
K I R K E B L A D
NUMMER 4 September-oktober-november 2021

Vo l s t r u p - U n d e r s t e d - K a r u p

Kl. 15.00-17.00
KUN FOR BØRN ;-)

Vi starter med risengrød og en julehistorie.
Derefter laver vi jule-kalenderlys

vi slutter af med en sang omkring juletræet
Arrangementet er gratis og sognet giver materialer.

Kl. 19.00 -21.00
KUN FOR VOKSNE

Vi starter med en skål julesuppe
Derefter samler vi inspiration fra FRK. Grøn, som kommer 
og giver gode ideer til juledekoration og adventskransen.

Medbring selv lys og skål evt. pynteting / bånd m.m
Der er gran, pyntegrønt og oasis til rådighed.

Jul i Sognet tirsdag den 23. november
i Understed Forsamlingshus

Tilmelding til begge arrangementer senest d. 16. nov. til Katharina Gadensgaard mobil 40 33 56 01



EFTERÅR/VINTER 2021
Tilbud til dig der har tid onsdag formiddage.
Kom og vær med til en hyggestund hver anden onsdag for-
middag fra 10.00-ca 11.30.
Program for formiddagene: Kaffe og brød, sang, onsdagens 
fortæller og ikke mindst hyggeligt samvær.  Alle arrange-
menter er gratis.
Da vi stadig har coronaen i landet har vi stadig fokus på 
afspritning.

Onsdag d. 8. sep.:  Vi starter vores efterårssæson med 
UDFLUGT. 
Vi mødes ved minibyen Solsbækvej 39 i Sæby.
Værkstedet viser rundt og fortæller om byggeriet af de små 
huse.
Vi har rundstykker og kaffe med. Vi har mulighed for at 
sidde både ude og inde.

Onsdag d. 22. sep.: Den Bette Maler fra Sæby, som bl.a. 
har malet plakaten: Stafet for livet, kommer og viser sine 
farvestrålende plakater og postkort frem. Hun sælger post-
kort til fordel for kræftens bekæmpelse.

Onsdag d. 6. oktober: Provst Viggo Ernst Thomsen for-
tæller om det at være provst. Han plejer at have nogle 
anekdoter og spøjse oplevelser.

Onsdag d. 20. oktober: Efterårshygge med oplæsning og 
lidt godt til ganen.

Onsdag d. 3. november: Vores præst: Peter Falck 
Sørensen fortæller om sit virke som præst i sognene, og om 
hvordan han nåede dertil.

Onsdag d. 17. november:  Vores organist Ivan Højberg 
ved vore 3 kirker vil fortælle lidt om orgler og om at være 
organist. Vi skal synge til hans musik- og får måske en lille 
historie.

Onsdag d. 1. dec. Julebingo- se næste kirkeblad

  

ONSDAGSONSDAGS

CAFECAFE

Ekstase
Livet peger ud over sig selv. Vi eksi-
sterer ekstatisk, vi er ude af os selv. 
Ekstase kommer af det græske ekstasis, 
der betyder ”det at være ude af sig selv”.
Det er allermest det uventede, glæde 
eller fryd, som er det livgivende ved 
livet. Det ikke planlagte. Og her er jeg 
ude over mig selv, det afgørende sker, 
hvad enten jeg vil eller ej. 
Livet er uudholdeligt for den, som ikke 
hver time har sin enthousiasme ved 
hånden, har den følelse at komme oven-
ud af verden. Man kan blive helt ”væk” 
for sig selv, nu helt ”væk” i mit arbejde. 
I et holdspil er jeg straks ude over mig 
selv, fordi jeg kun er, hvad jeg kan være 
i kraft af min bestemte plads på hol-

det. Mine bevægelser styres af holdets 
bevægelser, som jeg på min side dog er 
med til at give form. Her kan der ikke 
trækkes nogen grænse mellem jeg og 
de andre. Den forelskede er ”væk” i 
en anden – helt tabt for sig selv. I sin 
forelskelse er den forelskede ikke mere 
sig selv. Han styres af andre kræfter, 
men har også flere kræfter. Han formår 
alt, kun over for sin forelskelse er han 
magtesløs.
Vel er der grund til frygt, hvis menne-
sket ved at være åbent kan blive helt 
ude af sig selv. Men et lukket menneske 
når ikke ud over sig selv. Kan menne-
sket give, hvis ikke det kan modtage, 
blive mere end sig selv?

Selv på dødslejet spænder den døende 
tiden beholdende ud og lægger planer 
for sine håbefulde projekter. Døden er 
endnu et udestående. Og når engang på 
Herrens bud vort timeglas udrinder, en 
evig sommer hos vor Gud i Paradis vi 
finder. Livet i tiden rækker ud over sig 
selv, ind hos Gud i evigheden. 

De bedste hilsner
Peter Falck Sørensen

PRÆSTEKLUMMEN



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

Vi mødes og laver ting til kirke/spejdermarked.
Bare kig forbi, hvis du har lyst til at lave forskellige kreative 
ting eller bare har lyst til hyggeligt samvær. Der er altid kaffe 
på kanden.

