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Gæsteprædikant
i Dallerup Kirke
Søndag d. 17. maj kl. 10.30
... er det hverken Oliver Karst eller
Kirsten Vase, der prædiker i Dallerup
Kirke.
Præsten giver nemlig ordet videre til
én af Danmarks allerstørste
skuespillere, Bodil Jørgensen, der
vil komme og udlægge søndagens
tekst.
Læs mere side 8.
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PRÆSTERNE HAR ORDET
v. Oliver Karst

Lidt om traditioner
fordi Messias nu var i centrum i form af Jesus, og
tiden var nu lineær i stedet for cirkulær. Tiden gik
ikke længere i ring, men var nu en del af Guds plan
for det hele med en begyndelse og en slutning på
det hele.

Det har netop været jul - en tid, hvor vi med næsten neurotisk præcision gør de samme ting, vi
altid har gjort. Det kan ikke være anderledes, for
bliver det dét, risikerer vi at pille ved selve fundamentet for julen, og det går ikke.

Dette betyder dog ikke, at man i kristendommen
Dette stod helt klart for mig i december, da jeg
blot skal sætte sig ned for at vente på, at det hele
lyttede til M.C Einars ”Det jul, det cool”, der beslutter – tværtimod. Livet skal leves i kærlighed til
skriver danskernes forhold til julen, og det slog
og respekt for hinanden samtidig med, at
mig, at selvom sangen er 31 år gammel, er
man bruger den gave, det talent,
situationerne, der beskrives i sangen,
man har fået af Gud til at kunne
stadig lige aktuelle. Det kommer
udrette noget i livet – ”har du
stadig bagpå DSB, at det bliver
Det kommer
evnen, har du pligten”, som
koldt, og vi køber stadig u-landstadig bagpå DSB, at
Mærsk sagde.
skalendere til den store guldmedalje.
At være kristen er derfor heldet bliver koldt, og vi

Det fik mig til at tænke på,
ler ikke blot en trædemølle,
køber stadig u-landskahvorfor ting, der gentager sig,
hvor man gentager de samnok kan være cirkulære, men
me
traditioner hvert eneste
lendere til den store
stadig føles som om, vi opdaår, for det er slet ikke det, jul,
påske og pinse handler om.
ger noget nyt ved dem hver
guldmedalje.
gang. For selvom vi klager over
At fejre disse højtider giver nemdet hvert år, bliver vi aldrig trætte af
lig anledning til at betragte sit liv,
julen. Vi glædes lige meget hvert år ved
forholde sig til det budskab, de handler
samværet med vore kære, og de mange traditiom, og tænke over, hvor man selv er i forhold til
oner, der er knyttet hertil.
budskaberne.
For kirken fortsætter det cirkulære, idet vi hvert
år når til de samme helligdage, og nu efter jul
begynder vi snart at bygge op til påsken. Men
heller ikke her bliver det nogensinde monotont
eller trivielt. Som præst er det en lige stor fornøjelse hvert eneste år at fejre påsken, kirkens
største højtid, med menigheden, men hvorfor?

På en af de sidste sider i Bibelen, udtaler Jesus
”Se, jeg gør alting nyt”.
Sætningen handler ikke kun om Jesus, men også
om os. For et levet liv er ikke bare en parentes i
blandt alle de andre menneskeliv – ”Intet menneske er en gentagelse af andre eller skal nogensinde selv gentages”, skrev Martin Andersen Nexø, og
hvor havde han ret.

Fordi kristendommen netop ikke er cirkulær.
Da kristendommen opstod, var det et brud med
den tidsopfattelse, der havde været en del af
den hellenistiske verden. Den hellenistiske
tidsforståelse var nemlig markant anderledes
end kristendommens, fordi den var cirkulær årets gang var den evige tilbagekomst af naturens undere.

Når Jesus fortæller, at Han gør alting nyt, handler
det derfor også om, at Han arbejder med os som de
særlige mennesker, vi er. At Han er med i vores liv
og er et spejl på, hvordan vi er som mennesker, og
at Han tit og ofte holder dette spejl op for os.
Derfor er der nyt at opdage hvert år i kirkens traditioner, for færdig med at arbejde med os selv som
mennesker bliver vi aldrig. Og særligt i disse tider,
hvor selvhjælpsbøger er blevet en fast bestanddel
af danskernes bogreoler, finder vi ingen bedre
”coach” end Jesus Kristus.

