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Kirkebladet
Sahl - Vinderup

Sahl menighedsråd
Vintergæk og erantis titter frem. Det
er tegn på, at vi snart går foråret i
møde og mod lysere tider. I kirkeåret
ser vi nu frem mod påsken, som også
er et slags tegn på forår, hvor livet
besejrede døden.
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Her i forårsmånederne er det som
sædvanlig afslutning af et årsregnskab og udarbejdelse af et nyt budget,
som fylder en hel del af tiden.
En ting, som er en tradition, er Folkekirkens Nødhjælps Sogneindsamling, som løber af stablen søndag
den 11. marts. Vi håber også denne
gang, at der må være mange, der vil
melde sig som frivillige indsamlere for
at kunne hjælpe til med projektet
”HJÆLP VERDENS MEST UDSATTE
MEDMENNESKER I NØD”. Det kan
være svært at rumme, når verden
koger over af klimaforandringer, krig,
uretfærdighed og katastrofer. Man
får mest lyst til at lukke øjnene for
grusomhederne. Men for mange er
det heldigvis en umulighed at vende
ryggen til – for det handler jo om mennesker, vore medmennesker. Det er
godt, at Folkekirkens Nødhjælp gør
et fantastisk stykke hjælpe-arbejde
mange steder rundt i verden, hvor der
er mest brug for det. Og det kan du
være med til at støtte, for vi giver jo
kun af vores overflod.

Sidste år fik vi alle 21 indsamlingsruter besat, og det håber vi også vil
ske i år. På forhånd tak. Se annonce
andetsteds i bladet.
I efteråret 2017 var Den gyldne Altertavle i Sahl, som de fleste er bekendt
med, på en tur over til Nationalmuseet
for at blive undersøgt grundigt med
de sidste nye undersøgelsesmetoder.
I den forbindelse blev vi lovet, at personer, som havde fulgt undersøgelsen
tæt, ville komme og holde en sogneaften for os i Sahl kirke, hvor de
ville fortælle om bl.a. den nye undersøgelsen af altertavlen. Det blev så
aftalt til den 18. januar i Sahl kirke,
hvor der kom ca. 80-90 personer,
som var interesseret i at høre mere
om undersøgelsen af 4 eksperter fra
Nationalmuseet. I forbindelse med
undersøgelsen blev vi opfordret til, at
altertavlen skulle have en ”nænsom”
rengøring, som de kaldte det. Det kan
vist oversættes til en hovedrengøring.
Denne rengøring skal foretages af
Karin Stemann-Petersen fra Nationalmuseet og skal laves i uge 7 og 8.
I foråret, nærmere bestemt den 19.
april, skal der være provstesyn. Det
sker én gang hver fjerde år, hvor
provsten og provstiets arkitekt kommer og gennemgår kirken, kapellet,
kirkegården og kirkehuset. Dette for at

sikre, at alt er ordentlig vedligeholdt,
eller om der er ting, som skal renoveres.
Afslutningsvis vil vi ønske alle en
rigtig god påske og samtidig ønske
for de kommende konfirmander, at
I må få en rigtig god oplevelse på
jeres konfirmationsdag, et rigtigt stort
tillykke til jer skal der lyde fra Sahl
menighedsråd.
Med venlig hilsen
Jørgen Bruun-Sørensen

Menighedsrådsmøder
i Sahl:
Torsdag den 15. marts,
tirsdage den 17. april og 15. maj.
Alle møder afholdes i Sahl
kirkehus kl. 19.00.

Vinderup menighedsråd
Der har, som nogen nok er mere eller
mindre bekendt med, været visse udfordringer / problemer i menighedsrådets arbejde i løbet af det sidste års
tid. I løbet af efteråret og henover jul og
nytår har 4 medlemmer valgt at forlade
menighedsrådet. 3 suppleanter er indtrådt, og menighedsrådet er reduceret
fra 8 til nu 7 medlemmer.
Der har ligeledes været udskiftning af
personale i løbet af det sidste års tid.
Med henblik på at få etableret et
godt samarbejde, gode og ordnede
arbejdsforhold for såvel personale
som menighedsråd blev der på anbefaling af provst Niels Arne Christensen ultimo 2017 taget kontakt til erhvervspsykolog Mette Rønn.
Hendes store erfaring har været et
godt udgangspunkt for menighedsrådets arbejde med afgrænsning og
tydeliggørelse af de mange arbejdsopgaver og ansvar, man har i et menighedsråd og blandt personalet.
Der er efterfølgende foretaget enkelte
strukturelle ændringer i organisationen, som er med til at tydeliggøre
arbejds- og ansvarsområder.
Der er pr. 1. januar 2018 også oprettet
en ny stilling som kirketjener med
ansvar for kirken og Kirke- og Kulturhuset. Vi håber og regner med, at den

