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Præsten har ordet
Så kom regnen, og vupti græsset blev
grønt igen. Eller sådan da; for så slem var
tørken, og så lang og i det hele taget usædvanlig har denne danske sommer, der knap
nok kan kaldes dansk, været, at der endnu
er nogle brune pletter, pletter på plænen,
der visse steder er slidt ned – og alligevel
er ”grønningen” så pludselig og bemærkelsesværdig. Kan græs da ikke dø? Eller
bryder der sådan pludselig nyt græs frem
af jorden?
Et græsstrå er tilsyneladende meget svagt,
men paradoksalt nok også meget stærkt,
ukueligt, resistent, overlevelsesdygtigt. Og
som sådan står græsset for livet selv. Da
jeg forleden bevidnede græssets pludselige
farveskift, ja, grønningen, kom jeg derfor
til at tænke på Alexandr Solsjenitsyns bog
om gulag øhavet, der beskriver hans tid i
sibirisk fangelejr – den bog, der vistnok
udkom omkring år 1970 og var med til
endegyldigt at briste de illusioner, mange kommunister i Vesten havde haft om
marxismen og Sovjetunionens. Der havde
ganske vist tidligere været talrige anledninger til at miste sine illusioner desangående,
men Solsjenitsyns bog var vel for mange
det sidste søm i ligkisten, som man siger. I
bogen taler han om græssets kraft, der var
med til at give fangerne håb. Han lagde
mærke til, at græsset før eller siden altid
ville bryde igennem betongulvet, med mindre dette da blev vedligeholdt. Hvordan
kan sådan noget som et græs være stærkt
nok til – med tiden som allieret – at bryde
igennem beton? Det vidner om livets styrke og uovervindelighed: det kan ikke og
vil ikke dø, Ja, og i denne sammenhæng

kunne man sige: det kan og vil ikke lade
sig undertrykke.
Græsset er i Biblen, særligt Det Gamle Testamente, også en hyppig genganger. Det
bruges som symbol på livet, især menneskelivet, og det genbruges ofte af Grundtvig: mennesket er som græsset, i morgen
er det hø, og det kastes og hvirvles rundt af
vinden, altså uden selv at kunne bestemme
sin retning; men omvendt spirer det altid
frem igen, grønnes altid igen. Græsset er
lig en synder, ender hvor det ret begynder, siger Grundtvig også. Ja livet er kort,
men der ligger andet i det: I Kristus ender
synden der, hvor den ret begynder, som
græsset, der efter regn end ikke er mærket af tørken, og hvor det så igen ”dufter
lysegrønt af græs”, som vi synger i denne
tid. Det er i øvrigt endnu for tidligt at sige,
at sommeren er ovre, men efter sådan en
sommer, så gør efterår og vinter heller ikke
noget. Og græsset skal under alle omstændigheder nok klare sig.
Nu er det jo sådan, at når man skriver en
kirkebladsartikel som denne, så skriver
man den egentlig for tidligt, for den læses – i dette tilfælde – først om efteråret,
og derfor kan den ofte komme til at fremstå som ”uden for konteksten”. Vi lever
jo heldigvis i et tempereret klima, hvor
vi har glæde af årstidernes skiften. Selv
er jeg væk hele november; jeg skal sidde
på et kloster i Syditalien og skrive en bog,
og det lyder jo ikke værst. Så her kommer
en november-hilsen, som jeg fandt i mine
dokumenter. Det er en lille tekst, jeg som
uerfaren præst skrev tilbage i august 2010,
men tilsyneladende tænkt som novembereller allehelgensdigt.
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Jeg vågnede i morges
sådan må man aldrig indlede et digt
Jeg gør det nu alligevel
mod al kunstnerisk skik
Jo jeg vågnede i morges
Og heldigvis for det
For det jeg kastede mod vejen mens jeg gik
Kunne have været mit sidste verdensblik.
Ja jeg vågnede i et sart øjeblik
Og hvad så jeg? Lygter i mørket!
Det vidner om vinteren, dog først høst og så altings rust
Om at den mørke morgen gryr så tidligt som sent i august.
Ja jeg vågnede og så, at lygterne var biler
Jeg forstod at arbejdet lå, hvor nedbør siler
Jeg erkendte vejen, min gang, mine bens rust
Og kunne ikke fatte, at nu var det forbi allerede i august.
Gud er gavmild med gåder
Med har han da givet menneskene nok at bryde deres hoveder
Ja Gud kan ikke stille os tilfreds på alle måder
Men bilernes lygter tænder ej heller alle kloder.
Jeg er først lige kommet, og hvad skete der imens
Faldet ned fra himlen og måtte opleve Fjends
Der er en traktor, biler med lygter i ny og næ
Men Jyllands marker er kendte for de hegn som giver os.
Hvad vil jeg sige med alt dette
Spørg bare ved Fly høje din Jætte
Jeg har ikke haft grund til gråd
Min gerning her har ikke været heltedåd
Men hver gang et menneske dør
Løfter I pårørende et for mig afgørende slør
Et slør, som i min angst idelig bliver lettere
Jo mere jeg gror, jo mere jeg gror tættere
På jer, som uden blu alt med mig deler
Jeg ved ikke, hvad jeg kan, hvad I jer jeg heler
Måske slet ingenting, i min iver efter at gøre godt
Måske siger jeg alt for meget, og måske er det kun småt
I som, jeg har begravet, lærer mig livet
Jeg er intet, men pga. jer noget er jeg blevet
Så her min tak til jer, og især til jeres kære
At jeg fik lov til at dele jeres liv uden at I vidste besked
At jeg fik lov til at kende jer uden at jeg led
Tak fordi I lærte mig livets rust
Og at det ses allerede så tidligt som sent i august.
Caspar Wenzel Tornøe
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Sensommermøde i Vroue den 11.09. kl. 17.00
med efterfølgende spisning
Andagt i kirken, kl. 17.00, herefter spisning i konfirmandstuen med underholdning
ved Leif Fabricius over temaet:

En sund sjæl i et sølle skrog
”En sund sjæl i et sundt legeme”, hedder det, og det er selvfølgelig
idealet, men vi kommer ikke uden om at kroppen med alderen
pålægger os visse begrænsninger. Det er selvfølgelig irriterende,
men et uundgåeligt livsvilkår, hvis man ellers er så heldig at blive
gammel nok. Der findes ingen medicin imod det … og dog!! Et
positivt livssyn og en sund humoristisk sans er i hvert fald en
glimrende modgift, når tidens tand gnaver løs, og det er den modgift
Fabricius forsøger at sprøjte ind i sine sagesløse tilhørere. Det er
vitaminer for sjælen. En frisk indsprøjtning i den tredje alder.
Alle i pastoratet inviteres.

Den 23. september kl. 10.30
Udendørs høstgudstjeneste på Jens Langknivs Plads v. Vridsted Kirke.
Provstibandet medvirker. I tilfælde af dårligt vejr flyttes gudstjenesten ind i kirken.
Efter gudstjenesten serveres grillpølser med tilbehør.
Vridsted Menighedsråd

Høstgudstjeneste i Vroue
Søndag den 30. september kl. 10.30 er der høstgudstjeneste i
Vroue.
Efter gudstjenesten er der, sædvanen tro, frokost i
konfirmandstuen.
Vroue Menighedsråd
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Sdr. Resen menighedsråd, Sdr. Resen Borgerforening og Sdr. Resen
Forsamlingshus inviterer til kirkekoncert med forudgående spisning
torsdag d. 4. oktober.
Program:
Vi starter med spisning i Sdr. Resen
Forsamlingshus kl. 17.30 - ca. 18.30.
Efterfølgende går vi til kirken, hvor den
internationalt anerkendte danske guitarist
Jakob Bangsø, kl. 19.00 - ca. 20.00, vil spille
klassiske værker af bl.a. J.S. Bach og Siegel.
Arrangementet er gratis, og alle er velkomne.

Dagsorden
1.
2.
3.
4.

Fly Menighedsråd afholder Menighedsmøde
tirsdag den 9. oktober 2018 kl. 18.00
i Borgerstuen/Fly Forsamlingshus

Menighedsrådets arbejde gennem året
Kirkegården
Arrangementer – ideer modtages
Eventuelt

Menighedsrådet serverer smørrebrød under mødet.
Tilmelding (af hensyn til mad senest 7. oktober 2018) til:
Turi Roslund, tlf. 20 42 44 33 eller e-mail turiroslund@gmail.com,
Leif Frederiksen, tlf. 29 65 14 53.