Årene gik på den måde i ring, hvor et nyt år blot
betød en ny begyndelse af et år, der indeholdt
de samme ting som de andre år.
Kristendommen ændrede på denne opfattelse,
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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 Sognelokale, 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.
Datoer for læsekredsen: 24/2, 16/3, 27/4
og 6/5, hvor Morten Dyssel vil holde sit
foredrag. Alle datoer kl. 19.00.
Morten Dyssel
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Tilmelding til enten sognepræst Oliver Karst på 86 95 70 60,
eller sognepræst Kirsten Vase på 86 85 39 73.

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

Spaghettigudstjenester

Et stille liv
i Guds nærvær

Til en spaghettigudstjeneste bliver der fortalt,
leget og dramatiseret bibelhistorier for og med
børn, og det er en god anledning til at få en fælles oplevelse i familien og med andre familier
både i kirken og ved fællesspisningen bagefter.

Onsdag d. 11. marts kl. 19.00
på Sorringhus
Jesu små søstre har boet i Emborg ved Ry siden
1957, men hvem er de?

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

Onsdag d. 11. marts i Sorringhus sognelokale får
Dallerup Kirke besøg af Søster Marie Gisèle,
som vil fortælle om klosterbevægelsens historie og om klosterlivet anno 2020.

Torsdag d. 26. marts kl. 17.30 i Voel Kirke med
efterfølgende fællesspisning i sognelokalet.
Torsdag d. 23. april kl. 17.30
i Svostrup Kirke med efterfølgende fællesspisning på
Svostrup Kro.

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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FÆLLESSANG I FORÅRET

Det er sjovt, det er sundt,
det er livsforlængende.
Og så er der masser af det.
Det er FÆLLESSANG
Sangeftermiddag

Gospeldag

25. februar kl. 14-16 i Voel Sognelokale

15. marts kl. 10-17 i Voel Kirke

Her har organist Anne Mette Biehe og en af præsterne valgt sange fra Højskolesangbogen og salmebogen. De fortæller lidt om sange, forfattere og komponister, så det bliver sat ind i en sammenhæng. Derefter er der mulighed for at komme med andre ønsker
til sange.

Igen i år bliver det Laila Trier Hjørnholm, der leder
koret. Vi øver fra kl. 10.00 og synger til slut ved gudstjenesten kl. 16.00 i Voel Kirke, hvor alle kan komme og høre resultatet af dagens arbejde.

Der er også kaffe og kage, og det hele er gratis.

Deltagelse i koret er gratis og med forplejning.

Sang i tusmørket

Syng med os

26. februar kl. 17-18 på Sorringhus

24. marts, 28. april og 5. maj
kl. 14-16 på Sorringhus

Aldersgruppen er 15 år og op. Tilmelding senest
10/3 til Jonna på telefon 61693752

Deltagerne skiftes til at kreere et program, som organist Anne Mette Biehe spiller til. Det kan være både
gamle og nye sange, som er sammensat ud fra et tema. Der er lidt fortælling eller begrundelse for sangvalget.

En "ønskekoncert", hvor de fremmødte kan ønske
sange fra Højskolesangbogen. Flemming Wandborg
akkompagnerer på klaveret, mens Ingelise Wachs
og Oliver Karst styrer slagets gang.
Der er kaffe og kage, og det hele er gratis.

Højskolesang - tradition og fornyelse
Tirsdag d. 10. marts kl. 14 – 16 på Grauballelund
For 175 år siden åbnede verdens første højskole
”Rødding Højskole”, men faktisk begyndte højskolesangen tidligere!

med ”vejr og vind”. Til sidst får deltagerne mulighed for at vælge deres
yndlingssange.

Tidligere højskoleforstander Jens Grøn
fortæller, hvad der skete i tiden op til
både Rødding Højskole og demokratiets indførelse i 1849.

Foredra
g
og fæll
essang

Jens Grøn var forstander på Vestbirk Højskole fra 1972 - 2003 og var medredaktør af Højskolesangbogens 17. udgave.

Undervejs synger vi en række vinter- og forårssange, som vi uvilkårligt forbinder med vores samliv

Fri entré. Kaffe og kage: 25 kr.
Alle er velkomne.
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Konfirmanden har ordet:
Katrine, der skal konfirmeres i Dallerup Kirke,
har skrevet om sine forventninger og tanker om
den store dag:

Hvad forventer jeg af dagen?
Jeg forventer, at dagen bliver hyggelig og sjov.
Jeg håber, at det ikke bliver for presset, da Dallerup Kirke jo ikke er den største kirke, men jeg
forventer, at alle ved, hvad de skal, og at ingen
laver store fejl. Jeg håber også, det ikke vil blive
for stressende før og efter gudstjenesten. Alt i alt
ønsker jeg mig en god dag med familie og venner! Og det gode vejr!