endelige udnævnelse af vores nye
kirketjener er på plads til marts, når
dette kirkeblad udkommer.
I menighedsrådet er vi nu godt i gang
med at få etableret et godt og funktionelt samarbejde, som der bør og
skal være, ikke mindst i forhold til det
dygtige og engagerede personale, der
er ansat ved Vinderup Kirke. Herudover
skal også nævnes de mange frivillige,
som leverer en stor indsats.
I december 2017 og januar måned
har Bente Møllnitz og Lisbeth Ørtoft
desværre valgt at forlade menighedsrådet, og Ole Pedersen er derfor indkaldt som suppleant. Mange tak til
Bente for arbejdet i menighedsrådet
i det forløbne år samt mange tak til
Lisbeth for det store arbejde for Vinderup menighed, og velkommen i menighedsrådet til Ole Pedersen.
Menighedsrådet har besluttet at ansøge Viborg Stift om lov til at fortsætte
valgperioden ud med 7 medlemmer
med Kai Pedersen som næstformand
og kontaktperson, Lillian Jepsen som
kirkeværge, Kristian Tanderup som
kasserer, Vermund Espersen som formand for kirke- og kirkegårdsudvalget,
Poul Vestergaard og Ole Pedersen
som aktive deltagere i alle udvalg og
Hans Hykkelbjerg som formand.

Det er en periode med mange begivenheder, vi går i møde. For kirken
er der påsken med fællesskab og kærlighed og pinsen fuld af liv og glæde.
For nogle børn er perioden ekstra
spændende, og der anes allerede en
vis uro i flokken over skæringspunktet
mellem barndom og ungdom. Konfirmationen, hvor de selv skal svare
og påtage sig forældrenes ansvar fra
dåben. Det er nok ikke den tanke,
der står først i de unge mennesker,
men uanset hvad vil menighedsrådet
ønske alle konfirmander og forældre
hjertelig tillykke med konfirmationen.
Menighedsrådet ønsker alle en god
påske og en glædelig pinse.
Hans Hykkelbjerg

Menighedsrådsmøder i
Vinderup:
Onsdage den 14. marts,
den 4. april og 2. maj.
Alle møder afholdes mødelokalet
i Kirke- og Kulturhuset, Søndergade 31 B, kl. 18.00.
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Vinderup Kirke
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Sønd

Er kirkebladet ikke modtaget ved udgangen af uge 9, kan
det frit hentes i kirkerne i Sahl og Vinderup samt i Kirke- og
Kulturhuset i Vinderup, ellers kontakt kordegn Jane Dehli
på tlf. 97441706, så vi kan få evt. manglende adresser
registreret.
Med venlig hilsen
Menighedsrådene i Sahl og Vinderup
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Søndag den 11. marts arrangerer menighedsrådet
i Sahl indsamling til fordel for mennesker i nød.
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Du kan melde dig som indsamler ved at kontakte indsamlingsleder Jørgen Bruun-Sørensen på
tlf. 97 44 10 42 / 24 98 94 43 eller på
mail-adesse stokholmvej30@gmail.com
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Organistens klumme
Vinderup Bykor bestod
December er adventskoncerttid og
dermed en af de travle perioder
for musikere af alle slags. Der er
skrevet så meget musik, som knytter
sig til adventstiden, og vi har en
lang tradition for at gå til koncerter i
december.
Søndag d. 17. december var en travl
dag for Bykoret. Om formiddagen
deltog koret i gudstjenesten i Vinderup
kirke sammen med Kirkesangerkoret.
Hvert kor bidrog med 2 korsatser og
satte dermed et klart korpræg på
formiddagen. Om aftenen var koret
inviteret til at give koncert i Rødding
kirke. Det blev på flere måder en
anderledes aften: Dels var det vores
første koncert ”på udebane” og dels
vores første ”rigtige” koncert. Og uden
at ryste på hænderne er konklusionen
på evalueringen klar: Koret bestod
med bravour og er dermed trådt ind
i de voksnes korrækker. Tillykke med
den status, Vinderup Bykor!
Korets næste koncert er på Bakkebo
i Vinderup torsdag d. 17. maj. Vi er
gået i gang med forberedelserne af
musikken til den aften, og jeg tror, jeg
kan tale på alles vegne: Vi glæder os til
at give koncert igen.