Syng med
Børnekor i Vestfjends øver hver fredag kl. 14.15 – 15.15
i Vestfjendsskolens musiklokale.
Der synges også i kirkerne.
Første gang der øver er den fredag 31. august.
Korsang følger herefter skoleåret
Koret ledes af kirkesanger Katharina Gade Dahl
Kom og vær med
5

Sdr. Resen menighedsråd inviterer til menighedsmøde 23. oktober
kl.19.00 i Sdr. Resen Forsamlingshus.

Program:
Foredrag v/journalist Kurt Leth,
kendt fra bl.a. ”Kurt kom forbi”. Efter
underholdningen (ved 20-tiden)
serverer menighedsrådet kaffe.
Alle er mere end velkomne til at blive
til det efterfølgende menighedsmøde,
hvor der vil blive orienteret om
kirkevedligeholdelse og øvrige
aktiviteter i menighedsrådet.
Mødet slutter ca. kl. 21.30.

Arrangementet er gratis, og alle er velkomne.

Stillegudstjenester.

Som noget nyt vil vi i efteråret i pastoratet afprøve en anderledes gudstjenesteform,
stillegudstjenesten. Vægten ligger her på den rolige, stilfærdige, vekslen mellem
læsninger, salmer og musik. Vridsted kirke danner ramme om den første
stillegudstjeneste, søndag den 21. oktober klokken 14. Efterfølgende er der
mulighed for at hygge sig i fællesskab over en kop kaffe i sognehuset.
Vel mødt

Familiegudstjeneste i Vroue Kirke, den 25. oktober kl. 17.00.
Gudstjenesten er tilrettelagt så både børn, forældre og bedsteforældre kan deltage.
Efter gudstjenesten sørger menighedsrådet for aftensmaden som spises i konfirmandstuen.
Alle er velkomne

Ved højmessen i Iglsø kirke den 28.
oktober kl. 10.30 medvirker Provstibandet.
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Cohen i Kirken.
Koncert i Fly Kirke torsdag den 1. november 2018 kl. 19.30
Store sange og prægtig poesi. Oplev en koncert med sange af Leonard Cohen og et
besøg i digterens univers, med Karsten Holm & Cohen Trioen.
”Cohen i kirken” består af:
Karsten Holm, vokal og guitar
Bjørn ”Bønne” Petersen, kontrabas og kor
Martin Blom, guitar og kor
Knud Erik ”Fuddi” Steengaard, violin og kor
Se mere på vores hjemmeside www.
vestfjendspastorat.dk/arrangementer
Billetter á kr. 50 sælges ved indgangen fra kl.
19.00 – der er plads til ca.100 personer til
koncerten.
Efter koncerten er Fly Menighedsråd vært ved en øl eller en vand.

De 9 læsninger i Vridsted Kirke, torsdag den 29. november kl 19.00.
Det nye konfirmandhold medvirker sammen med Jørgen Husted.

1. søndag i advent (2. december)
Fly Kirke kl. 15.00
Juletræstænding og underholdning ved Tante Andante og Skipper Skræk.

Adventsfest i Vridsted.

Kl. 16.00: Familiegudstjeneste i Vridsted Kirke hvor børnekoret medvirker.
Efter gudstjenesten adventssammenkomst i Sognehuset med juletræstænding,
gløgg, æbleskiver og slikposer til børnene.
Der kommer mere om arrangementerne i næste nr. af kirkebladet og hvem ved,
måske kommer der flere.
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Torsdagscafe.

Traditionen fortsætter med sammenkomst i Vridsted Sognehus
sidste torsdag i hver måned med Jørgen Husted.
Første gang d. 27. sept.

