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Simone synger julen ind
Torsdag d. 10. december
kl. 19.30
i Svostrup Kirke
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.
Hvis Covid-19 retningslinjerne tillader det,
er det muligt, at flere billetter sættes
til salg få dage før koncerten.

Svostrup-Voel-Dallerup Pastorat

www.svoda.dk
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Dallerup Kirke
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Graver
Ole Gade
Tlf. 86 87 72 79
graversvostrupkirke@mail.dk
Fridag: Mandag

Graver
Helle Gade
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gravervoelkirke@mail.dk
Fridag: Mandag

Graver (barselsvikar)
Steven G. Jensen
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dallerupkirke@gmail.com
Fridag: Mandag

Gravermedhjælper
Pernille S. J. Nielsen
Tlf. 40 67 30 27

Gravermedhjælper
Pernille S. J. Nielsen
Tlf. 40 67 30 27

Gravermedhjælper
Kristen Sørensen
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Kirkesanger Lorna
Caroline Sørensen
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lorna@latterly.dk

Kirkesanger Lorna
Caroline Sørensen
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Kirkesanger
Karin Sjöholm
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menighedsrådet
Bente Holst (afgår 28/11)
Dalsgårdevej 24, 8600
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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 Frost Vase

Det indre livskompas
Midt i en tid med mange ord om og megen fordømmelse af krænkelser, magtmisbrug og sexisme kunne
det måske være velgørende at lade digteren Nis Petersen få spalteplads med sin tilgang til livet – også
når det trængte til en justering.

Ja - vi ved nok alle, at det eneste, der opnås i forargelsens opblussen, er udstilling af den andens fejl, og så
går livet ellers videre i sin skæve gang.
Der er absolut behov for en justering af krænkende
adfærd, men den nås kun, hvis vi ændrer i fællesskab
med hinanden og fortsat bevarer fundamentet, der
hviler på de værdier, hvor tilgivelse og nåde findes.

Nis Petersen boede i Laven en stor del af sit liv og var
en urolig sjæl, der ofte var på farten. Han færdiggjorde sin roman Spildt mælk på Færøerne, og her lagde
han mærke til, at store skibe ofte sejlede ind i en
fjord, hvor de krydsede frem og tilbage i timevis. Han
fik at vide, at skibene indstillede og fejlrettede deres
kompas, for fjorden, som var omgivet af fjelde, udgjorde en beskyttelse imod udefra kommende forstyrrelser. Når kompasset var rettet ind, kunne skibene igen sejle ud på åbent hav.

Når et menneske viser sin magt ved krænkende adfærd, er det mest af alt tegn på en vilkårlig dømmekraft. Krænkeren demonstrerer, at der er forskel på
dig og mig, hvad magt angår.
Der er måske mest af alt brug for at få åbnet øjnene
for, at livskompasset kan justeres af andet end ens
egen forestilling. Her må andre i næstekærlighedens
navn indbyde den, der har brug for hjælp til at se andre mennesker som ligeværdige.

Nis Petersen tog livet igennem livtag med sin egen
vekslen mellem tro og tvivl. Oplevelsen fra Færøerne
fulgte ham, og han lader i romanen en af personerne
sige: Enhver af os er udstyret med et kompas, som
peger mod Gud, og enhver må lejlighedsvis have det
rettet ind.

Ingen får livsmod og glæde ved at udstøde og udskamme – hverken den, der gør det, eller den, det går
ud over. Det får vi derimod, når vi handler for de fælles grundværdier i stedet for at jamre over deres fravær.

Nis Petersen lagde aldrig skjul på, at han ofte selv fejlede og mistede kursen, og han havde svært ved at
forstå de mennesker, han kaldte de fejlfrie kar – dem,
der ikke mente, at de selv lavede fejl og derfor havde
ret til at dømme andre.

Vi skal turde italesætte forskellen på godt og skidt i
dialog med hinanden – og derved bane vejen for næste generation, så de får ligeværdighed og gensidig
respekt som deres DNA, og så de får robusthed til at
sige til og fra.

