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Understed kirke byder velkommen til de vilde blomsters dag.  Vi 
tager forskud på dagen, som oprindelig er sidste søndag i juni.  
Vi vil samles ved kirken hvor vi vil høre om, hvad personale 
går og pusler med til dagligt. Vi har fået Lars som er vores leve-
randør af blomster til kirkegaarden og Bo til at fortælle lidt om 
forskellige blomster. Vi håber på sommer, sol og godt humør. Ar-
rangementet er gratis og alle er hjertelig velkommen. Vi glæder 
os til at se jer.

Program

•  Velkomst og en dejlig sommersang i det fri
•  Personale fortæller lidt om det ”vilde” liv, 
   det at arbejde ved en kirke
•  Lars fra Sæby Planteskole fortæller om blomster til kirken
•  Bo Storm fortæller om de vilde blomster i diget
•  Afslutning med sang kaffe og kage i det fri

DE ”VILDE” BLOMSTERS DAG ved Understed kirke 
torsdag den 24. juni 2021 kl. 15.00-ca. 16.30



Datoer på 
konfirmationerne
i Volstrup kirke:

Privatskolen i Sæby 
lørdag den 11. september 

kl. 10.00

Specialklassen på Sæbygårdskolen 
lørdag den 18. september 

kl. 10.00

Det dufter lysegrønt af græs
Det dufter lysegrønt af græs og vinden 
kysser klit og næs. Ved stranden har ens 
udsyn en egen begrænsning. Nede i højde 
med badehåndklædet udfyldes horisonten 
helt af marehalmen, stenene og sandet. 
Man forsvinder for sig selv i denne ver-
den af varme og bølger, der gæstfrit huser 
én, mens solen går sin gang.  
Set med troens øje mødes hav, jord og 
himmel. Vandet bor ganske vist i havet, 
men det fastholdes ikke i det, for hvis jeg 
løfter blikket til himlen, hvor et netværk 
af genskin danser, må jeg indrømme, at 
vandet når til himlen, eller i det mindste 
udfolder sit levende og aktive væsen 
derop.  
Hvornår var jeg sidst her? I kærligheden, 
i de mest overstrømmende øjeblikke af 
mit liv. Da jeg stod med armene om min 

elskede, og vi holdt fast om hinanden 
uden at sige et ord. Da vi lå sammen i 
solen og først rejste os for at gå hjem 
efter dagens og solens brand. Da vi talte 
om alle ting i sommernattens drømmende 
skær, mens byen gik til ro uden om os. 
Værn om kærligheden, som du værner 
om stenen, du engang samlede op på 
stranden. Vær modtagelig for kærlighe-
den! Som vi ikke forføjer over Gud, for-
føjer vi ej heller over al god og fuldkom-
men gave oven fra, vi kan højest være 
åbne. Vi forføjer ikke over kærligheden: 
you fall in love. 
Selv må man også snart herfra, havets 
tien gør lidt efter lidt én opmærksom 
på det. Drømmen om tropenat opløses i 
strandens kulde. Solen og dagens brand 
er forbi. Huden gemmer på dens minde, 

da man endeligt får rejst sig og forlader 
denne verden. Men stjernen sidder så højt 
på himlen, uagtet den set i havet synes 
at sidde så langt nede under jorden. Gud 
gjorde alting smukt i sin tid; også evighe-
den lagde han i menneskenes hjerte. Det 
evige er det herskende, som ikke vil have 
sin tid, men vil gøre tiden til sin. I forhold 
til det evige kommer der vel ingen tid, 
da et menneske er vokset fra det, eller 
er blevet ældre – end det evige. Kun den 
ugudeliges liv skal være som sneglen, der 
smelter, idet den går. Kom, Jesus, snart, 
og gør det klart: den morgenstund, du 
kommer, da gryr en evig sommer. 
God sommer.

Peter Falck Sørensen

PRÆSTEKLUMMEN

Nyt fra Kirke højskolen
Sæbyegnens Kirkehøjskole indkalder til ordinær general-
forsamling 

TIRSDAG DEN 15. JUNI 2021 KL. 19.00  

i Mariehuset, Strandgade 13, 9300 Sæby  
med følgende

DAGSORDEN.
1. Valg af dirigent.
2.  Formanden aflægger beretning om Kirkehøjskolens virksomhed i det forløbne år.
3.  Kassereren fremlægger det reviderede regnskab til godkendelse.
4.  Kassereren fremlægger budget for det kommende år.
5.  Indkomne forslag. Forslag skal være bestyrelsen i hænde senest 10 dage før generalforsamlingen.
6.  Valg af bestyrelsesmedlemmer og 2 suppleanter.  På valg er – udpeget af menighedsrådene - Finn Jonasson (Sæby 

menighedsråd) og Kirsten Fuglsang (gl. Volstrup menighedsråd). På valg er endvidere Else Nejsum Thomsen.
7.  Valg af 2 revisorer og 1 revisorsuppleant.
8. Eventuelt.