N.B.: Nyt tidspunkt: Kl. 13.00-15.00

BABYSALMESANG
i Iglsø Kirke
Musik giver glæde - også til de helt små
Tirsdag d. 18. september 2018 kl. 9.30
starter et nyt hold Babysalmesang
i Iglsø kirke. Babysalmesang er for børn
i alderen ca. 2-10 måneder.
Der kræves ingen forkundskaber til musik eller
salmer, blot lysten til at synge og lege med sit barn
i kirkens smukke rum.
Tilmelding til organist Hanne Kjær Kokholm,
tlf. 2757 1902, mail: kokholm@fiberpost.dk.
Velkommen til hyggelige formiddage med sang og leg

Herren og Fruen ( Steen og Mette Luise Krog)
leverede musikken i Vridsted kirke og i Fly Kirke
(billedet) søndag den 5. august 2018, og ugen
forinden havde Sdr. Resen kirke fornøjelsen af den
musikalske duo. Ved alle gudstjenester deltog også
kirkens faste kirkesanger - i Sdr. Resen kirke, var
det Katharina Gade og i Vridsted og Fly medvirkede
Jakob Asger Jensen.
8

Sognepræster:

Sognepræst (kbf) Caspar Wenzel Tornøe, Vrouevej 5, Vroue, 7800 Skive
E-mail: CWT@km.dk
Tlf. 97 54 70 47/24 75 02 50
Sognepræst Jørgen Husted, (50%)		
E-mail: JLHU@km.dk

Tlf. 51 86 58 90

Mandagsvagt:

Har man brug for en præst om mandagen kan man kontakte provstiets vagtpræst
på tlf. 70 22 03 03.

Kirkekontor:

Kordegn Bente Bundgaard, Kirkevej 2, 7850 Stoholm,
Tlf. 97 53 51 11, E-mail: BBU@km.dk
Åben: mandag - onsdag 10-13, torsdag 14-17.
Spørgsmål om navneændring m.m. kan stilles til kirkekontoret.
Nye attester bestilles på www.borger.dk.
Aftaler om dåb kan ske ved henvendelse til kirkekontoret, aftaler om vielser,
velsignelser og begravelser/bisættelser kan ske ved henvendelse til præsterne eller
kirkekontoret.

Gudstjenester på Sjørup ældrecenter
Almindeligvis er der gudstjeneste den 1.
og 3. onsdag i hver måned.
første onsdag i måneden er der
altergang. Alle er velkomne til disse
guds-tjenester, også uden at have
tilknytning til centret.

Gudstjeneste - alle dage kl. 11.00
5. september Inger Pettersson
19. september Inger Pettersson
3. oktober Casper w. Tornøe
17. oktober Jørgen Husted
7. november Inger Pettersson
21. november Inger Pettersson
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Gudstjenesteliste
Dato og navn

Vridsted

Fly

16-09-2018
16. søndag efter trinitatis
23-09-2018
17. søndag efter trinitatis

10.30
JH
Høst
Med band
9.15
CWT

10.30
CWT
Høst

9.15
JH
14.00
JH

10.30
JH

10.30
JH
17.00
Familiegudstjeneste
JH

28-10-2018
22. søndag efter trinitatis
04-11-2018
Alle helgens dag

10.30
NN

11-11-2018
24. søndag efter trinitatis

9.15
NN

9.15
NN

25-11-2018
Sidste søndag i kirkeåret

10.30
NN
Med band

10.30
NN

9.15
NN

10.30
NN

10.30
NN

9.15
NN

19.00
De ni
læsninger
JH
15.30
NN

9.15
NN
14.00
NN

18-11-2018
25. søndag efter trinitatis

02-12-2018
1. søndag i advent

10.30
CWT
Høst

9.15
CWT

Torsdag
25-10-2018

Torsdag
29-11-2018

Iglsø

9.15
JH

14-10-2018
20. søndag efter trinitatis
21-10-2018
21. søndag efter trinitatis

Sdr.
Resen

9.15
IP

30-09-2018
18. søndag efter trinitatis
07-10-2018
19. søndag efter trinitatis

Vroue

14.00
NN

10.30
NN

I forbindelse med alle 9.15 gudstjenester i Iglsø kirke, er der efterfølgende kirkekaffe i kirken.
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Kirkelige handlinger
Vridsted

Sdr. Resen

Døbte:
20.05. Theodor Erik Bjerg Vistisen
30.06. Oliver Funder Rye
08.07. Kristine Elisabeth Holm
Hedegaard
08.07. Fabian Rohde Kuchartik
Viede:
Døde/begravede/bisatte:
-

Døbte:
Viede:
Døde/begravede/bisatte:
-

Iglsø

Døbte:
10.06. Walther Breiner Mølgård
Frederik Hamann
30.06. Mikkel Busch Svenson
15.07. Tobias Agergaard Dusgaard.

