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Tiden iler af sted, efteråret går på
hæld, og vinteren nærmer sig. En tid
med korte dage og lange mørke
aftener. Mange børn ser nu frem til julekalender, pakkekalender, og hvad dertil hører. Julen er vel nok årets højdepunkt for mange familier med forhåbentlig masse af varme, glæde og lys
i en mørk tid.
Det er nu et år siden, at der var valg
til menighedsrådet. Vi har haft et godt
første år med et godt samarbejde og
nok at se til, så vi har ikke kedet os.
Jeg nævner bare følgende: klokkespil,
altertavlen og færdiggørelse af Sahl
kirkehus. Så i 2017 har vi haft meget
at se til, og spændende har det været.
Året 2017 rinder snart ud, og budgettet for 2018 er nu på plads for
Sahl kirkekasse. Vi havde kun et tillægsønske til budget 2018, og det var
at få penge til at kalke kirken. Det har
vi som ønske hvert år, og det plejer
vi at få bevilget. Det er absolut også
nødvendigt at få kalket kirken hvert år
med det meget fugtige vejr, vi har haft
de sidste mange år, så kirken kan se
nogenlunde vedligeholdt ud, specielt
når der nu kommer så mange turister
på besøg.
Pinsedag, søndag den 4. juni, fik vi
indviet vores klokkespil i forbindelse
med gudstjenesten. Det var jo som
bekendt en anonym giver, som havde
skænket Sahl kirke en så stor penge-

gave, at det var muligt at indkøbe et
klokkespil med 24 klokker. Det var et
meget spændende projekt at være en
del af. Lige fra de første kontakter med
giver, dernæst advokat og gavebrev,
så kontakt til klokkefirmaet Thubalka,
tilbud og projektbeskrivelse, som skulle indsendes til godkendelse via provsti til Viborg Stift. Derefter til udtalelse
hos Nationalmuseet, den kongelige
bygningsinspektør og endelig kirkeministeriets klokkekonsulent. Projektet blev heldigvis godkendt med anbefaling hele vejen rundt. Så pinsedag
i 2017 vil altid stå som en minderig
dag. Endnu engang en stor TAK til
giver.
I starten af 2017 var der ingen, der
havde drømt om, at vores kære gyldne altertavle skulle en tur til København, nærmere betegnet på Nationalmuseets værksted i Brede. Men sådan
gik det, og Sahl kirke måtte undvære
altertavlen i 3 uger (uge 37, 38 og
39). Det var, som beskrevet i sidste
kirkeblad, nemlig Nationalmuseet som
havde fået tildelt nogle fondsmidler
til en ny undersøgelse af altertavlen.
Vi regner med at kunne holde en
sogneaften i Sahl kirke i starten af det
nye år, hvor Birgitte Bøggild Johannsen
fra Nationalmuseet vil komme og fortælle om de resultater, som de har fået
ud af undersøgelsen. Mandag den 25.
september var vi 5 personer, som var

inviteret over for at se vores altertavle
på Nationalmuseets værksted. Det
var en spændende dag med start kl.
6.00, og vi var hjemme igen ved 19tiden. På værkstedet fik vi fortalt rigtig
mange ting om altertavlen. Der stod
7 mand stærk for at fortælle og informere os om vores helt enestående
altertavle. Så det var en meget stor
oplevelse.
Med hensyn til Sahl kirkehus så er
sidste etape nu afsluttet. Nu fremstår hele bygningen med rødt tegl-

tag og med hvide facader. Hele bygningen skal til næste år have en
gang hvid facademaling, for at den
gamle og den nyere tilbygning skal
fremstå så ensartet som muligt. Vi
synes faktisk, at vi kan være rigtig godt
tilfredse med resultatet på nuværende tidspunkt.
Julen nærmer sig, og traditionen
tro har vi også i år en lysgudstjeneste. Det er i år søndag den 17. december kl. 19.00 i Sahl kirke. Det plejer altid at være en meget stem-

ningsfyldt oplevelse. Ved denne gudstjeneste er der kun tændt levende lys,
hvilket giver en helt speciel atmosfære
i den gamle kirke.
Til slut vil jeg ønske alle en rigtig
varm og glædelig jul og med håbet
om, at der må være plads i vore
hjerter til verdens lys, som kom til vor
jord julenat. – Glædelig jul og godt
nytår ønskes læserne fra Sahl menighedsråd.
Med venlig hilsen
Jørgen Bruun-Sørensen

Menighedsrådsmøder
i Sahl:
Tirsdagene den 12. dec.,
16. jan. og 13. febr.
Alle møder afholdes i Sahl
kirkehus kl. 19.00.
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Vinderup menighedsråd
I skrivende stund – ultimo oktober –
falder løvet med sine smukke farver,
og dagene bliver kortere. Vi begynder
at krybe inden døre og forberede os
på nogle dejlige måneder præget af
traditioner omkring jul og nytår.
Når dette kirkeblad udgives, kan
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- kirkegårdens personale se tilbage
på en travl tid med den traditionsrige
grandækning af grave.
- præster og kirkens personale se
frem til at stemme vore sind med
julekoncert, juleafslutning, julegudstjenester og nytårsgudstjeneste.
Kirken:
Fra januar 2018 har præsterne sammen med provsten aftalt andre afløsningsordninger under ferie og fridage
for at få arbejdsbyrden fordelt mere
ligeligt. Fra januar vil Marie Overlade
Larsen fra Ryde og Handbjerg sogne
være ferie- og fridagspræst i Vinderup
og Sahl sogne.
Præstekollegiet vil altså være: Gertrud Bangshøj, sognepræst, Gina Marie Vium Andersen, bistandspræst, og
Marie Overlade Larsen, ferie- og fridagspræst.
På orgelbænken sker der også udskiftning, idet Agnes Pilgaard efter
lang og tro tjeneste som vikar nu
har valgt at gå på pension. Vi ønsker

