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Præsten har ordet
Strøtanker under løvfaldssolen

eneste fremmødte, og det undrede mig såre,
for kunne man forestille sig bedre tennisvejr?
Det gik så op for mig, at sæsonen var dekreteret tilendebragt den 1. oktober, og at vi rent
officielt nu befandt os i vinterhalvåret.

F

orleden stødte jeg på historien om en
dame, der engang i 1970´erne gik rundt
i den rumænske hovedstad Bukarests gader
med en åben paraply – på trods af, at der
var høj sol og skyfri himmel. Da en tilfældig mand udbad sig en forklaring på hendes
adfærd, svarede hun: ”Fordi det regner i Moskva”. Noget kunne tyde på, at hun måske
ikke var helt velforvaret. I en vis forstand
var Rumænien i kommunismens tid jo styret
fra Moskva, men ligefrem at lade sin adfærd
diktere af vejrforholdene i en fjerntliggende
by fremfor af forholdene dér, hvor man faktisk befinder sig, er vel at gå til yderligheder.
Måske var det en absurd protest imod det
kommunistiske tyranni? Hvem ved? Det melder historien ikke noget om. Men der findes
måder at tænke og agere på, som forhindrer
os i at tage bestik af vores egen virkelighed.
Og det er farligt. For hvordan skal man så
orientere sig? Virkeligheden er der jo, om
man vil kendes ved den eller ej. Enten regner
det eller det regner ikke. Det er ikke noget,
jeg ved min tankekraft kan bestemme. Derom
er vi vel enige.

P

roblemet var bare, at det jo var sommer.
Ganske vist var skoven falmet, og da jeg
i går gik mig en tur langs Flyndersø ved én
af Danmarks hengemte og mest pragtfulde
oaser, nemlig Sevel, kunne jeg nyde det skønne syn af rødbrune farver i solglansen mild,
men det var immervæk sommer- og badevejr
og da helt sikkert tennisvejr. Men ak, sådan
bliver man forvirret af løvfaldssommeren; der
er noget, der ikke hænger sammen. Skal man
følge vejret eller kalenderen? Skal man, for at
blive oplyst om vejret, læse vejrudsigten eller
skal man kigge ud af vinduet? Skal man rette
sig efter virkeligheden eller efter Moskva?

N

år Gud lader sin sol bage hedt midt
i oktober, over retfærdige såvel som
uretfærdige, bedsteborgere og afvigere, hvem
er vi så til at sige, at han burde følge kalenderen? Bør man ikke med kyshånd tage imod
og glæde sig over undtagelsen? Er det ikke
en trøst, at Gud, om ikke andre, gør hvad der
passer ham? Der er lige før det i dag ville
være gudsbespottende at gå rundt i efterårsfrakke og med paraply blot fordi vi skriver
14. oktober. Det skal man da også være lettere excentrisk for at ville insistere på.

M

ere ufarligt var det, da jeg i morges,
søndag den 14. oktober, hvor temperaturen her ved Viborg som i hele Danmark
var nået op over de 20 grader, besluttede mig
for i det dejlige sommervejr at køre ind til
Viborg tennisklub, hvor de medlemmer, som
er uden fast makker, plejer at mødes til et slag
søndag-formiddags-tennis – en sportslig sammenkomst, jeg som klubmedlem ofte er forhindret i at deltage i, da jeg på det tidspunkt
som regel er på arbejde. Jeg var imidlertid

