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Forsiden: Årets konfirmander til konfirmandaktion

Præstetanker
Vi har fået nye naboer. Også i vores sogne flytter flygtninge ind i tomme huse og pludselig er de fremmede ikke bare
nogen vi ser i fjernsynet, men de er der lige på den anden side af hækken. De er blevet en del af vores samfund og
dermed vores ansvar. Det er ikke helt nemt. De taler et andet sprog, går anderledes klædt, har en anden historisk
baggrund og spiser andre fødevarer. Det er alt sammen noget, der vel vækker de flestes nysgerrighed, - det er det vi
rejser ud under fremmede himmelstrøg for at opleve. Men vores nye naboer har også en anden kultur, en anden tro,
et andet kvinde- og menneskesyn. Det er straks værre for os at forstå og komme overens med.
I Danmark har vi heldigvis en lang tradition for at sætte ord på problemerne og gå i en dialog om, hvordan vi kan
blive gode naboer. Folkekirken har f.eks. nedsat et udvalg, der hedder ”Folkekirke og Religionsmøde”, og her
arbejder man netop med alle de tunge emner, der truer med at skille os. I dette forum mødes folkekirkens biskopper,
præster og ledere med imamer og diskuterer spørgsmål som:
Hvordan dannes unges identitet i relation til samfund og religion?
Hvilke udfordringer stiller det kirker og moskéer overfor?
Hvordan fremmer man medborgerskab og undgår modborgerskab?
Hvordan kan kirker og moskéer være med til at forebygge radikalisering?
De store flygtningestrømme mod Danmark har selvsagt gjort alle disse spørgsmål endnu mere påtrængende.
I Haderslev stift mødes vi også og taler om religionsmødet og hvordan vi kan tale os ind på hinanden. For de
fremmede, der er kristne og må have interesse i det, arrangeres der
internationale gudstjenester, for alle er der middage på tværs, lektiecaféer,
almindelige cafeer, legestuer, tøj- og legetøjsindsamling og støttefamilier.
Og som noget helt nyt er der i vores nærområde ansat en præst med
særligt ansvar for asylansøgere. Det er Birgitte Møldrup i Kollerup/
Vindelev sogne. I Jelling er der et asylcenter og i længere tid har Birgitte
holdt internationale gudstjenester for beboerne og er kommet på centret
for som menneske til menneske at hjælpe og tale med dem.
Hvad gør en folkekirkepræst der?, er der helt sikkert mange, der vil spørge
om? Ja, det er ikke for at missionere og håbe på flere omvendte sjæle på
kirkebænken. Det er ganske enkelt fordi kirken gerne stiller sig til rådighed for alle trængte, hjemløse og forfærdede
mennesker. Den kristne kirke og kristne mennesker har pligt til at tilvejebringe det rum, hvor vi taler sammen, lytter
til hinandens skikke, tro og nød. Vi bør derfor frejdigt skræve over hækken til den nye nabo, invitere til et møde og
komme som vi er, og lytte til, hvem de er.
				

Annette Lyster-Clausen
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Aktivi
Etisk råds formand Jacob Birkler
på Højskolen

KOMSAMMEN-EFTERMIDDAGE

Tirsdag d. 8. marts har vi inviteret sognepræst i
Hedensted kirke Line Svendsen. Line er
kun godt 30 år og har dog valgt at trække
i kampuniform for at være feltpræst.
Denne eftermiddag vil hun fortælle om
feltpræstens opgaver, berettigelsen af de
danske tropper i Afganistan og vise os en
masse billeder.

D. 15. marts kl.
19.30 præsenterer
vi i samarbejde
med højskolen
et foredrag om
”DiagnoseDanmark”:
Jacob Birkler skriver
som oplæg: ”Det er blevet stadig sværere at leve som
sund og rask i Danmark. Hvor man før var sund, hvis
ikke man var syg, er sundhed blevet et mål i sig selv.
At være rask er også de færreste forundt nu hvor vi
bliver syge før vi er det gennem forebyggelse, test,
screeninger og andre velmenende tiltag. Med dette
oplæg fokuseres på de mange etiske implikationer
vi ser i diagnosedanmark og ikke mindst de mange
forskellige veje ind og ud af dette etiske landskab.”
Alle er hjertelig velkommen i foredragssalen på
Højskolen.

