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Præsten har ordet
Vore tider er i din hånd
Hvordan vil året 2020 mon blive husket? De mulige svar står indtil videre
ikke ligefrem i kø. Året ser lige nu ud
til at ville blive husket for dette ene, at
en usynlig fjende i løbet af ganske kort
tid skabte en global undtagelsestilstand
og satte mange andre, vigtige dagsordener i bero.

bare afmelde angsten fra den ene dag
til anden, sådan som man kan afmelde
frygten, når truslen er afværget, eller
frygten har vist sig grundløs.
Mange af de fortællinger, der hører
hjemme i fastetiden, handler om frihed, især om den knægtede frihed. De
handler om friheden i en anden forstand, end vi normalt taler om den, ikke
den frihed, som vi selv kan opnå, men
den frihed, som vi kun kan modtage.
Fastens fortællinger handler om mennesker, som er plagede af indre fjender,
fjender, der sluppet inden for voldene,
sådan som det kan opleves hos den
angstplagede. For os er angsten mest
et psykologisk fænomen. Søren Kierkegaard ofrede et helt skrift på at beskrive angsten som et grundfænomen,
som noget, der hører med til at være
menneske.

Selve ordet forventning er igennem de
seneste uger nærmest blevet øremærket til at handle om sundhedsmæssige
og økonomiske nøgletal. I situationer,
hvor pludselig intet ligner det velkendte, leder man typisk i fortiden efter
lignende situationer, som det trods alt
lykkedes mennesker at gennemleve i
fællesskab. Flere har sammenlignet,
hvad vi oplever lige nu, med besættelsestiden. Også dengang var forsigtighed og agtpågivenhed en stående
overskrift til den almindelige borgers
hverdag. Men den fælles fjende dengang og nu ligner ikke uden videre hinanden. Vi har skullet forholde os til, at
vores fjende er vanskelig at lokalisere,
og at derfor enhver kan komme under
mistanke for at hjælpe fjenden på vej.

Vi stiller gerne frygt og håb op som
modsætninger. I den sammenhæng
forholder håbet sig mest til en fremtid,
som vi kan have klare forventninger til
og, erfaringsmæssigt, også have indflydelse på. Mindre gængs er modstillingen af angst og håb, for her forholder
vi os helt grundlæggende til det uvisse,
og hvad skal man da håbe på? En hel
nation har fulgt de jævnlige pressemøder, som statsministeren har indbudt
til. I skrivende stund nærmer vi os, som

Frygt og angst forholder sig begge til
en modstander, men der er genkendeligheden til forskel. Det kan være
angstskabende, at skellet mellem fjenden derude og fjenden herinde bliver
flydende. Derfor kan vi heller ikke
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Præsten har ordet
det er blevet stillet i udsigt, en gradvis
genåbning af Danmark. Statsministerens bebudelse har været forbundet med
mange forbehold, og med en stadig understregning af de forsigtighedsregler,
som vi alle har fået indprentet, for krisen er jo langtfra overstået. Og hvordan
bliver tilstandene da i fremtiden? Jo vi
må være indstillet på at se et genåbnet
Danmark, som på flere måder ikke ligner det Danmark, vi kender. Statsministerens ærlige udmelding vil måske tale
til angsten hos rigtigt mange, for hvad
nu?

vi jo selv fortrolige med. I tider, hvor
intet synes at kunne standse fremskridtet, kan forbindelsen mellem de tre måske blive lidt udtyndet, så tro bliver til
selvtillid, håbet til succesforventning og
kærligheden mest til prioriterede nærrelationer. Men i kirkens budskab bliver
sammenhængen mellem de tre genoplivet, især ved højtiderne, hvor vi lærer
troen, håbet og kærligheden at kende
som en himmelsendt, levendegørende
og inkluderende treenighed.
Fortælleren Anne Sophie Seidelin har
om højtiderne sagt, at her falder urene
i slag, så menneskers forskellige tid bliver til fællestid. Lige nu, her i begyndelsen af april er det, og har det længe
været, som om det er vores hverdag,
der er blevet til fællestid, bekymringens
fællestid. Og vi må savne kirkerummet
som ramme om glædens og håbets fællestid. Men selv nu er den fælles bekymring isprængt så mange gode eksempler
på, at troen, håbet og kærligheden i den
fælles dagligdag kan finde forbindelsen med hinanden, at altså mennesker
kender troen og håbet i den gode oprindelighed, som det at tro og håbe for
hinanden. Det er som om vi, midt i de
omgivelser, vi ellers er fortrolige med,
dog bevæger os i nyt land. Men kirkens
håb forholder sig især til den fremtid,
som kan gøre os utrygge. Lad os prøve
at leve på det håb i dag, og hver dag