Man kan godt sammen med Nis Petersen undre sig
over, hvor meget denne forestilling om opnåelse af
perfekthed som et mål i sig selv fylder, og vi lever måske i dag i en endnu stærkere nul-fejls-tid, end Nis
Petersen gjorde det i 1934.

De nye konfirmander er lige mødt ind til konfirmationsforberedelse, og det bliver spændende og berigende at være sammen med dem om livets store spørgsmål – som for eksempel om, hvad næstekærlighed
betyder.

Udefra kommende forstyrrelser hiver i nålen i vores
kompas om, hvordan vi burde være, hvis vi var helt
perfekte, og det er ikke så lidt, vi piner os selv og andre med. Livsvejens trædesten er hverken blevet
større eller mere farvebelagte med årene.

Lige om lidt er det advent og jul – med forventning til
og glæde ved julens budskab om, at vi er sat ind i en
sammenhæng, hvor vi skal række ud i stedet for at
lukke ude, nedbryde grænser mellem mennesker i
stedet for at skabe dem, stå ved os selv, som vi er og
vide os altid allerede elsket. Livet igennem får vi
hjælp til lejlighedsvist at justere kompasset – uanset
hvad.

Det er mange unge ved at segne under, og vi har måske alle en rem af huden. Der ikke skal så meget til,
før vi fnysende peger fingre ad den, der træder lidt
ved siden af.

Og Gud ske tak og lov for det!

Og hvad ændrer denne udskældning så til det bedre,
når nålen i livets kompas svinger skævt ud eller slet
ikke vil bevæge sig?
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ARRANGEMENTER

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!

Julens gudstjenester
"Jesus blev jo født i en stald - så mon ikke vi
kan fejre hans fødselsdag i et telt eller en
sportshal?"
Sådan sagde biskop Henrik Stubkjær i Lemvig
Folkeblad 27. september 2020.

Tid og sted:
24/12 kl. 11.00 i Grauballe Hallen
24/12 kl. 13.00 i Voel Hallen
24/12 kl. 13.00 i Sorring Hallen

Her i pastoratet vælger vi også at fejre julegudstjenester i sognenes haller i år.

25/12 kl. 10.30 i Voel Kirke

Hallerne har plads til mange, men vi behøver
alligevel tilmelding. Følg med på hjemmesiden
www.svoda.dk eller Facebook, hvor der kommer link til elektronisk tilmelding.

26/12 kl. 10.30 i Dallerup Kirke

Man kan også melde sig til ved kordegn Helle Eg
på heea@km.dk eller 8687 9772 (mandag til
torsdag 9-13).
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26/12 kl. 9.00 i Svostrup Kirke
27/12 kl. 9.00 i Voel Kirke
27/12 kl. 10.30 i Svostrup Kirke
Nytår:
31/12 kl. 14.00 i Dallerup Kirke
31/12 kl. 16.00 i Voel Kirke

ARRANGEMENTER

De farlige kvinders Ø - Sprogø
Foredrag om et stykke Danmarks-historie, fortalt af
tidligere sognepræst Flemming Rishøj.
Engang var Sprogø midt i Storebælt et naturligt fængsel, hvor flere hundrede kvinder fra 1923-1961 blev
isoleret og placeret på ubestemt tid - kvinder under
åndssvageforsorgen, som det hed dengang. Kvinderne blev anset for at være seksuelt og moralsk fordærvede og dermed til fare for samfundet. Havde man én
gang fået titlen Sprogø-pige, var man for altid stemplet som én af dem.
En tankevækkende historie om mennesker, som set
med samfundets øjne forblev tabere. Men har samfundet ændret menneskesyn siden dengang - eller er
det status quo?
Kaffe/kage: 25 kr.
Flemming Rishøj

6. januar
Tirsdag d. 2
kl. 14.00
elund
på Grauball

Kirkehøjskole i Gjern
Den store kærlighed

Praktisk info om kirkehøjskole:

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.

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. kontant / Mobile Pay

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, li-

denskab, medleven og hengivelse går igen i de forhold, vi
har til det mest dyrebare i vores liv.

Anne Marie Pahuus

Anne Marie Pahuus er lektor i filosofi og prodekan v. Aarhus Universitet, og hun er forfatter bl.a. til Tænkepausebogen om kærlighed.

