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Sahl - Vinderup

Fotograf:
Gert Laursen, Skive.
Telefon: 4057 3609

Sahl menighedsråd
Vi er nu midt i en dejlig tid på mange
måder og med alt, hvad foråret/
forsommeren byder på af mange lyse
timer, blomster som springer ud, træer
og buske der grønnes. Inden længe
har vi midsommer. Man kan hvert år
undres over Guds vidunderlige skaberværk.
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Her i foråret er det som altid regnskab og budgetter, der står for skud.
Årsregnskabet 2017 for Sahl kirkekasse er afsluttet og godkendt, og budgettet for 2019 er så småt under udarbejdelse og skal indsendes til Holstebro provsti senest den 15. juni. Vi
har ikke de store projekter i støbeskeen
til næste år, så der vil ikke blive de
store udsving på budget 2019.

sagkyndige afholde kirke- og kirkegårds syn, men hver fjerde år afholdes
der provstesyn, hvor provsten og provstiets bygningssagkyndige arkitekt
deltager. Det er lidt som en eksamen,
føler man. Alt bliver set efter både
ude og inde og øverst i kirketårn og
tagrum. Og ja, der er jo altid et eller
andet at komme efter på sådan en
gammel bygning, som Sahl kirke jo er.
Der er altid nogle løse fuger mellem
granitkvadrene og enkelte tagsten,
som er revnet og lidt understrygning
af taget, som skal repareres. Men
heldigvis i småtingsafdelingen. Endvidere kan vi som menighedsråd fremkomme med nogle påtænkte projekter,
som vi lige kan få snakket igennem
med provst og arkitekt.

Søndag den 11. marts deltog vi igen
i sogneindsamlingen til fordel for Folkekirkens Nødhjælp. Det lykkedes igen
at få alle 21 ruter besat, og der skal
her fra menighedsrådet lyde en meget
stor tak til alle jer, som hjalp til med
indsamlingen. Stor tak til alle, som gav.
Der blev i alt indsamlet lige omkring kr.
20.000,-. TAK.

Når dette blad udkommer, er det et år
siden, at vi fik klokkespillet indviet, og
det har fået mange rosende ord med
på vejen. Og vi vil ikke lægge skjul
på, at vi er stolte af vores klokkespil,
og netop derfor påtænker vi også at
afholde et arrangement, hvor man kan
komme helt op i tårnet for at se det
flotte klokkespil. Herom senere.

Den 19. april blev der afholdt provstesyn over Sahl kirke, kirkegården
og Sahl kirkehus. Hvert år skal
menighedsråd og rådets bygnings-

Palmesøndag den 25. marts var der
arrangeret kirkevandring med start
i Vinderup med morgenkaffe i Kirkeog Kulturhuset, derefter vandretur

til Sahl, hvor der var gudstjeneste kl.
10.30 med efterfølgende frokost i Sahl
kirkehus. Et godt arrangement, hvor
mange var enige om, at en gentagelse
ville være på sin plads.
Vi ser nu frem mod sommeren med
masser af turister fra nær og fjern,
som vil aflægge Sahl kirke et besøg
på deres tur rundt i sommerlandet.
Vi vil nyde sommeren og være klar
til at tage arbejdstøjet på igen efter
sommerferien. Fra Sahl menighedsråd
vil vi ønske alle en rigtig god og
forhåbentlig lang sommer med masser
af gode og indholdsrige oplevelser,
som man kan bruge og bygge videre
på i det daglige arbejde, der hvor vi
hver især har vores virke.
Med venlig hilsen
Jørgen Bruun-Sørensen

Menighedsrådsmøder
i Sahl:
Torsdag den 14. juni,
torsdag den 16. august.
Alle møder afholdes i Sahl
kirkehus kl. 19.00.

