kirkebladet.nu 

Blad nr. 3 - Årgang 2

Kirkeblad
September - Oktober - November 2020

Geo - Om livet før, under og efter kræft
Komikeren Geo har været ramt af kræft to gange. Det er der kommet en
yderst tankevækkende fortælling ud af - som tilmed er hylende morsom.
I showet kommer publikum helt tæt på Geos oplevelser af sygdommen,
hospitalsvæsenet, hans dårlige samvittighed over for sin familie og
tanker om liv og død.
Kom med til en livsbekræftende aften
med masser af grin og måske et par tårer
i Voel Forsamlingshus
tirsdag d. 27. oktober kl. 19.00.
Entre: 100 kr.
Billetter købes via link på www.svoda.dk
eller Voel Kirkes Facebookside.
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PRÆSTERNE HAR ORDET
v. Oliver Karst

Der er valg, og det er vigtigt
Mens jeg skriver disse linjer, er vi i kirken i fuld gang
med at forberede det menighedsrådsvalg, som snart
skal finde sted (se omtale side 12), men vi mangler
fortsat kandidater i alle tre sogne – Svostrup, Voel og
Dallerup.

ne ville indføre menighedsråd, der skulle assistere
dem i en dagligdag, hvor alt ansvar for kirken var lagt
over på præsten.
Interessen var dog ikke særligt stor, og derfor kom de
tidlige råd aldrig rigtig i gang, men i 1903 skete der
noget.

Fra min fars tid som præst har jeg selv stærke minder
om fyldte sognelokaler til valgaften og endda flere
kampvalg, hvor man var spændt på, hvem der skulle
tegne det nye menighedsråd.

Kirkeminister I.C. Christensen fik det år indført en
lov, der påbød, at alle kirker skulle have et menighedsråd for at sikre en lokal forankring, således at
kirke og stat undgik at blive skilt ad, som det ellers
var på tale. Derfor skulle der være valg, og det første
menighedsrådsvalg i 1903 efter den nye lov var bl.a.
også det første valg, hvor kvinder fik lov at stemme,
selvom de først fik stemmeret til Folketinget i 1915.

Grøn er ens barndomsdal vel altid, sidder du måske
og tænker, men nej, jeg var i min mors billedarkiver,
og den er god nok – menighedsrådsvalget var et tilløbsstykke.
Desværre er vi ikke helt der længere. Folks hverdag er
blevet fyldt med flere forskellige gøremål og tilbud i
dagligdagen, hvor det at sidde i et menighedsråd måske ikke står først i rækken af ting, man prioriterer.

Menighedsrådenes opgaver tog nu fart, og siden denne tid har rådet haft ansvaret for kirkens bygninger
og dens ansatte med undtagelse af præsterne, som er
ansat af kirkeministeriet.

Og det er ærgerligt.

At være medlem af et menighedsråd er dermed ikke
kun et ansvarsfuldt hverv – det er faktisk også spændende og hyggeligt, fordi man bliver en del af et
stærkt fællesskab, når man mødes i rådet én gang om
måneden, hvor der skal tages mange vigtige beslutninger.

For at være med til at styre kirkens økonomi og dagligdag er utroligt vigtigt. Din lokale kirke er ikke alene
et sted for glædelige begivenheder, og et sted, hvor
man kan finde styrke og trøst – den er også arbejdsgiver for graverne, kirketjenerne, organisterne og kirkesangerne og er herudover en meget stor udbyder af
kultur i de enkelte sogne. Derfor har den også brug for
medlemmer, der vil komme med indspark til, hvordan alt dette skal forvaltes.

Selvom du måske ikke tænker over det til hverdag, så
er Folkekirken altid relevant. Ikke kun pga. dens mange arrangementer og gudstjenester, men også fordi
den sikrer et kulturelt bånd danskerne imellem, som
ikke kan overvurderes, og som vi først ville mærke
betydningen af, hvis det lige pludselig ikke var der
mere.

