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PRÆSTERNE HAR ORDET

De unge i kirken
Konfirmanderne er nu godt i gang
med konfirmationsforberedelse,
og det er en stor glæde at være
sammen med de unge mennesker
og høre deres bud på mange af livets store spørgsmål. Et af de første emner var: Hvad skal jeg bruge
mit liv til? Det var umådeligt livsbekræftende at høre dem drøfte
det med hinanden med både
åbenhed og mod til at begrunde,
hvad de hver især mente. De svar,
der var størst enighed om, var følgende fire i prioriteret rækkefølge:
- at blive lykkelig
- at være et godt eksempel for andre
- at gøre verden lidt bedre
- at blive rig
Gode etiske mål i livet
Man kan efter samvær med de unge konkludere, at de sætter sig nogle gode etiske mål i livet og også
har gå-på-mod til at ønske sig lykke
og rigdom. De har det hele med.
Når vi så taler om konfirmationen
og deres forventninger til tiden op
til, viser de samme mod og åben-

hed og skriver blandt andet: Jeg
glæder mig til at blive klogere på
Bibelen, at lære, at vi skal passe på
hinanden, at der sker noget sjovt en
gang imellem, at vi kommer ind i
de voksnes rækker, at vi skal samle
hele familien til konfirmationen.
Det er tankevækkende, at ordet gaver sjældent kommer op, når vi taler om, hvad de glæder sig til ved
deres konfirmation. Det allervigtigste er, at familien samles til en fest.
Møde med hjemløse
I forløbet frem til deres konfirmation vil de have et par fælles oplevelser for alle konfirmander i pastoratet. Først i det nye år skal alle
konfirmander og nogle frivillige
voksne på en byvandring i Aarhus,
hvor hjemløse viser, hvordan verden ser ud fra deres perspektiv.
Her møder vi nogle af de mange,
der er faldet gennem maskerne, og
turen er både en hjertegribende
fortælling om elendighed og et
livsbekræftende billede på, at der
ydes hjælp fra både kirker og de

mange frivillige til
dem, for hvem hver dag er en
kamp. For de unge er det en øjenåbner for, at man forbavsende hurtigt kan ende der, hvor man kun
troede, det var de andres risiko at
ende. Det er også en oplevelse af,
at der bag det mest forhutlede ydre
er et menneske, der bør behandles
med respekt.
Tak til Gud
Det er en særlig glæde at se de
mange unge til gudstjenesterne og
få dem til at skrive kirkebønner.
Da jeg bad dem skrive, hvad de
gerne ville sige til Gud, var det tak,
der fyldte det meste. Tak – for at
det gik godt på den nye skole, for at
mennesker i ens familie er sunde
og raske, for at Gud er med hele livet igennem – både de gode og
dårlige dage, som et par stykker
skrev det. Tænk, at unge mennesker kan tænke på Gud som den,
der altid er med sit menneske.
Så behøver man næsten ikke at
sige mere.
Kirsten Vase

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.

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.

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

Hvis du vil mærke julestemningen lidt før alle andre, så mød op til næste øvegang.
Koret øver følgende onsdage
kl. 19.30-21.15 i Voel Sognelokale:
30/10 – 13/11 – 20/11 – 27/11 – 8/12
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»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 SortehaTirsdag 12. november
vet. En spændende beretning om et liv på havet og vigtige opgaver på
kl. 14.00 på Grauballelund
landjorden. – Kaffe/kage: 25 kr.

Spaghettigudstjenester

Allehelgen

Vi har seks årlige spaghettigudstjenester i pastoratet
fordelt på de tre kirker. Det er altid en særlig glæde at
møde både børn og voksne til den form for gudstjeneste, hvor det kristne budskab formidles i børnehøjde. Gudstjenesterne involverer menigheden på forskellig
vis, afhængig af temaet, og bagefter spiser vi et godt måltid i
fællesskab.

Søndag den 3. november er allehelgensdag i
kirkerne, hvor vi mindes vore døde for det, de
betød for os. Gudstjenesten vil i bøn, tale og
salmer bære præg af dagens særlige karakter
som mindedag for vore døde. Sorgen og savnet
vil vi forsøge at kæde sammen med
evangeliets budskab om Guds omsorg for os i liv og død.

Torsdag 28. november kl.
17.30 i Svostrup Kirke med
efterfølgende spisning på Svostrup Kro.

Efter prædiken bliver navnene læst
højt på dem, vi har mistet siden
sidste allehelgensdag. For hvert
navn der nævnes, bliver der tændt et
lys, for Vor Herre Jesus Kristus har sagt:
»Jeg er verdens lys.
Den, der følger
mig, skal aldrig
vandre i mørket,
men have livets
lys«. (Johs. 8,12).

