Vestfjends Pastorat
nr. 38

Februar - maj 2019

Præsten har ordet
Det rummelige Faderhus

deligt langt fra at tvangsbestemme
adfærden hos modtageren, den som
hører evangeliet forkyndt. Man kunne
måske spørge, om det ikke ville være
et enklere, mere ligefremt udtryk for
Guds rummelighed, om han bare godskrev mennesket dets levede liv som
et Gudvelbehageligt liv, uden påskebegivenhederne som en efter nogles
mening unødig, og især unødigt pinefuld omvej. Er en rummelig Gud ikke
en Gud, som vedkender sig sin menneskehed betingelsesløst, hvor på sin
side forsoningstanken kunne synes at
indebære et uudtalt ”kun på betingelser!”? Et sted i Johannesevangeliet er
den betingelsesløse accept og forsoningstanken tænkt sammen: ”Således
elskede Gud verden, at han gav sin
søn, den enbårne, for at enhver, som
tror på ham, ikke skal fortabes men
have evigt liv.” Her er netop forsoningen i Kristus udtryk for Guds uforbeholdne vilje til at overvinde afstanden
mellem sig selv og mennesket.

”

Og du, mit støv, hvi sukker du som
under fjende knuset? Du hører jo,
der skaffes nu dig plads i Faderhuset”
(DDS 33)
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Grundtvigs salme, og med evangeliets mandat, er ”Faderhuset” et
udtryk for rummelighed. ”Jeres hjerte
forfærdes ikke! Tro på Gud og tro på
mig. I min Faders hus er der mange
boliger. Hvis ikke, havde jeg sagt jer
det; thi jeg går bort for at gøre en
plads rede for jer.” Sådan sagde Jesus,
ifølge evangelisten Johannes, i sin lange afskedstale til disciplene, inden de
dramatiske påskebegivenheder satte
ind.

B

ekendelsen til Jesus som Herre
samler sig helt væsentligt om
den rolle, som han spillede i påskebegivenhederne, og som blev spillet
til ende for rummelighedens skyld.
Blandt andet sprængte denne rolle
jo det snævert nationale ved Messias-forventningerne; og den indebar
overhovedet, at frelsens betingelser
blev rykket helt ud af menneskers
hænder. Gud satte en ny begyndelse,
hvor alene barmhjertigheden sætter
dagsordenen. Det er blevet anført, at
enhver vilkårligt sat begyndelse udgør
en magtdemonstration. Men hvor det
gælder evangeliet og den begyndelse,
som blev sat her, er magten ikke til at
skelne fra afmagten og derfor uen-

M

odsigelsen af et andet menneskes livspraksis kan jo være udtryk for noget helt andet end fjendtlighed eller misundelse. Modsigelsen
kan udspringe af en nødvendighed,
som kærligheden derfor må tage på
sig. Sådan er også evangeliet, som
Paulus et sted kalder ”en Guds kraft til
frelse for enhver, som tror”, en befriende modsigelse af menneskers veje,
de veje, hvor vi for egen vindings skyld
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lægger afstand – også – til hinanden
og gør livet snævert for hinanden.

enkel billedlig gengivelse af ordene fra
Esajas bog: ”Jeres veje er ikke mine
veje, lyder det fra Herren” ord, som
ikke udtrykker en gold og nidkær modsigelse af menneskets veje, men siger,
at Gud også i modsigelsen kan skabe
livsrum for mennesket.
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en kirke, hvor jeg for år tilbage havde tjenester, hænger over alteret et
sort kors, eller et næsten sort kors, for
krydsfeltet mellem de to korsarme er
ikke sort, som resten af korset, men
himmelblåt. Det kunne ligne en meget

