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Musikalitet og stædighed er to nøgleord i Ester Brohus’ 
karriere. Idéen med kirkekoncerter opstod på en turné 
i Grønland. Her mødte Ester Brohus biskoppen fra 
Odense, Kresten Drejergaard, som spurgte: ”Hvorfor 
giver du ikke koncerter rundt omkring i kirkerne hjem-
me i Danmark?”
Den tanke lå ikke Ester Brohus særlig fjernt. Hun har 
aldrig lagt skjul på sin nære tilknytning til kirken. 
Hun har heller aldrig været sen til at omsætte tanke til 
handling. Ester Brohus har nu i mange år trukket fulde 
huse i de danske kirker.
Ester Brohus sætter et personligt præg på både egne og 
andres sange. Repertoiret er en bred vifte af de smukke 
countryballader, som hun har skrevet, krydret med 
nogle af de gospelsange hun har optrådt med. I øvrigt 
er det efterhånden blevet en fast tradition, at koncerten 
rundes af med fællessang til Grundtvig-salmen ”Jeg ved 
et lille Himmerig”.

Med venlig hilsen 
Volstrup Understed Karups Menighedsråd

Understed Kirke byder velkommen til

Ester Brohus m/ band 
Mandag den 25. april kl. 19.00
Dørene åbnes kl. 18.15

Billetsalg til Ester Brohus koncert. God påskeægsgave eller blot til en du holder af. Pris 150 kr. 
Kontakt: Graver Katharina Gadensgaard . Mobil 40 78 14 18

Musikalsk vingesus Musikalsk vingesus 



Kærlighed til penge er roden til alt ondt
Apostlen Paulus skriver i sit første 
brev til Timoteus: Kærlighed til 
penge er roden til alt ondt. Paulus 
har talemåden fra Kynismen, en af 
antikkens filosofiske skoler. Selve 
betegnelsen ”kyniker” kommer 
formentlig af, at athenæerne brugte 
det græske ord kyon, hund, om dens 
repræsentanter.
En af antikkens berømteste 
ky ni kere hed Diogenes. Han 
er bedst kendt for at have 
boet i en tønde. For ham gjaldt 
det om at kunne leve som en 
hund, ikke at ligge under for 
menneskelige behov, kort 
sagt om at være forberedt 
på skæbnens omskiftelighed. 
Kynikeren er en, som viser, hvor lidt 
mennesket kan nøjes med, eller hvor 
lidt mennesket er afhængigt af de 
ting, som det tillægger så stor værdi. 
En af kynismens grundsætninger 
lyder derfor: habere ut non habet, 
det vil sige: at have, som havde man 
ikke.
I en af anekdoterne om Diogenes 
fortælles, at Alexander den Store, 
verdensherskeren, opsøgte Diogenes 

og tilbød at opfylde et ønske for ham. 
Anekdoten vil, at Diogenes svarede: 
”Træd til side, du skygger for mig!” 
Æresygen og selvhævdelsen vendes 
dermed ryggen og afsløres som 
illusoriske betingelser for livet. Det 
er selve forestillingen om, at en 
række betingelser skal opfyldes, for 
at livet kan komme til at udfolde sig, 

som det er galt med. Det er just, fordi 
livet går med at søge betingelserne 
opfyldt, at det ikke udfolder sig.
Os mennesker volder betingelserne, 
for at vi skulle blive glade, megen 
bekymring. Selv om vi fik alle 
betingelserne, blev vi måske al li-
ge vel ikke ubetinget glade. Ja, om 
det så var ved alle betingelsernes 
hjælp, er det jo umuligt at blive 
mere end betingelsesvis glad. Den 

nemlig, hvis glæde er afhængig af 
visse betingelser, hans glæde er 
betingelsernes, og betingelsesvis i 
forhold til disse.
Den ubetingede glæde, er glæden 
over Gud, i hvem du altid ubetinget 
kan glæde dig. Hold derfor blot 
ubetinget fast ved dette, at hans er 
riget og magten og æren i evighed. 