Vinderup menighedsråd
På en varm dag i det tidlige forår kan
man høre foråret. Ikke som Heimdal,
der kunne høre græsset gro, men høre
de små smæld fra fyrtræets kogler,
når solen varmer dem op, og de åbner
sig for at sprede deres frø.
Den oplevelse er nok forpasset i år,
men det skal ikke afholde en fra at
nyde naturen og godt selskab, som
på kirkevandringen palmesøndag fra
Vinderup til Sahl. Der hørte vi ikke
fyrkoglerne, men en interessant beretning om landskabet, folk på egnen
og værdien af omsorg, principper og
redelighed.
Der sker til stadighed ændringer, også
ved Vinderup Kirke. Den 1. marts blev
Anette Høiberg fra Skive ansat som
kirketjener i en stilling på 20 timer pr.
uge. Vi byder Anette velkommen og
glæder os til samarbejdet fremover.
Marianne Nørsøller fra Struer, som
var ansat som midlertidig gartnermedhjælper og vikar som kirketjener,
er samtidig fratrådt for at vende tilbage
til sin stilling ved Struer kirkegård.
Ved besøg på kirkegården kan der
også træffes et nyt ansigt, idet Lone
Nørgård Linde er ansat som gartnermedhjælper vikar i en periode. Velkommen til Lone Nørgård Linde.
I februar måned valgte Vermund Espersen at udtræde af menigheds-

rådet, og Eva Bøge Josefsen er derfor indtrådt som medlem af menighedsrådet. Tak til Vermund Espersen
for det udførte arbejde og velkommen
til Eva Josefsen, som vi glæder os til at
arbejde sammen med.
Kirkegården betragtes normalt ikke
som en farlig arbejdsplads, men gravstene, der sidder løse på soklen, kan
udgøre en risiko, hvis de vælter. Kirkegårdspersonalet har gennemgået alle
gravsteder, og der er fundet nogle
gravsten, hvor en sikring er nødvendig.
Gravsten og deres sikring er gravstedsejerens ejendom og ansvar,
og for de gravsteder, hvor der skal
foretages sikring, vil gravstedsejeren
på et tidspunkt blive bedt om at
foretage en sikring af gravstenen.
Spørgsmål vedr. sikringen kan rettes
til kirkegårdslederen.
Som nævnt i sidste kirkeblad har
menighedsrådet haft et samarbejde
med erhvervspsykolog Mette Rønn.
Dette arbejde er nu afsluttet, og
menighedsrådet føler sig godt rustet
til det videre arbejde med en positiv
udvikling af samarbejdet i hele organisationen. Menighedsrådet ser frem
til at kunne bruge mere tid på det
kirkelige arbejde.

Økonomien har stor indflydelse på,
hvilke aktiviteter vi kan sætte i gang,
og der lægges for tiden budget for
aktiviteter i 2019. Der er ikke plads
til store armbevægelser, men det skal
ikke afholde os fra at arbejde videre
med planer om en renovering af
Vinderup Kirke. Der er mange hvis’er,
inden vi kan gå i gang, men til en
begyndelse undersøges muligheden
for at sælge præstegårdsjorden.
Vi må lære at begrænse os, så ud
over en renovering af vestsiden af
muren til kirkegården, østsiden renoveres i år, flytning af flagstangen for at
skåne vort flag og de stynede træer,
kalkning af felter på kirketårnet, maling af kirkedøren og nyt tæppe på
trappen til pulpituret, er der i 2019
ikke planlagt større anlæg eller vedligeholdelsesarbejder.
Når I læser dette, har sommeren forhåbentlig lagt sit varmetæppe om jer,
og I ønskes alle en rigtig god sommer.
Hans Hykkelbjerg

Menighedsrådsmøder i
Vinderup:
Onsdage den 6. juni, den 4. juli
og mandag den 10. september.
Alle møder afholdes mødelokalet
i Kirke- og Kulturhuset, Søndergade 31 B, kl. 18.00.
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Sahl-Vinderup kirkeblad – sidste udgave
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I en verden i forandring, hvor meget i dag ikke er, som det
var i går, vil der altid være noget, der er sidst – sidste gang,
og derfor ikke eksisterer mere. Man behøver ikke kunne
lide denne forandring, men må på godt og ondt lære at leve
med den.
Kirkebladet Sahl – Vinderup er det sted, hvor menigheden
har kunnet læse om de kommende kirkelige aktiviteter,
gudstjenester og møder i det kirkelige liv i menigheden. Det
er et pænt, nærmest smukt blad, som har lyst op på mange
opslagstavler, og har med de mange gode indlæg indbudt til
at blive læst og gemt.
Vi ved, at mange ser frem til at læse Kirkebladet Sahl Vinderup, og der er følelser knyttet til dette blad, der i 68 år
og 271 udgaver har været et fast bindeled mellem kirken og
menigheden.
Det at udgive eget blad er forbundet med visse udfordringer med hensyn til trykning, omdeling og tidsforbrug, og
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derfor har menighedsrådene i Sahl og Vinderup besluttet, at
denne udgave skal være det sidste nummer af Kirkebladet
Sahl – Vinderup i sin nuværende udformning.
Indtil videre er det besluttet, at Kirkebladets indhold fra
den 1. september 2018 vil udkomme som spalteplads på
bagsiden af Vinderup Avis. Udformning og omfang er ikke
fastlagt, men placeringen vil altid være på bagsiden af
Vinderup Avis.
En udgivelse i Vinderup Avis vil komme ud til alle
husstande i gl. Vinderup kommune og giver mulighed
for en løbende orientering om både de fremtidige og de
aktuelle aktiviteter samt aktuelle indlæg fra kirkens præst,
personale og menighedsråd.
Det er vort håb, at I vil tage godt imod de nye tiltag.
Med venlig hilsen
Menighedsrådene Sahl og Vinderup

