02. marts
09. marts
16. marts
23. marts
30. marts
06. april
13. april
17. april
18. april
20. april
27. april
04. maj
11. maj
16. maj
18. maj
25. maj
29. maj
01. juni
08. juni

Gudstjenester

(Fastelavn)
Uldum
10.30
Langskov 9.00		
(1.s. i fasten)			
Uldum
9.00
Langskov 14.00 kirkekaffe på skolen.
(2.s. i fasten)			
Uldum
10.30 kirkekaffe
Langskov 9.00
(3.s. i fasten)			
Uldum
fælles med Langskov
Langskov 19.00 salmesangsgudstjeneste kirkekaffe
(Midfaste)			
Uldum
9.00 Bemærk sommertid begynder
Langskov 10.30
(Mariæ bebudelsesdag)		
Uldum
10.30
Langskov fælles med Uldum
(Palmesøndag)			
Uldum
Fælles med Langskov
Langskov 14.00 De 9 påskelæsninger. Kor
(Skærtorsdag)
Uldum
19.00
Langskov fælles med Uldum
(Langfredag)			
Uldum
fælles med Langskov
Langskov 10.30
(Påskedag)			
Uldum
10.30
Langskov 9.00
(1.s.e. påske)
Uldum
10.30 kirkekaffe
Langskov fælles med Uldum
(2.s.e. påske)			
Uldum
fælles med Langskov
Langskov 9.00 (HJI)
(3.s.e. påske)			
Uldum
19.00 salmesangsgudstjeneste
Langskov fælles med Uldum
(Bededag)			
Uldum
10.00 konfirmation
(4.s.e. påske)			
Langskov 10.00 konfirmation
(5.s.e. påske)			
Uldum
9.00
Langskov 10.30 kirkekaffe
(Kristi Himmelfartsdag)
Uldum
10.30
Langskov 9.00
(6.s.e. Påske)			
Uldum
9.00 (HJI
Langskov fælles med Uldum
(Pinsedag)			
Uldum
9.00
Langskov 10.30

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

Uldum og Langskov Sogne

27. årgang

Kirkelige handlinger
Uldum Sogn
Dåb

15.12.2013		

Brage Julius Flindt Hyla, Uldum

Dødsfald

26.09.2013		
Kristian Jensen, Uldum
14.10.2013		Sonja Rand, Uldum
27.10.2013		
Hans Peter Vildrik, Uldum
29.11.2013		Thorvald Hansen, Uldum
30.11.2013		Magda Bjerregaard Breinbjerg, Uldum
01.12.2013		Astrid Olsen, Uldum
02.12.2013		Søren Anton Axelsen, Uldum
03.12.2013		Svend Aage Laursen, Uldum
29.12.2013		Eva Stelmach Kristensen, Uldum

Langskov Sogn
Dåb

10.11.2013		Emil Palmelund, Ølholm
05.01.2014		
Karen Marie Nørskov, Nyborg
05.01.2014		
Jonas Sparre Mikkelsen, Ølholm
05.01.2014		Maja Aagaard Nielsen, Tørring

dødsfald

28.09.2013		
Karin Alice Jessen, Nyborg
29.10.2013		Aage Jakobsen Pedersen, 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. april 2014

Gudstjenester på Nedergården

I foråret er der gudstjenester d. 20. marts, d. 24.
april og d. 15. maj. Hver gang kl. 14.30.

Februar/marts/april 2014	Nr. 2

Konfirmander 2014
St. Bededag den 16. maj konfirmeres i Uldum Kirke:
Andreas Madsen Andersen
Astrid Sloth
Celina Busk Nielsen
Frederikke Nørgaard Hansen
Gustav Sander Fleborg
Jessica Rozycka Hald
Julia Dresler Nørtoft
Laura Snerle Jørgensen
Magnus Rasmussen
Marie Pape Krogsgaard
Matthias Valdemar Vestergaard Hansen
Milena Møller Larsen
Peter Liengaard Mouridtsen
Sebastian Juhl Helding Friis
Thomas Juhl Jensen
Tobias Brødsgaard Jensen
Søndag den 18. maj konfirmeres i Langskov Kirke:
Anne Brødsgaard Møller
Clara Astrid Thirsgård Olesen
Helene Marie Karlsen
Ida Birch Wentzlau
Julie Jepsen
Laura Brunbjerg Svarrer
Linea Harboe Hansen
Maja Boldt Hansen
Malthe Astrup Laursen
Nicolaj Nygaard Sørensen
Nikolai Kystol Knudsen
Patrick Larsen
Rasmus Kragh Cchristensen
Rikke Broch Hansen
Sebastian Pagaard Dagø
Tasja Feldvoss Jensen
Thea Vistesen Sørensen
Trine Bak Jensen

