GUDSTJENESTER:
25. november (Sidste søndag i kirkeåret)
Uldum 19.00 salmesangsgudstj. Kirkekaffe
Langskov 10.30
2. december (1. s. i advent)
Uldum 14.00 musikgudstj.
Langskov 19.00 adventskoncert
9. december (2.s. i advent)
Uldum 10.30 børnegudstj. Luciaoptog Kirkekaffe
Langskov ingen
16. december (3.s. i advent)
Uldum 10.30 HJK
Langskov ingen
19. december
Langskov 19.00 syng julen ind
24. december (Juleaften)
Uldum 14.00
Langskov 15.30
25. december (Juledag)
Uldum 9.00
Langskov 10.30
26. december (2. juledag)
Uldum 10.30 julesalmesangsgudstj.
Langskov ingen
31. december (Nytårsaften)
Uldum 14.00
Langskov 15.30
6. januar
(H3K søndag)
Uldum ingen
Langskov 10.30
13. januar
(1. s.e. H3K)
Uldum 10.30 Kirkekaffe
Langskov 9.00
20. januar
(Sidste s.e.H3K)
Uldum 9.00
Langskov 10.30 Kirkekaffe
27. januar
(Septuagesima)
Uldum 14.00 HJI
Langskov ingen
5. februar
(Kyndelmisse)
Uldum 19.00 ungdomsgudstjeneste
Langskov ingen
10. februar
(Fastelavn)
Uldum ingen
Langskov 10.30
17. februar
(1. s. i Fasten)
Uldum 10.30
Langskov 19.00 salmesangsgudstjeneste Kirkekaffe
24. februar
(2. s. i Fasten)
Uldum 9.00
Langskov 10.30
3. marts
(3. s. i Fasten)
Uldum ingen
Langskov 9.00 HJI
HJI: Hans Jørgen Iversen
HJK: Hans Jørgen Kaltoft

KIRKENYT

Adresser:
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

Pojken Flensborg,
Heibergsvej 5, 7100 Vejle,
Tlf: 25 21 63 17
Menighedsrådsformand:
Niels Højsgaard
Sebastianvej 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 TørringUldum Taxi, tlf. 75 80 53 55, gerne dagen før.
Kirkebilen kan også benyttes til arrangementer som
menighedsråd og præst indbyder
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

DEADLINE:
For indlevering af stof til næste kirkeblad
er den: 11. januar 2013.

ULDUM OG LANGSKOV SOGNE

Kirkelige Handlinger
Uldum Sogn

Læsekredsen

26. årgang

December/januar/februar 2013

Læsekredsen mødes d. 21. feb. og d. 11. april. På
vores hjemmeside kan man se, hvilke bøger vi
læser fra gang til gang.

DÅB
27.05 2012
08.07.2012
19.08.2012
30.09.2012
30.09.2012
30.09.2012
14.10.2012
14.10.2012

Stine Marie Pedersen, Uldum
Aksel Lykkegård Due, Uldum
Oscar Rønde Hougaard, Uldum
Christian Alfred Rubinke Sørensen, Uldum
Nicoline Lyng Jensen, Uldum
Emilia La Rosa, Grejs
Mathias Nygård Jørgensen, Uldum
Nicolai Nygård Jørgensen, Uldum

DØDSFALD
30.07.2012
03.08.2012
21.08.2012

Sigrid Esborg, Uldum
Elly Irene Andersen, Uldum
Grethe Møller-Madsen, Uldum

Gudstjenester på
Nedergården
Onsdag d. 5. december kl. 14.30 går minikonfirmanderne Luciaoptog for beboerne.
Juleaften d. 24. dec. er der gudstjeneste kl.
10.30.
Torsdag d. 17. jan. kl. 14.30. Torsdag d. 14. feb.
kl. 14.30.

Langskov Sogn
DÅB
26.08.2012
16.09.2012
16.09.2012

Clara Benedikt Hougaard, Jelling
Isabella Nivi Juul, Ølholm
Villads Allan Lundsgaard Nielsen, Vejle

DØDSFALD
09.10.2012

Vita Marie Sørensen, Tørring

Krybbespil I Langskov Kirke 2011 børnehavebørnene fra Langskov.
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Decembernat:
Engle slår vingerne ind

Omlægning på
Langskov kirkegård.

