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Hvor
marken bølged nys som guld,
med aks og vipper
bolde...

Præsten har ordet
Tanker ved høsttide
Det er høsttid både på marken og i haverne. Noget er allerede høstet, og andet
kommer i hus de kommende uger.
Derfor nedenstående historie om, hvordan livet og glæden vokser, når vi deler
alt det gode, Gud giver os på markerne. Det giver høsten en ekstra dimension.
Livet vokser, fordi vi deler Guds gode gaver med hinanden.
Så får vi mere på lager end det, vi henter på marken. Da fyldes også vore hjerter af så rig en ”høst”.
De to brødre.
Der boede engang to brødre på Moria
bjerg. Den yngste var gift og havde to
børn, den ældste var ugift og alene. De
arbejdede sammen, pløjede marken
sammen og såede sammen. Da høsten
kom, bragte de afgrøden ind og delte
negene i to lige store bunker.
Da det blev nat, lagde brødrene sig til
at sove ved siden af hver sin bunke
neg. Men den ældste kunne ikke finde
hvile og sagde til sig selv: ’Min bror
har familie, men jeg er alene og har
ingen børn. Alligevel har jeg taget lige
så mange neg som han. Det er ikke
retfærdigt’. Han stod op, tog nogle af
sine neg og lagde dem lige så stille
over i broderens bunke. Så lagde han
sig ned og faldt i søvn.
Noget senere den samme nat vågnede
den yngste. Også han kom til at tænke
på sin bror og sagde til sig selv: ’Min
bror er alene og har ingen børn. Hvem
skal sørge for ham på hans gamle

dage’? Og han stod op, tog nogle af
sine neg og bar dem over til sin brors
bunke.
Da det blev dag, stod begge brødre op,
og begge undrede de sig over, at deres
bunke neg var den samme som aftenen
før. Men ingen af dem sagde et ord til
den anden.

Præsten har ordet
Lad lidt tilbage
Det er tillige en gamle visdom ikke at
”profitmaksimere” udbyttet. Ikke pine
de sidste afgrøder ud af jorden, men
lade lidt tilbage til udsatte og sårbare.
Læs her de gamle ord fra Bibelen, der
sikkert har givet inspiration til ordene
i høstsangen: Marken er mejet. Rev vi
marken let, det er gammel ret. Fuglen
og den fattige skal også være mæt.

Når du slår dine oliven ned, må du
ikke gå grenene efter; lad den fremmede, den faderløse og enken få, hvad der
er tilbage.
Når du høster druerne i din vingård,
må du ikke plukke rent efter dig; lad
den fremmede, den faderløse og enken
få, hvad der er tilbage.

Husk, at du selv var træl i Egypten.
Når du høster kornet på din mark og Derfor befaler jeg dig at handle sådan.
du glemmer et neg på marken, må du
ikke vende om for at samle det op; lad 5. Mosebog kapitel 24, vers 17-22
den fremmede, den faderløse og enken God høsttid
få det, for at Herren din Gud må velPoul Asger Beck
signe dig i al din gerning.

Næste dag ventede de begge, indtil de
mente, at den anden sov. Så stod de
op og tog begge nogle af deres neg for
at bære dem over i den andens bunke.
På halvvejen stødte de ind i hinanden,
og de blev begge klar over, hvor godt
de undte hinanden det. De lod negene
falde og omfavnede hinanden i broderkærlighed.
Men Gud i himlen så ned til dem og
sagde: Her vil jeg bo blandt menneskene.
Af Kristian Bork Sørensen
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Åbent hus i Præstegården.
Første marts flyttede vi ind i den herlige gamle præstegård i Vroue. Den er fra 1723
og fredet. Det er en stor fornøjelse at få lov at bo i noget så unikt. Selvom præstegården snart fylder 300 år, er den indvendigt godt vedligeholdt og fint renoveret, så
det opfylder moderne standarder.
Vi er faldet rigtig godt til i Vestfjends Pastorat, og vi har også fået os indrettet i den
smukke præstegård. Hvis du har lyst at se præstegården indvendig og dele vores
glæde over de smukke rammer om vort daglige præstevirke her på egnen, så er du
velkommen.
Der er åbent hus i præstegården søndag d. 8. november fra kl. 15 til 18.
PS. Vi håber, at alle vil bidrage til, at vi overholder de corona-anbefalinger, der gælder til den tid. Evt. kan kaffe indtages i konfirmandhuset ved siden af. Så kan flere se
præstegården imens.
Giv gerne besked til poab@km.dk eller tlf. 24 750 250, så tilpasser vi kaffebrygningen

