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Nyrenoveret orgel i Karup Kirke
Under det årlige serviceeftersyn opdagede orgelstemmeren, at dele af Karup kirkes orgel var angrebet af
borebiller. Dette var noget, der måtte tages alvorligt. da
borebillerne ellers over tid ville kunne ødelægge alt træværket i orglet. Der blev derfor iværksat en renovering
af orglet, som har fundet sted her i det sene forår 2022.
Orgelbyggere fra firmaet Marcussen og Søn fra Aabenrå
har haft skilt orglet fuldstændigt ad, rengjort alle flader
inde i orglet og hver enkelt af de ca. 500 piber i orglet er
blevet renset og pudset. De trædele, der var angrebet af
borebiller, er blevet behandlet, og nogle af træpanelerne
i orglets facade er blevet helt fornyet. Tømrerarbejdet
og malerarbejdet er udført af lokale håndværkere. Til
sidst blev orglet samlet
igen og herefter grundigt
stemt, så nu fremtræder
orglet i en stand, som det
ikke har været i mange år.
Orglet i Karup kirke
er bygget af Jydsk
Orgelbyggeri i Hinnerup i
1965. Jydsk Orgelbyggeri
er forlængst hedengangen, men havde til huse i
den gamle realskole, som
man kørte lige forbi, når
man tog toget fra Langå
til Århus. Der er ikke
mange tilbage af Jydsk
Orgelbyggeris orgler i det
danske kirkelandskab,
så derfor passer vi også
godt på orglet i Karup
kirke. Orglet blev oprindeligt bygget til Vorbasse

kirke, men kom til Karup i 1998. Det er blandt de
ældste af Jydsk Orgelbyggeris orgler fra den gang,
hvor man som klangkrone havde en mixtur (en scharff
2-kor). Senere gik man over til at bygge klangkronen
af et kvintregister. Denne havde ikke helt mixturens
smukke klang, men var billigere at fremstille. Vi er
meget glade for vores mixtur i Karup kirkes orgel,
den er mild og rund i klangen og meget anvendelig.
Som den sidste finish i orgelrenoveringen er der blevet
monteret en salmebogsholder i højre side af spillebordet.

Ivan Høiberg

Kommende arrangementer...
Gudstjeneste for kommende konfirmander
og deres familier.
Hvor: Volstrup kirke
Hvornår: Torsdag den 8. sept. kl. 17.00-19.00
De kommende konfirmander og deres familier inviteres til
Gudstjeneste.
Efterfølgende serveres der pizza i Graverhuset.
Tilmelding til præst Peter F. Sørensen
tlf: 91 19 64 59

Høstgudstjeneste
Hvor: Karup Kirke
Hvornår: Søndag den 11. september kl. 10.30
Efter gudstjenesten er der kirkekaffe

Kirke/spejdermarked
Hvor: Volstrup Graverbolig og Spejderhuset
Hvornår: Lørdag den 17. september kl. 10.00-16.00
Kirke- og spejdermarked med loppemarked, tombola, forskellige
aktiviteter.
Der vil være salg af kaffe mm.
Se nærmere i Sæby Folkeblad.
Kirkehøjskolen:
Hvor: Mariehuset Sæby
Hvornår: Onsdag den 21. september kl. 18.00
Johannes Andersen
samfundsforsker og lektor i politilogi
Nå, og hvad får du så tiden til at gå med?
Om at blive gammel.
Når man træder ind i pensionisternes rækker, mødes man ofte med spørgsmålet: Nå, og hvad får du så tiden til at gå med? Et spørgsmål der både
rummer omsorg og interesse, samtidig med at det også indeholder elementer af en udbredt aldersdiskrimination.
Johannes Andersen ser nærmere på denne sammenhæng med kritiske
briller. Endvidere åbnes der i foredraget for en diskussion af de faser, man
gennemlever som gammel.
I den forbindelse fremhæves betydningen af de gamles virke og samvirke,
ikke mindst som frivillige i politik, kultur og sociale hjælpeorganisationer.
Foredraget rummer både sjove erfaringer, præcise indsigter og gode råd om
det at blive gammel.
Husk tilmelding til Sæby kirkekontor

Kommende arrangementer...
Sogneaften:
Hvor: Understed Menighedshus
Hvornår: Mandag den 3. oktober kl. 19.00
Sogneaften med forhenværende sygehuspræst Ruth Østergaard
Poulsen.
Ruth vil fortælle om sit arbejde som sygehuspræst.

