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Så er vi igang !!
"UD med KIRKEN" er skudt i gang. Oliver Karst
har fjernet tidsler i tagrenden og fået en gratis
vest som tak for hjælpen.
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NAVNE & NUMRE
Fælles for sognene

Kirkebladet

Sognepræst Kirsten Frost Vase
Thorupgårdsvej 2, Voel, 8600 Silkeborg · Tlf. 86 85 39 73
kfv@km.dk · Fridag: Mandag
Sognepræst Oliver Karst
Dallerup Kirkevej 30, 8641 Sorring · Tlf. 86 95 70 60
oka@km.dk · Fridag: Mandag
Organist Anne Mette Biehe
Tlf. 26 37 91 95 · hhybrid@mail.tele.dk
Fridag: Mandag
Kordegn Helle Eg Andersen
Kordegnekontoret
Østergade 11A, 8883 Gjern · Tlf. 86 87 97 72 · heea@km.dk
Kontortid: Mandag-torsdag 9-13.
Aftale om dåb og vielse samt spørgsmål om attester samt navneændring rettes til kordegnen.

Svostrup Sogn

Voel Sogn

Kirkebladet udgives 4 gange
om året og omdeles til alle
husstande i Svostrup, Voel
og Dallerup sogne.
Oplag: 2100 ekspl.
Redaktører:
Kirsten Frost Vase ·
kfv@km.dk
Oliver Karst · oka@km.dk
Stof til næste blad:
Senest d. 1. juli
Layout / tryk:
Helle Eg Andersen /
Videbæk Bogtrykkeri A/S ·
Tlf. 97 17 11 22.

Dallerup Sogn

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
Fridag: Mandag

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

Graver (barselsvikar)
Steven G. Jensen
Tlf. 20 23 63 95
dallerupkirke@gmail.com
Fridag: Mandag

Gravermedhjælper
Tommy Lau

Gravermedhjælper
Tommy Lau

Gravermedhjælper
Kristen Sørensen
Tlf. 40 60 15 37

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

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

Kirkesanger
Karin Sjöholm
Tlf. 27 57 93 77
artistkarin@gmail.com

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

Formand for
menighedsrådet
Inger Engsig-Karup
Drosselvej 10, 8641 Sorring
Tlf. 61 69 70 84
inger@engsig-karup.dk

Mødested Grauballelund
Grønbækvej 6, Grauballe

Sognelokale i Voel
Thorupgårdsvej 2, Voel

Sognelokale Sorringhus
Kastanievej 1, Sorring
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PRÆSTERNE HAR ORDET
v. Kirsten Vase

Sammen - hver for sig
Overskriften er blot nogle af de ordsammensætninger, vi har lært i de seneste måneder. Covid-19, værnemidler, mørketal, flokimmunitet er andre nye sammenstillinger.

Ja – det kan nok bedst betegnes ved det, man på moderne dansk kalder en udfordring.
I en tid, hvor særligt mange har brug for den trøst og
det håb, der lyder i kirkerummet søndag efter søndag,
har kirkerne været lukkede. En af de største højtider i
kirkeåret, påsken, kunne ikke fejres på vanlig vis.

Verden er forandret
Det er første gang, vi har oplevet en pandemi – sidst
var den spanske syge i 1918.

En helt uvirkelig oplevelse, men kirken skal selvfølgelig følge de samme retningslinjer som alle andre. Som
præst opleves det som at stå med et lægende middel i
hænderne uden at kunne dele ud af det til dem, der
kunne have glæde af det, og hvad gør man så?

Vi havde nok alle billeder på nethinden af sundhedspersonale i rumdragtslignende beskyttelsesbeklædning fra det seneste udbrud af Ebola, men nu har vi
set det på hvert sygehus i Danmark.

Kreativiteten og brug af de sociale medier med on-line andagter på kirkernes hjemmesider og opslag på
Facebook har været en del af løsningen, og disse andagter er blevet delt og kommenteret. Det fortæller, at
tro betyder mere for mennesker, end det kommer til
udtryk i vore ofte blufærdige samtaler med hinanden
om emnet.

