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Støvlerne knrikede
En gammel skrædderske forandrede
min afdøde faders overkjole til en
konfirmationsdragt for mig; jeg syntes, at jeg aldrig havde båret en sådan
stadskjole, og for første gang i mit liv
fik jeg støvler… …;
Støvlerne knirkede, og det frydede mig i mit inderste,
at menigheden nu kunne høre, at de var nye; men min
andagt var forstyrret, jeg følte det og havde tillige en
gruelig samvittighedskval over, at min tanke var ligeså
meget hos mine støvler, som hos den gode Gud; jeg bad
ham ret i mit hjerte tilgive mig, og tænkte så igen på mine
nye støvler.
Sådan fortæller H. C. Andersen i bogen ”Mit livs eventyr” om sin konfirmation 1. søndag efter påske i 1819.
Hvilken lykke: Støvlerne knirkede, så alle kunne høre at
de var nye!
For netop alt det fine nye var jo en stor del af dagen.
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Sådan tror jeg også, det var for konfirmander anno 2012.
De havde måske tankerne noget mere ved de nye sko, frisuren, gæsterne, maden, gaverne og Blå Mandag ... end
hos den gode Gud under selve konfirmationen.
Men det er ikke kun skoene, gaverne, festen og Blå mandag der er på spil.
Læs bare hvad konfirmanderne
selv svarer på de spørgsmål.
Af alle svarerne fremgår det tydeligt, at konfirmanderne
er meget bevidste om tro og konfirmation, og hvad det
betyder for dem.
Det handler ikke kun om fest og nye sko. Selv konfirmationen er en skelsættende begivenhed for dem, som de
deler med familien.
Det handler om at tage en stor beslutning og det er da
værd at fejre med både fest … og nye sko!
Af Sognepræst Hanne Petersen

– Fordi jeg er kristen
– Fordi jeg tror på Gud

Hvorfor vil du
konfirmeres?

– For at få gaver

– Min tro
samlet
For at få familien

–
– Fordi man kommer ind i de voksnes
rækker, og jeg er kristen
– Jeg vil gerne
rne bekende min kristne tro
– Fordi jjeg ttror påå noget af ddet
G har gjort,
– For at komme med
og fordi jeg har fået at vide, at Gud
hvis
i de voksne rækker
gør det, vil jeg fortryde det bag jeg ikke
efter
– Fordi jeg gerne vil tro på Gud
– Han er en del af min fritid

Hvad betyder
Gud for dig?

– At jeg ved, at der er nogen på min side,
selvom jeg har lavet gode eller dumme ting

– At han skaber fred og retfærdighed

del, bare
– Han betyder en ’ til ham
be
n
det at man ka

– Han har skabt mig

– Ikke så meget nu, men jeg vil tro
mere på ham, når jeg bliver ældre

– Jeg tror, han hører og hjælper mig

– Han er den der bestemmer

– At han er en, man kan tro på og kan snakke med

– Det ved jeg ikke

Hvad glæder du dig mest til i
konfirmationen?
forbindelse med kon

– Blå mandagg
– God mad

tøjet på
– At blive fejret af familie
li og venner
– Få konfirmations
– At få en super god og hyggel
hyggelig dag
– At komme på ferie bagefter
– Selve
S l konfirmationen
k
i kkirken
k

– Gaverne

Tror du noget bliver
anderledes efter
konfirmationen?
– Jeg kommer til at tro mere på Gud
– Folk vil se anderledes på mig

Hvad betyder det
for dig at være
konfirmeret?

– At blive konfirmand

– Jegg vil føle migg mere voksen
d passer på mig
– Jeg vil føle, at Gu
– Nej, kun oplevelsen
– Jeg vil føle mig mere moden

– At jeg er med i fællesskab sammen
med mine klasekammerater
mig og til ham
– At Gud siger ja til

– At jeg træder ind i de
voksnes rækker – At jeg med egne ord bekræfter, at jeg er kristen