Torsdag d. 11. februar
i Gjern Sognehus

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’.

Tilmeldingsfrist d. 8. februar
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Musikalsk
foredrag
Den musikalske familie
Hvordan lyder ”Er du dus med himlens fugle” og
”Mormors kolonihavehus”, når de synges fra hjertet af
en 14-årig?
Halfdan har stået på en scene flere gange, end han
kan huske. Han har spillet violin, fra han var 3 år
gammel, og har optrådt med både violin og sang, fra
han fyldte 6 år, ligesom han har medvirket i flere
film. Han optræder sammen med sin mor Helle
Asmild på harmonika og sin storebror Andreas med
sang, violin og mandolin.
Vi skal høre alle de melodier, som vi
kender og elsker: Vuffelivov, Duerne
flyver, Papirklip, I en lille båd der gynger og mange flere, og denne gang bliver de sunget af en knalddygtig

14-årig – og hvordan mon det så lyder, når en teenager
synger ”Jeg vil bygge en verden”?

Der sker mange sjove og overraskende ting, når man
vokser op i en musikfamilie, så ind imellem numrene fortæller familien om nogle af de
små finurlige oplevelser, der hører
musikerlivet til.
Tirsdag d. 23. februar

kl. 14.00
på Grauballelund

Kaffe/kage: 25 kr.

At leve med depression
Onsdag d. 3. marts kl. 19.00 gæster kgl. skuespiller
Henning Jensen Sorring Forsamlingshus, hvor han
fortæller den gribende fortælling om sit liv med depression.
Vi indleder foredraget med at se dokumentaren ”En
rejse så lang”, der giver os en indføring i hans liv og
samtidig beretter om en barsk barndom, der trækker
tråde langt ind i skuespillerens voksenliv.

Entre 100 kr. inkl. kaffe og kage.
Billetsalget starter 1. februar på www.svoda.dk

Onsdag d. 3. marts
kl. 19.00
i Sorring Forsamlingshus
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Spaghettigudstjenester
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.

Svostrup: Torsdag d. 25. februar kl. 17.30
med spisning på Svostrup Kro
Tilmelding til Kirsten Vase på kfv@km.dk

Kunstcafé i Voel

Dallerup: Torsdag d. 18. marts kl. 17.30
med spisning i sognelokalet på Sorringhus
Tilmelding til Oliver Karst på oka@km.dk

Multikunstnerens røde tråd
Sanger, performer, operainstruktør og kunsthistoriker Karin Sjöholm fortæller om at arbejde
med kunstformer som hinandens kusiner, om
at være både generalist og specialist og om oplevelserne, når mange tråde samles til én i et
kunstnerisk udtryk.
Karin er kirkesanger i Dallerup Kirke. Hun er ansat på Syddansk Musikkonservatorium, Odense, hvor hun underviser i performativt fag og
musikdramatik, hvor hun instruerer operaforestillinger og alternative koncertformer. Hun
synger i kompagniet Operaen i Midten, er grundlægger af teaterforeningen Hakkehuset, Silkeborg, og er kunstnerisk leder for forskningsprojektet “The Art of Biodiversity”, som forener
kunst og viden om biodiversitet og truede arter.

Tirsdag
d. 16. marts
kl. 14.00
i Voel
Sognelokale
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Quilling Duer
Ved dåb i vores kirker får de søskende, som
kommer med op til døbefonden, en due, som
en gruppe af frivillige har lavet.

Børnekor

Kirsten Vase og Oliver Karst har nu uddelt de
fleste af de duer, vi har lavet, og vi kan godt
bruge flere frivillige til at hjælpe med at lave
dem. Vi mødes i sognelokalet på Sorringhus
om mandagen fra kl. 9-12.

Vi øver tirsdage kl 14.45 til 16.00 i sognelokalet
på Sorringhus og torsdage kl. 14.30 til 15.30 på
Grauballe Skole i musiklokalet. Det er gratis at
være med, og vi kan altid være flere.
Kontakt organist Anne Mette Biehe
tlf. 2637 9195, Email: hhybrid@mail.tele.dk

Har du lyst til at prøve at være med, så ring til
Rose Hansen på 2993 4242 og hør nærmere.