Bestyrelsen



Kommende arrangementer...
Ud i det blå med Onsdagscafeen
Hvor: Nellemanns Have
Hvornår: Onsdag den 2. juni kl. 10.00

For at fejre vi må samles igen.
Vi mødes i Nellemans have, hvor der er Hyggeligt samvær.
Vi skal have kaffe og rundstykker og se på haven.

Kreativ eftermiddage
Hvor: Volstrup Graverbolig
Hvornår: Mandage i ulige uger kl. 14.00-16.00

Vi mødes og laver gevinster, ting der kan sælges til vores 
kirke/spejdermarked.
Bare kig forbi, der er altid kaffe og hyggeligt samvær.

Gud og Grill
Hvor:  Karup Borgerhus
Hvornår: Søndag den 29. august kl. 10.30

Friluftsgudstjeneste i Karup Borgerhus, Krættrupvej 7.
I tilfælde af dårligt vejr rykker vi indenfor i huset.
Af hensyn til forplejning skal er der tilmelding til Solveig på 
telefon 24 89 49 07

Kalender:
Onsdag den 2. juni kl. 10.00: 
Ud i det blå
Mandag den 7. juni  
kl. 14.00-16.00: 
Kreativ eftermiddag mht. kirke/spejder-
marked
Tirsdag den 8. juni kl. 19.00: 
Menighedsrådsmøde i Volstrup 
Graverbolig.
Mandag den 21. juni  
kl. 14.00-16.00: 
Kreativ eftermiddag mht. kirke/spejder-
marked

Søndag den 27. juni:
Friluftsgudstjeneste i Anlægget i 
Syvsten.
Søndag den 11. juli kl. 19.30: 
Koncert, Vendsyssel Festival
Mandag den 2. august  
kl. 14.00-16.00: 
Kreativ eftermiddag mht. kirke/spejder-
marked
Søndag den 8. august kl. 16.00: 
Koncert, Vendsyssel Festival

Tirsdag den 10. august kl. 19.00: 
Menighedsrådsmøde i Understed 
Menighedshus.
Mandag den 16. august  
kl. 14.00-16.00: 
Kreativ eftermiddag mht. kirke/spejder-
marked
Søndag den 29. august kl. 10.30: 
Gud og Grill
Mandag den 30. august  
kl. 14.00-16.00: 
Kreativ eftermiddag mht. kirke/spejder-
marked



Temaet for de to sommerkoncerter, der 
finder sted i juli og august måned som 
en del af Vendsyssel Festival, bliver i 
år vores fine klaver i Volstrup kirke. 
Klaveret vil komme til at indgå i forskel-
lige sammenhænge, og da klaveret har 
sin faste plads i Volstrup kirke, vil begge 
sommerens koncerter blive afholdt dér. 
Det kan anbefales at tage Vendsyssel 
Festivals brochure med hjem fra kirken 
eller fra biblioteket, den er gratis og man 
kan læse alt om sommerens koncerter 
rundt om i Vendsyssel, også om de to 
koncerter i Volstrup kirke.

Søndag d. 11. juli kl. 19.30 får vi fint 
besøg fra England. Den internationalt 
kendte klarinetspiller og dirigent Steve 
Dummer giver koncert sammen med pia-
nisten Yoko Ono. Ved denne koncert 
bliver klaveret altså sat sammen med 
klarinetten i værker af bl.a. Brahms, hvis 
2 sonater for klarinet og klaver bliver 
betragtet som det allerbedste for disse 
to instrumenter. Det bliver Sonate nr. 2 
i Es-dur, man kan høre, et lyrisk værk, 
som passer klarinettens karaktér perfekt. 
Endvidere kan man høre den engelske, 
men her i Danmark boende, kompo-
nist Timothy Baxters fine værk Triptych. 
Dertil andre spændende, mindre værker. 
Kammermusik i topklasse er i vente.