Decembernat. Engle slår vingerne ind
og lander forsigtigt i menneskesind
de hvisker om barnet, som netop blev til:
I nat kan I møde ham her, hvis I vil!
Måske er vi store, i nat er vi små
måske skal vi fejle, i nat skal vi få
I nat kalder Gud sine mennesker frem:
Her har I mit barn, I skal være hans hjem!
Han spjætter af livskraft i hjertet på os
som tænder stearinlys i mørket på trods
små lys, der skal strømme mod dem, vi er nær
og dem som er fjerne, og dem som vi er
I stuer, i kirker, i tanker, i år
ved sygehussenge hvor håbsengle går
skal Guds hånd i nat trække angststikket ud
og røre os stille, for julen er Gud
I nat tør vi tro det, i nat tør vi tro
at selv helt alene er mennesket to,
at barnet fra himlen skal vokse sig stort
det sted i os selv, hvor vi kommer til kort
I nat skal vi tænde decembernatslys
og gyse af glæde og dele det gys
Kom, mærk det! Nu ryster den gamle planet
af julenatsfryd over det, der er sket!
Julesalmen ”Decembernat: Engle slår vingerne ind”
er skrevet af Iben Krogsdal. Med ord for moderne
mennesker, hvis tro og tvivl trækker i mange retninger, har Iben Krogsdal skrevet om engle, der lander
forsigtigt i menneskesind. Om vi føler os store eller
små, velsignede eller forladte, så kommer Gud i
decembernatten til os og bringer fred og fryd.
Iben Krogsdal kan man se og høre meget mere til på
Helligtrekongersmødet – se aktiviteter.

I løbet af september og oktober måneder er en lille
del af Langskov kirkegård lagt om. Menighedsrådet
havde forinden arbejdet med planerne for omlægningen. Der var på området et antal tomme kistegravpladser, og der var behov for flere urnegravpladser
på kirkegården som helhed. Desuden var gangen
på området meget smal, hvilket besværliggjorde
kirkegårdspersonalets arbejde, idet maskinerne ikke
kunne være på gangen. Der har været kontakt med
kirkekonsulenten, som udarbejdede forskellige løsningsforslag, og det valgte forslag kan nu beses i
naturlig størrelse. Forinden arbejdet kunne gå i gang
blev berørte gravstedsejere naturligvis kontaktet
og forelagt tegning og forklaring på projektet, og
menighedsrådet fik alle de berørtes accept, hvilket
vi her i gennem takker for. Det er her også på sin
plads at takke kirkegårdspersonalet både i Langskov
og i Uldum for en formidabel indsats og samarbejde
omkring projektets udførelse. Arbejdet er udført
med stor faglig kompetence, samtidig med et højt
tempo, og menighedsrådet er meget taknemmelig og
tilfreds med resultatet.
På menighedsrådets vegne, - fmd. Niels Højsgaard.

AKTIVITETER ��������������������������������������������������

Det nye menighedsråd.
Efter det lovpligtige orienteringsmøde d. 12 sept. 2012 med efterfølgende opstillingsmøde i anledning af menighedsrådsvalget, er et nyt menighedsråd omsider på plads. Der skal være 5 medlemmer fra både Uldum og fra Langskov sogn, og
på aftenen lykkedes det at finde disse 5 fra Langskov, hvorimod det ikke i første omgang på aftenen lykkedes at finde de
5 fra Uldum sogn, idet der kun var 3 som stillede op. Det besluttedes på mødet at nedsætte en komite, bestående af nogle
af Uldumlistens stillere og nogle af de afgående menighedsrådsmedlemmer. Komiteens opgave var naturligvis at finde de
sidste 2 kandidater inden fristens udløb 2. oktober. Ved en ihærdig indsats lykkedes det at få listen fyldt op, for hvilket
menighedsrådet skylder komiteen stor tak for. Da der efter fristen for indlevering af kandidatlister udløb pr. 2. okt. Kl.
19.00 ikke var kommet nye lister, bortfalder selve valghandlingen d. 13. november. Det nye menighedsråd ser herefter, ved
såkaldt fredsvalg, således ud:
For Langskov sogn:
Karin Thomsen (ny)
Karen Mikkelsen
Else Margrethe Schmidt
Jette Sørensen
Thoralf Jensen

For Uldum sogn:
Anne Marie Seiger (ny)
Aase Kirsten Hansen (ny)
Leif Nielsen (ny)
Jørgen Laursen Vig (ny)
Niels Højsgaard

Det nye menighedsråd tiltræder 1. søndag i advent, som er første dag i kirkeåret. På det tidspunkt har det nye råd haft
konstitueringsmøde, og resultatet af konstitueringen vil af præsten blive bekendtgjort fra prædikestolen.
NH

Ny hjemmeside!!!
I skrivende stund er kirkens nye hjemmeside på
vej ud i cyberspace. Vi synes selv, at den er blevet
farverig, flot og mere brugervenlig end den gamle.
Den er udstyret med et kalendersystem, som gør, at
alt gammelt automatisk bliver slettet, og nye arrangementer får overskrift på forsiden. Vi kan selv
være webmaster på hjemmesiden og det forenkler
selvsagt vejen fra planlægning til annoncering.
Hjemmesiden er bevidst forsøgt gjort mere levende med billeder af menighedslivet og kirkernes
aktiviteter. Men billederne skal bearbejdes før
de fremstår i optimal kvalitet. Så hvis noget
ser lidt skævt eller uskarpt ud, så er det fordi vi
lige skal lære at arbejde med billedprogrammet.
Hjemmesideadressen er: www.uldumkirke.dk eller
www.langskovkirke.dk
Brugerne og menigheden må meget gerne komme
med kritik og forslag til forbedringer.
Ida G. Pedersen og Annette Lyster-Clausen.