Babysalmesang
Målgruppe:

Babyer på ca. 3-12 mdr. i følge med deres forældre

Tidspunkt:

Torsdage kl. 10.00-11.00. Derefter er der kaffe og hygge.

Mødested:

Voel Kirke

Medbring:

Et vattæppe/dyne (som barnet kan ligge på og vugges i)

Sæson:

Uge 4, 5, 6 og 8, 9, 10

Tilmelding: Anne Mette Biehe, tlf. 2637 9195, Email: hhybrid@mail.tele.dk
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NYT I PASTORATET

Sorggruppen Livsmod
Formålet med sorggruppen er at skabe et fællesskab.
Sorgen skal ikke behandles, men bæres sammen
med andre, hvor den enkelte bliver taget imod, hørt
og rummet i sin sorg.
Sorggruppen rummer alle og rækker ud til alle, men
det kan være svært at tage det første skridt ind til andre, som man ikke kender, og fortælle om det, man er
rigtig ked af. Imidlertid er det forløsende at være i et
fællesskab, hvor alle har oplevet, hvad sorg er, og
hvor man har lov til at være uden at skulle forstille
sig.
Det kan give livsmod og håb at høre fra andre, at se og
høre, at sorgen ikke altid vil fylde så meget. Mange
finder trøst i at dele. Sorggruppen kan være et frirum.
Sådan formulerer Inger Marie Nøhr Kristoffersen fra
Gjern sine erfaringer med at bære sin sorg sammen
med andre.
Mange sørgende møder den holdning, at sorg skal
man komme over og så komme videre.
Nogle oplever, at de gør andre kede af det ved at tale
om tabet, eller de fornemmer, at de må gemme sig
bag en maske, fordi de andre alligevel ikke forstår,
hvordan det er at leve med sorg.
Nogle oplever, at andre bliver forsigtige og i misforstået godhed undlader at tale om sorgen.

afdøde – som det er formuleret i et kinesisk digt:

I sorggruppen møder man andre, der har oplevet det
samme. En anonym deltager i en sorggruppe siger
detsådan: "I sorggruppen kan jeg ”låne de andres ord”,
når jeg selv mangler dem, og det er en lettelse, at jeg
kan være sammen med andre, der forstår mig – faktisk uden at jeg behøver at sige ret meget".

"Han tog sit lys og gik ind i et andet rum, som jeg ikke
kan finde, men på grund af den lykke, han efterlod,
ved jeg – at han har været her".
Vi indbyder interesserede til at kontakte en af os til
en indledende samtale om at deltage i den sorggruppe, vi etablerer i januar 2021.

Gruppen består af højst otte medlemmer, og vi mødes otte gange. Intet af det, der bliver sagt på møderne, bliver delt med andre udenforstående. Mennesker sørger forskelligt, og tit fortælles der ud fra et tema, som man kender på forhånd, så der fortælles om
sorgen fra forskellige vinkler. Temaerne fastlægges
fra gang til gang.

Majbritt Fabech
sognepræst i Gjern-Skannerup
mfsc@km.dk, 8687 5027
Kirsten Frost Vase
sognepræst i Svostrup-Voel-Dallerup
kfv@km.dk, 8685 3973

Sorggruppen erstatter ikke de samtaler, den enkelte
måtte ønske at have i enrum med en præst. Den skaber et særligt fællesskab, der giver livsmod til at gå
videre ad livsvejen med minderne og savnet af den
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NYT FRA MENIGHEDSRÅDET

Resultat af valgforsamlingerne
Menighedsrådenes valgperiode starter den 29. november 2020 (1. søndag i Advent)

Svostrup Menighedsråd:

Voel Menighedsråd :

Dallerup Menighedsråd :

Birgit Lindhardt Husted

Christian Bertelsen

Karina Birkbak Lorenzen

Hans Pedersen

Birthe Eiersted

Pia Valbak Schmidt

Helge Kromann

Ketty Overgaard Kristensen

Mogens Rafael Jensen

Jens Christian Haugaard

Preben Bonde Pedersen

Inger Engsig-Karup

Kirsten Egede Nielsen

Peter Albeck Qvistgaard

Lejf Mogens Mathiasen

Morten Nickelsen

Niels Vendelbo

Harry Jensen

Stedfortrædere:

Stedfortrædere:

Stedfortrædere:

Jens Stenholt Nielsen

Heidi Frølund Pedersen

Ernst Oscar Bilde

Gurli Ebbesen

Kirsten Kruckow

Carl Flemming Wandborg

Kirsten Hess Jakobsen

Konstituering af de nye menighedsråd:
Svostrup:

Voel:

Dallerup:

11/11 kl. 17.00

18/11 kl. 18.00

17/11 kl. 9.15

Kommende menighedsrådsmøder:
På grund af nye menighedsråd har vi ikke datoer for kommende menighedsrådsmøder klar i skrivende
stund. Hold derfor øje med www.svoda.dk.

NYT FRA KIRKEGÅRDENE

Ny gravermedhjælper ved Svostrup og Voel kirkegårde
Jeg hedder Pernille Nielsen, og jeg glæder mig meget
til at starte arbejdet som gravermedhjælper ved Voel
og Svostrup kirkegårde. Jeg glæder mig også til at
møde alle jer, der bruger kirken og kirkegården.

nesker. Det arbejde er jeg kommet til at holde meget
af, og jeg er derfor meget glad for, jeg var den heldige
at få arbejdet på jeres kirkegårde.
Århus-livet i en lille lejlighed i midtbyen har nu fået
sin ende, og min mand Christian og jeg er flyttet til
naturskønne Silkeborg, hvor vi føler os heldige
med at bo ned til en lille skov. Vi deler begge glæden over at være i naturen, så vi er
havnet det helt rigtige sted. Vi har derudover fået den skønneste lille dreng,
Magnus. Der er sket mange gode ting
på kort tid, og nu ser jeg frem til igen at
komme ud i det grønne og arbejde og
møde alle jer omkring kirkerne.

Jeg har arbejdet 13 år som gartner, og jeg elsker arbejdet i det fri. Jeg stammer fra Vestjylland, hvor
jeg har arbejdet 10 år på en lille planteskole tæt ved Holstebro. Derefter flyttede jeg til Århus og startede arbejdet
som gravermedhjælper på en kirkegård. Det har været vidunderligt at
kombinere det grønne arbejde med
arbejdet omkring kirken, hvor man
kan få lov til at gøre en forskel for men10

NYT FRA MENIGHEDSRÅDET

I Voel kirke findes et meget smukt freskomaleri,
der fylder hele østgavlen og dermed udgør altertavlen i kirken. Maleriet er fra 1938 udført af Jais
Nielsen, og nu kan de flotte detaljer ses langt tydeligere, da menighedsrådet i Voel i samarbejde

i

med Solid Light ved Jacob Wendelin har fået sat
lys på maleriet. Ud over lyset på altertavlen er
der også sat lys på de smukke mosaikker i kirkens fløje. Dette lys tændes dog kun om aftnen i
perioden fra Allehelgen og til Hellig 3 Konger.

Ny vikar for kirketjener i Svostrup og Voel
Mit navn er Maria de los Angeles Brix. Jeg kommer fra
Argentina og har boet i Danmark siden 1989. Jeg bor
i Silkeborg sammen med min mand, og sammen har
vi en voksen søn.
Jeg har arbejdet som pædagogisk medarbejder, tolk
og sproglærer, hvor jeg har arbejdet med børn,
unge og voksne med nedsat funktionsevne samt flygtninge og indvandrere. For
tiden arbejder jeg som sproglærer i
Aarhus.
Jeg glæder mig til at være vikar for kirketjenerne og ser frem til et godt samarbejde.
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Nye medlemmer i menighedsrådene
Helge Kromann
Svostrup MR

Kirsten Egede Nielsen
Svostrup MR

Jeg er 60 år og gift med Ingrid. Vi bor på en lille ejendom på Eriksborgvej midt
mellem Grauballe og Nørreskov Bakke, hvor vi har boet
siden 1985, og hvor vores 3
nu voksne døtre er vokset
op.