Kirkebladet
Sahl - Vinderup

Fotograf:
Gert Laursen, Skive.
Telefon: 4057 3609

Første og
sidste udgave!

Palmesøndag den 25. marts
afholdtes kirkevandring
mellem Vinderup og Sahl
kirker med efterfølgende
gudstjeneste i Sahl Kirke og
frokost i Sahl Kirkehus.

Konfirmandforberedelse 2018-2019
Ligesom i indeværende skoleår bliver der også i skole- og
konfirmandåret 2018-2019 konfirmandforberedelse på
tværs af de etablerede skoleklasser. Der bliver tre konfirmandhold i Vinderup, et hold forberedes af Gina Andersen, to hold af Gertrud Bangshøj. Dette kommer til at foregå onsdag fra 8.15–10.15 i Vinderup Kirke- og Kulturhus
fra september og indtil konfirmationen i april måned.
Det bliver ca. hver anden onsdag, der er konfirmandforberedelse. De nøjagtige datoer bliver meddelt konfirmandfamilierne ved sæsonstart i september.
For konfirmander fra Ejsing, Ryde-Handbjerg og Sevel-

Herrup-Trandum bliver der konfirmandforberedelse lokalt i
henholdsvis Ejsing, Ryde og Sevel.
For Sahl- og Vinderupkonfirmanderne begynder sæsonen
med en opstartsgudstjeneste med efterfølgende konfirmandindskrivning og orienteringsmøde søndag den
2. september i Vinderup kirke kl. 10.30. Her kan man
møde begge præster, der skal undervise de kommende
konfirmander her i Sahl og Vinderup: Gertrud Bangshøj og
Gina Maria Vium Andersen.
Vel mødt hertil.
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Gud og sommertid
Når vi har nogle kolde sommer- eller bare kølige forårs- og
sommerdage, kan man ligefrem mærke, hvordan kroppen
begynder at længes efter varme.
Vi småfryser, og kroppen sitrer lidt.
Så er det selvfølgelig forskelligt, hvor meget varme, vi hver
især kan tage. Nogen vil gerne sydpå til temperaturer
over 30 grader. Andre har det bedre med de lidt lavere
temperaturer under hjemlige himmelstrøg.
Enige kan vi dog nok blive om, at det er noget særligt at
mærke sommerluften varme og favne ens krop.
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Blomsterskønhed, sommerluft og aftenduft kan man
næsten opleve som en strøm af kærlighed sendt fra en mild
skaber.
At sommertiden kan bringe både varme, mildhed og trøst,
kan man både høre og opleve i den meget kendte sangklassiker: ’Summertime’.
Den er fra den jazzinspirerede opera / musical ’Porgy and
Bess’ fra 1934 med tekst af DuBose Heyward og musik af
George Gershwin og DuBose Heyward.
’Porgy and Bess’ udspiller sig i 1930’ernes South Carolina, i
Catfish Row, et af byen Charlestons slumkvarterer.
Her bor den smukke og narkotikaafhængige Bess, som
forsøger at forlade sin tidligere kæreste, gangsteren og
morderen Crown. Hun søger hjælp hos den handicappede
og godhjertede tigger Porgy, og det udvikler sig til et
kærlighedsforhold mellem de to. Det gør Crown rasende, for
han vil ikke slippe Bess og forsøger derfor på alle tænkelige
måder at ødelægge Bess og Porgys forhold.
Også narkohandleren Sportin’ Life blander sig i trekantsdramaet og tilbyder Bess, at hun kan tage med ham til New
York, hvad hun dog afslår.