Poul Asger Beck

•

At kirken kan være i dialog med det søgende menneske og det selv kan 		
komme til orde

•

At udvikle nye kirkelige udtryksformer

•

At skabe rum for samtale og sjælesorg

Aftenens program forløber hver gang på denne måde:
19.30-20.30: Musik med stilhed og refleksion i centrum
20.45-21.15: Nadvergudstjeneste med kort prædiken
21.30-22.00: Meditativ andagt ofte i krypten. I september er der billedmeditation i
kirken.
22.00: Natkirken lukker.
Domcaféen er åben fra kl. 19.00. Kik ind og få en kop kaffe
Velkommen til en anderledes form for kirkeliv præget af ro, stilhed og eftertanke.

Bliv frivillig!
Ja, hvorfor ikke? I Viborg Natkirke mangler vi frivillige.
Viborg Natkirke er et månedligt tilbud i Viborg Domkirke - hver den første fredag
i måneden fra kl. 19.30-22.00. (Sommerlukket i juni- august.) Aftenen byder på
musikgudstjeneste med professionelle og dygtige musikere, andagt, meditation og
samtale. Som frivillig er du med til at skabe gode rammer for de andagtssøgende,
du er en del af et hyggeligt og humoristisk frivilligkorps og har mulighed for at være
med til at præge fremtidens Natkirke.
Som frivillig skal du være fordomsfri, god til at lytte, være praktisk og have hænderne rigtigt skruet på i forhold til at klargøre aftenens program - lave kaffe, tænde lys,
hjælpe folk med at finde salmebøger, stille stole op mm. Du skal være selvstændig
og serviceminded - og så skal du have lyst til at bidrage til et kristent og åndeligt miljø, hvor forkyndelsen af evangeliet altid har første prioritet. Det betyder ikke, du skal
vide alt om dét at være kirke, men du skal have lyst til at indgå i et kirkeligt miljø.

Natkirken i Viborg Domkirke.
Det er en fast del af mit embede også at være præst ved natkirken i Viborg Domkirke. Jeg skal afløse natkirkens faste præst Trine Hostrup Dige. Natkirken er hver den
første fredag i måneden (dog ikke juni-august). I efteråret er jeg i natkirken fredag d.
4. september og fredag d. 6. november.
Formålet med natkirken er
•

At åbne kirken om aftenen, så mennesker kan finde ro og tid til eftertanke

•

At skabe rum for mødet med Gud og medmennesket
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Lyder det som noget for dig så kontakt sognepræst Poul Asger Beck (poab@km.dk,
tlf. 24 750 250) eller natkirkepræst Trine Hostrup Dige (thd@km.dk Tlf. 40492808.
NB: Trine har orlov fra 1/8-1/11)
Du forpligter dig ikke på at være “på” hver gang, der er Natkirke. Det er noget, vi
finder ud af sammen, hvor meget du har lyst til at bidrage og hjælpe til.
Vi glæder os til at høre fra dig.
Med venlig hilsen
Trine Hostrup Dige, Ungdoms,- Natkirke og Sognepræst

5

Velkommen til Høstgudstjeneste i Fly Kirke
Søndag den 13. september kl. 14.00

Koncert med Kristian Lilholt-trioen i Vridsted Kirke
torsdag d. 15. oktober kl. 19.00.
Vi glæder os til at kunne tilbyde jer
en koncert med denne trio, der foruden Kristian Lilholt består af Ida Friis
Virenfeldt og Lasse Jørgensen. Koncerten varer ca. 2 timer inkl. pause,
hvor der bydes på en forfriskning, og
indeholder både sange og instrumentalmusik.

Efter gudstjenesten er der kirkekaffe.

Fly Menighedsråd

Kristian Lilholts musik er noget af det
mest melodiøse og iørefaldende musik, Danmark kan byde på i øjeblikket. Hans elskede instrumentalmusik er det perfekte
valg, når man sidder henslængt i hjemmets bedste hvilestol og skal lade musikken
føre tanker og følelser på uforstyrret langfart. Kristian Lilholt har også en fortid i Lilholt
Band, ligesom han har lavet musikken til nogle af storebror Lars Lilholts største hits.
Entré: 50 kr., som betales ved kirkedøren, mobile pay er også en mulighed. Reservering er ikke muligt, ”først til mølle”-princippet gælder. Publikumsantallet efter de til
den tid gældende COVID- 19-regler.

Høstgudstjeneste i Vroue Kirke

Vestfjends Pastorat.