Jeg bor på Allinggårdsvej 60
i Svostrup sammen med
min mand Lars Bo Nielsen.
Vi har boet i Svostrup i 10 år.
Lars er født i huset, vi bor i,
og her boede han hele sin
barndom.

Helge Kromann

Kirsten Egede Nielsen

Vi læste begge til lærer på
Silkeborg Seminarium. Jeg arbejdede de første 10 år
på Bakkeskolen (den nuværende Ungdomsskole) og
derefter 26 år på Nørrevangskolen/Sølystskolen. De
sidste 15 år har jeg været formand for bestyrelsen for
Silkeborglejren på Ahl Hage, Ebeltoft, hvor jeg har
haft ansvaret for driften. Silkeborglejren bruges hvert
år af alle skoler i kommunen til lejrskole, feriekolonier i sommerferien og udlejes til foreninger og private
i ledige weekender.

Jeg er uddannet agronom og arbejder som byggerådgiver i regi af Dansk Landbrugs Rådgivning, hovedsageligt med indretning af stalde til kvæg.
Mit kendskab til arbejdet i Menighedsrådet er gennem min kone Ingrid, som tidligere har været medlem af Menighedsrådet i 8 år. Jeg synes selv, det kunne være spændende at deltage i arbejdet omkring
vores kirke og de aktiviteter, der laves i sognet. Jeg er
rundet af landbokulturen og sammenholdet i et lille
lokalsamfund, som også er min indgangsvinkel til arbejdet i Menighedsrådet.

Vi har 2 børn, Ivan og Irina. De er bosat i henholdsvis
Gjern og Resenbro sammen med deres familier. Vi
har 4 skønne børnebørn.
Jeg er 66 år og er lige blevet folkepensionist. Derfor
har jeg lidt ekstra tid, som jeg gerne vil bruge til et meningsfuldt arbejde.

Morten Nickelsen
Svostrup MR
57 år, født og opvokset i Alderslyst Sogn, ud af en børneflok på 7.

Christian Bertelsen
Voel MR

Jeg er gift med Irene Gjermandsen, og vi har 3 voksne
børn, der er fløjet fra reden.
Morten Nickelsen
Vi flyttede til Dalsgårdevej
for 28 år siden, hvor vi overtog min kones fædrene gård. Vi er gift i Svostrup Kirke, hvor også vores børn er døbt og konfirmeret.

Jeg er 57 år og bor på Den
Grønne Vej mellem Voel og
Sorring sammen med min
hustru Bente. Vi har sammen 2 voksne børn, Astrid
og Laurids.
Arbejdsmæssigt er jeg udChristian Bertelsen
dannet elektriker og stærkstrømsingeniør og har de sidste 6 år undervist elektrikerlærlinge på Herningsholm Erhvervsskole i Herning.

Jeg arbejder som projektleder hos Krüger A/S, som
arbejder med diverse vandbehandlingsprojekter inden for spildevand og drikkevand.
Jeg har lyst til at komme i menighedsrådet, da jeg synes, det er spændende at være en del af lokalsamfundet og yde en indsats der. Opgaven er ikke helt fremmed for mig, da min kone Irene for en del år siden var
i menighedsrådet i 8 år.

Jeg kommer oprindeligt fra Sdr. Højrup på Midtfyn,
og Bente kommer fra Oksenbjerge ved Give. Vi kom til
Voel-området for ca. 29 år siden og har boet på vores
lille landbrug på Den Grønne Vej i 25 år.

12

NYT FRA MENIGHEDSRÅDENE

Peter Albeck
Qvistgaard
Voel MR

Karina Birkbak
Lorenzen
Dallerup MR

48 år. Flyttede med kone og
3 børn til Voel i 2016, hvor vi
overtog Krogsgård.

Jeg er gift med Finn, og vi
har tre børn sammen.
Jeg er oprindeligt fra Hjørring/Løkken-egnen. I min
læretid i butik mødte jeg
Karina B. Lorenzen
Finn. Efter at have boet flere
steder i Jylland er vi nu landet her i Sorring, hvor vi
har boet i 8 år, hvilket vi er rigtigt glade for.