J

esus bekæmpede regelrytteriet og satte den
spontane livsudfoldelse i stedet. Det formulerede han selv således: Sabbatten blev til
for menneskets skyld og ikke mennesket for
sabbattens.
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J

eg skal ikke kritisere det udmærkede
tiltag med at sikre gravstenene på vore
kirkegårde, men det er alligevel tankevækkende, at en enkelt, uhyre sjældent
forekommende ulykke (en dreng blev på
en københavnsk kirkegård dødeligt kvæstet
under en vaklende gravsten) kan sætte et
helt land i sving med et sådant projekt. Det
er som om den rene undtagelse skal danne
udgangspunkt for udfærdigelsen af et regelsæt, der skal sikre, at undtagelsen aldrig
finder sted igen. Det kan man måske dårligt
indvende noget imod, hensigten altså, når
nu det er en ulykke, der er tale om; men
undtagelsen kan jo også være et gode, som
regeltænkningen forhindrer i at blive til.
Det er i flere henseender pointen med historien om Jesus, der igen og igen mødes med
kravet om at indordne sig under regler. Han
bøjer sig dog ikke det mindste, men fortsætter kompromisløst med at udleve undtagelsessituation, hvilket koster ham livet.

re og undtagelsesvis stable noget på benene
med meget kort varsel, er det ikke til at
sige, hvor mange der overhovedet ved besked om, at begivenheden finder sted.

N

år en idé finder sted, ”finder sit sted”
(dvs. det sted, hvor den kan materialisere sig) og bliver taget imod på dette sted
ved at mennesker møder op på stedet, så er
alle glade ”på stedet” (altså med det samme). Og glade var vi, men også vemodige,
for Kim Larsen er uden sidestykke i dansk
kultur de sidste 50 år. Han er undtagelsen.
Det er et klart kollektivt tab, som gør os opmærksomme på, hvad vi andre med afdødes liv netop vandt. Det er et godt eksempel
på, at døden kristeligt set kan bevirke en
vemodig sejrsrus. Han har givet os ord og
melodier at synge og huske på – sammen
eller hver for sig. Det er blevet sagt om
Jeppe Aakjær, at ”han talte os sønder og
sang os sammen”. Kim Larsen sang os kun
sammen, for han var aldrig belærende eller
bedrevidende. Kun folkelig – på den dybe
og sindige, dybsindige måde – og hjertelig.
Derfor folkekær.

H

ans liv blev ikke langt. Hans lykke var
ham vel end ikke et relevant spørgsmål; men livet turde han give bort, fordi
han vidste, at han ikke kunne miste det. Så
intimt var hans forhold til livets kilde. Det
er mildest talt ikke en intimitet og overbevisning, vi andre har fornøjelsen af. Vi kan
kun dele den ved at anerkende ham som
Herre.
”Livet er langt, lykken er kort; salig er
den, der tør give det bort”.

I

Vroue kirke sang vi hele 20 sange, og
det er jo ikke så ringe endda. Vi kunne
dog have sunget mange flere, for christianshavnerdrengen Kim af Danmark var yderst
produktiv. Jeg ærgrer mig lidt over, at jeg
ikke fik sunget konfirmationssangen Susan
Himmelblå, så her får I lidt af den:

J

a, sådan lød det såmænd sidste søndag
meget apropos i Vroue kirke, hvor vi
også oplevede en undtagelsessituation. Der
var fællessang til minde om Kim Larsen.
Kirken var mere fuld end til juleaften og
konfirmation, og det er jo glædeligt, men
ikke forudsigeligt, for skal man improvise-

Hvis nogen si´r det hele går ad helvede til,
så tro dem ikke”.

God løvfaldssommer – og godt efterår,
når den tid, den årstid, kommer.
Caspar
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Vridsted kirke har De 9 Læsninger
med konfirmander og Jørgen Husted
Torsdag d. 29. november kl. 19.30
Derefter er menighedsrådet vært ved et let traktement
Alle er velkomne.
Vridsted Menighedsråd

Fly Menighedsråd og Fly Borgerforening
inviterer til julehygge og juletræstænding
1. søndag i advent - Søndag den 2.dec.
Kl. 13.00 åbner Borgerforeningen arrangementet i Fly
		