Koncerter i
Vinderup kirke i 2018
Når dette Kirkeblad udkommer, har vi
allerede overstået årets første kirkekoncert, nemlig koncertfortællingen
”Kærligt hilset fra Ingenmandsland”
med kvartetten Svestar.			
			
Tirsdag d. 20. marts kl. 19.30:
Skive Musikskoles Kor; koncerten bliver en musikalsk indledning til påsken
med musik fra bl.a. forskellige komponisters Requiem-værker.
Onsdag d. 19. september kl. 19.30:
BuchholtzStensgaardTANGO.
Søndag d. 2. december kl. 16.00:
Børne-/familiekoncert med Alletiders
Historie.
Koncertfolderen med præsentation af
årets koncerter kan hentes i Kirke- og
Kulturhuset eller i våbenhusene i Sahl
og Vinderup kirker.

Lejlighedskor
– vi gentager succes’en
Har du lyst til at synge i kor men
ikke rigtig kan finde tid til at have
en fast ugentlig aftale i kalenderen,
er der nu igen en mulighed for, at vi
laver et lejlighedskor, som med 3
øveganges forberedelse skal deltage

i gudstjenesterne i Vinderup og Sahl
kirker påskedag d. 1. april kl. 9.00 og
kl. 10.30. Vi øver i konfirmandstuen
ved præstegården, Sevelvej 10, lørdag
d. 3. marts kl. 9.30 - 11.00, fredag d.
16. marts kl. 16.30 - 18.00 og onsdag
d. 21. marts kl. 19.00 - 20.30. Tilmelding til undertegnede.

Gudstjenestemusikken
Med jævne mellemrum er der variation i gudstjenestemusikken. Det kan
være, at der medvirker et større eller
mindre kor, eller at det er en solist, der
sætter lidt krydderi på gudstjenesten.
I den kommende periode er der planlagt følgende særlig musik:
Skærtorsdag d. 29. marts medvirker
Kirkesangerkoret ved gudstjenesten i
Vinderup kl. 17.00.
Påskedag d. 1. april medvirker et lejlighedskor akkompagneret af et lille
band.
29. april er der konfirmationer. Her
medvirker Vinderup Kirketrio ved konfirmationerne i Vinderup kirke (kl. 9.00
og 11.00).
Kirkemusiker Torben Aas Kjær
tlf. 2398 6036
torben.aas.kjaer@gmail.com
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Kordegn i Sahl-Vinderup pastorat
Som kordegn kan man have mange forskellige funktioner.
Her i Sahl-Vinderup pastorat er stillingen en kombination
af administrative opgaver på kontoret og sang/medvirken i
kirken til gudstjenester og kirkelige handlinger.
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På kontoret i Kirke- og Kulturhuset tager jeg mig af administrationen bag kirkehandlinger som dåb, konfirmation,
vielse og begravelse. Men også civil registrering som
fødselsregistrering, faderskab, navngivning og navneændringer er del af mit arbejde. Ønsker man fx at ændre navn
i forbindelse med vielse, skal man som borger ansøge om
det på portalen borger.dk, hvor man legitimerer sig med
NemID. Denne ansøgning vil så blive sendt til det sogn, hvor
man bor og behandles her.
At være kordegn er lidt af et blækspruttearbejde. Udover
ovennævnte arbejde hører også infotavle, hjemmeside,
facebook, PR, annoncering, udarbejdelse af foldere og
plakater, udlån/leje af lokaler i Kirke- og Kulturhuset til
nogle af mine arbejdsopgaver. Det giver en varieret
arbejdsdag, som aldrig helt kan planlægges.

En musikalsk indledning til påsken
20. marts kl. 19.30 i Vinderup Kirke.
Fri entré
Arr. Vinderup menighedsråd

Det er også et job, hvor jeg har kontakt til mange mennesker,
og det er god modvægt til computerens skærmarbejde.
På kirkekontoret kan du bl.a. hente attester (husk billedlegitimation) og få svar på spørgsmål vedr. kirkelige
handlinger og civile registreringer.
Vinderup Kirke har en hjemmeside www.vinderupkirke.dk
og en Facebookprofil. Som noget nyt har jeg som kordegn
fået en Facebookprofil. På denne platform vil man også
kunne kommunikere direkte med kordegnen (besvares
indenfor min arbejdstid) og melde sig til aktiviteter og
arrangementer på et tidspunkt, man selv vælger, og som
kan ligge udenfor kontortiden. Det kan selvfølgelig også
lade sig gøre nu via mail, men hvis man alligevel er online
på Facebook, vil det være en nem løsning.
Fra 1. marts er der ændring i kirkekontorets åbningstid.
Der er nu åbent tirsdag og fredag mellem kl. 9.30 og 12.30
samt torsdag mellem kl. 15.00 og 17.00.
Venlig hilsen
Jane Dehli, kordegn