I løbet af de tre akter spinder der sig flere parallelle
handlingsforløb ind i dramaet. Crown dræber en mand og
bliver eftersøgt og må flygte. En skæbnesvanger storm
sætter ind, og mange dør. Men i 3. akt vender morderen
Crown tilbage, og det kommer til et voldsomt slagsmål
mellem ham og tiggeren Porgy, der stadig elsker Bess. Det
ender med, at Porgy slår Crown ihjel og kommer i fængsel.
Bess tror, at Porgy aldrig kommer ud derfra og opgiver
derfor håbet om kærlighed. I stedet vælger hun stofferne
og drager med narkohandleren Sportin’ Life til New York.
Til sidst i operaen bliver Porgy frikendt, dog uden at Bess
ved det, og man ser ham i hast rejse til New York for igen
at finde Bess.
Der er ikke megen kærlig sommer i musicalen ’Porgy and
Bess’. Historiens ramme er mørk og dyster. Ikke desto mindre
er der nogle afgørende tidspunkter i handlingsforløbet, når
der virkelig er brug for trøst og varme, og her bliver lige netop
vuggevisen ’Summertime’ sunget. F.eks. af kvinden Clara,
som en trøst til sit grædende barn, og senere af Bess, som
en trøst til det samme barn, efter at begge dets forældre,
Clara og hendes mand, er blevet dræbt i stormen.
’Summertime, and the livin’ is easy.
Fish are jumpin’ and the cotton is high.
Oh, your daddy’s rich and your ma is good-lookin’.
So hush, little baby, don’t you cry.
One of these mornings you’re gonna rise up singing.
And you’ll spread your wings and you’ll take to the sky.
But till that morning, there ain’t nothin’ can harm you’.
I sangen ’Summertime’ fremstilles sommeren som en slags
paradistilstand, hvor alt er let og ligetil, og intet ondt kan
skade, ’så derfor må du ikke græde’, synger først Clara og
så Bess til barnet, ’for med sommer er der håb’. Ja, der skal

komme en sommermorgen, synger de, hvor ’du skal rejse
dig og synge, sprede dine vinger og drage op mod himlen …
og indtil den morgen er der intet, der kan skade dig’.
Her bliver sommerens varme og trøst noget, der kan favne
og beskytte barnet. Så når Clara og Bess synger den vidunderlige ’Summertime’, fornemmer man også, hvordan
Guds omsorg og kærlighed kan sætte sig igennem i den
barske verden.
Vi har også de skønneste danske sommersange. I Thøger
Larsens elskede sommersang ’Du Danske Sommer’ møder
vi også Guds virkelighed, ikke så meget i håbet men i det
direkte møde, sansernes møde med den underskønne
sommertid. Nok kan den være lunefuld, sommeren, men
’Gaar tit du kold over Landet hen, jeg ved, du kommer dog
hed igen!’, som Thøger Larsen skriver.
I et af versene lader han næsten den elskede sommer føre
helt ind i Guds himmel og kalde på en varm taknemmelighed
over hele skaberværket:
’Og naar du strakte med aabent Sind
de lyse Nætter i Himlen ind,
imens det dufted af Hyld og Hø,
vi bad: Lad Drømmen dog aldrig dø!
Ak, ak, ak!
Vort Hjerte svulmed af Tro og Tak’.

Mest klart kommer sammenkædningen mellem den
skønne sommer og Guds omsorg og kærlighed til udtryk
i nogle af vores fine sommersalmer, f.eks. også Johannes
Johansens omskrivning af ’Det dufter lysegrønt af græs’:
’Det dufter lysegrønt af græs
i grøft og mark og enge.
Og vinden kysser klit og næs
og reder urtesenge.
Guds sol går ind
i krop og sind,
forkynder, at nu kommer
en varm og lys skærsommer’.
Også her tales der til alle sanser, og salmen fortæller,
hvordan lys og varme kan favne og arbejde i sind og
krop. ’Det dufter lysegrønt’ har ord og toner, der ikke kun
er beregnet til kirkerum og tanke, men nok så meget til
sanserne.
Gå ud og mærk sommeren i al dens flor, opfordrer salmen
os til, for så kan du ’risikere’ det forunderlige. Nemlig at
møde Guds omsorg og kærlighed, lige der hvor varmen,
lyset og lydene omfavner os, stående, gående, eller måske
løbende eller cyklende ud i Guds underfulde sommer.
Med den glædelige risiko for at møde Vor Herre selv, ønskes
alle en frydefuld sommertid.
Gertrud Bangshøj
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FERNISERING