Påskens gudstjenester
Torsdag d. 9. april kl. 19.00
i Svostrup Kirke.

Hvorfor vil jeg konfirmeres?

Skærtorsdagsgudstjeneste med fællesspisning i
Svostrup Kirke.

Jeg vil konfirmeres, fordi det er en stor dag, og
fordi jeg tror på Gud! Da jeg startede til præst, var
jeg meget usikker, og jeg havde mange spørgsmål omkring Gud og Jesus til præsten, men han
kunne svare på alt! Jeg synes, det er meget
spændende og vigtigt, at man lærer historien
om Jesus og Jordens oprindelse.

Tilmelding senest mandag d. 6. april
på tlf.: 8685 3973 eller på mail: kfv@km.dk
Der er 48 pladser, og de fås efter først til mølleprincippet.

Søndag d. 12. april kl. 10.30
i Voel Kirke
Vi holder gudstjeneste med efterfølgende
påskefrokost i sognelokalet.
Tilmelding er ikke nødvendig.

Mandag d. 13. april kl. 10.30
i Dallerup Kirke

Poverty Walk

Gudstjeneste med efterfølgende påskefrokost på
Sorringhus.
Tilmelding senest onsdag d. 8. april
på tlf.: 6169 7084
eller på mail: inger@engsig-karup.dk

Lørdag d. 14. marts tager præsterne og frivillige i
Svostrup-Voel-Dallerup Pastorat konfirmanderne med til Aarhus for at tage del i en ”Poverty
Walk”, som er en byvandring sammen med en
hjemløs.
”Poverty Walk” er en mulighed for at opleve byen fra en side, de færreste mennesker kender
noget til. I en tid, hvor vores overflod og overforbrug er noget, som er kommet i fokus, giver det
mening for både konfirmander og voksne at
møde mennesker, som lever markant anderledes og er taknemmelige for ting, vi ellers tager
for givet.

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

Billedet er fra sidste års tur.
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Gjern Kirkehøjskole

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

– et samarbejde mellem Gjern, Skannerup, Tvilum, Skorup og Voel sogne
Om Indre Mission

let. I en tid, hvor frikirker vandt meget frem, arbejdede Indre Mission
inden for folkekirken, idet man på
een gang var en bevægelse af lægfolk og dog respekterede præstens
embede. Man var trofast mod folkekirkens gudstjeneste, men supplerede den med aktiviteter i ugens løb.
Man var bevidst evangelisk-luthersk, og tog alligevel nye udenlandske ideer ind (fx arbejde for
børn i søndagsskolerne.

Foredraget holdes af Ph.d. og lektor i
kirkehistorie Kurt E. Larsen, der er tidligere sognepræst i Skarrild, og som
har skrevet doktordisputats Om Indre
Missions historie.
Den danske folkekirke har fået sit eget
præg, hvad der tydeligt fremgår ved
sammenligning med kirkerne i vores
nabolande. En del af forklaringen på
dette er den kirkelige retning Indre
Mission, der voksede frem i 1800-tal-

Torsdag d. 16. april
i Gjern Sognehus
Kl. 18.00: Fællesspisning. »Dagens ret«
inkl. et glas vin/en øl/
vand koster 100 kr.
Kl. 19.00: Foredrag

Arrangementerne kræver tilmelding senest d. 13. april:
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).

Klub K
familie i Voel, som har deres egen finske sauna.
Så lærer vi nogle finske ord, før vi skal i sauna og
måske også en tur i det iskolde vand i et udendørs badekar.

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

Har du lyst til at være en del af lederteamet
omkring Klub K og bidrage med nærvær og gode
idéer, er du velkommen til at kontakte os.

En aften i Klub K starter med en andagt og en sang.
Herefter er der en aktivitet, og vi slutter med saft,
kage og vores farvelsang. Børnene skiftes til at have kage med, og hver gang trækkes et navn i kagedåsen. Det er som regel eftertragtet at være kageansvarlig; gad vide om forældrene har det på
samme måde?

Kontaktperson:
Lisbeth@
bravissimo.dk

Der er efterhånden en del tilbagevendende
programpunkter i Klub K. F. eks. har vi en gang om
året saunaaften, hvor vi besøger en dansk-finsk
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Frihed er ikke gratis

At gå nedenom
og hjem

Mandag d. 4. maj
Danmark er et fredeligt
kl. 19.00
land, hvor vi i mange heni Voel Kirke og
seender tager friheden for
Sognelokale
givet. De færreste af os har
prøvet at undvære den og
kan derfor have svært ved
at sætte os ind i, at der findes
mennesker, som konstant lever i
ufred, og hvor hver dag er en kamp
for overlevelse.

