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SYNG EN NY SANG FOR HERREN
Sådan lyder en opfordring i Salme 96 
fra Det Gamle Testamentes salmebog. I 
Voldum og Rud Kirker har vi taget ud-
fordringen op og indkøbt det nye salme-
bogstillæg 100 salmer.

Hvis man har været i kirke i Voldum el-
ler Rud inden for det seneste halve år, så 
har man derfor sandsynligvis oplevet at 
synge efter dette nye salmebogstillæg. 
Bl.a. er vi begyndt at bruge salmen Med 
favnen fuld af kærlighed, når vi holder 
barnedåb (Nr. 844). Én af dens kvaliteter 
er den omkvædsagtige slutning på hvert 
vers:

Fra en dybblå kilde vander du den gåde:
Dåb er dråbeformet nåde.

Nu kunne man måske spørge, om det 
virkelig skulle være nødvendigt med et 
sådant nyt salmebogstillæg, når den nu-
gældende salmebog jo kun er fra 2003; 
med sine 791 salmenumre burde der jo 
være nok at vælge imellem. 
De kan alle ses og høres hér: 
www.dendanskesalmebogonline.dk

Men faktisk er det kun ca. 100 af disse 
salmer, der er under 100 år gamle. Og 
der er sket rigtig meget på bare de se-
neste 100 år, så vores erfaringsverden 
og måde at leve på er for rigtig mange 
mennesker ændret radikalt. 

Nok bor der stadig mennesker på lan-
det, men der har været en stor tilflytning 
til de store byer, og ikke nær så mange 
ernærer sig i dag ved landbruget som 
tidligere. Vi lever efter industrialiserin-
gen, og både arbejdsliv og familiefor-
mer ser meget anderledes ud i dag. 

Dvs. at vi i stor stil har brug for andre 
billeder og andre ord til at beskrive vo-
res tilværelse, tro, tvivl og tak med end 
de salmer, der primært låner sproglige 
billeder fra en landbokultur. 

Således digter Holger Lissner i salmen 
om guldkalven, Der går gennem verden 
en hinkende dans, også om nutidens 
klima- og naturkrise (Nr. 882):

Der danses på landet,
i byer og hjem,
og blomster bliver trådt under fode,
de svage går bagud,
de stærke går frem,
vi øder vor dejlige klode.
Og dansen går ud over jorden. 

I en moderne nadversalme, To tusind  
år blev skjult i mørket, tematiseres  
vores samtid og det faktum, at vi nu 
lever på to tusind års afstand af begi-
venhederne, og hvor kristendommens  
glædelige budskab kan synes at være 
i fare for at brænde eller fade ud  
(Nr. 846):

Her kommer vi, en broget skare
med fejl og fald som dine tolv,
for engang brændte vore hjerter,
nu ligger asken sort og kold.
Trods vold og terror, krig og mord
ta’r du imod os ved dit bord. 

Det nye salmebogstillæg, der udkom i 
april 2016, samler de 100 bedste nye 
salmer fra de sidste årtier. 

Og de er netop nye i både ordvalg og 
i tonesprog, hvilket kan lette adgangen 
til sang og musik i kirken for dem, der 
ikke er så velbevandrede i kirkens og 
salmedigtningens tradition, herunder 
også børn og unge. 
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På et tidspunkt var Luthers salmer nye 
og friske, og det samme var Grundtvigs. 
En del af dem synger vi fortsat med glæ-
de. Salmedigteren Iben Krogsdal har i 
sin gendigtning givet et bud på at ajour-
føre Grundtvigs længsel i salmen Som 
hjorten der tørster, hvori det i 3. vers 
hedder (Nr. 896):

Min hjort er herinde, den tørster
ved kranieskovsøens bred
Et byrum har tårnhøje skygger
af indsunken virkelighed
Er dette det hele – det hele?
Er verden kun enkelte dele?
Er dette det eneste sted?
 
Ligesom vi heller ikke udelukkende ser 
gamle film, hører gammel musik eller 
læser gamle bøger, så trænger  vi også 
til at synge nye salmer; samtidig med 
at vi selvfølgelig vedbliver at synge de 
gamle salmer, der fortsat siger os noget.

For vi har til stadighed brug for at ny-
formulere evangeliet ind i vores egen tid, 
for at det kan forblive relevant. Og derfor 
er det glædeligt, at der i disse år er grøde 
i salmedigtningen i Danmark. 