Folkekirken er en stor del af
den danske kulturarv, en
Peter A. Qvistgaard
arv vi skal værne om. Jeg vil
gerne som en del af menighedsrådet i Voel være med
tid at værne om vores lokale folkekirke.
Det er vigtigt for vores familie at være en del af lokalsamfundet - derfor valgte jeg at stille op til menighedsrådet.

Jeg har altid haft kirken og menighedsråd tæt på, da
mine forældre, så længe jeg kan huske, har siddet i
menighedsråd og har hjulpet til i kirken, hvor det var
nødvendigt. Nu har jeg mod på selv at prøve kræfter
med menighedsrådsarbejdet.

Med i bagagen er mangt og meget. Det som jeg primært kan byde ind med er mange års erfaring med
ledelse inden for sygehusvæsnet - det tænker jeg
umiddelbart kan bringes i anvendelse.

Pia Valbak Schmidt
Dallerup MR

Jeg glæder mig meget til at komme i gang med det
praktiske arbejde i Voel.

Jeg er 73 år, født i Viborg Sdr.
Sogn og er den ældste af tre
søskende.

Preben Bonde
Pedersen
Voel MR

Flyttede til Otterup på Fyn
1960 og har siden boet i eller tæt på Odense, indtil jeg
flyttede til Sorring i 2017.

Jeg er 59 år, er født og opvokset på Voel Østermark og har
haft min gang i Voel Kirke i
min barndom og unge år.
Jeg er uddannet cand.theol.
og har endvidere studeret
kunsthistorie, er uddannet
friluftsvejleder og chauffør.

i

Pia V. Schmidt
Efter et obligatorisk ”år i huset” fik jeg sygeplejerskeuddannelse ved Odense Sygehus, har arbejdet i sygeplejefaget i 43 år og er nu pensionist.
Preben B. Pedersen

Jeg er alene, blev enke for anden gang i maj 2011. Jeg
har to voksne sønner med familier, hvoraf den yngste
bor her i Sorring. Er opvokset i frikirkefamilie, siden
medlem i Odense Valgmenighed og medlem i menighedsrådet dér gennem fem år, inden jeg kom hertil.

Nu bor jeg i Sminge sammen med min kone Charlotte. Børnene Carl Johannes og Anna-Caroline er lige
fløjet fra reden. Jeg arbejder som fragtmand hos Silkeborg Fragt.

Pr. 1. januar 2019 fik jeg flyttet mit medlemskab til
Dallerup Kirke.

I min fritid har jeg de seneste år siddet i Sminge Borgerforenings bestyrelse. Jeg er medlem af Silkeborg
Kajakklub, hvor jeg som havkajak instruktør har været med til at opstarte en havkajak afdeling.

Jeg interesserer mig for mit omgivende samfund og
vil gerne være med til at løse de opgaver, der hører
med til et hverv som menighedsrådsmedlem.
Jeg mener, det er en vigtig opgave at arbejde for, at
yngre familier også oplever kirken som deres og kan
inspireres til at deltage mere i kirkens aktiviteter.

Som kommende medlem af Voel Menighedsråd ser
jeg frem til at arbejde for en levende kirke, der møder
sognets borgere, der hvor de er.
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VOEL INDRE MISSION
December
Torsdag 3.

19.30

Møde i missionshuset v. lærer Hans Christian Jensen, Voel

Torsdag 10.

19.30

Møde i missionshuset, vores egen aften

Torsdag 29.

19.30

Julefest i missionshuset v. pens. missionær Henri Alex Jensen, Silkeborg

19.30

Bibelkredse i hjemmene

Januar
Torsdag 7.
Uge 2

Bedeuge

Fredag 15.

19.30

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

Torsdag 21.

19.30

Generalforsamling i missionshuset

Torsdag 28.

19.30

Møde i missionshuset v. fritidsforkynder Peter Christensen, Bording

Torsdag 4.

19.30

Bibelkredse i hjemmene

Mandag 8.

19.30

Møde i missionshuset v. Jens Olsen, Ringkøbing

Tirsdag 9.

19.30

Møde i missionshuset v. Jens Olsen, Ringkøbing

Onsdag 10.

