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Svostrup Kirke
Allinggårdsvej 54, Svostrup

Voel Kirke
Kirkegyden 10, Voel

Dallerup Kirke
Dallerup Kirkevej 29, Sorring

Graver Ole Gade
Tlf. 86 87 72 79
graversvostrupkirke@mail.dk

Graver Helle Gade
Tlf. 86 85 36 51
gravervoelkirke@mail.dk

Træffes i graverhuset
på kirkegården,
Allinggårdvej 54, Svostrup,
8600 Silkeborg
tirsdag-fredag kl. 9.00-9.30
eller efter aftale.

Træffes i graverhuset
på kirkegården,
Kirkegyden 10, Voel,
8600 Silkeborg
tirsdag-fredag kl. 9.30-10.00
eller efter aftale

Graver
Katrine Laier Nielsen
Tlf. 20 23 63 95
dallerupkirke@gmail.com
Fridag: Mandag

Kirkesanger Lorna
Caroline Sørensen
Tlf. 40 53 08 65
lorna@latterly.dk

Kirkesanger Lorna
Caroline Sørensen
Tlf. 40 53 08 65 · lorna@
latterly.dk

Formand for
menighedsrådet
Bente Holst
Dalsgårdevej 24, 8600
Silkeborg · Tlf. 30 97 72 80
b_jholst@mail.dk

Formand for
menighedsrådet
Niels Vendelbo
Sorringvej 72, Voel, 8600
Silkeborg · Tlf. 30 53 35 08
korsbak@post.tele.dk

Grauballelund
Grønbækvej 6, Grauballe

Sognelokale i Voel
Thorupgårdsvej 2, Voel
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Gravermedhjælper
Kristen Sørensen
Tlf. 40 60 15 37
Kirkesanger
Karin Sjöholm
Tlf. 27 57 93 77
artistkarin@gmail.com
Formand for
menighedsrådet
Inger Engsig-Karup
Drosselvej 10, 8641 Sorring
Tlf. 86 95 70 84 / 61 69 70 84
inger@klippen.dk
Sorringhus
Kastanievej 1, Sorring

PRÆSTERNE HAR ORDET

Kirkens visionsdag
For noget tid siden afholdt Svostrup-Voel-Dallerup Pastorat visionsdag for menighedsrådet, personalet og præsterne, hvor emnet
var, hvad vi gerne så for kirkens
fremtid.
Det var det første visionsmøde i
den tid Svostrup-Voel-Dallerup
har været ét pastorat og et tegn på,
at vi arbejder os henimod at implementere enhedstanken i, at vi
er ét pastorat, og som sådan arbejder sammen for at lave kirke for
borgerne i de tre sogne.
Ønske om flere frivillige
Visionsdage kan hurtigt ende i
vævende programerklæringer lige
meget, hvem, der afholder dem,
men vi var på vores møde dejligt
konkrete, fordi der var bred enighed om, at vi gerne vil have flere
frivillige til vores kirker.

❞

Kirkerne i Svostrup,
Voel og Dallerup tilhører
ikke præsterne eller
menighedsrådene – de
tilhører folket i Folkekirken

Det er nemmere sagt end gjort, for
alle kirker vil gerne have flere fri-

Der skal være liv i kirken
villige, men i vores pastorat er vi
meget opsatte på at det skal lykkes.
Vigtigt med liv i kirken
Kirkerne i Svostrup, Voel og Dallerup tilhører ikke præsterne eller
menighedsrådene – de tilhører
folket i Folkekirken, og derfor er
det også vigtigt, der er et liv i og
omkring kirkerne. På den måde
kan vi gøre det, vi er allerbedst til:
skabe fælleskab med evangeliet
som fundament og efterleve budskabet om at elske hinanden.

Vi har allerede mange arrangementer i kirkerne, men vil gerne
have endnu flere, hvor vi involverer sognebørnene i at være med til
at gøre dem endnu bedre.
På kirkernes vegne
Oliver Karst og Kirsten Vase

Vi søger frivillige
Svostrup-Voel-Dallerup Kirker søger frivillige til
vores nye hjælpetjeneste, hvor vi én gang om måneden vil tage ud til sognebørn med brug for hjælp
og give en hånd med forefaldende arbejde.
Kunne du tænke dig at være en del af et dejligt fællesskab og samtidig hjælpe andre? Så tøv ikke
med at kontakte sognepræst Oliver Karst på tlf. 24
92 19 24,
eller sognepræst Kirsten Vase
på tlf. 86 85 39 73.
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ARRANGEMENTER

Teltgudstjeneste i Voel

Voel Menighedsråd
afholder offentligt
regnskabsmøde

Som det er tradition ved byfesten i Voel, starter den
med en koncert i kirken og slutter med en teltgudstjeneste.
Denne tradition holder vi fast i, så søndag 8. september flytter kirken ind i teltet. Menighedsrådet
sørger for, at vi kan starte med kaffe og rundstykker
kl. 10.00, og derefter har vi en gudstjeneste fra kl.
10.30 til 11.30.