Søndag den 27. september kl. 14.00.
Børnehaveklassen fra Vestfjendsskolen pynter kirken.
Der er efterfølgende kaffe i konfirmandstuen, hvor alle er velkomne.

Vroue Menighedsråd

Høstgudstjeneste i Iglsø Kirke
Søndag den 4. oktober kl. 14.00
Efter gudstjenensten er der kirkekaffe.

Iglsø Menighedsråd
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Konfirmandgospel
Gospel for konfirmander i Vestfjends Pastorat finder i år sted

Musikalsk foredrag om John Mogensen
Torsdag den 12. november 2020 kl. 19.00 i Fly Kirke
Flemming Baade fortæller om John Mogensen og
hans musik.

Fredag den 23. oktober med koncert kl. 19.00 i Fly Kirke
Igen i år bliver der holdt gospel workshop for konfirmanderne i Vestfjends Pastorat
– Rune Herholdt med band står for workshoppen, der finder sted fra kl. 14 i Fly Forsamlingshus – kun for konfirmanderne.

Vi får lejlighed til at synge en masse af John Mogensens sange.
Der bliver en lille pause midt i foredraget, her serverer menighedsrådet kaffe m.m.

Når konfirmanderne har gennemgået workshoppen, giver de koncert sammen med
Rune Herholdt og bandet.
Vi håber, afstandskravene er lempet i november, men vi følger naturligvis de gældende retningslinjer om antal i kirken og om afstand – så kom og vær med!

Menighedsrådene i Vestfjends Pastorat

Da vi endnu ikke kender restriktionerne for, hvor mange der må være i kirken i november, er tilmelding nødvendig.
Tilmelding til: Turi Roslund, tlf. 20 42 44 33 eller mail turisorlund@gmail.com
John Mogensen

125 års jubilæum
Iglsø kirke kan den 1. november, fejre 125 års jubilæum.
I den anledning vil biskop Henrik Stubkjær holde prædikenen og
Trio Solis står for musikken.

- blev kun knap 49 år gammel, men nåede en status som stor kunstner i Danmark.
Selvom det er mange år siden han døde, lever hans sange endnu. Efter stor succes
med Four Jacks fulgte nogle svære år inden han brød igennem på dansktoppen. Hans
anderledes sprog og markante holdninger gjorde, at folket tog ham til sig som den
provokerende sanger, der turde sige sandheden. Men John Mogensen var også et
perfektionistisk, meget musikalsk og poetisk begavet menneske. En hård livsstil med
alkohol, røg og god mad, samt sceneskræk tog til sidst alt for tidligt livet af ham. Vi
skal i mit musikalske foredrag synge en masse af John Mogensens sange.

Tilmelding til konfirmandundervisning
Har du et barn som skal konfirmeres forår 2021 og
som ikke er tilmeldt endnu, er det på høje tid, da
fristen var 1. september.
Gudstjenensten er kl. 14.00 og vil være en
fejring af jubilæet, men også med tid til at
mindes de, der er gået bort.

Tilmelding kan ske ved brug af NemID, via link fra
hjemmesiden eller på Folkekirken.dk.

Det lille hæfte som blev udgivet i anledning
af kirkens 100 års jubilæum er ”genoptrykt”
og ligger i våbenhuset.
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TORSDAGSCAFÈ I VRIDSTED SOGNEHUS STARTER IGEN
Den 24. SEPTEMBER KL. 14.00
og fortsætter samme tidspunkt sidste torsdag i hver måned i den sædvanlige form:
Eftermiddagskaffe, oplæsning og fællessang med Jørgen Husted som tovholder.

Mød op til Menighedsrådsvalg på Valgforsamlingen og brug din stemme
Der afholdes valgforsamling i Vroue, Vridsted, Sdr. Resen, Iglsø og Fly
sogne
Tirsdag den 15. september 2020

Alle er velkomne, selv mænd!
Datoer i efteråret: 24. september, 29. oktober og 28. november

Vil du være med til at gøre en forskel for dit lokalsamfund? Fællesskabet i sognet? Og
din lokale kirkes liv?
Så mød op til Valgforsamlingen

Syng med
Børnekoret starter efter ferien den 14. august.
Koret øver hver fredag
kl. 14.15 – 15.15 i Vestfjendsskolens musiklokale.
Der synges i kirkerne ved flere lejligheder.

På Valgforsamlingen kan du både stille op til valget og være med til at forme det nye
menighedsråd.
Alle fremmødte folkekirkemedlemmer over 18 år fra sognet kan deltage, stille op og
stemme.
Valgforsamlingerne finder sted som følger:
Iglsø sogn: Fjandbohus kl. 19.00

Korsang følger skoleåret
Koret ledes af Clara Rafn Spenner som har lovet at hjælpe under Lauras orlov.