Vi har pludselig på klos hold oplevet, hvor sårbare vi
mennesker er, og hvor afhængige vi er af hinanden.
Vores adfærd præger andre menneskers liv – på godt
og ondt, og Løgstrups udsagn om, at vi altid holder det
andet menneskes liv og lykke i vore hænder, lidt eller
meget, har aldrig før haft så konkret en betydning.
Vi har lært, hvor vigtigt det er, at vi kan være sammen
– men hver for sig.

Konfirmanderne har løst opgaver on-line og sendt billeder om såvel fodvask, påskeblomster som meget
andet, så forbindelsen har kunnet holdes.

Vi har været nødsaget til at gøre det modsatte af det,
vi plejer i vores ofte fortravlede og rastløse færd for at
få de mange ender, som vi ser som nødvendige i hverdagen, til at nå sammen.

Mest udfordrende har bisættelser og begravelser været, for det er smerteligt, at man ikke kan tage afsked
med en afdød, som man gerne ville det. Deltagerbegrænsningen har været vanskelig at forene med ønsket om at ære en afdød med deltagelse i den kirkelige
handling. I vort pastorat har vi begrænset det til nærmeste pårørende med tilbud om en mindegudstjeneste på et senere tidspunkt, hvor vi igen kan mødes frit,
men det er og bliver en erstatning for det, det skulle
have været. Det har været hårdt for alle, der har
mistet under Corona-krisen, hvor de pårørende har skullet bære sorgen
mere alene, end det ellers ville
være tilfældet.

Vi har i stedet måttet leve i en ny og tæt nærhed, hvor
der i de fleste hjem pludselig er tid nok til eftertanke
om, hvad der er vigtigst i vore liv med hinanden.
Vi er blevet påtvunget vores eget begrænsede selskab.
Nogle i vort samfund har haft det som deres livserfaring længe før, der var noget, der hed Covid-19, at ensomhed og afsondrethed er dagligdagens
vilkår. Det har vi nu alle fået en indsigt i, og måske det er en af de gode ting, vi tager med os, at vi
fremover husker dem, for
hvem isolationen i Coronatiden slet ikke var noget
nyt.

Nu nærmer vi os pinse. Endnu en af de store begivenheder i kirken, hvor det igen
bliver levende for os, at vi
har fået kraft og kærlighed
lagt i os, der er større, end vi

Hvordan har den lukkede
periode været for kirken, der
netop indbyder til fællesskab?

Fortsættes s. 5
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Kirkehøjskole
om Indre Mission
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.
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Orienteringsmøder om menighedsrådsvalg:
Menighedsrådene inviterer alle interesserede til
møde. 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. 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. Vi glæder os til
at byde dig velkommen.
Dallerup, Sorringhus

d. 9. juni

Voel, Sognelokalet

d. 10. juni kl. 19.00

kl. 19.00

Svostrup, Grauballelund d. 11. juni kl. 19.00

Konfirmationer 2020
På grund af Corona-krisen er konfirmationerne flyttet til følgende datoer:
Dallerup: lørdag d. 29. august kl. 9.30 og 11.00
Voel: lørdag d. 29. august kl. 9.30 og 11.00 samt søndag d. 30. august kl. 10.00
Svostrup: søndag d. 13. september kl. 9.30 og 11.00
Navnene på de konfirmander, der har givet tilladelse til det, vil stå på
hjemmesiden www.svoda.dk fra 15. august til efter konfirmationerne.

At gå nedenom og hjem
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?
Entré: 50 kr.

ptember
Onsdag d. 9. se ringhus
or
kl. 19.00 på S

Bodil Jørgensen i Dallerup Kirke
Vi giver ordet videre til én af Danmarks allerstørste skuespillere,
Bodil Jørgensen, der vil komme og udlægge søndagens tekst.
Efter gudstjenesten vil der være hygge i præstegårdshaven.
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Ny dato følger

Kirkehøjskoleaftener i Sognehuset i Gjern
September 2020 til april 2021
Vi tager hul på 4. sæson
af kirkehøjskoleaftenerne i sognehuset i Gjern.
Vi glæder os over, at det igen i denne sæson er lykkedes
at få spændende og aktuelle foredragsholdere til
sognehuset, og vi ser frem til, at aftenerne bliver
ligeså velbesøgte som de foregående sæsoner.
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Torsdag den 10. september 2020

-

Tilmeldingsfrist mandag d. 7. september

Fællesskabet, tro og den gode nation
At være muslim i Danmark
– en sekulær stat på et kristent grundlag.