Torsdag 27. februar kl. 17.30 i Dallerup Kirke
med efterfølgende spisning i Sorringhus.

Søndag 3. november
Voel Kirke kl. 9.00
Svostrup Kirke kl. 10.30
Dallerup Kirke kl. 19.00

Fra muslim i Iran til
præst i Folkekirken

Julekoncert
i Dallerup Kirke

Husk, at Dallerup Kirke arrangerer foredrag med
den kendte præst og samfundsdebattør Massoud Fouroozandeh, der vil fortælle sin fantastiske beretning om sin flugt fra Iran til Danmark,
hvor han ankom som muslim,
men endte som præst i Folkekirken. Kom og hør den
unikke fortælling.
Onsdag 20.
november
kl. 19.00 i
Sorringhus

Sejs Blæserne med kor inviterer til julekoncert i
Dallerup Kirke.
Sejs Blæserne er et ungdomsbrassband, der blev
stiftet i 1981 af Jan Nørgaard, som igennem alle
årene har fungeret som orkesterets dirigent.
Orkesteret består af ca. 25. medlemmer. Dirigent
Jan Nørgaard og kordirigent Joan Frost.

Pris: 75
kr. inkl.
kaffe og
kage.

Der er gratis
entre.
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Torsdag 28. november
kl. 19.30 i Dallerup Kirke

ARRANGEMENTER

Gjern Kirkehøjskole

Mulighed
fo
samkørsel r
Voel – kon fra
takt
af præster en
ne

– et samarbejde mellem Gjern, Skannerup, Tvilum, Skorup og Voel sogne
Med Van Gogh på Herrens mark

Togetherness – om afrikansk kaos,
kunst og kultur i Zimbabwe

Foredrag v. Christian Højlund.

Ved cand. theol. Christian BalslevOlesen, tidl. generalsekretær for
Folkekirkens Nødhjælp, og exam.
pæd. Birgitte Balslev-Olesen.

Hvis du ude i
landskabet
møder et støvet og lidt forhutlet menneske med sin last af staffeli, lærreder, kæppe, barduner og andre
materialer strittende som et pindsvin, så
er det givetvis Van Gogh, der er ude for at
høste sine studier på samme måde, som
en bonde høster sin mark.
Torsdag
21. november
kl. 18.00

Birgitte og Christian Balslev-Olesen har boet
og arbejdet i Zimbabwe for Folkekirkens Nødhjælp i flere år. De vil fortælle om deres samarbejde med kunstnere i Zimbabwe og dermed
lave en anden fortælling om Zimbabwe
og Afrika, end den
vi normalt hører.

Velkommen til et spændende foredrag om
Van Goghs billeder og breve.

Tilmeldingsfrist:
17. februar.

Tilmeldingsfrist: 18. november.

Kl. 18.00: Fællesspisning. »Dagens ret«
inkl. et glas vin/en øl/
vand koster 100 kr.
Kl. 19.00: Foredrag

Torsdag
20. februar
kl. 18.00

Arrangementerne kræver tilmelding:
Tilmelding til Kordegnekontoret, Østergade 11A, 8883 Gjern.
Åbningstid: Mandag-torsdag kl. 9.00-13.00. Betaling for fællesspisning
skal ske samtidig med tilmeldingen. Kom gerne med »lige penge«.
Tilmelding kan også ske på mail til: heea@km.dk. Samtidig med tilmeldingen overføres betalingen for spisning til reg.nr. 6113 konto 49 1000
1097 eller via MobilePay: 37 61 97 (skriv »Kirkehøjskole«, dato og navn).

Børn i kirkerne i december
Tirsdag 10. december inviterer vi børn fra
dagplejere og Grauballe Vuggestue i Svostrup
Kirke, hvor vi synger sammen omkring krybben og i børnehøjde fortæller om det, der
skete julenat engang for længe siden.

Det er en særlig glæde, at der i løbet af december kommer mange børn i kirken og lyser
op med både deres stemmer og julepynt i kirkerne.
I Svostrup og Voel Kirke hænges julepynten
på Jakobsstigen, og i Dallerup pyntes juletræet i våbenhuset. Vi inviterer hvert år børnehaverne til juleforestilling i kirken, og det
er en fornøjelse at opleve deres umiddelbare
glæde og engagement i det, der sker. I år bliver det en forestilling med Jens Jødal som
en fantastisk formidler af fortællingen om Jesu fødsel.

Onsdag 11. december er det samme aldersgruppe, der inviteres til samme oplevelse i
Voel kirke.
Torsdag 12. december er det Dallerup Kirke,
der åbner dørene for de mindste.
Fredag 20. december er det skolerne, der fylder kirkerummet om formiddagen, før de går på juleferie.

Tirsdag 3. december er det i Voel Kirke, og
onsdag 4. december er det i både Svostrup Kirke og
Dallerup kirke.

