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Mellem folk og kirke, vol. 1
Folkekirken er som dens benævnelse 
også antyder, folkets kirke. I Grundlovens 
§ 4 står der, at den evangelisk-lutherske 
kirke er Den danske Folkekirke og under-
støttes som sådan af staten. 
Folkekirkens officielle struktur har Dron-
ningen og Folketinget som øverste 
myndighed. Derudover er der 10 stifter 
med hver deres biskopper, provstier 
med provster, pastorater med sogne og 
dertilhørende præster og menighedsråd. 
I denne pyramideform styres og drives 
folkekirken. 

Folket = medlemmerne betaler kirkeskat 
og har derved ret til kirkelige handlinger 
i udgangspunktet i deres bopælssogn. 
De har også mulighed for at stille op til 
menighedsrådet og dermed være med 
til at vælge præst, når det er aktuelt og i 
det hele taget have medindflydelse på det 
kirkelige liv, som spænder vidt fra plan-
lægning af budgetter, ansættelsesforhold 
og aktiviteter. Enhver har ret til at deltage 
i gudstjenesterne og de øvrige aktiviteter 
menighedsrådet indbyder til.

    Højmark Lem  Velling 

 Juni       
6. 1.s.e.trin  10.30  HB 09.00  HB 09.001 VL 
                 & 11.001 VL 
13.  2.s.e.trin    09.00  VL 10.30   VL  
19.  Konfirmation  10.00  HB    
20. 3.s.trin     10.001 HB   10.30  VL 
27. 4.s.e.trin  09.00  HB 10.30  HB

 Juli    
4. 5.s.e.trin    10.30   HB 09.00  HB
11. 6.s.e.trin  10.302 HB 09.00  HB 
18. 7.s.e.trin  10.30  VL   09.00  VL  
25. 8.s.e.trin    19.00  HB 10.003 VL

 August      
1. 9.s.e.trin   09.00  VL   10.30  VL 
8. 10.s.e.trin   09.00  HB 10.30  HB 09.00  VL4 
15. 11.s.e.trin   19.005 HB 10.30  HB 09.00  VL4

22. 12.s.e.trin   10.30  VL   14.006 MG 
29. 13.s.e.trin     09.00  VL 10.305 VL 

HB = Hanne Byskov     
VL = Vivian Linnebjerg 
MG = Marianne Gaarden, Biskop over Lolland Falsters Stift

1.  Konfirmation 
2.  Efterfølgende 40 års jubilæum og afsked for kirkesangeren 
3. Direkte transmission fra Velling kirke til DR’s radiogudstjeneste 
4. Tillige i Ringkøbing kl. 10.30 
5. Konfirmandindskrivning 
6. Sommermøde startende med gudstjeneste ved  
    biskob Marianne Garden. Efterfølgende sommermøde i  
    præstegårdshaven eller forsamlingshuset.  
    Foredrag også ved biskoppen.

Jeg har snart været kaldet præst i embe-
det i Velling i 10 år. På den relative korte 
tid forekommer det mig, at udviklingen 
er gået stærk. Det har jeg det seneste år 
gjort mig nogle tanker om, som jeg vil ud-
folde i de næste numre. Jeg starter med 
det mest nærværende og daglige, nem-
lig gudstjenesten, eller rettere kunsten 
at prædike – hvis det overhovedet kan 
kaldes en kunst.

Marianne Gaarden, inden hun blev 
biskop over Lolland Falster stift, har i et 
ph.d.-projekt undersøgt, hvordan me-
nigheden hører prædikenen og oplever 
gudstjenesten. 
Hun skriver, at prædikenen er en begi-
venhed, hvor tilhørerne er aktivt med til at 
skabe mening i det hørte. Præsten kan 
ikke styre, hvordan kirkegængerne forstår 
prædikenen. De overtager ikke bare 
prædikantens forståelse og udlægning af 
teksten. De er selv aktive medskabere af 
den mening, de hører i evangeliet og præ-
dikenen. Denne udvikling: At forkyndelsen 
handler om at skabe mening i det hørte, 
er identisk med moderne kommunika- 
tionsteori, der gør op med forestilling- 
en om, at kommunikation er en passiv 
overtagelse af budskabet, som på sin 

vis er den tradition, jeg er opdraget i 
(tilbage i 2004), hvor fokus primært var 
rettet mod afsenderkommunikationen 

– hvad der bliver sagt, og ikke mod 
modtagerkommunikationen – hvad der 

bliver hørt.
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Sommertræf 

Orientering fra 
Menighedsrådet

Konfirmander 2021

Dåb: 02.05.2021 og 09.05.2021
Begravelse/biættelse: 27.03.2021

Vi har grundet Covid-19 situationen og 
restriktionerne aflyst Sommertræf i år, men 
Fodboldudvalget arrangerer en mindre 
fodboldturnering for nogle af holdene 
lørdag den 12. juni.

Vi glæder os til et brag af et Sommertræf 
i 2022.

VUIF 
Bestyrelsen

Næste menighedsrådsmøde: 
19.8 kl.12.30-15.30

Sommermøde den 22. august:
Vi starter med gudstjeneste i kirken  
kl. 14.00 v/ biskop Marianne Gaarden.
Derefter fortsætter vi i præstegårdshaven 
med kaffe / kage og foredrag også ved 
biskoppen. 
I tilfælde af dårligt vejr flyttes i forsamlings-
huset.

Entre: 75 kr.
Alle er velkommen

Konfirmation i Velling Kirke
Søndag den 6. juni kl. 9.00:
Frida Tang Andersen – Velling
Nynne Lindberg Galsgaard – Velling
Kasper Korsholm – No
Signe Aarup Kristensen – Velling
Arthur Høyer Næstholdt - Velling
Sarah Marie Østertoft Olsen – Ringkøbing
Josefine Kræmmer Overby – Ringkøbing
Nico Siggard Taylor – Ringkøbing

Fortsat fra side 1

Meningen gemmer sig ikke i det papir, 
prædikenen er skrevet på. Den bliver til 
i et dynamisk samspil mellem tilhører, 
prædikant og evangelium. Udover, at det 
sådan set er indlysende, tror jeg også, at 
det forhold at vi i det hele taget er be-
gyndt at interessere os for, hvad menig-
heden (brugerne og den enkelte) måtte 
mene og tænke, er en del af den udvik-
ling, som ikke bare folkekirken er 

under (pres af) i disse år. Det er ikke altid 
let at være mellem folk og kirke. Men dette 
samspil er af positiv karakter og interes-
sant at beskæftige sig med.

Derfor har vi inviteret Marianne Gaarden 
til årets sommermøde den 22. august (se 
nærmere omtale).

Lad os tale om det frit, lære hvor vi står…
/ Vivian

Søndag den 6. juni kl. 11.00:
Malthe G. Glüsing – Ringkøbing
Lukas Vestergård Kristensen – Ringkøbing
Laurids D. Lindquist – Ringkøbing
Ida Volder Møller – Velling
Maximilien Pugflod Lamar – Velling
Marie Louise Nielsen – Velling
Nanna Vejgaard Næss-Schmidt – Ringkøbing
Kirstine Engelund Mark Thomsen – Velling 