Høstgudstjenester
Hvor:  Understed kirke
Hvornår: Søndag den 12. september kl. 10.30 

Efter Gudstjenesten er der kaffe og kage.

Hvor:   Volstrup kirke
Hvornår: Søndag den 19. september kl. 10.30

Efter Gudstjenesten er der spisning og efterfølgende auktion. 
 

 

Sogneaften
Hvor:  Volstrup Graverbolig
Hvornår:   Tirsdag den 14. september kl. 19.00-

21.30

Bo Storm kommer og fortæller.
Hvordan hænger tro og natur sammen, hvorfor har vi brugt de 
planter vi har på kirkegårdene, og hvorfor ligger kirkerne som 
de gør. Det, og flere spørgsmål om tro og natur skal vi høre 
om gennem et foredrag med billeder fra naturen omkring os.
I pausen vil der være mulighed for kaffe og kage.

Sogneaften
Hvor:  Understed Menighedshus
Hvornår: Tirsdag den 5. oktober kl. 19.00

Susanne Winther kommer og viser sine ikoner samt fortæller 
hvordan hun laver dem.

Kommende arrangementer...



Nyt fra Kirke højskolen
Onsdag den 15. september 2021 kl. 18.00 
Nis Boesdal
Journalist, forfatter, radio– og TV-vært tilknyttet DR 

Den gode fortælling spiller en stor rolle i den danske historie, både politisk og kulturelt.
Vi har en lang tradition for at tage udgangspunkt i Bibelens ur-historier, når vi fortæller. Den 
fortabte søn, David og Goliath, Den fattige enke og Herrens vingård dukker hele tiden op, også 
i moderne romaner og tv-serier. En underholdende aften med plads til både smil og eftertanke.

Onsdag den 17. november 2021 kl. 18.00
Michael Böss
Lektor emeritus ved Århus Universitet
Det demente samfund.

Vi står midt i en kamp om, hvilke værdier der skal bære det danske samfund ind i fremtiden. 
Skal det hele handle om økonomi, effektivitet og ”nødvendig politik”?
Hvad sker der med dannelse, tradition, tilværelsesforståelse og respekt for kulturarv? Den 
nutidskultur, som flere og flere af os i dag lever i, er historieløs, og vi har mistet troen på de 
fortællinger, der gav tidligere generationer håb og livsmod, og som oppebar de folkelige fæl-
lesskaber og institutioner. Hvordan kommer vi på  bedre tanker? Og hvorfor skal vi lære af 

fortiden for fremtidens skyld?

Michael Böss (69) er lektor ved Aarhus Universitet, men ved siden af forfatter og foredragsholder. Han har udgivet 18 
bøger og deltager hyppigt i den danske samfundsdebat.

MUSIK I VORE KIRKER
Søndag d. 7. november er det Alle Helgens søndag og 
dagen vil blive fejret med 2 gudstjenester, kl. 16.00 i 
Volstrup kirke og kl. 19.00 i Understed kirke. Ved 
begge gudstjenester medvirker et lille kor fra vokalgruppen 
Vox Nordic fra Aalborg med smukke korsatser, der knytter 
sig til dagen. Sangsolisterne bliver ledet af organist Solveig 
Særkjær Skovgaard. De 4 sangere er alle fra det professio-
nelle kormiljø i Aalborg.

Og så er det jo også på sin plads nu at nævne de to julekon-
certer i vore kirker, selv om der er et stykke tid til endnu. 
2. søndag i advent, d. 5. december synger MAS-koret i 
Volstrup kirke, mens Brass Ensemble Sæby spiller. Denne 
traditionsrige julekoncert ser vi frem til, efter at den måtte 
udgå sidste jul på grund af coronarestriktioner.

3. søndag i advent, 12. december får Understed kirke 
besøg af Nordjysk Pigekor, som vil synge julen ind. Dette 
kor behøver ingen nærmere præsentation, det har i mange 
år været et kendt og elsket indslag i det nordjyske musikliv 
og er kendt langt ud over landsdelens grænser. Koret ledes 
af Christina Kjærulff. Der er gratis adgang til begge jule-
koncerter.