Tirsdag d. 12. april kommer Sognepræst Dorte Volck
Paulsen, Bredsten. Dorte har boet
mange steder, bl.a. i Bruxelles og har tæt
tilknytning til Sydslesvig. . Hun har ingen
hjemstavn, men er alligevel ikke rodløs,
da hun har rodfæste i historien; - den der
er blevet fortalt af levende mennesker,
hun har mødt på sin vej. ”Hvorfor er historie vigtig?” - at
leve historieløst er det samme som at være rodløs!” er
hendes påstand, som hun vil uddybe denne eftermiddag.
Komsammeneftermiddage er altid kl. 14.30 og i
præstegården.

BAbYSAlMESANG

LITTERATURkREDSEN I FORÅRET
I foråret mødes litteraturkredsen d. 28. april kl. 19.00
i præstegården. Hvis man er interesseret kan man
henvende sig til sognepræsten for at høre nærmere
om, hvad vi skal læse og hvordan man får fat i
bogen.

Opstart den 2. marts i Uldum kirke kl. 10.00.
Aldersgruppe 2-10 mdr. Ca. 45 min. pr. gang samt
efterfølgende the og kaffe i præstegården.
Ledes af musikpædagog Birgit-Sofia Kjær.
Tilmelding til sekretær Ida G. Pedersen: igp@km.dk
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iteter
TONEN SlÅS AN
De 9 påskelæsninger i Langskov Kirke.
Palmesøndag den 20. marts kl. 14.00 synger vi påsken
ind. Kirkens ad hoc-kor, kirkesangerne Charlotte Eriksen
og Anette Trautner medvirker. Teksterne, som bringer
os frem mod påske, læses af lægfolk. Vi skal synge
fællessalmer og lytte til soloer og musikstykker.
Påskemorgen
Blæseren Mikael Karlsson vil være med os ved
gudstjenesterne påskemorgen. Påskemorgen er årets
største kirkelige helligdag. Kristus er opstanden. Det
markerer vi ved først at lade Mikael spille solo udenfor
kirkerne og derefter akkompagnerer han til salmerne.
Mikael spiller til daglig i Prinsens Livregiment.

Leonard Cohen gudstjeneste
Den 80-årige canadiske poet og sanger er så populær som aldrig
før, hvilket ikke mindst skyldes hans eftertænksomme og kloge
tekster. Anette Trautner, Pojken Flensborg og Annette LysterClausen planlægger sammen denne anderledes gudstjeneste,
hvor orglet er erstattet med klaver og saxofon, og hvor
kirkesanger Anettte får lov til at fortolke sangene det bedste hun
har lært.
Gudstjenesten er i Uldum Kirke den 19. maj kl. 19.00.

Gudstjenesterne påskemorgen er kl. 10.30 i Uldum kirke
og kl. 9.00 i Langskov kirke.

PÅSkEVANDRING MED FORÅRETS
MINIkONFIRMANDER I LANGSkOV kIRkE

FRIlUFTSGUDSTJENESTE I KÆRET
2. pinsedag, d. 20. maj holder vi
friluftsgudstjeneste i Kæret. Vi
mødes ved fugletårnet. Det er
en fællesgudstjeneste for vores
sogne, Sindbjerg og Tørring
sogn. Gudstjenesten begynder kl. 19. Tag en klapstol med,
hvis du vil være sikker på at kunne sidde ned.
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D. 16. marts går
minikonfirmanderne gennem
påskens begivenheder. Vi vil
gerne invitere skolens SFO og
forældre til at se dette lille optrin
og efterfølgende byder vi på
kaffe og saft.

