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Dåben
Jeg tror noget af det største vi kan
opleve, er at få et barn.
Men at få et barn er samtidig også at
få en masse bekymringer.
Små børn små problemer – store børn store problemer
siges der. Jeg ved ikke om det er sandt, men jeg tror at
bekymringerne ændrer sig i takt med at børnene vokser
til (fra bekymringen om røde numser, kolik, snot og høj
feber til hvordan klarer de sig socialt, bliver de mobbet?
Kan de følge med i skolen? Senere er det puberteten,
alkohol og stoffer, job og uddannelse, der bekymrer).
Vi bekymrer os om vores børn, både når de er små og store ja endda voksne, for i en vis forstand vokser vores børn
aldrig helt fra os. Som forældre vil man altid bekymre sig,
tror jeg, både når der er grund til det, og måske også, når
der ikke er grund til det. For det at elske et andet menneske er også at bekymre sig om den, man elsker.
Vi kan ikke afskaffe bekymringerne, men vi kan dele
dem med den Gud, som Kristus har lært os at kende som
vores himmelske far.
Vi kan bære vores børn til dåb og lægge dem i Guds hænder, som modsat vores hænder aldrig synker eller slipper
grebet.
Så ved vi, at vores børn er trygt anbragt, uanset hvordan
livet former sig for dem siden hen. For i dåben overlader
vi vores børn til Gud og beder Gud være med – at hjælpe
og bære – dem og os.
Når vi har dåb i kirken, synger vi altid denne dåbssalme:
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Fyldt af glæde over livets under,
med et nyfødt barn i vore hænder,
kommer vi til dig som gav os livet.

Fyldt af bæven foran ukendt fremtid
lægger vi vort barn i dine hænder.
Det som sker i dåben gør os trygge.
Fyldt af undren er vi i din nærhed.
Du, som bærer verdensrummets dybder,
venter på de små og tar imod os.
Ved dit værk, ved kærlighedens vilje,
er vi født på ny til liv i Kristus,
til et åbent liv i tro og tillid.
Og ved tidens grænse lever fortsat
dine løfteord ved døbefonten,
dåbens lys er tændt, når livet slukkes.
Større rigdom, end hvad ord kan rumme,
har du givet os ved dåbens gave.
Herre, skænk os troen fuld af glæde!
Svein Ellingsen 1971.

De fleste børn bliver døbt som små. Båret hen i kirken af
deres forældre.
I dåben bliver vi genfødt ved vand og ånd – vi får skænket
syndernes forladelse og det evige liv. Således lyder det i
dåbsritualet. Tunge teologiske fraser som i virkeligheden
dækker over en guddommelig kærlighedserklæring.
Gud erklærer os sin kærlighed, som ikke er begrænset af
tiden, af hvad vi gør og ikke gør, og hvad vi ikke skulle
have gjort. Men Gud elsker os betingelsesløst ganske
som en far – en far af himmelske dimensioner, og vi får
del i det evige liv.
I dåben får vi Guds velsignelse. Vi bliver kristne og medlemmer af menigheden.
Dåben er for alle, i alle aldre.
Af Sognepræst Hanne Petersen