HUSK: Tilmelding til 

Sæby Kirkekontor 

senest den 3. september



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

Kalender:
Mandag den 30. august kl. 14.00-16.00: Kreativ eftermiddag 

Tirsdag den 7. september kl. 19.00: Menighedsrådsmøde i Volstrup Graverbolig

Onsdag den 8. september kl. 10.00-11.30: Onsdagscafe 

Søndag den 12. september kl. 10.30: Høstgudstjeneste i Understed kirke

Mandag den 13. september kl. 14.00-16.00: Kreativ eftermiddag 

Tirsdag den 14. september kl. 19.00: Sogneaften i Volstrup Graverbolig

Onsdag den 15. september kl. 18.00: Kirkehøjskole Marie huset i Sæby

Søndag den 19. september kl. 10.30: Høstgudstjeneste i Volstrup kirke

Onsdag den 22. september kl. 10.00-11.30: Onsdagscafe

Mandag den 27. september kl. 14.00-16.00: Kreativ eftermiddag 

Tirsdag den 5. oktober kl. 19.00: Sogneaften i Understed Menighedshus

Onsdag den 6. oktober kl. 10.00-11.30: Onsdagscafe

Mandag den 11. oktober kl. 14.00-16.00: Kreativ eftermiddag 

Tirsdag den 12. oktober kl. 19.00: Menighedsrådsmøde i Understed 
Menighedshus

Onsdag den 20. oktober kl. 10.00-11.30: Onsdagscafe 

Mandag den 25. oktober kl. 14.00-16.00: Kreativ eftermiddag 

Onsdag den 3. november kl. 10.00-11.30: Onsdagscafe

Mandag den 8. november kl. 14.00-16.00: Kreativ eftermiddag

Tirsdag den 9. november kl. 19.00: Menighedsrådsmøde i Volstrup Graverbolig

Onsdag den 17. november kl. 10.00-11.30: Onsdagscafe

Onsdag den 17. november kl. 18.00: Kirkehøjskole Marie huset i Sæby

Mandag den 22. november kl. 14.00-16.00: Kreativ eftermiddag

Tirsdag den 23. november kl. 15.00-17.00 og 19.00-21.00: Grandag.

Onsdag den 1. december kl. 10.00-11.30: Onsdagscafe

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



   

HUSKER DU

Begravelse / bisættelser 
Albert Karl Nielsen, Volstrup Kirke den 29/4-2021.

Anker Smith, Volstrup Kirke den 28/5-2021

Ebba Andersen, Volstrup Kirke den 3/6-2021

Betty Jeppesen, Volstrup Kirke den 18/6-2021

Per Ivar Birk Christensen, Fladstrand Kirke den 26/6-2021

Flemming Leth Sørensen, Fladbjerg Kapel den 25/6-2021

Bente Marie Pedersen, Volstrup Kirke den 14/7-2021

Herluf Larsen, Sæby Kirke den 29/7-2021

Vielse

Dåb

Indsamling:
September: Folkekirkens Nødhjælp.

Oktober: Barnets Blå Hus i Frederikshavn.

November: Diakoni på de lokale plejehjem.

Mads Appelon Christiansen den 
30/5-2021 i Volstrup Kirke. Forældre: 
Asbjørn Hans Christiansen og Pia 
Appelon Christiansen.

Sabina Isak Olsen den 19/6-2021 i 
Volstrup Kirke. Forældre: Michael 
René Olsen og Pia Isaksen.

Alvin Rasmussen den 4/7-2021 i 
Volstrup Kirke. Forældre: Søren 
Rasmussen og Annie Rasmussen.

Kasper Schram Johnsen og Signe 
Schram Johnsen, Understed Kirke 
den 24/7-2021.



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. november 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
Torsdag d. 24 juni havde vi et meget 
interessant fælles arrangement ved 
Understed kirke, “De vilde blom-
sters dag”. Personalet fortalte først 
hver især lidt om, hvad vores arbej-
de består i og Naturvejleder Bo 
Storm gjorde os klogere på de vilde 
blomster i kirkediget. Vi takker for 
den store interesse og mange frem-
mødte. 

Sommeren 2021 har været præget 
af tørke og de høje temperaturer 
har gjort det nødvendigt, at bruge 
meget tid på at vande på alle tre 
kirkegårde. Det har stor betydning. 
Hvilke planter vi vælger og vi har i 
højere grad end tidligere fået øjnene 
op for planter, som er tilpasset den 

danske natur og klima. Det er f.eks. 
rølliken som findes både i naturlig 
og forædlet form.

Som et forsøg har vi på Volstrup 
kirkegård udskiftet syge buksbom-
hække med lavendler. 170 planter 
er blevet sat i jorden, både rundt om 
gravsteder, og rundt om klokkestab-
len. Det ser smukt ud, giver en fan-
tastisk duft og skaber et mylder af 
bier, sommerfugle og andre insekter. 

De bedste hilsner 
fra os på de tre kirkegårde

Solveig, Katharina, Gunvor 
og Carl Johan

  Graverklummen
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 Volstrup Understed Karup

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

12/9 15. s. e. trin.  10.30 Høst

19/9 16. s. e. trin. 10.30 Høst

26/9 17. s. e. trin.   10.30 

Oktober 
3/10 18. s. e. trin. 10.30

10/10 19. s. e. trin.   10.30 

17/10 20. s. e. trin. 9.00 MV 

24/10 21. s. e. trin.   10.30

31/10 22. s. e. trin. 9.00 TA

November 
7/11 Alle Helgen 16.00 19.00 

14/11 24. s. e. trin.  10.30 

21/11 Sidste s. i kirkeåret   10.30

28/11 1. s. i advent 10.30  

December 
5/12 2. s. i advent  10.30 

12/12 3. s. i advent 10.30  

19/12 4. s. i advent   10.30

  

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


