Gudstjenester:
19. februar
(Fastelavn)
		
Uldum: 10.30
		Langskov: Aflyst
26. februar
(1. s. i Fasten)
		
Uldum: 9.00
		Langskov: 10.30
4. marts
(2. s. i Fasten)
		
Uldum: 10.30 (Kirkekaffe)
		Langskov: 19.00 Aftensang (Kirkekaffe)
11. marts
(3. s. i Fasten)
		Langskov: 10.30
18. marts
(Midfaste)
		
Uldum: 10.30
25. marts
(Mariæ Bebudelse)
		Langskov: 9.00 (HJI)
27. marts
(De 9 læsninger)
		
Uldum: 19.00
1. april
(Palmesøndag)
		Langskov: 14.00 Børnegudstjeneste
5. april
(Skærtorsdag)
		
Uldum: 19.00
6. april
(Langfredag)
		Langskov: 10.30
8. april
(Påskedag)
		
Uldum: 10.30
		Langskov: 9.00
15. april
(1. s. e. Påske)
		Langskov: 10.30 (Kirkekaffe)
22. april
(2. s. e. Påske)
		
Uldum: 16.00 Gospelkoncert
29. april
(3. s. e. Påske)
		
Uldum: 9.00
		Langskov: 10.30
4. maj
(Bededag)
		
Uldum: 10.00 Konfirmation
6. maj
(4. s. e. Påske)
		Langskov: 10.00 konfirmation
13. maj
(5. s. e. Påske)
		
Uldum: 10.30 (Kirkekaffe)
17. maj
(Kristi Himmelfartsdag)
		
Uldum: 9.00
		Langskov: 10.30
20. maj
(6. s. e. Påske)
		
Uldum: 10.30
		Langskov: 9.00
27. maj
(Pinsedag)
		
Uldum: 10.30
		Langskov: 9.00
28. maj
(2. Pinsedag)
		
Friluftsgudstjeneste i Kæret kl. 19.00
		
3. juni (Trinitatis)
		
Uldum: 9.00
		Langskov: 10.30
HJI: Hans-Jørgen Iversen, Hvirring, tlf. 75 67 30 42

Kirkenyt

Adresser: + Kirkebil
Sognepræst Annette Lyster-Clausen
Kirkegade 13, 7171 Uldum
tlf. 75 67 80 51 og 20 97 12 02
E-mail: anlc@km.dk
Træffes som regel i præstegården, undtagen mandag.

Uldum Kirke – www.uldumkirke.dk og
Langskov Kirke- www.langskovkirke.dk
Organist: Britta Sauermilch
Nørregade 13, 7171 Uldum, tlf. 76 90 01 00
Menighedsrådsformand: Niels Højsgaard
Sebastiansvej 3, 7171 Uldum, tlf. 75 67 84 28

Uldum Kirke
Graver: Uffe Stoustrup Schacht
Kirkekontoret i Uldum, tlf. 20 22 99 35
bedst 9.00-9.30, undtagen mandag
Kirkeværge: Flemming Madsen
Kærvejen 35, 7171 Uldum, tlf. 75 67 80 18

Langskov Kirke
Graver: Jennie Meinhardt Markussen
Kirkekontoret i Langskov, tlf. 75 80 51 08
bedst 9.00-9.30, undtagen mandag
Kirkeværge: Else Margrethe Schmidt
Abildtoft 9, Ølholm, 7160 Tørring, tlf. 75 80 52 75

Kirkebil: Man er velkommen til at bestille kirkebil hos
Tørring-Uldum Taxi, tlf. 75 80 53 55, gerne dagen før.
Kirkebilen kan også benyttes til arrangementer som
menighedsråd og præst indbyder til.

Angående fødsler, vielser
og dødsfald

Vi henviser til Kirkeministeriets hjemmeside www.km.dk
eller kontakt venligst kirkekontoret på tlf. 75 67 80 51.

