Velling Sogn

Gudstjenester

Juni - juli - august 2020

				Højmark
1.
7.
13.
14.
21.
28.

Lem		
Velling
Juni							
2. pinsedag				14.001 HB
Trinitatis			09.00 VL			10.30 VL
Konfirmation						10.30 VL
1. s.e.trin		
10.30 HB
09.00 HB
10.30 VL
2. s.e.trin		
09.00 VL
10.302 HB
09.00 VL3
3. s.e.trin		
13.30 HB
09.00 HB

5.
12.
19.
26.

Juli				
4. s.e.trin				10.30 HB
5. s.e.trin		
10.30 HB
09.00 HB
6. s.e.trin		
09.00 VL			
7. s.e.trin				
10.30 VL

10.30 VL
09.00 VL

2.
9.
16.
23.
30.

August						
8. s.e.trin		
09.00 VL			
9. s.e.trin		
10.30 HB
09.00 HB
10. s.e.trin		
		
10.00 HB
11. s.e.trin		
10.30 HB
19.005 HB
12. s.e.trin		
09.00 VL			

10.30 VL
14.004
09.00 VL
10.305 VL
10.30 VL

6.

September
13. s.e.trin		

09.00 HB

10.30 HB

09.00 HB

09.00 VL

							HB = Hanne Byskov

							VL = Vivian Linnebjerg

1. Sanggudstjeneste
2. I teltet i Anlægget
3. I Ringkøbing kl. 10.30
4. Efterfølgende sommermøde i præstegårdshaven
eller i Forsamlingshuset
5. Efterfølgende konfirmandindskrivning

Det forsømte forår
””For en del år siden døde en ældre mand
på Østerbro efter at have spist et maltbolsje”.

sømt med terperi og eksamensangst har
forplantet sig i de nu voksne midaldrende
mænd, der lever på behørig og skræmt
afstand af livet.

Så for den, så ved vi godt, hvor i litteraturhistorien vi befinder os: Hans Scherfigs
lille undselige, men nådesløst ætsende
roman Det forsømte forår. Måske vi ligefrem ser for os lektor Blomme i skikkelse
af en sadistisk og kolerisk spillende Frits
Helmut. Omdrejningspunktet er Metropolitanskolen, der er kendt for et højt akademisk fagligt niveau. Elever med eksamen
her fra ender som regel med at beklæde
betydelige velansete embeder. Men vejen
dertil har sin pris, for på Metropolitanskolen praktiseres magtanvendelse, frygtindgydelse og korporlig afstraffelse. Det er
den sorte skole, så det forslår, og det er
de fleste lærere sådan set enige om, men
lektor Blomme er den værste.

Det forsømte forår – det er et fremragende udtryk for det, der kunne have
været, men aldrig blev. Det indestængte,
grundene kan være så mange, i skarp
kontrast til det, der springer ud og flyder
over. Forår er som regel forbundet med
at komme ud og i overført betydning at
få luft under vingerne og suge lyset til os,
især her i norden, hvor vinteren kan være
lang, dagene korte og vinden bidende
kold. Intuitivt ved vi godt, hvad et forsømt
forår er, selv hvis vi er så heldige at været
gået fænomenet ram forbi.

En varm sommerdag mødes 19 unge
mænd. De fejrer deres 25 års studenterjubilæum, og det ser ud til, at de fleste
såmænd har klaret sig udmærket i tilværelsen, men det forår de gennem deres
skoletid hvert år har for-

Nu er vi så alle sammen ramte. Kalenderen skriver forår, men der er forsamlingsforbud, afstandtagen og aflysninger
på stribe. Corona-krisen kalder vi det.
En verdensomspændende sundheds-,
økonomisk-, menneskelig og alt muligt
andet krise, som påvirker os alle i større
eller mindre grad. De fleste af os kommer
formentligt og forhåbentligt ud på den
anden side af krisen uden varige mén, og
ikke som ”forkrøblede og forkerte kinesiske misfostre, der er opdrættet i krukker
og vaser”, som Scherfig beskriver dimittenderne fra Metropolitanskolen, der
mødes 25 år senere.
...fortsættes side 2
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Det forsømte forår
... fortsat fra side 1
Men nogle rammes hårdt af Corona-krisen – på deres levebrød, andre på deres
psykiske og sociale velbefindende, nogle
af forladthed og andre igen af eksistentiel
meningsløshed og opgivelse i al almindelighed. Det må vi være forberedte på. Måske rammes vi også selv. Eller vi kender
nogen. Det nytter ikke noget, at vi lader
som om tab og fortvivlelse, modløshed,
forladthed og ensomhed ikke findes. Vi
må turde tale om og tage livtag med det
alt sammen. Det er ikke let. Men et godt
sted at gå hen er til gustjeneste i kirken,
når det hele åbner igen. Her får vi sprog
for det, vi ikke kan tale om, og som truer
med at skille os ad. Her handler det om,
hvad det vil sige at være menneske – højt
under medbør og dybt i sorgen. Intet er
for stort eller for småt til at blive bragt ind
i den kristne sammenhæng. Noget skal
måske proportioneres. Fint nok. Men det
skal råbes fra tagene og synges i hjemmene, hvad vi har at holde os til, når alt
kommer til alt: Håbet og hinanden.
Jeg ved ikke, hvad vi kan eller skal lære af
en krise som denne, jeg ved bare, at det
bliver godt igen. Påskeevangeliet forkynder det, og det har vi lov til at tro på.
Gud i vold!
Og alle gode hilsener her fra,
Vivian