Kom og vær med

Vridsted sogn: Sognehuset i Vridsted kl. 19.00
Sdr. Resen sogn: Sdr. Resen Forsamlingshus kl. 19.00
Fly sogn: Borgerstuen kl. 19.00
Vroue sogn: Konfirmandstuen i Vroue kl. 19.00
				

Lørdagsdåb
Grundet de mange forespørgsler på lørdagsdåb sætter vi nu ordningen i system.

-og vi serverer selvfølgelig en kop kaffe!

Valgbestyrelserne for de 5 sogne i Vestfjends Pastorat

Derfor tilbyder vi lørdagsdåb på følgende datoer:
14. november 2020 i Sdr. Resen kirke.
2021:
13. februar i Iglsø kirke, 8. maj i Vridsted kirke, 14. august i Fly kirke og 13. november
i Vroue kirke.
Gudstjenesterne gennemføres ikke, med mindre der er tilmeldte til dåb.
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Alle helgens gudstjenester
Den første søndag i november bærer navnet Alle Helgens søndag. Det er den dag,
hvor vi i kirken sammen mindes dem, vi har mistet.
I kirkens rum er der plads for både glæde, sorg og savn. Når vi mister et nært og kært
menneske, vil sorgen ofte følge os resten af livet. Den kan mildnes med årene og blive en følgesvend, vi lærer at leve med. I kirken kan vi få lov til at være i sorgen, uanset hvor gammelt tabet er.

SØNDAG D. 29. NOVEMBER kl. 15.00
ADVENTSSØNDAG I VRIDSTED KIRKE OG SOGNEHUS:
Familiegudstjeneste. Børnekoret medvirker.
Derefter adventsfest i sognehuset med børne- og voksen-gløgg, æbleskiver og slikposer.

Her hører vi om, at Gud er den, som holder os fast og følger os, når vi må give slip på
hinanden. Han følger både os, der lever videre og de, som har forladt det liv, vi har
haft sammen.
Ved gudstjenesten læses navnene op på de, som er døde i årets løb og begravede
ved kirken, og der er mulighed for at tænde et lys.
I år er der Alle Helgens gudstjenester d. 1. november: Kl. 9.15 i Vroue. Kl 10.30 i Sdr.
Resen og Kl 14.00 i Iglsø.
Ved alle gudstjenesterne medvirker både Jørgen Husted og Poul Asger Beck.
I Iglsø fejres tillige kirkens 125 års jubilæum og Biskop Henrik Stubkjær prædiker.

Gudstjenester på Sjørup ældrecenter
Almindeligvis er der gudstjeneste den 1.
og 3. onsdag i hver måned.

Gudstjeneste - alle dage kl. 11.00
2. september Inger Pettersson

Første onsdag i måneden er der altergang.

16. september Inger Pettersson
7. oktober Poul Asger Beck

Alle er velkomne til disse gudstjenester,
også uden at have tilknytning til centret.

21. oktober Poul Asger Beck

Følg plejehjemmets opslagstavle og hjemmesiden, der kan komme aflysninger.

De ni læsninger i Vridsted kirke.
Traditionen med De ni læsninger er efterhånden blevet en fast del af Vridsted kirkes
kalender. De ni læsningers aften forløber som en vekslen mellem salmer og oplæsning af centrale bibeltekster, der samler sig om forventning og opfyldelse. Traditionen stammer fra England, men har med tiden også slået rødder i mange danske
kirker, således også Vridsted kirke, hvor det samtidig er blevet en skik, at konfirmanderne er med til at læse op. Aftenen slutter med en kop kaffe og en klejne i våbenhuset.
Mød op i Vridsted kirke den 26. november kl 19.00 og vær med til en festlig optakt
til julemåneden.
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4. november Inger Pettersson
18. november Inger Pettersson

Besøg af Præsten

Ønsker man besøg af en præst, eller er man som pårørende, nabo eller ven bekendt
med, at en person - f. eks. i forbindelse med hospitalsindlæggelse - ønsker besøg af
en præst, er man altid velkommen til at kontakte én af dem.