Sådan var det ikke, da menighedsrådene første gang
introduceredes. Dette skete kort efter grundlovens
indførelse i 1849, og her var det valgfrit, om præster-

Kirketjenervikar søges
Både Svostrup Kirke og Voel Kirke mangler en vikar til lejlighedsvis
at afløse som kirketjener ved gudstjenester og enkelte andre kirkelige
handlinger (cirka 3 timer pr. tjeneste). Sammenlagt drejer det sig om 5-8 gange
om året. Jobbet aflønnes ifølge aftale.
Er det noget, der har interesse, og vil du høre mere, så ring til graver Ole Gade tlf. 8687 7279,
graver Helle Gade tlf. 8685 3651 eller kontaktperson Birgit Husted tlf. 3056 7037.
Vi hører gerne fra dig inden d. 1. oktober.
Ring også, hvis du kun er interesseret i jobbet ved den ene kirke.
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single-udgivelse og to fuldlængde albums.
Det sidste album, Closer Together, udgav de
i september 2019 og fik fem stjerner med
på vejen af GAFFA, som havde følgende at sige:
"Man er ikke i tvivl om, at man er blevet berørt af
storhed, skønhed og stemningsfuldt moderne
folk."

Traditionen tro skulle Voel Byfest være afholdt
i begyndelsen af september, og den skulle sættes i gang med koncert i Voel Kirke. Byfesten er
aflyst, men kirken åbner alligevel dørene for en
intim koncert med orkesteret Northern Assembly, som spiller moderne sangskriver-pop. Deres lyriske univers kredser omkring de store
emner: håb, nåde, død, fred og tilgivelse. Orkesteret har spillet flere Danmarksturnéer både
på spillesteder, i musikhuse og i kirker og har
gentagne gange optrådt på festivaler som
Smukfest, Tønder og SPOT.

Glæd dig til en unik intimkoncert og skynd dig
at købe billetter på www.svoda.dk.
Hvis retningslinjerne tillader det, er det muligt, at
flere billetter sættes til salg få dage før koncerten.
Billetprisen er 125 kr.

Torsdag d. 3. september
kl. 19.00 i Voel Kirke

Northern Assembly har adskillige udgivelser
bag sig, bl.a. en årligt tilbagevendende jule-

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. betales kontant ved indgangen.
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Onsdag d. 9. se ringhus
or
kl. 19.00 på S

ARRANGEMENTER
KIRKEHØJSKOLE
Fællesskabet, tro og den gode nation

sundhedsmæssigt kaos. Det siger noget om, at vi er dybt
forbundet til hinanden på mange planer.

At være muslim i Danmark
– en sekulær stat på et kristent grundlag.

Oplægget vil reflektere over fællesskabets kraft, og hvad
en god nation indebærer – samtidig med hvordan man oplever dét som dansk muslim i Danmark.

Torsdag d. 10. september
i Gjern Sognehus

Naveed Baig har pakistansk baggrund, og han har altid 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.

Tilmeldingsfrist d. 7. september
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.

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.

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

Naveed underviser i sjælesorg på Oslo Universitet, hvor han også skriver en Ph.d.
Naveed Baig

Fornuft og mysterium

Han er desuden en meget efterspurgt foredragsholder.

Praktisk info om kirkehøjskole:

Torsdag d. 19. november
i Gjern Sognehus

Fællesspisning kl. 18.00
Foredrag kl. 19.00
Tilmelding
til Kordegnekontoret på telefon 86 87 97 72
eller mail til: heea@km.dk.
Betaling ved indgangen
Pris for spisning: 100 kr.
Man skal betale for fællesspisningen ved indgangen, kontant eller Mobile Pay.

Tilmeldingsfrist d. 16. november
"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 oplysninSøren Ulrik Thomsen
gen? Konservativt at ville bevare kirken og på samme tid
progressivt arbejde for konstant at forbedre menneskets vilkår i verden?

ling i ni år, RYSTET SPEJL. Udgivelsen markerede hans 30
års forfatterjubilæum. I 2016 udkom EN HÅRNÅL KLEMT
INDE BAG PANELET, der indeholder tekster, som genremæssigt går fra det essayistiske reflekterende til erindringshistorier og prosadigte.

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 digtsam-

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.
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Kan tro flytte bjerge?
Foredrag ved Niels Christian Hvidt, dr.theol., professor i eksistentiel og åndelig omsorg på Sundhedsvidenskab på SDU
Forholdet mellem tro og helbred har været et relativt
overset emne i den danske sundhedsfaglige forskning. I de fleste kulturer har der imidlertid været en
afgørende forbindelse mellem tro og helbred med fokus på sammenhængen mellem krop, psyke og sjæl.