Dagsorden:
1. Fremlæggelse af regnskabet for 2018 og
budgetforudsætninger for 2019.
Onsdag 11.
2. 
Bred orientering om
september
igangværende
og
kl. 19.30 i
kommende opgaver.
sognelokalet
i Voel
Vel mødt!
Præstegård
Menighedsrådet

Der er traditionen tro et børnehjørne, hvor børnene
kan tegne, lege med modellervoks mm, og børnehavens flotte alterbillede fra 2017 er naturligvis med.
Vi håber, mange vil finde vej om i teltet denne
søndag.

Søndag 8. september
kl. 10.30 i byfestteltet
Kaffe kl. 10.00

Tue West i Voel Kirke
Tue West giver sommerkoncert i kirken i forbindelse med byfest
Siden starten af årtusindskiftet har Tue West været en fast bestanddel af en stor generation af
dansksprogede sanger/sangskrivere.
Hans musikalske og lyriske univers er til tider
skævt, til tider ligetil, til tider storladent og til tider
minimalistisk. I dette format er der samtidig god
plads til anekdoter og betragtninger.
Overskriften har siden første udgivelse været
kunstnerisk bevægelsesfrihed og at undersøge
den musikalske horisont med teksterne på modersmålet som omdrejningspunktet.
Musikeren, der skriver sange og tekster om livet og
danner lydcollager af sangskrivning og udtryk,
spiller til dagligt i mange forskelligartede konstellationer, men denne aften har vi på særlig opfordring fået ham til at komme helt solo. Historierne,
poesien og sangene skåret helt ind til benet, der er
solidt plantet på jorden.
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I 2004 blev Tue West tildelt den årlige kunstpris
fra Statens Kunstfond, P3’s talentpris, og i 2005 fik
han en Grammy for det platinsælgende debutalbum. Året før var han nomineret til 7 Grammypriser samt til en Nordic Music Award.
Torsdag 5. september
kl. 19.00 i Voel Kirke

ge – enten solo eller med band. Bærende sange fra
debutalbummet og efterfølgeren »Meldingen kommer« bliver til stadighed spillet på landsdækkende radiostationer, og fra 2007 blev der eksperimenteret mere og Tue Wests albums blev i stigende grad selvproducerede.

Siden da har Tue West
turneret på landsplan
med nye og gamle san-

I foråret 2019 udkom EP’en »Ingen tager sig sammen på disse egne«.
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Vi synger sammen
Sang er godt, og fællessang er endnu bedre. Der
kræves ikke særlige sangevner – hver fugl synger
med sit næb, så alle er velkomne. Mød bare op og
oplev glæden ved både at synge sammen og få en
god snak over en kop kaffe.
Der er forskellige traditioner i sognene, og programmet for de næste 3 måneder ser sådan ud:

Tirsdag 1. oktober kl. 14.00-16.00
i Voel sognelokale

Tirsdag 10. september kl. 14.00-16.00
på Sorringhus

Onsdag 23. oktober kl. 17.00-18.00
på Sorringhus

Tirsdag 1. oktober kl. 14.00-16.00
på Sorringhus
Tirsdag 22. oktober kl. 10.00-11.30
på Grauballelund

Gospelgudstjeneste
i Grauballe med New Hope Gospel Choir
Lørdag 7. september er der gospelgudstjeneste ved
byfesten i Grauballe arrangeret af Svostrup Kirke i
samarbejde med bestyrelsen bag byfesten.

formidle de gode nyheder, som ordet gospel betyder!
Koret ledes af May Jeznach Madsen, som også er
leder af Gospelfællesskabet Sønderborg, der består af hele fem gospelkor! Koret glæder sig til at
formidle tro, håb, glæde og ikke mindst kærlighed!

