Velling Sogn

Gudstjenester

Dec.2020 - Jan. - Feb. 2021

				Højmark

Lem		
Velling
December							
6.
2. adv.					
10.30 VL
09.00 VL1
13.
3. adv.			
17.002 HB			09.00 HB
20.
4. adv.			
10.30 HB
09.00 HB
10.30 VL
24.
Juleaften		 14.003 HB
16.004 HB
10.305 VL
							
& 15.005 VL
25.
Juledag			
09.00 HB
10.30 HB
10.305 VL
							
& 15.005 VL
26.
2. Juledag				
10.30 HB
27.
Julesøndag		
10.30 VL			
16.00 VL
1.
3.
10.
17.
24.
31.

Januar				
Nytårsdag		 15.306 HB
17.006 HB
H3KG			
10.30 HB
09.00 HB
1. s.e.H3KG				
10.30 HB
2. s.e.H3KG		
09.00 VL			
Sidste s.e.H3KG		
09.00 HB
10.30 HB
Septuagesima				19.008 HB

7.
14.
21.

Februar						
Sexagesima		
10.30 HB
09.00 HB
Fastelavn		
09.309 HB
10.30 HB
10.30 VL
1. s.i fasten		
10.30 VL			
09.00 VL

15.00
10.30
09.00
10.30
09.00
16.00

VL
VL
HB
VL
VL7
VL

							HB = Hanne Byskov

							VL = Vivian Linnebjerg
1. Bemærk tidspunktet er ændret.
Velling Koret deltager ikke ved gudstj.
2. Familiegudstj. - minikonf.pigernes luciaoptog
3. Hallen i Højmark
4. Hallen i Lem
5. Tilmelding for reservation af pladser (se side 3)
6. Efterfølgende kransekage og bobler i våbenhuset.
7. Tillige i Ringkøbing kl. 10.30
8. Konfirmander medvirker
9. Efterfølgende fejring af kirkesangers 40 års jubilæum.
Husk tilmelding!

Engle daler ned i skjul
Det har i de seneste år været meget
populært med boglige julekalendere
for voksne. Jeg ved ikke, hvordan det
hænger sammen, men jeg tror, at forlaget Eksistensen opfordrer forskellige
kulturpersonligheder til at skrive, hvad
Jens Rosendal i 2013 kaldte for ”december-refleksioner”. Jørgen Carlsen
(formand for højskolesangbogsudvalget),
Margaret Lindhardt (hendes stemme kan
vi nok genkende fra radioen, særligt fra
programmet Danmark kort på P1), Sigurd
Barrett og sågar Peter AG, har bidraget
med historier fra ”menneskehavet”. Trods
varierende interessant indhold fra år til år,
læser jeg med stor forslugenhed forfatterens udgydelser om dette og hint, jo mest
om julen, og hvordan det kristne budskab
kommer til udtryk i vores tid og verden.
Det er altid spændende at se, hvordan
andre (end præster) fortolker evangeliet.
For eksempel parafraserer Jørgen Carlsen
englens budskab: ”Frygt ikke! Se jeg forkynder jer en stor glæde som skal være
for hele folket”, således:

”Det ganske specielle ved julebudskabet
er med andre ord, at det ikke er henvendt
en bestemt privilegeret gruppe af mennesker, men retter sig mod alle, der ønsker
at tage det til sig og få del i glæden”.
(Glædens fest, s.69)
Det er min understregning af ”ikke”, for
det er et kardinalpunkt i min egen teologi.
Julens budskab er ikke forbeholdt os de
velbjergede lykkelige, æbleskiveædende,
hyggehungrende danskere. Nej, det er for
HELE folket – også de bekymrede, modløse, sorgfulde og ængstelige. Hvorfor
skulle englen ellers sige: ”Frygt ikke!”, hvis
ikke det var fordi, der er andet og mere
på spil end nissehuer og pakkelege?
Juleglæden er større og mere, end det vi
kan se horisonterne for her på Decembervej. Og det er godt, at det er sådan,
for deraf følger, at vi har noget glædeligt
i vente. Noget vi ikke selv skal stå for,
skabe eller styre. Evangeliernes påstand
(ikke kun til jul) er, at vi, trods mange gode
intentioner og fine tiltag, simpelt hen ikke
selv formår at mobilisere den glæde, som
er for hele folket – alle uden undtagelse.
Jørgen Carlsen udlægger budskabet,
som lød julenat derude på marken for ca.
2000 år siden ved hjælp af en moderne
sang af Yoko Ono og John Lennon:
Happy Xmas (War is over) … if you really
want it.
Og det ved vi faktisk ikke, om vi vil; at
krigen er ovre, og vi slutter fred med hinanden, eller om vi er i stand til det, selvom
vi gør vores bedste og også fortæller
hinanden om det.
Fortsættes side 3

Velling Sogn
Folderen
udgives af Velling Menighedsråd
og udkommer 4 gange årligt.

Dåb: 11.10.2020
Begravelse/biættelse: 04.09.2020

Overfor al vores tvivl og tøven skinner
juleglæden igennem, den sande dybe
glæde, som vi ikke selv er kilde til: Fred til
mennesker med Guds velbehag.

