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Præsten har ordet
Alt har sin tid –
står det i Prædikerens bog i Det Gamle
Testamente. Det er enkelt sagt, ret så
selvfølgeligt, men evigt sandt. Tiden
går, klokken slår. Tiden er vor vigtigste
resurse, men den slipper op – uafvendeligt. Vi kan ikke skabe tiden. Vi kan
ikke genvinde tabt tid. Vi løber tør for
tid – før eller senere. Men vi kan prioritere således, at vi får tid til noget
fremfor noget andet. Vi undgår ikke
at prioritere, for ikke at prioritere, er
også at prioritere. At bruge tid på noget, er altid at undlade at bruge tid på
noget andet. Et valg er som bekendt
altid et fravalg. Næsten altid, men netop ikke i dette tilfælde. Jeg har valgt
at søge nye veje, men det er ikke et
fravalg.

fineste af kirkens embedsboliger i hele
Viborg Stift. Den skal nok virke som
trækplaster for nye ansøgere til embedet. Sådan virkede den i hvert fald på
mig, da jeg for snart 11 år siden sad
på en internetcafé i Barcelona og læste stillingsopslaget. Ja, man kan nemt
få hjemve, når man sidder i udlandet
og ser et billede af noget så dansk
som en gammel præstegård med
stråtag, et hejst dannebrog, bøgeskov
og det hele. Et sådant syn vækker
fædrelandskærlighed.
Jeg er meget taknemmelig for den
tid, jeg fik her. Mange gode erfaringer
har jeg gjort, og mange gode mennesker har jeg mødt på min vej gennem
Fjends. Jeg er altid blevet vældig godt
taget imod, hvor end jeg kom. Det har
ofte været mig til glædelig forundring,
at folk har taget imod præsten i deres
hjem og sådan uden videre åbnet deres sind og hjerter – ja, umiddelbart
vist dette egentligt ganske fremmede
menneske en fuldkommen tillid. Det
kan undre, for en sådan tillid er jo kun
noget, man i alle livets øvrige situationer først skal gøre sig fortjent til.
Præstestanden synes endnu at have
en relativ høj stjerne hos befolkningen
generelt, og det kan man så kun håbe,
man til tider selv har kunnet leve op
til.

10 gode år i Vestfjends blev det til.
Det er et godt åremål, et godt rundt
tal. Jeg er flyttet meget rundt i mit liv.
10 år er den længste periode, jeg har
opholdt mig og har haft hjemme et
bestemt sted. Og hjemme har jeg netop også følt mig. Når jeg ind i mellem
har været i København, har jeg allerede efter 3 dage set frem til at komme
hjem til roen, luften og idyllen i Vroue
præstegård.
Selve præstegården bliver svær at
forlade. Sammen med domprovstegården i Viborg er det den ældste og
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Præsten har ordet
En særlig tak vil jeg gerne rette til alle
tidligere og nuværende menighedsrådsmedlemmer og til alle medarbejdere. Jeg takker for et godt samarbejde. En helt særlig tak siger jeg til min
kollega og gode ven, Jørgen Husted,
som har været en fornem sparringspartner inden for snart sagt ethvert
område. Jørgens ankomst hertil har
bidraget til at gøre præstembedet
i Vestfjends endnu bedre, end det i
forvejen var.

Jeg rejser ikke langt væk. Faktisk
vil jeg regelmæssigt være at finde i
sognene, hos købmanden i Vridsted
eller måske til havefest i Vroue præstegårdshave. Så vi vil sikkert også
i fremtiden ofte nok få hilst på hinanden. Jeg ønsker alt det bedste for
sognene og kirkerne i Vestfjends. Og
tak igen!
Bedste hilsener,
Caspar

Sdr. Resen kirke er lukket i ugerne 26 og 27.
Der er givet tilladelse til at få altertavlen og det gamle alterbillede på bagvæggen
renoveret. Bevaringscenter Nord går i gang mandag den 24. juni. Efter de 2 uger
kan kirken bruges igen, dog med en eller anden erstatning for billedet i altertavlen.
Billederne kommer tilbage i eftersommeren.
Forhåbentligt i en stand, vi alle kan glæde os over.
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Havefest i præstegårdshaven i Vroue, den 5. juni
fra kl. 14.00 til kl. 17.00
Traditionen tro byder sognepræst Caspar Wenzel Tornøe velkommen
I år holdes havefest talen af Nis Ross, og
der vil som de foregående år være musik
og fællessang:
- Leveret af 3 x Hans.
- Aktiviteter for børnene
- Kaffe og the, kage, pølser og
kolde drikke kan købes ved boderne.

Med venlig hilsen Menighedsrådene i Vestfjends Pastorat

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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Kirkegårdsvandring i Sdr. Resen
Torsdag den 15. august klokken 15.00 – 17.00.
I lighed med tidligere år mødes vi på kirkegården.
Efter en kop kaffe går vi en tur, hvor
vi kan glæde os over og snakke om
indretning af kirkegården .
Hvis nogle af jer har flere ideer til
ændringer, hører vi det gerne.
Det vil også være dejligt, hvis nogle
af jer har lyst til at bidrage med lidt
historie om slægt og venner.
Præsten slutter med en kort andagt.
Måske kan vi få nogle af vore musikfolk til at spille.
Der kan bestilles kirkebil på tlf.nr. 9753 5311.
Sdr. Resen Menighedsråd

Teltgudstjeneste den 18. august kl. 14.00 ved Vridsted bro.
Som sædvanligt afsluttes Vridsted Byfest med en
udendørs gudstjeneste på rastepladsen ved Karup
å. Efterfølgende bydes på kaffe & kage.
Vridsted Menighedsråd.
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Fly Menighedsråd inviterer på udflugt til Øm Kloster
Lørdag den 24. august 2019
Vi kører fra Fly Kirke kl. 9.00 – vi sørger for kaffe og et rundstykke på vejen til Øm
Kloster Museum.
Øm Kloster, der er beliggende ved Mossø imellem Ry og Skanderborg, blev grundlagt i 1172 af cisterciensermunke fra Vitskøl Kloster. Vi får en guidet rundvisning og
mulighed for at bese klosterruinerne, museets udstillinger og haveanlægget.

