25. august

Gudstjenester

(13. s. e. Trinitatis)
Uldum 9.00
	Langskov 10.30 konfirmandindskrivning
1. september

(14. s. e. Trinitatis)
Uldum 10.30 konfirmandindskrivning
	Langskov ingen
8. september

(15. s. e. Trinitatis)
ingen gudstjenester(udflugt)

15. september

(16. s. e. Trinitatis)
Uldum ingen
	Langskov 10.30 høstgudstj. kirkekaffe
22. september (17. s. e. Trinitatis)
Uldum 10.30 høstgudstj. kirkekaffe
	Langskov ingen
29. september

(18. s. e. Trinitatis)
Uldum 19.00 aftensang kirkekaffe
	Langskov 10.30
6. oktober

(19. s. e. Trinitatis)
Uldum ingen
	Langskov 9.00 (HJI)

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

09.06.2013	Lilje Nyborg Jørgensen, Uldum
09.06.2013	Liam Nyborg Jørgensen, Uldum

20. oktober

Uldum Kirke

27. oktober

Graver
Uffe Stoustrup Schacht
Kirkekontoret i Uldum, tlf. 20 22 99 35
bedst 9.00-9.30, undtagen mandag

(Alle Helgen)
Uldum 19.00
	Langskov 17.00
10. november

(24. s. e. Trinitatis)
Uldum 9.00
	Langskov 10.30
17. november

(25. s. e. Trinitatis)
Uldum 10.30 kirkekaffe
	Langskov 19.00 aftensang kirkekaffe
24. november

(26. s.s.i kirkeåret)
Uldum ingen
	Langskov 10.30 kirkekaffe
1. december

(1. s. i Advent)
Uldum 14.00 adventsgudstjeneste
	Langskov 10.30 adventsgudstjeneste
HJI: Hans-Jørgen Iversen HJK: Hans-Jørgen Kaltoft

Kirkelige handlinger

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 Højsgård
Sebastiansvej 3, 7171 Uldum, tlf. 75 67 84 28

3. november

25. årgang	September/oktober/november 2013	Nr. 4

Uldum Sogn

(20. s. e. Trinitatis)
Uldum 9.00 (HJI)
	Langskov ingen

(22. s. e. Trinitatis)
Uldum 10.30 BUSK-gudstj
	Langskov ingen

Uldum og Langskov Sogne

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

13. oktober

(21. s. e. Trinitatis)
Uldum ingen
	Langskov 10.30 (HJK)

Kirkenyt

Adresser:

Kirkeværge(r)
Else Margrethe Schmidt
Abildtoft 9, Ølholm, 7160 Tørring, tlf. 75 80 52 75
Thoralf Jensen
Skolevej 23, Ølholm, 7160 Tørring, 75 80 51 78

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

vielser

22.06.2013

Årets julekoncert i Uldum kirke

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.
Billetter à kr. 150 kan efter 1. oktober købes ved henvendelse til Jørgen Laursen Vig, tlf. 20676595.

Birgitte Amlund Grohnheit, f.Nielsen og
Claus Grohnheit, Lindved

Dødsfald

23.04.2013
Jørgen Jacobsen, Uldum
04.05.2013	Gunnar Christian Sørensen, Uldum
13.05.2013	Arvo Uolevi Mattila, Uldum
02.05.2013	Erna Gurli Jendryczka, Bagsværd
14.06.2013
Wilhelm Bech, Uldum
19.06.2013	Aase Helene Wetke, Tørring
03.07.2013	Lilly Solveig Nielsen, Uldum
03.07.2013
Kristian Emil Johansen, Uldum

Langskov Sogn
Dåb

02.06.2013
Jens Primdahl Haugen, Ølholm
16.06.2013	Aura Isabella Sylvest Bernberg, Odense

vielser

01.06.2013	Laila Sejrup Fredin og Heino Fredin, Ølholm
15.06.2013
Helle Rundkvist, f.Jepsen og Jens Erik Rundkvist,
Ølholm

Dødsfald

11.05.2013

Jorid Lise Lotte Holm, 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: 1. oktober 2013

