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Vonge kirke

Øster Nykirke kirke

Efter LUTHERROSEN
Vi har i Øster Nykirke og Vonge Kirker valgt at lade reformationsfejringen være et
gennemgående tema i alle vore foredrag og i næsten alle vore koncerter. Tirsdag den
21. februar blev så den første koncert i rækken afviklet. 43 tilhørere fik en koncertoplevelse i særklasse i Øster Nykirke Kirke. En meget spændende og levende indførelse
i Lutherrosens symbolik, som blev sat i musik af et program bestående af overvejende
ny musik, komponeret gennem de seneste 60-70 år. Vi har modtaget nedenstående
anmeldelse:

Pianist Kamilla Sørensen (t.v.) og mezzosopran Merete Laursen (t.h.).

Jeg vil så gerne dele, men kan Himmelsk ro og Himmelsk lyd omsættes i ord?
Lige nu hjemkommet efter koncerten LUTHERROSEN i Øster Nykirke kirke.
Går nærmest søvngængeragtigt hen og sætter mig ved PC-en. Fyldt til overflod af
himmelsk lyd og himmelsk ro. For stor en gave at beholde for sig selv. Vidunderlig
sang. Vidunderligt spil. En nænsom og helt unik enhed mellem instrumentet og stemmen.
Fortsætter på side 17
2.

Og en helt unik respektfuldhed hos de to kunstnere for det tema, de formidlede. I
luthersk ånd gav koncerten mere end sig selv. Lyd smeltede sammen med stilhed og
guddommeligt nærvær i det smukke kirkerum.
Gud, kærligheden og kunsten er så meget større end vi små mennesker.
En stor tak til de to kunstnere, mezzosopran Merete Laursen og pianist Kamilla Sørensen, og til Inge Hermann, der arrangerede koncerten. I bragte os alle nærmere
denne enhed.
KK