Udgivet af menighedsrådet i Uldum og Langskov
Red. Annette Lyster-Clausen
Tryk: Grafisk Hus – 75 89 13 66

Uldum og Langskov Sogne

Kirkelige Handlinger
Uldum Sogn
Dåb
23.10.2011	Marc Liljeqvist Vase, Uldum
23.10.2011	Jacob Thyregod Hammer, Uldum
13.11.2011	Isabella Højgaard Bøgebjerg, Uldum
13.11.2011	Ricko Sørensen, Uldum
13.11.2011	Malthe Hedegaard Nielsen, Uldum
15.01.2012	Oskar Emil Fredin Dam, Uldum
Dødsfald
24.10.2011 Finn Langhoff, Uldum
27.12.2011	Ellen Margrethe Jensen, Uldum
Langskov Sogn
Dåb
23.10.2011 Frederik Mejer Toftager, Vejle
20.11.2011 Felix Bank Madsen, Vonge
08.01.2012 Frederikke Augusta Dyhr Kjær, Ulkær
15.01.2012 Klaus Primdahl Haugen, Ølholm
Vielse/Kirkelig velsignelse
12.11.2011	Anette Henriksen og Mike Francis Place,
Ølholm
Dødsfald
04.11.2011	Rita Schytz Nielsen, Ølholm
22.11.2011	Egon Knudsen, Ølholm

Gudstjenester på Nedergården:

Torsdag d. 15. marts, torsdag d. 19. april og torsdag d. 24. maj.
Gudstjenesterne begynder kl. 14.00.

Deadline:
For indlevering af stof til næste kirkeblad er den 20. april 2012

Konfirmander
Uldum Kirke den 4. maj 2012
Caspersen, Anna Ankerstjerne
Christiansen, Josephine
Fleborg, Frida Sander
Jensen, Emil
Jensen, Julie Brødsgaard
Jørgensen, Mette Witt
Jørgensen, Signe Vibholm
Lund, Christian Strårup
Mogensen, Cecilie Søs
Nielsen, Jasmin Riska
Nielsen, Kristine Tilbæk
Nielsen, Malthe
Pedersen, Frederik Vibild
Rand, Julie Lysdal
Rasmussen, Benedicte
Rasmussen, Nanna Margrethe R.
Sørensen, Laura Nørrebo

Langskov Kirke den 6. maj 2012
Bank, Emilie Zahle
Franzen, Mads
Jensen, Cassandra Randløv V.
Jensen, Tanja Skødt
Jensen, Trine Skødt
Knudsen, Anne-Sofie Kystol
Kristensen, Mathias Bohl
Köppig, Nanna
Lund, Mikkel
Madsen, Jacob Tang Schytz
Ravn, Mads Storgaard
Uhrskov, Linette Høstgaard

25. årgang
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Facebook
eller facelook
Kampen mod sult
fortsætter
Aftensang
De 9 læsninger
Påskecafé
Komsammeneftermiddage

Kampen mod sult fortsætter

Facebook
eller “face-look”?
En ung mand sendte nytårsaftens dag om morgenen
en forespørgsel ud på facebook. Han og hans kæreste
havde bestilt bord på en hyggelig restaurant samme
aften, men efter spisningen havde de ingen planer.
Spørgsmålet var nu, om der var nogen, som skulle
lægge hus til fest og nytårsløjer, og hvor parret hen
ad aftenen måtte lægge vejen forbi og ønske godt
nytår. De har tilsammen godt 500 facebook-venner,
som er særdeles aktive på facebook. Dårligt kan de
vende ryggen til computeren i mere end et par timer,
før mængden af kommentarer og meninger om alt
muligt mellem himmel og jord står i kø. Derfor er de
da også fulde af forventninger om en festlig nytårsfejring i gode venners lag, og den unge mand tjekker i
løbet af dagen med jævne mellemrum sin computer.
Lynhurtigt tikker der 5 – 6 kommentarer ind om, at
den og den “synes godt om”, men ikke nogen egentlige tilbud. Da parret kl. 20.00 sætter sig til bords i
restauranten, ved de fortsat ikke, hvad der skal ske
bagefter. Men hva´ søren, tænker de: der bliver holdt
masser af fester sådan en aften og med mere end 500
venner, så skal der nok også komme bud efter dem.
Smartphonen ligger derfor fremme på bordet, medens
de spiser. Når man har sendt en forespørgsel ud, så
mangler det da bare, at man holder øje med svarene.
Da middagen er spist, er der til parrets store skuffelse
ikke kommet en eneste invitation. Slukørede må de gå
hjem, skåle med hinanden og måske overveje at sende
et ufestligt, digitalt “godt nytår” ud til de 500 venner.

Søndag d. 4. marts 2012 sender Uldum- og Langskov sogne igen
frivillige indsamlere på gaden for at bekæmpe sult ved
Folkekirkens Nødhjælps årlige sogneindsamling.

