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Præsten har ordet

Præsten har ordet

Hilsen fra jeres nye præst

gode tålmodighed og overbærenhed.

Tøv ikke med at tage kontakt, hvis der er
blot det mindste, jeg kan bidrage med.

borg Domkirke i oktober 2018. Jeg bad
om at begynde som vikar for at få erfaring i Folkekirkens forskellige sogne.
Jeg har vikarieret i Karup og på Salling.

Mit navn er Poul Asger Beck.
Jeg kaldes gerne Poul Asger.
Jeg er 58 år, og blev gift med Kirsten
Ernen Beck i 1990. Vi har boet i Viborg
siden 1993. Hun er pensioneret overlæge i psykiatrien og har bl.a. virket i
Skive og Viborg. Kirsten er nogle år
ældre end mig og blev alene, da hendes
første mand desværre døde. Jeg giftede mig således til to teenagepiger, der
i dag er i 40-erne. På den måde er jeg i
en ung alder blevet morfar til fem skønne børnebørn, der nu er fra 7 til 12 år.
Jeg har været præst i Baptistkirken
igennem 25 år (Baptistkirken døber
ikke de små børn, men venter til man
når fx konfirmationssalderen). Det er
jeg født ind i, og her har jeg opsamlet
mange gode erfaringer. Men jeg flyttede til Folkekirken i efteråret 2018 for at
blive præst i en langt større og bredere
sammenhæng og blev ordineret i Vi-

Så en dag fik jeg øje på embedet i
Vestfjends. Det så rigtig godt ud.
Den meget smukke natur, de pæne
kirker, den unikke præstebolig. Og
ikke mindst: det gode og gnidningsfrie samarbejde de fem menighedsråd imellem. Jeg værdsætter også det
store engagement fra alle frivillige,
hvor aktiviteterne afvikles i et frugtbart samspil. Derfor søgte jeg embedet
- og fik det heldigvis. Tak for det.

🙂

Jeg er opvokset syd for Aalborg i en
landsby på størrelse med Vridsted,
hvor mine forældre havde købmandsbutikken. Jeg kender derfor godt til
det nære miljø, hvor vi kender hinanden, støtter og bakker op, når det er
på sin plads. Vi glæder os til at flytte
på landet, og jeg glæder mig meget
til som præst at være en del af lokalsamfundet. Være Kirkens ansigt i sol
og blæst, i medgang og modgang.
Jeg håber, I vil gøre brug af mig og af de
tilbud, kirkerne giver, så at vi får et godt
og givende samarbejde. Det kan nemt
være, at jeg her i starten får brug for jeres
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Poul A Beck

Præsteindsættelse i Vestfjends Pastorat
Vi har nu fået ansat en kirkebogsførende sognepræst i Vestfjends Pastorat.
Vi glæder os til at byde Sognepræst Poul Asger Beck velkommen i Pastoratet.
Poul Asger og Kirsten Ernen Beck flytter ind i Præstegården i Vroue lige omkring 1. marts.
Der er indsættelsesgudstjenester som følger søndag den 1. marts 2020
kl. 9.15 i Fly Kirke
kl. 10.30 i Iglsø Kirke
kl. 13.00 i Vroue Kirke
Der er ”våbenhus kaffe” i kirkerne efter gudstjenesten, dog er der efter gudstjenesten i Vroue Kirke kaffebord i konfirmandstuen i Vroue, hvor alle er velkomne.
Torsdag den 5. marts er der indsættelsesgudstjenester som følger:
Kl. 17.00 i Sdr. Resen Kirke
Kl. 19.00 i Vridsted Kirke
Der er ”våbenhus kaffe” i kirkerne efter gudstjenesten, dog er der efter gudstjenesten i Vridsted Kirke kaffebord i Sognehuset i Vridsted, hvor alle er velkomne.
Vi glæder os til at se jer!
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Fastelavn

U2 GUDSTJENESTE (kopiband)

Fastelavnssøndag den 23. februar er der gudstjeneste i
Vroue Kirke kl. 10.30, hvor Laura og børnekoret medvirker.
Efter gudstjenesten er der kaffe/te, juice og hjemmelavede
fastelavnsboller i kirken.

Torsdag den 26. marts kl. 19.00 i Iglsø Kirke.

Alle er velkomne.

