Velling Sogn

Gudstjenester

Marts - April - Maj 2020

				Højmark
1.
8.
15.
22.
29.

Lem		
Velling
Marts							
1. s. i fasten		
10.30 VL			
09.00 VL
2. s. i fasten		
09.00 HB
10.30 HB
10.30 VL
3. s. i fasten		
09.00 HB
10.30 HB
Midfaste		
10.30 HB
09.00 HB
09.00 VL1
Mariæ Bebudelsesdag 09.00 VL			
10.30 VL

5.
9.
10.
12.
13.
19.
26.

April				
Palmesøndag				10.302 HB
Skærtorsdag		
09.00 HB
10.30 HB
Langfredag		
10.30 VL			
Påskedag		 10.303 HB
09.003 HB
2. Påskedag				
11.00 HB
1.s.e.påske		
10.30 HB			
2.s.e.påske				
19.00 VL

3.
8.
10.
17.
18.
21.
24.
31.

Maj						
3.s.e.påske		
19.006 HB
10.306 HB
10.30 VL
Bededag		 		10.007 HB
09.00 VL
4.s.e.påske		
10.007 HB			10.307 VL
5.s.e.påske		
10.30 HB
09.00 HB
ALSANGSDAG i Lem Kirke
Kr. Himmelfartsdag
		
10.30 HB
09.00 HB
6.s.e.påske		
10.30 VL			
19.00 VL8
Pinsesøndag		
09.00 HB
10.30 HB
10.30 VL

1.

Juni
2. Pinsedag		

		

09.00
10.30
09.00
10.30

VL1
VL
VL
VL

09.00 HB
VL5

14.009 HB

							HB = Hanne Byskov

1.
Tillige i Ringkøbing kl. 10.30
							VL
= Vivian Linnebjerg
2. Børnekor medvirker
3. Lemkoret medvirker
4. Ukrainsk og dansk påskegudstjeneste
5. Konfirmation i Rindum kl. 10.30
6. Markering af 75 året for befrielsen
7. Konfirmation
8. Tillige i Ringkøbing kl. 9.00
9. Sanggudstjeneste
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Undskyld!
”Der kommer en dag”.
Sådan sagde en nyvalgt statsminister,
Mette Frederiksen, med henvisning til filmen af samme titel (fra 2016), der skildrer
systematisk svigt, misrøgt og overgreb
mod unge drenge på børnehjemmet
Godhavn i 40-70’erne. Frederiksen
havde i (valg)kampens hede lovet, at hvis
hun blev statsminister ville hun give de
såkaldte Godhavnsdrengene en officiel
undskyldning.
”Der kommer en dag. Og i dag er jeres
dag”.
Det var den 13. august 2019. Foran en
forsamling af Godhavnsdrenge, deres
pårørende, politikere og andre interessenter sagde statsministeren det’ ord, fem
tidligere regeringer havde afvist at ytre
over for de mænd, der har levet med
konsekvenserne af overgrebene, de som
drenge igennem en årrække blev udsat
for på hjemmet i Tisvildeleje: ”På vegne af
vores fortid, på vegne af vores nutid, på
vegne af vores fælles fremtid vil jeg gerne
sige det eneste rigtige: Undskyld”.

