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Corona, krise og kaos
(Hvordan vi holder høstgudstjeneste, 
reception, nadver og fernisering)

Vi lever desværre under det vilkår, at 
der findes noget sådan som Covid-19, i 
daglig tale kaldet Corona. Det bølger op 
og ned med smittetrykket. 4.etape af 
genåbningen den 8. august omfattede 
ikke kirken. Det betyder, at vi fortsat må 
rette os efter de gældende restriktioner, 
som efter diverse opmålinger tillader 18 
enkeltpersoner og 8 personer fra samme 
husstand til gudstjenesterne. Det går ok 
i det daglige. Men ved særlige lejlighe-
der, som for eksempel den foreståen-
de høstgudstjeneste og efterfølgende 
reception i forbindelse med vores kirke-
sangers 25 års jubilæum, kan vi være 
nødt til at fortrække til lokaliteter, hvor vi 
bedre kan boltre os. Derfor har vi valgt at 
flytte HØSTGUDSTJENESTEN kl.10.30 
og efterfølgende reception og brunch til 
Friskolen. 

Altergang/nadver
Det skal ikke være nogen hemmelighed, 
at situationen er en smule kaotisk på den 
kirkelige front. Regler 

    Højmark Lem  Velling 
 September       
6. 13. s.e.trin.  09.00  HB 10.30  HB 09.00  VL1 
13.  14. s.e.trin.    09.00  VL 10.302  VL  
20.  15. s.e.trin.  14.003 HB     
27. 16. s.e.trin.    10.30  VL 09.00  VL 

 Oktober    
4. 17. s.e.trin  10.30  HB 09.00  HB 09.00  VL1

11. 18. s.e.trin  09.00  HB 10.30  HB 16.00  VL 
18. 19. s.e.trin  09.00  VL   10.30  VL  
25. 20. s.e.trin  10.30  HB 09.00  HB  

 November      
1. Alle helgens dag   17.30  HB 19.00  HB 16.00  HB
8. 22. s.e.trin   09.00  HB 10.30  HB 
15. 23. s.e.trin     09.00  VL 10.30  VL
22.  Sidste s. i kirkeåret  10.30  HB 09.00  HB 09.00  VL1 
29. 1. s. i advent   09.00  HB 10.30  HB 10.30  VL

 December
6. 2. s. i advent    10.30  VL 19.004 VL 

       HB = Hanne Byskov    
       VL = Vivian Linnebjerg

1. Tillige i Ringk. kl. 10.30 
2. Høstgudstjeneste.  
    Efterfølgende reception og brunch på Friskolen i anled 
    ningen af Kirstine G Thomsens 25 års jubilæum 
3. Høstgudstjeneste og svampetur forinden 
4. Velling-koret medvirker

bliver tolket og tydet. Det gælder om at 
holde hovedet koldt og hjertet varmt. Det 
her går over, men der går noget tid endnu. 
Vi har nu fundet en holdbar løsning i for-
hold til afholdelse af altergang og udde-
ling af nadver på en sundhedsforsvarlig 
måde og med respekt for højtideligheden 
omkring sakramentet. Men vi venter 
lige lidt med det, indtil tallene i Ringkø-
bing-Skjern igen ser fine ud, og vi er på 
vej i den rigtige retning. Vi vil fra kirkens 
side gøre vores for ikke at udsætte nogen 
for unødig risiko for smittefare. 

Festgudstjeneste og fernisering
Da Danmark blev lukket ned i marts, og 
påskens gudstjenester blev aflyste, troe-
de vi, at der snart ville blive åbnet for fuldt 
blus igen, og når det skete, skulle det 
være med pomp og pragt. Derfor invitere-
de vi til festgudstjeneste, når det engang 
blev muligt. I den forbindelse satte vi også 
et kunsthåndværkprojekt i gang, hvor 
vi opfordrede ALLE til at kreere et værk, 
som skal indgå i en fernisering i forbindel-
se med denne snarligt forventede fest-
gudstjeneste. Der er mange kreative evner 
her i sognet, som kunne udfoldes rundt 
om i stuerne i den tid, hvor vi ikke kunne 
ses, og aftenerne måske blev lange. Selv 
gav jeg mig i kast med at spille lidt klaver. 
Det gik ikke så godt med det. Så prøve-
de jeg at strikke, og det var heller ikke 
lige nogen succes. Nu har jeg fundet 
min tråd på broderibølgen. 
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... fortsat fra side 1
Jeg er i gang med at brodere salmevers. 
Det går ikke for hurtigt. Derfor er det kær-
kommet, at menighedsrådet har besluttet 
at udsætte festgudstjenesten og fernise-
ringen til SKÆRTORSDAG 2021!
Og det er ikke en aprilsnar. 