Et nyt år
Nu er julen overstået,
og vi er trådt ind i et nyt
år. Og selv om et nyt år
betyder blanke sider i den
nye kalender, så er der
dog alligevel ting, som
ligger helt fast, og som er
gengangere fra sidste år
og året før og så videre.
Og jeg tænker naturligvis
på kirkens helligdage. De
er faste indslag hvert år. Det er dejligt med nye begyndelser,
men det er nu også rart med faste rutiner og traditioner.
Nogen tænker måske, at der altid sker det samme hvert
år i kirken til gudstjenesterne, men der er dog et led, som
altid er helt frisk og nyt i gudstjenesten – nemlig præstens
prædiken. En af præstens fornemmeste opgaver er nemlig
at sætte disse oldgamle tekster ind i vores hverdag og gøre
teksterne aktuelle. Fordi bibelen netop ikke er noget, der
hører fortiden til, men netop skal ses og forstås i lyset af
vores eget levede liv.
Julen er for mange den vigtigste helligdag på hele året. Vi
ved, at Jesus blev født. Men hvad betyder det for os? Hvad
betyder det i vort liv? For at forstå julen skal den ses i lyset

af påsken. For Gud lod sig føde på jorden for at leve et liv
som vores. Han blev ikke født på et slot, men i en stald. Han
voksede op i en fattig familie for at forstå os og for at give
os sit budskab om, at Gud er Gud for alle. Han skelner ikke
imellem os. Han ved, at vi begår fejl, og at vi synder. Men
netop i påsken tager han alle vore synder på sig. Han dør
for os, så når vi engang dør, så dør vi ikke til intetheden,
men vi får del i opstandelsen, som Kristus gjorde mulig for
os påskedag, da han vandt over døden for os. Det betyder jo
ikke, at når Gud nu elsker os, sådan som vi er, at vi så bare
kan opføre os, som vi har lyst til! Det betyder, at vi skal åbne
vore hjerter og sind og se med venlige øjne på vor næste.
For vor næste er jo også et Guds barn. Vi skal respektere
hinandens forskelligheder, og måske får vi dermed øjnene
op for, hvor farverig og favnende en Gud vi har.
Og for at vi også kan være noget for andre, så skal vi huske
ikke at fylde vores nye kalender helt ud, men gøre plads
til, at vi kan være noget for andre. Og være sammen med
andre mennesker og være sammen med dem vi elsker. For
højtiderne er jo netop de tidspunkter, hvor vi oftest trækker
stikket ud og er sammen med familie og venner. Men
tænk, hvis vi i kalenderen også gjorde plads til nærvær på
almindelige dage. Rigtig godt forår.
Gina Andersen

Friluftsgudstjeneste 2. pinsedag
2. pinsedag, den 21. maj, er de indendørs gudstjenester i kirkerne aflyst. I stedet for er der mulighed for at deltage
i en af to forskellige udendørs gudstjenester. Enten i bymiljøet, ved Den Sorte Box, teaterpladsen foran Holstebro
Musikteater (kl. 10.30) eller – hvis man er mere til natur - i Hvidemose ved Jægerhytten (kl. 10.30).
Hvis man ønsker kørelejlighed til en af gudstjenesterne, kan man henvende sig til kirkekontoret i Kirke- og Kulturhuset eller ringe dertil på tlf. 97 44 17 06 senest onsdag den 16. maj. Så vil kordegn Jane Dehli etablere kontakt
til en person, som man kan køre med til og fra gudstjenesten.
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Konfirmation 2018
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Vinderup Kirke søndag den 29. april
kl. 9.00 ved Gertrud Bangshøj

Jacob Joon Brøndgaard Sørensen,
Vindelevgård 191, 7830 Vinderup

Vinderup Kirke søndag den 29. april
kl. 11.00 ved Gertrud Bangshøj

Aksel Zeuthen, Vindelevgård 276,
7830 Vinderup

Lasse Arendal Flink, Bjertparken 39,
7830 Vinderup

Alex van Es, Birkevej 15, Mejdal,
7500 Holstebro

Lucas Brogaard, Vindelevgård 52,
7830 Vinderup

Amanda Mortensen Hulgaard,
Hjelmhedevej 3, Mogenstrup,
7800 Skive

Anders Jespersen, Vindelevgård 12,
7830 Vinderup
Anne Winterberg, Vindelevgård 49,
7830 Vinderup
Camilla So Ra Brøndgaard Sørensen,
Vindelevgård 191, 7830 Vinderup

