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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
Charlotte Eriksen
Tlf. 26 80 90 18
Anette Trautner
Tlf. 26 84 26 62

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
Kirkeværger
Else Margrethe Schmidt
Abildtoft 9, Ølholm, 7160 Tørring
tlf. 75 80 52 75
Thoralf Jensen
Bredgade 48 A, 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

Valgår
Til november er der valg til landets menighedsråd. Det er helt naturligt, at nogle medlemmer ønsker at træde ud, og at der således
skal nye til!
Rekrutteringen af nye medlemmer til menighedsrådet er nogle steder en vanskelig opgave. Det gælder for det meste for de helt små
sogne. For sogne af Uldum og Langskovs størrelse er det normalt
ikke det store problem.
Ved valget i 2012 lykkedes det imidlertid ikke på opstillingsmødet
at få en fuldtallig liste for Uldum sogn, og der måtte et opsøgende arbejde i gang fra det på aftenen til formålet nedsatte udvalg.
På den måde lykkedes det at få et fuldtalligt menighedsråd, som
tæller 5 personer fra Langskov sogn og 5 fra Uldum sogn. Hertil
kommer suppleanter.
Til det forestående valg er det selvfølgeligt ønskeligt at undgå en
lignende situation. Derfor vil jeg gerne opfordre interesserede til at
rette henvendelse til mig for at få yderligere information om arbejdet i menighedsrådet.
I øvrigt står samtlige menighedsrådsmedlemmer, inklusiv præsten,
til rådighed for information.
Jeg vil også gerne gøre opmærksom på vores facebookside, hvor
vi løbende lægger kampagnemateriale for valget.
Niels Højsgaard.
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Præstetanker
En gammel kirke i nye klæder.
Uldum kirke klæder om. Når man træder ind i kirken om et års tid, så vil man med det samme kunne
se, at der er sket noget.
De fleste kvinder kender lysten til et nyt snit, nye farver og et nyt udtryk. At skifte klæder signalerer
nemlig, at vi følger med tiden og at vi gerne vil tage os forfriskende og nye ud. Vel er det stadig den
gamle Annette, Bodil eller Else der gemmer sig inde bag de nye klæder, men en kvinde hvis liv og
historie der skal ses i lyset af nye tider og strømninger.
Kirken opfattes af mange som en gammel morlille i krinoline og med en svag duft af 4711. Intet
kunne være mere fejlagtigt. På mange måder har kirken fornyet sig og luftet ud over årene.
Evangeliet forklares og fortælles på mangfoldige måder og for alle aldersgrupper. Her bydes babyer,
minikonfirmander, konfirmander, unge, ældre og alskens interessegrupper indenfor. Her lyder nye
musikarter og her er en buket af foredrag, som vender nutidens menneskeliv. Men kirken er først
og fremmest et sted, hvor vi stædigt holder fast i, at sorg, angst, mismod, stress, tro, tvivl, glæde og
forundring tages alvorligt.
Vores nuværende alterbillede, ”Opstandelsen” af Carl Bloch, var virkelig sidste nye snit fra
København, da det blev opsat i kirken. Det har vakt beundring, opklaring og trøst hos mange
kirkegængere gennem tiden. Det var endda så populært, at børn i søndagsskolen fik glansbilleder
af det som en slags præmie for god opførsel.
Men snittet er blevet lidt for snævert til nye tider. Derfor skal kirken klædes om. I nye og
tidssvarende klæder. I klæder som på én gang afspejler vores tids historie og trækker tråde til
evigheden. For vi må ikke glemme, at der bag det nye smarte look er en ældgammel dame, som er
uforanderlig og holder stand lige meget hvilket tøj, vi giver hende på.
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Annette Lyster-Clausen.

Aktivi
SKT. HANs

ULDuM GADEMusIKFEsTIVAL

I ULDuM KIRKE OG PRÆsTEGÅRD D. 23. JuNI

D. 2. JuLI

Vi byder alle hjertelig velkommen til Skt.
Hans fest.
Vi begynder i kirken med gudstjeneste kl. 18,
hvor vores ”hus-jazzorkester”, bestående af
Pojken Flensborg (piano), Torben Bjørnskov
(kontrabas) og Hans Mydtskov (saxofon)
ledsager ord og fællessang.
Efter gudstjenesten er der fællesspisning
i præstegårdshaven, hvor det er muligt at
købe helstegt pattegris, pølser, salat og
drikkelse.
Bålet tændes ca. kl. 20.30. Årets båltaler
er rektor Johannes Grønager fra Tørring
gymnasium.
Til alle børn vil der være snobrødsdej, men
I skal selv huske at tage en snobrødspind
med!!