Jody Rishworth-Nørgaard
Da Jody Rishworth-Nørgaard i 2006-2007 var udsendt
som soldat i Afghanistan, fik han et andet perspektiv på
livet og døden. Det fik ham til at vælge at blive døbt.
Gudstjenesten var lige blevet færdig, og alle var på vej ud
af det store telt. Bortset fra fire personer. Feltpræsten og
tre soldater. Den ene af de tre soldater var 26-årige Jody
Rishworth-Nørgaard, og for ham var det en speciel dag.
Sammen med de to andre soldater gik han op foran til
præsten. Her udgjorde et bord med en hvid dug og to
stearinlys alteret, og oven på en lys trækasse stod en sammenklappelig sort fodbalje med lidt vand i.
Klædt i sin ørkencamouflage-uniform stod Jody Rishworth-Nørgaard på den ene side af trækassen, mens
præsten stod på den anden. Her i Camp Bastion i den
afghanske Helmand-provins, var det blevet tid til, at Jody
Rishworth-Nørgaard skulle døbes. Mens de to vidner så
på, stillede feltpræsten de spørgsmål, der bliver stillet ved
enhver dåb, Jody Rishworth-Nørgaard svarede ja, og fik
derefter øst vand fra den sorte balje på hovedet.
Jody Rishworth-Nørgaard, der i dag er 31 år og uddannet klejnsmed og kok, var i perioden 2006-2007 udsendt
i fire og en halv måned som soldat i Afghanistan. Før
udsendelsen havde han ikke gjort sig de store tanker
om livet og døden. Men efter at han havde været i et par
kamphandlinger i det afghanske ørkenlandskab, blev det
anderledes:
”Man gør sig nogle tanker omkring forskellige ting,
døden blandt andet, når man er dernede, og så kommer
det ret tæt på en.”
Tankerne drejede sig både om ansvaret over for de pårørende hjemme i Danmark og om Jody Rishworth-Nørgaards eget liv. Og det fik ham til at vælge at lade sig døbe.
Som barn blev hverken han selv eller hans søskende
døbt – de skulle selv vælge, om de ville døbes, når de var
gamle nok til det. Hans søskende valgte dog at lade sig
døbe, så de kunne blive konfirmeret. Men det ville Jody

Rishworth-Nørgaard ikke. Han følte ikke, det ville være
rigtigt at blive døbt og konfirmeret bare for at få gaver.
Men da han pludselig som soldat blev konfronteret med
livets skrøbelighed, trængte spørgsmålet om dåb sig på
igen.
Med dåben følte han, at nogle ting faldt på plads, hvis det
værste skulle ske.
(Kristeligt Dagblad 27. januar 2012)
Jody Rishworth-Nørgaards fortæller at han mødte livets
skrøbelighed, som soldat i Afghanistan – og det fik ham
på den tanke, at han gerne ville døbes som 26-årig .
I dag bliver de fleste børn døbt som helt små. Det er forældrene der træffer beslutningen om at børnene skal døbes.
Jeg har talt dåb med Heidi og Palle Vetter som fik deres
nyfødte tvillinger døbt på sygehuset og senere fremstillet
i kirken og Bo Pagels Beyer, der selv har valgt at blive døbt
inden konfirmationen og hans mor Lise.
Læs hvilke overvejelser de har gjort om dåben/hvad
dåben betyder for dem.
Sognepræst Hanne Petersen
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Marie og Jacob
Ryberg Vetter
Skal man ikke selv tro for
at blive døbt?
– Jo, hvis man er gammel nok til selv at vælge,
om man vil døbes eller
ej, så giver det jo slet ikke
mening at blive døbt, hvis
man ikke tror....
Kan man godt lade sit lille barn døbe og på den måde
tage stilling på barnets vegne omkring det med troen på
Gud mens barnet ikke forstår noget selv?
– Jo, det mener vi godt, man kan – når barnet bliver ældre,
kan det jo selv vælge til eller fra, det gør man vist ved konfirmationen. Men mens barnet er lille, må forældrene
vælge for det.
Soldaten fortæller at han mødte livets skrøbelighed, som
soldat i Afghanistan – og det fik ham på den tanke, at
han gerne ville døbes som 26. årig – er det nogle tanker I
også har gjort jer i forbindelse med dåben?
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Hvorfor var det vigtigt for jer at tvillingerne blev døbt på
sygehuset?
– Vores børn er født for tidligt, Jacob tillige med en alvorlig hjertefejl, som han skulle opereres for, før vi kunne få
ham med hjem. Det var en kamp at nå den størrelse, han
skulle have, for at de ville operere ham. Han fik livsvigtig
medicin døgnet rundt og røg ind og ud af børneintensiv.
Vi vidste ikke, om vi fik et eller to børn med hjem. Vi fik
skåret ud i pap, at man ikke skal tage noget som helst for
givet. Tingene kan pludselig ændre sig. Man kan miste
dem, man elsker allermest før man aner, og man er fuldstændig magtesløs. Midt i alt det rædselsfulde valgte vi så
at se dåben som glædelig begivenhed og få børnene døbt
før Jacobs første operation, for dermed at lægge deres liv