Coronakrisen har vist os vigtigheden af naboskabet,
fællesskabet og troen på det gode midt i katastrofetider. Vi har også set det bedste og værste i mennesket i
forbindelse med denne krise.
Coronavirusen har ikke skelnet mellem religion, kultur,
hudfarve, og alle har været påvirket - nogle mere end
andre.
En mikroskopisk virus oprindelig fra et dyr i en by i Kina
kan lamme hele verden og skabe økonomisk, socialt,
eksistentielt og sundhedsmæssigt kaos. Det siger noget
om, at vi er dybt forbundet til hinanden på mange planer.
Oplægget vil reflektere over fællesskabets kraft, og
hvad en god nation indebærer – samtidig med hvordan
man oplever dét som dansk muslim i Danmark.
Naveed Baig har pakistansk baggrund, og han har altid

Torsdag den 19. november 2020

-

Naveed Baig
været aktiv i dialogbestræbelserne med andre religioner – primært Jødedommen og Kristendommen. Han
var således med til at starte ”Islamisk-Kristent Studiecenter”, hvor han i dag er næstformand.
Naveed virker som hospitalsimam ved Rigshospitalet og
Herlev Hospital. Han er aktiv på Kristeligt Dagblad’s Kristendom.dk, hvor hans temaer er interreligiøs dialog,
etik i sundhedsvæsenet, sundhed og sygdom og spiritualitet.
Naveed underviser i sjælesorg på Oslo Universitet, hvor
han også skriver en Ph.d.
Han er desuden en meget efterspurgt foredragsholder.

Tilmeldingsfrist mandag d. 16. november

Fornuft og mysterium
"Jeg er kristen, og jeg er digter, men jeg er ikke en kristen digter" siger Søren Ulrik Thomsen, der i sit foredrag
vil beskæftige sig med forholdet mellem troen på den
ene side og på den anden politik, videnskab og kunst.
Og han spørger: Er det muligt både at tro på Gud og på
oplysningen? Konservativt at ville bevare kirken og på
samme tid progressivt arbejde for konstant at forbedre
menneskets vilkår i verden?
Søren Ulrik Thomsen, født 1956, er en anerkendt og populær dansk digter og essayist. Søren Ulrik Thomsen
debuterede i 1981 med digtsamlingen CITYSLANG. Sidenhen har Søren Ulrik Thomsen skrevet en række digte og essays. I 2011 udkom Søren Ulrik Thomsens første
digtsamling i ni år, RYSTET SPEJL. Udgivelsen markerede
hans 30 års forfatterjubilæum. I 2016 udkom EN HÅRNÅL KLEMT INDE BAG PANELET, der indeholder tekster,

Søren Ulrik Thomsen
som genremæssigt går fra det essayistiske reflekterende til erindringshistorier og prosadigte.
Søren Ulrik Thomsen blev medlem af Det Danske Akademi i 1995 og blev samme år tildelt Statens Kunstfonds
livsvarige ydelse. Han har desuden modtaget bl.a. Aarestrupmedaljen.

Torsdag den 11. februar 2021

-

Tilmeldingsfrist mandag d. 8. februar

Den store kærlighed
Kærlighed er både velkendt hverdag og livets største
gave. I dette foredrag tager vi kærlighedens filosofi op
og forstår vores forventninger til kærlighed og venskab
i dag i lyset af de historiske forventninger til kærligheden.
Filosofien om kærlighed belyses med menneskeskæbner fra både virkelighedens verden og med nogle af de
skikkelser, vi kun kender fra film, sange og bøger. Vi ser
nærmere på, om venskabet kan gøre kærligheden rangen stridig som det største, og ser på, hvordan tillid, lidenskab, medleven og hengivelse går igen i de forhold,
vi har til det mest dyrebare i vores liv.