Vi har i skrivende stund ikke udsigt til den 
helt store åbning af kirken. Vi ved ikke, 
hvornår det ændres, og vi kan ikke blive 
ved med at holde vejret. Der er noget fint 
symbolsk i, at vi indbyder til festgudstje-

neste og efterfølgende fernisering og frokost 
i Forsamlingshuset et år efter, at vi alle, hele 
verden, mistede fodfæste og fornemmelse 
af selvfølgelighed og sikkerhed. Forhåbent-
ligt har vi til den tid fået Coronaen så meget 
på afstand, at vi igen kan puste ud og ånde 
frit. Og hvilken befrielse, når den tid kom-
mer! Hvor Corona er en mexicansk øl, der 
skal nydes afkølet, og ikke en virus, der skal 
frygtes vildt. 

Gode hilsener fra
Vivian

... er en halv grå kvinde!  
Og det er ikk’ en gang løgn. 

Kirstine Gaarde Thomsen er indbegrebet af 
sangen i Velling kirke. Her har hun huseret 
i 25 år! Hun er i mere end én forstand 
gammel i gaarde; hun er den af os, der har 
vores daglige gang i og omkring kirke, som 
har været her længst og har mest gråligt 
skær. Og det er så sandelig ikke noget at 
kimse af eller at skamme sig over. 
Derfor vil menighedsrådet fejre Kirstines 
jubilæum!

SØNDAG DEN 13. SEP. KL. 10.30  
i friskolens gamle gymnastiksal

Vi starter med høstgudstjeneste ved 
præsten. Derefter afholder vi reception, 
hvor menighedsrådet er værter med en 
brunch og dertil hørende drikke.
Der er ikke tilmelding, det er gratis og alle 
er naturligvis velkommen.

Vil du være med til at skabe, præge og 
oppebære det kirkelige liv i Velling? 
Vil du have medindflydelse og benytte din 
stemmeret? 
Mød op til valgforsamling

TIRSDAG DEN 15. SEPTEMBER  
Kl. 19.00 i forsamlingshuset

Hvis du ikke får sognefolderen i post-
kassen hvert kvartal (sept., dec., marts, 
juni), bedes du kontakte Ellen Haubjerg: 
el.lundsgaard@gmail.com

Desuden lægges den også i et mindre 
oplag på Friskolen, Fjordvang, Højskolen, 
i Naturhuset, købmanden og kirken.

Hvis mennesker nedstammer fra aberne, 
og Gud skabte mennesket i sit billede, 
ligner Gud så en abe?
Genopstår vi og ligner os selv som 2 årig 
eller 53?
Hvad betyder det, at lade de små børn 
komme til Jesus?
Hvad skal vi gøre med det onde? Og 
Guds dom?
Hvorfor består bibelen af et gammelt og 
et nyt testamente?
Hvem var Paulus? 
Hvad er en lovreligion?
Er alt tilladt?
Hvad vil det sige at være grundtvigsk?

Alle disse spørgsmål og flere vil vi tage op 
i løbet af efteråret, når jeg over tre aftener 
holder teologi for lægfolk. 

Det er en indføring i kirke og kristendom, 
som flere har efterspurgt i årenes løb. Og 
så kommer vi også til at tale specifikt om, 
den grundtvigske teologi, sådan som den 
kommer til udtryk her i Velling sogn og 

kirke. Der er ikke tilmelding, alle er velkom-
men, og det forudsætter ikke forudgående 
kundskab. 

Det foregår i konfirmandstuen følgende 
aftener kl. 19.00-21.30:

Tirsdag den 29. sept.
Torsdag den 22. okt.
Tirsdag den 24. nov. 

/ Vivian