Der er således også udkommet Kirke-
sangbogen, som er en blanding af salme- 
og højskolesangbogens udvalg samt en 
stribe nyskrevne salmer og sange. 

Har man lyst til at holde sig ajour på 
salmefronten, så er der oprettet en sal-
medatabase, www.salmedatabasen.dk, 

hvor man også kan læse artikler om sal-
merne og om deres brug.   

Salmedatabasen har en underside, der 
omhandler børnesalmer. Dem kunne 
vi også sagtens bruge flere gode af. Fx 
nogle, der også omhandler løbehjul, 
skateboards, computerspil – og Gud – 
for af børns og spædes mund har du be-
redt dig lovsang (Matt. 21,16).
 
Ud over ved gudstjenesterne kan man 
stifte bekendtskab med nogle af de nye 
salmer, når vi en gang om måneden 

holder formiddagssang, hvor vi også 
synger fra 100 salmer. 

Ved formiddagssangen onsdag den 4. 
september vil vi sætte særligt fokus på 
det nye salmebogstillæg. 
Torsdag den 15. august kl. 19.00 kom-
mer der en egentlig sangaften i Voldum 
Kirkehus, hvor vi udelukkende synger 
fra 100 salmer (se side 12). 

Så kom glad og syng Herren en ny sang!

Margrethe Berg
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BILLEDER FRA NOGLE AF VINTERENS OG FORÅRETS BEGIVENHEDER

Hvem mon der besøger kirken i dag? (se side 8 øverst) Flotte forårsbebudere ved kyndelmisse

Fra dagplejens/vuggestuens julegudstjeneste

Juniorkonfirmanderne på regnvejrstur til Viborg

Børnehaven på vej til julegudstjeneste

Året startede med Helligtrekongersvandring fra Rud Kirke

Juniorkonfirmanderne løste kirkequiz i Voldum Kirke...

Der er TRE pebernødder til hver...!

... og havde kreativt værksted i Voldum Kirkehus
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BILLEDER FRA NOGLE AF VINTERENS OG FORÅRETS BEGIVENHEDER (FORTSAT)

Sommerudflugten til Vestjylland foregik i bus,… ...på færge...  ...og i regionaltog!

Den sidste briefing inden årets konfirmation Konfirmanderne blev foreviget til familiealbummet... ...og fejret i præstegårdshaven!

Fra årets pilgrimsvandring til Søby KirkeI starten af maj: Rhododendron med SNE!Kirken var repræsenteret ved Rynkeby-Løbet i april

KIRKEBLAD NR 110 5



NYT FRA FORMANDEN

RENOVERING AF VOLDUM KIRKE
For at gøre en lang historie kort, så har menighedsrådet i samarbejde med Favrskov Provsti besluttet at udsætte indven-
dig renovering til midten af maj måned 2020. Årsagen er en meget lang sagsbehandlingstid fra Nationalmuseet.

FOLKEKIRKEN SKAL VÆRE FOR ALLE – IKKE KUN DE FÅ
...eller sagt med andre ord: Vi har brug for en folkekirke til at holde vore værdier og 
medmenneskelighed levende i samfundet, og vi har brug for en kirke, som imødekommer 
ikke kun de få – men de mange. 

Da Jesus og Martin Luther satte spørgsmålstegn ved deres tids religiøse autoriteter, skabte 
det ragnarok. Det gjorde det dog ikke, da vi ændrede ved højmessen, således at der er en 
kortere udgave i Rud Kirke end der er i Voldum Kirke på visse tidspunkter, men en kom-
mentar som Det plejer vi da ikke på den måde er der da kommet... 

Men skal vi gøre kirken nærværende og forståelig for majoriteten, må vi gøre som Jesus og 
Martin Luther: Ruske i kirkens former og forberede os på, at fornyelse skaber modstand.

Med disse ord i tankerne har menighedsrådet – efter ønske fra forældre gennem flere år 
– besluttet, at den faste konfirmationsdag i Voldum Kirke fra og med 2023 ligger fast på 
Store Bededag.

Konfirmationsdagen vil i 2020, 2021 og 2022 fortsat være 2. søndag i maj. 
Læs nærmere om konfirmationen i 2020 på side 17.

VIDSTE DU DETTE?
•   For fjerde år i træk er kirkeskatten blevet nedsat i Favrskov Kommune, og vi regner med det også sker næste år .
•   Favrskov Provsti er en administrativ enhed, der dækker samme område som Favrskov Kommune.  

