
Præstens ugentlige nyhedsmail (uge 12) 
 
Du får denne mail, fordi du har sagt ’ja tak’ til at modtage præstens ugentlige nyhedsmail.  
Ønsker du ikke at modtage mailen, skal du blot besvare denne mail med ’nej tak’.  
 
Andagt søndag den 22. marts 2020 kl. 11 i Hunderup Kirke.  
Klik på linket her for at se og høre andagten, jeg holdt i Hunderup Kirke.  
Søndag den 29. marts live-streamer jeg en andagt fra Vilslev Kirke, hvor man kan sidde hjemme i stuerne og 
modtage nadveren. Man skal bare have lidt brød og vin foran sig.  
https://www.facebook.com/Ole.Madsen.teologiogkultur/videos/10158009144315242/?__cft__[0]=AZXMqD

sP7fYPqZ2a59OEiJEonTQbg0ecvMMDqWryxtPzOuyvtYr1wya3qgMBvgKjCnm6sZxxRdEDWfb9p2G9hS

FNRrvRlXoKXXB2ZdI8fY4soC4Qy9G4c7TR9KTwcAW3xuEcYsfqhUitleKNQMnO2HlE&__tn__=%2C

O%2CP-R  
 
Dåb, konfirmation, vielse, begravelse 
Kirken er låst for offentligheden, og personalet er sendt hjem. Det er en underlig tid. Det er lidt utroligt, 
men jeg har haft både vielse, begravelse og dåb siden regeringen den 12. marts lukkede store dele af 
Danmark ned. Vi måtte begrænse antallet af deltagere i forhold til de normale omstændigheder, men det 
har fungeret fint. Det er som om, situationen er mere intens, når man er få samlet om sådan en personlig 
handling. Evangeliet har lydt for de få, men måske har der været mere ro til ørenlyd og eftertanke?  
 
Desværre er konfirmationerne blevet ramt af nedlukningen, og de er blevet udskudt, så nu håber vi på, at vi 
må samle konfirmanderne fra både Hunderup og Vilslev til konfirmation den 7. juni. Hunderup Kirke lukkes 
af den 4. maj pga. en omfattende restaurering, der strækker sig hen i november. Vi havde håbet, at der 
kunne gives dispensation til, at de 2 Hunderup-konfirmander kunne få lov at blive konfirmeret den 3. maj, 
men der gælder de samme regler for både små og store hold konfirmander både i by og på land. Nu ser vi 
frem til en sommer-konfirmation med høj sol, glæde og dejligt samvær.  
 
Selvom dåb og vielse stadig kan gennemføres, anbefaler myndighederne dog, at de udsættes. Hvis man 
gennemfører en dåb med højst 10 deltagere i alt, kan man senere holde en fremstilling i kirken, når vi atter 
må samles mange. Begravelser kan ikke så godt udsættes, og er ikke omfattet af påbuddet om, at der kun 
må være 10 forsamlet. Der gælder heldigvis særlige regler, så der i de fleste tilfælde er mulighed for at få 
den nærmeste familie med. Bisættelser kan gennemføres med kremation og så en senere handling, hvor 
der foretages jordpåkastelse på urnen. Vi håber dog på en rolig periode i vore sogne.  
 
Livet i præstegården 
Som følge af nedlukning af Danmark, blev Marie Louise sendt hjem fra sit arbejde som kontorfuldmægtig 
hos UC Syd; Elisabeth og Josephine blev sendt hjem fra skole. Heldigvis kunne Marie Louise klarer arbejdet 
over telefon og mail, og pigerne har fået tilsendt lektier fra skolen igennem internettet. Jeg har også lavet 
lidt undervisning til mine konfirmander i form af en youtube-video og nogle spørgsmål (klik her og se). 
Marie Louise gik i fredags på barsel, så nu begynder vi for alvor at se frem mod fødslen. Terminen er den 
30. april, og vi glæder os til at hilse forårspigen velkommen i vort hjem. Marie Louises søster, Eva, bor i 
Tehran, Iran, og vi er jævnligt i kontakt med hende. Hun har det godt.  
 
Næste nyhedsmail 
Søndag den 29. marts om eftermiddagen vil jeg sende næste nyhedsmail.  
Sig til, hvis der er nogle emner, I gerne vil have, at jeg skriver om.  
I er altid velkomne til at ringe eller skrive, hvis der er noget, I gerne vil tale om, stort eller småt.  
 
Bedste hilsener,  
Ole  
---- 
Ole Witte Madsen, cand.theol., kirkebogsførende sognepræst i Kongeåpastoratet 
Tlf. 7543 1059, om@km.dk, Vilslevvej 67, Vilslev, 6771 Gredstedbro 
Klik her og læs nye og gamle kirkeblade online  

facebook.com/Kongeaapastoratet   
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