Program for kirken.
10.15 Smedenes Veterankor, Horsens
10.45 Michaut/Perkins, Holland/Kbh
11.30 Bless the day, Vejle
12.15 Svæv, Østjylland
13.00 Ivan Pedersen Trio
14.30 Stenderup Spillemændene
15.15 Villads & Valdemar, Berlin
16.00 Jens Ottosen, Herning
16.30 Gøglergudstjeneste
m/ Jørgen Lasgaard,
Pojken Flensborg, Kamp / Olesen og
forskellige gøglergrupper
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iteter
SOGNEuDFLuGT TIL VIBORG DOMKIRKE OG JENLE D. 4. sEPT

Bussen afgår fra Uldum kirke kl. 8.30 og fra Byparken i Ølholm kl. 8.45.
Vi skal til gudstjeneste i Viborg Domkirke, hvorefter vi får en rundvisning i kirken med Joachim Skovgaards
freskomalerier.
Fra domkirken går vi til ”Golf salonen”, hvor der serveres en frokostbuffet.
I anledning af Jeppe Aakjærs 150 års fødselsdag kører vi om eftermiddagen til
forfatterens kunstnerhjem i Jenle på Salling. Her hører vi både om kunstnerparret
Jeppe og Nanna, bliver vist rundt og får kaffe.
Vi er hjemme før aftensmad.
Prisen for turen er 250 kr. Man kan tilmelde sig til Annette Lyster-Clausen på
telefon 20971202.

ÅRETs KONFIRMANDER
ULDuM

LANGsKOV
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Uldum kirke står foran indvendig forandring
I ca. 2 år har menighedsrådet arbejdet med en ny
indretning af Uldum kirke.
Det har været vigtigt at skabe mere lys i kirken. Bag det
nuværende alterbillede er der et vindue mod øst, hvorfra
det indtrængende lys ikke kommer til sin ret. Ideen er,
at der som alterbillede opstilles et kunstværk i glas med
bibelske motiver, hvorigennem lyset kan skinne og stråle
ud i kirkerummet.
Da beslutningen om en ny altertavle blev taget,
nedsatte menighedsrådet et kunstudvalg, bestående af
medlemmer af menighedsrådet: Annette Lyster-Clausen,
Jette Sørensen, Aase Hansen og Leif Nielsen samt
2 personer fra Uldum/Tørring kunstforening, nemlig
Thyge Risvig og Birgit Liengaard. Udvalget fik til opgave
at finde den rigtige kunstner til at udføre alterbilledet.
Efter studieture til kunstnere i Danmark, Berlin og til det
østlige Sydsverige faldt valget på den svenske kunstner
Bertil Vallien.
Vallien er en erfaren kunstner på + 75 år og han har
lavet mangfoldige værker i glas, og er anerkendt i
Sverige såvel som i udlandet. Han har udstillet og
solgt sine værker i bl.a. Mexico og i USA. Vallien har
selvfølgelig også fremstillet kirkelige kunstværker,
bl.a. alterbilledet i Växjö Domkirke og i Brännkyrka i
Stockholm, ligesom han har lavet adskillige kirkelige

installationer i Tyskland.
Vallien udtaler: ”Glas kan ligne is, men det bliver skabt
gennem en dødbringende vulkansk varme, og i det
spændingsfelt mellem de to katastrofeformer, ekstrem
varme og ekstrem kulde, arbejder jeg”. Det har været
menighedsrådets udtrykkelige ønske, at der skal være
tale om et unikt kunstværk, således, at fremtidige
kunstkendere ikke kan sige, at: ” Det er så endnu et
eksempel på kunst i kirkerne fra starten af år 2000”.
Vallien har ikke udført kirkeudsmykning i Danmark,
så på den måde bliver Uldum kirkes alterbillede
enestående. Han har dog haft velanmeldte udstillinger
på Æbeltoft Glasmuseum ved flere lejligheder.
Samtidig med kunstværket udformes et nyt flytbart
knæfald. Det gør det muligt at skabe en
scene i koret til et større kor, orkester eller
teatergruppe. Selve alterbordet bliver en
ganske enkelt udformet granitplade på
ben i varmvalset stål. Der vil, udover det
naturlige lys fra det østvendte vindue, blive
etableret professionel lyssætning i koret,
som fremhæver kunstværket, også i døgnets
mørke timer.
De tolv apostelfigurer genplaceres i kirken.
Derudover skal alle kirkens vægge afrenses
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Kirkelig handlinger
Uldum Kirke
Dåb:
13.03.2016 Jens Egelund, Hornborg
03.04.2016 Alma Elneff Hansen, Uldum

