Velling Sogn

Gudstjenester

Dec. 2021 - Jan. Feb. 2022

				Højmark
5.
12.
19.
24.
25.
26.

Lem		
Velling
December							
2. adv.			
09.00 HB
10.30 HB
19.001 VL
3. adv.					17.002 HB
4. adv. 			
09.00 VL			
10.30 VL
Juleaften		 14.30 HB
16.00 HB
16.00 VL
Juledag			
09.00 HB
10.30 hB
10.30 VL
2. juledag				10.303 HB

1.
2.
9.
11.
16.
23.
30.

Januar				
Nytårsdag		 16.004 VL			14.304 VL
Hellig3KGs søndag			
10.30 VL
09.00 VL
1. s.e.H3KG		
10.30 HB
09.00 HB
10.30 VL
Gr. Forum nytårsmøde 19.00 LC
2. s.e.H3KG				
10.30 HB
09.00 HB
3. s.e.H3KG		
09.00 VL			
10.305 VL
4. s.e.H3KG		
10.30 HB
09.00 HB
16.006 VL7

6.
13.
20.
27.

Februar						
Sidste s.e.H3KG		
		
19.00 HB
Septuagesima		
10.30 HB
09.00 HB
10.308 VL9
Sexagesima		
09.00 VL			
10.30 VL
Fastelavn		
10.30 HB
09.00 HB

6.
13.

Marts						
1. s.i fasten
			
10.30 HB
2. s.i fasten		
10.30 HB
09.00 HB

09.00 HB
09.00 VL10

							HB = Hanne Byskov 		
							VL = Vivian Linnebjerg
							LC = Leise Christensen
1. Vellingkoret medvirker
2. Minikonf. pigernes luciaoptog
3. Sanggudstjeneste: Ønskersalmer
4. Efter gudstjenesten ønsker vi godt nytår med lidt sødt og bobler
5. Familegudstjeneste med deltagelse af friskolen
6. Kyndelmissegudstjeneste
7. Tillige i Ringkøbing kl. 10.30
8. Søndagssamtale i konfirmandstue
9. Tillige i Ringkøbing kl. 9.00
10. Konfirmander samler ind til Folkekirkens Nødhjælp

Mellem folk og kirke,
vol. 2 fortsættelse

Det er meget udbredt, at forældre overvejer, om barnet selv skal bestemme og
tage stilling til dåben. Det er forståeligt
nok, men det er på en måde også en
indbildning af, at vores valg er ”rene”. Forældre påvirker deres børn med alt, hvad
de gør i opdragelsen. Serverer den mad,
de mener er sund, læser bøger, de synes,
børnene skal kende som led i deres
dannelse, udsætter dem for holdninger
og værdier, som de (forældrene) selv har
med sig. Man vælger på børnenes vegne,
fordi det ikke er lige meget, hvad de præsenteres for. Ingen af de valg, vi træffer
er neutrale, heller ikke vores fravalg. Med
dåben åbnes for et rum af fortællinger,
kultur, historie, poesi, musik som hidrører menneskelivet fra vugge til grav. At
bære sit barn til døbefonten er give det
et fundament at stå på og sætte det ind
i en relation, det ikke kan falde ud af eller
behøver at præstere noget for at være i.

Lad det være sagt med det samme; præsten kan ikke meddele forældre dåb af
deres barn. Men vi kan sammen forsøge
at få greb om, hvad dåben betyder. I
folkekirken har vi to sakramenter (hellige
handlinger), det ene er dåben. Her indlemmes den døbte i Guds flok som hans
barn og i menigheden som medlem af det
kristne fællesskab. Ved trosbekendelsen
siges ”ja” til at være i relation til Gud. I det
menneskelige liv, vi har med hinanden, er
der grænser for, hvor langt vi kan gå med
og for hinanden, også vores børn. Det er
det vilkår, forfatter Cecilie Lind giver ord
og sprog i digtet ”Mit barn” (jf. sidste sognefolders klumme). Ved dåben beder vi
sammen med forældrene om, at andre vil
være med til at bære barnet gennem livet:
Fadderne, familie og venner og menigheden, men først og sidst Gud. Dertil giver
Gud løfte om evig troskab og følgeskab
Det hele samler sig om den nat, da Gud
indtil verdens ende – i alt, hvad vi menne- lod sin søn føde her på jorden for at gå
sker kan komme ud for.
ind i alt det menneskelige. Det er ikke
sket før eller siden, at Gud er blevet
menneske for at være os nær. Men det er
kristendommens monumentale budskab,
som vi snart kan fejre jul på.