Tirsdag d. 24. september
kl. 19.00
i Voel Forsamlingshus

Foredraget bygger på ti års dansk grundforskning indenfor feltet, som Hvidt har været initiator og leder
af. Han redegør for resultater fra Danmark og udland,
der viser, at tro flytter bjerge i den forstand, at mennesker med en trospraksis har en lavere sygdomsrisiko, lever længere og har flere ressourcer at trække
på under krise.

Foredraget vil belyse følgende spørgsmål:
1. Hvad ved vi om sammenhængen mellem tro og
helbred?

Dernæst fokuserer han på det omvendte forhold, at
bjerge flytter troen i den forstand, at der er få ting, der
får danskere til at tænke over eksistentielle forhold,
som netop et sygdoms- eller krisebjerg kan gøre det. I
Danmark er meget få religiøst aktive, og religion spiller
en mindre rolle i menneskers hverdagsliv, men over
70 % af befolkningen kalder
sig alligevel ”troende”, en
“hviletro”, der kan accentueres ved sygdom.

2. Hvordan kan vi blive bedre til at inddrage danske
patienter gennem et fokus på deres mange eksistentielle og åndelige behov?
3. Kan dette fokus øge patienternes symptomoplevelse, livskvalitet og tilfredshed med behandlingen?
4. Kan det øge arbejdsglæden og livskvaliteten hos
behandlere?
Fri entré.

Niels Christian Hvidt

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. Fri entré.
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Tirsdag d. 6.
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Ny kunstcafé i Voel
Truede dyrearter i fortælling og billeder
Den unge kunstner Maya Trinkjær sætter med sine
tegninger fokus på truede dyrearter og vil i vores nye
café fortælle om, hvorfor hun har valgt netop denne
kunstart.
Caféen vil foregå i Voel Sognelokale tirsdag d. 20. oktober kl. 14.00-16.00.
Vi vil indtil videre introducere kunsten i denne café
én gang i efteråret og én gang i foråret. Det er gratis at
deltage og alle er velkomne.

Fagre nye
genetiske verden

Skulle andre have lyst til at præsentere deres kunst,
kan de rette henvendelse til organist Anne Mette
Biehe, som er initiativtager og tovholder.

Foredrag ved Jacob Giehm Mikkelsen, professor
på Aalborg Universitet og medlem af Etisk Råd.

Tirsdag
d. 20. oktober
kl. 14.00
i Voel
Sognelokale

De første genredigerede babyer blev født i 2018,
skabt ved brug af den revolutionerende nye
genteknologi CRISPR. Metoden gør det muligt at
redigere ikke bare i menneskets arvemasse,
men også i planter, dyr og sygdomsfremkaldende mikroorganismer.
Mulighederne for nye genetiske sygdomsbehandlinger er uanede, ligesom CRISPR kan bane vejen for udvikling af bæredygtige fødevarer,
bekæmpelse af multiresistente bakterier og
nye kontroversielle metoder til sygdomsbekæmpelse i den tredje verden.
Tag med på rejse ind i vores fælles genetiske
fremtid, når Jacob Giehm Mikkelsen deler sin
begejstring og bekymring for den fagre nye genetiske verden.
Fri entré.

Mandag d. 26. oktober
kl. 19.00
på Sorringhus

Julekoret starter igen
Torsdag d. 22. oktober kl. 19 - 21.30
starter julekoret igen. Vi øver hver
torsdag frem til d. 3. december, hvor vi
synger ved gudstjenesten De Ni
Læsninger i Voel Kirke.
Koret er for alle, det er gratis at deltage
- mød bare op i Voel Sognelokale.
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Lørdag
d. 31. oktober
kl. 16.00
i Dallerup
Kirke

Matiné

Musikere:

Kom og hør en koncert med orgelmusik og sang for mezzosopran.

Anders Gaden, organist og kantor ved
Helligåndskirken i Aarhus

Musikken er bl.a. engelsk orgelmusik
og lieder af Edward Elgar, som har
skrevet en romantisk sangcyklus, der
hedder Sea Pictures.

Anne Mette Biehe, sanger og organist
ved Svostrup, Voel og Dallerup kirker.
Else Bjørnvig, pianist, uddannet ved
Jysk Musikkonservatorium.
Vel mødt til matiné - en helt gratis oplevelse.

13 år på ris og karry!

Rejsen

Hvad får et ganske alminTirsdag
deligt lærerpar til at rejse
d. 3. november
til Østen med en lille
kl. 14.00
dreng? Og hvad skulle de
på Grauballelund
derude? Hvordan var det
at bo under SÅ fremmede
forhold? Og hvordan gik det til, at de havnede i Sorring?