Agnes et godt otium og siger tak for,
at du om muligt altid har stillet dig til
rådighed. Hanne Poulsen, som har afløst på Torbens fri- og feriedage, har
fået en anden stilling. Der vil derfor
blive brug for flere vikarer.
Et udvalg bestående af Gertrud
Bangshøj, Torben Aas Kjær og Lisbeth
Ørtoft arbejder med at beskrive en
kirketjenerstilling for kirken, Kirke- og
Kulturhuset, præstegården og kapellet. Indtil dette arbejde er afsluttet og
stillingen besat, vil Marianne Nørsøller
fungere som kirketjener sammen med
Marlene Gylden.
Vore planer for renovering af kirken
er indtil videre sat i bero. I samarbejde
med Sahl menighedsråd skal vi først
have solgt landbrugsjorden for ad den
vej at skaffe midler til kirkerenovering
i Vinderup. Penge til forberedelse af
denne salgsproces er bevilget.
Her i efteråret er vi kommet i besiddelse af en akvarel af Vinderup Kirke fra 1903 – se mere om Tavlan, der
gemte sig i en svensk Røde Kors butik,
på side 10.
Menighedsrådet:
Peter Voss Hansen og Mie Jacobsen
har menighedsrådet desværre måttet
sige farvel til. Tak til Peter og Mie for
jeres arbejdsindsats. Kristian Tanderup og Poul Vestergaard er derfor indkaldt som suppleanter.

I skrivende stund har konstituering
for det næste kirkeår endnu ikke
fundet sted.
Kirkegården:
Besøgende på kirkegårdens nye afdeling har i en periode været mødt
af et skilt med teksten ”Undskyld vi
roder”. Og vi har i allerhøjeste grad
rodet med at fjerne gamle og grimme
hække, hvilket i en overgangsperiode
satte sit præg på afdelingen. Egebjerg
Planteskole har gjort deres bedste for
at udføre arbejdet så nænsomt som
muligt, og kirkegårdens personale har
efterfølgende haft travlt med at rette
op på evt. skader på gravstederne.
Alle aktive gravsteder har fået plantet
nye takshække, og nyt græs pibler
frem på alle de tomme gravsteder –
alt godt begunstiget af det fugtige og
milde vejr.
Vinderup menighedsråd ønsker alle
en glædelig jul og et godt nytår.
Lisbeth Ørtoft

Menighedsrådsmøder
i Vinderup:
Onsdag den 6. december.
Datoer i 2018 ikke fastlagt.
Alle møder afholdes i mødelokalet i Kirke- og Kulturhuset,
Søndergade 31 B, kl. 19.00.

Nyt fra Vinderup kirkegård
Udskiftning af hække
Vi har nu afsluttet udskiftning af hække og sløjfning af
tomme gravsteder og derudover lagt de tomme gravsteder
og nogen steder gangarealet ud i græs.
I foråret var det på den gamle kirkegård, vi blev færdige,
og i efteråret har vi afsluttet projektet på den nye afdeling.
Det er aldrig rart, når der rodes, som vi har gjort her,
men med fælles hjælp, forståelse og tålmodighed fra vore
brugere er det lykkedes. Vores kirkegård forandres fra små
parceller med hække omkring til gravsteder, der ligger lidt
mere spredt i et parklignende område. Uanset indretningen
med små parceller eller grønne oaser har kirkegården
stadig den funktion at være en mindelund og ikke en
glemme-kultur.

Grandækning 2017
I 2016 startede vi med grandækning på net, så vi var
godt i gang, inden arbejdstilsynet evt. ville komme med
et påbud. Når arbejdstilsynet har fokus på kirkegårdene
i grandækningsperioden, skyldes det, at vi ikke må ligge
på knæ i så mange timer. Med den nuværende teknik
med at lave den største del på net kan vi stå inde i
værkstedsbygningen og klargøre en stor del til at køre
direkte ud på gravstederne.

Vi forsætter i år stort set med de samme arbejdsmetoder,
men har dog besluttet os for at lave dekorationer på oasis
for på den måde at få dekorationerne til at fylde lidt mere.
Dette arbejde kan vi også stå inde med og opnå den fordel,
at vi kan udnytte den mørke tid om morgenen.
Vi begyndte den 23. oktober og forventer traditionen tro
at være færdige til første søndag i advent.
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Tak til Svend Erik Christiansen
Svend har været ansat som gartnerimedarbejder på Vinderup kirkegård i vækstperioden 2017 og stopper nu ved
udgangen af november for at gå på efterløn i 2018. En stor
tak skal lyde til Svend for en stor arbejdsindsats og for et
altid godt humør, der har være med til at gøre en forskel.
Jeg ønsker Svend held og lykke med de nye udfordringer,
og ønsker ham og familien alt godt fremover.
Glædelig jul og godt nytår.
Christian Christensen, kirkegårdsleder

