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Det er stadig sommer… 
I skrivende stund har det lige været 
Sankt Hans og skellet for det gode og 
det onde gik (i gamle dage) lige her. 
Urter, der var plukket før Sankt Hans, 
blev brugt til lægeplanter. Fik man ikke 
urterne i hus inden den 24. juni, risike-

rede man at der gik trolddom i dem.
Dog kunne malurt bjærget de sidste dage i juli på Sankt 
Oles dag eller på Bartolomæus dag, den 24. august stadig 
bruges mod mange sygdomme og møl i klædeskabe.

Egentlig valgtes lægeplanter ikke ud fra tidspunktet på 
året, de groede i men ud fra deres form og farve, lugt og 
smag.  Man troede på, at Gud i sin visdom havde skabt 

en lægeplante til at kunne kurere hver sygdom. Planten 
var så forsynet med en signatur, så man kunne se, hvad 
den passede til. Blodsygdomme kunne kureres med plan-
ter, der var røde. Den blå anemone passede til leversyg-
domme, gule planter passede til gulsot, og misteltenen 
kunne lindre svimmelhed og epilepsi, fordi planten lever 
i højden i nærheden af trækronerne. ”Hele verden er et 
apotek”, mente Paracelsus, som var læge i 1500-tallet,” 
og Gud er den øverste apoteker”. 

Men det må siges at være en alternativ måde at bruge 
teologien på.  Der er ikke tvivl om, at planter har en hel-
bredende og lindrende virkning. Det har nonnen Hilde-
gaard af Bingen (1098-1179) blandt andet været bevidst 
om. 
 Venlig hilsen Inge Frandsen

Børn, unge og kirken 
v/ Inge Frandsen
Så blev de unge godt konfirmeret i foråret, og provst Han-
ne Petersen glæder sig således til at se de nye kommende 
konfirmander til efteråret. Nogle af konfirmanderne har 
ytret sig om, at den undervisning, de modtager når de 
går til præst, er både hyggelig og givende. Ja, nogle synes 
såmænd at det er det allerbedste!
Med den nye skolereform med længere skoledage bliver 
der således ikke lavet om på selve undervisningsformen, 
men på de tidspunkter på dagen, hvor undervisningen 
foregår. Det gælder måske i mindre grad for de nye 3. 
klasser, men måske kan det blive nødvendigt at invitere 
de nye minikonfirmander på andre tidspunkter end lige 
efter skoletid. 

Statister søges!
I efteråret torsdag den 18. september 2014, vil konfir-
manderne blive inviteret til at deltage i et kæmpe histo-
risk rollespil ved Vitskøl Kloster, der hedder ”Luthers 
Nøgle”. 
Der vil blive brug for omkring 80-100 statister til at spille 
roller, der skal lede de unge videre i spillet, så de kan løse 
gåden om hvilken nøgle, Luther fandt. Hvis der skulle 
være nogle friske kvindfolk og mandfolk i Hornum og 
Gundersted sogne, der vil iklæde sig dragter af forskellig 
slags og være skuespillere, vil det være til gavns og glæde. 
Ikke mindst for deltageren selv! 

Der er statistmøde i Vitskøl Kloster, torsdag, den 14. 
august, kl. 19.00, hvor alle interesserede er velkomne! 

Apropos dragter: Da det er første gang, vi laver spillet, har 
vi ikke pilgrimsdragter nok til deltagerne. Nogle dragter 
kan sandsynligvis lejes/lånes, andre skal syes. Vi efterly-
ser folk, der gerne vil sy enkle dragter af lærredsstof. 

Information om spillet kan fås hos Inge Frandsen, 
ifr@km.dk , tlf 98 52 53 11 og Line Børding lkz@km.dk 
tlf. 98 64 90 02 .
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Renovering af præsteboligen.
Renovering af en embedsbolig og når det gælder en præ-
stebolig, så kan jeg bekræfte at det er en længerevarende 
proces. Tankerne går imellem, sælge den gamle bolig, 
fjerne bygningen, bygge ny bolig. Fra starten hvor drøm-
me og tanker har frit spil er alt uden beregning, men når 
først beslutningen om en renovering ar taget, så begyn-
der alvoren at tage form. Drømmene bliver skrevet ned 
og et total billede viser sig, og der spørges, om der kan 
bevilliges midler til projektet. 
Renovering af Ulstrup præstegård er nu fuldført, det blev 
taget i to etaper. Først nyt tag, køkken og badeværelse og 
nu ti år senere blev hele boligen tømt og saneret. Der er 
blevet ganget og divideret, lagt til og trukket fra. Det fær-
dige resultatet er, at den gamle og lidt særpræget bolig har 
bevaret sjælen ude og inde, samtidig med det ”moderne 
slet” har sat sine spor i hele boligen. Det planlagte projekt 
er ikke fuldført endnu, boligprojektet skal først gøres op 
i kroner og ører, og beplantningen ud mod facaden skal 
saneres, og større garage er der også ønsker om. Hanne 
og hendes familie er f lyttet ind, og hverdagen er igen nor-
maliseret for familien Petersen.