Vi ser frem til en spændende og anderledes gudstjeneste, som Oliver Karst vil forrette akkompagneret af Sønderborg Gospelkor.
Om koret

Man kan læse mere om koret på
www.newhopegospelchoir.dk
– eller på korets
facebookside.

New Hope Gospel Choir startede marts 2017. Koret
hører til under Gospelfællesskabet i Sønderborg.
Koret er på ca. 30 dedikerede
Lørdag 7.
sangere. Koret elsker at synge og
september
kl. 11.00 i
byfestteltet

Glæd dig til en gospeloplevelse i Grauballe
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Fælles friluftsgudstjeneste
ved Bjarup Kirkeruin
Hvert år finder mange vej til friluftsgudstjenesten, som Svostrup-Voel-Dallerup pastorat og Linå sogn afholder i fællesskab. I år spiller Skægkær Blæserne ved gudstjenesten. Gudstjenesten afholdes ved resterne af den gamle kirSøndag
keruin, hvor et 100 år gammelt ortodoks jernkors stadig marke25. august
rer, hvor der har ligget en kirke. Vi anbefaler, at man selv medkl. 14.00
bringer et tæppe/en klapstol samt en paraply i tilfælde af regn.
på BjarupEfter gudstjenesten byder menighedsrådene på kaffe og kage –
højvej 4
og sodavand/saft til børnene.

Gjern Kirkehøjskole
– et samarbejde mellem Gjern, Skannerup, Tvilum, Skorup og Voel sogne

Hellige måltider og Babettes Gæstebud
Formentlig har der været hellige måltider, så længe mennesket har
været et bevidst væsen. Man spiser for at opretholde livet.
Men fællesspisningen, som er blevet populær
Torsdag 12.
igen, indebærer andet og mere.
september
En uudtalt samhørighed som kalder på noget høkl. 18.00
jere end blot selve måltidet.

Niels Holck
Tidligere rektor for
lærerseminariet i
Haderslev og tidligere medforstander
på Rødding Højskole.

Program:
Kl. 18.00: F
 ællesspisning.
»Dagens ret« inkl. et glas vin/
en øl/vand koster 100 kr.
Kl. 19.00: Foredrag ved Niels Holck
Tilmelding:

Man skal tilmelde sig arrangementet. Betaling for fællesspisningen skal ske samtidig med tilmeldingen.
Tilmelding til Kordegnekontoret, Østergade 11A, 8883 Gjern. Kordegnekontorets åbningstid: Mandag-torsdag kl. 9.00-13.00. – Kom gerne med »lige penge«.
Tilmelding kan også ske på mail til: heea@km.dk. Samtidig med tilmeldingen overføres betalingen for fællesspisningen til reg.nr. 6113 konto 49 1000 1097 eller via
MobilePay til nummer: 37 61 97 (skriv »Kirkehøjskole«, dato og navn).
Tilmeldingsfrist mandag 9. september.
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HØST
gudstjenester

Søndag 15. september
kl. 10.30 i Voel Kirke

De høstofre, der medbringes, bliver solgt på auktion efter gudstjenesten,
og overskuddet går til Folkekirkens Nødhjælp. Efter auktionen er der
høstfrokost i sognelokalet.

Søndag 22. september
kl. 10.30 i Dallerup Kirke

Der serveres kaffe efter gudstjenesten, og indsamlingen går denne dag
til Folkekirkens Nødhjælp.

Søndag 22. september
kl. 14.00 i Svostrup Kirke

De høstofre, der medbringes, bliver efterfølgende solgt ved en auktion på
Grauballelund, hvor der serveres kaffe og kage. Her går overskuddet dels
til betaling for et sponsorbarn i organisationen Terre des Hommes og
dels til Kirkens Korshærs varmestue i Silkeborg.
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Mig og min far –
hvem fanden gider klappe
Svostrup-Voel-Dallerup Pastorat arrangerer
foredrag med den anerkendte filminstruktør Kathrine Ravn Kruse.

Om filmen
Med et kærligt blik og en rystende hånd træder den nu voksne Kathrine på ny ind i sin
fars dybt alkoholiserede verden. En verden af
kaos, skidne madrasser, glemte nætter i snedriver og angsten for om far aldrig vender
hjem igen. Men også en verden fuld af små
underfundige jokes og store drømme om et
bedre liv. Undervejs sker det utænkelige: Efter 20 års alkoholmisbrug går faderen på antabus! Pludselig øjner Kathrine chancen for
at få den far, hun i mange år ikke har haft.