Provstiet består af 35 sogne og er en del af Aarhus Stift. Siden 2010 har Anders Bonde været provst i Favrskov. 
•  Favrskov Provsti har de sidste 4 år bygget/renoveret for mere end 100 mill. uden at stifte gæld. 
•   Det koster ikke noget for medlemmer af folkekirken i Favrskov Provsti at blive begravet/bisat på en af vore  

kirkegårde.
•  Taksterne for vedligeholdelse af gravsteder er den samme i hele Favrskov Provsti.

Gert Torstensson, formand for menighedsrådet
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PRÆSTEKADETTER?!!

Bag dette mærkelige ord gemmer der sig en nyskabelse i Favrskov Provsti. 
Fra efteråret 2019 opretter provstiet sammen med Aarhus Stift et Akademi for Præstekadetter. 

Der er tale om et nyt fagligt studiejob, der er målrettet kandidatstuderende på 
teologi, som ønsker at få erfaringer med konkret præstearbejde.

Præstekadetterne bliver ansat i op til 2 år med et ugentligt timetal på ca. 10 timer. 
Præstekadetterne skal arbejde såvel teoretisk som praktisk ude i menighederne i tilknytning 

til præsterne på stedet. Derfor vil vi også her i sognene givetvis komme til at møde en af slagsen.

Som præstekadet bliver man en del af den folkekirkelige hverdag og kommer i nærkontakt med de 
opgaver og udfordringer, der er som folkekirkepræst. Dvs. at de studerende får en unik mulighed for  

at opøve kompetencer i sjælesorg, prædikenskrivning, tilrettelæggelse af gudstjenester mm.

Akademi for Præstekadetter ledes af sognepræst Eva Pedersen fra Kirken i Hinnerup.

Margrethe Berg

LÆSEGRUPPEN

I efteråret 2019 skal vi mødes i Læsegruppen disse formiddage:
onsdag den 21. august • onsdag den 23. oktober • onsdag den 27. 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.

I Læsegruppen er vi lige begyndt med at læse Kerstin Ekmans Guds barmhjertighed.  
Det er første bind af en række bøger i serien Ulveskindet om en nyuddannet  
jordemoder, som i foråret 1916 ankommer til den nordsvenske landsby Röbäck. 
Vi har også lige læst digte fra Dan Turells All Time Greatest Hits. 
Den næste bog vi giver os i lag med bliver Anthony Doerrs Alt det lys vi ikke ser.

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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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 efteråret 2019 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:
23. og 30. august, 6., 13., 20. og 27. september, 4. og 11. 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.

Torsdag den 24. oktober kl. 10-11 i Voldum Kirkehus

Birgit Sofia Kjær, som vi kender fra Babysalmesang og dejligt 
tværfløjtespil i kirkerne, indbyder områdets dagplejebørn og andre 
børn på samme alder til at komme at lege og synge i kirkehuset.

Vi skal hygge os med fagtesange og salmer, 
tørklæder, faldskærm, sæbebobler, lytte til musik, 

koshirør, dufte – og hvad vi ellers finder på.

SANG OG LEG 
  for børn i dagplejealderen
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NYTÅRSKONCERT 2020
Vi fastholder traditionen og holder en festlig nytårskoncert søndag den 26. januar kl. 15.00 i Voldum Kirkehus

med to nye – men yderst erfarne – kammermusikere: Michael H. Lund, saxofon • Randi E. Mortensen, klaver.
Mere om koncerten i næste kirkeblad!

VOLDUM OG RUD KIRKERS VOKSENKOR

Velkommen til en ny sæson med koret. Vi har første prøve torsdag den 8. august 
kl. 18.30-20.30 Voldum Kirkehus, hvor vi øver sange til efterårets optrædener. 

Koret synger i Voldum Kirkehus efter høstgudstjenesten søndag den 29. september 
og til Syng Julen Ind søndag den 15. december i Rud Kirke. 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 på 
21 73 61 41 – jmkirkemusik@gmail.com

SANGFORMIDDAGE
i Voldum Kirkehus

En onsdag i hver måned synger vi primært 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  

”bagom” sangene, 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:
4. september • 2. oktober • 6. november • 11. december 

Bemærk, at vi onsdag den 4. september har fokus på 100 salmer.