Sognepræst Lone Vesterdal havde netop født sit
fjerde barn, da hun og ægtemanden Jens opdagede, at han var alvorligt syg med en hjernesvulst. 14 måneder senere var Lones ægtemand
død, og tilbage stod en kvinde i chok med
spørgsmålet: Hvordan kan Gud tillade ondskab
og lidelse i verden, når han er god, kærlig og almægtig?
Spørgsmålet er ét, som mennesker har stillet sig
selv i årtusinder, men hvordan forholder man
sig til det, når man som sognepræst skal prædike om Gud, som én, der elsker os og vil os det
godt?

I anledning af befrielsen gæster seniorsergent og Afghanistan-veteran Jesper Beck
Voel Sognelokale, hvor han
vil fortælle om sit valg om
at drage langt væk fra vores
breddegrader for at give sit bidrag til et folks frihed.

Kom og hør det gribende foredrag, ”Nedenom og
hjem – perspektiver på
tab og tro”.
Entré 50 kr.

. april
Mandag d. 20
kl. 19.00
s
på Sorringhu
Med disse ord ønskede han at understrege,
at middelalderens hierarkisk opbyggede katolske
kirke var forkert, og at præsten ikke var en særligt
udvalgt formidler mellem Gud og menigheden.
Derimod var alle, i Luthers opfattelse af kirken, præster, hvilket han kaldte ”det almene præstedømme”,
og folk skulle derfor ikke bruge en særligt udvalgt person til at henvende sig til Gud. Dog udvalgte menigheden en præst til at forkynde evangeliet for dem, men
denne præst var ikke hævet over menigheden – tværtimod var han menighedens
tjener og kaldet af menigheden. Skulle
man som lægmand medvirke i en
gudstjeneste, påpegede Luther, var
det derfor ikke et spørgsmål, om
man var ordineret eller ej, men om
man var kaldet til opgaven.

Bodil Jørgensen
prædiker i Dallerup Kirke
Søndag d. 17. maj kl. 10.30
En af Danmarks mest folkekære skuespillere, Bodil Jørgensen, har sagt ja
til at overtage prædikestolen fra Oliver Karst og give sit bud på en udlægning af søndagens tekst.

Det er med afsæt i disse tanker fra
Luther, at de tre sogne har valgt at
invitere Bodil Jørgensen, der søndag
d. 17. maj vil stå på prædikestolen i Dallerup kirke, ansigt til ansigt med Gud –
kaldet til opgaven.

Ikke sjældent kan man møde opfattelsen i befolkningen, at det i kirkens
rum kun er præsten, der må foretage sig
noget og på sin vis er det korrekt, når vi taler dåb og nadver, men alligevel ikke helt.
”Enhver, som er krøbet ud af dåben, er lige meget
præst og biskop”, skrev Den danske Folkekirkes kirkefader Martin Luther.

Efter gudstjenesten vil der være et let traktement i
præstegårdshaven.
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Bustur for seniorer
i Svostrup Sogn
Tirsdag d. 26. maj kl. 8.15
fra P-pladsen ved Grauballe-Hallen
Svostrup Menighedsråd indbyder til udflugt for
sognets beboere fra 60 år. Turen betales af en
arv, der er skænket til Svostrup Kirke til glæde
for de ældre i sognet.
Turen går til Ebeltoft, hvor vi besøger ”Fregatten
Jylland” og Ebeltoft Glasmuseum.
På fregatten får vi en rundvisning på 45 minutter; glasmuseet besøger vi på egen hånd. Der
serveres formiddagskaffe og brød i bussen.
Fregatten Jylland blev søsat i 1860 som et
krigsskib med 44 kanoner, dampmaskine og
et mandskab på 437 sømænd. I 1864 sendte
fregatten Jylland fjendens skibe på flugt
under slaget ved Helgoland. Herefter sejlede
det som kongeskib med den royale familie og
tog på lange togter over verdenshavene. Det
blev solgt til ophugning og købt tilbage igen,
brugt som lejrskoleskib for provinsbørn og
gennemgik en omfattende restaurering.

Efter en lækker frokost er der mulighed for at gå
en tur op i de små gader og bl.a. se det gamle rådhus. Man kan også vælge at blive ved bussen.
Vi forventer at være tilbage i Grauballe ca. kl.
17.30.

