Velling Sogn

Gudstjenester
				Højmark
3.
10.
17.
24.
31.

Lem		
Velling
Marts							
Fastelavn		
10.30 HB
09.00 HB
19.001 VL
1. s. i fasten		
09.00 HB
10.30 HB
2. s. i fasten		
10.30 HB
09.00 HB
10.30 VL
3. s. i fasten				
10.30 VL
09.00 VL
Midfaste		
10.30 HB
09.00 HB
10.30 VL

7.
14.
18.
19.
21.
22.
28.

April					
Mariæ Bebudelsesdag 19.00 HB
10.30 HB
Palmesøndag		
09.00 HB
10.302 HB
Skærtorsdag		
09.00 VL			
Langfredag				
10.30 HB
Påskedag		
09.00 HB
10.304 HB
2. Påskedag		
10.305 HB
1. s.e.påske				
09.00 VL

5.
12.
17.
19.
26.
30.

Maj							
2. s.e.påske		
10.30 HB
09.00 HB
Ingen6
3. s.e.påske		
09.00 HB
10.30 HB
10.307 VL
Bededag		
10.007 HB			
09.00 VL
4. s.e.påske 		
		
10.007 HB
5. s.e.påske		
10.30 HB
09.00 HB
10.30 VL
Kr. Himmelfartsdag			
10.30 VL
09.00 VL

2.
9.
10.

Juni
6. s.e.påske		
10.30 HB
19.008 HB
Pinsedag		
09.00 HB
10.30 HB
2. pinsedag				14.009 HB

09.00 HB
10.303 VL
10.30 VL
09.00 VL
10.30 VL
10.30 VL

09.00 HB
10.30 VL

							
HB = Hanne Byskov
Koncert med kammerkoret Gesta Danorum
1

							VL
= Vivian Linnebjerg
i forbindelse med gudstjenesten
2
Familiegudstjeneste. Børnekor medvirker
3
Bispevisitas. Efter gudtj. er der kirkekaffe i
forsamlingshuset med biskoppens deltagelse
4
Lemkorte medvirker
5
Ønsk salmer
6
Konfirmation i Rindum kirke
7
Konfirmation
8
Sanggudstj. tema: Aftenstemning - Lemkoret medvirker
9
Friluftsgudstj. på kirkegården i Lem

Marts - April - Maj
Men det er sandt, selvom det ikke er
hændt
Da jeg gik i gymnasiet, læste vi i engelsk
One Flew Over the Cuckoo’s Nest. Romanen med den danske titel Gøgereden
er filmatiseret med Jack Nicholson i hovedrollen som den voldtægtsdømte
Randle McMurphy, der lader sig indskrive på en psykiatrisk afdeling for at
slippe for fængslet. Historiens fortæller,
den store tavse indianer, indleder denne
sin fortælling, som han godt er klar over
vil forekomme læseren u-tro-lig, med
følgende ord: ”But it’s the Truth, even if it
didn’t happen” (jf. overskriften). Igennem
årene har den sætning fulgt mig, eller det
forholder sig nok nærmere omvendt. Og
måske er den i virkeligheden den vægtigste grund til, at jeg kom til at beskæftige
mig med teologi og kristendom.
Når jeg bliver spurgt, om jeg tror på alt,
hvad der står i Bibelen, så svarer jeg som
regel ”nej”, men det er ikke rigtigt. Jeg
tror netop! Ikke i den forstand at tingene
nødvendigvis er foregået som beskrevet
eller i det hele taget er hændt. Ikke sådan
en til en i hvert fald.