Korets 10 års jubilæum i december 2018
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KALENDER FOR JULI, AUGUST, SEPTEMBER OG OKTOBER
JULI  

Torsdag den 11. juli kl. 14.30 Gudstjeneste i Voldumcenteret

Søndag den 14. juli kl. 9.30 Gudstjeneste i Rud Kirke 4. s.e. Trin.

Søndag den 28. juli kl. 11.00 Gudstjeneste i Voldum Kirke 6. s.e. Trin.

AUGUST

Torsdag den 8. august kl. 18.30 Voksenkor – start på efterårssæson

Søndag den 11. august kl. 9.30 Gudstjeneste i Rud Kirke 8. s.e. Trin.

Torsdag den 15. august kl. 14.30 Gudstjeneste i Voldumcenteret 

Torsdag den 15. august kl. 19.00 Sangaften med 100 Salmer i Voldum Kirkehus (se side 12)

Søndag den 18. august kl. 16.00 Indskrivning af konfirmander i Voldum Kirkehus (se side 17)

Søndag den 18. august kl. 17.00 Bålgudstjeneste i Præstegårdshaven (se side 12) 9. s.e. Trin.

Onsdag den 21. august kl. 10.00 Læsegruppe i Voldum Kirkehus

Fredag den 23. august kl. 9.30 Babysalmesang – start på efterårsforløb i Voldum Kirke (se side 8)

Søndag den 25. august kl. 11.00 Gudstjeneste i Voldum Kirke 10.s.e. Trin.

SEPTEMBER

Søndag den 1. september kl. 19.00 Aftensange i Rud Kirke (se side 13)

Tirsdag den 3. september kl. 13.30 Konfirmationsforberedelse – start på forløb (se side 17)

Onsdag den 4. september kl. 10.00 Sangformiddag i Voldum Kirkehus   

Torsdag den 12. september kl. 14.30 Gudstjeneste i Voldumcenteret

Søndag den 15. september kl. 9.30 Gudstjeneste i Voldum Kirke 13.s.e. Trin.

Onsdag den 18. september kl. 19.00 Sangaften i Voldumcenteret

Søndag den 29. september kl. 11.00 Høstgudstjeneste i Voldum Kirke – frokost i Voldum Kirkehus (se side 13) 15.s.e. Trin.

OKTOBER

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

Søndag den 6. oktober kl. 9.30 Gudstjeneste i Rud Kirke 16. s.e. Trin.

Torsdag den 10. oktober kl. 14.30 Gudstjeneste i Voldumcenteret

Torsdag den 10. oktober kl. 19.00 Filmaften i Voldum Kirkehus (se side 16)

Søndag den 20. oktober kl. 11.00 Gudstjeneste i Voldum Kirke 18. s.e. Trin.

Onsdag den 23. oktober kl. 10.00 Læsegruppe i Voldum Kirkehus

Torsdag den 24. oktober kl. 9.00 Sang og leg for dagplejebørn i Voldum Kirkehus (se side 8)

Søndag den 27. oktober kl. 16.00 Koncert med ANJA PRÆST TRIO i Rud Kirke (se side 14)
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KALENDER FOR NOVEMBER OG DECEMBER
NOVEMBER

Søndag den 3. november kl. 16.00 Musikgudstjeneste i Voldum Kirke (se side 14) Alle Helgensdag

Onsdag den 6. november kl. 10.00 Sangformiddag i Voldum Kirkehus

Torsdag den 14. november kl. 19.00 Gudstjeneste i Voldumcenteret

Søndag den 17. november kl. 9.30 Gudstjeneste i Voldum Kirke 22.s.e. Trin.

Søndag den 17. november kl. 16.00 Kirketeater i Voldum Kirkehus (se side 15)

Tirsdag den 19. november kl. 19.00 Nostalgiaften i Voldum Kirkehus (se side 16)

Søndag den 24. november kl. 19.00 Gudstjeneste i Rud Kirke S. s. i kirkeåret

Onsdag den 27. november kl. 10.00 Læsegruppe i Voldum Kirkehus

DECEMBER

Søndag den 1. december kl. 13.30 Festgudstjeneste i Voldum Kirke (se side 19) 1. s. i advent

Tirsdag den 3. december kl. 10.00 Julegudstjeneste for Børnehaven i Voldum Kirke

Onsdag den 4. december kl. 9.30 Julegudstjeneste for Dagplejen og Vuggestuen i Voldum Kirke

Søndag den 8. december kl. 9.30 Gudstjeneste i Voldum Kirke 2. s. i advent

Onsdag den 11. december kl. 10.00 Sangformiddag i Voldum Kirkehus

Søndag den 15. december kl. 14.00 Vi synger julen ind i Rud Kirke (se side 19)

Fredag den 20. december kl. 8.30 Julegudstjeneste for Voldumegnens Friskole 

Mandag den 23. december kl. 14.30 Gudstjeneste i Voldumcenteret

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

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

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

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

er planlagt til disse onsdage
28. august • 25. september • 23. oktober • 20. november • 18. december 

Alle møder afholdes i Voldum Kirkehus og starter kl. 17.30. 
Alle er velkomne.