Folkekirkens logo

Folkekirkens nye logo

Komsammen eftermiddage 

For første gang får folkekirken et logo, som
skal følges op af en fælles visuel identitet.
Logoet er blevet til i et usædvanligt samarbejde
mellem Jacob Jensen Design og almindelige
folkekirkemedlemmer.
-Vi er glade og stolte over at kunne præsentere et logo, som
viser, at folkekirken er historisk forankret i den kristne
tro, samtidig med at folkekirken er en rummelig kirke
med plads til den enkeltes tro,” udtaler Karsten Nissen der
er biskop over Viborg stift og formand for styregruppen,
som tilføjer, at det er naturligvis er frivilligt for sognene
om de vil bruge det.
Logoet er opbygget af et kors i en cirkel fyldt af små
symboler. Korset tager udgangspunkt i det historiske
dagmarkors og cirkelformen er inspireret af døbefonten,
fordi det er dåben, som gør den enkelte til en del af det
kristne fællesskab.
De mange små kristne symboler afspejler, at i folkekirken
er troen et personligt og direkte forhold til Gud – og at
troen kan have mange former. Samlet set understreger
logoet, at folkekirken giver plads til en stor forskellighed
og høj grad af individualitet inden for en klar fælles
ramme.
Åben kreativ proces
Logoet, der kan bruges i mange farver og versioner, er
tegnet af Jacob Jensen Design. Men det er ikke blevet til
bag lukkede døre på designernes tegnestue.
Logoet er resultatet af en lang proces, hvor mange i og
omkring folkekirken har bidraget. Flere hundrede mennesker har indsendt billeder til brugerportalen kendetegn.
folkekirken.dk, hvor alle danskere blev opfordret til at
give deres personlige bud på, hvad folkekirken er.
Derefter har en arbejdsgruppe med repræsentanter fra hele
folkekirken arbejdet med brugernes billeder, kristne symboler og det særlige formsprog i dansk kulturarv.
Arbejdsgruppens første møde udmundede i et kreativt
mandat til Jacob Jensen Design. Her blev det fremhævet,
at det logo, danskerne fremover vil genkende folkekirken

Sognets voksenkor

på, både burde værne om traditionerne og udtrykke
mangfoldigheden.
Unikt samarbejde
Det tætte samspil mellem designerne og folkekirken har
været usædvanligt, fortæller chefdesigner hos Jacob Jensen
Design, Timothy Jacob Jensen:

Som nogen vil have bemærket, så har kirkerne fået et dygtigt
voksenkor, som medvirker ved særlige gudstjenester. Organist
Pojken Flensborg leder koret og indkalder til øvning før gudstjenesten. Dvs. man øver ikke hver uge, men kun op til det
enkelte arrangement. Vil nogen være med, kræver det intet
andet end lysten til at synge og have det sjovt i nogen timer.
Koret medvirker ved sensommerens høstgudstjenester d. 15. og
d. 22. september og det er ikke en forudsætning, at man kan
være med begge gange.
Lønnen er glæden ved at synge og lidt til kaffepausen.
Vil du være med, så kontakt Pojken på mail@pojken.dk eller
på tlf. 25 21 63 17.

-I vores tilbud til folkekirken gjorde vi det fra starten
klart, at en fælles visuel identitet handler om mere end at
lave noget fremragende grafik. Skal den visuelle identitet
blive fælles i praksis, kræver det, at projektet er forankret
bredt i det folkekirkelige landskab og at folk er med fra
starten.
-Derefter har det været et spørgsmål om at gennemføre
en omhyggeligt tilrettelagt, bredt inddragende og gennemsigtig process; referater fra møder har f.eks. været
offentligt tilgængelige på folkekirken.dk - som gav deltagerne gode muligheder for at ytre sig undervejs. Det har
været tydeligt, at det gik ordentligt til. Så kan folk godt
acceptere, at det måske ikke var deres favorit som vandt,
understreger Timothy Jacob Jensen og tilføjer:
- Det skal også fremhæves, at kirkens repræsentanter –
måske modsat nogles forestillinger – hele vejen har udvist
stor ansvarlighed, professionalisme og vilje til at finde en
fælles løsning. Det er dygtige folk, vi har haft med at gøre!
www.folkekirken.dk

Aktiviteter
Komsammen-eftermiddage
D. 17. september lægger vi ud med efterårets
første Komsammeneftermiddag. Det er
den gamle Uldumdreng Jørgen Larsen,
som kommer og fortæller, hvordan det
var at være barn i
Uldum i 50'erne.
D. 22. oktober vil sognepræst Ronald Risvig
knytte bånd mellem TV-serien Matador og kristendommen:
”Vi elsker Korsbæks borgere og er nærmest i
familie med hele persongalleriet. Skjerns, Varnæs

og de øvrige, som de lever livet med intriger, kærlighed og en forløsende humor. Gennem næsten
100 foredrag landet over, har Ronald Risvig fået
styrket sin tanke om; At under den historiske
fortælling
ligger evangeliet og ”snakker med” og gør fortællingen til en ”Folkelig prædiken.”