Kvartalets kunstner

på Hanne Lynderups udstilling

Jeg har fået muligheden for at
udstille i Kirkehuset i Vinderup.
Jeg er født og opvokset i Ejsing –
mere præcis på Landting. Jeg gik
på Ejsing Skole til og med 7. klasse,
og herefter fik jeg 3 gode år på Nr.
Nissum Efterskole.
Jeg bor i Haderup med min mand.
Vi har 2 voksne døtre og 1 dejligt
barnebarn. Jeg nyder naturen i og
omkring Haderup og udfører forskelligt foreningsarbejde, og jeg
arbejde som kunderådgiver i Sparekassen Thy i Aulum.
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Jeg startede med at male for….
tja, det kan jeg faktisk ikke huske
mere, men det er mange år
siden. Jeg har været på diverse

Søndag den 3. juni
kl. 10.30
i Kirke- og Kulturhuset

kurser, men der hvor jeg har lært
mest og virkeligt nydt det, var hos
Grete Vestbjerg i Humlum. Der har
jeg været på kursus i mange år –
både for at lære mere, men også
for det hyggelige samvær med
andre amatørmalere.
Hanne Lynderup

Arrangør: Vinderup Menighedsråd

Sæt kryds i kalenderen
Buchholtz Stengaard Tango
Onsdag den 19. september kl. 19.30
Harmonika og marimba i energifyldt og inderligt smukt samspil.
Argentinsk tango og sydamerikansk musik er på programmet når Buchholtz Stensgaard Tango giver koncert – den smukke klassiske tangomusik af komponister som
Astor Piazolla, Ariel Ramirez og Sivuca arrangeret for harmonika og marimba.
Gratis adgang.

15. september 2018

Emne: ”En mønsterbryders bekendel

Kirkehøjskole
efterår 2018

Foredragsholder: Flemming Nees, hø

Program
efterår

2018

SeniorHøjskolen, Nr. Nissum

En personlig kommentar til det Danm
bruddet fra liberalt landbrugssamfund
fund.

Livestreames fra
Aarhus Universitet

Livestreaming af Offentlige foredrag i
Naturvidenskab fra Aarhus Universitet
fortsætter i efteråret. Det endelige
program foreligger ikke ved deadlinen
for dette kirkeblad, men der vil blive
15. september 2018
orienteret på
et”En
senere
tidspunkt
på
Emne:
mønsterbryders
bekendelser”
Foredragsholder:
Flemming
Nees,
højskoleforstander
på
kirkens hjemmeside
SeniorHøjskolen, Nr. Nissum
www.vinderupkirke.dk og på Facebook.

En personlig kommentar til det Danmark, der er resultat af opbruddet fra liberalt landbrugssamfund til moderne industrisamfund.

15. september kl. 10.00
Emne: »En mønsterbryders
bekendelser«.
Foredragsholder:
Flemming Nees,
højskoleforstander på
Seniorhøjskolen Nr. Nissum.

Identit

fusion

Med a
ge fo
ming N
identit
og ins
og fus
heden
ber og
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27. oktober 2018:
En personlig
kommentar til det Danmark,
Emne: ”Forkyndelsen i dansk kirkekunst”
der er resultat af opbruddet fra liberalt
Foredragsholder: Ejvind Nielsen, tidl. præst, kunstner
landbrugssamfund
til moderne industriNår vi beskæftiger os med det, der betyder mest for os mennesker:
livet, døden, troen evigheden slår vore ord mange gange ikke til.
samfund.

Så bruger vi kunsten til at udtrykke vore tanker og følelser.