MENIGHEDSRÅDSMØDER 
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BÅLGUDSTJENESTE

Søndag den 18. august kl. 17.00
i Præstegårdshaven, Egåvej 11

Bålgudstjenesten er åben for alle og er  
tillige opstartsgudstjeneste for næste års  

konfirmander og deres familier.

Efter bålgudstjenesten er menighedsrådet 
vært med grillpølser og brød.

Øl og vand kan købes.

Alle bedes medbringe pude/tæppe/klapstol  
samt praktisk påklædning.

I tilfælde af regn flyttes gudstjenesten
til Voldum Kirke og spisningen 

til Voldum Kirkehus.

SANGAFTEN MED "100 SALMER "

Torsdag den 15. august kl. 19.00
i Voldum Kirkehus

Vi har i år for alvor givet salmebogstillægget  
100 salmer, som udkom i 2016, en chance ved  

vores gudstjenester og andre arrangementer. 

Denne aften vil vi lave en grundigere præsentation af 
det nye tillæg, og den bedste måde at lære det at ken-
de på, er ved selv at synge. Så kom og lær en stribe 
nye salmer, som allerede bliver og fremover vil blive 
anvendt ved gudstjenesterne i Voldum og Rud Kirker. 
Men bare rolig: Vi skal ikke synge ALLE 100 salmer!

Margrethe præsenterer salmerne, Morten  
synger for og Jens sidder ved klaveret.

Læs mere om 100 Salmer i  
Margrethes klumme på side 2-3.

Undervejs serveres der en kop kaffe med lidt dertil!

En smuk sommersalme, som vi 
allerede har brugt ved flere lejligheder
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HØSTGUDSTJENESTE

Søndag den 30. september kl. 11.00 
i Voldum Kirke 

med efterfølgende frokost i Voldum Kirkehus

Ved høstgudstjenesten fejrer vi og takker for  
Guds vedvarende skabelse. Det er underfuldt,  

at vores arbejde år efter år bærer frugt.

Efter høstgudstjenesten serveres en let frokost  
i Voldum Kirkehus. Øl og vand kan købes.

Inden frokosten vil Voksenkoret synge  
et par høstsange. Og senere vil der være  

fællessang fra Højskolesangbogen.

Tilmelding til høstfrokost
senest den 23. september:

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

AFTENSANG

Søndag den 1. september kl. 19.00 
i Rud Kirke

”... og hjemmene fyldes af aftenens musik...”  
(Nu går solen sin vej, DDS 786)

Den danske sangskat indeholder mange dejlige  
og elskede aftensange og -salmer, men vi 

mangler tit en god anledning til at synge dem. 

På opfordring laver vi en aften udelukkende 
med aftensange- og salmer. Så stem sindet 

til en dejlig aften i Rud Kirke, hvor 
fokus ligger på aftenens musik i mange 

forskellige farver og stemninger.

For ikke at slide stemmerne helt op, serveres  
der midtvejs en kop kaffe i våbenhuset.

SANGAFTEN 
i Voldumcenteret

Onsdag den 18. september kl. 19.00

Denne aften mødes vi i Voldumcenteret og tilbringer 
en times tid i hyggeligt selskab med dejlige sange og 

salmer fra Seniorsangbogen og Salmebogen.

Sangaftenen er åben for alle, der vil synge sammen 
med Voldumcenterets faste beboere.
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MUSIKGUDSTJENESTE
ALLE HELGENSDAG

Søndag den 3. 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.

I år vil Trine Geltzer Dinesen 
fylde rummet med sine dejlige 
og livsbekræftende fløjtetoner.

KONCERT MED 
ANJA PRÆST TRIO

Søndag den 27. oktober kl. 16.00
i Rud Kirke

Anja Præst Trio spiller nykomponeret dansk  
folkemusik, nærmere bestemt Anjas kompositioner,  
som er smukke og svingende, finurlige og fejende  

melodier og eftertænksomme sange.