I 2015 vandt Kathrine en Robert for
bedste dokumentar med sin film »Mig
og min far – hvem fanden gider at klappe«. Filmen tager udgangspunkt i instruktørens fars alkoholmisbrug og er en
gribende fortælling om et emne, der berører flere
familier, end man aner.
Tirsdag 8. oktober
kl. 19.00 i Sorring
Forsamlingshus

Først vises filmen, og dernæst vil Kathrine tale over
den med mulighed for at
stille spørgsmål.

Billetter
sælges v
ia link p
å
www.svo
da.dk

Kathrines far gik på antabus efter 20 års misbrug
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Spaghettigudstjeneste
i Dallerup Kirke
Vi har et livstræ i kirken, som vi skal hænge blade på –
helt særlige blade. Vi skriver eller tegner det på, som vi
ville ønske, der kunne ske.
Efter gudstjenesten spiser vi spaghetti på Sorringhus.
Torsdag
19. september
kl. 17.30 i
Dallerup Kirke

Alle er velkomne – børn, forældre,
bedsteforældre og alle, der har lyst
til at være med i fællesskabet om
kirke og fællesmåltid.

»Når livet ler, er det
sjældent kun for sjov«
Arrangement for ældre i Svostrup Sogn
De ældre, der ikke kunne deltage i turen til Christi- Vi starter med andagt i Svostrup Kirke, hvorefter
ansfeld, inviteres til et hyggeligt arrangement i vi mødes på kroen, hvor provst Anders Bonde holkirken og på kroen.
der foredrag med titlen »Når livet ler, er
det sjældent kun for sjov«.
Onsdag 23. oktober
kl. 10.00-14.00 i
Det lune glimt i øjet og den humørfyldSvostrup Kirke og Kro
te historie virker ofte opmuntrende på
et tynget sind. Humor, kalder vi det, og
ordentlig humor er sjældent kun for sjov. Det er
Anders Bondes påstand, at humor for alvor også er
sjælesorg. Foredraget holdes i causeriets muntre
form, hvor der er noget til eftertanken.
Provst
Bagefter spiser vi en lækker frokost i de hyggelige
Anders
krostuer.
Bonde
Arrangementet betales af arven, som er skænket
holder
til Svostrup Kirke til glæde for de ældre i sognet.
foredrag
Tilmelding senest onsdag den 16. oktober til:
Inger Pedersen tlf. 42 19 43 86.
Oplys ved tilmeldingen, hvis du har brug for
kørelejlighed, eller du har mulighed for at tage nogle med i din bil.
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Spaghettigudstjeneste
i Voel Kirke

Olsen Banden

Børnegudstjeneste i Voel Kirke. Vi skal tænde lys,
sætte dem på gravene og tale om kirkens Allehelgen, der med sit lys vinder over den uhyggelige Allehelgen. Kom gerne udklædt.

Foredrag ved
forfatter Per Kuskner
Foredraget tager udgangspunkt i Per Kuskners
bog »Min tid i gule sokker«, som er udarbejdet i samarbejde med triomedlemmet Morten Grunwald. Her har
Grunwald fortalt åbent om de
mange oplevelser, han havde som
Benny igennem de 14 film.

Efter gudstjenesten spiser vi i konfirmandstuen.

Torsdag 24. oktober
kl. 17.30 i Voel Kirke

Få et indblik i, hvem de tre Olsenbandemedlemmer var som mennesker, når de ikke optrådte som de tre forvirrede
og skøre personer, som alle danskerne holdt så
meget af.
Var livet såre simpelt, som det blev udlagt i Olsen Banden?

Bibelen Live
Bibelen bliver levende, når Klaus Laursen gæster Voel Kirke i forbindelse med KK44.
Her fremfører han Johannes’ Brev, hvor han
ved hjælp af recitation og enkelte, dramatiske
virkemidler åbner bibelteksten, så fortællingen, billederne og de dybe budskaber fremstår
på en ny og nærværende måde.
Arrangementet er for alle.

Tirsdag
29. oktober
kl. 19.00 i
Voel Kirke

Billetter:
www.billetsalg.dk
eller ved
indgangen

Foredragsaftenen er arrangeret i et samarbejde mellem Voel Forsamlingshus, Foredragsforeningen, Voel-SminMandag 28. oktober
ge Seniorer samt
kl. 19.00 i Voel
Voel Menighedsråd.
Forsamlingshus
Entré 100 kr.