Organistens klumme
Trods det dystre og det, som tynger … SYNG!
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Salmedigteren Jens Rosendal har skrevet en sang om og til
os, der lever ”midt i forvirringstiden”. Den er nok i virkeligheden tænkt som en sang til de unge, som står foran afgørende valg i deres tilværelse, hvor der hives i dem fra forskellige sider og lokkes med løfter om penge og prestige. Rosendal har mange års oplevelser som skolemand. Han afslører
en hemmelighed og pointerer insisterende i sidste vers, at
”på trods af undergangen/blir vi ved med morgensangen/rejser os og synger med/nu og i al evighed”. For er der noget,
som kan tale undergangsprofeterne midt imod med håb
og glæde, er det netop fællessangen – og nu har han
delt hemmeligheden med os. Læs hele sangen i Højskolesangbogen (nr. 147) og del gerne rygtet! Og syng!
KOR
Et nyt begreb er indført i sognenes musik-ordbog: lejlighedskor. Ideen er, at der med jævne mellemrum inviteres
til at være med i et kor, som efter korte øveforløb deltager
i en enkelt gudstjeneste; derefter nedlægges koret, og et
nyt kan tage over næste gang, der viser sig en anledning.
Hold øje med hjemmesiden eller kontakt undertegnede
for informationer om, hvornår der inviteres til næste
lejlighedskor.
Og så er der i øvrigt mulighed for at høre en anden korkonstellation, for søndag d. 17. december kl. 10.30 i Vinderup kirke medvirker vore 4 kirkesangere med et par korsatser.
VINDERUP BYKOR
I gamle dage havde man i mange byer (specielt naturligvis
mest i de større) et byorkester, som medvirkede til at gøre

byens kulturliv levende og byens festdage festligere. I
Vinderup har vi ikke noget byorkester, men vi har et bykor!
Koret, der engang hed Vinderup Kor2, har holdt sin første
generalforsamling, og den første bestyrelse præsenterede
her det nye kornavn. Generalforsamlingen vedtog i øvrigt et
sæt vedtægter og valgte bestyrelse, som har konstitueret sig
med Anne Miam Rasmussen som formand. Der er allerede
2 koncerter i korets kalender, og arbejdet med musikken
til den første, en adventskoncert i Rødding kirke søndag d.
17. december, er allerede godt i gang. Bykoret medvirker
i øvrigt ved gudstjenesten i Vinderup kirke søndag d. 17.
december kl. 10.30.
Har du lyst til at være med, er du meget velkommen efter
juleferien. Vi mødes i konfirmandstuen i præstegården på
Sevelvej 10 hver torsdag kl. 19-21.00.
KONCERTER
I skrivende stund er der så småt ved at være overblik over
koncertsæsonen 2018. Det bliver et program med mange
forskellige musikalske ud- og indtryk, men det er endnu for
tidligt at melde ud om konkrete navne på musikere. Foldere
med præsentation af koncerterne vil kunne afhentes i
foyeren i Kirke- og Kulturhuset og i kirkernes våbenhuse.
Heldigvis har vi stadig en musikalsk koncertoplevelse i
vente, inden vi kommer til 2018: Årets advents-/julekoncert
i Vinderup kirke er programsat til søndag d. 10. december
kl. 19.30. Det bliver en aften med swingende og smittende
gospelmusik, leveret af Gospel Brothers fra Århus. Gruppen
består af Rune Herholdt, Jimmi Bech, Stephen Nørrelykke
og Bjørn ”Bønne” Petersen, 4 velsyngende og –spillende
herrer, der garanterer den helt rigtige ”forjulstemning”.

Babysalmesang i Vinderup kirke
Det er så småt ved at være tid for et nyt hold babysalmesangere
i Vinderup kirke, som i foråret vil lægge rum til hyggelige formiddage
med babypludren, syngeskål, natteparaply og gode salmer. Der er
plads til 10 børn i aldersgruppen ca. 2-10 måneder og deres far, mor
eller en bedsteforælder.
Opstart 23. januar 2018 kl. 9.30 og tilmelding til kirkekontoret på mail
(jadle@km.dk) eller telefon (9744 1706).
Det er gratis at deltage.

Tak til Agnes Pilgaard

Yderligere information på www.vinderupkirke.dk eller via foldere i
Kirke- og Kulturhuset.
Torben Aas Kjær, organist

Agnes Pilgaard har meddelt, at hun nu – i sit firsindstyvende år – vil begynde sin pensionisttilværelse. Det skal
være hende vel undt, og vi vil i den anledning gerne give
en stor tak for orgelspillet med på vejen. For utallige er de
timer, hvor Agnes Pilgaard som mangeårig organistvikar
har spillet på orglerne også her i pastoratet.
Nogle vil måske huske, at det er nogle år siden, Agnes
blev pensioneret fra sin lærergerning på Vinderup skole. Jo,
men pensioneringen dengang var det jo så som så med, da
der bestemt ikke var tale om nogen pensionering fra jobbet
som organist ved Ryde og Handbjerg kirker, ligesom flere
foreninger og institutioner også i de følgende år nød godt af
Agnes Pilgaards klaverspil ved mange forskellige lejligheder.
Siden Agnes så for ikke så mange år siden blev pensioneret fra stillingen som organist i Ryde-Handbjerg, er vi
mange, der har glædet os over hendes stillen sig til rådighed
som organistvikar i alle kirkerne i hele den gamle Vinderup
kommune.
Agnes har altid været positiv at snakke med, fuld af gåpå-mod og er aldrig gået af vejen for nye udfordringer på
det musikalske område. Hendes glæde ved orgelspillet og

