af Assisis Solsang 

Almægtige og kære Gud 
(skabningens lovsang), og beder 

bønner af den hellige Frans. 

Efter denne indledning fortsætter 
gudstjenesten inden døre.

Vi slutter gudstjenesten med 
morgenbrød og kirkekaffe i 

våbenhuset – eller måske udenfor, 
hvis vejret tillader det.
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KIRKERNES PERSONALE
Sognepræst (konstitueret)
Margrethe Münster Berg
Egåvej 11, Voldum. . . . . . . . . . .86 49 10 16
mmbe@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
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

Sekretær
Benedicte Schmidt Larsen

Øvrige medlemmer
Jørn ”Maske” Pedersen
Anni Kondrup
Finn Paulsen
Kirsten Bonde
Margrethe Berg, konstitueret sognepræst

KIRKERNES ÅBNINGSTIDER
Alle dage kl. 8-16.  

KIRKEBLADETS REDAKTION
Margrethe Berg, Kirsten Bonde og
Morten Sejersen.

Deadline kirkeblad 110: Tirsdag den 23. april.

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.

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

HIMMELSKE DAGE PÅ HEDEN
I dagene torsdag den 30. maj til og med 2. juni 2019 afholdes for anden gang 
Himmelske Dage. I 2016 blev arrangementet holdt i København og afløste de 

tidligere Danske Kirkedage, som i mange år har været er det største 
fælleskirkelige event i Danmark og som finder sted hvert tredje år. 

I år er Himmelske Dage henlagt til Herning og omegn.

Arrangørerne af eventet – som repræsenterer et bredt spektrum på godt 
50 aktører fra hele det kristne Danmark – forklarer, hvorfor de afholder 

Himmelske Dage på Heden:
”Som kirker og kristne vil vi gerne samles på tværs af kirkesamfund og kirkelige 

retninger til gensidig opmuntring, erfaringsudveksling og gudstjenestefejring. 
Vi vil gerne vise hinanden de muligheder og den mangfoldighed, der er i det 

danske kirkeliv.”

 Læs mere på 
 www.himmelskedage.dk