Forhåbentligt uden at det nu smager for
meget af fædrelandsromantik, så handler genkendelsen ikke kun om, hvad der
stemmer med velkendte økonomiske og
politiske parametre, for også kærligheden genkender, kærligheden som den
blandt andet kan opleves i de mange
smukke sange, som vi har sunget med
på i Phillip Fabers morgensangsudsendelser. Sådan kan også kærligheden
være med til at besvare det ængstelige
spørgsmål ”hvad nu?”. Påskens budskab lød første gang ind i en verden,
hvor mennesker fortvivlet eller resigneret måtte udbryde ”hvad nu?”
Det budskab lever kirken på året rundt.
Kirkens budskab rummer et håb, der lyder mere klart og mere insisterende, jo
mere uvis fremtiden tegner sig for os.
Håbet har sin faste plads i treklangen
tro, håb og kærlighed. Den treklang er

.
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Jørgen L. Husted
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UDFLUGT

Iglsø/Kjeldbjerg Menighedsråd inviterer på aftenudflugt tirsdag den 26. maj
med afgang kl. 18. fra Kjeldbjerg forsamlingshus

Havefest i præstegårdshaven i Vroue.
Fredag den 5. juni 2020.

UDFLUGT TORSDAG DEN 11. JUNI.
Sæt kryds i kalenderen, vi arrangerer udflugt denne dag, hvis ellers corona-restriktionerne ikke forhindrer det. Tid og sted følger, hold øje med lokale opslag.
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VRIDSTED MENIGHEDSRÅD

kl. 13.00 til kl. 17.00
Sdr. Resen Menighedsråd vil afholde en aften sogneudflugt i eftersommeren.
Traditionen tro holder vi i år igen havefest.
•

Havefesttalen holdes af Sognepræst Poul Asger Beck.

•

Provstibandet Trio Solis underholder med musik.

•

Pølser, kolde drikke, kaffe, the og kage, kan købes ved boderne.
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Alle er velkomne.

Med venlig hilsen Menighedsrådene
I Vestfjends pastorat

Der planlægges på at besøge lokale virksomheder.
Datoen for udflugten vil blive annonceret i lokalavis og på “Os fra Sdr. Resen”
og “Sdr. Resen sogn” facebookgrupper.

Friluftsgudstjeneste i Kjeldbjerg
Som tidligere år afholdes der friluftsgudstjeneste på
sportspladsen i Kjeldbjerg.
I år er det planlagt til søndag den 9. august kl. 11.00.
Forudsat coronasituationen tillader det.

På grund af Corona krisen kan der forekomme
aflysninger af såvel arrangementer som gudstjenester - følg situationen på vores hjemmeside
www.Vestfjendspastorat.dk og på opslag i/ved
kirkerne.
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Høsten ved at være klaret ???
Høstgudstjeneste i Sdr. Resen.
Den 23. august kl. 16.00
ved vores tidligere sognepræst Else Kruse Schleef
Høstgudstjenesten er som sædvanligt i Sdr. Resen Naturpark
Der pyntes op med lokale høstafgrøder
Medtag gerne afgrøder
Musik af ”Herren og Fruen”
Efter gudstjenesten er der kirkekaffe o. a.
med sandwich.
Alle er meget velkomne

Med venlig hilsen
Sdr. Resen menighedsråd.
I tilfælde af regn flyttes gudstjenesten til Sdr. Resen kirke.

