Gudstjenester

Adresser:

8. december

(2. s. i Advent)
Uldum fælles med Langskov
Langskov 9.00 (HJI)

15. december

(3. s. i Advent)
Uldum 10.30
Langskov fælles med Uldum

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

22. december

(4. s. i Advent)
Uldum fælles med Langskov
Langskov 19.00 jule-aftensang kirkekaffe

1. december

24. december

(1. s. i Advent)
Uldum 14.00 musikgudstjeneste rytmekoret
medvirker kirkekaffe på Nedergården
Langskov 10.30 musikgudstjeneste kirkekaffe

(Juleaften)
Uldum 15.30
Langskov 14.00

25. december

(1. juledag)
Uldum 10.30
Langskov 9.00

29. december

(Julesøndag)
Uldum 9.00 julesangsgudstjeneste (HJI)
Langskov fælles med Uldum

31. december

(Nytårsaften)
Uldum 15.30
Langskov 14.00

5. januar

(H.3.K Søndag)
Uldum fælles med Langskov
Langskov 10.30

12. januar

(1. s. e. H3K)
Uldum 10.30
Langskov 9.00

19. januar

(2. s. e. H3K)
Uldum 9.00 (HJI)
Langskov fælles med Uldum

26. januar

(3. s. e. H3K)
Uldum fælles med Langskov
Langskov 10.30

30. januar

Uldum fælles med Langskov
Langskov 19.00 kyndelmisse ungdomsgudstjeneste

2. februar

(4. s. e. H3K)
Uldum 9.00 (HJI)
Langskov fælles med Uldum

9. februar

(Sidste s. e. H3K)
Uldum fælles med Langskov
Langskov 9.00 (HJI)

16. februar

(Septuagesima)
Uldum 10.30 kirkekaffe
Langskov 9.00

23. februar

(Seksagesima)
Uldum fælles med Langskov
Langskov 10.30 kirkekaffe

HJI: Hans-Jørgen Iversen HJK: Hans-Jørgen Kaltoft

Organist

Kirkenyt
Uldum og Langskov Sogne

27. årgang	December/januar/februar 2014	Nr. 1

Kirkelige handlinger

Pojken Flensborg
Heibergsvej 5, 7100 Vejle, tlf. 25 21 63 17

Uldum Sogn

Kirkesangere
Ingelise Palmelund,
Nordvangen 12 B, 7173 Vonge, tlf. 23 96 45 99
Charlotte Eriksen
Åkæret 7, 7100 Vejle, tlf. 26 80 90 18

04.08.2013	Marie Pape Krogsgaard, Uldum
11.08.2013	Ida Lyster Hartmann Hansen, København
25.08.2013
Cecilia Dresler Nørtoft, Uldum
	Laurits Dresler Nørtoft, Uldum
22.09.2013	Sofie Vejrup Markussen, Uldum

Menighedsrådsformand
Niels Højsgård
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(r)
Else Margrethe Schmidt
Abildtoft 9, Ølholm, 7160 Tørring, tlf. 75 80 52 75
Thoralf Jensen
Skolevej 23, Ølholm, 7160 Tørring, 21 84 50 76

Langskov Kirke
Graver
Jennie Meinhardt Markussen
Kirkekontoret i Langskov, tlf. 75 80 51 08
bedst 9.00-9.30, undtagen mandag

Kirkebil

Man er velkommen til at bestille kirkebil på
tlf. 70 21 09 09, gerne dagen før. Kirkebilen kan også
benyttes til arrangementer, som menighedsråd og præst
indbyder til.

Dåb

Gudstjenester på Nedergården

Juleaften d. 24. december er der gudstjeneste kl.
10.30.
Desuden er der gudstjeneste d. 16. jan. kl. 14.30 og
d. 20. feb. kl. 14.30.

vielser

24.08.2013	Dorte Thyregod Jørgensen og Jesper Hammer,
Uldum
24.08.2013
Catja Bøgelund Therkelsen, f. Mortensen og
Peter Therkelsen, Rask Mølle

Dødsfald

30.07.2013	Anna Elisabeth Bollesen, Uldum
30.08.2013
Bodil Prösch, Uldum
08.09.2013
Carlo Vagn Andersen, Uldum
23.08.2013	Lucas Charlie Sørensen, Uldum
16.09.2013	Tage Bergstrøm, Rask Mølle

Langskov Sogn
Dåb

18.08.2013	Oliver Nørgaard Rasmussen, Ølholm
25.08.2013
Josefine Kjær Laurberg Sørensen, Uldum
Josefine Pöckel Mikkelsen, Vejle
	Therese Hektoft Storgaard, Ildved

vielser

07.09.2013

Bodil Høj Berthelsen og Bo Børge Berthelsen,
Ølholm

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 73 22 44

Deadline:
For indlevering af stof til næste kirkeblad
er den: 15. januar 2014

Andrea Mantegna 1431 – 1506 ”De hellige tre konger”

HELLIGTREKONGER
De hellig tre konger så hjertensglad
fra hjemmet de droge til Betlehems stad,
de toge sig for den rejse så lang
at finde Jesus i krybben trang.
En stjerne dem viste til Jødeland
og hen til den himmelske frelsermand,
og barnet de fandt så dejlig og skær
hos okse og asen i stalden der
Og ned så faldt de på deres knæ,
da barnet derinde de fik at se,
og røgelse, myrra og røden guld
de ofred den Herre så frydefuld.
Så droge de hjemad til deres land
og prisede Gud, deres skabermand.
Lad os og falde den drot til fod,
ham ofre et angerfuldt hjerte og mod!
Han er den Jakobs-stjerne1 klar,
en kvist af Israel2 åbenbar,
en kilde, der springer af nåde stor,
en Herre over alt englekor.
Thi bør os stedse at være glad
med frydesang udi allen stad,
indtil vi hos ham, vor glæde kom fra,
kan synge evigt halleluja!