Åbent hus i præstegården
I anledning af Pouls fødselsdag er der åbent hus i præstegården fredag
den 20. marts.
Velkommen til at kikke forbi og se, hvordan vi har fået os indrettet.
Kom når det passer dig mellem kl. 15 og 18. Der er kaffe/the på kanderne og
hjertevarme i Vroue præstegård.
Venlig hilsen
Kirsten Ernen og Poul A Beck.

Koncert med sang, obo og orgel

Koncert med Kristian Lilholt-trioen i Vridsted Kirke
torsdag den 2. april kl. 19.00.

Vroue Kirke indgår med denne optaktskoncert i
Viborg Internationale Kirkemusikfestival.
Det bliver en koncert med et ganske afveklsende program med gammel musik - nyere musik
- kendt musik - og lidt ukendt musik.

13. - 22. marts 2020

Mere om festivalen og billetsalg på
hjemmesiden viborgfestival.dk

Musik af J.S. Bach, Johan Ludwig Krebs, W.A.
Mozart, Mendelssohn Bartholdy, Heinrich
Schütz, Vaughan Williams og Antonio Vivaldi.
Der bliver to-stemmig sang - orgel alene - orgel
og sang - orgel og obo - orgel, obo og sang fællessang.

Kamma Bidstrup

Lisa Henriksen

Henrik Husum

Ellen Poulsen

Medvirkende er oboist Henrik Husum, mezzosopran Kamma Bidstrup, sopran Lisa Henriksen
og Vroue Kirkes organist Ellen Poulsen.
Der er gratis adgang til koncerten.
VROUE KIRKE
Søndag den 8. marts kl. 19.00
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Underholdning og forkælelse med lys og lyd.
Vi inviterer til en musikalsk aften med akustiske
numre fra U2´s fantastiske musikalske univers. En
aften, hvor vi sammen med tilhørerne vil skabe et
særligt rum af oplevelser, eftertænksomheder, bøn
og fællessang. U2 er et af tidens mest legendariske
rockbands. De er bl.a. kendt for utallige hits, hvor de
fleste af deres tekster er fyldt med kristne referencer. Det er disse referencer der er omdrejningspunktet for denne aften
Musik og guidning gennem aftenens forløb leveres
af:
Aksel Toft: forsanger og præst.
Mikkel Zedlitz Alberg: guitar og kor
Lars Zedlitz Alberg: guitar, sang og kor. Lars er tidligere leder af Vestfjendsskolen og vil være kendt af mange.
Der er gratis adgang og alle er velkomne.

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.
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.
Kirken har plads til ca. 100, reservering er ikke muligt, ”først til mølle”-princippet gælder.
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SKÆRTORSDAGSNADVER I FLY KIRKE
Skærtorsdag, den 9. april 2020 afholder vi – traditionen tro skærtorsdagsnadver efter gudstjenesten kl. 11.00 i Fly Kirke.
Vi spiser skærtorsdagsnadver/frokost sammen i sideskibet.
Alle er velkomne, arrangementet er gratis

Forsommermøde den 28. april 2020 kl. 14.00
Først en lille andagt i Vroue kirke, derefter kaffe mm i konfirmandstuen.
Poul A. Beck, vores nytiltrådte præst, vil fortælle om sig selv
og sit virke i det kirkelige liv gennem godt 25 år. Der bliver
selvfølgelig lejlighed til dialog.
Poul A. Beck har udgivet en bog “Mit liv i Guds kærlighed”
med undertitlen “Fra radiohandler til retræteleder”.
Et ret stort og spændende spænd.
Alle i Vestfjends Pastorat er velkomne.

Fredsgudstjeneste 4. maj
I anledning af Danmarks befrielse i 1945
afholdes der gudstjeneste i Vroue kirke
den 4. maj 2020 kl. 19.00.
Vi vil mindes det glade budskab der blev
udsendt fra BBC om tyskernes kapitulation, men vi vil også høre om, at der i dag
skal kæmpes for at bevare friheden. Friheden kommer ikke automatisk via et radiobudskab.
Vi inviterer en dansk “veteran”, som vil komme og berette om sit syn på Danmarks fredsbevarende missioner og sine personlige oplevelser.