Nye medlemmer i menighedsrådet
Mia Redsted Jørgensen
Jeg er 31 år og bor på Torphøjvej i Kollemorten, sammen med
Palle og vores tre børn på seks, tre og knap et år.
Jeg er lige nu på barsel, men starter igen til august som administrativ medarbejder i en daginstitution.
Menighedsrådsvalget i efteråret gik min næse forbi, men ved
suppleringsvalget fik jeg muligheden for at stille op - og som
eneste fremmødte til opstillingsmødet fik jeg pr. 15. marts 2017
plads i menighedsrådet.
Jeg har ikke nogle store planer om at skulle være med til at forny folkekirken med
sprælske idéer, men derimod et ydmygt ønske om at være med til at vedligeholde
vores kirker. Både som fysiske kirker, men også at være tro mod kirkens traditioner
og kunne tilbyde kirkens tilgængelighed til både flittige kirkegængere og kulturkristne.
Vi har selv været meget glade for at deltage i babysalmesang og ønsker at sådanne
aktiviteter kan komme andre til glæde fremover.
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2. Pinsedag: Friluftsgudstjeneste i Thyregod
Den 5. juni kl. 14:00 er der Friluftsgudstjeneste i Thyregod. Gudstjenesten bliver holdt
på Hastrup Skovlegeplads.
Som i de foregående år er det præster og menigheder fra Give, Farre, Vorslunde, Ringive, Langelund, Lindeballe, Thyregod, Vester samt Øster Nykirke og Vonge sogne
der går sammen om en fælles gudstjeneste i det fri med forhåbentlig dejligt vejr og
masser af sang og godt fællesskab.
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Sogneudflugt den 22. juni 2017 til Silkeborg kanten
Årets tur går til Silkeborg kanten.
Der vil være opsamling i Kollemorten kl. 08.45 ved ”Kollemortenhus”
samt i Vonge kl. 09.00 ved ”Sandalsplads. ”
Derfra går turen ad Margueritruten omkring Mossø for at ankomme til
Øm Kloster, hvor vi skal i munkenes fodspor og opleve en guidet tur
rundt i udstillingen ”Bed og arbejd. ”
Kl. ca. 12.20 ankommer vi til den betagne gamle pramdrager kro, ”Svostrup kro”, som holder
stilen fra ”dengang farfar var ung”. Her vil de have frokost klar til os, kl. 12.30. (Hér betaler
man selv for drikkevarer!)
Kl. 13.30 køres videre til Klosterlund museum og naturcenter, hvor temaet er:
”fra jægerstenalder, livet på en boplads, – til kartoffeltyskerne”. Hér vil vi også få en guide til
at fortælle om udstillingen.
Kl. 15.30 vil der blive serveret eftermiddagskaffe på Pårup kro.
På hjemturen køres ad Hørbylunde Bakke, hvor Kaj Munks mindesten står, -der vil være et lille
stop med mulighed for at se mindestedet.
Forventet hjemkomst ca. kl. 17.30.
Prisen for dagens arrangement med bus, guidede ture, frokost og eftermiddagskaffe:
250,-kr. pr. pers.
Vi, i menighedsrådet, glæder os både til turen og til hyggeligt samvær med alle,
der har mulighed for at deltage denne dag!
SU. Senest d.09.06.2017.
Tilmelding til:
Hanne T.Ø. Frederiksen, Vonge.
Ruth Krag Nielsen, Vonge.
Tlf: 22 51 42 28
Tlf: 35 11 76 23
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Gudstjeneste, skovtur og fællesspisning
Øster Nykirke – Vonge menighedsråd har for nylig ansøgt biskoppen om tilladelse til
én gang i kvartalet at holde en hverdagsgudstjeneste som erstatning for den kommende søndags højmesse. Denne tilladelse har vi nu fået som en forsøgsordning i to
år, hvor vi kan afprøve forskellige gudstjenesteformer.
Den første hverdagsgudstjeneste bliver således onsdag d. 28. juni kl. 17:00 i Øster
Nykirke kirke. Efter en kort fyraftensgudstjeneste tager vi på en guidet skovtur rundt
langs præstegårdsjorden, hvor menighedsrådsformand Karl Holger Kristensen vil fortælle. Vi slutter aftenen af ved kirken med fællesspisning i det grønne.

Dåb om lørdagen
Som noget helt nyt tilbyder vi nu hér i sognet dåbsgudstjeneste fire lørdage om året.
Dette er en kortere og ikke mindst mere børnevenlig gudstjeneste, der udelukkende
har dåben i fokus. Hvilken kirke, der benyttes til gudstjenesten, besluttes af
sognepræsten fra gang til gang.
De næste dåbsgudstjeneste afholdes:
lørdag d. 19. august 2017
lørdag d. 11. november 2017
Udover de planlagte lørdagsdåb er der
selvfølgelig altid mulighed for dåb under
søndagens gudstjenester!
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Kor opstart efter sommerferien
Kirkekoret havde forårskoncert den 18. maj, hvorefter de gik på sommerferie. Vi påbegynder ny korsæson torsdag den 31. august. Vi øver alle torsdage kl. 19.30 – 21.30 i
præstegårdens konfirmandstue. Koret tæller 25 sangere fordelt på sopran, alt og bas.
For at fastholde rutinerede sangere og for at tiltrække nye kræfter har vi oprettet et
vokalensemble, der er en integreret del af kirkekoret. Ensemblet arbejder med mere
krævende korsatser. Det forventes således, at korsangerne i ensemblet kan arbejde
med satserne derhjemme, og det er en stor fordel, hvis de kan noder. Vokalensemblet
øver op til koncerter torsdag aftener kl. 21.30 – 22.15.

