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MENIGHEDSRÅDSVALG 2020
Der skal i august 2020 afholdes menighedsrådsvalg for de kommende ﬁre år.
Den 1. januar 2020 træder en ny valgform til menighedsråd i kraft.
Den nye valgform indebærer, at alle menighedsråd vælges på et møde –
en valgforsamling – tirsdag den 15. september 2020.
Menighedsrådet afholder i den forbindelse orienteringsmøde om menighedsrådsvalg
tirsdag den 20. maj kl. 19.00 i Voldum Kirkehus
Her vil vi fortælle om den nye valgprocedure, om arbejdet i menighedsrådet de sidste ﬁre år og om
menighedsrådets planer for det kommende år, herunder orientering om den indvendige renovering af Voldum Kirke.
Menighedsrådet består af syv personer, tre fra Rud Sogn og ﬁre fra Voldum Sogn samt sognepræsten.
Derudover vælges der suppleanter fra de to sogne, som deltager i menighedsrådsmøderne. Men uanset om
man er fra det ene eller det andet sogn, så er vi ét samlet menighedsråd, som vi har været det siden 2004.
Det er spændende og til tider udfordrende at være medlem af menighedsrådet. Som menighedsrådsmedlem er der mange
forskellige opgaver at løse: Vi er arbejdsgiver for gravere, organist og kirkesanger – vi har indﬂydelse på og medansvar for driften af vores to kirker, Voldum Kirkehus og præstebolig – og sidst, men ikke mindst, ansvar for udviklingen af kirkelivet i vores
sogne. Nogle af menighedsrådets medlemmer har valgt at udtræde ved det kommende valg, så vi har brug for nye kræfter.
Alle er velkomne - ingen bliver valgt til menighedsrådet, blot fordi man deltager i mødet.
Har du spørgsmål om arbejdet i menighedsrådet inden orienteringsmødet, er du meget
velkommen til at kontakte undertegnede på 40 62 93 87 for yderligere oplysninger.
På menighedsrådets vegne
Gert Torstensson, formand

MENIGHEDSRÅDETS KONSTITUERING FOR KIRKEÅRET 2020
Menighedsrådet har på sit møde onsdag den 20. november 2019 konstitueret sig således:
Formand/kontaktperson/kirkeværge: Gert G. Torstensson
Næstformand/kasserer: Benedicte Schmidt Larsen
Sekretær: Morten Sejersen (tilknyttes til og med november 2020)
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INDVENDIG RENOVERING AF VOLDUM KIRKE
...som efterhånden er blevet en føljeton gennem ﬂere år. I kirkeblad nr. 102 (august 2015) skrev jeg:
Gennem mange år har både de tidligere og det nuværende menighedsråd søgt Favrskov Provsti
om midler til nyt varmeanlæg, indvendig renovering (...) vi kender heller ikke tidspunktet, hvornår arbejdet
går i gang. Efter de foreløbige planer er det meningen, at arbejdet påbegyndes i slutningen af 2015.
Men efter ﬂere års venten er vi nu i gang med planlægningsfasen.
Samarbejdet med arkitekten er kommet godt fra start og går planmæssigt.
Overblik over, hvad der skal foretages, er på plads, og materiale er sendt til endelig godkendelse hos biskoppen.
Nu skal der så indhentes tilbud fra håndværkere, inden vi lukker Voldum Kirke fra mandag den 11. maj (dagen
efter årets konﬁrmation). Hvis alt går som forventet, genåbner vi kirken første søndag i advent med en festgudstjenste.
Alle kirkelige handlinger vil i denne periode blive henlagt til Rud Kirke.
Menighedsrådet vil orientere om den kommende renovering på orienteringsmødet
tirsdag den 20. maj kl. 19.00 i Voldum Kirkehus (se side 2).
Gert Torstensson

