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Mellem folk og kirke, vol. 2
”Tanken om en nat at tabe ham – 
jeg er så bange for at han skal komme 
noget til
jeg er så bange for at han skal dø
overhovedet at formulere den frygt gør 
mig dårlig
hvis katastrofen er tænkt kan den ske
vuggedød vuggedød vuggedød
nynner min hjerne selvom jeg prøver at få 
tankerne til at holde kæft
har man altid apokalypsen hængende om 
håret mens man ammer og aner et evigt 
mørke ud af øjenkrogen?
den katastrofe man altid kan ane
alle de mulige katastrofer må tænkes 
igennem, så er man forberedt
eller er det en naturlig følelse – at før 
man kan tænke sit barn til ende må man 
tænke verden til ende. Det er nemmere at 
forstå at verden ikke findes til barnet end 
at tro at barnet ikke findes til verden. En 
katastrofe kan ske i en parentes
kan ske uden varsel”

(Mit barn, Cecilie Lind. Gyldendal 2019) 

    Højmark Lem  Velling 

 September       
5. 14.s.e.trin  14.001 HB      
12.  15.s.e.trin  09.00  HB 10.30  HB 10.302  VL  
19.  16.s.e.trin  09.00  MDK    
26. 17.s.trin     10.303  HB   09.00  HB 

 Oktober    
3. 18.s.e.trin  10.30  HB 09.00   HB 09.004 VL
10. 19.s.e.trin  09.00  VL   10.30  VL 
17. 20.s.e.trin  09.00  HB 10.305 HB  
24. 21.s.e.trin  10.30  MDK   10.30  MDK
31. 22.s.e.trin  09.00  HB 10.30  HB 10.30  VL

 November      
7. Alle Helgens dag  17.30  HB 19.00  HB 16.00  HB 
14. 24.s.e.trin     09.00  VL 10.30  VL 
21. Sidste s. i kirkeåret  09.00  HB 10.30  HB 09.00  VL4

28. 1. søndag i advent  10.306 HB 19.006 HB 10.30  VL

 December      
5. 2. søndag i advent  09.00  HB 10.30  HB 19.007 VL 
12. 3. søndag i advent    17.008 HB 

HB = Hanne Byskov     
VL = Vivian Linnebjerg 
MDK = Margrethe Dahlerup Koch

1.  I præstegårdshaven, Øster Lemvej 2 - spillemænd medvirker 
2.  Høstgudstjeneste (se omtale i folderen) 
3.  Høstgudstjeneste og efterflg. svampetur 
4.  Tillige i Ringkøbing kl. 10.30 
5.  Flygelmatiné eft. gudstj. 
6.  Kor medvirker 
7.  Vellingkoret medvirker 
8.  Luciaoptog

Når man bliver forælder, stiller man op til 
livslange bekymringer, søvnløse nætter, 
en monumental angst for at miste, og før 
eller siden en spejling af sine fejl, svigt og 
utilstrækkelighed. Det lyder barskt. Det er 
det også. At være forælder er ikke en let 
sag. 

Alle forældre vil deres børn det bedste, 
selvfølgelig vil de det. Derfor gør vi urime-
ligt meget og også meget urimeligt for at 
klæde børnene på og hjælpe dem på vej. 
Men vi ved også, at der er uendeligt me-
get (faktisk det meste), der ligger udenfor 
vores kontrol og rækkevidde. Det er det 
vilkår forfatter Cecilie Lind italesætter sin 
angst omkring. 

Der var engang en far, der indledte 
dåbssamtalen med, at det ikke var hans 
ønske, at barnet skulle døbes. Han lod 
mig forstå, at her var indgået et kompro-
mis. Og så tilføjede han: ”Det (dåben) kan 
vel ikke skade”. 
Nej, men dåbshandlingen nytter omvendt 
heller ikke noget. Der medfølger hverken 
garantibevis eller fortrydelsesret.
Hvorfor så lade børnene døbe, hvis det 
ikke gør nogen forskel?