Jørgen Husted

Nyt blytag på tårnet ved Vroue Kirke
Som mange har kunnet se har Vroue
Kirkes tårn været pakket ind i et meget
stort stillads en stor del af vinteren. Det
skyldes at det for et par år siden blev
konstateret at der var gennemtæringer
i det gamle blytag og det regnede ind
flere steder.
Vi havde så besøg af provstiets byggesagkyndige, der sammen med en
blytækker hurtig kunne konkludere at
taget skulle skiftes. Men da det desværre er sådan at der efterhånden kun er en
blytækker tilbage i Danmark, så måtte
vi jo pænt vente til det blev vores tur og
det blev altså efterår/vinter 2018. Man
startede med at stille stilladset op først i
november, så det gamle tag kunne tages
ned.
Ved nedtagningen blev det så konstateret at der var større skader på træværket
end der først var konstateret, så derfor
måtte noget af det gamle egetømmer

erstattes af nyt og noget af murværket
skulle derfor også repareres.
Men i den sidste uge inden jul blev
murerne og tømrerne færdige med deres del af renoveringen og blytækkerne
kunne begynde at hejse de nye tagplader op, som var blevet lavet af det gamle
blytag. Man smelter jo bare de gamle
plader om og støber nye, som så lægges
op. Torsdag før jul kunne blytækkeren
så melde at nu var han færdig med sit
arbejde og tårnet var klar til julen med
nyt tag. Et tag der forhåbentlig kan holde mindst lige så længe som det gamle
blytag.
Et par uger inde i det nye år blev der
efter at den byggesagkyndige havde
godkendt arbejdet givet grønt lys til at
stilladset kunne tages ned igen og vi
kunne få vores gamle tårn tilbage.
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En spændende aften for unge og
ældre.
Den 7. marts inviteres lyset ind i Iglsø kirke.
Kom og nyd en musikgudstjeneste, hvor
”ME AND MARIA” sørger for smuk musik og
stemningsfuld lyssætning
Man kan forvente en aften med masser af
nærvær og tid til eftertænksomhed.
Musikgudstjenesten starter kl. 19.00.

Foredrag i Vridsted kirke torsdag den 21. marts kl. 19.00 med en bid brød kl. 18.00
Domprovst Thomas Frank fortæller om sin 3500 km lange tur i kajak i vikingernes
spor. Turen gik fra Skt. Petersborg gennem Rusland til Istanbul (Byzans) i Tyrkiet.
Konfirmanderne og deres forældre inviteres til at deltage, men arrangementet er
åbent for alle.
Forud for foredraget serverer vi en bid bød i Sognehuset kl. 18.00

Menighedsrådene i Vestfjends Pastorat
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Vi har familiegudstjeneste i Vroue Kirke
søndag den 24.marts kl. 14.00 ved Jørgen Husted.
Katharina og Vestfjends børnekor deltager i gudstjenesten.
Efter gudstjenesten byder Vroue Menighedsråd på kaffe og brød i konfirmandstuen.
Alle er velkomne.

Sdr. Resen Borgerforening, Forsamlingshus og Menighedsråd
indbyder til foredrag med Peter Skovmos Nielsen:
Torsdag den 4. april kl. 19.00
I Sdr. Resen Forsamlingshus
Danmarkshistorie i lokal iklædning
Beretningen om tyskerne, der i 1940 indtog heden, og forvandlede den til Nordeuropas største flyveplads og flygtningelejre.
Dagens program:
kl. 19.00
kl. 19.15
			
			
kl. 20.00
			

Velkomst og introduktion til arrangementet
1940 – 45: Beslaglæggelsen af jorden og gårdene, organisering, 		
markante anlæg, arbejdspladsen, krigens gang, myter, oprydningen
og det retslige efterspil
Besigtigelse af de mere end 50 ophængte billedplancher med tekst
i eget tempo.

kl. 20.45
			
kl. 21.30

1945 – 49: Rejsen til Danmark, danskernes forhold til flygtningene,
lejrenes organisering, fraternisering forbudt, facit ved afslutningen.
Tak for i dag

Kaffe og kage: 50 kr.