i Guds hænder og give dem en større hånd end vores at
holde i. Vi havde brug for et lyspunkt, og vi havde brug
for at vide, at Jacob var i trygge hænder, når han nåede til
operationen.
Hvorfor valgte I efterfølgende at lade børnene blive
fremstillet i kirken?
– Vi havde fået de her to skønne børn med hjem fra sygehuset, og der var en masse at glæde sig over! Vi ville gerne
vise dem frem og have dem velsignet, og der var en masse
mennesker, vi gerne ville dele alt det dejlige med... og det
er det gode ved glæde (ligesom med kærlighed, i øvrigt)
at den vokser af at blive delt :-) .
Har det spillet en rolle, at der i Danmark er tradition for
barnedåb, med navngivning og fest i familien? Således
at dåben for jer mere er et udtryk for en tradition, end
det er et udtryk for tro på Gud og tanken om at Gud skal
passe på barnet og være med i dets liv og opvækst?
– Næh, hvis det kun var festen, vi gik op i, så havde vi
ikke fået dem døbt på sygehuset. Vi havde en rigtig fin
barnedåb, der betød en hulens masse for os, men fest var
der skisme ikke meget af.
Hvad har det betydet for jer, at lade jeres tvillinger døbe?
Det giver en følelse af, at tingene er, som de skal være og
vi har givet vores børn noget godt.
Hvad var den største oplevelse/bedste oplevelse ved
dåben/fremstillingen?
Det var nok at stå med de to små bitte børn i dåbskjoler
på sygehuset og være meget glad og meget ked af det på
samme tid. Det var ret smukt.

Bo og Lise
Var det et bevidst valg at
Bo ikke skulle døbes som
helt lille?
– Ja, det var et bevidst valg.
Vi mente begge, at Bo skulle tage stilling til det, når
han skulle konfirmeres. Vi
mener, at det er et privilegium selv at kunne vælge
og være fri til at vælge og derfor ja til spørgsmålet.
Når store spørgsmål melder sig, er det vigtigt at have
noget at tro på og noget at vende tilbage til når det er
svært. Bo fortæller, at han ikke har valgt at blive konfirmeret for at få gaver.
Bo mener, at han har fået mere viden om kristendommen
og han har valgt den vej efter at have fået kendskab gennem konfirmandforberedelse.
Bo fortæller, at han var lidt nervøs inden dåben men efter
at have talt alt igennem inden, blev Bo tryg. Det kan være
svært, at alt handler om ham og at alles øjne er rettet mod
ham. Alligevel var det en stor oplevelse at hele familien
efterfølgende kom og tillykkeønskede, selvom at det ikke
er for ”pakkernes” skyld at Bo bliver konfirmeret, syntes han, at det er en god fornemmelse at være sammen
med klassekammeraterne og have det fællesskab, som er
under konfirmand tiden.
Mange hilsner Bo og Lise

Nyt og siden sidst
Hvorfor påsken?
Oprindeligt er påsken ”Pesach” en israelitisk fest. Hvert
år samledes man for at mindes jødernes befrielse fra slaveriet i Ægypten. Efter befrielsen kunne jøderne vende
tilbage til det land, der nu hedder Israel. Alt dette skete