Lærke Høgfeldt, Vestervang 10,
7830 Vinderup
Marie Schmieg Toft,
Vindelevgård 121, 7830 Vinderup
Mathias Moreno Andersen,
Vindelevgård 262, 7830 Vinderup
Mathias Mølgaard Nielsen,
Bjertparken 51, 7830 Vinderup
Mie Thybo Skovbakke, Skovlundvej
14, Svenstrup, 7830 Vinderup
Mikkel Miltersen, Nørregade 11 2,
7830 Vinderup
Nanna Kaae Mogensen, Vester Allé
24, 7830 Vinderup
Natasja Zobbe, Åparken 10,
7830 Vinderup

Andreas Villesen Skov, Nørre Alle 8,
7830 Vinderup
Christian Uhd Lauge Jensen,
Møllersvej 18, 7830 Vinderup
Christian Langgaard, Landtingvej 38,
Ejsing, 7830 Vinderup
Jakob Vester Nielsen, Skrænten 30,
Sevel, 7830 Vinderup
Lars Vindum Holmgaard Sindersen,
Strandvejen 11, Handbjerg,
7830 Vinderup
Laura Dahl, Vindelevgård 35,
7830 Vinderup
Lucia Cecilie Østergaard Madsen,
Bjertparken 10, 7830 Vinderup
Lucas Madum Nørgaard, Sevelvej 30,
7830 Vinderup
Mads Jørgensen Dybdal, Voldgade 17,
7830 Vinderup

Rasmus Svalgaard, Enghavevej 6,
7830 Vinderup

Maria Foldager Nielsen, Havevej 15,
7830 Vinderup

Simon Jespersen, Vindelevgård 12,
7830 Vinderup

Maria Kirkegaard Sørensen,
Mosekrogen 7, 7830 Vinderup

Mathias Jacobsen Madsen,
Vesterlund 124, 7830 Vinderup
Matilde Højmose Rasmussen,
Møllevej 19, 7830 Vinderup
Noah Roland Olander Bormann,
Vindelevgård 218, 7830 Vinderup
Søren Lunde Andersen, Toften 6,
7830 Vinderup
Thea Hansen, Toften 9,
7830 Vinderup

Konfirmandtelegrammer
afleveres om morgenen på selve
konfirmationssøndagen, og alle
telegrammer skal påføres konfirmandens fulde navn.
Sahl kirke den 29. april: Konfirmandtelegrammer afleveres i
våbenhuset i Sahl kirke.
Vinderup kirke 29. april: Konfirmandtelegrammer afleveres i
Vinderup Kirke- og Kulturhus, Søndergade 31 fra kl. 8.00.

Tobias Nielsen, Vindelevgård 244,
7830 Vinderup
Viktoria Kaag Jensen, Østervang 11,
7830 Vinderup
Sahl Kirke søndag den 29. april
kl. 10.00 ved Gina Andersen
Anne Sofie Elisabeth Haugaard,
Østparken 30, Ejsing, 7830 Vinderup
Asger Haunstrup Bjerregaard
Johansen, Vesterlund 1,
7830 Vinderup
Jeppe Kaastrup, Møllevej 7,
7830 Vinderup
Jeppe Riis Madsen, Svenstrupvej 9,
Svenstrup, 7830 Vinderup

Mads Schmidt Nielsen, Toften 32,
7830 Vinderup
Magnus Valdemar Haugaard,
Østparken 30, Ejsing, 7830 Vinderup
Magnus Plougmann Nielsen,
Lindholtvej 2 B, Svenstrup,
7830 Vinderup
Malou Buur Højen, Langjordvej 2 B,
Borbjerg, 7500 Holstebro
Nikolaj Sodborg Hovgaard,
Blakshøjvej 4, Aal, 7830 Vinderup
Peter Riis Madsen, Svenstrupvej 9,
Svenstrup, 7830 Vinderup

