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Præsten har ordet
Om små og store skridt.
fremad, i vores individualiserede
tidsalder måske lige så ofte tværtimod.

Når disse linjer læses, har vi
passeret 50 – årsdagen for en af
videnskabens mest spektakulære
triumfer. I juli 1969 betrådte mennesker for første gang et fremmed
himmellegeme. Ekspeditionens
deltagere, ligesom alle de andre
pionerer i det forløb, der kulminerede denne sommerdag i 1969,
udviste en helt særlig offervilje
i menneskets kamp for at flytte
grænserne for sin viden.

Udfordringen af de accepterede
grænser for menneskets muligheder har i nyere tid vundet skikkelse i de såkaldte trans-humanister.
Som navnet siger, har disse mennesker gjort et helt program ud
af at flytte menneskets grænser,
gerne så langt som muligt. Hvorfor eksempelvis nøjes med en
livslængde på 100 år, hvis man har
mulighed for lige at få lagt et par
hundrede år til, uden at det koster
på det fysiske eller det mentale
område. En af disse ambitiøse
grænsebrydere er professor i en
tværfaglig videnskab, der søger
at forstærke hjernens processer
ved brug af den moderne computerteknologi. Han har udtalt dette
optimistiske syn på menneskets
fremtidige muligheder: ”Den, der
ønsker at forblive menneskelig,
kan vælge det. Den, der ønsker at
udvikle sig til noget langt højere
og mere magtfuldt end et menneske, kan vælge det. Jeg har i
alt fald ikke tænkt mig bare at
forblive menneskelig”. Men hvor

Mange husker endnu detaljerne fra
denne opdagelsesrejse, og hvem
har ikke på et tidspunkt hørt de berømte ord af ekspeditionens leder
Neil Armstrong, da han trådte ned
fra månelandingsfartøjet Ørnen:
”Et lille skridt for et menneske,
men et kæmpe skridt for menneskeheden”, ord, som må beholde
meget af deres gyldighed, også
fordi de blev udtalt af et menneske, der var ydmygt nok til at se sit
bidrag som underordnet det store
fælles perspektiv, hvor det handler
om at indvinde ny viden.
Mennesket er et grænsesøgende
og grænseflyttende væsen, men
næppe altid på en måde, der leder
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Præsten har ordet
delse fastholdes? Er menneskets
værdighed som menneske ikke
dybt forbundet med netop dette
at vide af sine grænser? Et billede fra en af måneekspeditionerne
opnåede siden næsten ikon-status:
man ser den opgående jord over
en øde månehorisont.
Ved den lejlighed så man for første gang jorden, sådan som en
fremmed kunne tænkes at se den,
som en tydeligt blå planet, der
på én gang udstråler skønhed og
sårbarhed. Måske vi her er ved en
vigtig grund til billedets gennemslagskraft. Det formår at tale til
det bedste i mennesket, også som
grænsebrydende væsen, et væsen,
som på vej ud over grænserne også
kan blive omsorgsfuldt opmærksom på det, der ligger inden for
grænserne.

magtfuldt forekommer egentlig det
menneskebillede, som professoren
får tegnet her? Kunne hans ord
ikke også lede tanken hen på den
urgamle fortælling om guldkalven,
en fortælling om mennesket, der
kommer til at tilbede sine egne
frembringelser, og derfor ender i et
nyt, og nedværdigende underordningsforhold? Er begrænsningen
i tid og rum ikke så vigtig en side
af det at være menneske, at ethvert
skridt fremad, også de virkelige
kæmpeskridt, må tages i denne altid bevarede erkendelse, ja kun bliver til fremskridt, når denne erken-

Jørgen Husted
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Sensommermøde i Vroue
Sensommermøde i Vroue tirsdag den 10. september kl. 14.00.
Vi starter med kort andagt i kirken, hvorefter der er kaffe i konfirmandstuen og underholdning ved ”Toner af guld”, som vil synge kendte sange fra
1950’erne
LYDEN AF 50’ERNE – KRØNIKEN OM KATE OG KONRAD
Kate og Konrad er et typisk dansk middelklasseægtepar anno 1956.
Konrad er på kontor og
Kate er hjemmegående
husmor.
Gennem de største danske hits fra slutningen af
40’erne til begyndelsen af
60’erne fortæller og spiller Kate og Konrad deres
krønike.
I dette koncertforedrag
fra tiden før vi fik bil,
plukker vi fløjlsgræs og
planter smil og solskin,
selvom Kate af og til er
”hele ugen alene”.
Publikum kan glæde sig
til et nostalgisk og underholdende koncertforedrag
med kendte og elskede
numre fra barndommen
og ungdommen – naturligvis holdt i en sprogtone,
der er tro mod 50’erne.
Alle er velkomne.