Trioens musikere har kendt hinanden i mange år og  
nyder helt tydeligt at spille sammen – og gør det med  

stor nerve, indlevelse og humor. Det hele bindes  
sammen af Anjas historier om musikkens tilblivelse  

og sit møde med ”Loven om tiltrækning”.

Anja Præst, klarinet og sang
Jesper Vinther, harmonika
Peter Sejersen, kontrabas

Der er fri adgang til koncerten, som varer ca. en times tid.

Jens Morsing, organist
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KIRKETEATERET opfører

”HVOR  KRAGERNE  VENDER”

Søndag den 17. november kl. 16.00
i Voldum Kirkehus

H.C. Andersens Klods-Hans spilles med et 
utal af hatte og kulminerer, da Klods-Hans kaster 

rigtigt mudder i hovedet på Older manden.  
Eventyret kobles med lignelsen om  

Den fortabte søn fra Det Nye Testamente. 

Undervejs inddrages publikum selv i 
fore stillingen, og der er lagt op til skæg, 

ballade og alvor, når skuespiller Jens Jødal 
ruller sig ud i forestillingens 14 forskellige roller!

Forestillingens målgruppe er for børn  
fra 4-11 år, forældre og barnlige sjæle.

Forestillingen varer 60 min.

Vi glæder os til atter at få besøg af Kirke teateret,
som vi flere gange har oplevet i Voldum.  

Teaterets leder Jens Jødal lægger vægt på, 
at forkyndelse og underholdning ikke er 

modsætninger; tværtimod kan humor i høj grad 
være det, der får os til at huske, hvad vi hører.

Kirketeateret tør gå uden for de traditionelle 
kirkelige rammer – og når ind til publikum 
med en skøn blanding af humor og alvor!
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FILMOPLEVELSER I VOLDUM KIRKEHUS

VORES LIVS FERIE
Torsdag den 10. oktober kl. 19.00

Filmen er fra 2017 og handler om ægteparret Ella og John, 
som har været sammen i 50 år. Ella har fået kræft og har 
valgt at stoppe al behandling – og John lider af Alzheimer.

Som et sidste fælles ønske begiver de sig – til deres voksne børns 
store overraskelse – ud på deres drømmeeventyr i en gammel 
autocamper, og kører afsted på Route 1 fra Boston til Key West. 
Det bliver en tur fuld af sjove oplevelser, overraskelser, kærlighed  
og eftertænksomme stunder om fortid og fremtid.

Filmen er baseret på romanen The Leisure Seeker af Michael 
Zadoorian. Paolo Virzi har instrueret, og i de to hovedroller 
ses Helen Mirren og Donald Sutherland.
Kaffe/te, brød, øl og vand kan købes.

Nostalgi-Aften:
MØD MIG PÅ CASSIOPEIA
Tirsdag den 19. november kl. 19.00

Komponisten John Berger har problemer i sit ægteskab med sangerin-
den Irene, og de personlige problemer er smittet af på Johns arbejde 
med at skrive musik til den operette, der snart skal sættes op, og fore-
stillingen trues af lukning. 

I sin fortvivlelse søger John hjælp hos Polyhymnia, der er den græ-
ske muse for musik. Musen forbarmer sig over ham og stiger ned til 
Jorden...!  

Filmen huskes ikke mindst for den udødelige musik af Kaj Normann 
Andersen; tænk blot på ”Den allersidste dans” og ”Musens sang”.

Filmen er instrueret af Torben Anton Svendsen og i hovedrollerne ses  
Hans Kurt, Poul Reichardt, Bodil Kjer, Lily Broberg og Ib Schønberg.

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

Jørn Maske
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KONFIRMATION 2020

Indskrivning til konfirmationsforberedelse
søndag den 18. august kl. 16.00 i Voldum Kirkehus

Der vil blive givet information om undervisningen, ligesom der bliver lejlighed til at stille spørgsmål.  
Konfirmandforældre skal udfylde en blanket med oplysninger, der skal bruges til at kommunikere med  

konfirmander og forældre undervejs i forløbet, ligesom der skriftligt skal gives tilladelse til forskellige ting.

De unge, der skal konfirmeres i Voldum, men følger konfirmationsforberedelsen i et 
andet sogn, skal også indskrives denne dag. Efter indskrivningen er der opstarts-

gudstjeneste/bålgudstjeneste i præstegårdshaven for alle konfirmander og deres familier.