Efter rundvisningen serverer vi en let frokost i det grønne eller i ”madpakkehus” og
der er mulighed for at kigge lidt mere på Øm Kloster Museum.
Kl. 13.15 kører vi videre til Gl. Rye kirke – Sankt Sørens kirke, Kirkebakken 3, Ry
Når vi har besøgt Sankt Sørens Kirke sætter vi kursen mod Rindsholm Kro, hvor
eftermiddagskaffen venter.
På vej til Rindsholm Kro kan vi nyde den smukke natur omkring Silkeborg.
Forventet hjemkomst til Fly ca. kl. 17.30
Tilmelding til
Leif Frederiksen 2965 1453
Turi Roslund 2042 4433
Senest den 14. august 2019
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Høstgudstjeneste i Sdr. Resen Kirke, 25. august 2019 kl. 10.30
Høstgudstjenesten i Sdr. Resen vil i år blive gennemført som en friluftsgudstjeneste i Sdr. Resen Naturpark.
Igen i år er det lykkedes at få ”Herren og Fruen” til at
spille for os.
Efter gudstjenesten serveres sandwich.
I tilfælde af regnvejr flyttes gudstjenesten til kirken.
Sdr. Resen Menighedsråd

Høstgudstjeneste i Vridsted Kirke den 15. september kl. 10.30
Ved gudstjenesten deltager børnekoret og Katharina.
Vridsted Menighedsråd.

Høstgudstjeneste i Fly Kirke den 29. september kl. 10.30
Børnekoret deltager og vi serverer kaffe, juice og kage efter høstgudstjenesten.
Fly Menighedsråd
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Gudstjenesteliste
Dato og navn

Vridsted

26-05-2019
5. søndag efter Påske
30-05-2019
Kristi Himmelfarts dag
02-06-2019
6. søndag efter Påske

Fly

Vroue

10.30
CWT

9.15
CWT

Sdr.
Resen

Iglsø

himmelske dage på heden
10.30
CWT

9.15
CWT

09-06-2019
Pinsedag

9.15
JH

10.30
JH

10-06-2019
2. Pinsedag
16-06-2019
Trinitatis søndag
23-06-2019
1. søndag efter
trinitatis
30-06-2019
2. søndag efter
trinitatis
07-07-2019
3. søndag efter
trinitatis
14-07-2019
4. søndag efter
trinitatis
21-07-2019
5. søndag efter
trinitatis
28-07-2019
6. søndag efter
trinitatis
04-08-2019
7. søndag efter
trinitatis

9.15
JH

10.30
JH
10.30
CWT
10.30
JH
14.00
JH

14.00
JH
10.30
CWT
10.30
CWT
10.30
NN

9.15
NN

CWT: Caspar W. Tornøe, JH: Jørgen L. Husted, NN: kendes ikke pt.
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Gudstjenesteliste
Dato og navn

Vridsted

Fly

Vroue

11-08-2019
8. søndag efter
trinitatis
18-08-2019
9. søndag efter
trinitatis

14.00
Ved Åen
JH

15-09-2019
13. søndag efter
trinitatis

9.15
JH

11.00
Sportspladsen
JH

10.30
Naturparken
NN
9.15
NN

10.30
NN
9.15
NN

10.30
NN

10.30
Høst
Børnekor
NN

9.15
NN

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

Iglsø

10.30
JH

25-08-2019
10. søndag efter
trinitatis
01-09-2019
11. søndag efter
trinitatis
08-09-2019
12. søndag efter
trinitatis

Sdr.
Resen

9.15
NN
9.15
JH

10.30
Høst
NN

10.30
Høst
Børnekor
JH

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 (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 gudstjenester,
også uden at have tilknytning til centret.

Gudstjeneste - alle dage kl. 11.00
5. juni Caspar W. Tornøe
19. juni Jørgen L. Husted
3. juli Inger Pettersson
7. august
21. august
4. september Inger Pettersson
18. september Inger Pettersson
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Syng med
Børnekoret starter efter ferien den 23. august.
Koret øver hver fredag
kl. 14.15 – 15.15 i Vestfjendsskolens musiklokale.
Der synges i kirkerne ved flere lejligheder.
Korsang følger skoleåret
Koret ledes af kirkesanger Katharina Gade Dahl

Kom og vær med

Kirkelige Handlinger
Vi har fået lov til at bringe følgende:
Dåb i Vridsted Kirke:
20.01. William Hammerum Jensen
Jonathan Hammerum Jensen
Oscar Blingedal Rossen
24.03. Karen Kamille Holmgård Nordgaard
Dåb i Fly Kirke:
31.03. Laura Elly Thormann Thyrring
Dåb i Vroue Kirke:
11.11. Alfred Lundgaard Jespersen
Dåb i Iglsø Kirke:
19.05. Josefine Povlsen Madsen
Magnus Karmann Dahlgaard
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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 10.

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

tlf. 4040 1108
tlf. 2280 7949