Konfirmation 1970'erne – 2012
I vores ungdomsdage i 70'erne blev man konfirmeret
nærmest som et led i at træde ind i de voksnes rækker.
Forældre og børn så meget frem til dagen, og ofte lå der
den forventning at man SKULLE konfirmeres, de unges
forventninger blev for os at se skabt igennem forældregenerationens begejstring for dagen.
De mere kirkelige ritualer – bekræftelsen på dåben osv.
– er for os at se noget der ligger dybere og mere i hukommelsen, jo ældre man bliver. Ved konfirmation husker
man ofte festen bedst frem for selve konfirmationsforberedelsen - at lære udenad uden at forstå, at have noget
konkret at ”hægte” tingene på, kan meget let blive ord der
bare ”forsvinder”.
Vi blev overhørt – skulle lære salmevers udenad – og lære
om bibelen på en meget stiv og ”kedelig” måde. Indlæringen gik ud på at lære udenad, næsten uden at forstå hvad
det var, man lærte. Undervisningen var på dette tidspunkt ikke så åben/forstående – men en noget autoritær
og envejs undervisning. Overhøringerne ved hver konfirmationsforberedelse kunne være meget ubehageligt
og kunne give mange sommerfugle i maven. Ofte kunne
det være svært at forstå stoffet, fordi det meste foregik
uden eksempler og uden at kunne relateres til den dagligdag, man færdes i.
Den for vores tids respekt for præsten, som en meget
autoritær person og envejs-kommunikationen kan meget
let bevirke, at selve formålet med konfirmationen ”daler”
lidt og budskabet ikke sidder så godt fast.
Vi har oplevet både konfirmationsforberedelsen og konfirmationen af vores børn, som noget anderledes end den,
vi selv oplevede i 70'erne. Dengang blev man som ung
ikke medinddraget i undervisningen og forberedelserne,
som vi har oplevet at de gør i dag. Deres undervisning har
meget taget udgangspunkt i den dagligdag og den verden,
de unge lever i dag.
Præster i dag har ikke helt den samme autoritet, som de
havde i 70'erne. De unge tør godt stille spørgsmål vedr.
religion og livets store spørgsmål – hvilket vi mener giver

præsten mere status af en god person at diskutere store
emner som eks. liv og død med end en utilnærmelig person, som man måske ikke lige betror sig til, hvis man har
behov for hjælp og støtte.
I den kirkelige handling til konfirmationen er de unge i
dag også meget medinddraget, hvilket vi mener, er med
til at give dem et større medansvar, indsigt i og medejerskab af konfirmationen. De unge har selv valgt det skriftsted/de ord, som de mener, siger noget til dem, og som
de har lyst til skal læses op i kirken, når de bliver konfirmeret. I dag er det kun et meget lille skridt på vej ind i de
voksnes rækker. For langt de fleste har konfirmationen
ikke den store betydning for det liv, de lever i hverdagen.
Der er ingen forventninger om, at de skal være voksne og
stå helt på egne ben
I festen er den unge også i høj grad medinddraget. Det
gælder valg af sted, menu, bordpynt, indbydelser osv..
Det gør, at det i høj grad bliver den unges fest og dermed
meget individuelt og forskelligt.
For os at se har budskabet, selve bekræftelsen på dåben i
2012 mere betydning så deres ”Ja” forhåbentlig kommer
fra en lidt bedre forståelse af budskabet og ikke bare ud
fra en forventning om, at sådan har den øvrige familie
også gjort det.
Annette og Bent Rasmussen
Forældre til konfirmand Johanne Overvad Rasmussen

Hvordan det var da Anna Gregersen,
født Anna Petrea Sørensen,
blev konfirmeret i 1933 i Bislev Kirke?
Onsdag den 13. juni kl.10.30 banker jeg på Anna Gregersens dør på Ulstruplund Ældrecenter. Jeg har aftalt,
at vi skal mødes og tale om, hvordan det var, da hun blev
konfirmeret.
Anna sidder og strikker strømper og skal snart i gang med
at strikke små babyfutter, fortæller hun. Hun kan rigtig
godt lide at strikke. Hun fortæller også om sin familie og,
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at hun har to dejlige læsevenner fra Hornum
skole, der kommer hos hende og læser højt, så
de kan blive gode til at læse.
Vi sætter os overfor hinanden, ved hendes spise-bord, og taler sammen.
Anna fortæller, at hun blev konfirmeret i foråret den
2. april 1933 i Bislev Kirke. Dengang hørte Veggerby og
Bislev sogne sammen. Præsten de gik til konfirmationsforberedelse hos hed: Erik Jensen.*) Det var hans første
embede som sognepræst.
Undervisningen foregik i præstegårdens konfirmandstue. Dengang var der konfirmation både om foråret og
om efteråret.
Anna fortæller, at de egentlig skulle have gået til forberedelse i vinterhalvåret; men fik lov til at gå om sommeren;
og så havde de omkring en måneds undervisning forud
for selv konfirmationen i foråret.
Undervisningen byggede meget på,
hvad der stod i Luthers lille Katekismus. Det vil sige: om bl.a. trosbekendelsens enkelte led og fadervor. Og der
var meget, der skulle læres udenad. De
lærte også mange salmer og salmevers
udenad.
Anna fik syet sin konfirmationskjole
j
hos en syerske, hvor også
anden-dags tøjet blev syet.
Festen blev holdt i skolestuen.
En kogekone, med nogle hjælpere lavede maden og serverede for gæsterne. Menuen
var dengang: Klar suppe med
kød- og melboller til, dernæst
steg med kogte kartofler, sovs
og tilbehør og så is til dessert.
Anna fik ganske få gaver. Dengang blev der slet ikke givet de
store gaver. Hun fik et sæt med

