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På forsiden af kirkebladet ses den 
smukke adventskrans fra Gunder-
sted Kirke. Adventskransen er en 
skik, vi har fået fra Tyskland, som 
bredte sig i de første årtier i 1900 tal-
let, særligt i 30’erne og 40’erne. Og i 
1946 var skikken med kransen blevet 

så udbredt, at den kom på julemærket.

I kirkerne er farven på båndene eller lyse-
ne ofte lilla/violet*, adventstidens farve; 
men hvide lys og røde bånd er også tra-
dition, som en måde at udtrykke natio-
nalitetsfølelse på, særligt under 2. ver-
denskrig. I dag kan kransen være meget 
forskellig af udseende.

Adventskransen tæller de 4 søn-
dage forud for julen, og er med til 
at bringe lys og håb i den mørke 
vintertid. Og Johannes Johansen 
har digtet denne fine salme om 
adventskransens fire lys. De fire 

lys fortæller om skabelse, jul, påske og pinse, et for et.

”Vær velkommen Herrens år, og velkommen herhid!” 
Det første lys er Ordet, talt af Gud,
det skabte liv, hvor alt var øde,
med fuglesang, med blomster, der sprang ud, 
Med glæde over markens grøde.

Det andet lys blev tændt i Betlehem,
Guds Søn steg ned fra Himlens høje
og delte jorden med os som sit hjem
med al dens fryd og al dens møje.

Det tredje lys har intet øje set,
det lyser gennem hjertesorgen
og melder, det umulige er sket,
det tredje lys er påskemorgen.

Det fjerde lys har ild fra alle tre,
en pinseglød i vores hjerte,
så vi for dem, der intet lys kan se,
kan tænde kun en lille kerte.

Johannes Johansen 1963, 1971 og 1974.

*Den lilla/violette farve i kirkeåret symboliserer: ånd, alvor, pas-
sion og anger. Den bruges  i  bods- og fastetiderne: Advent, søndag 
septuagesima til midfastesøndag (fastetiden), palmesøndag samt 
på bededag. Birgit Lundholm.

Sognepræst Kaj Munk, født den 13. januar 1898, og en 
ganske ung pige fra Vedersø: Elise Marie Jørgensen, 
født den 8. september 1909, blev gift en kold januardag 
i året 1929. Det var på Kaj Munks 31 års fødselsdag. Kaj 
Munk havde sagt til sin forlovede Lise (som han kaldte 
hende), at de skulle mødes i Herning for at fejre hans 31 
års fødselsdag. Men da Lise steg af toget i Herning ved 
middagstid, fik hun også at vide, at der var bestilt bryllup 
for dem, hos sognepræst Blicher Winther i Skarrild Kirke 
om aftenen kl. 19.00. Der skulle være en aftengudstjene-

ste kl. 19.30, og så blev der altså vielse forud, mellem Kaj 
og Lise. Så kl. 19.00 i Skarrild Kirke blev de to ægteviede 
i to vidners påsyn. Og Lise Munk fortæller: ”Jeg var ærlig 
talt noget bestyrtet. Jeg havde som sagt rejst hele natten. 
Og jeg havde bestemt ikke regnet med, at jeg skulle vies i 
min blå spadseredragt. Tværtimod havde jeg altid troet, 
det skulle blive hvidt bryllup; mens æbletræerne blom-
strede….   "De fik ingen gaver, undtagen en enkelt bog, og 
vielsen blev fejret på ”Gregersens hotel” i Herning med 
trif li, fordi det havde Kajs forældre fået, da de blev viet.

En speciel vielse mellem en speciel præst på 31 år og en ung pige på 19!
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Tanker omkring vielse fra et brudepar
Vi blev den 4. august 2012 viet i Hornum/ Ulstrup Kirke 
og det er en dag, som vi aldrig vil glemme. Det er en fanta-
stisk oplevelse at gå op af kirkegangen med sin far ved sin 
side og se alle de mennesker man holder af – lige så spændt 
som en selv. Det, at gå op af kirkegulvet føles som en rejse 
igennem livet, indtil man mødes ved et vejkryds, et lille 
stop – et kort øjeblik, så videre, men nu med en særlig at 
dele rejsen med.
  