Vinderup Kirke- og
Kulturhus,
Kunstens nødvendighed og
Identitet - mågestel
27. oktober
kl. 10.00
betydning
Søndergade 31, fusionsmusik - civil ulydighed
I mit foredrag om kirkekunst og
7830 Vinderup. Med afsæt i sin egen personli- Emne: »Forkyndelse
Vinderup Kirke– Kulturhus—Søndergade 3
forkyndelse i kirkekunst vil jeg
ge fortælling beretter Flemførst
begrunde
kunstens
nødming Nees om at finde sin egen i dansk kirkekunst«.
vendighed og betydning samt
Tidspunkt: Kl. 19.00 til 21.00.
identitet midt mellem mågestel
fremføre nogle kriterier for kirkeog installationskunst, dansktop
Foredragsholder:
kunst; hvorefter jeg vil fremdraog fusionsmusik og om vigtigge og vurdere værker af Joakim
Datoer:
25. september, 9.
oktober,
heden af generationsfællesska- Ejvind Nielsen, tidl. præst,
Skovgaard, Larsen Stevns, Sven
ber og civil ulydighed.
23. oktober, 30. oktober,
Havsteen-Mikkelsen, Hein Heinekunstner.
sen, Per Kirkeby, Haugen Søren6. november, 13.
sen, Maja-Lisa Engelhardt og
november,
Når vi beskæftiger
os med det, der betyder
enkelte af egne værker.
20. november.
mest for os mennesker: Livet, døden, troen
evigheden, slår vore ord mange gange ikke til.
Arrangører:
Så bruger vi kunsten til at udtrykke vore tanker
Vinderup Menighedsråd
og Kurt Guldbæk
og følelser.
Sted:

Vinderup Kirke– Kulturhus—Søndergade 31—7830 Vinderup

Vinderup Kirke– Kulturhus—Søndergade 31—7830 Vinderup

Indre Mission
JUNI
Årsmøde 1. juni - 3. juni
Mørkholt Strand Camping.
Tirs. 12. Samfundsmøde v. Henri
Jensen, Silkeborg.
25. - 30. Seniorcamping,
Haderup.
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JULI
21. juli - 28. juli: Bibelcamping i
Haderup 1.
29. juli - 2. august: Bibelcamping i
Haderup 2.
AUGUST
Tirs. 14. Sommermøde v. Henri
Elttør, Aulum.
Lokale møder i Kirke- og Kulurhuset
kl. 19.30. Alle er velkommen.

Bibelkredsene
Vinderup Bibelkreds
On. 1. aug. hos Birgit og Knud Krogh.
Svenstrup Bibelkreds
To. 21. juni hos Mette og Jens Peder.
To. 9. aug. måske udflugt.
Sømandskredsen
Juni og juli holder vi ferie.
To. 9. aug. kl. 14.30 mødes vi hos
Anna Marie Jensen, Solparken 44.

Besøgstjenesten
JUNI
On. 6. Møde i Kirke- og
Kulturhuset. Tale v/Jens
Olsen, Ringkøbing.
On. 13. Bedemøde hos Bøgh Nielsen,
Sønderparken 1A.
Lø. 23. Sct. Hans fest hos Anders
Haahr Andersen, Bærsholmvej 24. Tale v/ Bjarne Breum
Mogensen.
JULI
Ingen møder.
AUGUST
On. 8. Møde i Kirke- og Kulturhuset.
Tale v/Bent Kjøller-Hansen,
Skjern.
On. 15. Bedemøde hos Bøgh Nielsen,
Sønderparken 1A.
On. 22. Møde i Kirke- og Kulturhuset.
Tale v/Jens Holm, Ølgod.
Hvor intet andet er anført, begynder
møderne kl. 19.30.

Formiddagscafé
i Kirke- og Kulturhuset med frit
samvær fra kl. 9.30 til 11.00:
Tirsdage den 26. juni og 28.
august.
Alle er velkommen.
Arrangør: Caféudvalget

Oline
Krogsgaard
Lilleøre
Anette
Bæk Poulsen
Bjertparken
Åparken 493
7830
7830Vinderup
Vinderup
Tlf.
97 34
44 54
Tlf.29217365

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 kirketjeneren i
Vinderup kirkenettet senest 3-4 dage før
vielsen. Ved flere bryllupper samme dag
kan det blive aktuelt at koordinere og lave
fælles pyntning.

Studietur: 27.-31. august er alle præster
i Holstebro provsti på Lutherstudietur,
hvorfor der henvises til Lemvig og Struer
provstier for præstelig betjening. Provst i
Lemvig: Ole Rasmussen: olr@km.dk,
tlf. 97 88 50 05 / 53 65 30 96, provstikontoret: 97 88 50 55. Provst i Struer
Carsten Hoffmann: caho@km.dk,
tlf: 97 86 50 16.
Kirkebil
til samtlige gudstjenester 10 kr.
Ring dagen før til Vinderup Taxi på
tlf. 97 44 15 16.
Kirkebladets redaktion:
Hans Hykkelbjerg (ansvarshavende) og
kordegn Jane Dehli.
Sahl-Vinderup pastorat:
Sognepræst: Gertrud Bangshøj,
Sevelvej 10, tlf. 97 44 11 05.
Mail: gba@km.dk. Træffes alle dage efter
aftale undtagen mandag.