Anne Marie Pahuus
Aarhus Universitet, og hun er forfatter bl.a. til Tænkepausebogen om kærlighed.

Anne Marie Pahuus er lektor i filosofi og prodekan v.

Hun optræder ofte i Folkeuniversitetets program, hvor
hun forelæser om filosofi, kærlighed og Hannah Arendt.
Hun har bidraget flere gange til forelæsningsrækken
'Store tanker om hverdagslivet’.

Torsdag den 15. april 2021

Tilmeldingsfrist mandag d. 12. april

-

Mellem frygt og håb
Vi lever i en tid, hvor mange er bekymrede for verden
omkring os. Meget af det, man engang tog for givet, synes at være i opbrud. Klimakatastrofer, flygtningestrømme og senest coronapandemien. Skarpe opdelinger
mellem "os" og "dem" er blevet en del af vores hverdagsretorik.
Vi lever med andre ord i en tid med fokus på, hvad der
skiller os. Men hvad binder os sammen – er der også
håb? Ja, lyder svaret fra en række af de skarpeste forfattere og tænkere, internationale som danske og skandinaviske. Under temaerne kompleksitet, samhørighed
og de store fortællinger forholder blandt andre Marilynne Robinson, Salman Rushdie, Anthony Giddens og
Finn Skårderud sig til samtidens udfordringer og giver
deres svar på disse.
Bjørg Tulinus og Michael Bach Henriksen udgav i 2019
bogen “Mellem frygt og håb” – 18 forfattere og tænkere
om eksistens i det 21. århundrede.
Salman Rushdie • Anthony Giddens • Amos Oz • Zygmunt Bauman • Mario Vargas Llosa • Charles Taylor •
Per Petterson • Finn Skårderud • Ida Jessen • Dorthe
Jørgensen • David Grossman • Axel Honneth • Marilynne Robinson • Hartmut Rosa • James Wood • John
Gray • Patti Smith • Slavoj Žižek

Michael Bach Henriksen - Bjørg Tulinius

Bogen giver stemme til 18 tænksomme og inspirerende
interviewpersoner, som kommer med deres bud på,
hvor man kan finde glimt af tro, håb og fællesskab.
Bjørg Tulinius, født 1964, er exem.art. i filosofi og uddannet journalist. Tidligere redaktør ved DR, og mediechef på Aarhus Universitet. Siden 2015 journalist ved
Kristeligt Dagblad.
Michael Bach Henriksen, født 1974, er cand.mag. i litteraturhistorie og amerikanske studier. Tidligere underviser ved Aarhus Universitet. Foredragsholder og forfatter til flere bøger om amerikanske samfundsforhold.
Siden 2005 kulturredaktør ved Kristeligt Dagblad.
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Praktiske informationer for kirkehøjskoleaftener:
Program:
Fællesspisning kl. 18.00
Foredrag kl. 19.00
”Dagens Ret” inkl. et glas vin/en øl/en vand koster 100 kr.
Tilmelding
Man skal tilmelde sig arrangementet, hvis man ønsker at deltage i
Fællesspisningen – se tilmeldingsfristen ved omtalen af de enkelte
kirkehøjskoleaftener.
Hvis man kun ønsker at deltage i foredraget og samtalen, er tilmelding ikke
nødvendig, men vi ser det gerne, da vi så ved, hvor mange vi skal servere
kaffe for.
Tilmelding til Kordegnekontoret
på telefon 86 87 97 72 eller mail til: heea@km.dk.
Betaling ved indgangen
Man skal betale for fællesspisningen ved indgangen, kontant eller Mobile Pay.