Søndag d. 8. august kl. 16.00 bliver 
vores klaver så sat sammen med en violin 
og en cello, når den danske klavertrio Trio 
Ismena spiller i Volstrup kirke. Denne 
instrumentkombination er den næstmest 
udbredte inden for klassisk kammermu-
sik, kun overgået af strygekvartetten. Vi 
skal ved Trio Ismenas koncert høre noget 
så sjældent som en klavertrio skrevet af 
en kvinde, nemlig Fanny Mendelssohn, 
der var storesøster til den mere berømte 
Felix Mendelssohn. Hun skrev dejlig, 
romantisk musik af stor intensitet. Også 
ved denne koncert er Timothy Baxter på 
programmet, idet trioen vil opføre hans 
store Trio-Fansasy. Og som noget helt 
specielt vil man kunne høre et mindre 
værk for klavertrio, skrevet af Volstrup 
kirkes organist, Ivan Høiberg.
Sæt endelig kryds i kalenderen ved disse 
to koncerter. Og det er værd at lægge 
mærke til, at koncerten med Trio Ismena 
søndag d. 8. august altså er kl. 16.00 
om eftermiddagen. Og endelig skal det 
bemærkes, at entréen ved begge koncerter 
er 100 kr. Vel mødt.

Sommerkoncerter i Volstrup Kirke

Steve Dummer Yoko Ono Ismena

Her kan du finde os:
Sæby Folkeblad i guds tjene ste listen og i annoncer for vore aktiviteter.

På Facebook. Gå ind og ’like’ siden VUK, og følg med i de ting der sker i din kirke. 

Vores hjemmeside: 
volstrup-understed-karupkirker.dk

Følg os på
Arrangører:

✝
Albæk

✝
Lyngså

Understed
✝

✝ Volstrup
✝ Sæby

KARUP
✝

✝
Østervrå

Torslev ✝

✝
Skæve

✝ Hørby

✝
Badskær

DE 10   DE  10   
K IRKIRKERKER



KFUM spejderne OUSEN

Møde i spejderhuset 
Ousenvej 6.

Torsdage kl. 18.30-20.00

BÆVERE 0.-1. KLASSE
Ulve 2.-3. klasse

Kontaktpersoner:
Lene Thorup, 

tlf. 98 46 50 49/30 23 98 49
Lisbeth Andersen, 

tlf. 98 86 74 01/21 72 43 75

JUNIOR SPEJDERE 4.-5. KLASSE
SPEJDERE 6.-7. KLASSE

Kontaktpersoner:
Lene Thorup, 

tlf. 98 46 50 49/30 23 98 49
Lisbeth Andersen, 

tlf. 98 86 74 01/21 72 43 75

FAMILIE SPEJDERE
Børn fra 3 år og deres 

for ældre, bedsteforældre,
faster, moster eller 

andre voksne.
Møde søndage i lige uger 

kl. 10.00-11.30

Kontaktpersoner:
Lene Thorup, 

tlf. 98 46 50 49/30 23 98 49
Lisbeth Andersen, 

tlf. 98 86 74 01/21 72 43 75

Endelig kunne vi starte spejder igen. Da 
vi ikke kunne holde vores juleafslutning 
pga af corona nedlukning, startede vi med 
at familiespejderne fandt julegaver som 
julemanden havde tabt på spejdergrunden 
og så var der fest.
De store spejdere fik en pakkekalender 
med forskellige opgaver og spiselige ting 
i pakkerne.
Det er dejligt at vi er kommet i gang 
igen, men det bliver endnu sjovere hvis 
vi bliver flere.
Vi tager gerne imod nye i alle aldersgrup-
per også børn med særlige behov.
I er altid velkommen til at komme forbi 
torsdag kl. 18.30 eller søndage i lige uger 
kl. 10.00.

Spejderhilsen
Lene Thorup

  KFUM Spejderne Ousen Gruppe



   

HUSKER DU

Begravelse / 
bisættelser 
Leif Christensen, Kapel Regionshospital Nordjylland 
Hjørring den 4/2-2021.

Gunnar Baand Severinsen, Fladstrand Kirke den 1/3-2021.

Leif Nørbak, Volstrup Kirke den 27/3-2021.

Dåb

Lucas og Elias Freund Rasmussen den 18/4-2021 i Volstrup 
Kirke. Forældre: Henrik Freund Kristensen og Majken 
Rasmussen.

Indsamling:
Juni: Folkekirkens Nødhjælp.

Juli: Barnets Blå Hus i Frederikshavn.

August: Diakoni på de lokale plejehjem.