Anmeldelse af dødsfald:
Dødsfald anmeldes digitalt via
www.borger.dk. Tid og sted for begravelse
aftales med sognepræsten.

Bistandspræst: Gina Maria Vium Andersen,
Vinderupvej 25, Ejsing, tlf. 97 44 60 07.
Mail: gman@km.dk. Træffes alle dage efter
aftale undtagen mandag.

Bistandsafløsning:
Ifølge Ejsings bistandsforpligtigelse
til Sahl-Vinderup pastorat varetager
Ejsingpræsten Gina Andersen de kirkelige
handlinger og gudstjenester på følgende
dage: 4.-10., 18.-24. juni samt 13.-19.
august.

Kirkekontoret: Kordegn Jane Dehli, Søndergade 31 B, tlf. 97 44 17 06. Mail:
vinderup.sogn@km.dk eller jadle@km.dk
Træffes tirsdag og fredag kl. 09.30-12.30.
Torsdag kl. 15.00-17-00.

Ferie og fridage:
Sognepræst Marie Overlade Larsen, RydeHandbjerg, varetager præsteembedet
under Gertrud Bangshøjs ferie og fridage:
23. juli – 12. august.

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: Anette Høiberg,
tlf. 21 70 94 97
mail: kirketjener7830@gmail.com
Kirkesanger: Jane Dehli, tlf. 97 44 17 06.
Mail: vinderup.sogn@km.dk eller
jadle@km.dk
Menighedsrådets formand:
Hans Hykkelbjerg, Vesterlund 5,
tlf. 30 64 89 88.
Mail: hans@hykkelbjerg.dk
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Gudstjenester
Juni

Fjerkrægudstjeneste

Sahl

Vinderup

Dagens navn

10.30 GB

9.00 GB Kirkekaffe

1. s. e. trinitatis

10. juni

9.30 GA

10.30 GA

2. s. e. trinitatis

17. juni

10.30 GB

19.00 GB

3. s. e. trinitatis

24. juni

9.00 GA

10.30 GA

4. s. e. trinitatis

Juli

Sahl

Vinderup

Dagens navn

1. juli

19.00 GB

9.00 GB

5. s. e. trinitatis

8. juli

10.30 GB Friluftsgudstjeneste fælles for Sahl
og Vinderup på plænen ved Sahl Kirkehus.

6. s. e. trinitatis

15. juli

19.00 GB

10.30 GB

7. s. e. trinitatis

22. juli

19.00 GB

9.00 GB

8. s. e. trinitatis

29. juli

10.30 MOL

9.00 MOL

9. s. e. trinitatis

August

Sahl

Vinderup

Dagens navn

5. aug.

Ingen

9.00 MOL

10. s. e. trinitatis

11. aug.

Ingen

9.00 GA

Fjerkrægudstjeneste

12. aug.

10.30 MOL

Ingen

11. s. e. trinitatis

19. aug.

9.00 GA

10.30 GA

12. s. e. trinitatis

Gudstjenesten er ved Gina
Andersen, og musikken
leveres af Vinderup kirketrio.

26. aug.

10.30 GB

9.00 GB Kirkekaffe

13. s. e. trinitatis

Velkommen til alle!

3. juni

Sådan har den været kaldt
de sidste år, den teltgudstjeneste, der bliver afholdt på
Vinderups årlige Kyllinge- og
Country Festival.

Det bliver lørdag den
11. august kl. 9.00.

GB = Gertrud Bangshøj. GA = Gina Andersen. MOL = Marie Overlade Larsen.

Fælles for Sahl og Vinderup på plænen ved Sahl Kirkehus.
Evt. fælleskørsel fra Vinderup kirke kl. 10.00.
Kontakt kirkekontoret.

Alle er
velkommen.
VINDERUP KIRKE
EN DEL AF FOLKEKIRKEN

VINDERUP BOGTRYKKERI

Friluftsgudstjeneste søndag den 8. juli kl. 10.30

Kirkekaffe i Kirke- og
Kulturhuset
efter gudstjenesten
søndag den 3. juni og
den 26. august
kl. 9.00.