Hvor længe skal vi være bekymrede i sindet?
(Salmernes bog 13,3)
”Jeg øjner en kyst, og snart bliver det
lyst” *
Uddeling af sognefolderen:
Da Friskolen er i sin vorden med at starte
op og tilpasses de nye forhold oven på
krisen, er det uvist om sognefolderen
bliver husstandsomdelt denne gang.
Hvis ikke det er tilfældet, vil den blive lagt
frem til (selv)afhentning på skolerne, i
Naturhuset, butikken og kirken.
Festgudstjeneste og fernisering:
Det kirkelige er så småt i gang. Og det
skal forstås i bogstavelig forstand – det
er på lavt blus, med en hel del begrænsninger og stadig med nogle usikkerhedsmomenter. Retningslinjerne er dog
klare: 4 kvm pr. person, 1 meters afstand
eller 2, hvis der skal synges, og det skal
der i Velling! Det betyder, at vi i Velling kan
holde gudstjenester for 18 kirkegængere.
Dertil kommer at 8 bænke er beregnet
til par fra samme husstand, altså i alt 26
personer, forudsat, at deriblandt er 8 par.
Det er lidt omstændeligt, men sådan må
det nødvendigvis være. Det går jo nok.
Men det betyder, at vi på nuværende tidspunkt ikke kan slå dørene op til festgudstjeneste og fernisering, som vi har annonceret. Hold øjne og ører åbne, for den
tid kommer, hvor det igen bliver muligt
at samles i hobetal og give orgelbrus og
salmesang fuld skrue. Imens vi venter,
kan I fortsat arbejde på jeres kunsthåndværksprojekt, som vi opfordrede til i
påsken. Og I kan endnu nå at fremstille et
værk, der skal med på kirkeudstillingen,
som vi altså åbner med en fernisering, så
snart det bliver muligt.

Konfirmation:
Den 13.6 kl. 10.30.
På grund af de førnævnte begrænsninger
af antallet af tilladte kirkegængere, vil vi
sørge for stemning uden for på kirkegården. Alle er velkommen. Vi håber, at sognets beboere vil kigge forbi og at være
med til at fejre årets 14 konfirmander med
flag og sang.
Sommermøde:
Den 9.8 kl. 14.00 (om muligt).
Vores helt egen forfatter, *Stine Pilgaard,
sætter Velling på dagsordenen i romanen
”Meter i sekundet”, der netop er udkommet og har fået mange rosende ord og
anmeldelser. Det er noget særligt, at vi
har en dygtig og Danmarkskendt forfatter
iblandt os, så vi er glade for at præsentere Stine som dette års foredragsholder.
Hun vil fortælle om forfatterskabet og
skriveriet. Forhåbentligt starter vi med
gudstjeneste i kirken og fortsætte i
præstegårdshaven, men hvis der stadig
er begrænsning af kirkegængerantallet,
springer vi gudstjenesten over og går direkte til sommermødet. I tilfælde af dårligt
vejr rykker vi i Forsamlingshuset.
Entre: 75 kr. og alle er velkommen.
Orienteringsmøde:
Den 18.8 kl. 19.00
Formandsberetning, økonomisk situation
og præstens poignetter – kom og hør,
hvordan det står til. Der vil også være
orintering om det forestående MR-valg.
Der er valgforsamling den 15.9., hvor
opstilling og valg foregår. Et afstemningsvalg kan forekomme efterfølgende, hvis
der indleveres en liste med kandidater og
stillere. Ellers er det de opstillede og valgte den 15.9., der udgør rådet de næste
to år.