Tilmelding
Tilmelding senest mandag d. 11. maj til
Inger Pedersen på tlf. 42 19 43 86
eller mail: djaevlemosegaard@mail.dk

Nu ligger fregatten Jylland som vartegn og
levende museumsskib i Ebeltoft.

Oplys navn, adresse og tlf.nr. ved tilmelding.
Max. 65 deltagere (først til mølle-princippet)

Friluftsgudstjeneste på Silkeborg Bad
2. pinsedag - mandag d. 1. juni kl. 10.30
Traditionen tro står præsterne fra provstiets
kirker klar til at tage imod de mange deltagere
ved en fælles friluftsgudstjeneste i Silkeborg

Bads smukke omgivelser på Gjessøvej 40.
Medbring gerne egen stol eller tæppe og evt.
en madkurv.
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Vi har tilrettelagt samarbejdet således:
I Svostrup sogn:

Skolen og kirken
i samarbejde

Vi har et tilbud til 2. og 3. klasserne på Grauballe
Skole, hvor de tilmeldte sammen med organisten
og præsterne over nogle torsdage fra 14.30 – 16.00
mødes for at få udvalgte bibelske fortællinger formidlet gennem drama, maleri og musik.

Vi danskere er lidt uvante med at tale om tro. Vi
kan godt tale om andres tro, men de fleste bliver
lidt blufærdige, når talen falder på kristendommens betydning for den enkelte.

Forløbet afsluttes i Svostrup Kirke med en musikferniserings-gudstjeneste i Svostrup Kirke torsdag d. 12. marts kl. 17.00 med efterfølgende fællesspisning på Svostrup Kro.

Samtidig møder vi stærke religiøse rødder i andre religioner, og man kan spørge, hvor stærke
skuldre den kommende generation står på, hvis
det største, vi svinger os op til, er, at der måske
findes mere mellem himmel og jord, end vi lige
kan forklare.

I Voel sogn
Vi mødes med eleverne fra 3. årgang klassevis
over en uge på faste tidspunkter for at arbejde
med påskefortællingen. Voel Kirke har Jais Nielsens fantastiske glasmalerier, og det tager vi udgangspunkt i, når vi i løbet af en uge når igennem
påskevandring i kirken, organistens musikworkshop og maling af påskebilleder
til kirken.

Og hvem har så den opgave at videregive det,
der er vort fælles kristne fundament?

Folkeskolen må ikke være forkyndende, så det er ikke skolens opgave at
"kristendomtale om tro – men samtidig har
det vist sig at være svært at formens grundfortælling
midle vort kristne fundament
uden at forkynde kristendom.
rummer en nøgle til at

Forløbet afsluttes med en musik-ferniserings-gudstjeneste
i Voel Kirke for b-klassen onsdag d. 15. april og for a-klassen torsdag d. 16. april – begge dage kl. 17.00 med efterfølgende fællesspisning.

Det førte i begyndelsen af
forstå vores kultur og os
1990’erne til et spirende samarbejde mellem skoler og kirselv som en del af den"
I Dallerup sogn
ker forskellige steder i landet,
og i Silkeborg Provsti blev der
Skole-kirke samarbejdet i Sorhurtigt etableret et godt samarbejring har udviklet sig til at være et
de mellem skoler og kirker ud fra en
godt samspil mellem præst og lærefælles opfattelse af, at i begge institutiore, hvor skolen gerne gør brug af præsterner er livsspørgsmål og dannelse hjerteblod, og
nes viden og inviterer os til at komme og tale i
at kristendommens grundfortælling rummer
forbindelse med emneuger.
en nøgle til at forstå vores kultur og os selv som
Herudover har vi også haft Sorring Skoles tredjeen del af den.
klasser med til Vor Frue Kirke i Aarhus, som var
I skole-kirke samarbejdet udvides kristendomsen del af en samlet tur for hele Svostrup-Voel-Dalkundskabens faglige mål med en fortælling om,
lerup pastorats tredjeklasser.
hvad der i kirken siges til den enkelte om at
På længere sigt vil vi meget gerne udvide samarvære set, elsket og altid vide sig god nok.
bejdet til også at inkludere et minikonfirmandDerfor er skole-kirke samarbejdet vigtigt for næprogram efter skole og kommer selvfølgelig gerne
ste generation.
stadig op på skolen i den udstrækning, den har
brug for det.
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Ud med Kirken

Info om konfirmation

Fra marts søsætter Svostrup-Voel-Dallerup Pastorat sit nye tiltag ”Ud med Kirken”.
Tiltaget går i al sin enkelthed ud på, at Kirken gerne vil hjælpe, hvor der er brug for
det med konkret, håndgribelig og mærkbar
hjælp. Det betyder, at en gruppe frivillige
én fredag eftermiddag om måneden (fra
ca. 15.30-18.00) vil tage ud og hjælpe sognebørn, der har bedt om det.

