31. august

Gudstjenester

(11.s.e. Trinitatis)		
Uldum
09.00		
Langskov 10.30 konfirmandindskrivning

07. sept.

(12.s.e. Trinitatis)		
Uldum
Udflugt
Langskov Udflugt

14. sept.

(13.s.e. Trinitatis)		
Uldum
10.30
Langskov 09.00

21. sept.

(14.s.e. Trinitatis)		
Uldum
14.00 Høstgudstjeneste
Langskov 10.30 Høstgudstjeneste

28. sept.

(15.s.e. Trinitatis)		
Uldum
fælles med Langskov
Langskov 10.30

05. oktober

(16.s.e. Trinitatis)		
Uldum
10.30 JL
Langskov 09.00 JL

12. oktober

(17.s.e. Trinitatis)
Uldum
fælles med Langskov
Langskov 10.30 JL

19. oktober

(18.s.e. Trinitatis)		
Uldum
fælles med Langskov JL
Langskov 19.00 Aftensang JL

26. oktober

(19.s.e. Trinitatis)		
Uldum
14.00 BUSK JL
Langskov fælles med Uldum

02. november

(Alle Helgens Dag)		
Uldum
17.00 JL
Langskov 19.00 JL

09. november

(21.s.e. Trinitatis)		
Uldum
09.00 MLW
Langskov fælles med Uldum

16. november

(22. s.e. Trinitatis)		
Uldum
19.00 Aftensang JL
Langskov fælles med Uldum

23. november

(Sidste s. i kirkeåret)
Uldum
10.30 JL
Langskov 09.00 JL

30. november

(1. s. i advent)			
Uldum
14.00 JL
Langskov 10.30 JL

JL: Jette Langgaard
MLW: Marie-Louise Wadum

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

Vikarierende sognepræst Jette Langgaard
Tlf. 75 67 80 51
E.mail: jlan@km.dk

Organist

Pojken Flensborg
Heibergsvej 5, 7100 Vejle, tlf. 25 21 63 17
Kirkesangere
Charlotte Eriksen
Åkæret 7, 7100 Vejle, tlf. 26 80 90 18
Anette Trautner
Tlf. 26842662
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
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Kirkelige handlinger
Uldum Sogn
Dåb
06.04.2014		Elias Philbert Vorm Michelsen, Uldum
20.04.2014		Julie Nørgaard-Jensen, Uldum
		Laurits Rahbech Tipsmark, Uldum
27.04.2014		Benjamin Nyborg Vitali, Uldum
	Noah Erik Nørgaard Hansen, Uldum
16.05.2014		Lilje Mølgaard Schmidt, Uldum
	Amelia Mørkholt, Uldum
25.05.2014		Sofie Thyregod Larsen, Uldum
29.05.2014		Isabella Emilie Petrea Jensen, Uldum
08.06.2014		Alex Peter Christensen. Uldum
08.06.2014		Emma Caroline Leblanc Thomsen,
	Stockholm
15.06.2014		Mads Kretzschmar Abildgaard, Uldum
vielser
24.05.2014		Sanne Liv Malmkvist Bøndergaard,
f.Malmkvist og Martin Bøndergaard,
		Rask Mølle
14.06.2014		Eva Thyregod Christensen og
Jens Thyregod Jørgensen, Uldum
Dødsfald
18.04.2014		Jakob Jessing Jespersen, Uldum
02.05.2014		Ejvind Jørgensen Brøgger, Uldum
15.05.2014		Irma Sørensen, Uldum
15.05.2014		Søren Madsen, Skanderborg
24.05.2014		Asta Linnet Andersen, Uldum
25.06.2014		Jens Christian Kristiansen, Uldum

Langskov Sogn
Dåb
04.05.2014		Alberte Thulstrup Hansen, Ølholm
dødsfald
03.07.2014		Anne Marie Bech, Ølholm

Gudstjenester på Nedergården

I efteråret er der gudstjenester den 18. september, den 16. oktober og den 20. november. Hver gang kl. 14.30.

Menighedsrådsmøder

Efterårets menighedsrådsmøder er den 7.
oktober. og d. 27. nov. kl. 18.00.

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. okt. 2014

Fyldkirken.dk
Den fyldte kirke på forsiden af bladet, skal gøre opmærksom på, at d. 28. sept. er udnævnt til at være
dagen, hvor man fylder Danmarks kirker. En lille arbejdsgruppe på Lolland har arbejdet med forskellige
ideer til at øge kirkegangen denne søndag – og i al almindelighed. De har endog lavet en hjemmeside
www.fyldkirken.dk, hvor man kan læse om initiativet.