Fly

Døbte:
Viede:
11.08. Katharina og Nikolaj
Hovgaard Krogh

Viede:
28.07. Majbrit og Niels Kristian Jensen

Døde/begravede/bisatte:
-

Døde/begravede/bisatte:

Vroue

Døbte:
27.05. Sascha Gundelund Jensen
Viede:
26.05. Anja og Mikkel Nielsen Holgersen
09.06. Mette og Niels Engedal

Savner du nogle navne på listerne kan
det skyldes den nye databeskyttelsesforordning som trådte i kraft den 25. maj.
Det betyder at der skal indhentes skriftlig samtykke til at offenliggøre navne i
kirkebladet.

Døde/begravede/bisatte:
17.05. Alise Jokumsen
Kirketaxi køres af Skive Minibusser og Taxi.
Kørsel skal bestilles inden kl. 18.00 dagen før afhentning, på tlf. 9753 5311.
Kirketaxi kan benyttes af alle, til alle arrangementer i pastoratet.

Besøg af Præsten

Ønsker man besøg af præsten, eller er man som pårørende, nabo eller ven bekendt
med, at en person -f. eks. i forbindelse med hospitalsindlæggelse - ønsker præstens
besøg, er man altid velkommen til at kontakt ham.
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Vroue:
Formand: Mogens Møller Nielsen, Mmn-vroue@outlook.com			
tlf. 4020 6718
Kirkeværge: Hanne Præst, h.praest@me.com			
tlf. 4043 5804
Kasserer: : Henrik Juhl, henrik8503@gmail.com			
tlf. 2613 9256
Graver: Benny Mortensen, vroue.kirkegaard@gmail.com		 tlf. 9754 8117/5097 5364
Organist: Ellen Poulsen, ellenpoulsen17@gmail.com 			
tlf. 2283 9401
Sdr. Resen:
Formand: Tove Pedersen, arto@pedersen.mail.dk		 tlf. 9745 6110/2046 0365
Kirkeværge: Anna Grethe Kjær, Ag1948@jubii.dk		 tlf. 9745 6113/2452 1205
Kasserer:Inga Jepsen, koldkurvej10@mail.dk 		 tlf. 9745 2343/3030 1109
Graver: Benny Mortensen, vroue.kirkegaard@gmail.com		 tlf. 9754 8117/5097 5364
Organist: Ellen Poulsen, ellenpoulsen17@gmail.com			
tlf. 2283 9401
Iglsø-Kjeldbjerg:
Formand: Bodil Christensen, bodilchristensen@yahoo.dk			
tlf. 2521 2890
Kirkeværge: Sigfred Jokumsen, jokum@c.d		 tlf. 9754 5104/2967 3710
Kasserer: Grethe Alsbjerg, alsbjerg@gmail.com		 tlf. 9754 5398/3025 5398
Graver: Jens Stephansen, jstephansen@privat.dk		 tlf. 9754 5463/2140 1163
Organist: Hanne Kokholm, kokholm@fiberpost.dk			
tlf. 2757 1902
Vridsted:
Formand: Kurt N. Andersen, Kurt.normanna@gmail.com			
tlf. 2248 9545
Kirkeværge: Inger H. Thomasen, ihthomasen@gmail.com			
tlf. 2344 8642
Kasserer: Inger H. Thomasen, ihthomasen@gmail.com			
tlf. 2344 8642
Graver: Poul Erik Nygaard,
gravernevridsted-vestfjendskirker@hotmail.com		 tlf. 9754 8368/2027 7538
Organist: Vakance
Fly:
Formand: Turi Roslund, turiroslund@gmail.com			
Kirkeværge: Hyacinthe Anohi, tanjahk@gmail.com
Kasserer: Tanja H. Kristensen, tanjahk@gmail.com			
Graver: Ryan Nørgaard, 8507ryn@km.dk			
Organist: Vakance		
Kirkesangere for alle 5 kirker:
Jakob Asger Jensen, jakobasger@gmail.com
		
Katharina Gade Dahl, Katharinagarden@icloud.com 			
Præster og kirkekontor se side 9.

tlf. 2042 4433
tlf. 3512 5248
tlf. 2130 0043

tlf. 4040 1108
tlf. 2280 7949