Teater Spektaklo
laver dukketeater
på Sorringhus
Han kan ikke være der
mere. Han løber skrigende rundt med et sværd i
hånden og råber, at røverne skal komme frem.
Så begynder han at gå.

Filip og Inger Engsig-Karup fra Sorring rejste i 1982 til
Bangladesh, lærte sig sproget, kom til at elske ris og
karry, overlevede jordskælv, røvere og oversvømmelser, byggede skoler og kirker og måtte sende børnene
på kostskole i Nepal. Hvordan kunne de dog gøre det?

Søndag
d. 8. nov
ember
kl. 16.00
på Sorrin
ghus

Vi følger drengen Birk, der - efter at have mistet alt prøver at genfinde sig selv. I sin søgen møder han krigen, han lærer at kæmpe og bliver taget som slave.
Han møder en pige, oplever musikken og opdager, at
der også er andet i livet end bare at overleve.

Det fortæller Filip om på Grauballelund.
Alle er velkomne. Kaffe/kage: 25 kr.

Det er en fortælling om, hvordan de danske kimbrere
tog rejsen ned gennem Europa i år 117 f. Kr. og om deres møde med andre mennesker og kulturer.

Arrangører: Aktivitetscenter Grauballelund og
Svostrup Menighedsråd

En familieforestilling for alle fra 8-104 år.
Forstillingen varer 45 min. Fri entré.
Dukkefører: Jakob Kirkegaard
Forfatter: Sven Ørnø
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Adventsfest
i Toustrup
Forsamlingshus
”Julens glæde – og grin…”
Julen har sine store dybder bundet op af fine
traditioner og glæder, der på mange måder binder mennesker sammen. Men julen har også sit
smil og en egen humor.

Anders Bonde er provst i Favrskov,
sognepræst og bonde.

Anders Bonde vil causere over julens
dybder og smil i en munter form, der
undervejs vil efterlade noget til eftertanken. Inspirationen henter han
fra den landbokultur, han selv er
rundet af, og hvor familietraditionerne ikke mindst ind under jul spiller en
stor rolle.

Fredag d. 4. december
kl. 14.00
i Toustrup Forsamlingshus

Gratis kaffebord!

mber
. 10. dece
d
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i Svostru

Simone synger julen ind

Fælles julekoncert for Svostrup-Voel-Dallerup sogne
Oplev Simone, en af Danmarks dygtigste sangerinder, ved en bevægende og
stemningsfyldt julekoncert akkompagneret af pianist Christian Kruse.
Simone smeltede som 12-årig alles hjerter, da hun vandt tv-talentshowet "Scenen er din" med Disney-sangen "Vindens farver". Siden da har hun deltaget
tre gange i Dansk Melodi Grand Prix og solgt over 300.000 cd'er.
Ved koncerten synger Simone nogle af julens dejligste salmer og sange
med en stemme, der kryber helt ind under huden.
Dørene åbnes kl. 18.30
Billetter á 75 kr. kan fra d. 1. oktober købes på www.svoda.dk
eller hos Inger Pedersen tlf. 42 19 43 86.
Evt. resterende billetter sælges i døren.
Hvis Covid-19 retningslinjerne tillader det, er det muligt, at flere billetter
sættes til salg få dage før koncerten.
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UD med KIRKEN
Oplevelser med og tanker omkring sognets
nye hjælpetjeneste ”UD med KIRKEN”
Den 22/5-2020 startede vi ud med den første hjælpeeftermiddag. Vi startede klokken 15.30, hvor vi frivillige mødtes ved Grauballelund, hvorefter vi kørte
ud til de medborgere, som havde efterspurgt vores
hjælp. Det har bl.a. været rensning af tagrender og flisearealer, hjælp til bilvask, kørsel til genbrugsplads
og havearbejde.
Vi kommer ud til nogle medmennesker, som bliver
rigtig glade og taknemmelige for vores hjælp og besøg. Vi slutter dagen cirka klokken 18, hvorefter vi
kører til Sorringhus, hvor det frivillige team samles
til aftensmad og hyggeligt samvær. Vi har en hjælpeeftermiddag pr. måned.

ver i dit hus eller have mm, som du har svært ved at
klare selv, så henvend dig blot til sognepræsterne Oliver Karst eller Kirsten Vase.