Orlov og Bonhoeffer

Velkommen til ny sognepræst Marie-Louise Wadum

Fra okt. – dec. har jeg fået bevilliget studieorlov.
Studieorlov er tænkt som en tid, hvor præsten kan tage
sig tid til at fordybe sig i et emne og netop studere og
videreuddanne sig, sådan som præster forpligter sig på
i præsteløftet. Alt for ofte er arbejdstiden, som for alle
andre, afbrudt og hektisk og de stille perioder bliver sværere og sværere at finde.
I min studieorlov skal jeg nærlæse teologen Dietrich
Bonhoeffer, som døde i tysk fangenskab ganske få dage
før de allierede befriede Europa. Det er nok det, at
Bonhoeffer døde som martyr, fordi han som kristen følte,
at han måtte bekæmpe ondskaben og Hitler, der har gjort
ham mest berømt i den brede offentlighed. Det er nu ikke
så meget denne historie og martyriet, der skal være i fokus
i mine studier. Det er snarere den forvandling der sker i
Bonhoeffers liv, da han i årene før krigen rejste til New
York, for at undervise på præsteseminariet The Union.
Her stifter han bl.a. bekendtskab med de afrikanske
kirker i Harlem, og han møder en levende kristendom
så helt forskellig fra den lidt stive statskirke i Tyskland.
Bonhoeffer rykker ind i et personligt forhold til Gud og
herefter cirkler han konstant om spørgsmålet: hvad vil det
sige at være en sand kristen? og som følge deraf: hvad er
kirken? Det er spørgsmål, som er evig aktuelle, og svarene
håber jeg, at kunne bruge i mit videre arbejde for sognene.
Først i oktober rejser jeg til New York, for på Bonhoefferbiblioteket på The Union at læse, fornemme den inspirerende ånd og blive klogere.
Annette Lyster-Clausen

Marie-Louise Wadum er ny præst i Hvirring/Hornborg
og således også den nye afløser-præst i vores sogne. MarieLouise er uddannet fra Københavns Universitet i 2011
og har siden haft forskellige vikariater. Hun er gift med
Andreas og har en lille datter, Ingeborg. I begyndelsen
af september flytter den lille familie ind i præstegården i
Hvirring, og Marie-Louise indsættes d. 14. sept. kl. 14.00
i Hornborg kirke.

Velkommen til MarieLouise og familie, - vi
glæder os til besøg af
den nye nabo og håber
på godt samarbejde.

Velkommen til sognepræst Jette Langgaard
Jette Langgaard er tidligere sognepræst i Thyregod-Vester
sogne og er netop gået på pension. I min orlovsperiode
passer Jette Uldum-Langskov sogne. Jette bor nu i Vejle
og kan kontaktes på mail og tlf.nr, som det fremgår af
adresse-listen.
Tag godt imod Jette, som er en gammel ”rotte” i faget.
Hendes hjerte banker særligt for søndagens gudstjeneste
som for hende er omdrejningspunktet i præstearbejdet.

Hun lægger ligeledes vægt på
at være præst for hele sognet og
ha´ en god kontakt til skoler og
institutioner.

Forårets konfirmander

i Langskov

Efterårets
komsammen-eftermiddage
D. 23. sept. vil Annette Lyster-Clausen fortælle om
præsten, martyren og spionen Dietrich Bonhoeffer.
Bonhoeffer døde som 39-årig, men nåede i sit korte liv at
opleve, skrive og tænke mere end de fleste. Kom og hør,
hvad Bonhoeffer har med New York at gøre og hvorfor det
er gunstigt at studere ham netop der.

og i Uldum

Om 1. Verdenskrig på
højskolen

Oktober måneds komsammen-eftermiddag: se nærmere på hjemmeside og i dagspressen.
Vi mødes kl. 14.30 i præstegården.

Litteraturkredsen i efteråret:
I Litteraturkredsen mødes vi d. 18. sept. og d. 13. nov.
kl. 19.00.
Vi skal læse Carsten Jensen: Vi de druknede og Marilynne Robinson: Gilead.
Rækkefølgen er afhængig af, hvad der kommer
først hjem fra biblioteket.
Er der nye som har lyst
til at træde ind i gruppen
kan man kontakte Annette
Lyster-Clausen

Sognepræst Hans-Jørgen Iversen er gået på pension
Hans-Jørgen, som i mange år har været afholdt sognepræst i Hvirring/Hornborg og en kendt og elsket afløserpræst i vores sogne, er gået på pension. 33 ½ år blev det
til i Hvirring og så mange år efterlader ikke sognebørnene
uden et vældig godt kendskab til præsten og omvendt.
Som kollega og præst har Hans-Jørgen været nærværende
og hjælpsom, han er en dygtig teolog og ikke mindst har
han været der med en særlig omsorg og opmærksomhed,
når sogne- og ”nabobørn” kaldte. Tusind tak for det. Vi
ønsker Hans-Jørgen og Mette alt godt i tiden fremover.

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

Tirsdag d. 25. nov. kommer historiker og forfatter
Henrik Jensen og fortæller om 1. verdenskrig og den
følge krigen fik. Henrik Jensens store bog: ”Det faderløse
samfund” er historien om en omkostningsfuld krig og
med den tabet af autoritet og faderskikkelser, som siden
har præget samfundet. Kom og hør en fantastisk fortæller.
Foredraget foregår på Højskolen kl. 19.00.