Datoer for konfirmationer:
Svostrup Kirke
Søndag d. 26. april kl. 9.30 og 11.00
Voel Kirke
Lørdag d. 2. maj kl. 9.30 og 11.00
og søndag d. 3. maj kl. 10.00
Dallerup Kirke
Fredag d. 8. maj kl. 9.30 og kl. 11.00

I nær fremtid vil du modtage et kort i din
postkasse med information om datoerne,
hvor de frivillige er ude, samt om hvor du
kan skrive eller ringe til, hvis du f.eks. har
brug for en hånd i haven eller hjælp til at
køre noget affald på genbrugspladsen.

Liste over konfirmander:
Vi offentliggør listerne over de konfirmander,
hvor forældre har givet tilladelse hertil, på
hjemmesiden og ved kirkernes glasskabe
fra d. 17. april til d. 11. maj.

Kunne du tænke dig at være frivillig, kan
du kontakte Oliver Karst på 86 95 70 60 eller Kirsten Vase på 86 85 39 73.

TILBAGEBLIK

"Alletiders historie" var en alletiders oplevelse
Søndag den 1. december inviterede Voel Menighedsråd til julekoncert med "Alletiders Historie" for hele
familien.
I et fyldt Voel Forsamlingshus blev tilhørerne på en
time ført igennem juleevangeliet i børnehøjde ved
historiefortæller Sven Erik Pedersen og hans datter
Lise, der sang akkompagneret af et velspillende
band.
Tekst og musik er skrevet af far og datter, og tilhørerne mødte i sangene både det gnavne æsel, der syntes, at Maria var tung som en stor kanon, og koen
Gumle, der stod i stalden, hvor det lille Jesus barn
blev født.
Børn som voksne blev revet med af sangene og historien om den allerførste jul.
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NYT FRA MENIGHEDSRÅDENE

Stil op til menighedsrådsvalget
Der er brug for dig!

• er du med til at sikre gode vilkår for ansatte og
frivillige i kirken
• er du med til at ansætte ny præst, når stillingen
er ledig
Lyst til at vide mere? Læs evt. ”En formands beretning” her nedenfor, som giver en detaljeret indføring i arbejdet.

Kom til orienteringsmøde i dit sogn
Dallerup: Sognelokalet, Kastanievej 1,
12. maj kl. 19.00
Svostrup: Grauballelund, Grønbækvej 6,
12. maj kl. 19.00

I september 2020 skal der være valg til menighedsrådene i Dallerup, Svostrup og Voel, og vi har
brug for kandidater.

Voel:

Arbejdet i menighedsrådet er ikke for de særligt
indviede – det er for alle og enhver, der nogle timer om måneden har lyst til at hjælpe til med at
drive en meget vigtig arbejdsplads i samfundet og
dermed udfylde en meget væsentlig plads.

Sognelokalet, Thorupgårdsvej 2,
13. maj kl. 19.00

Menighedsrådene inviterer alle interesserede til
mødet. Udover valgdato, valgregler og behovet for
kandidater orienteres om de vigtigste opgaver,
som menighedsrådene har arbejdet med i den forløbne periode, og hvad der ser ud til at være væsentligt i den kommende periode.

Som medlem af menighedsrådet:
• får du stor indflydelse på, hvad der skal ske i
kirken og kirkelivet

Mød op denne aften, hvis du har lyst til at være
med til at påvirke det lokale kirkeliv. Du er også
meget velkommen, selvom du ikke tænker på at
stille op.

• bliver du en del af et dejligt og rart fællesskab
• er du arbejdsgiver for de ansatte i kirken, bortset fra præsterne

Vi glæder os til at byde dig velkommen.

Det velordnede anarki
En formands beretning
Modsat mange andre trossamfund har den ikke et
overhoved som f.eks. en pave eller ærkebiskop,
som udtaler sig på kirkens vegne i religiøse og
verdslige spørgsmål. Langt størstedelen af befolkningen er medlemmer af folkekirken.

har tillid til hinanden er meget væsentlig for, at vi
kan have et så helstøbt samfund som muligt, og
her kommer folkekirken ind derved, at den ikke
blander sig i politiske spørgsmål. Det samme gælder for den enkelte i trosspørgsmål. Intet kirkeligt
overhoved fortæller os, hvordan vi skal leve vores
liv.