Man kunne måske få den tanke, at sådan en hjælpetjeneste kunne blive misbrugt. Men ud fra de oplevelser vi har haft med ”UD med KIRKEN”, er det absolut
ikke noget, vi har oplevet. De mennesker, der efterspørger vores hjælp, har virkelig et behov.

Har du lyst til at give en hjælpende hånd til et af dine
medmennesker her i sognene, så henvend dig til én
af dem. Det er meget givende at hjælpe andre medmennesker, og vi har et rigtig godt fællesskab her i
hjælpeteamet.

Til slut vil jeg blot nævne, at hvis du har nogle opga-

Jens Christian Haugaard

NYT FRA KIRKEGÅRDENE

Graverne ved Dallerup Kirke
Nu må det være på sin plads at skrive om graverne
ved Dallerup Kirke, for der er nye folk på posten.

ret ansat ved Dallerup Kirke i 25 år. Han kom i den
lokale Midtjyllands Avis den 30. juni af samme
grund. Vi fejrede ham i en mindre forsamling af medarbejdere, Kristens familie og menighedsrådsmedlemmer. Et særligt øjeblik var det at præsentere Kristen for en ny græsslåmaskine, som netop er indkøbt,
og som han fik lov at indvi. Derudover vil Kristen
runde endnu et hjørne i løbet af september, hvor han
fylder 70. Vi ønsker tillykke med begge anledninger.

Katrine Nielsen er graver, men da hun er gået på barsel fra midten af maj, skulle vi finde afløsere for hende. Katrine har nu født en søn og er på barsel til udgangen af november og sandsynligvis længere.
Steven G. Jensen er ansat til at varetage kirketjenesten og de administrative opgaver i forbindelse med
barselsperioden. Derudover indgår han i gravernes
andre opgaver, så vidt der er tid til det. Han er ansat et
par dage om ugen i gennemsnit. Han har lidt kendskab til vores kirke, idet han tidligere har hjulpet os
ved særlige opgaver. Det er ham, der som hovedregel
vil tage telefonen.

Knud Erik Madsen er nabo til Kristen, og han har også lovet at tage en bid af arbejdet i barselsperioden,
idet han og Kristen kan følges ad fra Ry og arbejde ved
kirkegården et par dage om ugen.
De tre mænd, der nu udgør graverteamet ved Dallerup Kirke er alle i pensionsalderen, så vi har virkelig
scoret ”det grå guld”.

Kristen Sørensen er allerede gravermedhjælper på
deltid. Kristen har lovet at tage en dags arbejde mere
om ugen i Katrines barselsperiode. Han har desuden
rundet et hjørne i fin stil, idet han pr. 1. juli havde væ-

Inger Engsig-Karup
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Opdatering af præstetavler i Svostrup Kirke
I flere år har menighedsrådet været
bekendt med et par stavefejl på præstetavlerne, og at der tilbage i tiden
manglede et navn og et par provstetitler. I det hele taget manglede vi
også at tilføje de nyeste navne og
årstal fra sammenlægningen med
Voel og ikke mindst fra den seneste
sammenlægning af Svostrup, Voel
og Dallerup sogne til ét pastorat.
I efteråret tog vi hånd om problemet.
Hvordan angriber man så sådan en
sag? Ikke ret mange husker jo navne
og data på præsterne i de første 400
år, som præstetavlerne dækker. Det
går bedre med de sidste 70 år.
Oppe på loftet bag tårnuret står de
gamle tavler, som hang inde i kirkerummet frem til restaureringen af
kirken i 2006. De gamle tavler var heller ikke uden
fejl.

lige kilder. For at få plads til de nye navne har vi udvidet med en ekstra tavle.
Som man kan se på tavlerne, var det ”Kongelige resolutioner”, der skulle til ved sammenlægningen med
Gødvad Sogn i 1938 og igen ved sammenlægningen
med Voel Sogn i 1991. Ved sammenlægningen med
Dallerup i 2017 havde biskoppen over Aarhus Stift
fået bemyndigelse til at oprette det nye SvostrupVoel-Dallerup Pastorat.

I Grønbæk Kirke hænger de gamle tavler, som dækker
perioden fra Reformationen i 1536 og frem til adskillelsen af Grønbæk og Svostrup sogne i 1938. Endvidere findes der på nettet et digert værk ”Wibergs præstetavler”, som omhandler stort set alle præster i
Danmark fra Reformationen til i dag. Så der rådes
over et stort og godt materiale.