Deadline
Den 15. februar 2020 - kun rubriktekster
Opsætning og Grafisk design
Anette Kirk Jepsen

Fra Lokalrådet
Kirkelig vejviser

Velling kirke er åben
alle dage fra kl. 8.00-16.00.

Sognepræst
Vivian Linnebjerg
Tlf. 97 32 16 18, Mail: vrl@km.dk
Træffes på telefon, mail eller i præstegården.
Mandag fri.
Graver
Maja O. Hansen
Tlf. 23 70 18 57, Mail: vellingkirke@mail.dk
Træffetid tirsdag-fredag kl. 9.00-15.00
Menighedsrådet:
Formand Olav Kristensen, Velling Kirkeby 		
2a, Velling. Mail: olk@city.dk
Næstformand og kontaktperson Ellen 		
Lundsgaard Haubjerg, Velling Kirkeby 15, 		
Velling. Mail: el.lundsgaard@gmail.com
Kirkeværge Inge-Lise Kristensen, Velling
Kirkeby 79, Velling, Mail: ingelise.henning@
gmail.com
Kasserer Jørgen Ørskov, Heboltoft 68, 6950
Ringkøbing Mail: Heboltoft68@hotmail.com
Sekretær: Jørgen Koldby Nielsen, Holmager
1, Lem, Mail: jokni@email.dk
Aktivitetsudvalg: Inge-Lise Kristensen og
Ann Vestergaard Holm, Præstegårdsmarken
31, Velling, Mail: annvestergaard@gmail.com

Fortsat fra side 1

So this is Xmas and what have you done?

Redaktion
Vivian Linnebjerg · vrl@km.dk

Oplag
750 stk.

Engle daler ned i skjul

Kirkelige handlinger

På opfordring fra de borgere der deltog
i Lokalrådets generalforsamling i august
måned, påminder Lokalrådet hermed om
at oprette en betaling på netbank til indbetaling af kontingent i januar 2021.
Vi foreslår at du f.eks. opretter en betaling, der gentager sig i 3, 5 eller 7 år. Som
betalende medlem af Lokalrådet har man
stemmeret ved generalforsamlingen i april.
Medlemsskabet koster 75 kr og er pr. person og 150 kr pr. husstand. Indbetalingen
skal ske til: 7650-2417991
Vi vil i samme ombæring påminde om, at
der er mulighed for, at man kan tilmelde
sig Lokalrådets nyhedsmail på
velling.eu, hvilket giver mulighed for at
holde sig opdateret og velinformeret.
Vi har bl.a. brugt mailen til at orientere
om aktiviteter i Velling kalenderen, og
desværre aflysninger heraf. Samt til at
orientere om de informationer Lokalrådet
modtager omkring de foreliggende planer
for Test Centret i Lem Kjær.
p.v.a Lokalrådet
Rikke Elgård Jørgensen

Jens Rosendal beskriver det så fint i sin
kalenderudgave den 7. december under
overskriften Vi når det ikke.
”Vi vil nå det hele, men det er afgørende at
huske, at julen ikke afhænger af os. Selv

om vi måske nok slider for at nå det hele,
og det er fint nok, så er det ikke os, der
finder det frem eller finder på det. Hvis der
sker det gode, vi venter på, så er det julen,
der finder os. Jeg tror faktisk, man kan
sige den kommer snarest, når vi holder
pause og hører efter. Så kan det være,
det daler ned. Og man fornemmer det”.
(December-refleksioner, s.19)
Engle daler ned i skjul.
Lad det være mit fromme ønske her
fra præstegården i år: At julefreden og
glæden finder os!
Vivian

Orientering fra Menighedsrådet
Valg og konstituering
Der blev afholdt (freds)valg den 15. sep.
2020. Rådet har konstitueret sig som
følger:
Formand: Olav Kristensen
Næstformand: Ellen Haubjerg
Kasserer: Jørgen Ørskov
Sekretær: Jørgen Koldby Nielsen
Kontaktperson: Ellen Haubjerg
Kirkeværge: Inge-Lise Kristensen
Aktivitetsudvalg: Inge-Lise Kristensen og
Ann Vestergaard
Øvrige medlemmer: Maja O. Hansen
(medarbejderrepræsentant) og Vivian Linnebjerg (præst)
Velling-koret og 2. søndag i advent
Det er i år desværre ikke muligt at afvikle
denne fine tradition med korets medvirken
ved gudstjenesten. Men de oplyser, at
de afholder julekoncert i Rådhushallen
mandag den 14. december kl. 19.30. Der
er gratis adgang og alle er velkommen.

Menighedsrådet ønsker kor og publikum
en god koncert.
Julegudstjenester
Pga. pladsbegrænsning i forbindelse med
afholdelse af gudstjenesterne i denne tid,
har Menighedsrådet besluttet at der skal
være to gudstjenester den 24. og den 25.
december henholdsvis kl. 10.30 & 15.00.
Tilmelding til graveren er nødvendigt senest
den 22.12 kl. 12 på Mob.nr. 23 70 18 57
(SMS eller opkald).
Oplys følgende:
• Navn + antal deltagere fra husstanden
familien
• Dato og klokkeslæt for den ønskede
gudstjeneste.
Ankomst senest 15 min. før. Derefter
frigives reserverede pladser til anden side.
Vær opmærksom på, at der ikke er hynder
på kirkebænkene – medbring evt. pude.