Vi ser frem til en skøn december måned sammen med
de mange børn.
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Sang og glæde og sangglæde
I vores tre sogne er der flere arrangementer for dem,
der gerne vil synge. Der er babysalmesang og børnekor.
Det bliver der fortalt om andre steder, men der er også
noget for dem, der gerne vil komme engang imellem og
synge nye eller kendte sange. Her er lidt om, hvordan
det foregår. Alle stederne kan man bare møde op og må
gerne tage naboen med.

komponisten, så det bliver sat ind i en sammenhæng.
Derefter er der mulighed for at komme med andre ønsker til sange.
I Dallerup er der i Sorringhus to forskellige sangaftaler. En med kaffe og en uden.
Den første tirsdag i måneden kl. 14-16
»Syng med os« (ønskekoncert) fra
Højskolesangbogen, hvor Flemming
Wandborg som regel spiller til, og Ingelise Wachs og Oliver Karst har initiativet.
Her er der gratis kaffe og kage til.
Det andet hedder »Sang i tusmørket«. Det foregår kl. 1718, altså i tusmørket. Den næste tid vil det være 26. november og igen 14. januar og 26. februar. Her skiftes deltagerne til at kreere et sangprogram, som organist Anne
Mette eller en anden spiller til. Det har som oftest haft
et tema og kan være nye eller gamle sange. Der er lidt
fortælling eller begrundelse til at uddybe sangvalget.

I Svostrup er der på Grauballelund 4. februar kl. 10
mulighed for at komme til hyggeligt samvær og synge.
En gruppe laver kaffe/te og dækker et fint morgenbord.
Organist Anne Mette Biehe spiller til sange fra Højskolesangbogen, og alle har mulighed for foreslå en sang.
Præsten kommer som regel med et indslag.
I Voel sognelokale er der sang 27. november og 25. februar kl. 14-16 med en kop kaffe/te og lidt kage undervejs. Her har organist Anne Mette Biehe og en af præsterne valgt sange fra Højskolesangbogen og salmebogen. De fortæller lidt om sangene, forfatteren eller
»Alletid
e
Julekoncert
Histor rs
ie«
for hele familien

Julekoncert i Voel
Courage er et 4-stemmigt kor fra Silkeborg med
ca. 25 korsangere. Koret har 40-års jubilæum
med én og samme korleder, Leif Munksgaard.
Repertoiret favner bredt over
rytmisk, klassisk,
folkeviser, evergreens, musicals,
pop, jazz og rock.
Navnet »Courage« er hentet fra
den første beskrivelse af kor, nemlig en fransk
tekst fra 1100-tallet, der beskriver korsangere
som mennesker, der har »hjertets mod« – det vil
sige, at de står ved deres kerne.

Alletiders Historie er historien om dengang, Jesus blev født. Men det er også historien om
Gumle, den glade ko i stalden. Og om det trætte
æsel, der bar Maria hele vejen til Betlehem. Og
om de vise mænds kameler og meget andet…
I Alletiders Historie synger og spiller Lise Petersen med band en samling helt nye sange med
billedrige og humoristiske tekster skrevet af
hendes far, Svend Erik Petersen. Svend Erik Petersen fortæller »Alletiders Historie« imellem
sangene, som bringer os tilbage til den første jul
for mange år siden. Hele oplevelsen giver en
fantastisk start på december måned.
Fri entré.

Se evt. mere om koret på deres facebookside,
www.facebook.com/CourageSilkeborg

Søndag 1. december kl. 15.00
i Voel Forsamlingshus

Koncerten i Voel Kirke indeholder tre elementer:
1. Traditionelle julesange og selvfølgelig et par
fællessalmer.
2. Et rytmisk korværk, Gaudete, for to tværfløjter, fagot og kor, skrevet af Anders Öhrwall.
3. Et udpluk fra korets rytmiske repertoire.
Alt i alt en varieret
koncert, man godt
kan glæde sig til.
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Onsdag 4. december
kl. 19.00 i Voel Kirke

ARRANGEMENTER

Kaisin-ensemblet i Dallerup Kirke
Torsdag 5. december gæster Kaisin Dallerup Kirke. Ensemblet er kendt for deres originalmusik,
der udfordrer grænserne mellem den improvisatoriske og frie tilgang fra f.eks jazz og folkemusik
og den gennemkomponerede klassiske musik.