PRÆSTESITUATIONEN
I VORES SOGNE
Med udgangen af august 2019 opsagde sognepræst Lise Uhrskov
sin stilling, efter hun havde haft barsels- og forældreorlov. I denne
periode var Margrethe Münster Berg konstitueret sognepræst og
boede til leje i præsteboligen. Biskoppen og provsten besluttede,
at vikariatet ikke kunne forlænges. I stedet for aﬂøser præsterne i
Hadsten Storpastorat her i Voldum og Rud Sogne, indtil vi får ansat
en ny sognepræst. Det betyder, at sognepræst Mette Krabbe
(Hadsten Storpastorat) er konstitueret kirkebogsførende sognepræst
og aﬂøser i samarbejde med de øvrige præster fra storpastoratet.
Ansættelse af ny sognepræst forventes i løbet af foråret 2020.
Følg med i udviklingen på voldumrudsogne.dk,
på vores facebookside og på opslag.

Johannes døber Jesus i
Jordanﬂoden.
Udsmykning på døbefonten i Voldum Kirke.
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BILLEDER

FRA NOGLE AF SOMMERENS OG EFTERÅRETS BEGIVENHEDER

Hvem besøger Voldum Kirke? (svar s. 11)

Voksenkoret i stærkeste opstilling ved høstfrokosten i september

Margrethe til vielse i Clausholm Slotskapel

Voldum Kirkes alter i festdragt - høstgudstjeneste

Præstekadet Laura Fischer i Rud Kirke

Birgit Sofia Kjær spillede, sang…
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Anja Præst Trio gav en uforglemmelig koncert i Rud Kirke

…og legede med dagplejebørnene og dagplejerne i Voldum Kirkehus

Skuespiller Jens Jødal instruerede de unge…

BILLEDER

…og spillede selv Klods-Hans…

FRA NOGLE AF SOMMERENS OG EFTERÅRETS BEGIVENHEDER (FORTSAT)

…der smed mudder i hovedet på oldermanden!

Dagpleje- og vuggestuebørnene til julegudstjeneste i gulvhøjde

KIRKEHØJSKOLEDAG

FÆLLESSANG – STÆRKT (VANE)DANNENDE!
Lørdag den 25. januar kl. 10-16 på Hadsten Højskole, Østergade 49, Hadsten
Kirkehøjskolen i foråret bliver i en ny form, så der i stedet for ﬂere foredrag, der hænger tematisk
sammen, indbydes til én længere højskoledag. Vi håber, at rigtig mange har lyst at komme og være med.
Dagens program:
• Digte, der virker – Foredrag ved Jørgen Carlsen, tidl. forstander på
Testrup Højskole, formand for udvalget for den nye højskolesangbog
• Sangen i sin urform – Foredrag ved Phillip Faber, chefdirigent for DRpigekoret
• Fællessang fra Højskolesangbogen – med organist Anders Dohn ved klaveret
Pris for hele dagen incl. forplejning (formiddagskaffe, frokost og
eftermiddagskaffe) er 200 kroner, som betales på dagen.
Jørgen Carlsen

Tilmelding skal ske senest den 20. januar til
Hadsten Kirkekontor: 86 98 04 25 eller kirkekontoret@hadstensogne.dk
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BABYSALMESANG
I VOLDUM KIRKE

Kære forældre og babyer.
Vi mødes til babysalmesang 8 gange i foråret på fredag formiddage kl. 9.30 til 10.15.
Babysalmesang er et gratis tilbud til babyer fra 2-9 måneder og deres mor, far eller en anden voksen.
Vi leger, synger og hygger og skaber sammen et skønt åndehul med nærvær og smil.
Der er rig mulighed for at møde andre mødre og fædre fra lokalområdet, der også er på barsel.
Der er efterfølgende hygge over en kop kaffe eller te.
Babysalmesang ﬁnder sted disse 8 fredage:
21. og 28. februar · 6., 13., 20. og 27. marts ·
3. og 17. april
Tilmelding til Birgit Soﬁa Kjær på
birgitsoﬁa@gmail.com eller 26 64 34 40
Birgit Soﬁa Kjær