D. 12. november fortæller Karin Flensborg
(Pojkens mor) om ”De syv dødssynder”.
”I middelalderen
fandt man frem til,
at i mængden af
menneskelige svagheder var der syv, der
skilte sig ud som de
værste:
Hovmod, vrede, gerrighed, misundelse,
dovenskab, fråseri og
utugt.
I en perlerække af
fortællinger fra vikingetid til Karen Blixen sætter
Karin Flensborg disse dødssynder i en nutidsoptik. Her svinges pisken over dagens dansker til
både gys, grin og eftertanke.
Er synderne syndige nu om dage"
Komsammen-eftermiddage begynder kl 14.30
og varer ca. 2 timer.

Foredragsaften om Søren
Kierkegaard på Højskolen.

Tirsdag d. 19. nov.ember kl. 19.00
I år er det 200 år
siden, at den danske,
verdensberømte filosof Søren
Kierkegaard blev
født. Sammen med
Uldum Højskole har
vi arrangeret denne
aften, hvor tidligere
højskoleforstander,
forfatter og kulturjournalist Erik
Lindsø kommer og
fortæller om Søren Kierkegaard. Under overskriften: Det overfladiske må ikke stikke for dybt skal
vi høre en tankevækkende og morsom historie om
Søren Kierkegaards korte og forunderlige liv.
”Livet er en gåde, løsningen står på bagsiden”, er
Erik Lindsøs indgangsreplik til Søren Kierkegaards
liv og tankeunivers.
”I en Storm P.-flue siger den ene: ’Jeg er ude af
mig selv’. Den anden svarer: ’Så ring, når du kommer hjem’. Den flue er meget kierkegaardsk. Hos
Kierkegaard handler det om at finde hjem til sig
selv – at vælge sig selv, som den man er”, forklarer
Erik Lindsø videre.
”Kierkegaard gør op med de fortravlede hastværkere
– dem, der lever i livets overhalingsbane, og om
hvem det eneste, man kan sige, er, at de når hurtigere frem til endestationen. Kierkegaard vil have
os til at gøre holdt ved liljen på marken og fuglen
under himlen – der, hvor vi kan finde sinds ro og
sjæls dybde”, lyder det fra Erik Lindsø.
”Søren Kierkegaard blev kun 42 år, men han efterlod sig et værk, som tager mere end et langt liv at
tænke og skrive. Hans liv er simpelthen en historie
værd”, siger Erik Lindsø.

Babysalmesang (rettelse)

Babysalmesang begynder d. 6. sept. kl. 10.00 i
Uldum kirke og ikke som tidligere annonceret
d. 23. august. Musikpædagog Karin Elkjær leder
salmesangen og interesserede kan tilmelde sig hos
sekretær Ida G. Pedersen: igp@km.dk. Se endvidere kirkernes hjemmeside: www.uldumkirke.dk
og www.langskovkirke.dk

Litteraturkredsen

I
efteråret
mødes
litteraturkredsen
d.
31. oktober og d. 28.
november kl. 19.00 i
præstegården. Til d. 31.
oktober læser vi Hanne
Reintofts ”Nu er det
længe siden"

og til d. 28. november
Victoria Hislops ”Øen”.
Bøgerne kan hentes i
præstegården ca. 1 måned
før.
Der er fortsat plads til at
nye deltagere kan være
med.
Busk-gudstjeneste
D. 27. okt. kl. 10.30 fejrer vi BUSK-gudstjeneste.
Det er en gudstjeneste med og for børn og unge.
Forhåbentlig har voksne lyst at komme og være
med.
Alle Helgen
D. 3. nov. er det Alle Helgensdag og vi holder
sene gudstjenester i vores kirker. Det er den dag i
kirkeåret, hvor vi tænder lys og mindes vore døde.