Konfirmandaktion 2014

Konfirmandaktion
På en mørk eftermiddag i januar havde konfirmanderne besøg
af Ja Seng fra Myanmar. Hun var inviteret af Danmission, som
har et større hjælpearbejde kørende der blandt unge. Myanmar
har i mange år lidt under krige og konflikter, og landet er
et af de mest undertrykkede og lukkede regimer i verden.
Buddhisme er den officielle religion og det kan være særdeles
svært at være kristen eller muslim i landet. Ja Seng er kristen og

fortalte glad konfirmanderne om, hvad
kirken gør for hende
og hendes familie.
Hun medbragte også
nogle punge og tasker,
som konfirmanderne
kunne købe. På den
måde er vi med til at støtte Danmissions arbejde i Myanmar.

Ny struktur for styringen af folkekirken?
Med opbakning fra alle partier i Folketinget nedsattes i september 2012 et udvalg, hvis opgave det var, at overveje en mere
sammenhængende og moderne styringsstruktur for folkekirken, både for folkekirkens indre anliggender og for folkekirkens
fælles økonomi og fælles anliggender. Udvalget består af i alt 20
personer, hvoraf der er flere tidligere folketingsmedlemmer og
andre i offentligheden kendte personer. Tidligere ombudsmand
m.m., Hans Gammeltoft Hansen, er formand for udvalget.
Siden ordningen med menighedsråd blev oprettet med Lov om
Menighedsråd i 1904, har der været 3 tilsvarende kommissioner, som imidlertid fandt, at der ikke var behov for væsentlige
ændringer i måden at styre de folkekirkelige anliggender på.
Den nuværende kommission blev bedt om i foråret 2013 at
fremlægge sine foreløbige overvejelser for regeringen, med det
formål at skabe en bred folkelig og folkekirkelig debat, som kan
indgå i udvalgets endelige overvejelser. Udvalget skal aflevere
sin endelige betænkning ved udgangen af marts 2014.
Alle kirkelige myndigheder, herunder landets menighedsråd,
har modtaget debatoplægget på skrift, og havde mulighed for,
i lighed med alle andre myndigheder og privatpersoner, at
afgive høringssvar inden udgangen af oktober måned 2013. I
vort lokale menighedsråd har debatoplægget cirkuleret blandt
rådsmedlemmerne til gennemlæsning, og vi var i rådet enige
om at afgive høringssvar.
Det vil her føre for vidt at gå i dybden med kommissionens
overvejelser, idet der er tale om et mere end 40 siders tætskrevet
debatoplæg i A-4 størrelse, men kommissionens 3 modeller for
fremtidig styring af folkekirkens indre anliggender kan overordnet beskrives som: Model 1: Ingen væsentlige ændringer i
forhold til den nugældende ordning. Model 2: Der etableres
et nyt organ, en folkekirkelig bestyrelse (kirkeråd) bestående af 21-23 medlemmer, heraf 10 læge medlemmer - samt
4 observatører. Formålet med et kirkeråd er at skabe klarhed
i beslutningsprocesser og vejlede ministeren inden for gudstjenesteordning, ritualer, salmebøger, bibeloversættelse, Kgl.
anordning om dåb, dåbsoplæring og konfirmation. Model 3: Et
kirkeråd som i forhold til model 2 får udvidet kompetencen til