en hårbørste, et spejl og en klædebørste,
samt en perlekrans. De fik også en bibel til
kkonfirmandforberedelsen, fortæller hun.
En tid efter konfirmation var der gudstjeneste
med altergang, hvor konfirmanderne var med til
nadver for første gang. Det var slet ikke
Det var et sådant
sæt, lignende dette, almindeligt at børn og unge deltog i nadAnna fik i gave.
veren, før de var blevet konfirmeret.
Anna var 14 år, da hun blev konfirmeret. Hun kom senere ud at tjene og fik en uddannelse som tandtekniker.
*)Erik Jensen blev faktisk senere biskop over Aalborg Stift i 1950, som
landets yngste biskop. Senere blev han også udnævnt til Kgl. Konfessionarius.

Arrangementer
Gudstjeneste søndag den 26. august kl. 9.30
i Ulstrup Kirke.
Efter gudstjenesten byder menighedsrådet og ansatte på
kaffe/ the og rundstykker i det nye ”graverhus”, således at
der bliver mulighed for at se resultatet af byggeriet, dets
indretning og faciliteter.
MARKEDSGUDSTJENESTE
T!
V E L MØ D
søndag den 16. september kl. 9.30
Denne weekend fester hele byen. Alle byens
foreninger deltager i festen på den ene eller anden måde.
Det gør menighedsrådet også. Vi holder gudstjeneste i
Markedshallen. Efter gudstjenesten er der gratis kaffe og
rundstykker.
HØSTGUDSTJENESTE
søndag den 7. oktober
Under gudstjenesten vil der være offergang, det vil sige,
at under salmen efter prædiken kan man gå op til alteret
og lægge et offer (et pengebeløb) i en skål. Under gudstjenesten vil det fremgå hvilke hjælpeinstitutioner, der vil
modtage offeret. – Se mere næste side.

Arrangementer
Kl. 9.30 i Ulstrup Kirke
v/ Birgit Lundholm Jensen
Minikonfirmander og Sognekoret medvirker i
gudstjenesten.
Kl. 14.00 i Gundersted Kirke
v/ Hanne Petersen
Kirken vil være festligt pyntet. Alle er velkommen
til at medbringe afgrøder fra høsten, det kan være
agurker fra drivhuset, gulerødder eller asier fra
haven eller æbler fra træerne, syltetøj på glas eller
hvad man nu lige har.
Efter gudstjenesten går vi over i multihuset og
hygger os med sang, musik og æblekage. De medbragte af afgrøderne fra kirken vil blive solgt til
højestbydende efter kaffen.

”Til bords med de kongelige”
torsdag den 11. oktober kl. 19.30 i Sognehuset
Foredrag v/korhærspræst Søren Nielsen
I oktober er det 100 år siden Kirkens Korshær blev
stiftet af H. P. Mollerup, og i den anledning
: 25 kr.
er Ulstrup/Gundersted menighedsråd sam- Pris
men med Kirkens Korshær i Vesthimmerland
gået sammen om en foredragsaften i Sognehuset.
Kirkens Korshær er en dansk organisation med mange
forskellige tilbud rundt i landet til dem, som ikke rigtig
finder sig tilrette nogen steder, eller for hvem livet har
fået en skæv vinkel.

BUSK gudstjeneste søndag den 28. oktober
kl. 11.00 i Ulstrup Kirke
H USK
BUSK står for Børn, Unge, Sogn og Kirke. sommer tid
e nde r
Det vil være en rigtig familie-gudstjeneste
for børn og voksne i alle aldre.
Tilrettelæggelse og udførelse vil være i et samarbejde