Med disse rettelser og tilføjelser håber vi, at præstetavlerne rækker betydeligt ind i fremtiden.		
			

På denne måde kom de første 400 år på plads. De sidste 70 år er mere efter hukommelsen, og hvad vi selv
i menighedsrådet og provstiet har liggende af skrift-

Kirkeværge Hans Pedersen

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.
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Menighedsrådsvalg 2020
Der er menighedsrådsvalg i år. Og for første gang efter
en ny valglov, hvor det nye menighedsråd kan vælges
på en valgforsamling, der svarer til en generalforsamling.

Orienteringsmøder
Forud for selve valget skal vi have orienteringsmøder
i de enkelte sogne, som vi også tidligere har skrevet
om. Det er også nævnt på hjemmesiden www.svoda.
dk. Disse møder har været udskudt to gange, men nu
foregår de netop som dette blad udkommer, nemlig
klokken 19 følgende steder og datoer:

18. 8. i Svostrup på Grauballelund
19. 8. i Dallerup på Sorringhus
På valgforsamlingerne vil der være en kort orientering om menighedsrådets arbejde både i den forgangne periode og planer for den nye periode. Du kan stille spørgsmål og være i debat med menighedsrådet, og
så følger præsentation af kandidater til det nye menighedsråd og spørgsmål til dem, inden selve valget
finder sted. Det er her, du skal overveje, om det er en
opgave for dig, eller om du kender en, du kunne opfordre til det arbejde. Det er godt for menighedsrådet at
have en fornemmelse inden møderne, om der er kandidater, der vil stille op. Snak med et medlem af det
nuværende råd om opgaverne. Der er nok at lave, og
det er et godt arbejdsfællesskab.

20. 8. i Voel sognelokalet

Valgforsamlinger
Valgforsamlingernes tider har der - som med så meget andet i år - været usikkerhed om, men de kommer
til at ligge, hvor de har været planlagt fra starten. De
mødetider er også sat på hjemmesiden svoda.dk, og
de ligger som følger:

15. 9. i Dallerup på Sorringhus
16. 9. i Svostrup på Grauballelund

I Svostrup og Voel har man valgt at fortsætte med to
års valgperiode, som der har været de senere år,
mens Dallerup har fastholdt den tidligere model
med fire års valgperiode.

17. 9. i Voel i sognelokalet
Alle møderne afholdes klokken 19.00.

Kommende menighedsrådsmøder:
Dallerup i Sorringhus:

Svostrup på kroen:

Voel i sognelokalet:

8/9 kl. 17.00

9/9 kl. 09.00

9/9 kl. 19.00

6/10 kl. 17.00

6/10 kl. 09.00

7/10 kl. 19.00

3/11 kl. 17.00

11/11 kl. 09.00

4/11 kl. 19.00
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Et MR-medlem fortæller ...
Hvorfor er kirken
vigtig for dig?

Til september 2020 er der valg til menighedsrådene
landet over. I Voel Kirke sker der en større udskiftning
af menighedsrådet, og kirkebladet har interviewet
Jonna Lysdal Damgaard, 39 år, der har siddet i menighedsrådet siden 2016, om hvad der fik hende til at
engagere sig i Voel Kirkes menighedsråd.

Folkekirken er for alle –
den er ikke fordømmende i
en bestemt retning, og den
Jonna Lysdal
giver plads til alle – uanset
om man kommer til alle
aktiviteter eller kun til højtiderne. Kirken er også et
sted, hvor jeg og andre kan komme uden at skulle
præstere. Man kan komme, som man er. Ikke fordi
man er god til håndbold, klaver eller andet. Man kan
komme med de evner og interesser, man har, og være
en del af de fællesskaber, der er.

Hvad fik dig til at stille op til menighedsrådet i Voel?
Det var nok tanken om, at jeg kunne være med til at
påvirke kirken i lokalsamfundet til noget, som jeg også synes har værdi, der i første omgang fangede min
nysgerrighed. Jeg har selv som barn oplevet glæde
ved at deltage i kirkelige aktiviteter, og jeg har været
frivillig i kirkelige foreninger. Derigennem har jeg erfaret, at kirken kan bidrage med fællesskab for mange
målgrupper. Det vil jeg gerne give videre til mine
børn, men jeg vil også gerne være med til at skabe
samme erfaring for mange andre. Kirken er jo en
stærk medspiller i et lille lokalsamfund som Voel og
kan være med til at skabe sammenhængskraft for
mange målgrupper. Eksempelvis da vi arrangerede
en familiejulekoncert i december og samarbejdede
med Brugsen om at deltagerne kunne gå direkte til
juletræstænding efterfølgende.