Klaus Laursen
fremfører
Johannes
Evangeliet
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Spil Dansk ugen 2019 – i uge 44
Der vil blive sunget og spillet et
dansk repertoire i de danske kirker over hele landet.

Første sted er i Dallerup Kirke kl. 16.00 og andet
sted i Voel Kirke kl. 17.30 og til sidst i
Svostrup Kirke kl. 19.00.

Arrangementet vil foregå torsdag 31. oktober i Svostrup, Voel og Dallerup kirker. Vi vil åbne alle tre
kirker, hvor man frit kan bevæge sig ind og ud, lytte og frit vælge om man vil deltage i fællessangen.

Organist Anne Mette Biehe vil være tovholder for
fællessang og musikalske indslag, hvor der kan
være flere udøvere.

Torsdag
31. oktober

Anders Mærsk
var et containerskib
der lastede 2000
containere.
Her ses skibet
under passage af
Panama kanalen.

Tirsdag 12. november
kl. 14.00 på Grauballelund

»Mine 40 år i Det blå Danmark«
Maskinmester Gustav Schmidt Hansen, Kolding,
fortæller om sine mange oplevelser på de store
verdenshave. Oplevelser med pirater, sejlads under Golfkrigen og borgerkrigen i Nordirland, havari
i orkanvejr, sejlads i hårdt vintervejr ved Canada
og med slæbebåde i Murmansk og Sortehavet.

ker, hvor han er udpeget af Maskinmestrenes Forening.
Kom og hør en spændende beretning om et liv på havet og vigtige
opgaver på landjorden.
Gratis entré. Kaffe/kage: 25 kr.

De mange år på havet blev afsluttet med forskellige opgaver på land, blandt andet som sagkyndig
dommer ved Vestre Landsret og Sø- og Handelsretten. Gustav S. Hansen sidder også i repræsentantskabet for Danske Sømands- og Udlandskir-

Alle er velkomne.
Arrangører:
Grauballelund Aktivitetscenter
og Svostrup Menighedsråd

11

ARRANGEMENTER

Massoud
Fouroozandeh

Billetter
link på
sælges via .dk
a
www.svod

Fra muslim i Iran til præst
i Folkekirken
Dallerup Kirke arrangerer et foredrag med præst
og samfundsdebattør Massoud Fouroozandeh,
der vil fortælle sin medrivende og fantastisk
spændende livshistorie.

Det er beretningen om, hvordan Massoud gik fra at
være muslim i Khomeinis Iran, men da han som
15-årig blev indkaldt til krigen mod Irak, besluttede han sig for at flygte fra en meningsløs krig.
Med den ene fod i gips og på to krykker, flygtede
han herefter gennem de kurdiske bjerge til Tyrkiet
og videre til Danmark, hvor han fandt fred både
fysisk og åndeligt, konverterede til kristendommen, læste teologi og blev præst i Folkekirken.
Kom og hør den unikke fortælling.
Pris: 100 kr.
inkl. kaffe og kage.

Onsdag 20. november
kl. 19.00 på Sorringhus

Følg kirkerne på nettet
www.svoda.dk
www.facebook/svostrupkirke
www.facebook.com/voelkirke
www.facebook/dallerupkirke
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FOKUS

Hvad er babysalmesang?
Velkommen til babysalmesang i
Svostrup, Voel og Dallerup kirker.
Vi tilbyder babysalmesang i vores
tre kirker. Babysalmesang er et
gratis tilbud til 3-12 måneders babyer og deres forældre.
Vi vil synge nogle udvalgte salmer
og sange, og I forældre er altid velkomne til at komme med jeres erfaringer og sange.

Organist Anne Mette Biehe tilrettelægger babysalmesangen ved
de tre kirker.
Der vil blive tilbudt kaffe og brød
efter jeres ønske.
Al henvendelse rettes til Anne
Mette Biehe, mail: hhybrid@mail.
tele.dk – mobil 26 37 91 95.

Babysalmesang
efteråret 2019 foregår i
Dallerup Kirke
torsdage kl. 10.00-11.00
i ugerne
39, 40, 41 og 43, 44 og 45.

Vi bruger alt fra sæbebobler, silketørklæder og tyl i forskellige farver,
som giver stemning, når vi synger
og danser for børnene. Babysalmesang er en stor sanseoplevelse,
som babyernes ører er helt åbne
for og som styrker deres sanser.