Begge kor ledes af organist Inge Hermann, hos hvem man er velkommen til at henvende sig for yderligere oplysninger enten på mail: mail@ingehermann.dk eller telefonisk: 21633946.
Nye sangere er særdeles velkomne i forbindelse med opstart af ny sæson
efter sommerferien!
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Billetsalg Kammerkoret GOCK
Onsdag den 7. juni kl. 19.30 er der koncert med Kammerkoret GOCK i Vonge Kirke.
Der er forsalg af billetter à 100 kr. fra mandag den 8. maj. Billetter kan købes hos købmændene i Vonge og Kollemorten samt i Give Boghandel. Desuden kan man også
henvende sig hos graver Tina Kiær og organist Inge Hermann med henblik på køb af
billetter. Endelig sælges der billetter i våbenhuset Vonge Kirke på selve koncertdagen
fra kl. 18.30.

Kammerkoret GOCK kommer fra Grindsted og er et klassisk a cappella kor med omkring 25 medlemmer, der synger et bredt repertoire strækkende sig fra middelalder- og
renæssancemusik til nyere værker af samtidige komponister.
Koret har givet mange koncerter forskellige steder i Danmark, og hvert andet år arrangeres en koncertrejse til udlandet. Koret ledes af Peter Vogel, der er uddannet i
musikvidenskab på Århus Universitet og desuden har studeret direktion hos adskillige
danske dirigenter.
Koret sammensætter et spændende program i anledning af reformationsfejringen.

7

Ska' det virkelig være så fint?
Vi går nu bryllupssæsonen i møde – med prinsessedrømme, økonomiske spekulationer og store forventninger. Og det er måske netop også en af grundene til, at
jeg ofte møder par, som fortæller, at de simpelthen valgte et rådhusbryllup, fordi
de ikke havde råd til et kirkebryllup… Det er selvfølgelig helt i orden at vælge at
blive viet på rådhuset, men hvis det er for at spare penge, så sku' jeg hilse og sige,
at det koster altså ikke en krone at blive viet hverken i Øster Nykirke eller Vonge
kirker – og de eneste krav er: tilknytning til kirkerne, samt at mindst den ene af de
to skal være medlem af Folkekirken.
Jovist, jeg forstår da godt, hvad de mener, brudekjole til kr. 10.000, limousine til
kr. 4.000, kuvertpris til kr. 700, ringe til kr. 5000 osv. osv. - et bryllupsbudget på kr.
50.000 hører sikkert til i den billigere ende, hvis vi først begynder at regne det hele
sammen. Og mange - sjovt nok især mænd - anfører samtidig, at de altså ikke bryder dem om at være midtpunktet på den måde, med forventninger om gommens
tale og alt, hvad der ellers er af festtraditioner.
Men hvem er det lige, der har bestemt, at dét nødvendigvis skal være niveauet…
Er det bryllupsmesserne og bryllupsmagasinerne, der skal diktere os, hvordan et
rigtigt kirkebryllup skal være...?
I kirken stiller vi absolut ingen krav til hverken påklædning, transportmiddel, menu
eller andre ydre former. Det eneste der kræves er et ”ja” og et håndslag og to vidner. Og det kan altså ikke understreges tit nok, at hér i vores kirker vier præsten
alle - uden skelen til om det sker i gummistøvler eller laksko.
Kirken og præsten stiller altså ingen som
helst krav om finhed. For i kirken er det ikke
det, vi ejer, har og kommer med, det handler
om: I kirken er det nemlig os, der modtager
alt for intet af den Gud, hvis velsignelse vi må
tage med os ind i det daglige liv med hinanden, dér hvor alt langtfra altid er så fint og
flot og fejlfrit som bryllupsindustrien gerne vil
bilde os ind, at det skal være på den store
dag. For den dagsorden lever de jo af at sælge, det er bare ikke det, et ægteskab
lever af, når det bliver hverdag. For i kirken og i ægteskabet er det fine ikke det
8

ydre, men derimod det indre; den kærlighed som er parat til både at bære med og
bære over når det gælder.
Derfor er det fineste og største også fuldstændig uafhængigt af gummistøvler eller
laksko, det fineste er løftet om, at Gud har set os, som dem vi er inderst inde, vi er gennemskuet og set - men vel at mærke set med kærlighed. Og det er velsignelsens inderste hemmelighed, som alle brudepar ganske gratis sendes ud af kirken med for at
leve af, slide på og lade sig inspirere af i medgang og modgang til døden dem skiller.
Så velkommen i kirken, det koster ikke en krone!