Ida Marie Jessen og
Benjamin Møller Kirketerp

Melodierne er essentielle og danner fundament
for musikkens udfoldelse. Den utraditionelle instrumentsammensætning af el-bassens fyldige
lyd, vokalens betagende udtryk og den klassiske
strygekvartets bredde og dybde drager lytteren
ind i Kaisins musikalske univers.
Teksterne er lyriske og samtidigt jordnære. De
omhandler livets faser, udfordringer, glæder og
sorger. Det er igennem personlig fortrolighed og
samtaler over kaffen eller i en sen aftentime, at
lyrikken tager form.

de nye muligheder og musikalske fortællinger.
Lineup: Vokal: Ida Marie Jessen, el-bas: Benjamin
Kirketerp, 1. violin: Alba Catalan, Spanien, 2. violin: Emelia Blaczsyk, Polen, bratsch: Ance Lipste,
Letland, cello: Filippa Westerberg,
Torsdag 5. december
Sverige.
kl. 19.30 i Dallerup Kirke

Bag musikken står makkerparret Ida Marie Jessen, klassisk sanger, og Benjamin Møller Kirketerp, el-bassist. De har et årelangt samarbejde og
deres personlige og musikalske fortrolighed giver en stoisk ro i musikken. Tilsammen skaber

Adventsfest
i Toustrup
Forsamlingshus

Flemming
Både synger
viser af Kai
Normann
Andersen

Fredag 6. december afholdes den traditionelle
adventsfest for egnens beboere.
Dette år bliver underholdningen leveret
af den erfarne spillemand, troubadour og underholder Flemming Både. Eftermiddagens emne bliver om Kai Normann Andersen og hans store sangskat.
Ved adventsfesten vil der blive serveret kaffe/te
med boller, lagkage, kringler og småkager.
Alt dette er gratis.
Velkommen til en hyggelig eftermiddag i Toustrup Forsamlingshus.
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Fredag 6. december
kl. 14.00 i Toustrup
Forsamlingshus
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De ni Læsninger
Søndag 15. december kl. 19.00 i Dallerup Kirke,
hvor Sejs-koret medvirker.

Traditionen med De ni Læsninger stammer fra
England, hvor den blev holdt første gang i 1918 i
Kings College Chapel i Cambridge.

Alle, der er interesserede i at læse højt i kirken, er
meget velkomne til at henvende sig på mail kfv@
km.dk eller på tlf. 86 85 39 73 senest en uge før
gudstjenesten i den kirke, man ønsker at være i.

Ved denne særlige gudstjeneste fortælles den bibelske historie op til Jesu fødsel gennem ni udvalgte bibeltekster.
Disse bibeltekster læses højt af frivillige fra menigheden. Mellem læsningerne er det musikken,
der sætter julestemningen i en blanding af kor og
fællessalmer.
I år har vi planlagt De ni Læsninger således:
Søndag 8. december kl. 10.30 i Voel Kirke, hvor
Voel Julekor og pastoratets børnekor medvirker.
Søndag 15. december kl. 10.30 i Svostrup Kirke,
hvor Troldhøj-koret medvirker.

Julekoncert i Svostrup Kirke
Den 11. december spiller Gjern Spillemænd julekoncert i Svostrup. De byder på såvel ældre som
nyere folkemusik, julenumre og julesange, som alle kan synge med på.

Orkesteret består af violiner, harmonikaer, klarinetter, fløjte, trækbasun, bas og guitar under ledelse af musiker og dirigent Pia Jørgensen, som
efter en kort pause er tilbage igen efter godt 30 års
virke i orkesteret.
Onsdag 11.
Pia Jørgensen har komponeret
december
og arrangeret mange af de melokl. 19.30
dier, som spilles til koncerten.
i Svostrup
Kirke

Orkesteret har i år 40-års jubilæum, som tidligere
på året blev fejret med en koncert i Silkeborg, og
nu er det igen muligt at nyde orkesterets »symfoniske folkemusik med drev«.

Gjern Spillemænd spiller julemusik i Svostrup
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Foredrag:

»Ragnarok«
Det gamle hedenskab i Norden, før Kristendommen,
havde mange fantasifulde myter – fortællinger om guder og tro, om kampe mellem det gode og det onde.

Nytårskur
Tirsdag 31. december er der nytårskur i Dallerup og Voel kirker.
Nytårskuren i pastoratets kirker
er en herlig hyggestund, hvor vi
efter gudstjenesten spiser kransekage og drikker et glas champagne, der også tilbydes i alkoholfri version, mens vi ønsker
hinanden alt godt i det nye år.

I vores skoletid har vi hørt på dem med store øjne og
åbne ører, men måske var der en dybere og højere
mening med de gamle myter, måske var de ikke
bare fantasi og underholdning.
Fhv. sognepræst Ejnar Stobbe genfortæller
en række af Nordens gamle myter og peger
på en overraskende betydning, som de rummer.
Fri entré. Kaffe/kage: 25 kr.
Alle er velkomne.
Arrangører: Svostrup Menighedsråd
og Grauballelund Aktivitetscenter

Tirsdag
21. januar
kl. 14.00 på
Grauballelund

Vel mødt.
Tirsdag 31. december
kl. 14.00 i Dallerup Kirke
kl. 16.00 i Svostrup Kirke

Hvem var Storm P?
Sognepræst Oliver Karst holder foredrag om den store danske
forfatter, tegner, maler … ja, multikunstner velsagtens
Storm P – reaktionær i verdensformat

var dette ekstremt sammensatte
menneske, som til det sidste var
i tvivl om, hvad han skulle med
sine eminente evner for komikken, gøglen og kunsten?