Julie Winther Korsbakke, Mosevej 9,
7830 Vinderup

Sandra Linda Petersen Rasmussen,
Stokholmvej 26, Stokholm,
7830 Vinderup

Katrine Abildtrup Nielsen, Blakshøjvej
6, Aal, 7830 Vinderup

Sofie Abildtrup, Skivevej 67, Ejsing
Mark, 7830 Vinderup
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KIRKEVANDRING – Palmesøndag den 25. marts 2018
Menighedsrådene i Sahl og Vinderup inviterer til kirkevandring mellem Vinderup og Sahl kirker.
Program:
Kl. 08.00:
Kl. 09.00:
Kl. 10.30:
Kl. 12.00:
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Fælles morgenkaffe i Vinderup Kirke- og Kulturhus - NB! Sommertid starter
Vandring fra Vinderup Kirke- og Kulturhus med fortællestop undervejs
Gudstjeneste i Sahl Kirke
Fælles frokost for alle kirkegængere i Sahl Kirkehus

PRAKTISKE OPLYSNINGER:
Fortællere: Nærmere følger
Fornuftigt fodtøj anbefales
Vel bespiste vandrer vi tilbage til Vinderup
Kirkebil fra Vinderup til Sahl kan bestilles

→

På gensyn
Sahl- og Vinderup Menighedsråd
(NB! Der er ingen gudstjeneste i Vinderup)

Skærtorsdagsgudstjeneste med fællesspisning
Efter skærtorsdagsgudstjenesten den 29. marts i Vinderup kirke er der fællesspisning i Kirke- og Kulturhuset.
Vi skal spise lam, sådan som også Jesus og hans disciple gjorde det sammen ved deres sidste fælles måltid den skærtorsdag
aften, hvor Jesus indstiftede nadveren. Alle er velkomne, men af hensyn til maden skal man tilmelde sig, hvis man gerne vil
være med til fællesspisningen. Tilmelding til fællesspisning hos kordegn Jane Dehli på kirkekontoret i Vinderup Kirke- og
Kulturhus senest fredag den 23. marts.
		
		
		
		
		

Gudstjeneste i Vinderup kirke kl. 17.00
Fællesspisning kl. 18.00 i Vinderup Kirke- og Kulturhus
Pris: 75 kr. for fællesmåltidet
Arr: Vinderup menighedsråd
Tilmelding til fællesspisningen senest 23. marts

Kirkehøjskole
marts og april 2018
3. MARTS 2018
Emne: ”Det gode liv som senior
– en erindringsnær livsfortælling”

Program Forår 2018
Kirke- og Kulturhuset
Søndergade 31B
7830 Vinderup

Livestreames fra
Aarhus Universitet

Foredragsholder: Søren Lodberg
Hvas, biskop emeritus, Aalborg.
Mange mennesker ser i de sidste
arbejdsår frem til pension og
livet som senior med forventning.

Menneskedyret homo sapiens

Andre vil helst ikke tænke på det,
for hvad skal jeg så stille op?

Jordens og livets udvikling

Tirsdag den 13. marts, kl. 19-21

Tirsdag den 20. marts, kl. 19-21

Ig Nobel Prize:
first laugh, then think

Tirsdag den 10. april, kl. 19-21

14. april 2018
Emne: ”Danskerne er verdensmestre
i tillid”
Foredragsholder: Gert Tinggaard
Svendsen, professor i statskundskab ved Aarhus Universitet,
(Vinderupdreng).
Hans forskning i tillid er kendt
over hele verden, og han har bl.a.
udgivet bogen ”Tillid” i serien
”Tænkepause”.
Arrangør: Vinderup Menighedsråd

Myrer

Tirsdag den 17. april, kl. 19-21

Reward, prediction and
brain dopamine
Tirsdag den 1. maj, kl. 19-21

Læs mere på ofn.au.dk
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FERNISERING
på Dorte Krags udstilling

12

Lørdag den 3. marts
kl. 13.00
i Kirke- og Kulturhuset
Arrangør: Vinderup Menighedsråd

Kvartalets kunstner
Allerede som barn og ung var jeg
begejstret for det at male og særligt
tegne. Da jeg senere besluttede
mig for uddannelsen til lærer, så
var det naturligt, at ét af mine linjefag blev billedkunst. På den tid fik
jeg også mine første billeder på udstilling ved Amatørkunstnernes forårsudstilling i Stoholm. Siden fulgte Den censurerede kunstudstilling på Gimsinghoved og Kunstforeningens Limfjordens påskeudstilling i Lemvig. Derudover har jeg udstillet rundt omkring i lokalområdet.
Min motivkreds kan groft deles i to.
Den ene er naturen og den andet
en slags fantasiverden. Naturmotiverne er bl.a. de ting, jeg finder
i haven, på marken, i skoven eller
på stranden. Det er i høj grad også
fugle og fuglefjer. Fuglene tegner
eller maler jeg naturalistisk, men
alligevel med egen fortolkning af
det jeg ser. En fjer er ikke bare en
fjer. Den er, med sine mange fine
detaljer, et lille kunstværk i sig selv.
Jeg nyder at eksperimentere med
at gengive fx kogler, sten, planter

og dyr i nye og overraskende sammenhænge eller fra utraditionelle
vinkler.
Mine fantasifigurer er ofte underfundige, og de kan virke som karikaturer af noget eller nogen, man
synes at have set. Figurerne, som
kan være både personer og dyr, har
ofte store øjne, en stor mund eller er
på anden måde uproportionerede.
Jeg stræber efter, at mine billeder
er både positive, varme og elskelige
for beskueren.