Peters honorar på 40 kr. pr. deltager går ubeskåret til
Julemærkefonden
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FORSOMMERMØDE - BISKOPPEN KOMMER TIL VROUE

Onsdag den 10. april kl. 14.00 afholdes forsommermøde i Vestfjends Pastorat.
Vi starter med en lille andagt i Vroue kirke, og derefter går vi til konfirmandstuen,
til kaffe og foredrag.
I år er det biskoppen over Viborg Stift Henrik Stubkjær der kommer og fortæller
om det at være biskop. Hvad laver en biskop egentlig ?
Henrik Stubkjær var indtil 2014 generalsekretær i Folkekirkens Nødhjælp, og som
sådan har han rejst rundt i verden til mange brændpunkter. Han vil fortælle om,
hvad han har set og oplevet i denne sammenhæng, og måske vil Henrik Stubkjær
komme ind på noget om konflikt/konfrontation mellem forskellige religioner.
Noget han har mødt i sin tid i Folkekirkens Nødhjælp.
Det bliver en meget spændende og oplysende eftermiddag.
Mød op. Alle er velkomne.
Menighedsrådene i Vestfjends pastorat
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Indbydelse til kommende minikonfirmander
Efter vinterferien indbyder vi eleverne fra skolens tredje årgang til at høre nogle af
bibelens gode fortællinger og lære nogle af gudstjenestens kendte salmer.
Vi mødes tirsdag efter skoletid, 1. gang 19. februar.
Vi siger farvel til årets minikonfirmander ved Gudstjenesten i Vridsted kirke den
14. april, Palmesøndag.
Vel mødt
Præsterne i Vestfjends.

Babysalmesang i Iglsø Kirke
Tirsdag den 19. marts kl. 9.30 wstarter et nyt hold babysalmesang i Iglsø kirke.
Babysalmesang er for børn i alderen 2 - 10 måneder.
Tilmelding til organist Hanne Kjær Kokholm, tlf. 2757 1902,
mail: kokholm@fiberpost.dk
Velkommen til hyggelige formiddage med sang og leg.

Torsdagscafe.
Traditionen tro fortsætter vi med sammenkomst i Vridsted Sognehus sidste torsdag i hver måned, med Jørgen Husted.
Datoerne i foråret er: 28. februar, 28. marts og sidste gang 25.april.

Alle dage Kl. 13.00-15.00
Kom til Skærtorsdagsnadver i Fly Kirke
Skærtorsdag, den 18. april 2018 spiser vi, traditionen tro, skærtorsdagsnadver
Der er gudstjeneste kl. 11.00 og herefter spiser vi
skærtorsdagsnadver/frokost i sideskibet.
Alle er velkomne, arrangementet er gratis

Menighedsrådene i Vestfjends pastorat
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Forårskoncert i Vridsted Kirke, torsdag den 25. april kl. 19.00:
med SKIVE POSTORKESTER under ledelse af Trine Jensen-Gadegaard.
Efter koncerten bydes på kaffe i kirken.
Alle er velkomne.

Vridsted Menighedsråd.

Aften/sogneudflugt fra Sdr. Resen d. 8 maj til Hvidsten Kro,
med afgang fra kirken kl. 17.00 præcis.
Vi spiser æggekage, ser Mindelunden og hører Hans Nyhus fortælle historien, medens vi drikker kaffe.
Alle er velkomne og turen er gratis.
Forventet hjemkomst ca. kl. 22.30.
Tilmelding til FM Tove Pedersen arto@pedersen.mail.dk eller 2046 0365,
sidste tilmeldingsfrist 1. Maj
Venlig hilsen Sdr. Resen Menighedsråd
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Udflugt
Iglsø/Kjeldbjerg Menighedsråd inviterer på udflugt torsdag den 23. maj med afgang kl. 9.30 fra Kjeldbjerg forsamlingshus.
Turen går til Sct. Peders Kirke i Randers.
Derefter kører vi til Elvis museet. Begge steder
med rundvisning. Forventet hjemkomst kl. 15.

Det er gratis at deltage og alle er hjertelig velkomne, til bussen er fuld.
Tilmelding til:
Birthe Riisgaard 97545186 /23498285 senest den 16. maj.