DIVERSE

Julekor 2019
Om lidt går året på hæld, mørket sænker sig som
en dyne og får os til at søge indenfor, tænde stearinlys og drømme om lysere tider. Efteråret er også
årstiden for Voel Julekor, der for fjerde år i streg
samler voksne fra Voel og omegn til skøn julesang
og fællesskab.

som en del af »De 9 læsninger« i Voel Kirke. »De 9
læsninger« er læsninger af centrale bibeltekster, der
alle peger på Jesu fødsel og komme til verden. Imellem teksterne synger koret de indøvede sange og
menigheden synger med på fælles salmer.

Koret øver i år 5 onsdage kl. 19.30-21.15 i Voel Sognelokaler. Repetoiret er klassiske salmer og nyere, rytmiske julesange. Musikken og sangene fremføres
ved gudstjenesten søndag 8. december kl. 10.30

Koret er for alle og gratis at deltage i. Du behøver
ikke have nodekendskab, men blot glæde ved at
synge og kunne indgå i korsang.

leMærk ju en!
g
n
i
stemn

Hvis du vil mærke julestemningen lidt før alle
andre, så mød
op til første øvegang onsdag 23.
oktober.
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Koret øver følgende dage:
23. oktober
30. oktober
13. november
20. november
27. november

DIVERSE

Børnekor i vores tre kirker
Jeg tilbyder at lære børnene salmer og sange –
både to- og tre-stemmige arrangementer, rytmiske
såvel som klassiske.
Vi arbejder frem mod, at børnene deltager i nogle
af kirkernes gudstjenester og ved koncerter. Der
vil blive udveksling med andre kor, og vi vil sammensætte kormusik med instrumenter.

Jeg håber, at mange børn fra 2.-7. klasse
kunne blive inspireret til at komme
og være med og opleve det gode samvær i koret. Det er gratis.
Med venlig hilsen Anne Mette Biehe
Vi starter igen til august
• Tirsdage kl. 15.00-16.00 på Sorringhus med start
tirsdag 20. august.
• Torsdage kl. 14.30-15.30 på Grauballe Skole med
start torsdag 22. august.
Med forbehold for ændringer.
Tilmelding
Har du lyst til at være med i koret, så ring til mig
på 26 37 91 95.

FOKUS

Klub K - for børn i 2.-6. klasse
Klub K er en børneklub i Voel for
alle børn fra 2.-6. klasse. Klub K
startede september 2017 og er en
børneklub under KFUM og KFUK i
Silkeborg i et samarbejde med
Voel Kirke.
Vi mødes tirsdag kl. 18.00-19.30,
oftest i sognelokalet ved Voel Kirke. Der er typisk 18-20 børn, fulde
af liv, så det er ofte nødvendigt at
komme lidt ud af sognelokalet i
løbet af aftenen, så energien kan
blive fordelt over nogle flere kvadratmeter.

meget, der kan være kreative aktiviteter, leg/brætspil, bibelske temaer og meget andet. En gang om
året har vi saunaaften i en privat
dansk/finsk sauna i Voel, hvor vi
lærer finske udtryk og bliver dampet godt i gennem.
Vi starter hver aften med andagt og

Formålet for Klub K er, at »Børn
skal vide, at de kan tro på Gud og
at Gud tror på dem«. Derudover vil
vi gerne signalere over for børnene, at i Klub K er fællesskabet centralt, der er plads til alle, man skal
ikke præstere, men man er god
nok, som man er.
Aktiviteterne i KLUB K varierer
14

Kontaktperson:
Lisbeth Frølund

en sang. Børnene lytter og bidrager.
Aftenen sluttes med kage, saft og
snak, før vi synger farvelsangen:
Farvel og tak for i dag. Det var dejligt at se dig. Farvel farvel, pas
godt på dig selv. Uanset hvor du
går, vil Gud være med dig, Han leder dig på rette vej.

VOEL IM
August
Tirsdag 13.

9.00 Kaffe/rundstykker og rengøring i missionshuset.

Torsdag 15.

19.30

Møde i missionshuset v. missionær Heri Elttør, Aulum.

Torsdag 22.

19.30

Møde i missionshuset v. pens. missionær Bjarne Lindgren Christensen, Ringkøbing

Torsdag 29.

19.30

Bibelkredse i hjemmene.

Torsdag 5.

19.30

Møde i missionshuset v. pens. missionær Poul Erik Hansen, Løsning.