Sangaften med Torben Gudiksen
Vi er taknemmelige for, at der også i år er en lokal person
her fra Vinderup, der har sagt ja til at være tovholder
på den årlige sangaften. Den 3. maj bliver mikrofonen
således overladt til Torben Gudiksen, så han kan
præsentere den blandede buket sange, som han har
valgt skal synges denne aften. Torben Gudiksen er jo –
ikke blot som Vinderupdreng – men så sandelig også som
1. viceborgmester, formand for børne- og familieudvalget
og medlem af økonomiudvalget i kommunalbestyrelsen
i Holstebro et kendt navn heromkring. Nogle vil måske
også kende ham fra håndboldhallen i Vinderup, hvor
han gennem årene har været både spiller, træner og
lavet bestyrelsesarbejde.

Grundtvigsk Forening
Tirsdag den 10. april kl. 18.00:
AFTENTUR TIL GRØNHØJ KRO
Rundvisning på Morten Koch museet,
der indeholder ”ting og sager” fra den tid. Derefter
kaffe, hvor krovært Gregers Laigaard vil underholde
med sang, musik og fortælling.
Mødested: Kirkens P-plads, kørsel i egne biler.
Tilmelding og evt. kørselsaftale senest 6. april.
Ole Libergren, tlf. 97440065.
Jens Peder Løvig, tlf. 97441632.

Formiddagscafé
i Kirke- og Kulturhuset med frit
samvær fra kl. 9.30 til 11.00:
Tirsdage den 20. marts, 24. april og 29. maj.
Alle er velkommen.
Tid: Torsdag 3. maj kl. 19.00
Sted: Vinderup Kirke- og Kulturhus
Pris: 20 kr. for kaffen
Hjertelig velkommen til alle, der har lyst til at møde Torben Gudiksen og byde foråret og sommeren velkommen
med skønne sange om alt, hvad tilværelsen byder på:
Natur & kultur, kærlighed og fællesskab, fest og dagligdag, Danmark i historisk og geografisk perspektiv, humor og kloge tanker – livet i det hele taget. Der bliver en
mindre servering i løbet af aftenen.
Arrangør: Vinderup og Sahl menighedsråd

Arrangør: Caféudvalget

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

Bibelkredsene

MARTS
Forårsmøder i kredsen kl. 19.30
12. Linde Missionshus: Missionær
Jørgen Bloch, Randers.
13. Struer Missionshus: Missionær
Jørgen Bloch, Randers.
14. ”Elim”, Holstebro: Can. Th. Ingolf
Henoch Pedersen, Randers.
15. Vinding Missionshus: Can.		
Th. Ingolf Henoch Pedersen, 		
Randers.
16.: Hjerm Missionshus:
Pastor Thomas Kristensen,
Hvide Sande.
20. Indre Missions beretningsmøde.

Vinderup Bibelkreds
On. 7. marts hos Dagny og Knud.
On. 4. april hos Lina og Henry.
On. 2. maj hos Otto Jensen.

APRIL
Tirs. 10. En aften med strengekorsange v. Benny Kusk, Ålborg.
MAJ
Tirs. 8. Møde v. Johannes Kloster,
Hodsager.
Ma. 28. Kredsens sommermøde:
Lasse H. Iversen, Bibellæserringen. (Mødested 		
endnu ikke meldt ud).
Kl. 19.30 i Kirke- og Kulturhuset, hvor intet andet er nævnt.

Vinderup Samtalekreds
APRIL
On. 18. hos Ellen og Orla Nielsen,
Vinderupvej 20, Ejsing.
MAJ
On. 16. hos Bodil Lynderup, 		
Solparken 42.

Svenstrup Bibelkreds
To. 15. marts hos Hanne Lise og Kaj.
To. 19. april hos Anna og Verner.
To. 17. maj hos Inger og Ernst.
Sømandskredsen
To. 8. marts kl. 13.30 mødes vi hos
Dora Klausholt, Voldgade 7.
To. 12. april kl. 13.30 mødes vi hos
Petra Forbech, Toften 36.
To. 17. maj kl. 13.30 mødes vi hos
Lisbeth Søndergård, Voldgade 2.