Del med verdens fattigste kvinder
Søndag d. 13. marts 2016 vil Uldum og Langskov sogne gerne sende så mange frivillige indsamlere
på gaden, at alle i sognet får mulighed for at give verdens fattigste kvinder en håndsrækning.
Dele-filosofien har vundet frem de seneste år. Ideen i deleøkonomien er at udnytte vores egne - og
hinandens - ressourcer på en gensidigt fordelagtig måde.
Tankegangen at ’dele med den fattige’ er meget ældre og står som en helt central grundpille i både
kristendommen og vores kultur. Vi finder den i de bibelske historier og i den gamle høstsang: ’Rev vi
marken let, det er gammel ret, fuglen og den fattige skal også være mæt.’
Derfor er overskriften for årets sogneindsamling: ”Del med verdens fattigste kvinder”. ”Hvis vi vil se
virkelig udvikling her i verden, skal vi investere i kvinderne”, siger Desmond Tutu, tidligere ærkebiskop
i Sydafrika.
Både Verdensbanken og FN giver ham ret:
•
Hvis kvinder får egen indtægt, stiger hele familiens uddannelses- og sundhedsniveau
•
Hvis kvinder får ret til at eje jord og optage lån på lige fod med mænd, vil landbruget i
udviklingslande kunne producere 20-30 procent mere
• Hvis kvinder får en uddannelse, har deres børn dobbelt så gode chancer for at overleve
• Hvis flere børn overlever, vælger mange kvinder og familier at få færre børn.
”Vi er med i Sogneindsamlingen, fordi det altid er en god og hyggelig dag, hvor vi, på tværs af generationer deler vores søndag med
mennesker, der virkelig har brug for hjælp. Vi hygger os både med turen med indsamlingsbøssen og de hjemmebagte boller samt
varm chokoladedrik efter indsamlingen”.
Meld dig som indsamler hos Niels Højsgaard på sms: 51 16 64 15 eller nielsuldum@tuknet.dk allerede nu og del din søndag med
verdens fattigste kvinder. Det nytter! Ved sidste års Landsindsamling blev der indsamlet 14 mio. kroner til kvinder i verdens fattigste
lande.

Kunne du tænke dig at ligge i en himmelseng i det indre København, at komme til en gudstjeneste med nyskrevne tekster og
nykomponeret musik, at tage dit barn eller barnebarn med til babysalmesang eller høre en nonne fortælle om klosterlivet eller noget
helt femte, så kom til København i Kristi Himmelfarts ferien fra den 5. til den 8. maj i år. København vil summe af liv, når den store
kirkelige festival ”Himmelske Dage”, løber af stablen.
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Kirkelig handlinger

Det var held i uheld
at noget af taget blæste af
Uldum kirketårn. Det gav mig
anledning til at komme til vejrs
og få set på både hullet i taget,
blyinddækningen på tårnet, og ikke
mindst vejrhanen som er fra 1883.
Den havde det bestemt ikke godt,
der var knækket nogle bolte i den,
så den havde åbnet sig så meget i
sammenføjningen, at den var i fare
for at styrte ned. Den kunne heller
ikke dreje rundt. Det var så heldigt, at Hornsyld VVS,
som skulle stå for reparationen af
taget også kunne reparere vejrhanen,
så den igen kan dreje rundt.
Udover at besigtige skaderne, kunne
jeg også nyde udsigten. Der er en flot
udsigt fra denne højde. Vi fik også
fjernet rågerederne fra trætoppen
over kapellet, når nu vi havde kranen
herude.
		
Thoralf Jensen

Uldum Kirke
Dåb/fremstilling:
22.11.2015
29.11.2015

31.01.2016

Dødsfald:
16.10.2015
11.11.2015
13.11.2015
02.12.2015
26.12.2015
28.12.2015
03.01.2016
27.01.2016
01.02.2016

Niels Peter Sørensen, Uldum
Mary Petrine Østergaard Husballe, 		
Uldum
Jørgen Laursen Vig, Uldum
Henrik Hansen, Uldum
Dave Jonas Madsen, Ølholm
Gerda Pedersen, Rask Mølle
Preben Christian Pedersen, Uldum
Villy Sørensen, Uldum
Jørgen H.B. Jensen, Uldum

Langskov Kirke

Forårsblomster

Vi har tradition for, at stedmoderblomsterne på Uldum og
Langskov kirkegårde bliver plantet inden påske, forudsat
omstændighederne tillader det.
For at få arbejdsopgaverne fordelt så bredt ud over året
som muligt, har vi valgt fremover at klippe hækkene inden
vi planter forårsblomster. Vi starter hækklipningen d.
07/03. og er efter planen klar til at plante i første halvdel
af april. Der har det jo så været påske, men ved at vente
til april, får vi frem for alt plantet nogle pænere og mere
robuste planter.
				