Deadline til næste kirkeblad
Har du lyst til at sætte dit præg på kirkebladet i form af et synspunkt eller en oplevelse? 
Eller har du blot nogle praktiske oplysninger, du gerne vil have videregivet? I så fald er du 
meget velkommen til at skrive hertil. Deadline til næste kirkeblad er den 1. august til Lene 
Thorup, sekretar@volstrupkirke.dk

SOGNEPRÆST
Peter Falck Sørensen

Tlf 91 19 64 59
pefs@km.dk

Fri om mandagen

GRAVERE
Volstrup: Carl Johan Glerup Jeppesen

Mail: graver@volstrupkirke.dk

Understed: Katharina Gadensgaard
Mobil i menighedshuset, 

Understedvej 67: 
40 78 14 18

Mail: understedkirke@mail.dk
Fredag er fridag

Karup: Solveig Jensen. 
Mobil: 20 99 88 10
Mandag er fridag

ORGANIST
Organist: Ivan Høiberg 61 26 09 08 

ivanhoeiberg@gmail.com
Mandag er fridag

KIRKESANGER
Volstrup, Understed og Karup: 

Lilian Hvas
Mobil: 61 76 40 42. 

Mail: lilianhvas@gmail.com

Kirkesangerafløser: 
Birgit Troldborg Rafn

Tlf.: 98 46 83 18/20 48 83 18
Mail: bt_rafn@hotmail.com

MENIGHEDSRÅDET
Formand: Frits S. Christensen
Tlf.: 98 46 50 29/41 39 56 03

Mail: frits.s.christensen@mail.dk 

Næstformand: Sune Mortensen
Mail: soemanden@soemanden.dk

KIRKEVÆRGER
Volstrup: Sune Mortensen

Mail: soemanden@soemanden.dk

Understed-Karup: 
 Elsebeth Hansen

Mail: elsebeth.karina@outlook.dk

KIRKEBILEN
Kirkebilen kører til alle gudstjenester 

og arrangementer i sognene. 
Ring til Dybvad Taxi, tlf. 98 86 42 14

senest dagen før.

Kirkelig vejviser
I år har vi kirkegårdsansatte, for første 
gang forsøgt med et større samarbejde 
mellem vores tre kirkegårde i Volstrup, 
Understed og Karup.
Vi hjælper hinanden med aftagning af 
gran, plantning af forårs- og sommer-
blomster, hækklipning og granpyntning 
af gravstederne op til jul, alle opgaver 
som, hører til årets vante gang. 
Vores samarbejde er nu blevet en del 
af dagligdagen, det gælder både opga-
ver, som anlæg af gravsteder, rengøring 
af kirkerne, gudstjenester og kontakt til 
de pårørende. Men også større opgaver 
klares i fællesskab, feks. har vi i april 
fjernet mos i græsplænerne i Volstrup og 
Understed og turen kommer også snart 
til Karup. 
Samarbejdet gør, at vi ofte er samlet på én 

kirkegård, men uanset, hvor vi arbejder 
kan vi altid hver især, træffes på telefon. 
I år forsøger vi os også med arrangemen-
ter på kirkegårdene med sang og fortæl-
ling om planter, historie og om gravernes 
daglige arbejde. 
I de kommende udgaver af kirkebladet 
vil vi i “Graverklummen”, fortælle om 
stort og småt fra vores dejlige hverdag på 
sognets kirkegårde.

Mange forårshilsner 
Solveig, Katharina, Gunvor 

og Carl Johan

  Graverklummen
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	 Volstrup	 Understed	 Karup 

Maj		
13/5  Kr. Himmelfart Ingen 10.30 Ingen

16/5  6. s. e. påske 10.30 Ingen Ingen

23/5  Pinsedag Ingen Ingen 10.30

24/5  2. pinsedag  Fælles udendørs gudstjeneste i Understed 
   (se dagspressen)

30/5  Trinitatis 10.30 Ingen Ingen

   

Juni	
6/6  1. s. e. trin. Ingen 9.00 CAA Ingen

13/6  2. s. e. trin. 10.30 Ingen Ingen

20/6  3. s. e. trin. Ingen Ingen 9.00 MV

27/6  4. s. e. trin. FRILUFT SYVSTEN Ingen Ingen

Juli
4/7  5. s. e. trin.  10.30 Ingen Ingen

11/7  6. s. e. trin. Ingen 10.30 Ingen

18/7  7. s. e. trin. 10.30 Ingen Ingen

25/7  8. s. e. trin. Ingen Ingen 10.30

August	
1/8  9. s. e. trin. 10.30 Ingen Ingen

8/8  10. s. e. trin. Ingen 9.00 TA Ingen

15/8  11. s. e. trin. 9.00 TA Ingen Ingen

22/8  12. s. e. trin. Ingen Ingen Ingen

29/8  13. s. e. trin. Ingen Ingen 10.30 VETH 
    Grill

September	
5/9  14. s. e. trin. 10.30 Ingen Ingen 

  

TA=Theis Kvesel Aaen 
MV=Mette Volsgaard        
VETH=Viggo Ernst Thomsen   
CAA= Christian Aalling 