»Unge ven, hvis De lærer noget, mister De Deres
talent«. Sådan udbrød den berømte arkitekt Thorvald Bindesbøll, da han så en ung Storm
P’s tegninger for første gang, og udbruddet er meget sigende for historien om
mennesket Robert Storm Petersen.

Gennem foredraget vil dette blive forsøgt belyst, og der vil derfor
blive fokuseret både på humoristen, men også mennesket bag kunstneren Storm
P – en titel, han måske ikke en gang selv ville have
brudt sig om, for som han sagde:

Storm P fik aldrig en uddannelse, gik
ud af skolen som 14-årig, men står alligevel tilbage i dag som en fantastisk
humorist, tegner, forfatter og ikke mindst
maler. Men hvem var dette multitalent egentlig,
som udover sine mere end 60.000 tegninger også
nåede at være film- og teaterskuespiller? Hvem

»Kunst er det, man ikke
kan. Hvis man kunne,
var det jo ingen kunst.«
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Onsdag 29. januar
kl. 19.00 i Sorringhus

ARRANGEMENTER

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.

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.

Vi vil synge nogle udvalgte salmer og sange, og forældre er altid velkomne til at komme med deres
erfaringer og sange.
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.

Babysalmesang foregår i Voel
Kirke torsdage kl. 10.00-11.00
i ugerne 5, 6, 8, 9, 10 og 11.

Rytmisk børnekor Workshop
Familiegudstjeneste med musikalske indslag fra
Børne workshoppen i Voel Kirke.

Alle deltagere i workshoppen bliver budt på frokost kl. 12.00 og kage og saftevand.

Gudstjenesten henvender sig til alle børnefamilier i vores tre kirker, Svostrup, Voel og Dallerup,
og alle er velkomne til gudstjenesten.

Man kan tilmelde sig workshoppen fra januar
måned til organist Annette Biehe på mail:
hhybrid@mail.tele.dk

Tilmelding til rytmisk kor workshop er for børn i
alderen 8 år og opefter. Workshoppen vil foregå i
Voel sognelokale, hvor rytmisk korleder Asger
Høyer og organist Anne Mette Biehe vil lede
workshoppen fra kl. 10.30-13.30 med efterfølgende gudstjeneste kl. 14.00.

Søndag 2. februar
kl. 10.30 Workshop i Voel Sognelokale
kl. 14.00 Gudstjeneste i Voel Kirke
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ARRANGEMENTER

Askeonsdagsgudstjeneste

Foredrag ved Benjamin Kobborg:

Må man
tage livet af
sig selv, mor?

Askeonsdag er begyndelsen på de 40 dages faste
op til påske, og vi indleder fasten med en gudstjeneste, hvor der er
Onsdag 26. februar
fokus på musik, bøn
kl. 19.00 i Voel Kirke
og tid til eftertanke.

Der er et før og et efter 27. februar 2012 for foredragsholder Benjamin Kobborg.
Gennem en nærværende og personlig fortælling får vi denne aften indblik i, hvordan det er
at miste, når den, som dør, selv har valgt det.

Klub K i Voel

I foredraget om moderens selvmord berører
Benjamin Kobborg, der også er konsulent, psykoterapeut og præst, spørgsmål som:

Klub K er en børneklub for alle børn i 2.-6. klasse. Klub K er en børneklub under KFUM og
KFUK i Silkeborg i samarbejde med Voel Kirke.
Vi mødes tirsdage kl. 18.00 -19.30, oftest i sognelokalet ved Voel Kirke.

- Hvordan lever man videre i en virkelighed,
hvor selvmord pludselig er en mulig vej?

I august og september har Klub
K været udendørs en del aftner, blandt andet
med lagkageløb,
løb om Daniel,
Stratego og klatreaften, hvor børnene fik mulighed for at klatre op ad et træ med en klatreinstruktør. Vi har også haft besøg, blandt andet
af Karsten fra Danmarks Folkekirkelige Søndagsskoler, som kom med leg og fortælling om
Paulus.

- Hvordan sikrer man, at det ikke bliver ens
egen?
- Hvad siger man til familien, sine børn, venner og kolleger?
- Hvordan forliger
man sig med at
være blevet efterladt uden mulighed for at sige farvel?
- Hvordan påvirker
selvmord troen på
livet, mennesker
og Gud?