Mvh. graverne

Emma Bang Rasmussen, Uldum
Olivia Sofia Sølvsten Damkjær, 		
Uldum
Jonathan Haxhøg Christensen,
Haurum

Dåb/fremstilling:
08.11.2015
06.12.2015
03.01.2016
31.01.2016
07.02.2016

Lauge Eli Stubager, Ølholm
Mattheo Lincoln Larsen, Tørring
Frederik Pöckel Mikkelsen, Tørring
Alexander Tanggaard Schaadt,
Ølholm
Noah Henner Bang Pasgaard,
Ølholm
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Dødsfald:
01.09.2015

Elly Erna Knudsen, Uldum

ANGÅENDE FØDSLER,
VIELSER OG DØDSFALD
Vi henviser til Kirkeministeriets
hjemmeside www.km.dk eller
kontakt venligst kirkekontoret på
tlf. 75 6780 51

Gudstjenester
28-02-2016
Uldum
Langskov

3. s. i Fasten
fælles med Langskov
10.30 KK

01-05-2016
Uldum
Langskov

5. s. e. Påske
10.30
9.00 Langskov

06-03-2016
Uldum
Langskov

Midfaste
9.00 DB
fælles med Uldum

05-05-2016
Uldum
Langskov

Kristi Himmelfartsdag
10.30
9.00

13-03-2016
Uldum
Langskov

Mariæ Bebudelse
10.30 KK
fælles med Uldum

08-05-2016
Uldum
Langskov

6. s. e. Påske
9.00 MLW
se Uldum

20-03-2016
Uldum
Langskov

Palmesøndag
se Langskov
14.00 De 9 Påskelæsninger

15-05-2016
Uldum
Langskov

Pinsedag
9.00
10.30

24-03-2016
Uldum
Langskov

Skærtorsdag
19.00
se Uldum

16-05-2016
Uldum
Langskov

2. Pinsedag
19.00 i Kæret
se Uldum

25-03-2016
Uldum
Langskov

Langfredag
se Langskov
10.30

19-05-2016
		

Uldum
19.00 Leonard
Cohen gudstjeneste

27-03-2016
Uldum
Langskov

Påskedag
10.30
9.00

22-05-2016
Uldum
Langskov

Trinitatis
10.30 KK
9.00

03-04-2016
Uldum
Langskov

1. s. e. Påske
9.00
10.30 KK

29-05-2016
Uldum
Langskov

1. s. e. Trinitatis
se Langskov
19.00 aftensang

10-04-2016
Uldum
Langskov

2. s. e. Påske
9.00 DB
se Uldum

17-04-2016
Uldum
Langskov

3. s. e. Påske
19.00 aftensang KK
se Uldum

22-04-2016
Uldum

St. Bededag
10.00 Konfirmation

24-04-2016
Langskov

4. s. e. Påske
10.00 Konfirmation

DB: Dorte Buelund
MLW: Marie-Louise Lieberoth Wadum
KK: Kirkekaffe

INGEN BØR DØ ALENE.
Ældresagens lokalafdeling for Tørring Uldum har
etableret et tilbud om vågetjeneste, hvor en gruppe
håndplukkede frivillige døgnet rundt tilbyder
·- at skabe ro og tryghed omkring den døende
·- at trøste og berolige i den sidste levetid
·- at aflaste og støtte pårørende, som har påtaget sig
at være hos den døende
Tilbuddet gælder såvel borgere i eget hjem som
beboere på plejecentrene.
Der udarbejdes i fremtiden aftaler om vågetjeneste i
hele Tørring-Uldum området med såvel hjemmeplejen
som på plejecentrene. Der er foreløbig indgået aftale
med sygerplejerskerne på Møllebo

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.
GUDSTJENESTER PÅ
NEDERGÅRDEN
D. 17. marts
D. 14. april
D. 19. maj
Udgivet af menighedsrådet i
Uldum og Langskov
Red. Annette Lyster-Clausen

DEADLINE
For indlevering
af stof til næste
kirkeblad er den:
26. april 2016