Hvis vi et øjeblik glemmer alt om partifarve, blokpolitik og mulige erstatningskrav,
så er der en dyb kristelig sandhed i denne
tale, som Frederiksen muligvis slet ikke
er sig bevidst om, og højest sandsynligt
heller ikke selv har skrevet.
I øverste venstre felt på Velling kirkes
altertavle ses en trekant i en cirkel. Trekanten er, som korset, et kristent symbol
for treenigheden, Fader, Søn og Helligånd.
Det er også udtryk for, hvordan det hænger sammen med Gud og mennesker,
nemlig dette at vores forhold til Gud også
altid omfatter næsten. På teologistudiet
blev det omtalt som trekantsmodellen:
Gud, mig og min næste. Denne model er
gennemgående i det bibelske univers.
Det går som bekendt godt med Gud
og mennesker i de to første kapitler i
Bibelen. Men allerede i kapitel 3, går det
galt. Adam og Eva synder, og resten af
Bibelen går, forenklet sagt, med at rette
op på skaderne. Synd er vist nok et vældig umoderne begreb i vor tid, men det
kunne nu nok være velgørende for os at
beskæftige os hermed.
Hvad består Adam og Evas synd i
grunden i? Det er klart nok, at de ikke
adlyder Gud. Da Adam stilles til regnskab
herfor, forsvarer han sig med, at det er
Evas skyld, fordi hun fristede ham. Han
løber med andre ord fra sit ansvar ved
at skyde skylden på Eva, sit medmenneske. Hvordan hun reagerer på det, hører
vi ikke noget om.
...fortsættes side 3
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Medindflydelse
Det er ikke nogen sag at have en
mening om det menige. Vil man have
indflydelse, må man være med, det
ligger implicit i ordet medindflydelse.
Der er landsdækkende menighedsrådsvalg den 15. september 2020.
Pr. 1. januar i år trådte en ny valgreform i kraft, efter hvilken vi er pligtige
til at afholde valg. Vi har, hos biskoppen, søgt om tilladelse til en to-årig
valgperiode. Det afventer vi svar på.
Januar-marts: Afholdelse af valgkurser, hvor valgbestyrelserne lærer og
sættes ind i valgformen.
April-september: Folkekirkemedlemmer informeres om valget
12. maj: Offentligt orienteringsmøde
om valg i alle sogne. På orienteringsmødet skal menighedsrådet bl.a.
orientere om arbejdet i den forløbne
funktionsperiode, kommende opgaver,
datoer og regler for valgforsamlingen
og antallet af kandidater, der skal
vælges til menighedsrådet. Da MR
er pligtige til at afholde orienteringsmøde denne dato, ser vi os nødsaget
til at springe over traditionen med at
holde orienteringsmøde sammen med
Lokalrådet i år.
15. september: Valgforsamling i alle
sogne.
Søndag i advent: Det nye råd tiltræder.
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Undskyld
...fortsat fra side 1
Den slags følelsesudgydelser, beskæftiger
Bibelen sig ikke med, men vi kender det
vel fra os selv: Om ikke relationen til den
anden går helt i stykker, så gør noget
imellem os, som kræver, at vi reparerer
på det ituslåede. Synd sætter skel og er
således et brud på fællesskabet mellem
mennesker. Syndefaldsberetningen handler altså om, at mennesket ødelægger det
fællesskab, som det er skabt til. Synd i
forhold til Gud er lig med synd imod vores
medskabninger. Synd er med andre ord
et relationelt fænomen!
Der er i vor tid som sagt stor modstand
mod begrebet synd, og det er synd.
For det kan også være godt at være en
synder. Kierkegaard taler ligefrem om det
opbyggelige deri, for det betyder, at vi
kan holdes ansvarlige for vores gerninger.
Vi kan ikke bortforklare vores brud med
fællesskabet som værende de andres
skyld, samfundets eller genernes, uagtet,
at der kan være noget om snakken, og vi
måske/måske ikke har ret i vores sager,
både de indbyrdes kampe vi har med
hinanden, og dem vi fører her i landet i
ytringsfrihedens hellige navn. Der er noget
med nogle satiretegninger af Muhammed
og i disse dage Coronavirussen, som vi
ikke vil undskylde for. Og vi har helt sikkert
retten på vores side. Fint nok med det.
Men skal vi absolut benytte os af ytringsfriheden, bare fordi vi kan? Jeg kommer til
at tænke på et Paulus-citat: ”Alt er tilladt,
men ikke alt bygger op”. (1. kor. 10,23)
Ingen kan leve af at have ret. Kierkegaard
skriver i Enten eller (1843), at over for Gud
har vi altid uret. Og det må vi sande, når

vi gang på gang splitter fællesskabet med
vores medmennesker ad. Ikke at vi ville
det fra starten, men vi holdt på vores ret
og var blinde for, at den anden lige vel
har sin ret. Det kan være noget nær en
umulighed, men det eneste rigtige der er
at sige her er: ”Undskyld”. Det betyder
ikke, at en uret ikke kan have fundet sted,
men ”undskyld”, at det blev, som det blev,
og vi kom så vidt, at ufred skiltes os ad.
Og så må vi ellers søge syndernes forladelse ved Vor Herres bord. I modsætning
til Adam, der på Guds tiltale, peger på
den anden og tror, at den hellige gral er
velforvaret. Det er det opbyggelige ifølge
Kierkegaard, at vi kan holdes ansvarlige
over for Gud og medmennesket, og det
hjælper syndsbegrebet med. Men i kristendommen er der altid andet og mere
at sige, end at mennesket er en synder.
”Synd tappert” skrev Luther et sted. Det er
ikke en opfordring til at synde løs, bryde
og ødelægge fællesskabet, holde på sin
ret og være sig selv nærmest, men det
er et udtryk for, at når mennesket synder,
hvad det uvægerligt kommer til (også
mere end én gang), så vil Gud os alligevel
– på trods. I Jesus møder han ”toldere og
syndere” med tilgivelse og barmhjertighed.
Han bygger bro over syndens afstand og
sender os videre for at bygge bro til de
medmennesker, vi har lagt afstand til. Det
er trekanten i altertavlen både et symbol
på og en påmindelse om.
Glædeligt snarligt forår,
Vivian

Nyt fra sognet

Friskvind - et samarbejde mellem 5 landsbyer
og Kenneth Bay Schmidt. Dejbjerg: Søren
Nielsen og Kjeld Lykke Christiansen.
DGI-konsulent Andreea Oprea har været
fast tilknyttet vores Friskvindsgruppe som
proceskonsulent. Takket være Andreeas
dygtige processtyring, er det lykkes for os
at komme rigtigt langt.