Husk der er havefest i sognepræstens have i Vroue fredag den 5. juni, se
mere herom i næste kirkeblad som omdeles i uge 21/22.
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UDFLUGT
Iglsø/Kjeldbjerg Menighedsråd inviterer på aftenudflugt tirsdag den 26. maj
med afgang kl. 18. fra Kjeldbjerg forsamlingshus
Turen går til Egeris Kirke og Skive Museum med
rundvisning begge steder, og derefter kører bussen
til Strandtangen hvor vi nyder aftenkaffen.
Tilmelding til Birthe Riisgaard 97545186/23498285
senest den 20. maj. Til bussen er fuld.

Konfirmationer 8. maj 2020
Vridsted Kirke kl. 11.00
Andreas Vang Lyhne Jensen
Anna Odgaard Andersen
Emilie Kim Nielsen
Gry Hedevang Blak Madsen
Johanne Asta Tejsner
Niels Christian Hedegaard Andersen
Niels Bodart
Thoke Højmose Christensen
Fly Kirke kl. 9.30
Bjarki Bregendahl
Ida Vestergaard Tinggaard
Maximillian Sixten Moselund Brieghel
Nicki Brøndum Kønig
Simone Mikaelsen Hvid
Smilla Sejer Degn
Vroue Kirke kl. 11.00
Jeppe Libach Makholm
Lukas Emil Larsen
Marius Viktor Bøss Sørensen
Natalie Gantzhorn
Morgan Lundsgaard Lajgård Witt
Sdr. Resen Kirke kl. 9.30
Lucas Bertel Ørgaard Hansen
Zilas Frederik Overgaard Zukunft
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Gudstjenesteliste
Dato og navn

Vridsted

Fly

Vroue

23-02-2020
Fastelavns søndag
01-03-2020

9.15

1. søndag i fasten
05-03-2020
torsdag
08-03-2020
2. søndag i fasten

Iglsø

Dato og navn

Vridsted

10.30
JH

9.15
JH

03-05-2020
3. søndag e. Påske

10.30

13.00

10.30

04.05.2020
Fredsgudstjeneste

19.00
14.00

15-03-2020
søndag i fasten

Gudstjenesteliste

Sdr. Resen

10.30

10.30

9.15

16-05-2020
Dåbsgudstjeneste

10.00

19.00
Musikgudst.
9.15
10.30
Minikonfirmandafsl.

9.15
9.15

14.00

26-04-2020
2. søndag e. Påske

10.30

10.30
10.30

9.15
9.15
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01-06-2020
2. Pinsedag

9.30
konfirmation
10.30

9.15

10.30

21-05-2020
Kristi Himmelfarts
dag

31-05-2020
Pinsedag

11.00
konfirmation

10.30
10.30

9.15

10.30

9.15
9.15

10.30

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.

10.30

19-04-2020
1. søndag e. Påske

9.30
konfirmation

Det vil fremgå af hjemmesiden og dagspressen hvilken præst der har tjenesten.

10.30

12-04-2020
Påskedag
13-04-2020
2. påskedag

9.15

11.00
Skærtorsdags
nadver

09-04-2020
Skærtorsdag

11.00
konfirmation

24-05-2020
6. søndag e. Påske

10.30

05-04-2020
Palmesøndag

10-04-2020
Langfredag

17-05-2020
5. søndag e. Påske

9.15

Iglsø

19.00

10-05-2020
4. søndag e. Påske
10.30

Sdr. Resen

9.15

17.00

Torsdag den
26-03-2020
29-03-2020
Mariæ Bebudelse

Vroue

08-05-2020
Bededag

14.00

22-03-2020
Midfaste søndag

Fly

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 kontakte ham.
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Børnekoret i Vestfjends Pastorat

Optakt til Menighedsrådsvalg i 2020

Koret er allerede startet op og øver i Musiklokalet på Vestfjendsskolen hver
fredag fra kl. 14.10 til kl. 15.10. Mere information omkring koret kan findes på
Skoleintra eller ved henvendelse til Laura på mail: laurabligaard@hotmail.com
eller tlf. 28862029.

Tirsdag den 12. maj 2020 afholdes der offentligt orienteringmøde om valg i
alle sogne.
På orienteringsmødet skal menighedsrådene bl.a. orientere om arbejdet i den
forløbne funktionsperiode, de kommende opgaver, datoer og regler for valgforsamlingen, samt antallet af kandidater, der skal vælges til menighedsrådet.
Vi vil meget gerne se rigtig mange interesserede til orienteringsmøderne i de
5 sogne i Vestfjends pastorat: Vridsted, Fly, Vroue, Sdr. Resen og Iglsø.