Den danske Folkekirke bidrager med sin ordning til
sammenhængskraften i det danske samfund. At vi

I den praktiske hverdag går det ikke uden regler og
forordninger for, at kirke og kirkegård kan fungere.

Den danske Folkekirke er trosmæssigt et velordnet
anarki, som kræver lidt forklaring:
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NYT FRA MENIGHEDSRÅDENE
menighedsrådets opgave at foretage udvælgelsen
blandt ansøgerne og indstille de valgte til ansættelse af kirkeministeriet. Præstens overordnede er
provsten og biskoppen.

Ifølge grundloven understøttes folkekirken af staten. Det betyder, at det er Folketinget, som lovgiver
i praktiske spørgsmål. Lovgivningen udmøntes
gennem kirkeministerium, stiftsøvrighed, provsti
og til sidst de lokale menighedsråd.

Menighedsrådet vælges normalt for en 4-årig periode, men efter en ny ordning kan et menighedsråd ansøge biskoppen om at have 2-årige perioder.
Dette sidste er tilfældet i Svostrup og Voel sogne.
Dallerup sogn fastholder den 4-årige periode. Den
nuværende periode udløber med udgangen af
dette kirkeår (1. søndag i advent). Derfor er der
valg til efteråret.

Menighedsrådets opgave er at drive den lokale
kirke, kirkegård og præstegård. Det vil sige, at det
ansætter medarbejderne ved kirke og kirkegård og
er deres arbejdsgiver.
Sammen med medarbejderne og præsten medvirker menighedsrådet således til at skabe en helhed
af kirkeligt liv i kirke- og sognelokaler igennem en
bred vifte af arrangementer året igennem.

Niels Vendelbo, menighedsrådsformand i Voel

Præsterne er dog ansat af kirkeministeriet og ikke
af menighedsrådet. Ved ansættelse af en præst er

NYT FRA KIRKEGÅRDENE

Ny materielgård
ved Voel Kirke
Hen over efteråret 2019 har vi arbejdet med at
etablere en ny materielgård i den østlige ende
af parkeringspladsen. Den er nu færdig og vil
blive taget i brug i løbet af foråret.
Den gamle materielgård var placeret, hvor der
på sigt skal ske en udvidelse af kirkegården.
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VOEL INDRE MISSION
Februar
Torsdag 27.

19.30

Bibelkredse i hjemmene.

Torsdag 5.

19.30

Møde i missionshuset v/ pastor Per Rasmussen, Silkeborg.

Torsdag 12.

19.30

Møde i missionshuset v/ fritidsforkynder Henning Hollesen, Aulum.

Torsdag 19.

19.30

Møde i missionshuset v/ bibelunderviser i Ordet og Israel, Morten Vartdal, Voel.
Emne: ”Guds løfter til Israel.”

Torsdag 26.

19.30

Bibelkredse i hjemmene

Torsdag 2.

19.30

Møde i missionshuset v/ Johannes Cramer, Virklund.

Torsdag 16.

19.30

Møde i missionshuset v/ fritidsforkynder Erik Markussen, Videbæk.

Torsdag 23.

19.30

Soldatervennefest fælles med Gjern IM i Sognehuset, Gjern
v/ soldaterhjemsleder Troels Moesgaard, Holstebro. Lotteri.

Torsdag 30.

19.30

Bibelkredse i hjemmene.

Torsdag 7.

19.30

Aftentur

Torsdag 14.

19.30

Møde i missionshuset v/ fritidsforkynder Peter Bo Christensen, Bording

Torsdag 28.

18.30

Møde i missionshuset med fællesspisning.
Tale v/ pens. missionær Christen P. Olesen, Ejstrupholm.

Marts

April

Maj

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

GRAUBALLE INDRE MISSION
Marts
Onsdag 18.

19.30

Tale v. Per Rasmussen, Silkeborg
Hos Inger Olsen, Solsortevej 29 st. tv., Silkeborg

19.30

Sangaften hos Britt og Poul Erik, Allingskovgårdsvej 10

19.30

Tale ved Vagn Kristensen, Silkeborg
Hos Lisbeth og Jens Chr., Grønbækvej 130

April
Onsdag 15.
Maj
Onsdag 13.

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

Hvad?