Nyt og siden sidst
omkring 1280 før Kristi fødsel, og den første påske er der
skrevet om i 2. Mosebog kap.12.
Jødernes påskefest blev oprindeligt fejret ved at familierne slagtede et lam som spistes med usyret brød til. Blodet fra lammet smurte man på dørkarmene for at holde
døden væk (den 10. plage). Når der var blod på dørkarmene, gik dødens engel forbi disse. Faktisk betyder påske
på hebraisk ”forbigang”.
I den kristne tradition fejres påsken på grund af Kristi
opstandelse, som skete midt i den jødiske påskefest i
Jerusalem. Man er ikke helt sikker på, hvor langt det går
tilbage, men helt tilbage omkring år 325 havde man en
påskestrid, hvor parterne til sidst blev enige om, at Jesus
døde fredag i påsken og genopstod søndag. Her blev tidspunktet for påsken også fastlagt.
Hvert år i påsken mindes vi Jesus korsfæstelse, død,
begravelse og genopstandelsen fra de døde.
Dette fantastiske budskab om livets sejr over døden.
I dag omtaler vi påsken som en uges påskeferie, men i
gamle dage blev ugen kaldt den stille uge.
Den indledes med Palmesøndag. I kirken hører vi, at
Jesus blev salvet og red ind i Jerusalem på et æsel for at
fejre den jødiske påske.

Skærtorsdag indstiftede Jesus nadveren, da han indtog
det sidste måltid med sine disciple. Dagen hedder Skærtorsdag, fordi Jesus vaskede disciplenes fødder og gjorde
dem rene (og skære).
Gudstjeneste kl. 9.30 i Ulstrup Kirke
Sognekoret medvirker
Gudstjeneste kl. 17.00 i Gundersted Kirke
med efterfølgende
Se opslag en
fællesspisning.
d

ved købman
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Nyt og siden sidst
Langfredag er koncentreret omkring Jesu domfældelse,
korsfæstelse og død.
Liturgisk gudstjeneste kl. 11.00 i Ulstrup Kirke.
En højtidlig og stemningsfuld gudtjeneste der veksler mellem læsninger og sang.
Jødernes påskefest, blev fejret på sabbatten, altså om lørdagen hvor alt lå stille, mens søndag var almindelig hverdag. Det var på søndagen, det blev opdaget, at Jesus ikke
lå i sin grav, men var opstået fra de døde.
Påskedag er derfor en glædens dag. Det fejer vi med fest.
Kirken er pyntet med blomster og der er trompetmusik.
Gudstjeneste kl. 9.30 i Ulstrup Kirke
Gudstjeneste kl. 11.00 i Gundersted Kirke
2. påskedag er en dansk helligdag, der er en forlængelse
af festen.
Gudstjeneste kl. 11.00 i Ulstrup Kirke
Forårskoncert
Den 13. maj kl. 19.30 i Ulstrup Kirke
Sognekoret medvirker.
Friluftsgudstjenester
2. pinsedag den 28. maj kl. 11.00 og kl. 14.00
Anden pinsedag er alle gudstjenester i provstiet flyttet
fra kirkerne til Vitskøl kloster kirkeruin kl. 11.00 og
Lejrgården kl. 14.00.
Begge steder skal man selv medbringe noget at sidde på
og en frokost- eller kaffekurv til efter gudstjenesten.
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Friluftsgudstjeneste
Den 10. juni ved FDF-huset kl. 14.00
Menighedsrådet arrangerer igen i år en friluftgudstjeneste – denne gang i samarbejde med FDF, som vil bygge
alteret.
Efter gudstjenesten kan man købe kaffe og kage og dermed støtte FDF-kredsen. Jeg håber, at alle vil bakke op
om denne gudstjeneste, uanset om man er ung eller gammel, har tilknytning til FDF eller ikke.