SANG OG LEG FOR DAGPLEJEBØRN
Fredag den 24. april kl. 9.30-10.30 i Voldum Kirkehus
Birgit Soﬁa Kjær, som vi kender fra babysalmesang og
dejligt tværﬂøjtespil i kirkerne, indbyder områdets
dagplejebørn til at komme og 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.
På gensyn
Birgit Soﬁa Kjær og menighedsrådet
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VOLDUM OG RUD KIRKERS
VOKSENKOR
Første korprøve i det nye år er
torsdag den 9. januar kl. 18.30-20.30 i Voldum Kirkehus.
Nye medlemmer er velkomne; vil man have en kort
prøveperiode, er det også muligt.
Koret deltager i gudstjenesterne påskedag og pinsedag.
Koret har de seneste ti år medvirket til fornyelsen af
salmesangen i kirkerne ved at have nye salmer og
sange på repertoiret til påske, pinse, høst og Syng Julen Ind. Man har kunnet høre både nye tekster og ny
musik, hvoraf noget er udarbejdet specielt til koret.

SANGFORMIDDAGE
En onsdag om måneden synger vi efter højskolesangbogen – og det nye tillæg 100 Salmer – og det er dig,
der er med til at bestemme dagens sangvalg.
Holdet bag sangformiddagene er Jens, der sidder ved
klaveret, Morten, der synger for og
Kirsten, der serverer en dejlig kop formiddagskaffe
med brød.
Sangformiddagene ﬁnder sted disse
onsdage kl. 10.00-11.30 i Voldum Kirkehus
15. januar · 5. februar · 4. marts ·
1. april · 13. maj · 3. juni

Henvendelse til organist Jens Morsing på
21 73 61 41 – jmkirkemusik@gmail.com

Alle er velkomne og
der er stadig plads til ﬂere.

LÆSEGRUPPEN
Mødedagene i foråret 2020 har vi fastlagt til at være
onsdag den 22. januar · onsdag den 18. marts · onsdag den 27. maj
Møderne begynder kl. 10 og foregår i Voldum Kirkehus. Alle er meget velkomne.
Biblioteket i Hadsten er så venlige at hjælpe os med at skaffe de bøger hjem,
som vi sammen beslutter os for at læse. Menighedsrådet er vært ved en kop kaffe.
Vi er lige blevet færdige med Mikael Persbrandts Som jeg husker det – en grum beretning
om den berømte skuespillers liv. Som den næste bog har vi valgt Jesper Wung Sungs
En anden gren. Jesper Wung Sung har skrevet denne roman om sin oldefars historie.
Bogen vandt De gyldne laurbær 2017 og forventes ﬁlmatiseret i 2020.
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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KALENDER FOR JANUAR, FEBRUAR OG MARTS
JANUAR

Torsdag den 9. januar

kl. 18.30

Voksenkoret – Sæsonstart i Voldum Kirkehus (se side 7)

Søndag den 12. januar

kl. 9.30

Gudstjeneste i Voldum Kirke

Onsdag den 15. januar

kl. 10.00

Sangformiddag i Voldum Kirkehus

Torsdag den 16. januar

kl. 14.30

Gudstjeneste i Voldumcenteret

Onsdag den 22. januar

kl. 10.00

Læsegruppe i Voldum Kirkehus

Lørdag den 25. januar

kl. 10.00

Kirkehøjskoledag på Hadsten Højskole (se side 5)

Søndag den 26. januar

kl. 15.00

Nytårskoncert i Voldum Kirkehus (se side 10)

Søndag den 2. februar

kl. 19.00

Kyndelmissegudstjeneste i Rud Kirke (med kirkekaffe) (se side 10)

Onsdag den 5. februar

kl. 10.00

Sangformiddag i Voldum Kirkehus

Søndag den 9. februar

kl. 9.30

Gudstjeneste i Voldum Kirke

Torsdag den 13. februar

kl. 14.30

Gudstjeneste i Voldumcenteret

Fredag den 21. februar

kl. 9.30

Babysalmesang – Start på forårsforløb i Voldum Kirke (se side 6)