Kirkekontor:
Kirkevej 2, 7850 Stoholm, kordegn Bente Bundgaard, tlf. 97535111, bbu@km.dk
Åben: mandag-onsdag fra 10-13, torsdag 14-17.
Se hjemmesiden: www.Vestfjendspastorat.dk, hvor du også kan finde oplysninger om
arrangementer mv.
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Kirkelige handlinger

Gudstjenesteliste
Dato og navn

Vridsted

06-09-2020
13. søndag e. trinitatis

10.30
PAB

10.30
PAB

9.15
PAB
10.30
JH

9.15
JH &PAB

08-11-2020
22. søndag e. trinitatis

10.30
JH& PAB

14.00Henrik
Stubkjær
prædiker
JH & PAB

Vridsted

Vroue

Viede:
Døde/begravede/bisatte:
17.07. Tove Nielsen
14.08. Eleonora Østergaard

Døde/begravede/bisatte:
02.03. Ingrid Kristensen
14.07. Arne Jensen Øster
18.07. Ingrid Pedersen

Fly

Døbte:
Viede:
Døde/begravede/bisatte:
-

Døbte:
01.02. Magne Emilius Lauritsen
28.06. Mateo Østergaard Pedersen

Døbte:
Viede:

Sdr. Resen

Døbte:
09.02. Nikoline Møller Kuchartik
21.06. Mikkel Nørregaard Nikolajsen
18.07. Frida Østerdal
Viede:
18.07. Christina og Benjamin Østerdal

Iglsø

Døbte:
Viede:
Døde/begravede/bisatte:
06.03. Arne Jacobsen

Døde/begravede/bisatte:
11.04. Ingrid Marie Jensen

10.30
PAB
10.30
JH

9.15
JH

22-11-2020
Sidste søndag i
kirkeåret

1. søndag i advent

9.15
JH

10.30
PAB

01-11-2020
Alle helgens dag

29-11-2020

14.00
JH
Høst

10.30
PAB

18-10-2020
19. søndag e. trinitatis

15-11-2020
23. søndag e. trinitatis

10.30
JH

10.30
JH

9.15
PAB

Iglsø

10.30
JH

14.00
JH
Høst

04-10-2020
17. søndag e. trinitatis

25-10-2020
20. søndag e. trinitatis

Sdr. Resen

14.00
PAB
Høst

27-09-2020
16. søndag e. trinitatis

11-10-2020
18. søndag e. trinitatis

Vroue

14.00
PAB
14.00
JH
Høst

13-09-2020
14. søndag e. trinitatis
20-09-2020
15. søndag e. trinitatis

Fly

9.15
JH
15.00
Andagt og
Juletræs
tænding
JH

14.00
Andagt og
Juletræ ved
præstegården
PAB

I forbindelse med alle 9.15 gudstjenester i Iglsø kirke, er der efterfølgende kirkekaffe i kirken.
10.30
JH

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.

PAB: Poul Asger Beck, JH: Jørgen L. Husted
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Vroue:
Mail:
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
Sdr. Resen:
Formand: Tove Pedersen,
Kirkeværge: Anna Grethe Kjær,
Kasserer: Inga Jepsen,
Graver: Benny Mortensen,

pedersentove42@gmail.com			
tlf. 2046 0365
Ag1948@jubii.dk
tlf. 9745 6113/2452 1205
koldkurvej10@mail.dk
tlf. 9745 2343/3030 1109
vroue.kirkegaard@gmail.com tlf. 9754 8117/5097 5364

Iglsø-Kjeldbjerg:
Formand: Bodil Christensen,
Kirkeværge: Birgitte Vestbjerg,
Kasserer: Grethe Alsbjerg,
Graver: Jens Stephansen,

bodilchristensen@yahoo.dk			
tlf. 2521 2890
birgittekock@email.dk			
tlf. 6088 7193
alsbjerg@gmail.com
tlf. 9754 5398/3025 5398
jstephansen@privat.dk
tlf. 9754 5463/2140 1163

Vridsted:
Formand: Kurt N. Andersen,
Kurt.normanna@gmail.com			
tlf. 2248 9545
Kirkeværge: Hans Erik Brogaard, 1xhansb@gmail.com			
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
Fly:
Formand: Turi Roslund,
Kirkeværge: Hyacinthe Anohi,
Kasserer: Tanja H. Kristensen,
Graver: Ryan Nørgaard,

turiroslund@gmail.com			
tanjahk@gmail.com
tanjahk@gmail.com			
8507ryn@km.dk			

Præster
Sognepræst Poul Asger Beck,
Sognepræst Jørgen Husted,

POAB@km.dk
tlf. 9754 7047 /2475 0250
JLHU@km.dk			
tlf. 5186 5890

Mandagsvagt:
Har man brug for en præst om mandagen kan man kontakte provstiets
vagtpræst på				
Kirkekontor: se side 13.

Hjemmeside: www.Vestfjendspastorat.dk.

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

tlf. 70 22 03 03