KONFIRMATION
10. MAJ 2020
		
Nedenstående bliver
		
konfirmeret i Velling
		Kirke:

TOKSVIG FONDEN
Der kan igen søges om støtte fra
Toksvigfonden senest 1.april.
Fonden støtter almene formål, der
tilgodeser fællesskabet i Velling. Dog
har formål der tilgodeser de ældre –
fortrinsstilling. Der kan søges af både
foreninger og enkeltpersoner.
Ansøgning sendes til:
Boi Nielsen – Tændpibe 1 A,
Velling – 6950 Ringkøbing,
tlf. 40413790
Mail: troldholm@gmail.com

Carla Tang Andersen, Velling
Malthe Rye Andersen, Stauning
Kamma Gjørup Bruhn, Ringkøbing
Clara Chemnitz, Velling
Amalie Gade Holm, No
Alma Pasgaard Larsen, Stauning
Tobias Lindegaard, Ringkøbing
Marie Lund Mogensen, Ringkøbing
Anna Fjord Pedersen, Rindum
Andrea Kirstine Skov Ravn, Ringkøbing
Sidsel Hebsgaard Stampe, Dejbjerg
Gustav Thorsgård Tange, Rindum
Camille Dybdahl Øllgaard, Rindum
Caroline Aarup, Velling

Sommertræf
11. - 14. juni 2020
Ses vi?
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Højmark, Velling, Lem, Stauning,
Dejbjerg
Hvad gør man, når fødselstallene falder,
og beboerne bliver færre i de mindre
landsbyer? Man samarbejder! Vi skal
kæmpe for at holde hjulene i gang herude
mod vest.
Børnehaverne og skolerne skal blomstre,
foreningerne skal fungere, nye fællesskaber på tværs skal opstå, og lokale
handelsmuligheder skal der støttes op
om. Vi skal udnytte hinandens styrker og
muligheder. Kort sagt: ”Vi skal samarbejde
på tværs”, ellers er der risiko for at vores
muligheder langsomt glider fra os”. Vi skal
altid arbejde på at gøre området attraktivt
at bo i, vi skal være ”lækre” for tilflyttere –
tingene SKAL fungere.
Højmark, Velling, Lem, Stauning og
Dejbjerg samarbejder i landsbyklyngen
Friskvind. Ja, samarbejdet er blevet formaliseret – vi har dannet en forening den
19. september 2019, som mødes ca. en
gang om måneden. I bestyrelsen sidder vi
to repræsentanter fra hvert lokalområde.
Stauning: Dorthe Iversen og Birgitte Vinding. Velling: Anette Kirk Jepsen og Boi
Nielsen. Højmark: Mette Christensen og
Jeppe Jørgensen. Lem: Alfred Bartholin

Lokale og Anlægsfonden og Realdania
gav os starttilskuddet på 275.000,- i 2018
til projektudvikling. Nu kunne vi komme
i gang med at organisere os. Nu kunne
vi prøve af med opstartsaktiviteter. Nu
kunne vi få professionel hjælp til at organisere idéer og tanker. Og måske vigtigst
af alt fik vi sat skub i fællesmøder for de 5
sogne. Der blev nedsat en arbejdsgruppe, og møderne tog form, idéerne tittede
frem. Vi fik retning. Vi følte medvind, trods
små hvirvelvinde, som til tider vendte op
og ned på alting. Men i hvert tilfælde var
der tale om en frisk vind. Energien var til
stede, og magien blev skabt.
Arbejdsgrupper
I løbet af 2019 blev der udvalgt seks tværgående arbejdsgrupper: eventsgruppen,
ungegruppen, stigruppen, erhvervsgruppen, tilflyttergruppen og idrætsgruppen.
Hver gruppe har sit eget arbejdsudvalg.
Mange initiativer er allerede sat i gang:
tilflytterarrangementer, idrætsdage og
sportsdage, arrangerede gåture, udvikling
af ungesamarbejde, osv. Fælles for alle arbejdsgrupper er, at vi er langt med årshjul
for tiltag og initiativer fremadrettet. Derfor
vil vi i Friskvind i år 2020 og 2021 begynde at kunne opleve øget samarbejde på
tværs. Vi er altid klar til nye interessegrupper, og vi håber at komme endnu mere i