Søndag den 23. februar

kl. 11.00

Gudstjeneste i Voldum Kirke

Tirsdag den 25. februar

kl. 18.00

Gud og gule ærter i Voldum Kirke og Voldum Kirkehus (se side 11)

Onsdag den 4. marts

kl. 10.00

Sangformiddag i Voldum Kirkehus

Søndag den 8. marts

kl. 9.30

Gudstjeneste i Rud Kirke

Torsdag den 12. marts
Fredag den 13. marts
Søndag den 15. marts
Søndag den 15. marts

kl. 14.30
til

Gudstjeneste i Voldumcenteret

kl. 11.00

Gudstjeneste i Voldum Kirke – Årets juniorkonfirmander medvirker

Onsdag den 18. marts

kl. 10.00

Læsegruppe i Voldum Kirkehus

Søndag den 22. marts

kl. 11.00

Gudstjeneste i Voldum Kirke

Tirsdag den 24. marts

kl. 19.00

Filmaften med KOLLEKTIVET i Voldum Kirkehus (se side 12)

Onsdag den 1. april

kl. 10.00

Sangformiddag i Voldum Kirkehus

Torsdag den 2. april

kl. 19.00

Forårskoncert med elever fra Favrskov Musikskole (se side 12)

Søndag den 5. april

kl. 9.30

Gudstjeneste i Voldum Kirke

Palmesøndag

Torsdag den 9. april

kl. 19.00

Gudstjeneste i Rud Kirke (med kirkekaffe)

Skærtorsdag

Fredag den

10. april

kl. 11.00

Gudstjeneste i Voldum Kirke

Langfredag

Søndag den 12. april

kl. 11.00

Gudstjeneste i Voldum Kirke

Påskedag

1. s. e. h. 3 k.

FEBRUAR

S. s. e. h. 3 k.
Septuagesima

Fastelavn

MARTS

2. s. i fasten

Weekend for juniorkonfirmander (se side 11)
3. s. i fasten
Midfaste

APRIL
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KALENDER FOR APRIL, MAJ, JUNI OG JULI
APRIL (FORTSAT)

Torsdag den 16. april

kl. 14.30

Gudstjeneste i Voldumcenteret

Fredag den

kl. 9.30

Sang og leg i Voldum Kirkehus (se side 6)

kl. 16.00

Pilgrimsvandring fra Voldum til Krogsbæk Skovkirkegård (se side 14)

Tirsdag den 5. maj

kl. 19.00

Sangaften i Voldum Kirkehus (se side 14)

Fredag den

kl. 9.30

Gudstjeneste i Voldum Kirke

Store bededag

Søndag den 10. maj

kl. 10.30

KONFIRMATION i Voldum Kirke (se side 15)

4. s. e. påske

Onsdag den 13. maj

kl. 10.00

Sangformiddag i Voldum Kirkehus

Torsdag den 14. maj

kl. 14.30

Gudstjeneste i Voldumcenteret

Torsdag den 21. maj

kl. 9.00

Gudstjeneste i Rud Kirke – med morgensang/kaffe kl. 8.30 (se side 15) Kr. himmelfart

Onsdag den 27. maj

kl. 10.00

Læsegruppe i Voldum Kirkehus

Søndag den 31. maj

kl. 11.00

Gudstjeneste i Rud Kirke

Onsdag den 3. juni

kl. 10.00

Sangformiddag i Voldum Kirkehus

Torsdag den 11. juni

kl. 14.30

Gudstjeneste i Voldumcenteret

Søndag den 14. juni

kl. 9.30

Gudstjeneste i Rud Kirke

1. s. e. trin.

Søndag den 21. juni

kl. 11.00

Gudstjeneste i Rud Kirke

2. s. e. trin.

Søndag den 28. juni

kl. 19.00

Gudstjeneste i Rud Kirke (med kirkekaffe)

3. s. e. trin.