Hvad har du været særligt glad for i menighedsrådet?
Vi har haft nogle hyggelige møder. Det har været en
god gruppe, og vi har haft et godt samarbejde. Jeg har
bl.a. siddet med i aktivitetsudvalget, og jeg synes, det
er spændende at sidde med i den proces, hvor vi skaber muligheder for, at der sker noget i vores by.

Hvad har været udfordrende?
Bureakratiet! Jeg er nok lidt utålmodigt anlagt, og Folkekirken er ikke den letteste dansepartner, fordi de
mindste ting skal omkring forskellige instanser, inden der bliver besluttet noget. Det kan godt udfordre
en person som mig.

Hvordan har du fået interessen for at
engagere dig i kirkens liv og menighedsrådets arbejde?

Hvad håber du, der sker i Voel Kirke inden
for de næste fem år?

Jeg har været aktiv i kirkelige foreninger hele mit liv,
men jeg har ikke haft forståelsen for det, der ligger
bagved aktiviteterne – som eksempelvis menighedsrådet, der er med til at sætte rammerne for at forskellige aktiviteter kan foregå. Ved at indgå i menighedsrådet fik jeg mulighed for at se, hvordan ting starter
op, og systemet, der ligger bag.

Jeg håber, at der fortsat vil være godt gang i de nuværende tiltag. At de tre kirker i pastoratet samarbejder
og lægger hus til de forskellige ting i det opland, de er
en del af - uanset om man er ung og til alternative
gudstjenesteformer, eller man er ældre og mere til
det klassiske.

Jeg fik jo hurtigt den erfaring, at de forskellige medlemmer af menighedsrådet kom fra mange forskellige dele af kirkelivet og bød ind med forskellige kompetencer, så det, jeg var uerfaren i, var der en anden,
som kunne udfylde. Man behøver ikke komme fra en
bestemt kirkekultur for at engagere sig – faktisk er alsidighed en kæmpe styrke i Folkekirken.

Personligt håber jeg desuden, at der fortsat er fokus
på at skabe noget for børn og familier, så man får
skabt en interesse og fortrolighed med kirken, som
man kan bære med sig senere hen. Det er dejligt, at
kirken i Voel bakker op om børneklubben, Klub K, og
at præsterne deltager aktivt engang imellem.
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VOEL INDRE MISSION
September
Torsdag 3.

19.30

Møde i missionshuset v/ Promissio.

Torsdag 10.

19.30

Sangaften i missionshuset

Torsdag 17.

19.30

Høstfest i missionshuset med fællesspisning.
Tale v/ pastor emer. Ole Larsen, Aarhus

Torsdag 24.

19.30

Møde i missionshuset v/ pens. rejsesekretær Arne Olesen, Fredericia.

Torsdag 1.

19.30

Bibelkredse i hjemmene

Torsdag 8.

19.30

Møde i missionshuset v/regionsleder Hilbert Dam, Løsning.

Torsdag 22.

19.30

Møde i missionshuset v/ pastor emer. Esper Thidemann, Hasle.

Torsdag 29.

19.30

Møde i missionshuset v/ diakonikonsulent Margit Ahlefeldt Simonsen, Ans.

Torsdag 5.

19.30

Bibelkredse i hjemmene.

Torsdag 12.

19.30

Møde i missionshuset v/ Johannes Cramer, Virklund.

Torsdag 19.

19.30

Møde i missionshuset v/ pendlermissionær i BDM,
Knud Elmo Knudsen, Christiansfeld.

Torsdag 26.

19.30

Adventsmøde i missionshuset v/ pens. missionær Villy Sørensen, Hammel.

Oktober

November

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

GRAUBALLE INDRE MISSION
September
Onsdag 23.

19.30

Møde med sognepræst Oliver Karst, Dallerup
Hos Karen og Stig Knudsen, Højagervej 26, Them

Oktober
Onsdag 21.

19.30

Møde med sognepræst Jens-Peter Garne, Ikast
Hos Anne Lise og Erik Myhre, Allinggårdsvej 33A

November
Onsdag 18.

19.30

Møde med Villy Sørensen, Hammel. Hos Inger Olsen, Solsortevej 29 st.tv
Kontakt: Jens Christian Haugaard, tlf. 26 91 78 88
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AKTIVITETSKALENDER
Hvornår?