mellem FDF’erne i Hornum og sognepræst Birgit Lundholm Jensen.
ALLE HELGENS GUDSTJENESTE
søndag den 4. november
På Alle helgens dag mindes vi vores døde, ikke fordi de
var helgener, men fordi de var kære for os.
I kirken tror vi at alle mennesker, levende som døde, er
i Guds varetægt og nærhed. I bibelen står der, at Gud
ikke er Gud for døde, men for levende, for for ham er alle
levende.
Men vi er ikke som Gud. Vi mister og må savne og længes.
Denne dag vil navnene på dem, der er døde, begravet eller
bisat i sognene siden Alle Helgen sidste år, blive læst op.
Der udleveres lys som pårørende kan sætte på gravene
efter gudstjenesten.
Kl. 16.00 i Ulstrup Kirke
Kl. 19.30 i Gundersted Kirke
Der serveres en kop kaffe i kirken.
1. søndag i advent den 2. december
Gundersted Kirke kl. 14.00
De ”7 læsninger”– en liturgisk gudstjeneste
Det første adventslys bliver tændt og juletiden, forventningens tid, er dermed startet.
Det understreger vi i gudstjenesten med læsninger og
sang. Både lokale børn og voksne deltager i oplæsningen
og sognekoret vil synge.
De ni læsninger er en gammel kirkelig tradition op mod
jul. Den stammer fra Englands kostskoler, men i Danmark er det blevet en tradition i mange kirker at læse 7
læsninger og synge gode julesalmer.
Efterfølgende hygge med æbleskiver og gløgg i multihuset og slikposer til børnene.
Eftermiddagen rundes af med at vi tænder juletræerne
udenfor.
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Kirkelige handlinger
ULSTRUP

Dåb:

Begravelser:
11.05.2012
Else Marie Christensen
27.04.2012
Kaj Bach Sørensen

11.03.2012
Louise Holler
GUNDERSTED Dåb:

25.03.2012
Eskild Bøgh Poulsen

17.06.2012
Freja Juul Pedersen
Vielse:

Begravelser:
09.06.2012
Poul Kristian Sørensen
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27.05.2012 Alex Nguyen
Grynderup Sørensen

12.05.2012
Janni Hartmann Søgaard og Michael Hartmann Søgaard

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.

Sognekor

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

Sidste frist for indlevering
af indlæg til menighedsbladet er onsdag den 31. okt. til
Inge Myrup Hansen, Hans Egedes Vej 241, 9600 Aars,
email: ingemyrup@gmail.com

FDF Hornum
Formand
Hanne Holst Pedersen
Bjørnstrupvej 2
Mobil 50 70 97 61

Mødetider se: www.fdf.hornum.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
5. aug.

9. søndag efter trinitatis

12. aug.

Præst

9.30

--

Birgit Lundholm Jensen

10. søndag efter trinitatis

11.00

9.30

Birgit Lundholm Jensen

19. aug.

11. søndag efter trinitatis

9.00

11.00

Mette Holmstrøm

26. aug.
2. sept.
9. sept.
16. sept.

12. søndag efter trinitatis

9.00
----11.00

Birgit Lundholm Jensen

15. søndag efter trinitatis

----11.00
---

23. sept.

16. søndag efter trinitatis

9.30

---

Birgit Lundholm Jensen

30. sept.

17. søndag efter trinitatis

9.30

Jari Tollestrup Jensen

7. okt.

18. søndag efter trinitatis

--14.00 Høst

---

Birgit Lundholm Jensen/Hanne Petersen

14. okt.

19. søndag efter trinitatis

---

14.00 Høst

Hanne Petersen

21. okt.
28. okt.
4. nov.
11. nov.
18. nov.
25. nov.
2. dec.

20. søndag efter trinitatis

9.30
9.30
19.30 Alle Helgen
9.30
----14.00 De 7 læsninger

--9.30
9.30
19.30 Alle Helgen
9.30
-----

13. søndag efter trinitatis
14. søndag efter trinitatis

21. søndag efter trinitatis
Alle helgen
23. søndag efter trinitatis
24. søndag efter trinitatis
sidste søndag i kirkeåret

Hanne

Hanne

Plejehjemsgudstjeneste på Ulstruplund
9. august

kl. 14.30

Hanne Petersen
Hanne Petersen
Hanne Petersen

Jari Tollestrup Jensen
Birgit Lundholm Jensen
Hanne Petersen
Birgit Lundholm Jensen
Hanne Petersen
Jari Tollestrup Jensen
Hanne Petersen

Kirkebil

kl. 14.30

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

2. oktober

kl. 14.30

Ring til Cimbrerbilerne, Aars 98 62 33 00

6. november

kl. 14.30

4. december

kl. 14.30

Kirkebilen kan køre helt op til kirkedøren
i Ulstrup Kirke for gangbesværede.

4. september

Høstgudstjeneste

Aars Bogtryk & Offset · 98 62 17 11