Søndag den 12. juni

kl. 9.30

Gudstjeneste i Rud Kirke

5. s. e. trin.

Torsdag den 16. juni

kl. 14.30

Gudstjeneste i Voldumcenteret

Søndag den 26. juni

kl. 11.00

Gudstjeneste i Rud Kirke

24. april

Søndag den 26. april
MAJ

8. maj

Pinsedag

JUNI

JULI

7. s. e. trin.

MENIGHEDSRÅDSMØDER
Forårets møder er planlagt til disse onsdage
29. januar · 26. februar · 25. marts · 22. april · 19. maj · 10. juni
Der vil blive indkaldt til ekstraordinære menighedsrådsmøder efter behov.
Alle menighedsrådsmøder holdes i Voldum Kirkehus og starter kl. 18.30.
Møderne er offentlige, så alle er velkomne til at deltage.
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9

NYTÅRSKONCERT

KYNDELMISSEGUDSTJENESTE

Søndag den 26. januar kl. 15.00
i Voldum Kirkehus

Søndag den 2. februar kl. 19.00
i Rud Kirke

Det er nu blevet en fast tradition, at januar
byder på nytårskoncert i Voldum Kirkehus,
og i år kan vi præsentere et par nye ansigter, nemlig
Michael H. Lund (saxofon) og
Randi E. Mortensen (klaver).

Vi vil traditionen tro fejre kyndelmisse med en
gudstjeneste med ekstra mange lys i kirken.
På den måde vil vi sammen fejre, at det nu
atter går mod lysere tider.
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.

Begge er erfarne musikere med koncerter i
ind- og udland; Michael H. Lund er assistent
i Aarhus Symfoniorkester, og Randi E. Mortensen
er domorganist ved Skt. Knuds Kirke i Odense.
Programmet byder bl.a. på musik af J. S. Bach, fransk
musik og stemningsfulde, nordiske folketoner.
I pausen serveres champagne og kransekage.
Velkommen til en dejlig eftermiddag med god musik.
Jens Morsing, organist
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I folkemunde kaldes dagen også Kjørmes-Knud –
…og nu kom Kjørmes-Knud,
synger vi jo i Jeppe Aakjærs festlige
Sneﬂokke kommer vrimlende.

GUD OG GULE ÆRTER
SENIORKIRKE
Tirsdag den 25. februar kl. 18.00
i Voldum Kirke
Efter en lille andagt i kirken går vi i Voldum
Kirkehus, og i hyggeligt fællesskab varmer vi os
med den gode gamle vinterret gule ærter. Kom
og bliv tanket op her på tærsklen til fasten!
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

JUNIORKONFIMANDUNDERVISNING
Vi indbyder elever fra 3. klassetrin til
juniorkonﬁrmand-undervisning i weekenden
fredag den 13. til søndag den 15. 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, hvor juniorkonﬁrmanderne er i centrum.

Juniorkonﬁrmander i Viborg Domkirke, marts 2019

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.
Morten Sejersen og
Voldum-Rud Menighedsråd
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KOLLEKTIVET
Filmaften
i Voldum Kirkehus
Onsdag den 24. marts kl. 19.00
Vi viser en af de mest sete ﬁlm fra de senere år, nemlig
Kollektivet fra 2016, der er instrueret af Thomas Vinterberg.

FORÅRSKONCERT
MED MUSIKSKOLENS
ELEVER
Torsdag den 2. april kl. 19.00
i Voldum Kirke
For 20. (tyvende!) år i træk får Voldum Kirke
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.

For ægteparret Erik og Anna begynder det hele som en drøm.
Sammen med datteren Freja etablerer de midt i 70’erne et
kollektiv i Eriks store kasse af en villa. Med familierne som
fortællingens midtpunkt inviteres vi ind i drømmen om et
ægte kollektiv. Vi er med til husmøderne, middagene og
festerne. Der er venskab, kærlighed, familie og fællesskab
under samme tag – indtil en jordrystende forelskelse sætter
fællesskabet og kollektivet på den ultimative prøve.
Kollektivet er et humoristisk, men også rørende
og smertefuldt portræt af en hel generation.
Medvirkende: Trine Dyrholm, Ulrich Thomsen,
Lars Ranthe, Farres Fares og Helene Neumann m.ﬂ.