Vielse i kirke eller på rådhus?
Vi havde længe snakket om, at vi skulle giftes og havde 
da også fået f lere hints fra familien. Vi var efterhånden 
blevet en lille familie på 4 og med børn tænker man tit på 
fremtiden. Vi havde f lere gange talt om at blive gift, og da 
bruden fyldte 30 kom det store spørgsmål. Efter frieriet 
talte vi om, at det skulle være på et rådhus, men efter at 
have været til en af vores venners vielse på rådhuset, vid-
ste vi begge at det ikke var sådan, vi skulle give hinanden 
vores ja. 
Vi valgte ikke kirken fordi det er det alle gør. Vi valgte kir-
ken, da det er et sted hvor vi begge føler os hjemme. Vi øn -
skede ikke kun at blive viet for vores familie og venner, men 
også for dem som vi havde taget afsked med igennem livet. 

Skulle I nu have fået lyst til at læse mere om Kaj og Lise 
Munk, kan jeg varmt anbefale bogen: ”Lise Munk”, skre-
vet af Bjarne Nielsen Brovst, på baggrund af f lere sam-
taler med Lise Munk i årene 1977-1989. Hun blev enke 
med fem børn, kun 34 år gammel.  Kaj Munk blev skudt 
af tyskerne den 4. januar 1944. 
Det sidste ord Kaj sagde til sin hustru, da han blev hentet 
af tyskerne i præstegården i Vedersø var: ”Stol på Gud 
Lise!” og hun så ham aldrig mere. I bogen finder I også 
hele fortællingen om vielsen, som jeg har taget et udpluk 
af; og også den forudgående kærlighedshistorie mellem 
Kaj og Lise. Den er heller ikke helt almindelig!

Birgit Lundholm 

Til Lise
Lille Lise, gæv og gild
Lille Lise lattermild,
Hustru djærv og pige sød,
Du, som blev mit dagligt brød,
blev mig vinen på mit bord,
blev mig varmen i mit ord!
Lysets spil på livets vej
Skylder lykkelig jeg dig.

                              Din Kaj

Kaj Munk, 
24 XII. 
1943, 
Vedersø
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Samtaleværksted
Jeg har fået den tanke, at oprette et ”Samtaleværksted om 
livet og troen”. Det vil blive en tirsdag aften fra kl.19.00 
til ca. 21.00 i Sognehuset i Hornum.
Det er tænkt som et åbent sted, hvor vi sammen kan 
drøfte små og store emner, der optager os. Jeg vil hver 
gang komme med et lille oplæg, som vi kan tage udgangs-
punkt i. Vi vil desuden slutte aftenen med at synge en 
salme eller sang fra Højskolesangbogen, samt Fadervor, 
og måske også et lille ord til at tage med på vejen.  Der 
bliver også serveret en kop kaffe/ the med brød eller kage 
til. Oplægget er tænkt som en appetitvækker, men det 
kan jo være, vi kommer til at tale om helt andre emner. 
Aftenen kan også være et sted, hvor vi kan udveksle gode 
erfaringer, bøger vi har haft glæde af at læse, musik vi har 
hørt, steder vi har set. Kort sagt et sted, hvor vi i et par 
timer kan dele tanker og sætte ord på det liv, vi lever.
Vi mødes følgende tirsdage i 2013 i tidsrummet 19.00 til 
ca. 21.00: Den 8. januar; den 5. februar og den 5. marts. 
Når vi når til marts måned ser vi, hvordan det går?, og om 
vi har lyst til at ses oftere end en gang om måneden.