Med venlig hilsen
Kirkehøjskoleudvalget
Kirsten Vase og Birthe Eiersted, Voel
Jytte Pedersen, Skorup - Tvilum
Majbritt Fabech, Lorens Hedelund, Inger Lise Svinth
og Anne-Marie Petersen, Gjern - Skannerup

Bliv lidt klogere
- deltag i kirkehøjskolen
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Foredrag om Pontoppidan og
"Lykke-Per"
Foredrag med Pontoppidan-ekspert Morten Dyssel, som forsker og underviser i tysk og europæisk litteratur- og identitetshistorie ved Københavns Universitet.
Pontoppidan er en af Danmarks største forfattere gennem tiden og var eminent til at spidde både samfundet
og tiden, han levede i. Lykke-Per er Pontoppidans hovedværk, og foredraget vil både fokusere på fortællingen om
den splittede Per, der har så svært ved at finde sin plads i
livet, men også på Henrik Pontoppidan som forfatter
og menneske.

oktober
Tirsdag d. 6.
kl. 19.00
okale
i Voel Sognel

Frihed er ikke gratis
Danmark er et fredeligt land, hvor vi i mange henseender tager friheden for
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.
I anledning af befrielsen vil seniorsergent og
Afghanistan-veteran Jesper Beck fortælle om
sit valg om at drage langt væk fra vores
breddegrader for at give sit bidrag til et folks
frihed.

selv kan skabe, og at vi skal bruge den kraft og kærlighed – udad. Et lille eksempel på det har vi set i behovet for og glæden over fællessangen – vi har sunget
som aldrig før – hver for sig og alligevel sammen.

maj 2021
Tirsdag d. 4.
kl. 19.00
okale
i Voel Sognel

Vi troede måske før, at vi skulle følge faste mønstre –
der har måske vist sig nye måder at organisere sig på.
Vi troede måske, at samfundet var i evig vækst – det
har vist sig, at mange på kort tid har mistet deres arbejde og økonomiske sikkerhed.

Vi falder alle i løbet af livet, men det er pinsens trøst
til os, at vi ikke står alene i livet, men rejses af både
det, der er lagt i os af livskraft, og af dem, der er omkring os.

Vi troede måske så meget om at bygge skel og sætte
grænser – nu ved vi, at vi er del af et globalt fællesskab, der skal stå sammen om at skabe et samfund
præget af tillid og samarbejde.

Det har vi alle erfaret gennem de seneste måneder –
sammen og hver for sig.

Vi er i den grad blevet mindet om, at livet er en gave,
der rækkes os, og at vi skal værne om det og hinanden
hver levet dag.

Vi troede måske før, at enhver var sin egen lykkes
smed – det har vist sig, at vi er dybt afhængige af hinandens ansvarlighed.

Tænk, hvad det ville betyde for vores liv med hinanden, hvis vi gav den tanke blot et halvt minut af vores
tid hver morgen fremover.

Vi troede måske før, at familieliv per naturlov var en
fortravlet affære – det viser sig måske, at vi nu prioriterer anderledes.
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ARRANGEMENTER
Friluftsgudstjeneste
Søndag d. 23. august
kl. 14.00
Bjaruphøjvej 4, 8600

Bjarup Ødekirke
Den idyllisk beliggende kirketomt efter middelalderens Bjarup Kirke ligger på en skovklædt bakke i i Linå
sogn tæt på det gamle sogneskel mellem Linå, Dallerup og Låsby sogn, lige nord for Bjarup Mose.
Kirketomten - en såkaldt ødekirke - er resterne fra en
af de mere end 400 kirker i Danmark, som ikke længere findes. Heraf henligger kun få - som Bjarup Kirke
- som fredet fortidsminde. De fleste ødekirker er derfor
i dag ubeskyttede. Mange ligger i dyrket ager, hvor de
med nutidens stærkt mekaniserede landbrug efterhånden er helt udslettet.

rup forud for middelalderens stenkirke vides ikke,
men at området også har været befolket også i forhistorisk tid før middelalderen og Bjarup Kirke vidner
mange fund fra lokalområdet tydeligt om. I Hesselskov kun 1 kilometer vest for Mollerup ligger også en
meget stor og smuk samling af gravhøje fra bronze- og
jernalderen.