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

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 5. april til
og med mandag den 13. april – alle dage fra kl. 10 til 18.
Læg vejen forbi kirken, når I er ude at gå tur –
og nyd stemningen i vores dejlige kirke.

PÅSKENS GUDSTJENESTER
Langfredag, den 10. april
Kl. 11.00 i Voldum Kirke

Skærtorsdag, den 9. april
Kl. 19.00 i Rud Kirke (med kirkekaffe)

Påskedag, søndag den 12. april
Kl. 11.00 i Voldum Kirke

Fra maleri i krypten under domkirken i Siena, Italien

Palmesøndag, den 5. april
Kl. 9.30 i Voldum Kirke

Skærtorsdag nat: Judas kysser Jesus i Gethsemane Have

KIRKEBLAD NR 111
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PILGRIMSVANDRING

SANGAFTEN

til Krogsbæk Skovkirkegård
med start i Voldum Kirke
Søndag den 26. april kl. 16.00

100 ÅR FOR GENFORENINGEN 1920
75 ÅR FOR DANMARKS BEFRIELSE 1945

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 Krogsbæk Skovkirkegård. Vi går ad
Rigtrupvej så langt som vi kan, krydser Lynghøjvej og
fortsætter af hjulsporet gennem skov og krat til Søby.
Derefter går vi ud af Kragkærvej, og ganske kort efter er
vi fremme ved vores mål.

Foto: Benedicte Schmidt Larsen

Vi hører historien om den gamle kirkegård,
som i 2015 blev genindviet som skovkirkegård.

Undervejs krydrer vi turen med bibelord og salmer. Vi slutter med sandwich og øl/vand – menighedsrådet er vært.
Turen er på lige knap 7 km, og vi tager os god tid, så vi
får alle med. Husk fornuftigt tøj og fodtøj og gerne en
drikkedunk med vand.
Samkørsel tilbage til Voldum kan aftales
med menighedsrådet.
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Tirsdag den 5. maj kl. 19.00
i Voldum Kirkehus
2020 er et år med mange fejringer, og på denne
5. maj vil vi fejre de glade begivenheder i sang.
Både Genforeningen og Befrielsen var anledning
til mange nyskrevne og nykomponerede sange,
men også de svære tider FØR de to glædelige
begivenheder er ﬂittigt beskrevet i sang og musik.
Så kom og lad de nationale
toner lyde på denne festdag!
Af aftenens program kan nævnes:
- Det haver så nyligen regnet
- Det lyder som et eventyr
- En vinter lang og mørk og hård
- En lærke letted’ og tusind fulgte
Sædvanen tro planlægges og præsenteres
sangene af kirkesanger Morten og organist
Jens, der også sidder ved klaveret.
Pris for kaffe og brød 25 kr.
(Pengene går til Folkekirkens Nødhjælp)
Tilmelding senest den 3. maj:
Kirsten Bonde, 41 60 60 59 (gerne sms)
eller kirstenbonde@hotmail.com

KONFIRMATION

KRISTI
HIMMELFARTS DAG

Søndag den 10. maj kl. 10.30 i Voldum Kirke
Selvom vi må vente på en sognepræst i Voldum og
Rud, holder vi konﬁrmation i Voldum Kirke, 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.
Eleverne fra Voldumegnens Friskole går til præst i
Voldum Kirkehus hos mig hver torsdag eftermiddag.
Vi hører bibelhistorier, diskuterer, holder bibelmeditation og laver øvelser, hvor vi arbejder med, hvad
kristendom og tro betyder for vores måde at leve på.