Vil du gerne ha´ en
at følges med i kirke
Det er nu rart at há en at følges med. Én at
holde fast i når det stormer og blæser, én at
snakke med og én at sidde sammen med på
kirkebænken. Har du det også sådan, så er du
velkommen til at ringe til Karen Mikkelsen
(75805232/28360434), når du vil til gudstjeneste i Langskov kirke og til Niels Højsgaard
(75678428/24814979), når du vil til gudstjeneste i Uldum kirke. De vil så sørge for, at du
får følgeskab. Det er bedst at kontakte Karen
og Niels dagen før i aftentimerne.
Menighedsrådet

Advent i kirkerne.

Søndag d. 2. dec., 1. søndag i advent medvirker Rytmekoret ved
musikgudstjenesten kl. 14.00 i Uldum kirke. Efter gudstjenesten er
der kirkekaffe på Nedergården, hvor koret synger endnu nogle sange.

I Langskov kirke er der
adventskoncert kl. 19.00,

hvor Pojken Flensborg sidder
ved klaveret og Jullie Hjetland
synger. Jullie Hjetland har en
dansk mor og en norsk far og
hun har boet i Sverige, Norge,
Finland og i Grønland. Denne
baggrund sammenholdt med et
veludviklet sprogøre gør hende
i stand til at synge på otte nordiske sprog, og det leverer hun en
smagsprøve på ved denne koncert med overskriften ”Nordens Tone”
Via sange, salmer og viser fra alle de skandinaviske lande vil
hun undersøge og indkredse den særlige nordiske tone som er så
karakteristisk for vores del af verden.

Søndag d. 9. dec. kl. 10.30
er der børnegudstjeneste med Luciaoptog i Uldum kirke.
Minikonfirmanderne går Lucia og synger for på salmerne.
Syng julen ind. Tirsdag d. 19. dec. kl. 19.00 synger vi julen ind i
Langskov kirke. Sjældent når vi, trods mange gudstjenester, at komme
rundt om alle de gamle, elskede julesalmer. Det prøver vi at råde bod
på denne aften, hvor det i al sin enkelhed handler om at synge julen
ind.

Syngsammen-aften
i præstegården torsdag d. 7. februar kl. 19.30.
Vores organist Pojken Flensborg vil denne aften sammensætte et
program af Ingemanns salmer og Weyses kompositioner. Undervejs
skal vi høre om salmedigter og komponist og synge de kendte salmer.

Helligtrekongersmøde
Torsdag d. 10. jan. kl.
14.30 byder vi til Helligtrekongersmøde i Ølholm
Forsamlingshus.
Denne
eftermiddag skal vi have smurt
stemmebåndene sammen med
Iben Krogsdal. Iben er forfatter,
salmedigter og foredragsholder
og hun vil holde foredraget:
”Vi som er søgende – salmer til
moderne mennesker”, som både
handler om nye salmer og den
verden, vi lever i. I dag lever
mennesker med nye former
for magt og afmagt, med nye
udfordringer og muligheder – og de er troende på nye måder. Men
hvad kendetegner egentlig det moderne menneskes måder at tro på? Og
hvordan kan nye salmer tale ind i det moderne menneskeliv? Vi bliver
helt sikkert lidt klogere på det efter mødet med Iben.

Komsammeneftermiddage
Tirsdag d. 22. jan. kl. 14.30 vil vores konfirmandmedhjælper Michael
Wæver fortælle om Diakonissestiftelsen i København. Michael er
uddannet diakon og under uddannelsen kom han i tæt kontakt med
Stiftelsen og dens historie, søstrene og ikke mindst alterbrødsbageriet,
hvor han stadig går til hånde. Michael vil denne eftermiddag vise
billeder, film og fortælle fra en ganske særlig institution.
Tirsdag d. 26. feb. er der også komsammen-eftermiddag, men endnu
mangler programmet at komme helt på plads.

Babysalmesang i vintermånederne
Babysalmesang er et tilbud til babyer fra 3 mdr. sammen med en
forælder. Vi begynder efter jul fredag d. 11. januar kl. 10.00 i Uldum
kirke og fortsætter frem til d. 22. marts. Holdet ledes af musikpædagog
Karin Elkjer. Det er gratis at deltage. Tilmelding til sekretær Ida G.
Pedersen: igp@km.dk