Hvad?

Sted

Se omtale

3. kl. 19.00

Koncert med Northern Assembly

Voel Kirke

Side 4

9. kl. 19.00

Foredrag med Lone Vesterdal

Sorringhus

Side 4

10. kl. 18.00

Kirkehøjskole v. Naveed Baig

Gjern sognehus

Side 5

15. kl. 19.00

Valgforsamling

Sorringhus

Side 12

16. kl. 19.00

Valgforsamling

Grauballelund

Side 12

17. kl. 19.00

Valgforsamling

Voel Sognelokale

Side 12

22. kl. 14.00

Syng med os

Sorringhus

-

22. kl. 14.00

Sangeftermiddag

Voel Sognelokale

-

24. kl. 19.00

Foredrag: Kan tro flytte bjerge?

Voel Forsamlingshus

Side 6

6. kl. 19.00

Foredrag om Pontoppidan og Lykke-Per

Voel Sognelokale

Side 6

14. kl. 17.00

Sang i tusmørket

Sorringhus

-

20. kl. 10.00

Morgensang

Grauballelund

-

20. kl. 1.00

Kunstcafé m. Maya Trinkjær

Voel Sognelokale

Side 7

26. kl. 19.00

Foredrag: Fagre nye genetiske verden

Sorringhus

Side 7

27. kl. 14.00

Syng med os

Sorringhus

-

27. kl. 19.00

Geo - Om livet før, under og efter kræft

Voel Forsamlingshus

Forsiden

31. kl. 16.00

Matiné koncert

Dallerup Kirke

Side 8

3. kl. 14.00

Foredrag: 13 år på ris og karry

Grauballelund

Side 8

4. kl. 17.00

Sang i tusmørket

Sorringhus

-

8. kl. 16.00

Dukketeater: Rejsen

Sorringhus

Side 8

19. kl. 18.00

Kirkehøjskole v. Søren Ulrik Thomsen

Gjern sognehus

Side 5

24. kl. 14.00

Syng med os

Sorringhus

-

24. kl. 14.00

Sangeftermiddag

Voel Sognelokale

-

1. kl. 14.00

Syng med os

Sorringhus

-

4. kl. 14.00

Adventsfest

Toustrup Forsamlingshus

Side 9

10. kl. 19.30

Julekoncert med Simone

Svostrup Kirke

Side 9

September

Oktober

November

December
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GUDSTJENESTER
Dato

Kirkeåret

Svostrup

Voel

23. august
29. august

11. s.e. Trin.

30. august

12. s.e. Trin.

14.00 Friluftsgudstjeneste ved Bjarup Ødekirke, Bjaruphøjvej 4
9.30 Konfirmation
9.30 Konfirmation
11.00 Konfirmation
11.00 Konfirmation
10.00 Konfirmation
10.30 OK

6. september

13. s.e. Trin.

10.30 KV

9.00 KV, Høstgudstj.
Brunch, sognelokalet

8. september
13. september

Dallerup

14.00 Sorringhus
14. s.e. Trin.

20. september 15. s.e. Trin.
24. september

9.30 Konfirmation
11.00 Konfirmation
14.00 KV, Høstgudstj.
Kaffe, Grauballelund
17.30 Spaghetti
(Svostrup Kro)

10.30 OK, Høstgudstj.
9.00 KV

27. september

16. s.e. Trin.

9.00 OK

4. oktober
11. oktober
13. oktober

17. s.e. Trin.
18. s.e. Trin.

9.00 KV

18. oktober
22. oktober

19. s.e. Trin.

10.30 KV

25. oktober

20. s.e. Trin.

9.00 OK

1. november
8. november
10. november

Alle Helgen
20. s.e. Trin.

10.30 KV

9.00 KV
10.30 OK

15. november
19. november

20. s.e. Trin.

10.30 KV

9.00 KV
17.30 Spaghetti
(Forsamlingshuset)

22. november
29. november

Sidste s. i kirkeår.
1. s. i Advent

9.00 OK

10.30 KV
9.00 KV

17.30 Spaghetti
(Sorringhus)
10.30 OK

10.30 KV

3. december

10.30 KV
9.00 KV
14.00 Sorringhus

16.00 KV
9.00 OK
14.00 Sorringhus

10.30 OK
9.00 KV

19.00 KV,
Ni læsninger
med julekoret
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.