Præstens ferie:
Studieuge i uge 27
Sommerferie i uge 28+29+30
Uge 27 + 28 varetages embedet af Gitte Bærentsen Lorentzen fra
Thyregod-Vester: tlf.: 7573 4022 eller E-mail: GBLO@km.dk
Uge 29 + 30 varetages af provstiets andre præster. Uopsættelige henvendelser
kan rettes til provst Lilian Tyrsted på tlf.: 5154 7488
Henvendelser vedr. personregistrering kan rettes til Give kirkekontor på
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tlf.: 7573 1009
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Øster Nykirke kirke

Begravede / bisatte:
28.01.2017
02.02.2017

Døbte:

29.01.2017
12.02.2017
09.04.2017

Valdemar Benjamin Gadeberg
Mike Asbøg Nielsen
Morten Dahl Brødbæk

Vonge kirke

Døbte:

25.02.2017
25.02.2017

Oliver Jensen Horn
Lia Krintel Poulsen

Begravede / bisatte:
25.02.2017
16.03.2017

Niels Erik Lundfold,Tørring kirke
Johnny Grundt Hansen,Skibet kirke
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Rita Jensen
Ketty Graungaard

Sognepræst
Diana Elisa Rasmussen
Springbankevej 10.
Kollemorten, 7323 Give
Telefon: 75 80 32 30
Mobil: 23 25 49 48
E-mail:DER@km.dk

Menighedsrådsformand :
Karl-Holger Kristensen
tlf. 75 80 36 58 / 20 66 37 51
E-mail:k-hk@live.dk
Graver :
Tina Kiær - tlf. 75 80 31 38
E-mail:graver-kontoret@mail.dk
Organist :
Inge Hermann - tlf. 21 63 39 46
E-mail: mail@ingehermann.dk
Kirkesanger :
Caroline Christensen
Kirkesanger :
Esther Liboriussen
Kirkesanger :
Lars Petersen
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Dato:
25/5
28/5
4/6
5/6

GUDSTJENESTE
Helligdagens
navn:
Kr. himmelfarts
dag
6. s. e. påske
Pinsedag
2. Pinsedag

11/6
18/6
25/6
28/6

Trinitatis søndag
1. s. e. trin.
2. s. e. trin.

2/7

3. s. e. trin.

9/7
16/7
23/7

4. s. e. trin.
5. s. e. trin.
6. s. e. trin.

30/7
6/8
13/8
20/8
27/8

7. s. e. trin.
8. s. e. trin.
9. s. e. trin.
10. s. e. trin.
11. s. e. trin.

Øster Nykirke

Vonge

11:00 v/GBL
9:30 v/GBL
11:00
14:00 Friluftsgudstjeneste
i Thyregod
9:30
11:00 v/GBL

9:30
14:00 Friluftsgudstjeneste i Thyregod
11:00
9:30

* 17:00 Gudstjeneste,
skovtur og fællesspisning
**Henviser til Thyregod kirke **Henviser til Thyregod
kirke
9:30 v/GBL
11:00 v/GBL + nadver
***Henviser til Vester
***Henviser til Vester
kirke
kirke
9:30 v/ Mogens Jensen
9:30/DER
9:30
11:00
11:00
9:30
9:30 v/GBL

* Se omtale inde i kirkebladet
** Grundet hverdagsgudstjeneste d. 28/6 henviser vi denne søndag til højmessen i
Thyregod kirke kl.
9:30 ved Gitte B. Lorentzen
*** Grundet ferie henviser vi denne søndag til højmessen i Vester kirke kl. 9:30 ved
Mogens Jensen
Hvis intet andet er anført, forestås gudstjenesten af sognepræst Diana Elisa Rasmussen
GBL → Gitte Bærentsen Lorentzen fra Thyregod-Vester
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