også at omfatte præsteuddannelsen, gejstlig retspleje og § 2 tilladelser til at søge præstestillinger. Så vidt de indre anliggender.
Kommissionens overvejelser omkring folkekirkens fælles
økonomi og fælles anliggender beskrives ligeledes som 3 modeller, som i modellerne for indre anliggender i stigende grad fra
model 1 til model 3 øger folkekirkens indflydelse på de økonomiske prioriteringer.
I princippet kan det siges, at folkekirkens indflydelse øges
meget betydeligt fra model 1 over model 2 til model 3, samtidig
med at Folketingets og ministerens nuværende kompetencer
mindskes. Til det kan der fremføres følgende: Folketingets nuv.
medlemssammensætning kan groft set opdeles i 3 kategorier.
Den ene trediedel er ikke medlem af folkekirken, den anden
tredjedel er medlem, men interesserer sig ikke i væsentlig grad
for folkekirkelige anliggender, og den sidste tredjedel er også
medlemmer og har større eller mindre interesse i folkekirken.
Derfor kan man spørge, om Folketinget er det rigtige organ til
at træffe afgørende beslutninger på folkekirkens vegne.
Med baggrund i ovenstående har et enigt menighedsråd i
vort pastorat afgivet høringssvar til fordel for model 3, både for
indre anliggender og for den økonomiske del. Menighedsrådet
ønsker et folkekirkeråd med videst mulig kompetence, under
økonomisk ansvar. Som folkekirkerådet af kommissionen tænkes sammensat, vil den komme til at bestå af mennesker med
kærlighed til kirken, mennesker som vil kirken og kirkelivet og
som sådan vil være i stand til at komme med de rigtige indstillinger og anbefalinger til minister og folketing, som dog stadigvæk nødvendigvis må have den lovgivende magt. Men hvilken
ansvarlig minister og hvilket ansvarligt folketingsmedlem vil
ikke i høj grad læne sig op ad et kirkeråd bestående udelukkende af folk med rødder, dybt forankret i den danske folkekirke?
- Der kan læses meget mere på www. miliki.dk
Niels Højsgaard, i samarbejde med Annette Lyster-Clausen

Statistik 2013
Uldum		
Dåb
12
Konfirmander 17
Vielser
3
Dødsfald
26
Langskov
Dåb
Konfirmander
Vielser
Dødsfald

10
4
3
5

Ovenstående statistik fortæller lidt om, hvad der er sket i vores
sogne i 2013. Men det fortæller ikke noget om vores gudstjenester og kirkegang. Det har vi derfor også forsøgt at undersøge.
I Uldum har der været 61 tjenester i 2013 med i gennemsnit
59 kirkegængere.
I Langskov har der været 50 tjenester i 2013 med i gennemsnit 36 kirkegængere.
Med tjenester menes bryllupper, bisættelser/begravelser, særlige

gudstjenester og søndagens gudstjeneste. Kort sagt hvad der er
foregået i kirken. Hverken kor eller øvrigt personale er talt med.
Hvad der har været af kirkelige foredrag og aktiviteter i præstegård, på højskole, i Ølholm forsamlingshus og gudstjenester på
Nedergaarden er heller ikke talt med.
Statistik er mange ting og undertiden hævdes det, at man kan
få tallene til at se ud, som man gerne vil ha´ det. Og bag vores
tal ligger naturligvis det faktum, at vi har helt fuld kirke til
skolejul, jul, konfirmationer, flere-dåbsgudstjenester, koncerter
og enkelte begravelser og så har vi i den anden ende 2 gudstjenester, hvor vejret har været så dårligt eller det har været så
tidligt på dagen, at der kun kom 9.
Et ofte stillet spørgsmål i kirken er: ”Hvor mange kom der?”
For vi vil som alle andre instanser i samfundet gerne kunne
fremvise gode tal, vækst og succes. Vi skal selvfølgelig være
optaget af, om der er nogen, der hører kirkens budskab. Men
på samme tid skal vi også gøre os umage på indholdet og vores
opgave. Og det er at forkynde og udbrede budskabet om Guds
søn Jesus Kristus. Det er det, der er det væsentligste, - også på
en lidt ringe besøgt søndag.