I kirken og menighedsråd diskuterer vi ofte kirkens
kommunikation. Hvordan når vi bedst flest mennesker? Hvor skal vi være? Hvordan skal vi tale? Og
hvordan skal vi se ud? Og i disse overvejelser har vi
da også tænkt på at oprette en facebook-profil. Vi må
erkende, at det er mødestedet for både unge og gamle.
Mere end 90% af danskerne er på facebook. Men
endnu er vi ikke hoppet på bølgen. Vi har nemlig det
forbehold, at vi gerne vil understrege, at kirkens fællesskab er meget mere og andet end fællesskabet på facebook. I kirken er alle velkomne til enhver fejring. Man
skal hverken spørge efter eller vente på invitation, - det
er bare at komme. Faktisk er kirkens højtider og fester,
ja hele kirkens liv, afhængig af, at folk kommer og
fester sammen. Som på facebook taler vi meget i kirken. Der er så mange ord. Men det er netop en vigtig
pointe, at ordene er talte. At vi sætter os sammen og
aktivt lytter, hører stemmeføringen, ser ansigtsudtryk,
uddyber for hinanden og viser, at vi vil hinanden.
Det betyder ikke, at jeg ikke gerne kommunikerer på
mail. Men mødet mellem mennesker er nødvendigt,
hvis vi ikke vil risikere at leve isolerede og blive brændt
af. Derfor foretrækker jeg facelook frem for facebook.

Sult er det mest ekstreme udtryk for fattigdom og et
overgreb mod menneskers grundlæggende ret til mad
og liv. Nogle mennesker sulter, fordi de rammes af
naturkatastrofer eller lever på steder, der er følsomme
for den mindste variation i vejret. Nogle sulter, fordi
andre krænker deres rettigheder og bevidst fratager dem
deres ejendom eller muligheder for at klare sig selv.
Folkekirkens Nødhjælp bekæmper årsagerne til sult
med akut nødhjælp, langsigtet udviklingshjælp og ved
at arbejde for menneskers ret til at leve i værdighed og
uden sult på både lokalt og internationalt plan.
Det arbejde vil vi i Uldum- og Langskov sogne og
flere end 1300 andre sogne sammen med omkring
20.000 frivillige indsamlere støtte, når de søndag d.
4. marts går på gaden for at samle ind til Folkekirkens

Nødhjælps arbejde med at bekæmpe sult.
Meld dig allerede nu som indsamler til søndag d.
4. marts hos Dorthe Enghøj Lauridsen på telefon
nr. 30 52 51 04, du kan også sende en mail på
dreadot1@hotmail.com
Indsamling i Uldum- og Langskov sogne.
Ved Sogneindsamling 2011 samlede 22 frivillige i
Uldum- og Langskov sogne 11.840.50 kroner ind. På
landsplan samlede 20.000 indsamlere 15 mio. kroner
ind til kampen mod sult og katastrofer.
16-årige Samuel Ejoku fra Uganda fik sin jord tilbage
med hjælp fra Folkekirkens Nødhjælp. Nu ønsker han
indsamlerne ved Sogneindsamling 2012 held og lykke,
så flere kan få hjælp.

Aktiviteter ��������������������������������������������������
Aftensang
Komsammen-eftermiddage.

Søndag d. 4. marts kl. 19.00 er der aftensang i Langskov kirke.
Vi skal denne aften synge yndlingssalmer, som nogen fra menigheden på forhånd har valgt. De vil desuden fortælle lidt om den
enkelte salmes historie og hvorfor det er blevet en yndlingssalme.

De 9 læsninger
Det er en gammel engelsk tradition at læse tekster, høre musik og
synge i tiden op mod jul. Den tradition vil vi gerne overføre til
vores kirkes påskeforberedelser.
D. 27. marts kl. 19 mødes vi således i Uldum kirke for at høre lidt
af de mange historier, der fører os frem mod og igennem påsken.
Imellem teksterne skal vi lytte til musik og synge.

Påskecafé
Tirsdag d. 3. april vil vi i
præstegården have nylavet kaffe på kanderne og
friskbagt kage. I et par
timer, skal vi i en hyggelig caféatmosfære, synge
påskens og forårets sange
og salmer.

Annette Lyster-Clausen

Foto: Rune Hansen

Caféen begynder
kl. 14.30.

D. 20. marts vil tidligere lægepar Elsebeth og Henning Nicolaisen,
Uldum, fortælle om en rejse i den norske finmark.
D. 17. april kommer
Hedensted
kommunes borgmester Kirsten
Therkildsen. Kirsten
Therkildsen vil berette om
stort og småt fra hendes
travle hverdag, - bl.a. også
om et bal hos dronningen.
Komsammeneftermiddage foregår
i Uldum Præstegård
og begynder altid kl.
14.30.
Til alle arrangementer i kirke og præstegård kører der
kirkebil.