Torsdag den 21. maj i Rud Kirke
Kl. 8.30: Salmesang og morgenkaffe
Kl. 9.00: Gudstjeneste
(Bemærk tidspunkterne!)
Vi mødes denne Kristi himmelfartsdag kl. 8.30 under
Rud Kirkes klokke og synger om kap med himlens
fugle. Efterfølgende er der kaffe og rundstykker i
våbenhuset eller – hvis vejret tillader – udenfor kirken.
Kl. 9.00 går vi ind i kirken og holder gudstjeneste,
hvor vi skal synge ﬂere dejlige morgensalmer.

Konﬁrmation i Voldum Kirke,
maj 2019

Kristi Himmelfartsdag, maj 2018

Thit Kirkeby-Hinrup
(Sognepræst i Hvorslev, Gerning og Vellev Sogne)

HJEMMESIDEN GÅR I LUFTEN
I det nye år går vores nye sognehjemmeside online...
I mange år har vi savnet vores egen hjemmeside, hvor alle nyheder, aktiviteter, kirkeblade (nye
og gamle), fotogallerier, praktiske oplysninger og meget, meget mere kan samles på ét sted.
Men efter nytår sker det! Så gå ind på www.voldumrudsogne.dk og tag herlighederne i øjesyn!
Webmasteren
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KIRKERNES PERSONALE
Sognepræst (konstitueret)
Mette Krabbe. . . . . . . . . . . . . . 86 49 10 16
mekr@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
Benedicte Schmidt Larsen
Bramstrupvej 24, Bramstrup . . 25 46 60 81
benedicte.rene@jubii.dk
Sekretær
Morten Sejersen
Øvrige medlemmer
Lone Jennert
Jørn ”Maske” Pedersen
Anni Kondrup
Finn Paulsen
Kirsten Bonde

KIRKERNES ÅBNINGSTIDER
Alle dage kl. 8-16.

KIRKEBLADETS REDAKTION
Kirsten Bonde og Morten Sejersen
Deadline kirkeblad 112:
Mandag den 26. oktober

HAR DU BRUG FOR EN PRÆST?
Indtil der igen bliver ansat en sognepræst i Voldum-Rud Pastorat, vil præsterne
i Hadsten Storpastorat stå for kirkelige handlinger – læs mere herom på side 3.
Sognepræst Mette Krabbe er konstitueret som kirkebogsførende sognepræst.
Hun kan træffes på det ”gode gamle” nummer 86 49 10 16, som stiller videre til hende.
Andre henvendelser til
Hadsten Kirkekontor, Kirkevej 5, 8370 Hadsten
Tlf.: 86 98 04 25 – kirkekontoret@hadstensogne.dk
Åbningstider: Mandag-fredag kl. 9.30-13.00 og torsdag kl. 9.30-17.00

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.

FÆRDSEL PÅ VOLDUM KIRKEGAARD
Både Rud og Voldum Kirkegårde er et besøg værd. De bliver passet og plejet rigtig godt
af vores to gravere, så kirkegårdene kan være indbydende at færdes på. Det er
vigtigt, når man kommer for at se til sin families gravsted og have en stille stund.
Der er dog en ting, der kan gøre oplevelsen særdeles ærgerlig,
nemlig når man opdager, at der er en lille "ting", der ligger og ﬂyder –
og som man somme tider kan komme til at træde i...
Vi har gennem det sidste stykke tid været plaget af efterladenskaber fra hunde
(lad os sige det rent ud: hundelorte – øv!). Jeg kan ikke forestille mig, at hunde i
snor efterlader noget, som deres ejer ikke vil fjerne straks. Vi har gennem de
sidste måneder observeret løsgående hunde, som løber rundt på Voldum Kirkegård.
Det skal oplyses, at det ikke er tilladt at lade sin hund løbe frit omkring,
hverken i Voldum eller andre steder i kongeriget Danmark.
Så til jer, der har hunde, der af og til strejfer rundt: Hold dem
venligst hjemme hos jer selv, så det stadig kan være en god
oplevelse at færdes på vore kirkegårde. På forhånd tak!
Venligst: Gert Torstensson