Menighedsrådene i Vestfjends Pastorat
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Menighedsmøde og sang/musikaften.
Den 3. oktober i Sdr. Resen forsamlingshus kl. 19.00
Fremlæggelse af:
•
Budget
•
Kirken lige nu
•
Fremtidsvisioner
•
Forslag til aktiviteter modtages gerne
Mødet indledes med musik og fællessang ledet af Finn Eilenberger
Kaffe og kage.
Vi håber mange har lyst til at deltage i en hyggelig og uformel aften.
Mvh. Menighedsrådet i Sdr. Resen

Sådan ser altertavlen i Sdr. Resen ud lige nu, for så vidt ganske smuk med lys/
skyggevirkning. Men vi glæder os dog til at kunne præsentere den restaurerede altertavle samt et par nyheder.
Derfor holder vi festgudstjeneste søndag den 6. oktober kl. 10.30.
Bagefter er der en kop kaffe med tilbehør.

Sdr. Resen Menighedsråd
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Mozart’s Requiem i Fly Kirke fremført af Gloria-kvartetten
Onsdag den 6. november 2019 kl. 19.00

Gloria-kvartetten
Gloria-kvartetten består af fire musikere fra Øresundsregionen, som har specialiseret sig i at spille strygekvartet på originalinstrumenter, dvs. instrumenter der ligner og lyder som komponisterne havde forestillet sig.
Violin 1 : Tinne Albrectsen, violin 2: Ida Lorenzen, viola: Rastko Roknic
cello: Kjeld Lybecker Steffensen
Gloria – kvartetten fremfører Mozart’s Requiem i et arrangement for strygekvartet lavet af Peter Lichtental.
Sognepræst Jørgen Husted medvirker med læsninger.
Alle er velkomne. Entre kr. 50, der betales ved kirkedøren.
			

			

Menighedsrådene i Vestfjends pastorat
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Babysalmesang i Iglsø Kirke
Musik giver glæde - også til de helt små
Tirsdag d. 17. september 2019 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

Tilmelding til konfirmandforberedelse.
Som noget nyt skal forældre til de børn, der skal konfirmeres i 2020, tilmelde
deres børn til konfirmationsforberedelse med Nem ID, via link på hjemmesiden. Ved fælles forældremyndighed skal begge forældre give samtykke til
tilmeldingen.
Hvis dit barn er døbt i udlandet eller et andet kristent trossamfund, skal du
bruge en kopi af dåbsattesten.
Den digitale konfirmandtilmelding er åben mellem 1. april og 30. september,
og du kan tidligst tilmelde dit barn året før konfirmationen.
Du kan finde et link til tilmeldingssystemet på hjemmesiden:
Vestfjendspastorat.dk
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Gudstjenesteliste
Dato og navn

Vridsted

08-09-2019
12. søndag e. trinitatis
15-09-2019
13. søndag e. trinitatis

Fly

10.30
OM
Høst

9.15
OM

10.30
JH
Høst
9.15
JH

9.15
JH

10.30
JH

14.00
IP

27-10-2019
19. søndag e. trinitatis
03-11-2019
Alle helgens dag

10.30
JH

10-11-2019
21. søndag e. trinitatis

9.15
JH

9.15
JH
10.30
JH

17-11-2019
22. søndag e. trinitatis

01-12-2019
1. søndag i advent

10.30
JH
Festgudstjeneste
10.30
BOP
Høst

9.15
BOP

20-10-2019
18. søndag e. trinitatis

24-11-2019
Sidste søndag i
kirkeåret

10.30
BOP
Høst

9.15
BOP
9.15
JH

Iglsø
10.30
JH

06-10-2019
16. søndag e. trinitatis
13-10-2019
17. søndag e. trinitatis

Sdr. Resen

9.15
JH

22-09-2019
14. søndag e. trinitatis
29-09-2019
15. søndag e. trinitatis

Vroue

10.30
OM

9.15
OM

10.30
OM

9.15
OM
14.00
JH

10.30
JH

JH: Jørgen Husted, BOP: Bent Ole Pedersen, OM: Ove Mølgaard, IP: Inger Pettersson
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Gudstjenester på Sjørup ældrecenter
Gudstjeneste - alle dage kl. 11.00

Almindeligvis er der gudstjeneste den
1. og 3. onsdag i hver måned.
Første onsdag i måneden er der altergang.
Alle er velkomne til disse gudstjenester, også uden at have tilknytning til
centret.

4. september Jørgen L. Husted
18. september Inger Pettersson
2. oktober Jørgen L. Husted
16. oktober Jørgen L. Husted
6. november Inger Pettersson
20. november Inger Pettersson

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

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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Sognepræster:
Sognepræst:
Afventer ansættelse af ny præst (kbf)

Tlf. 9754 7047/2475 0250

Sognepræst Jørgen Husted, (50%)		
E-mail: JLHU@km.dk

Tlf. 5186 5890

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.

Torsdagscafe.
Traditionen tro fortsætter vi med sammenkomst i Vridsted Sognehus sidste torsdag i hver måned, med Jørgen
Husted.
Datoerne i efteråret er:
26. september, 31. oktober og 28. november.

Alle dage Kl. 14.00-16.00
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Vi ønsker konfirmanderne tillykke med konfirmationen
Konfirmanderne i
Vridsted

Konfirmanderne i
Vroue
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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: Birgitte Vestbjerg, p.vestbjerg@email.dk			
tlf. 6088 7193
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: Hans Erik Brogaard, heb@energimail.dk			
tlf. 2178 3310
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
Præster og kirkekontor se side 10.

		

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

tlf. 4040 1108