Sted

Se
omtale

24. kl. 19.00

Læsekreds

Voel Sognelokale

Side 4

25. kl. 14.00

Sangeftermiddag

Voel Sognelokale

Side 5

26. kl. 19.00

Askeonsdagsgudstjeneste

Voel Kirke

Side 4

26. kl. 17.00

Sang i tusmørket

Sorringhus

Side 5

10. kl. 14.00

Højskolesang - tradition og fornyelse

Grauballelund

Side 5

11. kl. 19.00

Foredrag: Et stille liv i Guds nærvær

Sorringhus

Side 4

15. kl. 10-17

Gospeldag

Voel Kirke

Side 5

16. kl. 19.00

Læsekreds

Voel Sognelokale

Side 4

24. kl. 14.00

Syng med os

Sorringhus

Side 5

9. kl. 19.00

Skærtorsdagsgudstjeneste m. spisning

Svostrup Kirke

Side 6

12. kl. 10.30

Gudstjeneste med påskefrokost

Voel Kirke

Side 6

13. kl. 10.30

Gudstjeneste med påskefrokost

Dallerup Kirke/Sorringhus Side 6

16. kl. 18.00

Kirkehøjskole om Indre Mission

Gjern Sognehus

Side 7

20. kl. 19.00

Foredrag: At gå nedenom og hjem

Sorringhus

Side 8

27. kl. 19.00

Læsekreds

Voel Sognelokale

Side 4

28. kl. 14.00

Syng med os

Sorringhus

Side 5

4. kl. 19.00

Foredrag: Frihed er ikke gratis

Voel Kirke

Side 8

5. kl. 14.00

Syng med os

Sorringhus

Side 5

6. kl. 19.00

Foredrag om Lykke-Per

Voel Sognelokale

Side 4

12. kl. 19.00

Orienteringsmøde om menighedsrådsvalg

Sorringhus

Side 12

12. kl. 19.00

Orienteringsmøde om menighedsrådsvalg

Grauballelund

Side 12

13. kl. 19.00

Orienteringsmøde om menighedsrådsvalg

Voel Sognelokale

Side 12

26. kl. 8.15

Bustur for seniorer fra Svostrup sogn

Ebeltoft

Side 9

Friluftsgudstjeneste

Silkeborg Bad

Side 9

Februar

Marts

April

Maj

Juni
1. kl. 10.30

MENIGHEDSRÅDSMØDER
Dallerup i Sorringhus:
03.03 kl. 17.00
17.03 kl. 17.00
14.04 kl. 17.00
06.05 kl. 17.00

Svostrup på kroen:
11.03 kl. 09.00
15.04 kl. 09.00
13.05 kl. 09.00
15

Voel i sognelokalet:
18.03 kl. 19.00
22.04 kl. 19.00
13.05 kl. 19.00

ID-nr.: 46879
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GUDSTJENESTER
Dato

Kirkeåret

Svostrup

Voel

1. marts
8. marts
10. marts

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

10.30 OK
9.00 KV

10.30 KV

15. marts
22. marts
26. marts
29. marts

3. s. i fasten
Midfaste

5. april
9. april
10. april
12. april
13. april
14. april
19. april
23. april
26. april

Palmesøndag
Skærtorsdag
Langfredag
Påskedag
2. Påskedag

2. maj
3. maj
8. maj
10. maj
17. maj
19. maj
21. maj
24. maj
31. maj
1. juni
7. juni
14. juni

Dallerup
9.00 OK
14.00 Sorringhus

Maria Bebudelse

1. s.e. Påske
2. s.e. Påske
3. s.e. Påske
Bededag
4. s.e. Påske
5. s.e. Påske

16.00 OK m/Gospel
10.30 KV
9.00 OK
19.00 KV m. måltid
10.30 OK
9.00 OK

17.30 KV, Spaghetti
10.30 OK
9.00 KV
10.30 KV
10.30 KV
10.30 KV m. måltid

10.30 KV
9.00 KV
17.30 OK, Spaghetti
9.30 og 11.00 KV, konf 10.30 OK

10.30 KV
9.00 OK

10.30 OK
9.00 KV

10.30 KV
19.00 KV
9.00 KV
10.30 OK m. måltid
14.00 Sorringhus

9.00 OK

9.30 og 11.00 KV, konf
10.00 KV, konf
9.00 OK
9.00 KV
9.30 og 11.00 OK, konf
10.30 OK
10.30 OK, se forsiden
14.00 Sorringhus
9.00 OK
10.30 OK
10.30 OK
9.00 OK

Kristi Himmelfart
6. s.e. Påske
Pinsedag

10.30 OK
9.00 OK

2. Pinsedag
Trinitatis
1. s.e. Trin.

10.30 Friluftsgudstjeneste på Kunstcenter Silkeborg Bad
9.00 OK
9.00 Anja Heitmann
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.