Jubilæum
Alle fødte har fødselsdag, som fejres hvert år. Og alle gifte
har bryllupsdag. Alle der er døbt kan fejre jubilæum.
Vi fejrer 1, 2, 3, 4, 5 og 6 års dåbsjubilæum på en gang i
Gundersted Kirke.
Derfor indbydes alle børn, der er døbt i Gundersted Kirke indenfor de sidste 6 år og deres familie og alle andre
børn i Gundersted og Ulstrup med forældre og bedsteforældre til.
BØRNEGUDSTJENESTE i Gundersted Kirke
Fredag den 1. juni kl. 16.30-19.00
Vi starter i kirken med en historie fra bibelen, derefter
aktiviteter og fællesspisning.
Det er ikke nødvendigt med tilmelding. Man møder bare
op og det er gratis!
Konfirmandindskrivningsgudstjeneste
Søndag den 26. august kl. 11.00
Efter gudstjenesten vil jeg fortælle lidt om, hvad der vil
ske i den periode man går til præst, og hvad jeg forventer
af konfirmanderne.

Nyt og siden sidst
Pilgrimsvandringer
i Vesthimmerlands provsti 2012:
Torsdag den 28. juni kl. 17 – 20.30
Vi starter med aftenssang i Løgstør Kirke hvorefter vi
vandre langs fjorden til Lendrup hvor vi drikker kaffe, herfra går vi til Løgsted Kirke og Helligkilden hvor der også
vil være en andagt, herefter vandrer vi tilbage til Løgstør.
Turen er ca. 12. km.
H USKg
Kontaktperson:
kaf fe o
vand
Lars Lyngberg-Larsen, tlf. 98 67 44 61.
Onsdag den 4. juli 2012 kl. 19.00 - 21.00
Mødested ved Hyllebjerg Kirke. Tema: Stilhed. Der vil
være stilhed og samtaler i vekselvirkning, med naturen
og Hyllebjerg Kirke som ramme. En dejlig vandring i det
naturskønne Hyllebjerg Bakker på ca. 4 km.
Vi slutter af med sang i kirken og en kop kaffe.
Kontakt person:
Else Juul, tlf. 98 66 30 48.
KIRKEVANDRING
Søndag den 26. august 2012 kl. 9.30
Vi begynder med højmesse i Testrup Kirke herefter
får vi en kop kaffe/the at vandre gennem Testrup på,
og videre ad markveje mod Aalestrup langs Simested å,
og videre fra Aalestrup ad Himmerlandsstien til Østerbølle Kirke hvor der vil være en lille forfriskning, herfra
følger vi Oldtidsvejen gennem Vesterris Skov tilbage til
Testrup Kirke. Der vil blive arrangeret kørsel fra Østerbølle til Testrup hvis nogle ikke kan klare at gå hele turen.
Turen er ca. 12 km.
H USK
Kontaktperson:
vand
Line Karmann Børding, tlf. 98 64 90 02.

Sognekalender
April
Skærtorsdag den 5.
Kl. 9.30 Gudstjeneste i Ulstrup Kirke
– Sognekoret medviker
Kl. 17.00 Gudstjeneste i Gundersted Kirke
med efterfølgende fællesspisning
Langfredag den 6. kl. 11.00
Liturgisk gudstjeneste i Ulstrup Kirke
Søndag den 29. kl. 11.00
Konfirmation i Ulstrup Kirke

Maj
Søndag den 13. kl. 19.30
Forårskoncert i Ulstrup Kirke
2. Pinsedag den 28.
Friluftsgudstjenester
Kl. 11.00 Vistskøl kloster kirkeruin
Kl. 14.00 Lejrgården

Juni
Fredag den 1. kl. 16.30-19.00
Børnegudstjeneste i Gundersted Kirke
Søndag den 10. kl. 14.00
Frilufsgudstjeneste ved FDF-huset
Torsdag den 28. kl. 17 – 20.30
Aftensang i Løgstør Kirke
med efterfølgende pilgrimsvandring
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Sognekalender
Juli
Onsdag den 4. kl. 19.00 - 21.00
Pilgrimsvandring fra Hyllebjerg Kirke
Uge 27 - 30
Sognepræst Hanne Petersen har sommerferie