SOGNEUDFLUGT TIL TIRPITZ-MUSEET I BLÅVAND
TORSDAG DEN 13. JUNI.

Tirpitz-stillingen består af to ikke-færdiggjorte kanon-bunkere, som den tyske besættelsesmagt opførte i 1944 for at sikre indsejlingen til Esbjerg. Tirpitz-stillingen
var en del af Atlantvolden, som skulle være tyskernes værn mod vestmagterne..
Arkitekt Bjarke Ingels stod for opførelsen af selve museet, der er integreret i den
ene bunker.
Bussen kører fra Vridsted Sognehus kl. 9.00.
Se senere opslag lokalt i Vridsted.

Vridsted Menighedsråd.
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Gudstjenesteliste
Dato og navn

Vridsted

24-03-2019
3. søndag i fasten

10.30
JH

31-03-2019
Midfaste søndag

Fly

Vroue

9.15
JH

10.30
JH
10.30
CWT

9.15
JH
11.00
CWT
med Skærtorsdagsnadver

9.15
CWT

10.30
CWT

21-04-2019
Påskedag

9.15
CWT

22-04-2019
2. påskedag

10.30
JH
10.30
CWT

9.15
JH
9.15
CWT

12-05-2019
3. søndag efter Påske
17-05-2019
Bededag
Konfirmationer

10.30
CWT

9.15
IP

28-04-2019
1. søndag efter Påske
05-05-2019
2. søndag efter Påske

9.15
CWT

10.30
Mini konf.
JH

18-04-2019
Skærtorsdag

19-04-2019
Langfredag

Iglsø

14.00
Familiegudstj.
JH

07-04-2019
Mariæ Bebudelse
14-04-2019
Palmesøndag

Sdr. Resen

10.30
CWT
10.30
JH

10.30
CWT

CWT: Caspar W. Tornøe, JH: Jørgen L. Husted, IP: Inger Pettersson
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Gudstjenesteliste
Dato og navn

Vridsted

Fly

Vroue

19-05-2019
4. søndag efter Påske

Sdr. Resen

Iglsø

10.30
CWT

9.15
CWT

26-05-2019
5. søndag efter Påske

10.30
CWT

30-05-2019
Kristi Himmelfarts dag

”Himmelske dage på heden” se omtale

02-06-2019
6. søndag efter Påske

9.15
CWT

10.30
CWT

9.15
CWT

09-06-2019
Pinsedag

9.15
JH

10-06-2019
2. Pinsedag

10.30
JH

9.15
IP

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

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.