Børne og Ungdomsgudstjeneste:
Hvor: Understed Kirke
Hvornår: Torsdag den 27. oktober kl. 17.00-19.00
Sognets børn og unge inviteres til Gudstjeneste i Understed Kirke.
Efterfølgende serveres der Pizza i Menighedshuset

Kirkehøjskolen:
Hvor: Mariehuset Sæby
Hvornår: Onsdag den 16. november kl. 18.00
Christian Borrisholt Steen: MENNESKESYN PÅ SPIL
Christian Borrisholt Steen, der er født og opvokset i Hirtshals og nu bosat i
Vester Hassing, har siden 2014 holdt mere end 100 foredrag rundt omkring
i kirker, sognegårde og foredragsforeninger. I foredraget ”Menneskesyn på
spil”, fortæller han om sit spændende arbejde i Det Etiske Råd, som han
var medlem af i seks år fra 2012 til 2018. Han vil blandt andet fortælle om,
hvordan hans eget kristne livs- og menneskesyn har givet ham styrke og
inspiration til arbejdet i rådet.
I forlængelse af foredraget vil Christian også lægge op til dialog om etik,
tro og eksistens med udgangspunkt i nogle af de aktuelle emner som han
kommer ind på undervejs i sit foredrag. Det er bl.a. aktiv dødshjælp og
organdonation. I perioden 2018- 2022 var Christian tillige medlem af Den
Regionale Videnskabsetiske Komité i Region Nordjylland, ligesom han
også i flere år har været en flittig klummeskribent hos både NORDJYSKE
Stiftstidende og Kristeligt Dagblad. I 2021 udgav han bogen ”Ordet er frit 47 klummer til tiden”. Han er uddannet Cand.mag. i Samfundsfag og
Psykologi fra Aalborg Universitet og har desuden en mastergrad i Etik og
Værdier i Organisationer (MEVO) fra Aarhus Universitet.

Husk tilmelding til Sæby kirkekontor

Granaften:
Hvor: Spejderhuset, Ousenvej 6 ved Volstrup Kirke
Hvornår: Mandag den 21. november kl. 19.00
Kom og lav din adventskrans, kalenderlys, dørpynt eller hvad du
mangler til den søde juletid.
Vi leverer gran, ler, oasis. Du medbringer selv lys, pynt, bånd,
andre ting som du vil dele med andre eks. Buksbom, troldegrene
mm.