Børnekoret medvirker ved arrangementer i kirkerne gennem året – vi tilstræber 1 -2 gange i hver kirke. Når børnekoret deltager ved arrangementer i kirkerne, får børnene en lille betaling.
Koret er for børnene i Vestfjends, og fra 2. klasse til og med 9. klasse

Minikonfirmander
Oplæring for minikonfirmander er et tilbud til skolens 3. årgang.
Undervisningen foregår som vanligt i Vridsted, i dette forår om onsdagen efter skoletid.
Vi mødes første gang efter vinterferien, 19. februar. Afslutningen finder sted
ved højmessen 5. april, palmesøndag i Vroue.

Lørdagsdåb
Grundet de mange forespørgsler på lørdagsdåb sætter vi nu ordningen i
system.
I år tilbyder vi derfor lørdagsdåb på følgende datoer:
1. februar i Vridsted kirke; 16. maj i Fly kirke; 8. august i Vroue kirke; 14. november i Sdr. Resen Kirke .

Vridsted sogn holder orienteringsmødet i Sognehuset i Vridsted kl. 19.00
Fly sogn holder orienteringsmøde i Borgerstuen kl. 18.00
Vroue sogn holder orienteringsmøde i Konfirmandstuen i Vroue kl. 18.00
Sdr. Resen sogn holder orienteringsmøde Sdr. Resen forsamlingshus kl. 19.00
Iglsø sogn holder orienteringsmøde på Fjandbohus kl. 19.00
– vi holder et oplæg ifølge ovenstående og en af præsterne deltager i en del
af mødet. Der bliver rig lejlighed til at stille spørgsmål. Kandidaterne til valget
opstilles inden 15. september 2020, hvor der er valgforsamling.
Vi byder på en bid brød, øl, vand og kaffe.
Af hensyn til maden vil vi gerne have tilmelding til spisning senest 8. maj.
Vridsted sogn: telefon 2248 9545 (Kurt)
Fly sogn: telefon 2042 4433(Turi)
Vroue sogn: telefon 4020 6718 (Mogens)
Sdr. Resen sogn: telefon: 2046 0365 (Tove)
Iglsø sogn: telefon 2521 2890 (Bodil)

Gudstjenesterne gennemføres ikke, med mindre der er tilmeldte til dåb.

Torsdagscafe

Gudstjenester på Sjørup ældrecenter

Traditionen tro fortsætter vi med sammenkomst i Vridsted
Sognehus sidste torsdag i hver måned, med Jørgen HustedDatoerne i forår er: 27. februar, 26. marts og 30 april.

Alle dage Kl. 14.00-16.00
Kirkekontor:

Kirkevej 2, 7850 Stoholm, kordegn Bente Bundgaard, tlf. 97535111, bbu@km.dk
Åben: mandag-onsdag fra 10-13, torsdag 14-17.

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. marts Inger Pettersson
18. marts Inger Pettersson
1. april Poul A. Beck
15. april Poul A. Beck
6. maj Inger Pettersson
20.maj Inger Pettersson

Se hjemmesiden: www.Vestfjendspastorat.dk, hvor du også kan finde oplysninger om arrangementer mv.
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Gudstjeneste - alle dage kl. 11.00
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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
Sdr. Resen:
Formand: Tove Pedersen, arto@pedersen.mail.dk			
tlf. 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
Iglsø-Kjeldbjerg:
Formand: Bodil Christensen, bodilchristensen@yahoo.dk			
tlf. 2521 2890
Kirkeværge: Birgitte Vestbjerg, birgittekock@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
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
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			

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

Præster
Sognepræst Poul Asger Beck, email: POAB@km.dk		
tlf. 9754 7047 /2475 0250
Sognepræst Jørgen Husted, email: JLHU@km.dk			
tlf. 5186 5890
Mandagsvagt:
Har man brug for en præst om mandagen kan man kontakte provstiets
vagtpræst på
		
Kirkekontor: se side 10.

Hjemmeside: www.Vestfjendspastorat.dk.

tlf. 70 22 03 03.