Hans Frederiksen

Arrangementer
Vi synger, danser og 
fortæller historier for de 
mindste børn i alderen 
½ år – ca. 3 år. Dagple-
jere og mødre/fædre på 
barselsorlov er velkom-
ne til at deltage! 

Torsdag den 7. august kl. 9.30 i Gundersted Kirke
Tirsdag den 30. september kl. 9.30 i Ulstrup Kirke
Tirsdag den 11. november kl. 9.30 i Ulstrup Kirke

Sang for Sang for 
de mindstede mindste
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Fredag d. 15. august kl. 21.00 er der mulighed for at 
høre gregoriansk sang i stearinlysenes skær i Ulstrup 
Kirke. 

Horsens Klosterkirkes Munkekor synger Completo-
rium, – dagens næstsidste tidesang som den synges af 
munkene i katolske klostre. Sangerne i Klosterkirkens 
Munkekor er dog ikke katolske munke men består af 12 
mandlige korsangere med interesse for gregoriansk sang. 
Ved tidesangen i Ulstrup deltager 8 munkesangere.

Koret har deltaget i f lere internationale gregorianske 
festivaler i Frankrig og Belgien, og i januar 2014 afholdte 
koret work -shop med en professor i gregoriansk sang fra 
konservatoriet i Paris. Completorium varer ca. 35 minut-
ter.
Tidesangen er en god mulighed for at få pulsen helt ned 
i en ellers travl tid.

Gratis 
adgang

Gregoriansk sang Gregoriansk sang 
i Ulstrup Kirkei Ulstrup Kirke
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Arrangementer
Morgensang og andagt
Lørdag den 16. august kl. 8.00 i Gundersted Kirke

SOGNEKORET 
begynder igen efter sommeren 
onsdag den 20.aug. kl.19.00-21.00 i Sognehuset
Vi synger nyt og gammelt, sange og salmer, mindre og 
større korarrangementer. Og da alle har sit næb at synge 
med – spædt, kraftigt, højt eller lavt – og nogle kan noder, 
andre ikke, vil der blive taget hensyn til det. For ethvert 
næb skaber sammen med andre næb et klingende univers 
– uanset forudsætninger.

Alle er velkomne: Unge, som gamle,
øvede og ikke-øvede.

Henvendelse kan ske til organist Anne Elisabeth Appel.
Tlf.: 26403134 eller mail: appel@liengaarde. dk

Friluftsgudstjeneste 
den 24. august kl. 14.00 ved FDF-huset

KONFIRMAND-OPSTART
Konfirmationsforberedelse
Den nye skolereform med heldagsskole har fået indfly-
delse på den kommende konfirmationsforberedelse.
Det vil komme til at foregå på onsdage fra oktober til og 
med april fra kl. 14.10-16.00.
Herudover vil der blive nogle temadage, hvor konfirman-
derne får fri fra skole.
Selve konfirmationen er d. 26. april kl. 9.00 og kl. 11.00 
2015.
 

Kom 
og prøv!

Tilmelding:
Adgang til at blive konfirmeret har alle der går i 7. klasse 
og er bosiddende i Ulstrup eller Gundersted sogne eller 
har anden særlig tilknytning til sognene.

Af hensyn til planlægning skal konfirmanderne tilmel-
des konfirmationsforberedelse. Det sker ved at aflevere 
en seddel med navn og adresse samt en kopi af dåbsat-
test til enten mail:  hpe@km.dk  eller Hvalpsundvej 2, 
Hornum senest 20. august.
 
Opstart:
Søndag d. 14. september kl. 11.00 med gudstjeneste i 
kirken. Efterfølgende vil der være frokost og orienterende 
møde om undervisningen for konfirmander og forældre i 
sognehuset. Vi slutter ca. kl. 14.30.
Torsdag d. 18. september deltagelse i ”Luthers nøgle” 
på Vitskøl Kloster (foregår i skoletiden, der vil blive sendt 
information ud).

Markedsgudstjeneste 
den 21. september 2014 kl. 9.30

HØSTGUDSTJENESTE
Gundersted Kirke søndag den 28. sept. kl. 14.00

Med to af de 
fremmeste 
folkemusike-
re i Danmark, 
Mette Kath-
rine Jensen 
og Kristian 
Bugge.
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Arrangementer Kirkelige handlinger

SPIL DANSK i Sognehuset
Torsdag den 30. oktober kl. 19.30-21.00
En aften i salmedigteren H. A. Brorsons tegn i anledning 
af 250-året for hans død. Vi synger ham gerne og kender 
ham fra bl.a. ”Op al den ting”, ”Den yndigste rose er fun-
den” og  ”Mit hjerte altid vanker”. Brorson kunne høre 
englene synge og er én af de mest musikalske og poetiske 
salmedigtere, vi har. 
Udover Brorson vil vi synge nyere sange og salmer, og de 
sange eller salmer som man kunne ønske sig.

STILLEGUDSTJENESTE 
i Gundersted Kirke 
Torsdag den 13. november kl. 17.30-18.00
Rolig musik og stilhed, 
et præstations frit sam-
vær i kirken.