De danske ødekirker stammer hovedsageligt fra middelalderens første århundreder, hvor især pestens
hærgen, misvækst og hungersnød lagde mange landdistrikter næsten øde og dermed uden understøttende menighed for kirken. Uden midler eller befolkning
til at drive middelalderens mange småkirker, brød
forfaldet hurtigt frem.

Der findes kun enkelte skriftlige oplysninger om Bjarup Kirke. I 1524 svaredes såkaldt "landehjælp", skat
som oftest blev benyttet til krigsførelse, på 8 mark,
samt at kirkens klokke 5 år senere blev afleveret til
Kong Frederik d. 1 for omsmeltning til kanoner til brug
under Svenskekrigen. Det må formodes, at kirken herefter kun havde en kort levetid og derfor næppe var i
brug ved reformationen 1536. Ved nedbrydningen af
Bjarup Kirke blev materialerne genanvendt i nabokirkerne i Dallerup og Linå samt i lokale gårdbyggerier.

Tilladelse eller mange gange direkte ordre til nedrivning blev som regel givet af kongen, og herefter stod
bygningsværkerne som regel kun i kort tid, inden de
værdifulde byggematerialer blev genbrugt privat eller
i andre kirker og spredt for alle vinde. Fra Randers-egnen ved vi for eksempel, at Kong Valdemar Atterdag
omkring 1350 gav ordre til nedrivning af ikke mindre
end 11 kirker - en handling som i nutiden kan synes
meget fjern.

Efter nedrivningen lå den gamle kirketomt upåagtet
hen. Kirketomten voksede til og på den omliggende ca.
60 x 60 meter store kirkegård, og på dens grave fik
træer og buske frit spil.

Bjarup Kirke var en lille, 25 x 14 meter stor katolsk
kirke, som formodes grundlagt engang i 1300-tallet. Et
lokalt sagn, gengivet i en rejsebeskrivelse dateret 21.
juni 1859 af den engelske forfatter Horace Marryat,
fortæller, at Bjarup Kirke blev opført af de tre fromme
søstre Linå, Dall og Bjara.

At Bjarup Kirke i dag stadig huskes skyldes tre forhold:
For det første fik stedet i 1915 fornyet opmærksomhed,
da forfatteren og digteren Tor Lange opsatte det mindekors i jern, som stadig ses ved de lave volde efter
kirketomten. Tor Lange (1851-1915) levede det meste
af sit liv i Rusland, men hans onkel ejede Kalbygård
ved Låsby. Korset bærer den latinske inskription: Tantus labor ne sit cassus - Lad dit værk ej lægges øde,
med reference til Jesus soning på korset.

For rigdomme efterladt af deres far, som var faldet i et
vikingeslag, havde de bekostet opførelsen af hele tre
kirker ved søen, Bjarup Mose, hvor Linå, Dallerup og
Bjarup ligger. Engang da de tre søstre sejlede over søen til kirkegang i Bjarup, tabte Bjara sin guldring i søen. Da hun opdagede tabet, nedkaldte hun en forbandelse over søen, hvorefter al søens vand forsvandt.
Fiskene lå sprællende tilbage, og i maven af en stor
karpe fandt hun ringen. Herefter trak vandet sig tilbage i søen. Søen kom sig dog aldrig helt over forbandelsen og tørrede derfor ind og groede til. Undergrunden
begyndte også at give efter og ødelagde Bjarup Kirke.

Det andet forhold, som igen bragte Bjarup Kirke frem i
bevidstheden, var gennemførelsen af fortidsmindefredningen i 1968, hvorved yderligere indgreb og beskadigelser forhindredes. Fredningen er sidenhen
fulgt op med en årlig tilbagevendende arealpleje af
området, som i dag varetages af Silkeborg Kommune.

Sandheden i sagnet lader vi stå usagt hen, men det er
under alle omstændigheder tankevækkende at koble
navnene på de tre søstre til de nuværende stednavne
Linå, Dallerup og Bjarup.

Endeligt har fredningen og plejen af området også betydet, at stedet nu igen indgår aktivt i det lokale åndsliv. Hvert år i august afholdes der således en lokal friluftsgudstjeneste på stedet.