Syng med
Børnekor i Vestfjends øver hver fredag
kl. 14.15 – 15.15 i Vestfjendsskolens musiklokale.
Der synges også i kirkerne.
Korsang følger skoleåret
Koret ledes af kirkesanger Katharina Gade Dahl
Kom og vær med
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Konfirmationer St. Bededag, den 17. maj.
I Vridsted kirke kl. 10.30 konfirmeres:
Anne Tronborg Madsen, Birkebakken 18, Vridsted,
Daniel Torp Søgaard, Solgårdsvej 3, Fly,
Katrine Bagger Thomsen, Bakkevej 22, Højslev,
Marius Skytte Bavnshøj, Pilkærvej 75, Vridsted,
Max Kjær Schrøder, Elmebakken 2, Vridsted,
Rasmus Steensgaard Breiner, Dåsbjergvej 39B, Vridsted,
Sofie Rønkilde Daasbjerg, Dåsbjergvej 31, Vridsted,
Steffen Aggerholm Bonde, Egebjergvej 11, Vridsted,
Thea Cathrine Fink, Præstetoften 2, Vridsted
Trine Rosgaard, Åløkken 23, Vridsted
Victor Binderup Nielsen, Dåsbjergvej 32, Vridsted.
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I Vroue Kirke kl. 10.30 konfirmeres:
Ea Lucia Holmgaard Christensen, Bakkesvinget 19, Vridsted,
Emma Høj Fangel, Kjeldbjergvej 50, Kjeldbjerg,
Grace Bellis Angela Bjerke, V. Børstingvej 7, V. Børsting,
Holger Barup Pihlkjær, Amstrupvej 15, Vroue,
Karoline Fyhn Svendsen, Birkebakken 33, Vridsted,
Kasper Machenhauer Pedersen, Skyttegårdsvej 7, Sjørup,
Kirstine Lea Præst, Vrouevej 25, Vroue,
Laura Søndergaard, Vrouevej 52, Sjørup,
Line Børsting Nielsen, Åkjærvej 5, Fly,
Luka Høst Hjerrild Sørensen, Vestre Skivevej 124, Sjørup
Lærke Klausen, Amstrupvej 19, Vroue,
Malina Søgaard, Møllebakken 14, Kjeldbjerg,
Markus Højgaard Tange Kristensen, Kjeldbjergvej 25 B, Kjeldbjerg,
Mathilde Pedersen, Vestre Skivevej 31, Kjeldbjerg,
Samuel Lee Hvid Morrow, Sjørup Mark 4, Sjørup,
Thea Emilie Toft Steffens, Møllebakken 24, Kjeldbjerg.
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Himmelske Dage på Heden 2019
Vestfjends Pastorat inviterer til åbningsgudstjenesten
torsdag den 30. maj 2019 kl. 14.00
Himmelske Dage på Heden er navnet for Danske Kirkedage 30. maj – 2. juni 2019
og afholdes denne gang i Herning.
Gudstjenesten er en friluftsgudstjeneste på Torvet i Herning – medbring selv stol,
da der kun er ståpladser!
Der er ikke ståpladser i bussen – vi har plads til 50 personer
Et lille citat fra hjemmesiden www.himmelskedage.dk
”Som kirker og kristne vil vi gerne samles på tværs af kirkesamfund og kirkelige
retninger til gensidig opmuntring, erfaringsudveksling og gudstjenestefejring. Vi vil
gerne vise hinanden de muligheder og den mangfoldighed, der er i danske kirkeliv.”
Åbningsgudstjenesten er kun en lille del af arrangementet, find selv mere om det
righoldige program på hjemmesiden.
Program for Vestfjends Pastorat:
Afgang fra Vridsted kirke kl. 11.15
Vi sørger for en sandwich og en flaske vand til frokost
Ankomst til Herning – der er ”aflæsningsplads” tæt på Torvet
Gudstjenesten starter kl. 14 – der er sandsynligvis tid til at kigge lidt på andre aktiviteter inden gudstjenesten.
Efter gudstjenesten er der igen lidt tid til at kigge sig omkring - og måske købe en
kop kaffe. Ellers sørger vi for kaffe og kage på hjemvejen.
Bussen kører hjemad kl. 16 - vi mødes på ”aflæsningspladsen”
Meld jer til – og tag gerne naboen med!
Tilmelding til:
Birgit Søndergård, telefon 6085 7741
Turi Roslund, telefon 2042 4433 senest den 20. maj.

Traditionen tro afholder Casper grundlovs havefest i præstegårdshaven i Vroue 5. juni 2019 mellem kl. 14.00 til 17.00.
Traditionen tro vil der være en havefesttale, i år leveret af Nis Ross.
Og som de foregående år vil der være musik, i år leveret af 3 x Hans og fællessang.
Der vil også blive tænkt på aktiviteter for børnene.
Kaffe, kage, pølser og kolde drikke vil kunne købes i “boderne”.
Kom frisk og nyd en hyggelig eftermiddag i præstegårdshaven.
Menighedsrådene i Vestfjends pastorat
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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
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.

6. marts Inger Pettersson
20. marts Inger Pettersson
3. april Caspar W. Tornøe
17. april Caspar W. Tornøe
1. maj Inger Pettersson
15-. maj Inger Pettersson
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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
		
Katharina Gade Dahl, Katharinagarden@icloud.com 			
Præster og kirkekontor se side 15.

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

tlf. 4040 1108
tlf. 2280 7949