Venlig hilsen sognepræst Birgit Lundholm Jensen

Høstkollekt
Til høstgudstjenesterne den 7. oktober var der offergang.
I Ulstrup Kirke blev der samlet 2.670 kr. ind, som går til 
menighedspleje.
I Gundersted Kirke var beløbet 3.089,50 kr., som forde-
les mellem Møltrup Optagelseshjem og Folkekirkens 
Nødhjælp.

NYT

Traditioner betyder noget
Vi bor på Sjælland, men bruden er født og opvokset i Hor-
num. Det var derfor brudens ønske at blive viet i sin barn-
doms kirke. Bruden blev kørt til kirken i sin bedstefars 
veteranbil – nøjagtigt som han havde gjort, da bruden 
blev konfirmeret i den samme kirke mange år tidligere. 
Der er derfor mange traditioner og minder forbundet 
med Hornum. Og selv om man bor 400 km væk, så ved 
man altid, hvornår man er kommet ”hjem”.   

At sige ja indtil døden skiller – kan man det?
Når man er i gang med alle forberedelserne op til bryllup-
pet, har man ikke så meget tid til at tænke over de løfter 
man skal give hinanden i kirken. Vi har også først efter-
følgende talt om, hvad de løfter vi gav hinanden havde 
af betydning for os som ægtefolk. Løftet om at skulle 
leve sammen som ægtefolk indtil døden os skiller føler vi 
begge er et stort løfte. Vi ved godt, at det er hårde odds, 
og næsten halvdelen af alle ægtskaber ender i skilsmisse. 
Men vi er enige om, at et ægteskab er levende og derfor 
skal det passes igennem hele livet for at bestå.  
Vi nyder livet som ægtefolk og glæder os til at blive gamle 
sammen. 

Anne-Mette Nørnberg Petersen 
og Lars Michael Petersen

Menighedsrådsvalg
Ved kirkeårets begyndelse den 1. søndag i advent tiltræ-
der det nye råd. Samtidigt hermed bliver de to råd i sog-
nene lagt sammen til et nyt råd:
Ulstrup-Gundersted sognes Menighedsråd.
Valgt til rådet er:

Lisbeth Dela Myrup (nyvalgt)
Keld Engemand
John Vigsø  (nyvalgt)
Mogens Holm  (nyvalgt)
Hans Frederiksen  (nyvalgt)
Bente Vigsø Nielsen  (nyvalgt)
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Arrangementer
Familiegudstjeneste søndag den 2. dec. 
kl. 14.00 i Gundersted Kirke 
med de 7 læsninger og indvielse af ny messehagel 
Imellem læsningerne vil der være sang med Sognekoret.
Under tjenesten vil den nye messehagel, der er lavet af 
Bente Svendsen, blive indviet. Efterfølgende går vi i Mul-
tihuset og hygger os med gløgg, æbleskiver og slikposer 
til børnene. 

Gudstjenester og Luciaoptog 
2. søndag i advent den 9. dec.
Søndag den 9. december er der Ad  ventsgudstjeneste om 
formiddagen kl. 9.30 i Gundersted Kirke, hvor vi tænder 
det andet lys i adventskransen.
Om aftenen er der gudstjeneste 
kl. 19.00 i Ulstrup Kirke, hvor ele-
ver fra 5. klasse på Hornum skole vil 
gå Lucia og Sognekoret medvirker. 
Menighedsrådet er vært ved en for-
friskning.

Vel mødt siger Menighedsråd, Sognekor, 5. klasse 
og sognepræst Birgit Lundholm 

Torsdag den 13. dec. kl. 19.30 
Julekoncert i Ulstrup Kirke 
Silkeborg Mandskor, som består af 33 aktive og velsyn-
gende sangere og for tiden er at regne blandt de bedste 
amatørmandskor i Danmark, kommer og giver os en dej-
lig musikoplevelse med julesang.
Der er traditionen tro kaffe og en norsk klejne bagefter, 
mens Sognekoret vil synge endnu et par sange for os.

Søndag den 6. januar 2013 kl. 11.00 
Nytårsparade i Ulstrup Kirke
FDF-erne står fanevagt.