Om der eventuelt har været en lille trækirke ved Bja6

VOEL
ARRANGEMENTER
INDRE MISSION
Juni
Torsdag d. 4.

19.30

Bibelkredse i hjemmene.

Torsdag d. 11.

19.30

Møde i missionshuset v/ fritidsforkynder Andreas Lind Pedersen, Viborg.

Torsdag d. 18.

19.30

Møde i missionshuset v/ Frida Skade, Voel. Emne: Yad va Lev.

19.30

Sommermøde hos Dorthea og Ejgil Nedergaard, Sørkelvej 117, Sminge.

Juli
Torsdag d. 2.
Den 4. - 16.

Bibelcamping i Lystruphave.

August
Den 1. - 7.

Seniorcamping i Skovgårde.

Onsdag d. 5.

Udflugt. Program kommer senere.

Tirsdag d. 18.

9.00

Rengøring i missionshuset.

Torsdag d. 20.

19.30

125 års jubilæumsfest i missionshuset v/ pens. missionær Villy Sørensen, Hammel.

Torsdag d. 27.

19.30

Bibelkredse i hjemmene.

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

GRAUBALLE INDRE MISSION
Juni
Onsdag d. 10.

Sommerudflugt (Program følger senere)

August
Onsdag d. 19.

19.30

Møde med Anne Marie Najbjerg, Vinderslev
Hos Lisbeth og Jens Chr. Haugaard, Grønbækvej 130
Kontakt: Jens Christian Haugaard, tlf. 26 91 78 88

NYT FRA MENIGHEDSRÅDENE
Menighedsrådsmøder
Dallerup i Sorringhus:
02.06 kl. 17.00
30.06 kl. 17.00
11.08 kl. 17.00

Svostrup på kroen:
10.06 kl. 09.00
12.08 kl. 09.00

Voel i sognelokalet:
10.06 kl. 19.00
12.08 kl. 19.00

Vikar for kirketjener søges til Svostrup Kirke
Svostrup Kirke mangler en vikar til lejlighedsvis at varetage jobbet som kirketjener ved gudstjenester
og kirkelige handlinger. Er det noget, der har interesse, og vil du høre mere, så ring til graver Ole Gade,
tlf: 8687 7279 eller kontaktperson Birgit Husted, tlf: 3056 7037, inden 15. juni. Jobbet er aflønnet.
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GUDSTJENESTER
Dato

Kirkeåret

Svostrup

Voel

Dallerup

1. juni
7. juni
9. juni

2. Pinsedag
Trinitatis

10.30 Friluftsgudstjeneste på Kunstcenter Silkeborg Bad
9.00 OK
10.30 OK
14.00 MF Sorringhus

14. juni
21. juni
28. juni

1. s. e. Trinitatis
2. s. e. Trinitatis
3. s. e. Trinitatis

5. juli
12. juli
19. juli
26. juli

4. s. e. Trinitatis
5. s. e. Trinitatis
6. s. e. Trinitatis
7. s. e. Trinitatis

2. august
9. august
11. august
16. august
23. august
29. august

8. s. e. Trinitatis
9. s. e. Trinitatis

10.30 OK

10. s. e. Trinitatis
11. s. e. Trinitatis

30. august

12. s. e. Trinitatis

9.00 OK
10.30 OK
14.00 Friluftsgudstjeneste ved Bjarup Ødekirke
9.30 KV Konfirm.
9.30 OK Konfirm.
11.00 KV Konfirm.
11.00 OK Konfirm.
10.00 KV Konfirm.
10.30 OK

6. sept.
13. sept.

13. s. e. Trinitatis
14. s. e. Trinitatis

9.00 AH
10.30 OK
9.00 AH

9.00 OK
10.30 KV
10.30 KV

10.30 KV
10.30 KV
9.00 OK

10.30 KV
9.30 KV Konfirm.
11.00 KV Konfirm.

9.00 OK
10.30 OK
14.00 OK Sorringhus

9.00 KV
10.30 OK

KV = Kirsten Vase · OK = Oliver Karst · MF = Majbritt Fabech · AH = Anja Heitmann

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.