musikken har været til at mærke alle årene. Der er blevet
gået lige seriøst til alle slags opgaver, og det har været trygt
at vide, at det altid har været en meget velforberedt organist, der sad på orgelbænken, også når der var vikar.
Agnes har udvist stor fleksibilitet og omstillingsparathed i
sit samarbejde med utallige præster og kirkesangere årene
igennem.
I Vinderup vil vi også huske de mange gange, hvor de
to gamle lærerkolleger fra Vinderup skole: Agnes Pilgaard
med sit orgelspil og Hugo Mikkelsen som kirkesanger hyggede sig gevaldigt ved at arbejde sammen igen, hvad der
kom megen god kirkemusik ud af.
For mit eget vedkommende glæder jeg mig over den venlighed og velvilje, som jeg altid har mødt hos Agnes Pilgaard
i vores samarbejde. Det har været givende at kunne dele
glæden ved musikken og mærke Agnes’ store engagement
og faglige stolthed, når det kom til orgelspillet.
Kære Agnes: Tak for mange timers dejlig musik i Sahl og
Vinderup kirker. Det har været en fornøjelse.
Gertrud Bangshøj
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Årstider med glædelig jul i...
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Der er noget særligt ved overgangen
fra en årstid til en anden.
Når efteråret kommer, sanser vi ikke
blot de gyldne og orange farver, når
solen og en klar blå himmel danner
kulisse for det smukke efterårsmaleri.
Vi mærker også kulden mod kroppen
og hører ind imellem regnen piske
mod ruderne. Det kan godt føles en
smule foruroligende. For vi får i det
alt sammen et lille varsel om ’død’, inden det hele i løbet af november bliver
frosset ned af vinteren.
Med efterårets varsel om sommerens nedfrysning i vinter får vi en reminder om, at livet rummer skift og
forandringer, som vi når alt kommer til
alt ikke kan styre.
Årstidernes skiften har også gjort indtryk på H.C. Andersen. I januar 1840
skriver han sit fine årstidsdigt, Aarets
Børn:
’Tolv Sønner Aaret har; pas paa,
Saa skal I deres Skudsmaal faa.
Den første Søn er Januar,
Stor Trang til Vintertøi han har.
Hans Broder, Februar ved Navn,
”Slaaer Katten af” hver Fastelavn.
Men Marts det er et lille Smøl,
han vælter sig i Regn og Søl.
En evig Feber har April,
han skjærer Ansigt, det er Smiil.

Men Mai, hans Rygte det er godt,
i Smug han lastes dog saa smaat.
Høit raaber Juni: ”Godtfolk kom,
kjør med i Skoven, see Jer om!”.
Og Juli – tidt han gjør lidt vaadt,
men af den Regn har Jorden godt.
August fortæller: ”her er smukt!
i Gangen strutter det med Frugt”.
September har en Farvepot,
han maler baade Stort og Smaat.
October er i slet Humeur
fordi den gamle Sommer døer.
November blæser Storm-Trompet,
jeg troer den Karl har aldrig leet!
December fra sit Vinter-Skjul
tilraaber os: ”Kom med, leg Juul!”.
Som regel bliver man i godt humør af
at læse H.C. Andersen, også det her
digt, hvor Andersen med både humor
og realisme lader de tolv månedssønner føre os gennem årstidernes skiften. Digtet er for det meste lyst og
underholdende på den gode måde.
Men når vi når til september, oktober
og november, er der trods humoren
noget uforudsigeligt og let foruroligende i luften. Der males både med
’stort og småt’, ’sommeren dør’, og
’storm-trompeten’ blæser.
Årstiderne påvirker os og med deres
stemninger og farver, ja med deres

helt fysiske påvirkninger af hele vores
sanseapparat, kan de kaste os ud i
stemningsskift og måske også få os
til at tænke over hele tilværelsens
foranderlighed og tiden, der går. Det
sker i hvert fald for salmedigteren C.J.
Boye.
I salmen ’Dybt hælder året i sin
gang’, der normalt bruges som en efterårssalme, men også rækker langt
videre, kæder Boye årstiderne sammen. I salmen reflekterer han over
den forandring, som han med en vis
uro ser verden undergå i perioden
sommer, efterår og vinter. Men det,
der alligevel får ham til at falde til ro,
er tanken om, at der midt i det foranderlige trods alt er noget, der står
urokkeligt fast, nemlig Guds kærlighed. Som han skriver:
’Snart sukker vinterstormens røst:
Alt visner og forgår!
Lad visne kun, jeg ved den trøst,
som ligefuldt består.
Lad solen korte af sin vej,
og natten vokse til,

Guds vældes arm forkortes ej,
hans visdom for ej vild.
Lad gulne hvert et blad på kvist,
lad falme alle strå,
Guds kærlighed, jeg ved for vist,
omskiftes ikke så’.
For C. J. Boye synes mødet med årstidernes skiften at være den inspiration, der får ham til at digte videre
om, hvad der er det mest livsvigtige i
vores tit omskiftelige tilværelse: Guds
kærlighed.
Man kunne også sige, at det er julen, der i sidste ende giver næring til
Boyes vemodige årstidstanker. Det,

som også julen forkynder os midt i
decembers mørke nat, er jo, at uanset årstiders og livets mange forskellige omskiftelser, så har vi altid foran
os den evige Guds kærlighed som et
urokkeligt lys, som en ledestjerne, der
vil lede os gennem verden og i sidste
ende ind i livets himmel.
Decembers ledestjerne skåner os
ikke for at mærke årstiderne og altings foranderlighed, men til gengæld
insisterer den på, under alle det nye
års hårde og bløde forandringer, at
ville føre os frem til decembers fuldkomne lys.