Ledergruppen i Klub K består af én gennemgående voksen og et team af voksne og unge, der
kommer på skift. Har du lyst til at være en del
af teamet omkring Klub K og bidrage med idéer
og nærvær, er du velkommen til at kontakte os.

Benjamin Kobborg

Tirsdag 18. februar
kl. 19.00 i Voel Forsamlingshus

Kontakt Lisbeth Frølund på mail:
Lisbeth@bravissimo.dk

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

Læsekreds og foredrag: Lykke-Per
Kunne du tænke dig at læse de helt store værker i dansk litteratur, men er
aldrig kommet i gang med det? Nu har du chancen.

Medbring selv bogen

I februar starter Svostrup-Voel-Dallerup Pastorat læsekreds i
Voel Sognehus, hvor vi læser Henrik Pontoppidans hovedværk over fire gange og slutter af med et foredrag med Pontoppidan-ekspert Morten Dyssel, som forsker og underviser i
tysk og europæisk litteratur- og identitetshistorie ved Københavns Universitet.
Datoerne for læsekredsen er 25/2, 17/3, 21/4 og 6/5, hvor Morten Dyssel vil holde sit foredrag.
Alle datoer starter vi kl. 19.00.
Morten Dyssel

Tilmelding til enten sognepræst Oliver Karst på 86 95 70 60,
eller sognepræst Kirsten Vase på 86 85 39 73.

Vi søger frivillige
I Folkekirken er alle velkomne til
at deltage i kirkens liv. Der er
mange måder at engagere sig på,
og uanset hvor stort eller lille et
engagement, man yder, har det
værdi for fællesskabet.
Vi har nogle helt konkrete opgaver, hvor frivillige ville være en
stor hjælp. Som det fremgår af aktivitetsplanen på næstsidste side, har vi planlagt en del aktiviteter, hvor vi også hygger os over en
kop kaffe, og til spaghettigudstjenesterne spiser vi sammen.
Hvis du har lyst til at være med
til at dække bord, lave kaffe, bage
kager, lave spaghetti og kødsovs
eller noget andet, er du mere end
velkommen til at henvende dig
til en af præsterne.
Vi ser frem til et samarbejde i et
godt fællesskab med forhåbentlig mange frivillige.

Et stille liv
i Guds nærvær

Onsdag
11. marts
kl. 19.00 i
Sorringhus

Jesu små søstre har boet i Emborg ved Ry siden 1957, men
hvem er de?
Onsdag d. 11. marts i Sorringhus sognelokale får Dallerup
Kirke besøg af Søster Marie Gisèle, som vil fortælle om klosterbevægelses historie og om klosterlivet anno 2020.
Kom og hør et spændende foredrag om et liv, der ligger meget fjernt fra en almindelig dagligdag i Danmark.
Gratis entré.
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INFORMATION

Menighedsråd holder møder
Menighedsrådsmøder er offentlige. Det betyder, at
der er åbent for, at man kan komme og overvære,
hvad der foregår af diskussioner, orienteringer og
beslutninger.

præsentant. På hjemmesiden kan man se, hvem
der er med de tre steder.
Møderne holdes ca. en gang om måneden: I Svostrup på Svostrup Kro på onsdage kl. 9.00, i Voel
sognelokale på onsdage kl. 19.00 og i Dallerup i
sognelokalet på Sorringhus på tirsdage kl. 17.00.
Menighedsrådenes referater kan ses på pastoratets hjemmeside svoda.dk.

Menighedsrådets opgaver er at arbejde for at få en
velfungerende menighed, altså det der også i loven hedder menighedens liv og vækst.
Som besøgende kan man ikke komme til orde og
vil normalt ikke blive spurgt om noget, og man
kommer ikke til at træffe beslutning. Man behøver
ikke deltage i et helt møde.

Kommende menighedsrådsmøder:
Svostrup: 13/11 – 3/12 – 8/1 – 5/2
Voel: 6/11 – 11/12 – 15/1 – 19/2
Dallerup: 5/11 – 3/12 – 7/1 – 4/2

Menighedsrådet består i vores tre sogne af 6 medlemmer hvert sted, og desuden deltager præsterne, og der er hvert sted en valgt medarbejderre-

KIRKEGÅRDENE

Alle har ret til et gravsted
Alle, som har bopæl i sognet, har ret til et gravsted på
kirkegården, og gravstedet er gratis for medlemmer
af Folkekirken. Andre, som har tilknytning til kirkegården/sognene, har også ret til begravelse på kirkegården.
For personer, som ikke er medlem af Folkekirken, er
der en pris for erhvervelse af gravsted, og her henvises der til takstbladet for det enkelte sogn, som kan
findes på www.svoda.dk.

muren fået ny top på. Den gamle var blevet slidt, og
der trængte vand ned mellem kampestenene, og
med den nye top håber vi, at muren holder mange år
endnu. Vestsiden af kirkegårdens mur blev renoveret
i 2018, og vi forventer at både den østlige og nordlige
del skal have ny top med tiden.
Den udvendige gavl på østsiden af kirken er blevet
omfuget, da også den var blevet slidt. Bagved østgavlen i kirken (indvendig i kirken) er der et stort altermaleri af Jais Nielsen og for at beskytte det yderligere, kræver det, at vi holder murværket intakt.