Glædelig jul til alle!
/ Vivian
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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: Ann Vestergaard Holm,
Præstegårdsmarken 31, Velling.
Mail: Annvestergaard@gmail.com
Kasserer: Jørgen Ørskov, Heboltoft 68, Ringkøbing. Mail: Heboltoft68@hotmail.com
Sekretær: Jørgen Koldby Nielsen, Holmager
1, Lem. Mail: jokni@email.dk
Kirkeværge og kontaktperson: Inge-Lise
Kristensen, Velling Kirkeby 79, Velling.
Mail: ingelise.henning@gmail.com
Menigt medlem: Lillian Kristensen, Skraldhedevej 16, Velling. Mail: Lillian.gk@hotmail.com
Aktivitetsudvalg: Inge-Lise, Ann og Lillian

Kirkelige handlinger
Dåb: 12.09.21 (2 dåb), 10.10.21
Begravelse/bisættelse: 13.10.21

Fra Lokalrådet
Solhvervsmarkering
Vi markerer vintersolhverv d. 21. december kl. 17 ved Min Købmand. Medbring
egne fakler eller køb ved købmanden. Vi
går en 2 km tur ned langs fjorden, forbi
kirken og ender på byens legeplads,
hvor vi har bål, synger sammen og spiser
skoldhed suppe. Velling Lokalråd sælger
hjemmelavet suppe med flute til 25 kr.,
dertil kan vand og øl købes. Vejret er en
stor med-/modspiller den dag, men der
er nu noget magisk ved at have fakkeloptog med levende ild på årets korteste og
dermed mørkeste dag. Tilmelding ikke
nødvendigt. Vel mødt!
Vinterfest
Sæt kryds i kalenderen lørdag d. 29.
januar!! Lokalrådet holder i samarbejde
med repræsentanter fra VUIF’s sommertræf udvalg Vinterfest 2022! Vi har valgt
temaet Reunion – altså genforening! Vi
har savnet sommerens sommertræffester
og mener at en vinterfest skal være med
til at genforene Velling efter de sidste års
nedlukninger og strabadser. Vi ser frem til
et brag af en fest og åbner for billetsalget
efter nytår.
Få friske nyheder fra Velling Lokalråd i din
mail, ved at tilmelde dig nyhedsbrevet på
www.velling.eu. Vi er her for dig, så kontakt os med dine gode idéer, spørgsmål
eller forslag.

Orientering fra Menighedsrådet
Vild med vilje
Menighedsrådet har afholdt temadag om
kirkegården, hvor der blev kigget på diget,
det planlagte område for fællesplæne
med plade og lapidariet. I den forbindelse
har rådet besluttet at anlægge et stykke
såkaldt ”vild med vilje” i det grønne område, udenfor diget ned mod fjorden. Det
er altså ikke gravernes forglemmelse at
fjerne ukrudtet! Vi tror, det bliver flot.
Søndagssamtaler
Efter sommermødet og biskop Marianne
Gaardens foredrag om prædikenen som
en begivenhed, hvor tilhørerne er aktivt
med til at skabe mening i det hørte, er der
opstået en ide / efterspørgsel om lejlighed
til, at præst og menighed kan udveksle
opfattelse og erfaring af forkyndelsen.
Derfor præsenterer menighedsrådet to
søndagssamtaler med kirkekaffe henholdsvis den 13. februar og den 10. april kl.
10.30.

Præsten står for ordet, rådet for forplejningen. Det foregår i konfirmandstuen umiddelbart efter gudstjenesten. Alle kan være
med. Det kræver ikke anden forudsætning
end, at man deltager i den pågældende
søndagsgudstjeneste, og at man har lyst
til at dele ord og erfaring. Bemærk: Der er
hverken tale om Giro 413 ønskeprogram
eller kritisk Operation X. Det er SAM-taler!
Arv og gods, foredragsrække
I skrivende stund er foredragsrækken
2022 under planlæggelse. Datoer og
emner er desværre ikke på plads, men vi
håber, at kunne præsentere et program
med foredrag i uge 8, 13 og den 3. maj
under overskriften ”Arv & Gods”. Med
skyldig tak til tidligere sygehuspræst, Preben Kok, som kommer til Velling på den
sidstnævnte dato – ikke med skæld ud på
Gud, men måske til os …..