P R Æ ST E KLUMMEN
Det subjektive 

Part I

Et tidens tegn kunne være den res: hvad gør det, for eksempel, om
megen tale om oplevelse, oplevelse medicinen virker, hvis nu den eller
er tidens løsen.
den patient har oplevelsen af at
Jeg må gå sulten i seng. få det bedre? Som om der ikke var
Restauranterne sælger nemlig forskel på virkeligheden og så opleikke mad, men ”madoplevelser”. velsen af den. Hvilket der faktisk
Rejseselskaberne sælger ikke rej- er, så sandt som der er forskel på
ser, men ”rejseoplevelser”. Man kan at konstatere, om et menneske føler
bestille ”gode rejseoplevelser”. Men sig snydt, eller om det faktisk er
hvad nu, hvis jeg har det dårligt blevet snydt.
allerede, når flyet står i lufthavnen? I dag går man ind på at sætte
Hvad der er sket, er i slutningen det, som opleves, lig med det viraf det 19. århundrede formuleret kelige. Når man taler i flæng om
kort af tyskeren Frege: ”Alles wird virkeligheden og om opfattelserne
ins Subjektive herüheraf, når man ikke
bergespielt”. Og da
længere er i stand
han med subjektet
til at skelne det ene
mener det psykologifra det andet, er det
Hvis du virkeligt fordi man udlægger
ske, betyder Freges
vil gøre dig gælsætning: alt belyses
al virkelighed som
psykologisk. Eller
dende, så skal du i grunden psykisk.
kortere endnu: Alt
ikke mene, ej hel- Virkeligheden burde
psykologiseres.
sortere under Institut
ler tro, end min- for Psykologi!
En ny inderlighed er
dre tænke
under opførelse. At vi
Det er i virkelighelever i psykologiens
– du skal kort og den forfærdeligt, at
tidsalder kan kendes
det ikke er os, der
godt føle.
på, at følelserne virhar følelserne, men
keligt er oppe i tiden.
følelserne, der har os.
Man appellerer til
Er vi også kommet
dem. Hvis du virkeind på en bane, hvor
ligt vil gøre dig gældende, så skal vi vil skabe Gud om efter vort eget
du ikke mene, ej heller tro, end hoved? I stedet for at det omvendt
mindre tænke – du skal kort og er Gud, der omskaber os. Det er af
godt føle. Hvis man føler noget, så kærlighed Gud så vil, men det er
kan man ikke modsiges. Allerede en også Gud der vil, og han vil som han
let rynken på næsen eller panden vil. Derfor er det usandt alt hvad
vil ofte få diskussionspartneren til man har hittet på, når sandheden
at føle, at han er i færd med at sige synes for overspændt. Måske har
noget uanstændigt. Den psykologi- man hittet derpå for at stå sig godt
ske belysning er lyset. Alle monne med menneskene og have fordel
se det. Op min sjæl!
af at forkynde kristendommen; for
Blandt fagvidenskaberne har psy- når den bliver nedspændt til det
kologien indtaget rollen som alt- blot menneskelige, til hvad der er
forklarende autoritet. I denne rolle opkommet i et menneskes hjerte,
forvandles videnskaben fra at være så synes menneskene naturligvis
fagkompetence til at være ideolo- godt om den, og naturligvis igen
gi, himmelfalden for menigmand. godt om den elskværdige taler, der
For det meste placeres psykologien kan gøre kristendommen så mild.
uforskyldt i denne rolle, idet der – havde Apostlene kunnet gøre det,
trækkes på dens umiddelbare, per- så havde verden også den gang synsonlige appeal. I ly af den alminde- tes om Apostlene. Men alt dette er
ligt udbredte psykologisering kan usandhed, er at forvanske kristendagligdagens livsløgne så legitime- dommen.

KFUM spejderne OUSEN
Møde i spejderhuset
Ousenvej 6.

BÆVERE 0.-1. KLASSE
Ulve 2.-3. klasse

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 3år og deres forældre,
Faster, moster, bedster eller andre
voksne.
BÆVERE: 0.-1. KLASSE
Møde søndage i lige uger
kl. 10.00-11.30

SPEJDERE OG ROVERE
Møde mandage i lige uger
18.30-20.00

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 29. august kl. 14.0016.00: Kreativ eftermiddag i Volstrup
Graverhus

Mandag den 26. september kl.
14.00-16.00: Kreativ eftermiddag i
Volstrup Graverhus

Torsdag den 27. oktober kl. 17.00:
Børne og Ungdomsgudstjeneste i
Understed kirke

Onsdag den 31. august kl. 10.0011.30: Onsdagscafe i Understed
menighedshus

Onsdag den 28. september kl.
10.00-11.30: Onsdagscafe i Understed
Menighedshus

Mandag den 7. november kl. 14.0016.00: Kreativ eftermiddag i Volstrup
Graverhus

Torsdag den 8. september kl.
17.00: Gudstjeneste for de kommende
konfirmander

Mandag den 3. oktober kl.
19.00: Sogneaften i Understed
Menighedshus

Tirsdag den 8. november kl.
19.00: Menighedsrådsmøde i Volstrup
Graverhus

Søndag den 11. september kl.
10.30: Høstgudstjeneste i Karup
kirke.