Nytårsaftensgudstjeneste
i Vinderup kirke
Også i kirken markerer vi det nye kalenderårs komme.
I Sahl kirke er der nytårsgudstjeneste den 1. januar
kl. 10.30.
Gudstjenesten nytårsaften er for dem,
der har lyst til at starte nytårsfejringen på
årets sidste dag i Vinderup kirke:
31. december kl. 15.30.
Efter gudstjenesten ønsker vi
hinanden godt nytår med champagne
og kransekage.
Vinderup menighedsråd

Eller med det sidste vers af H.C. Andersens digt:
December fra sit Vinter-Skjul
tilraaber os: ”Kom med, leg Juul”.
Fra sit vinterskjul tilråber december
os, at vi i vore hænder altid står med
et himmelsk forårsbarn, et Kristusbarn, der vil lede os i alle omskiftelser,
lige indtil den evige sommer hos Gud.
Med ønsket om en glædelig jul og et
godt nytår med kærlighed nok til hver
en kommende årstid.
Gertrud Bangshøj

Lysgudstjeneste i Sahl kirke
Søndag den 17. dec. kl. 19.00
En af adventstidens gode traditioner her i
pastoratet er lysgudstjenesten i Sahl kirke.
Velkommen til en stemningsfuld aften i
stearinlysenes skær.
Smukt og højtideligt plejer det
også at være, når vi både
tænder lys, synger sammen, lytter til det lille kor
og får nogle ord og bibellæsninger om lyset, adventstidens venten og
den kommende julehøjtid med os hjem.
Sahl menighedsråd
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6. klasses tur til
Sahl kirke i maj

10

Eleverne fortæller: ”Vi havde om reformationen, så derfor
skulle vi ud og se Sahl kirke. Vi cyklede fra skolen til Sahl
kirke ved ca. 12-tiden, og var der ca. 12.30. Det var heldigvis nogenlunde godt vejr. Da vi kom derud, startede vi med
at gå ind i kirken. Der skulle vi finde: Herre-sæderne og
kvinde-sæderne, de 12 apostle, det gyldne alter og to kalkmalerier. Efter det fik vi lov til at gå lige så stille rundt på
kirkegården. Der gik vi og kiggede på gravene. Det gjorde
vi i ca. en halv time. Efter det havde en fra vores klasse
bagt kage, og det spiste vi så ovre ved den lille sø på den
anden side af kirken. Efter det cyklede vi tilbage på skolen,
og derefter havde vi fri. Vi havde en rigtig god tur, og vi fik
en masse viden om Sahl kirke.

Tavlan – Vinderup kirke
I sensommeren blev Gertrud Bangshøj kontaktet af Jan
Svensson, kyrkväktare Ronneby pastorat, som i Red Cross
(Kupan) i Ronneby, Blekinge, havde fundet og købt en akvarel af Vinderup kirke.
Vi fik tilsendt foto af Tavlan samt et tilbud om at få
akvarellen tilsendt, og vores nysgerrighed blev vagt. Hvorfor dateret 1903, og hvem var kunstneren K. Varming? Og
hvorfor titter Sahl kirke frem i en af skyerne over Vinderup
kirke?
Vores konklusion er, at Tavlan må være et forstudie til
Vinderup kirke, som jo er opført i 1905 og indviet i 1906.
Opslag på Wikepedia, den frie encyklopædi, giver nogle
flere oplysninger om K. Varming, der ikke var en hr. hvem
som helst. Kristoffer Nyrup Varming (1865-1936) var en
dansk arkitekt og kongelig bygningsinspektør, som har
stået bag mange offentlige bygningsværker bl.a. Rigshospitalet, Vestre Landsret, Niels Bohr Instituttet og dertil en
del kirker. På den lange liste over bygningsværker falder
man her lokalt over Vinderup kirke (1905), Harboøre kirke
(1910) og Herrup kirke (1920-22).
På mange måder en meget aktiv herre, der har sat sit
præg på mange danske bygninger. Som et kuriosum kan
nævnes, at Kristoffer Varming i 1896 ægtede Elisabeth
Ruge – apotekerdatter fra Maribo.
Vel fremme i Vinderup er Tavlan signeret af vor ædle giver: ”Doneret til Vinderup kirke af Jan Svensson, kirkevagt
i Ronneby pastorat, Blekinge, Sverige. I 114 år er dette
maleri vandret fra Kristoffer Varmings hånd og lod sin tankegang om Vinderup kirke ende op på Kupan i Ronneby, og
nu er det hjemme!”
Menighedsrådet vil snarest tage stilling til Tavlans endelige placering.
Lisbeth Ørtoft

Kvartalets kunstner
Lige siden min barndom har billeder sammen med bøger
været en del af min verden. Ord blev til levende billeder,
lige som natur var en uudtømmelig kilde til sanseoplevelser, som jeg allerede dengang omsatte til billeder på
papir.
Siden blev billedkunst en del af mit daglige arbejde,
og i den sammenhæng deltog jeg i en række kurser på
Lærerhøjskolen i Skive. Desuden en del år på kunstskolen Brænderigården i Viborg.
Jeg har mest været optaget af naturbilleder eller detaljer. Farven og linjen har stor betydning, derfor stiliserer jeg ofte og lader streg og farve være det væsent-

ligste. Tidligere har det som regel
været naturalistiske motiver, men
senere blev det lige så ofte i andre
genrer, jeg gengav mine oplevelser.
Oftest ud fra skitser samlet på rejser eller ture ud i landskabet.
Igennem årene har jeg udstillet
på Herning kommunes censurerede udstillinger og Kunstforeningen
Limfjorden. Desuden har jeg udstillet i flere kunstforeninger, deltaget i temaudstillinger og haft ophængninger i forskellige centre og på plejehjem.