Forsamlingshus
Kl. 15.00 underholder Tante Andante og Skipper Skræk i
		 Fly Kirke
Julemanden har lovet at komme og hjælpe Tante Andante med at tænde lysene i
juletræet inde i kirken.
Julemanden har også lovet at tage en overraskelse med til børnene,
og vi skal allesammen have æbleskiver, juice, kakaomælk eller kaffe –
og hvem ved – måske er der også gløgg til de voksne!
Alle er velkomne.
Fly Menighedsråd & Fly Borgerforening

Adventssøndag for hele familien i Vridsted Kirke og Sognehus.
Søndag den 2. december kl. 15.30 vil menighedsrådet gerne invitere jer til
familiegudstjeneste i kirken, hvor børnekoret synger med.
Bagefter kan der nydes gløgg og æbleskiver i sognehuset, der er saft og
slikposer til børnene og til slut tænder vi juletræet.
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Julekoncert i Iglsø Kirke med Fly Sangforening
2. søndag i advent den 9. dec. kl. 19.00
I år medvirker Fly Sangforening under ledelse af Allan Karlsen og
Palle Frederiksen
Vel mødt til en stemningsfuld aften med korsang og fællessalmer.
Efter koncerten hygger vi os med kaffe og julesmåkager.
Venlig hilsen
Iglsø Menighedsråd

Lucia-optog torsdag den 13. december kl. 19.00 i Sdr. Resen kirke
med Børnekoret, der også synger julesange.
Lucia var en ung pige, der levede i 300-tallet på Sicilien. Hun blev forfulgt, fordi hun
var kristen, men alligevel fortsatte hun med at hjælpe syge og fattige. Hun havde
lyset på hovedet for at have begge hænder frie til at hjælpe.
Børnekoret synger og der holdes en luciagudstjeneste.
Bagefter giver vi kaffe/te og luciabrød
Venlig hilsen
Sdr. Resen Menighedsråd

JULEKONCERT i VROUE KIRKE
Søndag d. 16. dec. kl. 19.00
Medvirkende:

Koret ’Side By Side’ med korleder Sisse Skovbakke
Obo: Henrik Husum

Orgel: Ellen Poulsen
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Jule gospelkoncert i Sdr. Resen Kirke

Onsdag d. 19. december kl. 19.00 inviteres alle interesserede til Jule gospel koncert
med Haderup Karup Gospelkor under ledelse af Lydiah Wairimu og med Nis Ross
som pianist.
Efter koncerten serveres kaffe og klejner.

Kom godt ind i det nye år!
Traditionen tro er der nytårsgudstjeneste i Vestfjends Pastorat den 31.
december.
Denne gang er det i Iglsø kirke kl. 14.00
Efter gudstjenesten Skåler vi og ønsker hinanden

GODT NYTÅR
Menighedsrådene i Vestfjends Pastorat

Helligtrekonger gudstjeneste i Vridsted kirke den 6. januar kl. 16.00
Efter gudstjenesten byder menighedsrådet på suppe i Sognehuset
Aller er velkomne.
Vridsted Menighedsråd.
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Søndag den 3. februar 2019 kl. 16.00 i Sdr. Resen kirke
Vi holder familiegudstjeneste ved kyndelmisse, lysmessen, der minder os om, at det er
midvinter.
En lidt anderledes gudstjeneste med medvirken af børnekor og andre musikalske
indslag.
Efterfølgende fællesspisning i Sdr. Resen Forsamlingshus.
Pris: 30 kr. pr. person over 11 år. Drikkevarer kan købes.
Alle i Pastoratet er velkomne
Menighedsrådene i Vestfjends Pastorat.

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.