Mandag den 10. oktober kl. 14.0016.00: Kreativ eftermiddag i Volstrup
Graverhus

Onsdag den 9. november kl. 10.0011.30: Onsdagscafe i Understed
Menighedshus

Mandag den 12. september kl.
14.00-16.00: Kreativ eftermiddag i
Volstrup Graverhus

Tirsdag den 11. oktober kl. 19.00:
Menighedsrådsmøde i Understed

Onsdag den 16. november kl.
18.00: Kirkehøjskolen i Mariehuset
Sæby

Tirsdag den 13. september kl.
19.00: Volstrup Graverhus
Onsdag den 14. september kl.
10.00-11.30: Onsdagscafe i Understed
Menighedshus.

Onsdag den 12. oktober kl. 10.0011.30: Onsdagscafe i Understed
Menighedshus
Torsdag den 20. oktober kl. 19.00:
Stille gudstjeneste i Karup Kirke

Lørdag den 17. september kl.
10.00-16.00: Kirke og spejdermarked.

Mandag den 24. oktober kl. 14.0016.00: Kreativ eftermiddag i Volstrup
Graverhus

Onsdag den 21. september kl.
18.00: Kirkehøjskolen i Mariehuset
Sæby

Onsdag den 26. oktober kl. 10.0011.30: Onsdagscafe i Understed
Menighedshus

Mandag den 21. november kl.
19.00: Gran aften i Spejderhuset
Ousenvej 6.
Onsdag den 23. november kl.
10.00-11.30: Onsdagscafe i Understed
Menighedshus
Onsdag den 7. december kl. 10.0011.30: Onsdagscafe i Understed
Menighedshus

ONSDAGS-CAFE
ONSDAGSCAFE
EFTERÅR/VINTER 2022.
Tilbud til dig der har tid onsdag formiddage. Kom og vær med til en
hyggestund hver anden onsdag formiddag 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 31. august: Vi starter vores efterårs sæson med
almindelig hygge.
Vi vil drikke kaffe, snakke, synge og fortælle oplevelser.
Onsdag den 14. september: Vi tager på udflugt til
Sognefogedgården i Frederikshavn.
Vi mødes kl. 10.00 på Sognefogedgården Mellergårdsvej 3
Frederikshavn.
Sognefoged August Nielsen og hans kone Camilla ( Annette
Jørgensen) fortæller om gården. Vi drikker selvfølgelig også kaffe.
Onsdag den 28. september: Vi fejrer 10 års jubilæum.
Vi mødes på Frk Madsen Pindborggade 1 i Sæby kl. 10.00, hvor
vi får serveret en formiddagsplatte og kaffe/te. Øl og sodavand kan
købes. Pris pr. person 50 kr.
Tilmelding nødvendig.

Onsdag den 12. oktober: Medlem af menighedsrådet Sune
Mortensen arbejder ved Søværnets operationscenter. Han vil fortælle
om søredning og overvågning.
Onsdag den 26 oktober: Forhenværende politibetjent i Sæby, Ove
Pape fortæller om sit arbejde som betjent i Sæby
Onsdag den 9. november: Kom tæt på eneboeren Jens Peter Jensen,
veteran fra krigen 1864, fra Åsted Bakker, fortalt af Elsebeth Jensen.
Onsdag den 23. november: Jonna kommer og spiller en sjov og
anderledes julebingo med os.
Pris pr plade: 10 kr.
Onsdag den 7. december Lucia med elever fra Sæby Friskole.
Se næste kirkeblad

			

HUSKER DU
Begravelse /
bisættelser
Den 3/5-2022 Understed Kirke, Maria Karpinchyk.
Den 7/5-2022 Understed Kirke, Inger Tove Martha Christiansen.
Den 10/6-2022 Volstrup Kirke, Karen Thøger Andreasen.
Den 17/6-2022 Understed Kirke, Ella Christiansen.
Den 25/6-2022 Understed Kirke, Erna Nielsen.
Den 28/7-2022 Volstrup Kirke, Else Johanne Thomsen.