Ringning om lørdagen for Uldums
vedkommende er nu i et par år sket
ved hjælp af frivillige fra ringelauget,
og menighedsrådet vil gerne herigennem rette en stor tak for deres indsats.
Niels Højsgaard

Sogneindsamling 2014
Den 9. marts 2014 afholder Folkekirkens Nødhjælp den
årlige husstandsindsamling, som samler penge ind til bekæmpelse af sult blandt verdens fattigste.
Indsamlingen sætter i 2014 fokus på Etiopien, som for præcis
30 år siden oplevede den store sultkatastrofe, der med Bob
Geldofs Live Aid koncerter fik verdens bevågenhed.
Vi vil markere 30 året ved at vise, at selvom klimaet er barsk
og vilkårene svære, er der sket fremskridt i Etiopien siden - især
i byerne. På landet er der stadig udfordringer og befolkningen
oplever jævnligt perioder hvor de ikke kan producere tilstrækkelig mad. Folkekirkens Nødhjælp arbejder derfor bl.a. med

Ombygning af Langskov skole
– Menighedsmøde og Kirkekaffe

I Ølholm foregår der andet end indsamling d. 9. marts. Der er
gudstjeneste kl. 14 og efter gudstjenesten går vi til skolen for
at drikke kirkekaffe.
Under kirkekaffen vil skoleleder Henrik Stoustrup fortælle om
planerne for ombygningen af Langskov skole. Efterfølgende vil
menighedsrådsformanden aflægge en kort beretning for det
forløbne års arbejde i kirkerne.

at sikre fattige bønder større høst og
alternative indtægtskilder og ruste
bønderne til at tackle klimaforandringerne, så de kan undgå en gentagelse af katastrofen.
Også i Uldum/Langskov hjælper vi
med at bekæmpe sulten i Etiopien. Indsamlere kan melde sig
til indsamlingsleder Leif Nielsen, 75679130, leifnielsenuldum@gmail.com. D. 9. marts kl. 10.00 kan man hente bøsse
og ruteplan i konfirmandstuen, Kirkegade 13 i Uldum.

Harmonikakoncert i Uldum kirke

Intet forår uden glade harmonikatoner. Igen i år, har Stafetten
fra Ølholm, under ledelse af Søren Nygaard, sagt ja til at spille
en aften i kirken. Det bliver onsdag d. 28. maj kl. 19.00.

Litteraturkredsen i foråret

Forårets komsammen-eftermiddage

Kirkerne får automatisk ringning
Menighedsrådet, især kirkeværge Thoralf Jensen, har det seneste halve årstid arbejdet med at projektere og indhente tilbud
på etablering af automatisk ringning i vore 2 kirker, Langskov
og Uldum. Valget af leverandør faldt på firmaet Thubalka
fra Vejle. Arbejdet med installeringen af anlæggene ventes
færdig- gjort en gang i marts måned, hvorefter ringningen så
sker automatisk efter et forudindstillet elektronisk program.

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

D. 18 marts fortsætter Mogens Hauge og Kirsten Vind fra
Ølholm fortællingerne om det gamle Ølholm. Kom hør de
gode historier og se de gamle billeder.
D. 22. april vil Jørgen Laursen Vig fortælle om,
hvordan det var at vokse op som højskolebarn
i Uldum. Det var en barndom med mange
mennesker omkring sig, traditioner, kultur og
store oplevelser.
Begge eftermiddage er kl. 14.30.

De ni læsninger – påskekoncert
Palmesøndag d. 13. april kl. 14.00 i Langskov kirke.
Kirkernes voksenkor vil sammen med kirkesanger Charlotte
Eriksen og organist Pojken Flensborg synge og spille påsken
ind. Det bliver en musikgudstjeneste, hvor ord og toner vil
supplere hinanden og skabe en stemningsfuld optakt til den
kommende højtid.

I forårsmånederne mødes vi d. 20 feb. og
d. 3. april i præstegården. Begge aftener kl.
19.00. D. 20. feb. læser vi Jeppe Aakjærs:
Vredens børn og d. 3. april: Kim Leinens:
Valdemarsdag. Bøger kan hentes i præstegården ca. en måned før.
Nye læsere er fortsat velkomne.

Babysalmesang i foråret
Babysalmesang er et tilbud til babyer fra 3 mdr. sammen

med en forælder. Vi begynder omkring 1. april i Uldum kirke
og fortsætter i 10 uger, blot ikke i de uger, hvor der er helligdage. Det er gratis at deltage. Tilmelding til sekretær Ida
G. Pedersen: igp@km.dk. Se endvidere brochure på kirkens
hjemmeside: www.uldumkirke.dk og www.langskovkirke.dk.

