Velling Sogn

Gudstjenester
				Højmark

Lem		

Sep. - Okt. - Nov. 2022

Velling

4.
11.
18.
25.

September							
12.s.e.trin				09.00 VL
19.00 1VL
13.s.e.trin		
10.30 HB
09.00 HB
14.s.e.trin				10.30 2HB
09.003 HB
15.s.trin			
10.30 HB
		
09.00 HB

2.
9.
16.
23.
30.

Oktober				
16.s.e.trin				09.00 GI
10.30
17.s.e.trin		
09.00 HB
10.30 HB		
18.s.e.trin		
10.30 HB
09.00 HB
10.30
19.s.e.trin		
09.00 GI			
10.30
20.s.e.trin		
09.00 HB
10.30 HB
09.00

GI4
GI
GI1

6.
13.
20.
27.

November						
Alle Helgens dag
17.30 HB
19.00 HB
16.00
23.s.e.trin		
		
10.30 GI
09.00
Sidste s. i kirkeåret
09.00 GI			
10.30
1. søndag i advent
10.305 HB
09.005 HB
10.30

HB
GI
GI
GI

4.

December						
2. søndag i advent
09.00 HB
10.30 HB
19.006 GI

HB = Hanne Byskov 				
VL = Vivian Linnebjerg
GI = Gitte Ishøy

1. Tillige i Ringkøbing kl. 10.30
2. Høstgudstjeneste
3. Høstgudstjeneste med efterfølgende kirkekaffe
og rundstykker i forsamlingshuset
4. Tillige i Ringkøbing kl. 09.00
5. Kor medvirker
6. Vellingkoret medvirker

GI

end, det kun varede to sekunder, jeg tror,
at vi vil huske den episode tydeligere end
selve præstationen. Der vil komme nye
Jeg følger normalvis ikke med i verdens
og andre, måske hurtigere, vindere med
største cykelløb, end ikke da Bjarne Riis tiden, men her er en mand, der ikke vil
iførte sig den gule trøje. Men det gjorde
være en, der efterlader sit medmenneske
jeg så i år eller det vil sige, jeg genså det i grøften, selvom det er hans rival. I grunklip, som hele (cykel)verdenen talte om;
den formulerer Jonas Vingegaard, sikkert
da Pogacar væltede af cyklen et kort se- uden at vide det, den såkaldte gyldne
kund for derefter at fortsætte, og englen regel fra bjergprædikenen: ”Alt, hvad I vil,
Vingegaard (som han blev udråbt) så sig at mennesker skal gøre mod jer, det skal
tilbage og ventede på rivalen. Efterfølgen- I gøre mod dem” (Matt. 7,12). Der er der
de udtalte danskeren sig til TV2 Sport:
mange veje udenom denne etiske grund”Det er ikke sportsligt at køre, når han
regel, men de fleste er varmluft om, at vi
styrter. Sådan gider jeg ikke at være, og jo er forskellige og derfor vil noget forskelderfor venter jeg på ham. Det håber jeg
ligt, vi ikke kan overføre på de andre. Men
også, han vil gøre, hvis det sker for mig, som svar dertil må jeg citere titlen på en
og det tror jeg også”.
interviewbog med og om Thure Lindhardt:
Misforstå mig ikke – jeg anerkender fuldt Vi ved jo godt, hvordan det er at være
ud, at det er en kæmpe sportslig præmenneske. Matthæus-evangeliet handler
station, Jonas Vingegaard har begået!
ikke om alle mulige eventuelle individuelle
Jeg tænker bare, at det øjeblik, da han
behov, men netop om det fællesvilkår at
med den lille men kæmpe betydningsful- være menneske, og det er vi aldrig uden
de gestus rækker hånden ud som for at også at være medmenneske.
signalere ”er du ok?”, og den anden tager
imod med et ”tak” - det billede af de to, Tour de France-analogien er nærliggende:
der cykler med hinanden i hænderne om Menneskelivet indebærer stigninger og
fald, styrt, modstand og kamp. Det kræver tour de force at komme igennem, og
koster blod, sved og tårer. Til tider også
doping i form af f.eks. Netflix, Matadormix, Ben & Jerrys is. Eet er sikkert,
alene klarer vi den ikke.
Tour de force - med Peter Pedal og
manden med den gule føretrøje
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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