Torsdag den 21. marts 2019 kl. 19.00
holder Domprovst Thomas Frank foredrag i Vridsted Kirke om sin 3500 km lange
kajaktur gennem Rusland i vikingernes spor til Istanbul i Tyrkiet.
Vi serverer en bid brød i Sognehuset kl. 18.00.
Konfirmanderne og deres forældre inviteres til at deltage, men arrangementet er
åbent for alle.
Sæt kryds i kalenderen! Mere følger i næste kirkeblad.
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Himmelske dage på Heden 2019
Himmelske Dage på Heden 2019 finder sted i Kristi himmelfarts ferien 30.maj 2019
til 2. juni 2019.
Der ligger ikke et program endnu, men vi regner med, der bliver en stor gudstjeneste,
som vi vil arrangere bustransport til, så vi fra Vestfjends pastorat kan deltage.
Der er mange begivenheder at deltage i – check det på www.himmelskedage.dk
og se mere i næste kirkeblad

Nyt fra Iglsø menighedsråd.
Sigfred Jokumsen er udtrådt af rådet, på grund af sygdom og i stedet er suppleant
Bente Søvsø Christensen fra Iglsø indtrådt.
Rådet konstituerer sig på novembermødet. Resultatet heraf kan læses i næste
nummer af sognebladet eller på hjemmesiden.

Torsdagscafe.
Traditionen tro fortsætter vi med sammenkomst i Vridsted
Sognehus sidste torsdag i hver måned, med Jørgen Husted.
Første gang i det nye år er 31. januar.

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

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
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.

5. december Jørgen Husted
2. januar Inger Pettersson
16. januar Inger Pettersson
6. februar Caspar W. Tornøe
20. februar Caspar W. Tornøe

Julegudstjeneste på ældrecentret, hvor børnekoret
medvirker, finder sted den 23. december kl. 16.00
ved Jørgen Husted.
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Gudstjenesteliste
Dato og navn
Torsdag
29-11-2018

02-12-2018
1. søndag i advent

Vridsted

Fly

Vroue

Sdr. Resen

14.00
JH

10.30
JH

19.00
De ni
læsninger
JH
15.30
Børnekor
JH

09-12-2018
2. søndag i advent

9.15
CWT

19.00
CWT
19.00
Lucia
Børnekor
CWT

Torsdag
13-12-2018
16-12-2018
3. søndag i advent

9.15
CWT

10.30
CWT

23-12-2018
4. søndag i advent

Henvisning til
Daugbjerg kirke 10.30

24-12-2018
Juleaften

16.00
CWT

25-12-2018
Juledag

10.30
JH

13.00
CWT

13.00
JH

14.30
CWT

14.30
JH

9.15
JH
Gudstjeneste
for hele
Fjends

26-12-2018
2. Juledag

10.30
CWT

30-12-2018
Julesøndag

10.30
CWT

31-12-2018
Nytårsaften
06-01-2019
Helligtrekonger

Iglsø

14.00
CWT
16:00
JH

10.30
JH

CWT: Caspar W. Tornøe, JH: Jørgen L. Husted
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Gudstjenesteliste
Dato og navn
13-01-2019
1. søndag efter
helligtrekonger
20-01-2019
2. søndag efter
helligtrekonger
Fredag
Den 25-01-2019
27-01-2019
3. søndag efter
helligtrekonger
03-02-2019
4. søndag efter
helligtrekonger

Vridsted

Vroue

Sdr. Resen

Iglsø

9.15
JH

10.30
JH
9.15
CWT

10.30
CWT
Gospel
19.00
10.30
CWT

9.15
CWT
17.00
Kyndelmisse
Børnekor
CWT

10.30
CWT

10-02-2019
sidste søndag efter
helligtrekonger
17-02-2019
Søndag
septuagesima
24-02-2019
Søndag seksagesima

Fly

9.15
JH
10.30
JH

9.15
JH

9.15
CWT

10.30
CWT
10.30
CWT

03-03-2019
Fastelavns søndag

9.15
CWT
Lys- og
musikgudstjeneste
19.00
CWT

Torsdag
07-03-2019

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.
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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: 		
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 9.

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

tlf. 4040 1108
tlf. 2280 7949