Bliver du i Gud, da hvad 
enten du lever eller dør, hvad 
enten det går dig med eller 
imod, hvad enten du dør i 
dag, eller først om hundrede 
år: din glæde i tilbedelsen 
overlever dog endnu i 
dag enhver undergang. 
Kristeligt er selve dødens 

fare så ubetydelig for dig, at det hos 
evangelisten Lukas hedder: endnu i 
dag er du i paradis. På din dødsdag 
er du endnu i dag i paradis, idet du 
jo kristeligt bliver i Gud. Skulle du 
være ubetinget glad, du hvem det 
er forundt at leve i dag – og endnu i 
dag være i paradis.

Peter Falck Sørensen 

PRÆSTEKLUMMEN

Den ubetingede glæde, 
er glæden over Gud, i hvem du 
altid ubetinget kan glæde dig. 

Sogneaften
Hvor   Volstrup Graverbolig
Hvornår:  Tirsdag den 29. marts kl. 19.00

Jørgen Peder Clausager kommer og fortæller om 
Volstrup kirke og dens relation til Sæbygård.

Konfirmationer 2022.

Lørdag 30. april kl. 10.00 i Understed kirke
Lørdag den 7. maj kl. 10.00 i Karup kirke
Lørdag den 14. maj kl. 10.00 i Volstrup kirke

Kommende arrangementer...



DE 10 KIRKER MØDES I VOLSTRUP
Tirsdag den 22. marts 2022 kl. 19.00 er ”De 10 Kirker” 
på banen med en fælles koncert i Volstrup kirke. - Der vil 
lyde festlige messingblæsertoner, når den nordjyske kvintet 
PENTA BRASS lader instrumenterne klinge. Trompeter, 
horn, basun og tuba er instrumenterne i en kvintet, som 
består af 5 musikere. De 5 er: Nicholai Andersen og Rikke 
Øland på trompet, Erik Sandberg på horn, Ida Hovde 
på basun og Mattias Johansson på tuba. Alle 5 
musikere har deres daglige gang i den nordjyske 
musik: Erik Sandberg og Mattias Johansson spiller 
i Aalborg Symfoniorkester, mens de tre øvrige er fast 
tilknyttet Aalborg Kulturskole. Nicholai Andersen 
er desuden en kendt og skattet jazz-trompetist. 
Ved koncerten i Volstrup kirke vil kvintetten frem-
føre både klassisk og mere folkelig musik, lige fra 
store messingblæserkvintetter i flere satser til 
mindre og intime stykker som den berømte, irske 
folkemelodi Londonderry Air og tre af Bellmanns 
”Fredmanns Epistler”, svensk folkelig musik, når 
den er bedst. En af koncertens attraktioner er 
en messingblæserkvintet skrevet af Volstrup kir-
kes organist Ivan Høiberg. Musik, som er lige 
til at gå til, som al Ivan Høibergs musik jo er.  
Med fast bolig i både Sæby og Aalborg 
er de 5 musikere i høj grad med til at sætte 
Nordjylland på det kulturelle landkort. 

Kvintetten planlægger i øjeblikket en turné rundt i 
de nordjyske kirker i løbet af det kommende års tid.  
Vel mødt 
til koncert i 
Volstrup kirke. 
Entréen er 50 
kr.

Arrangører:

✝
Albæk

✝
Lyngså

Understed
✝

✝ Volstrup
✝ Sæby

KARUP
✝

✝
Østervrå

Torslev ✝

✝
Skæve

✝ Hørby

✝
Badskær

DE 10   DE  10   
K IRKIRKERKER

Onsdagscafe forår 2022
Tilbud til dig, der har tid onsdag formiddage.
Kom og vær med til en hyggestund fra 10.00-ca 11.30.

Program for formiddagene: Kaffe og brød, sang, 
onsdagens fortæller og ikke mindst hyggeligt samvær.  
Alle arrangementer er gratis.

Onsdag den 2. marts: 
Poul Krogh Sørensen fra Astrup fortæller om 
roepolakkerne. Om hvordan man sidst i 1800-tallet 
fandt ud af at bruge sukkerroer til at fremstille 
sukker af i stedet for sukkerrør fra Vestindien. 
 
Onsdag den 16. marts: 
Ella Nørgaard fra Volstrup fortæller om sit liv som 
bondekone og lærer.

Onsdag den 30. marts: 
Thorrald Nielsen fra Understed fortæller om sit 
spændende liv fra Åborg- Sjælland- ud at sejle og til 
Understeden

Onsdag den 13. april: 
Vi skal synge forårs- og påskesange og salmer 
sammen med børnehaveklasselærer og kirkesanger 
Lillian Hvas.