19.30

Møde i missionshuset v. Jens Olsen, Ringkøbing

Torsdag 25.

19.30

Møde i missionshuset v. Anders Storgaard, Bjerringbro

Februar

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

GRAUBALLE INDRE MISSION
December
Onsdag 9.

18.00

Adventsfest med spisning. Tale ved Frede Møller, Ans
Hos Lisbeth og Jens Chr. Haugaard, Grønbækvej 130

Januar
Onsdag 13.

19.30

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

Februar
Onsdag 10.

18.00

Generalforsamling med spisning
Hos Karen og Stig Knudsen, Højagervej 26, Them
Kontakt: Jens Christian Haugaard, tlf. 26 91 78 88
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AKTIVITETSKALENDER
Hvornår?

Hvad?

Sted

Se omtale

1. kl. 14.00

Syng med os

Sorringhus

-

4. kl. 14.00

Adventsfest med Anders Bonde

Toustrup Forsamlingshus

Side 4

10. kl. 19.30

Julekoncert med Simone

Svostrup Kirke

Forsiden

20. kl. 10.00

Morgensang

Grauballelund

-

26. kl. 14.00

Syng med os

Sorringhus

-

26. kl. 14.00

Foredrag: De farlige kvinders Ø

Grauballelund

Side 5

27. kl. 17.00

Sang i tusmørket

Sorringhus, sognelokalet

-

11. kl. 18.00

Kirkehøjskole v. Anne Marie Pahuus

Gjern Sognehus

Side 5

23. kl. 14.00

Musikalsk foredrag v. familien Asmild

Grauballelund

Side 6

23. kl. 14.00

Syng med os

Sorringhus

-

25. kl. 17.00

Sang i tusmørket

Sorringhus, sognelokalet

-

2. kl. 14.00

Sangeftermiddag

Voel Sognelokale

-

3. kl. 19.00

"At leve med depression"
Film og foredrag ved Henning Jensen

Sorring Forsamlingshus

Side 6

16. kl. 14.00

Kunstcafé med Karin Sjöholm

Voel Sognelokale

Side 7

23. kl. 14.00

Syng med os

Sorringhus

-

December

Januar

Februar

Marts

Følg kirkerne på nettet
www.svoda.dk
www.facebook.com/svostrupkirke
www.facebook.com/voelkirke
www.facebook.com/dallerupkirke
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ID-nr.: 46879

193
GUDSTJENESTER

Dato

Kirkeåret

Svostrup

Voel

6. december
13. december
15. december
20. december
24. december
25. december
26. december
27. december
31. december

2. s. i Advent
3. s. i Advent

10.30 OK
9.00 KV

9.00 OK

1. januar

Nytårsdag

3. januar

S.e. nytår

10.30 KV

10. januar
12. januar
17. januar
24. januar

1. s. e. H3K

9.00 OK

2. s. e. H3K
3. s. e. H3K

10.30 OK

31. januar

Septuagesima

9.00 KV

7. februar
9. februar
14. februar
17. februar
21. februar
25. februar

Sexagesima

28. februar

2. søndag i fasten

7. marts
9. marts

3. søndag i fasten

14. marts
18. marts

4. søndag i fasten

4. s. i Advent
Juleaften
Juledag
2. juledag
Julesøndag
Nytår

Fastelavn
Askeonsdag
1. søndag i fasten

11.00 KV (se side 4)
9.00 KV
10.30 OK

10.30 OK
13.00 KV (se side 4)
10.30 OK

14.00 KV

9.00 KV

10.30 KV
9.00 OK

10.30 OK
14.00 Sorringhus
9.00 KV
10.30 KV
9.00 OK
14.00 Sorringhus

9.00 KV
19.00 KV

9.00 OK
17.30 KV
Spaghettigudstj.

10.30 OK

10.30 KV
10.30 OK

10.30 KV
14.00 Sorringhus
9.00 OK
13.00 OK (se side 4)
10.30 KV

9.00 OK
16.00 KV

10.30 OK
10.30 KV

Dallerup

9.00 KV

9.00 OK
14.00 Sorringhus

9.00 KV

10.30 KV
17.30 OK
Spaghettigudstj.

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.