Hvad, vi kan tilbyde af gravsteder, er forskelligt fra
kirkegård til kirkegård. Så vil du gerne høre mere om,
hvad din kirkegård kan tilbyde, er du velkommen til
at komme på besøg på kirkegården og få en snak med
graveren. Har du en god ide, eller noget du gerne vil
dele med os på kirkegården, hører vi gerne fra jer.

Dallerup Kirkegård
Gransæsonen er i gang, og det er en tid, hvor vores
kreativitet kommer i spil, når gravstederne skal vinterpyntes med friskt gran. Hos os starter vi på grandækningen i slutningen af oktober, da en uskreven
regel siger, at hele kirkegården gerne skal være pyntet færdig til første søndag i advent.

Svostrup Kirkegård
På Svostrup Kirkegård er vi gået i gang
med at få udarbejdet
en helhedsplan, så vi
kan få tilpasset kirkegården, efter det behov der er.

Har du fået lyst til at høre nærmere om hvad vi kan
tilbyde af ydelser til dit gravsted?
Hvad enten det er grandækning, forårs- og sommerblomster eller hjælp til vedligehold. Så kontakt gerne
graveren på Dallerup kirkegård.

Voel Kirkegård

Graver/kirketjener
Ole, Helle og Katrine

På Voel kirkegård har hele sydsiden af kirkegårds
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VOEL INDRE MISSION
November
Torsdag 7.

19.30

Møde i missionshuset v. pastor Allan Graugaard, Silkeborg.

Torsdag 14.

19.30

Møde i missionshuset v. pastor Martin Nørremark, Silkeborg.

Torsdag 21.

19.30

Bibelkredse i hjemmene.

Torsdag 28.

19.30

Adventsmøde i missionshuset v. pens. miss. Villy Sørensen, Hammel. Bogsalg.

Torsdag 5.

19.30

Møde i missionshuset v/ pastor Jørn A. Pedersen, Bjerringbro.

Torsdag 12.

19.30

Møde i missionshuset, vores egen aften.

Søndag 29.

19.30

Julefest i missionshuset v. Immanuel Fuglsang, Tjørring.

December

Januar
Uge 2

Bedeuge.

Fredag 10.

19.30

Bedemøde i missionshuset v. pens. missionær Villy Sørensen, Hammel.

Torsdag 16.

19.30

Generalforsamling i missionshuset.

Torsdag 23.

19.30

Møde i missionshuset v. fritidsforkynder Jørgen Vindum Sand, Hammerum.

Torsdag 30.

19.30

Bibelkredse i hjemmene.

Mandag 3.

19.30

Møde i missionshuset v. pastor Tage Rasmussen, Aarhus.

Tirsdag 4

19.30

Møde i missionshuset v. pastor Tage Rasmussen, Aarhus.

Onsdag 5.

19.30

Møde i missionshuset v. pastor Tage Rasmussen, Aarhus.

Torsdag 20.

19.30

Møde i missionshuset v. pastor Peter Rask, Silkeborg.

Torsdag 27.

19.30

Bibelkredse i hjemmene.

Februar

Kontakt: Inger Gravgaard, tlf. 22 94 28 30 - Missionshuset, Smedegade 4, Voel

GRAUBALLE INDRE MISSION
November
Onsdag 6.

19.30

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

Onsdag 27.

18.00

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

19.30

Evangelisk Alliance bedemøde hos Anne Lise og Erik Myhre, Allinggårdsvej 33A.

18.00

Generalforsamling. Aftenen begynder med spisning.
Hos Karen og Stig Knudsen, Højagervej 26, Them.

Januar
Onsdag 8.
Februar
Onsdag 19.

Kontakt: Jens Christian Haugaard, tlf. 26 91 78 88
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AKTIVITETSKALENDER
Hvornår?

Hvad?