Livestreaming 2018

Karen Jensen

FERNISERING
på Karen Jensens udstilling

Livestream fra Aarhus Universitet fortsætter i foråret 2018 efter samme
koncept som efterårets foredrag. Flg. datoer er oplyst: 6., 20. og
27. februar, 13. og 20. marts 3., 10. og 17. april samt 1. maj.
Program forelægger ikke ved kirkebladets deadline, men vil kunne ses på
www.vinderupkirke.dk eller https://ofn.au.dk/foredrag på et senere tidpunkt.
Praktiske oplysninger:
Mødested: Vinderup Kirke- og Kulturhus. Tidspunkt: Kl. 19.00.
Traktement: Menighedsrådet er vært ved kaffen i den indlagte pause.
Pris: Foredragene er gratis.
Arr. Kurt Guldbæk, Egnshistorisk Forening og Vinderup menighedsråd

Søndag den 3. december
kl. 10.30
i Kirke- og Kulturhuset
Arrangør: Vinderup Menighedsråd
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Temaaften over emnet:
Døden
Onsdag den 14. februar 2018
kl. 19.00 i Kirke- og Kulturhuset.
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I sensommeren afholdt vi det første møde over emnet:
Døden.
Den 14. februar får vi besøg af advokat Peter Hviid,
som fortæller om arveloven, skifteretten, boopgørelse
m.m.
Kirkegårdslederen vil gennemgå kirkegårdens takster,
hvad får man for de forskellige takster, hvad er
obligatorisk, hvad man kan vælge fra og til.
Der serveres i løbet af aftenen kaffe - pris 20,00 kr.
Med venlig hilsen
Christian Christensen,
kirkegårdsleder

Foredrag:
’Fattigforsorgens
barndom i
Danmark’
Vinderup menighedsråd og Vinderup Egnshistoriske
Forening arrangerer i fællesskab et foredrag i Vinderup
Kirke- og Kulturhus.
Det er museumsinspektør Per Lunde Lauridsen fra
Ringkøbing-Skjern Museum, der kommer og fortæller
om den udvikling, som fattighjælpen i Danmark har
undergået fra reformationen i 1500-tallet til starten af
1900-tallet. En udvikling fra kristen næstekærlighed
til skattefinansieret fattigforsorg, som Per Lunde Lauridsen også kalder den. Foredragets tyngde ligger
i beskrivelserne af, hvorledes sognenes fattigkommissioner valgte at yde hjælp til de svageste i samfundet.
Der serveres kaffe og kage i løbet af aftenen.
Sted: Vinderup Kirke- og Kulturhus
Tid: 25. januar kl. 19.00.
Pris: Fri entré, kaffe: 20 kr.

Sogneaften i Sahl kirke
Torsdag den 18. januar 2018 kl. 19.00.
Denne aften sætter vi fokus på vores gyldne altertavle. Birgitte Bøggild Johannsen og Anders C.
Christensen fra Nationalmuseet kommer og fortæller
om den undersøgelse, de lavede på altertavlen i
efteråret 2017.
Alle er meget velkomne.
Sahl menighedsråd

Arr: Vinderup menighedsråd og Vinderup
Egnshistoriske Forening

Fastelavn i Sahl kirke
Fastelavnssøndag den 11. februar er der
fest og fastelavnskostumer i Sahl kirke. Vi
starter kl. 14.00 med en kort gudstjeneste
i kirken og går herefter over i Sahl kirkehus
til tøndeslagning og fastelavnsboller.
På festligt gensyn fra Sahl menighedråd.

Vinderup Kirkehøjskole 2018 Forårssæson
Overordnet emne er LIVSFORTÆLLINGER
3. februar 2018:
Emne: “Fra præstestyret til Danmark”.
Foredragsholder: Maria Arianfar, journalist, tolk, konferencier.

3. marts 2018:
Emne: “Det gode liv som senior – en erfaringsnær livsfortælling”.
Foredragsholder: Søren Lodbjerg Hvas, biskop emeritus, Aalborg.

14. april 2018:
Emne: “Danskerne er verdensmestre i tillid”.
Foredragsholder: Gert Thinggaard Svendsen, professor i statskundskab ved Aarhus Universitet.
Alle foredrag holdes i Vinderup Kirke- og Kulturhus.
Kl. 9.30 til 10.00: Kaffe og brød. · Kl. 10.00 til 12.00: Foredrag. · Kl. 12.00: Et let traktement.
Pris for foredrag: 50 kr. · Pris for foredrag inkl. traktement: 75 kr.
Venlig hilsen og på gensyn
Gertrud Bangshøj, Lillian G. Jepsen, Helge Larsen og Lisbeth Ørtoft

Advents- og julekoncert
Søndag den 10. december kl. 19.30
i Vinderup kirke med Gospel Brothers, Århus
Efterfølgende
gløgg og
æbleskiver i Kirkeog Kulturhuset.
Pris: 50 kr
Arrangør:
Vinderup menighedsråd

Grundtvigsk Forening
Tirsdag den 16. januar kl. 14.00:
EFTERMIDDAGSMØDE.
Foredrag i Kirke- og Kulturhuset.
Forfatter Knud Peder Jensen, Fur.
Emne: ”Jeppe Aakjær – Et moderne livs fortælling”.
Tirsdag den 20. februar kl. 19.00:
Møde i Kirke- og Kulturhuset.
Karen Bjerre Madsen, formand for
Holstebro Valgmenighed.
Emne: Sangaften – og orientering om Grundtvigsk
Forum. Generalforsamling efter kaffen.
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Indre Mission
DECEMBER
Tirs. 5. Adventsfest v. Robert
		Enevoldsen, Holstebro.
To. 28. Juletræ v. Orla Nielsen/
		Vilhelm Værge.
JANUAR
8.-9.-10.-11. jan. Evangelisk Alliance.
Bedeuge hver aften kl. 19.30.
Tirs. 23. Nytårsfest. Kor fra Ølgod/		
		Simon Overgaard.
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FEBRUAR
Tirs. 6. Emneaften v. Marie S.
		