Fly Menighedsråd inviterer på flugt til Mariager Kirke
Lørdag den 5. september 2020 med afgang kl. 8.15 fra Fly Kirke
Vi serverer kaffe og et rundstykke i bussen.
Turen går til Mariager, hvor vi besøger Mariager Kirke og får en rundvisning.
Menighedsrådet sørger for frokost, og efter frokosten kører bussen os til Hohøj, der er Skandinaviens største gravhøj – og
videre forbi Hvidsten Kro til Spentrup Kirkegård,
hvor Steen Steensen Blicher er begravet.
På hjemvejen serverer vi kaffe og kage
Hjemkomst ca. kl. 17.30
Tilmelding senest 20. august
til Turi Roslund telefon 2042 4433.
Fly Menighedsråd
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Glimt fra præsteindsættelsen
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Gudstjenesteliste
Dato og navn

Vridsted

24-05-2020
6. søndag e. Påske
31-05-2020
Pinsedag

Vroue

10.30
PAB
9.15
PAB

12-07-2020
5. søndag e. trinitatis

9.15
JH

10.30
PAB

9.15
PAB
9.15
JH

9.15
PAB

10.30
PAB
9.15
PAB

09-08-2020
9. søndag e. trinitatis

10.30
PAB

10.30
PAB

9.15
PAB

10.30
PAB

9.15
PAB
11.00
Friluft
Kjeldbjerg

9.15
JH
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Vridsted

23-08-2020
11. søndag e.
trinitatis
Lørdag
29-08-2020
Konfirmation

11.00
JH

30-08-2020
12. søndag e.
trinitatis
Konfirmation
06-09-2020
13. søndag e.
trinitatis

Fly

Vroue

Sdr. Resen

Iglsø
9.15
Inger
Petterson

14.00
Inger
Petterson
14.00
Friluftsgudstjeneste ved
åen
Else Kruse
Schleef

13-09-2020
14. søndag e.
trinitatis

10.30
JH

19-07-2020
6. søndag e. trinitatis

02-08-2020
8. søndag e. trinitatis

16-08-2020
10. søndag e.
trinitatis

10.30
JH

10.30
JH

26-07-2020
7. søndag e. trinitatis

9.15
JH

10.30
PAB
9.15
JH

05-07-2020
4. søndag e. trinitatis

Dato og navn

10.30
PAB

9.15.
PAB

21-06-2020
2. søndag e. trinitatis

Iglsø

9.15
PAB

14-06-2020
1. søndag e. trinitatis

28-06-2020
3. søndag e. trinitatis

Sdr. Resen

10.30
JH

01-06-2020
2. Pinsedag
07-06-2020
Trinitatis søndag

Fly

Gudstjenesteliste

16.00
Høstgudstjeneste
Else Kruse
Schleef
11.00
PAB
11.00
JH

9.30
JH

10.30
PAB

9.15
PAB
14.00
Høstgudstjeneste
JH

10.30
JH

PAB: Poul Asger Beck, JH: Jørgen L. Husted

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.
9

Børnekoret i Vestfjends Pastorat
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.
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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

Grundet de mange forespørgsler på lørdagsdåb sætter vi nu ordningen i system.
I sidste halvdel af året tilbyder vi derfor lørdagsdåb på følgende datoer:
8. august i Vroue kirke og 14. november i Sdr. Resen Kirke .
Gudstjenesterne gennemføres ikke, med mindre der er tilmeldte til dåb.

Gudstjenester på Sjørup ældrecenter
Gudstjeneste - alle dage kl. 11.00
3. juni Poul Asger Beck
17. juni Poul Asger Beck
1. juli Inger Pettersson
15. Juli Inger Pettersson
5. august Jørgen L. Husted

Følg plejehjemmets opslagstavle og
hjemmesiden, der kan komme aflysninger.

I uge 24 2020 afholdes der offentligt orienteringsmøde 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.
Orienteringsmøderne afholdes:
Vroue sogn: Konfirmandstuen i Vroue tirsdag den 9. juni kl. 18.00

Lørdagsdåb

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.

Optakt til Menighedsrådsvalg i 2020

19. august Jørgen L. Husted

Iglsø sogn: Fjandbohus tirsdag den 9. juni kl. 19.00
Fly sogn: Borgerstuen onsdag den 10. juni kl. 18.00
Vridsted sogn: Sognehuset i Vridsted torsdag den 11. juni kl. 18.00
Sdr. Resen sogn: Sdr. Resen forsamlingshus torsdag den 11. juni 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 og vælges på valgforsamlingen den 15. september 2020.
Vi byder på en bid brød, øl, vand og kaffe.
Af hensyn til maden vil vi gerne have tilmelding til
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)
Og I kan selvfølgelig også sende en SMS!

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 præstens
besøg, 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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Besøg af Præsten

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,

arto@pedersen.mail.dk			
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, 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,
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 11.

Hjemmeside: www.Vestfjendspastorat.dk.

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

tlf. 70 22 03 03