Som Biskop Marianne Christiansen skriver i sit oplæg
til Helligtrekongers mødet i præstegården, så kan
Helligtrekonger tiden opfattes som både afslutningen og
begyndelsen på julen. De fleste vil vel tænke, at nu er festlighederne slut: maden er spist, julelysene slukket og det
tørre, visne træ båret ud. Men i kristendommen tænker
vi mest på tiden som begyndelse. Det er begyndelsen til
den nye tid, hvor det mere og mere går op for os, hvilken
glæde julen bragte. I Helligtrekonger tiden hører vi i kirken om den 12-årige Jesus, der søger Gud, sin far, i templet. Vi hører om den voksne Jesus, der lader den gode vin
flyde, der vækker tvivlende mennesker til tro, helbreder og
stiller storme. Sagt på en anden måde, så er det den tid,
hvor Gud, som noget ganske nyt og overraskende, viser
sig for sine mennesker. Han viser sig som både sand Gud
og sandt menneske.
Det er derfor vi kender De Hellige Trekonger som
bristefærdige af glæde, eller hjertensglade, som salmen
ovenfor fortæller. De er ifølge evangeliet de første, der ser
Jesus-barnet, frembærer gaver, priser og takker Gud. Det
er de tre, der midt i vinterens mørke, fortæller os, at der
er god grund til at strække julens lys og glæde ind over
kommende tider.
Glædelig jul – Annette Lyster-Clausen

Aktiviteter ��������������������������������������������������

Sognetur til Christiansfeld

Helligtrekongers møde med
Biskop Marianne Christiansen
Mandag d. 6. jan. kl. 14.30 fejrer vi Helligtrekonger sammen med Biskop Marianne
Christiansen. Marianne vil tale om netop
Helligtrekonger og salmen: ”Dejlig er den himmel
blå”.
Helligtrekongersdag er julefestens sidste dag
på vores breddegrader, mens den andre steder
i verden er julefestens begyndelse. Under alle
omstændigheder er det en dag til at tænde lys
i det nye års januarmørke. Vi vil gå ind i nogle
af de fortællinger og sange, der kredser om lyset
i mørket, stjernelyset
og den ”soles sol fra
Bethlehem”
Da Ølholm forsamlingshus ikke er tilgængeligt
mere, holdes dette års
Helligtrekongersmøde i
præstegården i Uldum.

I september drog en busfuld glade sogneboere til
Christiansfeld. Vi begyndte dagen med en dejlig gudstjeneste
i Brødremenighedens kirke. I det kæmpe, lidt kolde kirkerum
med sand på gulvet, fik vi at mærke, hvordan det er at være en
fremmed til gudstjeneste. Salmer, ritualet og liturgi var helt nyt

for os og vi måtte læne os op ad venlige mennesker, som hjalp
og ”skubbede” til os, hvor det var nødvendigt. Efter frokost
fik vi en meget oplysende og levende guidet tur gennem by og
kirkegård. Dagen sluttede vi af med kaffebord i Hejlsminde.

Advents gudstjenester
d. 1. december

Årets julekoncert i Uldum kirke

Ahmed Akkari på højskolen

Torsdag d. 12. december kl. 19.00 holder vi
julekoncert i Uldum kirke. Violin-virtuosen Kim
Sjøgren vil med strengeleg sætte tilhørerne i
julehumør. Han ledsages på orglet af organist
Bjørn Elkjer, Vinding kirke.

D. 28. jan. kl. 19.30 kommer Ahmed Akkari
på Uldum højskole til et åbent foredrag. Ahmed
Akkari var formand for islamisk trossamfund
under muhammedkrisen, men har efterfølgende
fået et nyt syn på tingene.
Det er højskolen, der inviterer og alle med interesse
for tro, samfundsforhold, og betydningen og
konsekvensen af at ”vende om”, vil helt sikkert få
en udbytterig aften.

Ved gudstjenesterne 1. søndag i advent har vi som
sædvanlig krydret med sang og musik.
I Langskov kirke kl. 10.30 tager kirkesanger
Charlotte Eriksen sig i år af musikken til
adventsgudstjenesten. Akkompagneret af Pojken
på klaver og orgel synger hun et program af nyt
og gammelt, velkendt og mere ukendt - men
altsammen meget stemningsfyldt.
I Uldum kirke kl. 14.00
kommer Rytmekoret og
synger med et blandet,
festligt repertoire advent
ind. Efter gudstjenesten
er der kirkekaffe på
Nedergården.

Billetter à kr. 150 kan købes i Daglig Brugsen,
Uldum eller hos Karen Noe, Ølholm Bygade 3.

Komsammen-Eftermiddag
D. 18. februar kl. 14.30 kalder vi sammen til årets
første Komsammenefter-middag.
Pojken Flensborg har arrangeret denne eftermiddag, som han har kaldt: "Vinterens sange lyset
på vej.
En fællessangseftermiddag med alle de
kendte og de ikke så
kendte vintersange"

Kyndelmissegudstjeneste
I år fejrer vi Kyndelmisse i Langskov kirke.
Gudstjenesten, hvor vi fejrer, at Jomfru Maria
og Joseph kommer til templet for at blive renset,
- og at lyset her højt mod nord er på vej tilbage,
er en ungdomsgudstjeneste, hvor konfirmander
medvirker.
Gudstjenesten er d. 30. jan. kl. 19.00.

Indsamlingsresultat
Ved kirkernes indsamling til flygtningene fra
Syrien, blev der i september indsamlet kr. 1600.