Pedersen, “Åbne Døre”.
Kl. 19.30 i Kirke- og Kulturhuset hvor intet andet er nævnt.

Vinderup Samtalekreds
FEBRUAR
On. 14. v. Tinne og Hans Lund,
Toften 3 e.

JANUAR
Ma. 8. Bedemøde hos Hans Iversen,
Stokholmvej 8.
Ti. 9.
Bedemøde i Kirke- og 		
Kulturhuset fælles med IM.
On. 10. Bedemøde hos Anders Haahr
Andersen, Bærsholmvej 24.
To. 11. Bedemøde hos Anker 		
Lauridsen, Skolevej 7.
On. 17. Møde i Kirke- og Kulturhuset.
Tale v/ Christian Haahr 		
Andersen, Herning.
On. 31. Møde i Kirke- og Kulturhuset.
Tale v/ Jens Holm, Ølgod.
FEBRUAR
On. 7. Bedemøde hos Bøgh Nielsen,
Sønderparken 1A.
On. 21. Møde i Kirke- og Kulturhuset.
Tale v/ Knud W. Skov, 		
Herning.
Hvor intet andet er anført,
begynder møderne kl. 19.30.

Bibelkredsene
DECEMBER
On. 6. Møde i Kirke- og Kulturhuset.
Tale v/Børge Haahr Nielsen,
Ølgod.
On. 13. Møde i Kirke- og Kulturhuset.
Tale v/Leif Bach Kofoed, 		
Rækker Mølle.
On. 27. Julefest i Kirke- og 		
Kulturhuset. Tale v/ 		
Jens Holm, Ølgod.

Svenstrup Bibelkreds
To. 18. jan. hos Bodil og Kresten.
To. 15. febr. hos Kirsten og Kjeld.
Vinderup Bibelkreds
On. 17. jan. hos Elin og Rikardt.
On. 7. febr. hos Lisbeth og Karlo
Sømandskredsen
To. 11. jan. kl. 14.30 mødes vi hos
Else Sigaard, Vester Allé 11.
To. 8. febr. kl. 14.30 mødes vi hos
Anna Marie Jensen, Solparken 44.

Formiddagscafé
i Kirke- og Kulturhuset med frit
samvær fra kl. 9.30 til 11.00:
Tirsdage den 30. jan. og 27. febr.
Alle er velkommen.
Arrangør: Caféudvalget

Kom og vær med hos KFUMspejderne i Vinderup eller
kontakt:
formanden for forældrerådet
Willem Doeke Dekker,
tlf. 5176 4295/9744 0923 eller
gruppeleder Morten Rud
Josefsen, tlf. 5133 8887.

Vinderup
KFUM
og KFUK
KFUM og KFUK er en forening, der tilbyder aktiviteter for unge samt familier
med eller uden børn. Vi holder til i et
foreningshus samt i private hjem.
»DU skal vide, at du kan tro på Gud,
og at Gud tror på dig!« Dette er
grundideologien i foreningen.
Har du lyst til at vide mere, deltage i en
familieklub, ungvoksneklub eller Teenklub, kan du læse meget mere på vores
hjemmeside
http://vinderup.kfum-kfuk.dk/

Nyttige oplysninger
Anmeldelse af fødsel:
Omsorgs– og ansvarserklæringer (O&A
erklæringer) anmeldes digitalt via
www.borger.dk.
Anmeldelse af dåb:
Tid og sted for dåb aftales telefonisk med
kirkekontoret.
Anmeldelse af navneændringer:
Navneændringer anmeldes digitalt via
www.borger.dk.
Anmeldelse af bryllup
(vielse eller velsignelse):
Tid og sted aftales telefonisk med sognepræsten. Der fremskaffes en prøvelsesattest via digital anmeldelse på www.borger.
dk. Vedr. pyntning af kirken kontakt
graver i Sahl eller kirkegårdskontoret i
Vinderup senest 3-4 dage før vielsen.
Ved flere bryllupper samme dag kan det
blive aktuelt at koordinere og lave fælles
pyntning.
Anmeldelse af dødsfald:
Dødsfald anmeldes digitalt via
www.borger.dk. Tid og sted for begravelse
aftales med sognepræsten.
Bistands- og ferie- og fridagsafløsning:
Ifølge Ejsings bistandsforpligtigelse til
Sahl-Vinderup pastorat varetager sognepræst Gina Maria Vium Andersen søndagsgudstjenesten og de kirkelige handlinger som følger: 18.-23. december, samt
uge 4 og 8.
Ferie og fridage:
Mandag er sognepræstens ugentlige fridag. Sognepræsten i Sevel - Herrup - Trandum varetager præsteembedet under Ger-