Indsamling:
September: Barnets Blå hus i
Frederikshavn
Oktober og november:
Menighedsplejen
Her kan du finde os:
Sæby Folkeblad i gudstjenestelisten 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.

Følg os på

Vores hjemmeside:
volstrup-understedkarupkirker.dk

Arrangører:

DE 10
K I R KE R

Understed
✝

Torslev ✝

✝
Østervrå

KARUP
✝

✝ Hørby

✝ Volstrup

✝ Sæby

✝
Badskær
✝
Skæve

✝
Albæk

✝
Lyngså

Kirkelig vejviser

Graverklummen
Sommeren er i fuld gang og snart
står efteråret for døren. For os gravere betyder det blandt andet at
den snart står på hækklipning, og
sidst på året grandækning. Men det
betyder også at vi snart kan gå i
gang med for alvor at plante træer
og buske på kirkegårdene, hvilket
ikke rigtig lader sig gøre om sommeren. Vi har dog plantet lidt her
i sommer, i Understed er materialegården blevet omkranset af bøgeplanter som skal blive til en tæt
hæk. Særligt i Volstrup har vi ”når
muligenden har været der” plantet i
vestre ende af kirkegården som med
tiden skal blive til skov. Dette projekt ventes for alvor at tage form i

efteråret. Alle tre kirker samt stald
og graverbolig i Volstrup er blevet
kalket, så de nu står som en fryd for
øjet. Kirkediget i Volstrup skal lige
nævnes. Der er for og imod det ville
projekt, men det virker efter hensigten. I år har vi eksempelvis haft
mange flere sommerfugle end sidste
år, endda arter vi ikke havde sidste
år. Almindelig blåfugl, græsrandøje
og kålsommerfugl er nogle af de
arter vi ikke før har ses i Volstrup.
Og alle de ville blomster bliver der
bare flere og flere af.
De bedste hilsner
fra hele graverstaben

SOGNEPRÆST
Peter Falck Sørensen
Tlf. 91 19 64 59
pefs@km.dk
Fri om mandagen
ORGANIST
Ivan Høiberg
Tlf:61 26 09 08
Mail: ivanhoeiberg@gmail.com
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
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

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 Elsebeth Hansen. 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.

Volstrup

Understed

Karup

Gudstjenesteplan for Volstrup-Understed-Karup sogne

September
4/9

12. s. e. trin.

10.30

Ingen

Ingen

11/9

13. s. e. trin.

Ingen

Ingen

10.30

18/9

14. s. e. trin.

10.30

Ingen

Ingen

25/9

15. s. e. trin.

Ingen

10.30

Ingen

Oktober
2/10

16. s. e. trin.

10.30

Ingen

Ingen

9/10

17. s. e. trin.

Ingen

Ingen

9.00 T

16/10

18. s. e. trin.

9.00 T

Ingen

Ingen

20/10

Stillegudstjeneste

Ingen

Ingen		19.00

23/10

19. s. e. trin.

Ingen

10.30

Ingen

gudstjeneste

Ingen

17.00

Ingen

20. s. e. trin.

10.30

Ingen

Ingen

27/10	Børne og ungdoms-

30/10

November
6/11

Alle Helgen

16.00

19.00

Ingen

13/11

22. s. e. trin.

Ingen

Ingen

10.30

20/11

Sidste s. i kirkeåret

10.30

Ingen

Ingen

27/11

1. s. i advent

Ingen

10.30

Ingen

December
4/12

2. s. i adv.

9.00 M

Ingen

Ingen

11/12

3. s. i adv.

Ingen

Ingen

10.30

18/12

4. s. i adv.

10.30

Ingen

Ingen

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