Onsdag den 27. april: 
Linda Stensgaard fra Frederikshavn fortæller om det 
store frivillige arbejde, der gøres for at hjælpe fattige 
børn gennem SOS-børnebyerne.

Onsdag den 11. maj: 
UDFLUGT. I år går turen til Bangsbo Park. Vi mødes  
kl. 10.00 i den nyeste del af parken, hvor der i vinter 
er opsat ny pavillion. Vi har kaffe og rundstykker 
meden

Kontaktpersoner: 
Tove Gaardbo tlf. 20 12 76 71, 
Else Nielsen tlf. 20 78 46 42.
Har du brug for kørsel, kontakt en af os, så bestiller vi 
kirkebilen

ONSDAGSONSDAGS

CAFECAFE



SOGNEUDFLUGT 
til Østerild testcenter, Fuglefjeldet 
Bullbjerg og Rhododendron Parken 

Arrangement: Sogneudflugt

Hvor:    Østerild testcenter, Fuglefjeldet i 
Bulbjerg 

  og Rhododendron Parken

Pris:    200 kr. dækker bus forplejning og 
entré 

Program:
Kl.  9.00  Gudstjeneste i Karup kirke 
Kl.  9.45   Afgang med bus fra Karup kirke
   Ankomst  Østerild - rundstykke og 

kaffe
   Rundvisning i bus m/ vejleder og 

besøg i testcenter
Kl. 14.00  Frokost Nature og event
  Bullbjerg fuglefjeld
  Rododendron parken, medbragt kaffe 
Kl. 17.00-17.30 Hjemkomst til Karup Kirke
 
Tilmelding nødvendig til graver Katharina 
Gadensgaard senest 1. maj på mobil 40 78 14 18 
Først til mølle - 50 billetter.



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:
Tirsdag den 28. februar kl. 14.00:  Kreativ i Volstrup

Onsdag den 2. marts kl. 10.00: Onsdagscafe i Understed

Mandag den 14. marts kl. 14.00: Kreativ i Volstrup

Tirsdag den 15. marts kl. 19.00: Menighedsrådsmøde i Understed

Onsdag den 16. marts kl. 10.00: Onsdagscafe i Understed

Tirsdag den 22. marts kl. 19.00:  Koncert med Penta Brass i Volstrup 
kirke

Mandag den 28. marts kl. 14.00: Kreativ i Volstrup

Tirsdag den 29. marts kl. 19.00: Sogneaften i Volstrup

Onsdag den 30. marts kl. 10.00: Onsdagscafe i Understed

Mandag den 11. april kl. 14.00: Kreativ i Volstrup

Tirsdag den 12. april kl. 19.00: Menighedsrådsmøde i Volstrup

Onsdag den 13. april kl. 10.00: Onsdagscafe i Understed

Mandag den 25. april kl. 14.00: Kreativ i Volstrup

Mandag den 25. april kl. 19.00:  Koncert med Ester Brohus i 
Understed kirke

Onsdag den 27. april kl. 10.00: Onsdagscafe i Understed

Mandag den 9. maj kl. 14.00: Kreativ i Volstrup

Tirsdag den 10. maj kl. 19.00: Menighedsrådsmøde i Understed

Onsdag den 11. maj kl. 10.00: Onsdagscafe i Understed

Mandag den 23. maj kl. 14.00: Kreativ i Volstrup

Torsdag den 26.maj kl. 9.00:  Gudstjeneste i Karup og derefter 
sogneudflugt.



   

HUSKER DU

Begravelse / bisættelser 
Ole Kanstrup Pedersen, Understed Kirke den 26/11 2021.
Lavst Lavrsen Borup, Understed Kirke den 17/12 2021.
Lilly Margrethe Jensen, Volstrup Kirke den 18/1 2022.

Dåb

Nikoline Pen Koung den 14-11 2021 i Volstrup kirke. 
Forældre: Sa Rome Koung og Sorphea Pen.

Aksel Søndermarken den 15-1-2022 i Volstrup kirke. 
Forældre: Allan Søndermarken Christensen og Sabina 
Katrine Søndermarken Hansen.