trud Bangshøjs studieuge, uge 49, samt den
30/12. Fra 2018 er det sognepræsten i
Ryde-Handbjerg, der er ferieafløserpræst,
og Marie Overlade Larsen varetager således
præsteembedet på Gertrud Bangshøjs
ferie- og fridage: 2. - 7. januar samt i uge 7.
Kirkebil
til samtlige gudstjenester 10 kr.
Ring dagen før til Vinderup Taxi på
tlf. 97 44 15 16.
Kirkebladets redaktion:
Lisbeth Ørtoft (ansvarshavende) og kordegn
Jane Dehli. Stof til Kirkebladet marts, april
og maj 2018 afleveres den 22. januar
2018 til kordegn Jane Dehli, kirkekontoret,
Søndergade 31 B, 7830 Vinderup. Tlf.
97441706. Mail: jadle@km.dk
Sahl-Vinderup pastorat:
Sognepræst: Gertrud Bangshøj,
Sevelvej 10, tlf. 97 44 11 05.
Mail: gba@km.dk. Træffes alle dage efter
aftale undtagen mandag.
Bistandspræst: Gina Maria Vium Andersen,
Vinderupvej 25, Ejsing, tlf. 97 44 60 07.
Mail: gman@km.dk. Træffes alle dage efter
aftale undtagen mandag.
Kirkekontoret: Kordegn Jane Dehli, Søndergade 31 B, tlf. 97 44 17 06. Mail:
vinderup.sogn@km.dk eller jadle@km.dk
Træffes tirsdag, onsdag og fredag
kl. 09.30-12.30, torsdag kl. 15.00-17.00.
Sahl kirke: www.sahlkirke.dk
Graver: Aase Sigaard, Hovgårdvej 7, Sahl,
tlf. 22 37 18 67.
Organist:
Torben Aas Kjær, tlf. 23 98 60 36.
Mail: torben.aas.kjaer@gmail.com

Kirkesanger: Lisbeth Damsgaard,
Vindelevgård 125, tlf. 97 44 39 59.
Menighedsrådets formand:
Jørgen Bruun-Sørensen, Stokholmvej 30,
tlf. 97 44 10 42.
Mail: stokholmvej30@gmail.com
Vinderup kirke: www.vinderupkirke.dk
Kirkegårdskontor: Kirkegårdsleder
Christian Christensen, Søndergade 31 B,
tlf. 97 44 17 73.
Mail: vinderupkirkegaard@firma.tele.dk
Træffes mandag, tirsdag, onsdag og
torsdag kl. 11.00-12.00 samt torsdag kl.
15.00-17.00. Fredag kun telefonisk henvendelse kl. 10.00-12.00.
Organist:
Torben Aas Kjær, tlf. 23 98 60 36.
Mail: torben.aas.kjaer@gmail.com
Kirkebetjening: Kontakt: Kirkegårdskontoret, tlf. 97 44 17 73 / 23 23 26 07.
Kirkesanger: Jane Dehli, tlf. 97 44 17 06.
Mail: vinderup.sogn@km.dk eller
jadle@km.dk.
Menighedsrådets formand:
Lisbeth Ørtoft, Sevelvej 8,
tlf. 97 44 18 09 / 24 67 38 53.
Mail: 552LR@apoteket.dk
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Dec.

Sahl

Vinderup

Dagens navn

3. dec.

10.30 GB

9.00 GB Kirkekaffe

1. s. i advent

10. dec.

Ingen

9.00 HMM

2. s. i advent

17. dec.

19.00 GB Lysgudstj.

10.30 GB Kor medv.

3. s. i advent

24. dec.
14.30 GB
		

14.30 GA
16.00 GB

Juleaften. 4. s. i advent

25.dec.

10.30 GB

9.00 GB

Juledag

26. dec.

Ingen

10.30 GB

2. juledag

31. dec.

Ingen

15.30 GB

Julesøndag. Nytårsaften

Jan.

Sahl

Vinderup

Dagens navn

1. jan.

10.30 GA

Ingen

Nytårsdag

7. jan.

Ingen

9.00 MAOL

1. s. e. h3k.

14. jan.

19.00 GB

10.30 GB

2. s. e. h3k.

21. jan.

10.30 GB

9.00 GB

Sidste s. e. h3k.

28. jan.

9.00 GA

10.30 GA

Septuagesima

30. jan.
Ingen
		

17.30 GB Spaghettigudstjeneste		

Febr.

Sahl

Vinderup

Dagens navn

10.30 GB

19.00 GB

Seksagesima

11. febr.

14.00 GB Fastelavnsgudstjeneste

10.30 GB

Fastelavn

18. febr.

Ingen

9.00 MAOL Kirkekaffe

1. s. i fasten

25. febr.

10.30 GA

9.00 GA

2. s. i fasten

4. febr.

Syng-julen-ind gudstjeneste
Søndag den 17. december 2017
kl. 10.30
Kirkesangere og
Vinderup Bykor medvirker.

Kirkekaffe i Kirke- og Kulturhuset
efter gudstjenesten
søndag den 3. dec. 2017
og 18. febr. 2018 kl. 9.00.
Alle er velkommen.
VINDERUP KIRKE
EN DEL AF FOLKEKIRKEN

Spaghettigudstjeneste
i Vinderup kirke
2018
Spaghettigudstjenesterne er
for børn fra 0-6 år og deres
familier.
Kalender:
Tirs. 30. jan., tirs. 13. marts,
tirs. 15. maj
Program:
Vi begynder i kirken kl. 17.30
med fortælling og sang, og
derefter går vi i Kirke- og Kulturhuset og spiser sammen.
Vi regner med at være færdig
kl. ca. 18.45.
Vi glæder os til at se jer!

Indsamlinger:
Sahl Kirke:
Nytårsdag: Det Danske
Bibelskab
Fastelavnssøndag:
Danmarks Folkelige
Søndagsskoler
Vinderup Kirke:
Nytårsaften:
Det Danske
Bibelselskab

GB = Gertrud Bangshøj.
GA = Gina Andersen.
HMM = Hanne Marie Meier.
MAOL = Marie Overlade Larsen.

VINDERUP BOGTRYKKERI

Gudstjenester