Sted

Se omtale

12. kl. 14.00

Mine 40 år i det blå Danmark

Grauballe

Side 4

20. kl. 19.00

Fra muslim i Iran til præst i Danmark

Sorring

Side 4

21. kl. 19.00

Med van Gogh på Herrens mark

Gjern

Side 5

26. kl. 17.00

Sang i tusmørket

Sorring

Side 6

27. kl. 14.00

Sangeftermiddag

Voel

Side 6

28. kl. 17.30

Spaghettigudstjeneste

Svostrup

sSide 4

28. kl. 19.30

Julekoncert ved Sejs Blæserne

Dallerup

Side 4

1. kl. 15.00

Alle tiders historie

Voel

Side 6

3. & 4. formiddag

Juleforestilling for børnehaver

Svostrup, Voel, Dallerup

Side 5

3. kl. 14.00

Syng med os

Sorring

Side 6

4. kl. 19.00

Julekoncert ved Couragekoret

Voel

Side 6

5. kl. 19.30

Koncert ved Kaisin

Dallerup

Side 7

6. kl. 14.00

Adventsfest

Toustrup

Side 7

10.,11.,12. kl. 10.00

Jul for de små i kirken

Svostrup, Voel, Dallerup

Side 5

11. kl. 19.30

Julekoncert ved Gjern Spillemænd

Svostrup

Side 8

20. formiddag

Skoleafslutninger i kirkerne

Svostrup, Voel, Dallerup

Side 5

31. kl. 14.00 & 16.00

Nytårsgudstjenester

Dallerup, Svostrup

Side 9

7. kl. 14.00

Syng med os

Sorring

Side 6

14. kl. 17.00

Sang i tusmørket

Sorring

Side 6

21. kl. 14.00

Foredrag om Ragnarok

Grauballe

Side 9

29. kl. 19.00

Foredrag om Storm P.

Sorring

Side 9

30. kl. 10.00

Opstart af babysalmesang

Voel

Side 10

2. kl. 10.30

Børneworkshop og familiegudstjeneste

Voel

Side 10

4. kl. 10.00

Morgensang

Grauballe

Side 6

4. kl. 14.00

Syng med os

Sorring

Side 6

18. kl. 19.00

Må man tage livet af sig selv, mor

Voel

Side 11

20. kl. 19.00

Togetherness – om afrikansk kultur

Gjern

Side 5

25. kl. 14.00

Sangeftermiddag

Voel

Side 6

25. kl. 19.00

Start på læsekreds

Voel

Side 12

26. kl. 17.00

Sang i tusmørket

Sorring

Side 6

27. kl. 17.30

Spaghettigudstjeneste

Dallerup

Side 4

Et stille liv i Guds nærvær

Sorring

Side 12

November

December

Januar

Februar

Marts
11. kl. 19.00
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ID-nr.: 46879

193
GUDSTJENESTER
Dato

Kirkeåret

Svostrup

Voel

Dallerup

3. november
10. november
17. november
24. november
26. november
28. november

Allehelgen
21. s. e. trinitatis
22. s. e. trinitatis
23. s. e. trinitatis

10.30 KV
9.00 OK

9.00 KV

19.00 KV
10.30 OK
9.00 KV

1. december
8. december
15. december
17. december
22. december
24. december
25. december
26. december
29. december
31. december

1. s. i advent
2. s. i advent
3. s. i advent

1. januar
5. januar
12. januar
19. januar
21. januar
26. januar

Nytårsdag
Helligtrekonger
1. s. e. H3K
2. s. e. H3K
3. s. e. H3K

9.00 KV

2. februar
9. februar
16. februar
23. februar
25. februar
26. februar
27. februar

Sidste s. e. H3K
Septuagesima
Seksagesima
Fastelavn

10.30 KV
9.00 OK

1. marts
8. marts
15. marts

1. s. i fasten
2. s. i fasten
3. s. i fasten

10.30 OK

10.30 KV
9.00 OK

14.00 OK, Sorringhus
17.30 KV, Spaghetti

4. s. i advent
Juleaften
Juledag
2. juledag
Julesøndag
Nytårsaften

9.00 KV

10.30 KV
10.30 OK, 9 læsninger 9.00 OK
10.30 KV, 9 læsninger 9.00 KV
19.00 KV, 9 læsninger
14.00 Sorringhus
9.00 OK
10.30 OK
11.00 KV + 14.00 OK
12.00 OK + 15.30 KV
14.00 KV + 15.30 OK
10.30 KV
10.30 KV
9.00 KV
9.00 OK
10.30 OK
16.00 OK, Nytårsgt.
14.00 OK, Nytårsgt.
9.00 OK

10.30 OK
9.00 OK

10.30 KV
10.30 KV
14.00 OK

Askeonsdag

10.30 OK
9.00 KV
14.00 Sorringhus

10.30 OK
9.00 KV

10.30 OK
9.00 KV
10.30 KV
14.00 Sorringhus

19.00 KV
17.30 OK, Spaghetti
10.30 OK
9.00 KV

9.00 OK
10.30 KV
9.00 OK

10.30 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 Dallerup Kirke. Tilmelding senest dagen før på tlf. 86 95 70 60 eller mail: oka@km.dk. Pris 10 kr.