August
Søndag den 26. kl. 9.30
Højmesse i Testrup Kirke
med efterfølgende kirkevandring
Søndag d. 26. kl. 11.00
Konfirmandindskrivningsgudstjeneste
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Kirkelige handlinger
ULSTRUP:
Begravelser
15.11.2011
16.11.2011
01.12.2011
22.12.2011
25.02.2012

Ejner Nørgaard Christensen
Orla Egelund Larsen
Lilli Rasmussen
Grethe Elisabeth Madsen
Anders Peter Andersen

GUNDERSTED:
Begravelser
11.02.2012 Lars Peter Andersen
17.02.2012 Henny Christensen

Kirkelige handlinger
ULSTRUP: Dåb og fremstilling

30.10.2011
Theo Grøn Lund

30.10.2011 Marie og
Jacob Ryberg Vetter

27.11.2011
Freja Ehlers Andersen

18.12.2011
Seline Kastrup Nielsen

22.01.2012
Emil Scharbau Johansen

05.02.2012 Liva Sofia
Kløjgård Kristensen

19.02.2012
Bo Pagels Beyer

19.02.2012
Sofie Lemvig Andersen
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Nyt og siden sidst
Konfirmation Ulstrup Kirke søndag den 29. april kl. 11.00
(Det vil være muligt at aflevere telegrammer i våbenhuset mellem kl. 10.00 og kl. 11.00)
Konfirmander:
Frida Møller Andersen
Katrine Holm Andersen
Ebbe Back
Bo Pagels Mayer
Andreas Brixen
Liv Zaar Christensen
Martin Kjær Christoffersen
Mia Elodia Garcia Colina
Benjamin Hodzic
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Benedicte Bay Jensen
Camilla Bøg Jørgensen
Emil Bisgaard Mortensen
Marc Søgaard
Daniel Kich Johansen Brodersen
Nanna Ravn Hamiltorn
Louise Holler
Ghita Holst Jensen
Emilie Thykjær Korgaard

Anne Larsen
Mikkel Aaholm Mikkelsen
Ida Haldrup Nielsen
Alexander Tyrrestrup Olsen
Johanne Overvad Rasmussen
Emil Løgstrup Stigel
Torben Pilgaard Zefting
Jonas Westergaard Madsen

Sognevejviser
Sognepræst:

Nørklekreds

Kom og vær med

Hanne Petersen
Hvalpsundvej 2, Hornum, 9600 Aars.
Tlf. 98 66 10 27 mobil. 20 57 99 09
E-mail: hpe@km.dk.
Træffes efter aftale.
Mandag er sognepræstens faste fridag.
Hanne Petersen har sommerferie i ugerne 27-30.
Embedet passes af Mette Holmstrøm tlf. 98666282

Aktion Børnehjælps ”Mother
– Der er plads til flere
Teresa” nørklere mødes i Sognehuset den anden tirsdag i måneden fra kl. 13.30 til
ca. kl. 16.30. Der er hyggeligt samvær, hvor der er gang i
strikkepinde og hæklenåle.
Vi får kaffe og synger et par sange.
Alle er velkomne!

Besøg af præsten

Sognekoret øver hver onsdag aften
fra kl. 19.30 til 21.30.
Hvis nogen skulle ønske at være med, kan henvendelse
ske til Henny Isaksen på telf. 98 63 16 38.

Ønsker man præstens besøg, eller er man som
pårørende, nabo eller ven, bekendt med at en person – f.eks. i forbindelse med hospitalsindlæggelse
– ønsker præstens besøg, er man altid velkommen
til at kontakte præsten.