Velkommen 

til alle

HØSTGUDSTJENESTE
Ulstrup Kirke søndag den 5. oktober kl. 19.30 
med Spillemandskredsen, Aalborg.
Et hold af garvede folkemusikere 
under ledelse af Ivan Amtoft

BØRNEGUDSTJENESTE
Ulstrup Kirke 
torsdag den 2. oktober 2014 kl. 17.00 – 17. 30

BUSK-GUDSTJENESTE (Børn, Unge, Skole, Kirke)

Ulstrup Kirke 
søndag den 26. oktober 2014 kl. 11.00  med FDF

✝
08. 03.2014

Jens Nikolaj Pedersen

19.03.2014
Inga Irene Pedersen

22. 03.2014
Lissa Henckel Rasmussen

05. 04.2014
Gerda Olsen

11. 04.2014
Lisbeth Ebba Jensen

12. 04.2014
Børge Nielsen

17. 05.2014
Anna Margrethe Madsen

14.06.2014
Tove Elisabeth Kristensen

20. 06.2014
Mie Andersen

21.06.2014
Anna Marie Madsen

28.06.2014
Jens Sørensen

BEGRAVELSER: 



Kirkelige handlinger
Ulstrup Kirke – Dåb:

25.05.2014
Frida Sudergaard Nielsen

31.05.2014 
Elisabeth Knakkegaard 

og Niels Erik Hansen

Ulstrup Kirke – Bryllup:Ulstrup Kirke – Dåb:

Ulstrup Kirke – Dåb:

23.03.2014 
Annabell Betzer Christensen

09.03.2014 
Rikke Holler

25.05.14 
Sofie Nørnberg Broe

Gundersted Kirke – Dåb:

Gundersted Kirke – Dåb:

16. 03. 2014 
Elias Machon Bandholst
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Mødetider se: 
www.fdf.hornum.dk

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.

Inge Frandsen
Nysumvej 6, Rold, 9510 Arden
Tlf. 98 52 53 11
E mail: ifr@km.dk
Træffes efter aftale.

Organist 
Anne Elisabeth Appel
Tlf. 98 21 70 19

Kirkesanger:
Karl Martin Andersen
Tlf. 98 66 32 13

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

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

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

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.

Sognevejviser
Menighedsrådsmedlemmer:
Hans Frederiksen
formand, tlf. 98 66 26 00

Keld Engemand
næstformand

Lisbeth Myrup
kontaktperson

Mogens Holm
kirkeværge

Bente Vigsø Nielsen
kasserer

Toft Kristensen
menigt medlem

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.

FDF Hornum
Hanne Holst Pedersen , formand
Bjørnstrupvej 2
Mobil 50 70 97 61
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Altergang

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

Dato Ulstrup Gundersted Præst

Plejehjems-
gudstjeneste 

på Ulstruplund

Tirsdag d. 2. sept.
kl. 14.30

Tirsdag d. 7. okt. 
kl. 14.30

Tirsdag d. 4. nov.
kl. 14.30

Tirsdag d. 2. dec.
kl. 14.30

Kirkebil

Kirkebil kan bestilles til alle gudstjenester i Ulstrup og Gundersted sogne.
Kirkebilen kan køre helt op til kirkedøren i Ulstrup Kirke for gangbesværede.e.

Ring til 
Cimbrerbilerne

98 62 33 00

   3. august               7. søndag efter trin  --- 9.30 Jari Jensen

10. august               8. søndag efter trin 9.30  ---- Inge Frandsen

17. august                9. søndag efter trin 9.30 - - - Hanne Petersen

24. august              10. søndag efter trin
 14.00

Friluftgudstjeneste 
FDF huset

11.00 Hanne Petersen

31. august              11. søndag efter trin   19.00 - - - Mette Holmstrøm

   7. september 12. søndag efter trin  9.00 - - - Inge Frandsen

14. september 13. søndag efter trin 11.00
 Konfirmandopstart 9.30 Hanne Petersen

21. september 14. søndag efter trin  9.30
Markedsgudstjeneste - - - Hanne Petersen

28. september  15. søndag efter trin 11.00 14.00 
Høst

Inge Frandsen

  5. oktober          16. søndag efter trin 19.30 
Høst - - - Inge Frandsen

12. oktober          17. søndag efter trin - - - 9.30 Hanne Petersen 

19. oktober          18. søndag efter trin 11.00 - - - Jari Jensen

26. oktober         19. søndag efter trin 11.00 
BUSK - - - Inge Frandsen

   2. november     Alle helgen 16.00 19.30 Hanne Petersen

   9. november     21. søndag efter trin 11.00 - - - Mette Holmstrøm

13. november    Torsdag - - - 17.30
Stillegudstjeneste

Inge Frandsen

16. november    22. søndag efter trin 11.00 9.30 Inge Frandsen

23. november   Sidste søndag i kirkeåret 9.30 - - - Inge Frandsen

30. november    1. søndag i kirkeåret 11.00 14.00 Hanne Petersen
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