MÆRKEDAGEMÆRKEDAGE

Stor tillykke til vores kirkesanger 
Lillian Hvas som den 15. maj har 
20 års jubilæum

Stort tillykke til VUKs  Formand 
Frits S. Christensen med de 70 år, 
den 25. januar

Stort tillykke til graver Katharina 
Gadensgaard med de 50 år den 22. 
januar



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
Tlf. 24 40 83 97

Understed: Katharina Gadensgaard
Mobil i menighedshuset, 

Understedvej 67: 
Tlf. 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
Efter en, på trods af restriktioner, 
vellykket jul og nytår, er det nu tid 
at gøre status over det forgangene 
år. 2021 var det første år med et 
udvidet samarbejde mellem de 
tre kirker: Volstrup, Understed 
og Karup. Og for to af os gravere 
også en helt ny arbejdsplads. Men 
på trods af enkelte udfordringer 
grundet omlægninger i den vante 
arbejdsrytme, er vi sluppet godt 
igennem sæson 2021 og fyldt med 
erfaringer fra sidste år og nye 
ideer ser vi med stor forventning og 
begejstring frem til en ny sæson.
Den 23. november havde vi et yderst 
vellykket arrangement i Understed 
Forsamlingshus. Vi startede med 
julehygge for børn hvor sognepræst 
Peter Falck Sørensen læste op af 
H. C. Andersen, og efterfølgende 
kunne de fremmødte børn lave sig 
en juledekoration. 
Senere på dagen var det kun for 
voksne da Helene Gleerup kom og 
delte ud af sin viden og kunnen. 
De mange fremmødte havde selv 

medbragt ler, lys, skåle, fade osv, 
som de ønskede skulle indgå i 
deres dekoration. På scenen i 
forsamlingshuset var der bunker 
af alverdens pyntegrønt, som del-
tag er ne kunne benytte. På to 
sammensatte borde havde Helene 
Gleerup udstillet en del egne 
dekorationer som inspirationskilde.
Mange tror vi gravere keder os 
om vinteren, men faktisk har vi 
ligeså travlt om vinteren som 
om sommeren. Det er nemlig om 
vinteren vi gør alt det, som det 
hurtig voksende ukrudt ikke giver 
os tid til om sommeren. Om vinteren 
skærer vi græskanter, opretter 
gravsteder, beskærer træer og buske 
og selvfølgelig fjerner blade.
Også mange indendørs opgaver 
gøres om vinteren, eksempelvis 
reparation af redskaber, maling af 
gravmateriale og oprydning, så vi 
kan være klar til forårets kommen.

 
De bedste hilsner fra hele 

graverstaben

  Graverklummen

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

Indsamling:
Marts: Dansk blindesamfund 
Frederikshavn.

April og maj: 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 vide-
regivet? I så fald er du meget velkommen til at skrive hertil. Deadline til næste 
kirkeblad er den 1. maj til Lene Thorup, sekretar@volstrupkirke.dk
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   Volstrup Understed Karup

Februar 
27/2 Fastelavn 10.30 Ingen Ingen

Marts
6/3 1. s. i fasten Ingen Ingen 9.00 T

13/3 2. s. i fasten 10.30 Ingen Ingen

20/3 3. s. i fasten Ingen 10.30 Ingen

27/3 Midfaste 9.00 T Ingen Ingen

April 
3/4 Mariæ bebudelse Ingen Ingen 10.30

10/4 Palmesøndag 10.30 Ingen Ingen

14/4 Skærtorsdag Ingen  10.30 Ingen

15/4 Langfredag 10.30 Ingen Ingen

17/4 Påskedag Ingen Ingen 10.30

18/4 2. påskedag 10.30 Ingen Ingen

24/4 1. s. e. påske Ingen 9.00 M Ingen

Maj 
1/5 2. s. e. påske 10.30 Ingen Ingen

8/5 3. s. e. påske Ingen Ingen 10.30

13/5 Bededag 10.30 Ingen Ingen

15/5 4. s. e. påske Ingen  10.30 Ingen

22/5 5. s. e. påske 10.30 Ingen Ingen

26/5 Kr. Himmelfart Ingen  Ingen  9.00

29/5 6. s. e. påske 10.30 Ingen Ingen

Juni 
5/6 Pinsedag Ingen 10.30 Ingen

6/6 2. pinsedag

12/6 Trinitatis 10.30 Ingen Ingen

C: Christian Aalling   
T: Theis Kvesel Aaen   
M: Mette Volsgaard   
P: Peter Falck Sørensen