Torsdag den 24. januar 2013
Fællesspisning og sang efter højskolesangbogen
Vi vil spise sammen kl. 18.00 og derefter synge sammen.
Tilmelding til spisning senest fredag d. 18. januar til 
Henny Isaksen på tlf. 40 71 45 04.

Søndag den 10. februar 2013 kl. 19.30 
Musikgudstjeneste i Gundersted Kirke
Samuel Frederiksen kommer og spiller for os på kornet. 
Samuel spiller fantastisk dejligt, så det vil blive en nydelse 
at overvære. Der er kaffe bagefter med en småkage.

Søndag d. 10. marts 2013 kl. 19.30
Musikgudstjeneste i Ulstrup Kirke
Med Aalborg Jernbaneorkester. Orkesteret består af ca. 
20 dygtige personer i f lotte uniformer. Mogens Jensen er 
professionel leder af blæseorkesteret. 
Bagefter er der kaffe med en småkage.

Skærtorsdag den 28. marts 2013
Salmer, tekst og prædiken vil fortælle om Jesu sidste 
påskemåltid med disciplene, samt tolke begivenhedens 
betydning for os i dag.
Kl. 9.30 i Ulstrup Kirke Højmesse. Sognekoret medvirker.
Kl. 17.00 i Gundersted Kirke Familiegudstjeneste.

Langfredag 29. marts 2013
Gudstjenesten langfredag d. 29. marts kl. 11.00 
i Ulstrup Kirke har sit helt særlige præg 
Dagen, hvor Jesus blev korsfæstet, er en dag til stilfærdig 
overvejelse. Derfor er liturgien denne dag også anderle-
des udformet end vanligt. Gudstjenesten er bygget op 
over oplæsning af lidelsesberetningen, som den er fortalt 
fra Jesu tilfangetagelse og til hans død. Undervejs afbry-
des læsningen af fællessalmer.

Velkommen til en 

hyggelig aften



6 15.07.2012
Victor Nørnberg Broe

28.10.2012
Sofie Merle Støvring

04.08.2012
 Anne-Mette Nørnberg 

Petersen og Lars Michael 
Petersen

14.07.2012 
Marzena Monika 

Kociszewska og Leo Villy 
Skaarup Christensen

14.10.2012
Sebastian Blichfeldt 

Højgaard

05.08.2012
Joos Mølgaard Kuhr

Kirkelige handlinger
ULSTRUP   Dåb: Bryllup: 

GUNDERSTED Dåb: Bryllup: 

11.05.2012  Else Marie Christensen
26.07.2012  Søren Otto Skouboe
 Laursen 
04.08.2012  Laura 

09.08.2012  Inger Marie Rudbæk 
16.08.2012  Aage Sørensen 
17.08.2012  Erling Peter Jensen 
01.09.2012  Leif Langeland 

26.09.2012  Lilly Rønberg Jensen 
13.10.2012  Erna Frida Bjerregaard 
19.10.2012  Jens Erik Nielsen

Begravelser: 
30.06.2012 
Esther Juliane Jensen

03.11.2012
Marianne Haugaard Jensen 
og Søren Kvist Nielsen

Begravelser:
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Sognevejviser
Sognepræster:
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.

Birgit Lundholm Jensen (halv tid)
Lyngvejen 46, Næsborg, 9670 Løgstør
Tlf. 51 34 15 63
E-mail: blj@km.dk
MANDAG 
er sognepræsternes faste fridag.

Kirkesanger:
Karl  Martin Andersen
Tlf. 98 66 32 13

Graver, Ulstrup:
Marianne Stenberg  Poulsen
Mobil 20 44 38 01

Organist:
Henny  Isaksen
Tlf. 40 71 45 04

Graver, Gundersted:
Marna H.  Kristensen
Mobil 27 12 80 30

Sidste frist for indlevering 
af indlæg til menighedsbladet er onsdag den 23. feb. 2013. 
til Inge Myrup Hansen, Hans Egedes Vej 241, 9600 Aars, 
email: ingemyrup@gmail.com

Nørklekreds
Aktion Børnehjælps ”Mother 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.