Konfirmationen foregår 
søndag den 10. maj 2020 kl. 10.30 i Voldum Kirke 

Fra i år skal den egentlige indskrivning foregå elektronisk på følgende link: www.folkekirken.dk og så søg  
”konfirmandtilmelding”. Skulle man have problemer med det, bliver der denne søndag mulighed for at få hjælp i  
Kirkehuset – medbring i så fald NemID. Bemærk, at indskrivningen skal være registeret inden den 30. september.

Selve konfirmationsforberedelsen begynder tirsdag d. 3. september kl. 13.30-15.00 i Voldum Kirkehus.

FORÅRETS KONFIRMANDER

Voldum Kirke, søndag den 12. maj 2019

Bageste række: 
Silas Neergaard Revsbæk, 

Magnus Brahe Svendsen, Mikkel Centio Koustrup, 
Silas Nielsen, Gustav Vinther Kristensen

Forreste række: 
Malou Amstrup Jensen, 

Clara Lyngdal Bro, Maria Lund Storgaard, 
Katrine Liv Hasager Andersen
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JUL I BØRNEHØJDE

JULEGUDSTJENESTE FOR 
BØRNEHAVEN

Tirsdag den 3. december kl. 10.00 
i Voldum Kirke

Adventsstemning i Rud Kirke

JULEGUDSTJENESTE FOR
DAGPLEJEN OG VUGGESTUEN

Onsdag den 4. december kl. 9.30 
i Voldum Kirke

JULEGUDSTJENESTE FOR 
VOLDUMEGNENS FRISKOLE

Fredag den 20. december kl. 8.30
i Voldum Kirke
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Første søndag i advent, den 1. 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 og Det første lys er ordet, talt af Gud.
I år sørger Jens og Morten for den musikalske side af gudstjenesten.

Efter gudstjenesten serverer menighedsrådet gløgg og æbleskiver i Voldum Kirkehus.

VI SYNGER JULEN IND
Søndag den 15. 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, så vi sammen kan fylde den smukke kirke med julens toner.
I pausen i våbenhuset vil Susanne sørge for, at vi får ”smurt” stemmerne med en

kop kaffe – og til ”den søde tand” er der lidt juleknas!

FESTGUDSTJENESTE

Lillejuleaften, mandag den 23. december
kl. 14.30 på Voldumcenteret

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

Kl. 16.00 i Voldum Kirke

Voldum Kirke er åben fra kl. 10-18 i perioden 1. til og med 26. december.
Læg vejen forbi, når du går tur – og lad julefreden komme over dig!

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

(Birgit Sofia Kjær, tværfløjte, medvirker)
Nytårsaftensdag, tirsdag den 31. december

Kl. 15.00 i Rud Kirke

JULENS GUDSTJENESTER
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KIRKERNES PERSONALE
Sognepræst (konstitueret til og med 1. sept.)
Margrethe 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 111: Fredag den 25. oktober

VED PRÆSTENS FERIER OG FRIDAGE
passes embedet af:

Kirken i Hinnerup 
Hinnerup Kirkekontor, tlf. 86 91 15 11 (9-13), info@kirkenihinnerup.net

Sognepræst Kjeld Bjørn Nielsen, tlf. 61 11 12 35, kbn@kirkenihinnerup.net

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

HVORDAN ER GUDSTJENESTERNE  
SKRUET SAMMEN?

Som det vil være de fleste bekendt, forløber kirkernes gudstjenester efter bestemte 
”køreplaner” – også kaldet liturgier. Men det kan være svært at huske rækkefølgen 

af gudstjenestens enkelte dele – og hvornår det nu lige er, at man skal stå op...? 
Og er der ikke forskel i indholdet på de tidlige 9.30-gudstjenester, 

med et gammelt ord fromesser, og de såkaldte højmesser, som normalt 
starter kl. 11? Og hvad med aftengudstjenester – er der altergang der? 

Og de såkaldte korsvar, hvornår er det nu lige de kommer?

Alle disse spørgsmål kan man nu få svar på ved at følge med i en lille 
lamineret oversigt i salmebogsformat. Vi har lavet to forskellige  

modeller: Den lille Gudstjeneste i Voldum og Rud Kirker  
og den lidt større: Højmesse i Voldum og Rud Kirker.

Med venlig hilsen
Kirkernes personale