Mobilt mødested til os alle
dialog med områdets sogneforeninger og
beboere.
PR-gruppen har fået gang i Facebook,
og hjemmesiden er kørt i stilling. Dvs. vi
er kommet langt på det organisatoriske
niveau. Nu skal der i de kommende år
fokus på ”de aktiviteter, vi kan skabe
sammen”.
Diverse fonde, DGI samt Ringkøbing-Skjern Kommune har støttet vores
initiativer. Ord er blevet til handling, og
idéer er blevet til virkelighed.
Analyse
Et store skridt var en kortlægning og
analyse af området i Friskvind foretaget i
2019. Via et spørgeskema til de 5 sognes
beboere blev vi klogere på, hvad vi i området var rigtig glade for, og hvad vi kunne
udvikle på. Det var særligt opløftende,
at 94% var absolut tilfredse med at bo i
området. Aktivitetsudbuddet i området var
85% tilfredse med, men her var der især
et ønske om endnu mere udnyttelse af
vores skønne natur. Undersøgelsen viste
også, at vi var ganske gode til at involvere os i vores egne små landsbyer, men
45% kendte ikke til samarbejde på tværs
af sognene. Altså et tæt naboskab uden
egentlig at udnytte hinandens styrkesider
og hinandens muligheder.
Alle 5 sogne har deres egne velfungerende mødesteder, men vi kunne godt bruge
mødesteder i vores naturområder både
som foreninger, skoler, interessegrupper
og i privat regi. En udfordring, vi skal have
set på!

En anden udfordring er selvfølgelig, at
vi bliver færre beboere i området. Kan vi
vende denne tendens bl.a. ved et styrket
samarbejde på tværs i klyngen. Der skal
være gode muligheder, der får folk til at
flytte hertil. Et lokalområde, der fungerer,
er et attraktivt bosted.
Mobilt mødested – hvad er det?
Kan vi udnytte vores natur til flere aktiviteter og nye oplevelser? Det efterlyses der i
analysen blandt Friskvinds beboere.
Ja, vi kan blive bedre til at komme ud i
nærområderne til skønne ”outdoor-oplevelser”, men vi skal have faciliteter ”derude”. Skal der bygges mere, og hvor skal
der bygges? Skal der indrettes mange
eller få faciliteter? Skal det være i Stauning
eller Velling?
Hm - Nej, vi skal have skabt noget mobilt.
En form for ”mega-camper” med køkken,
toiletfaciliteter og siddeområde. Noget
man kan køre afsted med. Noget alle i
Friskvind kan bruge, uanset om man er
forening, seniorklub, børnehave, skole eller eventgruppe. Det skal være et MOBILT
MØDESTED med mange muligheder.

Vi havde inspirationsdag den 2.februar
om et mobilt mødested. 18 personer
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strøede om sig med idéer. Ingen streger
på papir, men kun ønsker, behov og vilde
idéer. En levedygtig tanke er skabt. En
særlig opfindelse til Friskvindborgernes
ønsker og behov ligger nu som udviklingsidé. Og vi har brug for endnu flere
idéer fra de 5 sognes borgere. Hvad skal
det mobile mødested indeholde, hvad
skal mødestedet tilbyde, og hvordan skal
mødestedet kunne fragtes? Hvad kan det
i det hele taget bruges til?

Hvordan kommer vi så videre?
Vupti, Realdania og Lokale og Anlægsfonden kom på banen igen med 200.000 kr.
til projektudvikling og rådgivningsydelse til
udarbejdelse af vores mobile mødested,
mens Landdistriktsrådet støtter projektet
med 43.200 kr. I Friskvind er vi taknemmelige for, at vores projekt bliver støttet.

Nu går vi for alvor i gang. I løbet af marts
måned her i 2020, skal alle idéerne på
bordet, inden vi sender vores samlede
materiale videre til arkitektfaglig rådgivning. Den egentlige ”byggesum” til mobilt
mødested skal efterfølgende rejses ved
50% egenfinansiering og 50% fra Realdania og Lokale og Anlægsfonden.
På med arbejdshandskerne – nu sker der
futme noget! Fra en masse vilde tanker og
et hav af møder og idébombardementer
bliver det nu virkelighed for de 5 sogne i
Friskvind. Vi får et mobilt mødested, der
binder os sammen både i skabelsesfasen
og efterfølgende til kommende begivenheder og arrangementer i vores smukke
område – i øvrigt i et hjørne af Naturens
Rige.
Har du gode ideer til mødestedet så
kontakt endelig: Dorthe Iversen,Birgitte
Vinding eller Jeppe Jørgensen
Vores motto er:”Sammen er vi stærkere”. Friskvind arbejder for at støtte
op om hinandens aktiviteter.
På bestyrelsens vegne
Kjeld Lykke Christiansen