Mødetider

Sidste frist for indlevering af indlæg til menighedsbladet er onsdag den 13. juni til Inge Myrup Hansen, Hans
Egedes Vej 241, 9600 Aars, email: ingemyrup@gmail.com
Puslinge
0.-1. kl. Torsdag 18.30-20.00
1. års tumlinge 2. kl. Torsdag 18.30-20.00
2. års tumlinge 3. kl. Torsdag 18.30-20.00
1. års pilte
4. kl. Torsdag 18.30-20.00
Væbner
5. kl. Onssdag 19.00-21.00
Seniorvæbnere 6.-7. kl. Onsdag 19.00-21.00
Henvendelse til formanden
Hanne Holst Pedersen
Bjørnstrupvej 2
Mobil 50 70 97 61

Sognekor

Hold dig opdateret på:
hornumogomegn.dk
gundersted.vesthimmerland.dk

Ulstrup:

Gundersted:

Kirkesanger:
Karl Martin
Andersen
Tlf. 98 66 32 13

Kirkesanger:
Karl Martin
Andersen
Tlf. 98 66 32 13

Organist:
Henny Isaksen
Tlf. 98 63 16 38

Organist:
Henny Isaksen
Tlf. 98 63 16 38

Graver:
Graver:
Marianne Stenberg Poulsen Marna H. Kristensen
Mobil 20 44 38 01
Mobil 27 12 80 30
Menighedsrådsformand: Menighedsrådsformand:
Carsten Nielsen
Lisbeth Kærsgaard Nielsen
Tlf. 98 66 15 18
Tlf. 98 66 92 60
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Ulstrup
Gundersted
GUDSTJENESTER

Dato
1. april

Palmesøndag

9.30

5. april

Skærtorsdag

6. april

Langfredag

Liturgisk gudstjeneste

8.
9.
15.
22.

april
april
april
april

2. søndag efter påske

29. april

3. søndag efter påske

10. juni

Birgit Lundholm

9.30

Med fællesspisning

11.00

--

Hanne Petersen

9.30
11.00
9.30
-11.00

11.00
-11.00
9.30

Hanne Petersen

Hans-Aage Mink

--

Hanne Petersen

9.30
9.30

Hanne Petersen

11.00
9.00
9.30

11.00
-9.30
9.30
-11.00

Fælles provsti Friluftgudstjeneste

Fælles provsti Friluftgudstjeneste

Påskedag
2. påskedag
1. søndag efter påske

4. maj Bededag
6. maj 4. søndag efter påske
13. maj 5. søndag efter påske
17. maj Kristi himmelfart
20. maj 6. søndag efter påske
27. maj Pinsedag
28. maj 2. pinsedag
1. juni
3. juni Trinitatis søndag
1. søndag efter trinitatis

Præst

-17.00

Konfirmation

Hanne Petersen

Birgit Lundholm
Birgit Lundholm

Hanne Petersen
Birgit Lundholm
Hanne Petersen
Mette Holmstrøm
Hanne Petersen

16.30
--

Hanne Petersen

Friluftgudstjeneste ved FDF huset

--

Birgit Lundholm

11.00
9.30
9.30
9.00
-9.00
11.00
11.00

9.30
11.00
--11.00
--9.30

Birgit Lundholm

9.30
14.00

17. juni 2. søndag efter trinitatis
24. juni 3. søndag efter trinitatis
1. juli 4. søndag efter trinitatis
8. juli 5. søndag efter trinitatis
15. juli 6. søndag efter trinitatis
22.juli 7. søndag efter trinitatis
29. juli 8. søndag efter trinitatis
5. august 9. søndag efter trinitatis

Plejehjemsgudstjeneste på Ulstruplund

Hanne Petersen

Birgit Lundholm
Hanne Petersen
Mette Holmstrøm
Mette Holmstrøm
Mette Holmstrøm
Hanne Petersen
Birgit Lundholm

Kirkebil

Tirsdag den 3. april

kl. 14.30

Kirkebil kan bestilles til alle gudstjenester
i Ulstrup og Gundersted sogne.

Tirsdag den 1. maj

kl. 14.30

Ring til Cimbrerbilerne, Aars 98 62 33 00

Tirsdag den 5. juni

kl. 14.30

Kirkebilen kan køre helt op til kirkedøren
i Ulstrup Kirke for gangbesværede.
Aars Bogtryk & Offset · 98 62 17 11