Det er et godt spørgsmål, som kræver 
flere tegn end den tilbageværende 
plads her tillader. 

Derfor denne cliffhanger …  
Vi ”ses” i næste afsnit. 

/ Vivian       
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Høstgudstjeneste den 12.9
Det er ikke sandt, når de siger, at man 
høster, som man sår. I hvert fald ikke i 
kristelig forstand. Her høster vi altid mere 
end vi sår, og det er høstgudstjenesten et 
udtryk for. Engang kaldte man den også 
for en takkegudstjeneste i erkendelse af, 
at alle gode gaver, de kommer oven ned. 
Man fandt grund til at takke forsynet for 
høsten, det vil sige mad på bordet og 
korn i laden. I denne tak ligger også en 
omtanke for dem, der ikke har, hvad man 
selv har fået skænket. 

I Velling tømmer vi kirkebøsserne to gange 
om året, og det er til høst- og julegudstje-
nesterne. Indsamlingerne går til Kirkens 
Korshær. 

I forbindelse med høstgudstjenesten 
pynter vores graver kirken med årstidens 
flora og fauna. Und jer selv dette syn, som 
har karakter af små kunstværker. 

I dagens anledning serverer menighedsrå-
det pølser og sodavand fra Toms Cykelca-
fe, der bliver stillet op ved gravergaragen. 
Det er gratis og alle er velkommen! 

Torsdag, den 12.august, kunne Velling 
Lokalråd endelig byde på fællesspisn-
ing igen, sikke en dejlig oplevelse. God 
gammeldags mad og en vegetarret. Kom 
frisk vestjyske vegetarer – I skal bare give 
besked ved tilmeldingen til Palle. Og som 
min bordnabo sagde, “maden er kun 
anledningen, det egentlige formål er jo at 
være sammen”. Fremmødet var ikke helt 
så stort som ellers, men det kan skyldes 
mange ting som fx ferietid, Corona hen-
syn mv. 

Efterfølgende afholdt vi generalforsamling 
i Forsamlingshuset. Rikke gav en omfat-
tende og humoristisk årsberetning over 
lokalrådets aktiviteter i det forgangne år, 
se årsberetning og referat på Velling.eu, 
Der blev valgt en ny bestyrelse: Formand: 
Rikke Jørgensen; næstformand: Klavs 
Østergaard Christensen; kasserer:  Knud 
Knudsen; sekretær: Karen Schenker; 
menigt medlem: Jørgen Nielsen; sup-
pleant: Inge Agnete Tarpgaard; 

Lokalrådsfolderen bliver snarest opda-
teret og lagt ud ved købmanden. 
Lokalrådet følger fortsat udviklingen i Lem 
Kær projektet.  

Da kommunen nu har fundet en mulighed 
at forsyne os officielt med informationer 
om nye tilflyttere i Velling Sogn, kan vi 
igen hilse vores nye medborgere velkom-
men på en pæn måde. Vores nye med-
borgere får besøg af en af vores velkom-
stambassadører, som kommer med et 
glad smil og en velkomstpose fuld af 
informationer, en invitation til fællesspisn-
ing samt en gave fra købmanden med lidt 
sødt oveni.
Opstart af helhedsplanen for Velling 
blev udsat, for at vi kan mødes fysisk, 
udveksle idéer og udvikle helhedsplanen 
sammen. Vi regner med opstart medio 
november, dog afventer vi endelig besked 
fra kommunen. Helhedsplanen bliver også 
præsenteret på et skilt, så alle kan følge 
med. Vi glæder os til at komme i gang. 

Velling Lokalråd vil gerne tilbyde flere ar-
rangementer for sognets beboere. Derfor 
vil det være til gavn for alle, hvis du tager 
et aktivt valg og tegner et medlemskab for 
75 kr pr. år, konto 7650 2417991. Og en-
delig – vi er her for dig! Så kontakt os med 
dine gode idéer, spørgsmål eller forslag. 

Dit Velling Lokalråd  
(vellinglokalraad@gmail.com)