ind til bæredygtigt lag. Væggene er på et tidspunkt malet
med et produkt, som ikke tillader den rigtige ånding/
diffusion til hulrummet mellem yder- og indervæg, hvilket
indebærer, at de senere behandlinger skaller af.
Projektet er godkendt af provsti, stift, nationalmuseum
og kgl. bygningsinspektør og menighedsrådet er i fuld
gang med at søge fonde til finansieringen.
I skrivende stund ser det ud til, at projektet kan
gennemføres i januar, februar og marts måneder 2017
og kirken vil i perioden være lukket. I lukningsperioden
vil der blive henvist til Langskov kirke, hvor alle kirkelige
handlinger vil foregå. Nærmere herom senere.

Dødsfald:

Niels Højsgaard

25.02.2016

Birthe Andersen, Rask Mølle

03.03.2016

Ove Petersen Østergaard, Uldum

11.03.2016

Asta Zita Rytter, Uldum

27.03.2016

Rasmus Olesen Jensen, Uldum

06.04.2016

Jane Hollerup Jensen, Uldum

Langskov Kirke
Dødsfald:
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26.02.2016

Søren Dalgaard Holm, Vejle

22.03.2016

Jørn Nielsen, Ølholm

21.04.2016

Svend Albert Kristensen, Ølholm

ANGÅENDE FØDSLER,
VIELSER OG DØDSFALD

Gudstjenester

Vi henviser til Kirkeministeriets
hjemmeside www.km.dk eller
kontakt venligst kirkekontoret på
tlf. 75 6780 51

5. juni
Uldum:
Langskov:

(Grundlovsdag)
10.30
9.00

14. august
Uldum:
Langskov:

(12. s. e. Trinitatis)
9.00
10.30

12. juni
Uldum:
Langskov

(3. s. e. Trinitatis)
se Langskov
10.30

21. august
Uldum:
Langskov:

(13. s. e. Trinitatis)
10.30
9.00

19. juni
Uldum:
Langskov:

(4. s. e. Trinitatis)
9.00 MLW
se Uldum

28. august
Uldum:
Langskov:

(14. s. e. Trinitatis)
9.00
10.30

23. juni
Uldum:
Langskov:

(Skt. Hans)
18.00 jazz gudstjeneste
se Uldum

4. september (15. s. e. Trinitatis)
Uldum:
sogneudflugt
Langskov:
sogneudflugt

26. juni
Uldum:
Langskov:

(5. s. e. Trinitatis)
se Langskov
10.30

MLW: Marie-Louise Lieberoth Wadum
HH : Henrik Højlund

2. juli
Uldum

16.00 Gøglergudstjeneste

3. juli
Uldum:
Langskov:

(6. s. e. Trinitatis)
10.30
se Uldum

10. juli
Uldum:
Langskov:

(7. s. e. Trinitatis)
se Langskov
9.00

17. juli
Uldum:
		
Langskov:
		

(8. s. e. Trinitatis)
Vi henviser til Hornborg kl.
10.30
Vi henviser til Hornborg kl.
10.30

24. juli
Uldum:
		
Langskov:

(9. s. e. Trinitatis)
19.00 (Aftengudstjeneste)
HH
se Uldum

31. juli
Uldum:
Langskov:

(10. s. e. Trinitatis)
se Langskov
9.00 MLW

7. august
Uldum:
Langskov:

(11. s. e. Trinitatis)
10.30 MLW
se Uldum

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. 16. juni
D. 18. august

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. Ældresagen
har indgået en samarbejdsaftale
med Hedensted Kommune,
og henvendelse sker gennem
hjemmeplejen eller personalet på
plejecentrene til koordinator for
vågetjenesten Jørgen Ewers på
tlf. 20866595

Udgivet af menighedsrådet i
Uldum og Langskov
Red. Annette Lyster-Clausen

DEADLINE
For indlevering
af stof til næste
kirkeblad er den:
2. august