Dåb: 12.06, 07.08, 14.08

...Fortsat fra side 1

Vielse: 13.08

Det er en sandhed, som er fristende
at glemme, når bølgerne går højt, og vi
gerne vil vinde. Men det faldt Vingegaard
altså ikke for i kampens hede, og sådan

Begravelse/biættelse: 30.06, 30.07

Velling Forsamlingshus
Pr. 1. august er Helle Jensen tiltrådt som
ny forpagter af forsamlingshuset.
Vi ønsker hende hjerteligt velkommen og
håber, I vil tage godt imod hende.
Helle kan kontaktes på:
Tlf.: 49406049
Mail: vellingforsamlingshus@gmail.com
Bestyrelsen

Velling Seniorklub
Efterårsprogram i Seniorklubben:

06.09.22: Stolegymnastik på friskolen v.
Kirsten Pedersen
Menighedsrådet:
20.09.22: Udflugt - Himmerige, Fjaltring
Formand Olav Kristensen, Velling Kirkeby 		 og Hornvarefabrikken Bøvlingbjerg.
2a, Velling. Mail: olk@city.dk
Pris: 260,Næstformand Ann Vestergaard Holm,
04.10.22: Helge Meyer, Nødhjælpsture til
Præstegårdsmarken 31, Velling.
Balkan 1991-2005
Mail: annvestergaard@gmail.com
18.10.22: Elsebeth og Ole Arnbark,
Kirkeværge og kontaktperson Inge-Lise
grågæssene. Et musikalsk foredrag.
Kristensen, Velling Kirkeby 79, Velling,
01.11.22: Anita Nørby Kristensen - om
Mail: ingelise.henning@gmail.com
Kasserer Jørgen Ørskov, Heboltoft 68, 6950
vandreture i udlandet
Ringkøbing Mail: Heboltoft68@hotmail.com
15.11.22: Birgitte Grünn, vi synger samSekretær: Jørgen Koldby Nielsen, Holmager 1, men
Lem, Mail: jokni@email.dk
29.11.22: Magrethe Koch, foredrag
Menigt medlem: Lillian Kristensen, Skraldhede08.12.22: Julefrokost i Højmark
vej 16, Velling. Mail: lillian.gk@hotmail.com

Tour de force

Kirkelige handlinger

et menneske, vil de fleste af os gerne
være, men det falder os måske ikke så
nært i vores levede liv. Derved er han gjort
af heltestof, og det er fuldt ud berettiget
med et Viva Vingegaard.
/ Vivian

Orientering fra menighedsrådet
Menighedsrådsvalg
Der afholdes valgforsamling den 20. september 2022 kl. 19.00 i Velling Forsamlingshus.
Personer, der ønsker at opstille som kandidater eller stedfortræder på valgforsamlingen, skal være medlem af folkekirken,
have bopæl i sognet (eller løse sognebånd), og være optaget på valglisten
senest den 1. september 2022.
Valgperioden er for 2 år.
Der skal vælges 5 personer til menighedsrådet samt 2 stedfortrædere.
2 nuværende medlemmer af rådet har
meddelt, at de ikke genopstiller.
Valget foregår ved først en skriftlig forslagsrunde. De, som bliver foreslået, skal
ved deres underskrift tilkendegive, at de
er villige til at modtage valg. Herefter er
der en skriftlig afstemningsrunde, hvor de
som har fået flest stemmer er valgte.
Der kan udløses afstemningsvalg (hvor
alle folekirkemedlemmer inviteres til at
afgive deres stemme), hvis et folkekirkemedlem indleverer en kandidatliste senest
4 uger efter valgforsamlingen dvs. senest
den 18. oktober 2022. Kandidatlisten skal
indleveres til valgbestyrelsen.

Lys på kirken
Menighedsrådet har valgt at slukke for
natbelysning på kirken. Det sker for at
nedsætte strømforbruget og spare på
ud-gifterne til EL, da det er en tung udgiftspost. Ud over EL til belysning bruges
der også EL til opvarmning af både kirke
og graverhus. Da vores indtægter ikke er
steget, er det nødvendig at spare, hvor
det gør mindst ondt. Derfor dette tiltag
indtil videre. Hvorledes og i hvor stor
omfang kirken skal belyses fremover, er
endnu ikke fastlagt. Det vil blive drøftet i
menighedsrådet.
Salmevers efter trosbekendelsen
Fremover synges salme 321 v.4 efter
trosbekendelsen