2019

Men jeg tror, at de bibelske fortællinger
indeholder en sandhed (eller en hel del
sandheder faktisk) om, hvad det vil sige
at være menneske og medmenneske på
godt og ondt.
Snart er det påske, og så får den på alle
tangenter med forræderi og svigt, angst,
ensomhed og lidelse for til sidst at ende
med korsfæstelse og død. Jesu lidelseshistorie er en historie om mismod og om
at miste, og det er barskt. Og så på tredje
dag opstanden fra de døde. Ingen så det
ske, ingen ved hvordan. Og alligevel vover
vi at gentage den historie hver gang, vi
mødes i kirken. For her handler det ikke
om empiriske sandheder og plausible
forklaringer. Påskens mysterium kan vi
ikke bemægtige os, men vi kan spejle
vores liv i fortællingerne om Faderen og
Sønnen. Vores liv kan til tider være ubærlig og ligeså kan vores død. Også vi kan,
som Jesus på korset, rammes af fortvivlelse og magtesløshed. Modet kan svigte
os, og vi kan forråde kærligheden.
Vil vi forstå evangeliet, og hvad det bibringer os, må vi indlade os på en række
antagelser om vores liv, som evangeliet
udtalt eller uudtalt bygger på. Først og
sidst dette, at vi ikke har livet fra os selv,
men fra en gavmild magt, som er større
end os. Vi fornemmer det, når vi måske
engang imellem tvivler på os selv og
egne kræfter, og det med rette.
fortsættes side 3...
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Menighedsrådet:
* Formand Olav Kristensen, Velling Kirkeby 		
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Lundsgaard Haubjerg, Velling Kirkeby 15, 		
Velling. Mail: el.lundsgaard@gmail.com
* Kirkeværge Lisbet Kirk, Velling Kirkeby 6,
Velling. Mail: lisbetkirk@yahoo.dk
* Kasserer Annette Jeppesen, Skraldhedevej 15, Velling. Mail: tanabyg@gmail.com
* Inge-Lise Kristensen, Velling Kirkeby 29,
Velling. Mail: ingelise.henning@gmail.com
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Der er følgende konfirmander:
* Andrea Maria Frydendahl
Jakobsen – Ringkøbing
* Anna Caroline Pilgaard – Stauning
* Astrid Würts Green – Velling
* Christian Vejgaard Næss-Schmidt
– Ringkøbing
* Dinah Zinikka Ellebye – No
* Frederik Bred Middelhede – Ringkøbing
* Freya Halkjær Bork-Larsen – Ringkøbing
* Frida Marie Halkjær – Ringkøbing
* Gustav Biehl Bruzelius – Ringkøbing
* Jens Arnbjerg Bækgaard – Velling
* Karen Engelund Mark Thomsen – Velling
* Karoline Stræde Noesgaard – Ringkøbing
* Katrine Vestergaard Andersen – Velling
* Ludvig Sommer – Ringkøbing
* Martin Arnbjerg Bækgaard – Velling
* Mathilde Søndergaard Lauridsen – Velling
* Signe Marie Hebsgaard Stampe – Dejbjerg
* Villy Secher Hansen – Ringkøbing

TOKSVIGFONDEN
Der kan søges om penge fra Toksvigfonden senest 1.april.
Der kan søges af både foreninger og
enkeltpersoner. Fonden støtter almene
formål med henblik på fællesskabet i
Velling. Dog har formål der tilgodeser den
ældre befolkningsgruppe fortrinsstilling.
Ansøgning sendes til:
Boi Nielsen, Tændpibe 1
Velling - 6950 Ringkøbing
tlf. 4041 3790, mail: troldholm@gmail.com

Men det er sandt, selvom det ikke er hændt
...fortsat fra side 1

Vi mennesker ødelægger igen og igen
livet for os selv og hinanden, også uden at
ville det. Da er det af allerstørste betydning, at noget sådan som tilgivelse kan
finde sted. Det hører også uvægerligt
med til det at være menneske, at vi kommer ud for at miste, os selv og hinanden.
Over for døden er håbet alt, hvad vi har at
holde os til. Til andre tider glemmer vi at
elske, ikke bare ven, men også fjende. Da
må vi høre det formanende krav om den

svære, men altid forpligtende næstekær
lighed. Over og under det hele ligger
Guds store fortælling om Hans u-tro-lige
uendelige og ubetingede kærlighed, som
den kommer til udtryk i Kristi liv og gerninger og ikke mindst død. Om de mange
bibelske historier vitterligt er hændt, ved
jeg ikke, men jeg ved, at de er sande. Jeg
ved, at det er sandt, at således elskede
Gud verden.
Forårshilsner til alle
Vivian

Nyt fra Menighedsrådet
Sidste år lagde vi grunden til en ny
tradition med en skærtorsdagsmiddag i
forsamlingshuset. Det var tanken, at der
skulle følges op på det i år, men da har
biskoppen meldt sin ankomst palmesøndag, indbydes menigheden til kirkekaffe
i bemeldte hus efter gudstjenesten, som
sognets præst forestår. Derfor har rådet
valgt ikke også at afholde skærtorsdagsmiddag, bortset fra at enhver er velkommen ved nadver (=middag (s)) bordet i
forbindelse med gudstjenesten kl. 10.30.
I år var det så tid til en ny foredragsrække,
som i skrivende stund endnu ikke er afsluttet. Men tre, forhåbentligt, spændende
foredrag med udgangspunkt i kunsten,
litteraturen og prædiken-genren
lakker mod enden. Det hele rundes af
med en koncert til gudstjenesten den
3.marts kl. 19.00. Det er med kammerkoret Gesta Danorum.
Af økonomiske og tidsmæssige årsager
afholder menighedsrådet ikke udflugt i

år, men vi vender stærkt tilbage på et
senere tidspunkt med både det ene og
det andet. Virkelysten er i hvert fald stor,
og der er trods alt mere at glædes end at
skuffes over.
PS. Hvis kirkegængerne har bemærket,
at organisten spiller mere dæmpet, eller
var man i kirke den dag tonerne lød falsk
og forvrængede, så skyldes det, at vi i
øjeblikket er ved at finde en løsning på,
at orglets lydniveau er målt til at overstige
den decibelværdi (80 dB(A), som ifølge
Arbejdstilsynets bekendtgørelser indebærer en risiko for høreskader. Orgelets
konstruktion gør, at lyden kanaliseres
direkte ud mod organisten, så der er en
udfordring, men der arbejdes på sagen.
Det skal nu ikke holde
nogen tilbage, hvad
salmesangen angår.
Så syng da Velling!
– af karsken bælg og
hjertets lyst.