Torsdag 12.

19.30

Sangaften v. Aroskoret, Aarhus.

Torsdag 19.

18.00

Høstfest med fællesspisning. Tale v. Anders Storgaard, Bjerringbro.

Torsdag 26.

19.30

Bibelkredse i hjemmene.

Onsdag 2.

19.00

Temaaften v. Peter Søes, Amager. I Silkeborg Missionshus, Amaliegade 6.

Torsdag 3.

19.00

Temaaften v. Peter Søes, Amager. I Silkeborg Missionshus, Amaliegade 6.

Torsdag 10.

19.30

Møde i missionshuset v. seniormedarbejder Per Weber, Hinnerup.

Torsdag 24.

19.30

Møde i missionshuset v. lærer Hans Christian Jensen, Voel.

Torsdag 31.

19.30

Bibelkredse i hjemmene.

September

Oktober

GRAUBALLE IM
August
Onsdag 21.

19.30

Tale v. Ruth Worm, Silkeborg. Hos Inger Olsen, Solsortevej 29 st. tv.

19.30

Tale v. Allan Graugaard Nielsen. Hos Lisbeth og Jens Christian, Grønbækvej 130.

Onsdag 2.

19.00

Temaaften v. Peter Søes, Amager. I Silkeborg Missionshus, Amaliegade 6.

Torsdag 3.

19.00

Temaaften v. Peter Søes, Amager. I Silkeborg Missionshus, Amaliegade 6.

Onsdag 6.

19.30

Tale v. Kristian Olsen, Ejstrupholm. Hos Inger Olsen, Solsortevej 29 st. tv.

Onsdag 27.

18.00

Adventsfest v. Henri Jensen. Aftenen begynder med spisning.
Hos Anne Lise og Erik Myhre, Allinggårdsvej 33A.

September
Onsdag 18.
Oktober

November

Da vi har solgt missionshuset, holdes alle møder i private hjem, men møderne er offentlige, så enhver er
velkommen til at deltage. Ved spørgsmål – kontakt Jens Christian Haugaard, tlf. 26 91 78 88.
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193
GUDSTJENESTER
Dato

Kirkeåret

Svostrup

4. august

7. s. e. trinitatis

9.00 KV

11. august

8. s. e. trinitatis

18. august

9. s. e. trinitatis

20. august

Tirsdag

25. august

10. s. e. trinitatis

1. september

11. s. e. trinitatis

Voel

Dallerup

9.00 KV

10.30 KV

10.30 OK

9.00 OK
14.00 KV, Sorringhus

7. september

14.00 Fælles friluftsgudstjeneste ved Bjarup Kirkeruin
9.00 OK
11.00 OK,
Gospel i teltet

8. september

12. s. e. trinitatis

9.00 KV

10.30 KV, i teltet

15. september

13. s. e. trinitatis

9.00 OK

10.30 OK, Høst

19. september
22. september

10.30 KV
17.30 KV, Spaghetti

14. s. e. trinitatis

14.00 KV, Høst

9.00 KV

24. september

10.30 KV, Høst
14.00 OK, Sorringhus

29. september

15. s. e. trinitatis

10.30 KV

6. oktober

16. s. e. trinitatis

9.00 KV

13. oktober

17. s. e. trinitatis

9.00 KV
10.30 KV
9.00 OK

15. oktober
20. oktober

10.30 OK

10.30 OK
14.00 KV, Sorringhus

18. s. e. trinitats

10.30 KV

24. oktober

9.00 KV
17.30 OK, Spaghetti

27. oktober

19. s. e. trinitatis

9.00 OK

10.30 OK

3. november

Alle Helgen

10.30 KV

9.00 KV

10. november

21. s. e. trinitatis

9.00 OK

17. november

22. s. e. trinitatis

24. november

23. s. e. trinitatis

10.30 OK
10.30 KV

10.30 OK

19.00 KV
9.00 KV

9.00 OK

KV = Kirsten Vase · OK = Oliver Karst

Kirkebil til gudstjenesterne
Svostrup: Kirkebilen kører til alle gudstjenester i Svostrup Kirke. Tilmelding senest dagen før på tlf. 86 85 39 73 eller mail: kfv@km.dk. Pris 10 kr.
Dallerup: Kirkebilen kører til alle gudstjenester i Svostrup Kirke. Tilmelding senest dagen før på tlf. 86 95 70 60 eller mail: oka@km.dk. Pris 10 kr.