MARTS
On. 7. Møde i Kirke- og Kulturhuset.
Tale v/Mads Peder Thorlund,
Ølgod.
On. 14. Bedemøde hos Bøgh Nielsen,
Sønderparken 1A.
On. 28. Møde i Kirke- og Kulturhuset.
Tale v/Ole Pedersen, 		
Studsgård.
APRIL
On. 4. Møde i Kirke- og Kulturhuset.
Tale v/Jørgen Enevoldsen,
Ølgod.
On. 11. Bedemøde hos Bøgh Nielsen,
Sønderparken 1A.
On. 18. Møde i Kirke- og Kulturhuset.
Tale v/Jens Holm, Ølgod.

MAJ
On. 2. Møde i Kirke- og Kulturhuset.
Tale v/Robert Enevoldsen,
Holstebro.
On. 16. Bedemøde hos Bøgh Nielsen,
Sønderparken 1A.
On. 23. Møde i Kirke- og Kulturhuset.
Tale v/Thorkil Lundberg, 		
Struer.

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.
Bistandsafløsning:
Ifølge Ejsings bistandsforpligtigelse
til Sahl-Vinderup pastorat varetager
Ejsingpræsten Gina Andersen de kirkelige
handlinger og gudstjenester på følgende
dage: 19. - 25. marts, 16. - 22. april, 30.
april - 6. maj samt 19. - 25. maj.
Ferie og fridage:
Under Gertrud Bangshøjs ferie & fridage
varetages præsteembedet af sognepræsten i Ryde-Handbjerg-Mejrup, Marie Over-

lade Larsen. Det drejer sig om følgende
dage: 9. - 15. april.
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. Stof til Kirkebladet juni,
juli og august 2018 afleveres den 23. april
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 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: Tlf. 21 70 94 97 eller
97 44 11 05,
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

Spaghettigudstjeneste
i Vinderup kirke
2018

Marts

Sahl

Vinderup

Dagens navn

4. marts

9.00 GB

10.30 GB

3. s. i fasten

11. marts

10.30 GB

9.00 GB

Midfaste

Spaghettigudstjenesterne er
for børn fra 0-6 år og deres
familier.
Kalender:
Tirsdag 13. marts og
tirsdag 15. maj.

13. marts
Ingen
		

17.30 GB Spaghettigudstjeneste

18. marts

19.00 GB

10.30 GB

Maria Bebudelse

25. marts

10.30 GA
Kirkevandring

Ingen
Kirkevandring

Palmesøndag

29. marts
10.30 GB
		
		

17.00 GB
Kl. 18.00 fællesspisning i KK-huset

Skærtorsdag

30. marts

9.00 GB

10.30 GB

Langfredag. Liturgisk gudstjenste

April

Sahl

Vinderup

Dagens navn

1. april

10.30 GB

9.00 GB

Påskedag

2. april

Ingen

9.00 MOL

2. påskedag

8. april

19.00 GB

10.30 GB

1. s. e. påske

15. april

Ingen

9.00 MOL

2. s. e. påske

22. april

10.30 GA

9.00 GA Kirkekaffe

3. s. e. påske

27. april

9.00 GB

10.30 GB

Bededag

29. april
10.00 GA konf.
		

9.00 GB konf.
11.00 GB konf.

4. s. e. påske
Konfirmation

Maj

Sahl

Vinderup

Dagens navn

10.30 GA

9.00 GA

5. s. e. påske

10. maj

9.00 GB

10.30 GB

Kristi Himmelfart

13. maj

19.00 GB

10.30 GB

6. s. e. påske

Pris: 25 kr. for voksne/
børn gratis.
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!

Kirkekaffe i Kirke- og
Kulturhuset
efter gudstjenesten
søndag den 22. april
kl. 9.00.
Alle er velkommen.
VINDERUP KIRKE
EN DEL AF FOLKEKIRKEN

Indsamling:

Påskedag – KFUM & K
Sahl og Vinderup kirker.

15. maj
Ingen
		

17.30 GA Spaghettigudstjeneste

20. maj

10.30 GB

9.00 GB

Pinse

21. maj

Sorte Box/Hvidemose

Sorte Box/Hvidemose

2. pinsedag

27. maj

9.00 GB

10.30 GB

Trinitatis

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

VINDERUP BOGTRYKKERI

6. maj