Sognekor
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.

Hold dig opdateret på: 
hornumogomegn.dk

gundersted.vesthimmerland.dk

Alle er 
velkomne!

Mødetider se: www.fdf.hornum.dk

Formand 
Hanne Holst Pedersen 
Bjørnstrupvej 2
Mobil 50 70 97 61

FDF Hornum
Besøg af præsten 

Ønsker man præstens besøg, eller er man som 
pårørende, nabo eller ven, bekendt med at en per-
son – f.eks. i forbindelse med hospitals indlæggelse 
– ønsker præstens besøg, er man altid velkommen 
til at kontakte præsten.

Kirkebil
Kirkebil kan bestilles til alle gudstjenester 

i Ulstrup og Gundersted sogne.
Ring til Cimbrerbilerne, Aars     98 62 33 00

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



GUDSTJENESTERGUDSTJENESTER

Aars Bogtryk & Offset · 98 62 17 11

Ulstrup Kirke – kl.Dato Gundersted Kirke – kl. Tjenestegørende præst

Plejehjemsgudstjeneste på Ulstruplund

   2. december  1. søndag i advent 9.30 14.00 De 7 læsninger Hanne Petersen

   9. december  2. søndag i advent 19.00 9.30 Birgit Lundholm Jensen

16. december  3. søndag i advent 9.00 --- Mette Holmstrøm

23. december  4. søndag i advent 9.30 --- Hanne Petersen

24. december  Juleaftensdag 16.00 14.30 Hanne Petersen

25. december  Juledag 9.30 11.00 Hanne Petersen

26. december  2. juledag 9.30 --- Birgit Lundholm Jensen

30. december  Julesøndag 9.30 --- Birgit Lundholm Jensen

   1. januar     Nytårsdag 14.30 16.00 Hanne Petersen

   6. januar     Hellig trekongers søndag 11.00 Nytårsparade 9.30 Hanne Petersen 
 13. januar    1. søndag efter H3K 9.30 11.00 Birgit Lundholm Jensen

 20. januar     sidste søndag efter H3K 11.00 --- Hanne Petersen 
 27. januar     Septuagesima 11.00 9.30 Birgit Lundholm Jensen

    3. februar   Seksagesima 9.30 11.00 Birgit Lundholm Jensen

 10. februar   Fastelavn --- 19.30 musikgudstjeneste Hanne Petersen

   17. februar  1. søndag i fasten 11.00 9.30 Birgit Lundholm Jensen

 24. februar  2. søndag i fasten 9.30 --- Jari Tollestrup Jensen

   3. marts      3. søndag i fasten 11.00 9.30 Birgit Lundholm Jensen

  10. marts      Midfaste 19.30 musikgudstjeneste --- Hanne Petersen

 17. marts      Mariæ bebudelsesdag 9.00 --- Mette Holmstrøm 

 24. marts      Palmesøndag 11.00 9.30 Birgit Lundholm Jensen

 28. marts      Skærtorsdag 9.30 17.00 Hanne Petersen

 29. marts      Langfredag 11.00 liturgisk --- Hanne Petersen

 31. marts      Påskedag 11.00 9.30 Hanne Petersen

   1. april         2. påskedag 9.30 --- Birgit Lundholm Jensen

   7. april        1. søndag efter påske 11.00 9.30 Birgit Lundholm Jensen

Tirsdag  den    4. december 2012 kl. 14.30
Mandag  den  24. december 2012 kl. 10.30
Tirsdag  den    8. januar 2013 kl. 14.30
Tirsdag  den    5. februar 2013 kl. 14.30
Tirsdag  den    5. marts 2013 kl. 14.30

Der er normalt altergang kl. 9.30. 
Er der kun en gudstjeneste i sognene, er der altid 
altergang ved denne gudstjeneste uanset klokke-
slæt.

Altergang
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