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Den gode skæbnefortælling
Under arbejdet med en juleprædiken
for mange år siden kom jeg til at læse
Juleevangeliet som en skæbnefortælling. Over skæbnefortællinger er der
noget elementært spændende, og de
rummer tillige den enkle sandhed, at
den menneskelige handlefrihed altid
er udfordret. En fortælling, hvor menneskelige beslutninger bliver fulgt op
i en-til en – udgave, kunne jo også let
udarte i retning af det trivielle eller
ligegyldige. Omvendt kan skæbnen
optræde i en fortælling som den
skræmmende modsigelse af friheden,
i sin raffinerede udgave sådan, at et
menneske kan tro at være ude i sit
eget ærinde, medens det i virkeligheden uafvidende adlød et fremmed
initiativ. Som barn læste jeg en nordisk
saga om et menneske, der forsøger
at sno sig uden om den skæbne, der
er blevet ham afsagt i en spådom. Til
allersidst bliver det klart, at skæbnen
har været på færde hele
tiden, og at hovedpersonens forsøg på at undgå
sin skæbne blot har spillet den alle trumfkortene i hånden.

skæbnefortælling, som modsat de
mere traditionelle udgaver ikke handler om den kun indbildte frihed, men
om den ægte frihed, der kan udfolde
sig med håbet og glæden som livsbærende medium. ”Skabe” og ”skæbne”
er beslægtede udtryk, og i Juleevangeliet er det Skaberen, der driller den
selvudråbte skæbnemagt Augustus.
Kejseren kommer i al sin magtfuldkommenhed til at gå tjenergang for
den, der så lidt som vel tænkeligt
ligner jordiske magtskikkelser. Ved
det dekret om en folketælling, der
sender rigets borgere på vandring til
de respektive hjembyer for at lade
sig indskrive, ender Augustus med at
virkeliggøre en gammel profeti om,
at Kristus skal fødes i Betlehem. Her
optræder et guddommeligt drilleri,
som bryder med den bastante jordiske
magtlogik, der så ofte lader den magtfulde vederfares retten, og det netop
som magtfuld. Og
mon ikke der lever
en god del af dette
drilleri i englens budskab om den store
glæde, der skal vederfares hele folket,
et glædesbudskab,
der anmelder sig ved det allermest

Juleevangeliet kan læses som en opbyggelig
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håbløse magtsymbol, et fattigt svøbel- forhånd. Men så kunne vi jo begynde
sesbarn i en krybbe.
med at kigge os selv lidt over skulderen, i troen på, at vi allerede er med
Ved påsketid kan vi så lytte til fortæli en større fortælling, som vi kender,
lingen om de to disciple, der vandrer
en fortælling, der begynder med skatil Emmaus med langfredagsnederbelse og slutter med oprejsning, en
laget i bagagen. De bliver mødt af
den opstandne Kristus, som slår følge fortælling, som altså ender godt. Den
med dem og fortæller dem, at de jor- gode skæbnefortælling kunne vi kalde
den fortælling.
diske magthaveres magtudfoldelse i

Jørgen Husted

virkeligheden har banet vejen for, at
skrifterne, der har bebudet Kristi død
og opstandelse, kunne gå i opfyldelse.
”Burde Kristus ikke lide dette og så gå
ind til sin herlighed”.
Der er så meget i vores tid, som kan
berøve os troen på fremtiden, hvad
enten det nu er menneskelige eller
ikke-menneskelige begyndelsesgrunde, der truer med at lukke horisonten
til. Vi trænger til gode fortællinger,
som kan få os til at tro og håbe. Man
kan læse sig til, at ”en skæbnefortælling er en romangenre, hvor man som
læser lige fra starten får spor, der peger i retning af eller giver vished for,
hvordan hovedpersonens skæbne vil
forme sig. Dette ved hovedpersonen
ikke.” I grunden er vi hovedpersoner
i hver sin skæbnefortælling, en fortælling, som vi ikke kan afkode på
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De ni læsninger i Vridsted kirke.
Gudstjenester i Vestfjends Pastorat den 24.december 2020
På grund af coronasituationen bliver gudstjenesterne i Vestfjends Pastorat i år holdt
som andagter af ca. 30 minutters varighed, så så mange som muligt får mulighed for
at høre juleevangeliet og synge nogle af de kendte julesalmer i kirken.
De stemningsfylde andagter afholdes som nedenstående skema og vil også fremgå af
gudstjenestelisten.
Vi opfordrer til, at man også besøger kirkerne i Vestfjends til nogle af julens andre
gudstjenester, hvor liturgi, tekster og prædiken vil være, som vi kender det.

Vridsted
JH

Fly
PAB
10.00-10.30

11.00-11.30

Vroue
PAB

Sdr. Resen
PAB

Iglsø
JH

11.00-11.30
12.00-12.30 12.00-12.30

13.30-14.00 13.30-14.00
14.30-15.00

14.30-15.00
15.30-16.00

For at overholde kravene til afstand og antal kirkegængere bliver vi nødt til at foretage tilmelding –man kan melde sig til pr. telefon eller ved sms – bemærk venligst: I skal
modtage kvittering for tilmelding, hvis I vælger sms.
Kirke
Vridsted
Fly
Vroue
Sdr. Resen
Iglsø

Navn
Ole Blingedal – træffes efter kl. 16
Turi Roslund
Mogens Møller Nielsen
Tove Pedersen
Bodil Christensen

Der åbnes for tilmeldinger fredag d. 11. december

Telefon
6070 5606
2042 4433
4020 6718
2046 0365
2521 2890

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.

Mini-Kunstudstilling i Kjeldbjerg – fra den 28. november kl. 15.00.
I november har Iglsø kirke 125 års jubilæum. Det markeres bl.a. med en Mini-Kunstudstilling i det tidligere autoværksted lige over for torvet i Kjeldbjerg. Her
udstilles en skøn lille perlerække af billeder fra kunstens rige skatkammer.
I samarbejde med borgerforeningen i Kjeldbjerg afsløres billederne lørdag d. 28. november kl. ca. 15.00. Her giver jeg en kort introduktion til billederne. Velkommen til
at være med.
I december er der mange julefrokoster og familiemiddage. Den røde tråd i billederne
er derfor meget aktuelt Jesu måltidsfællesskab med mennesker, han møder på sin
vej. Billederne er blevet til fra 1497 til 1997. To af dem er danske og knytter sig til områderne omkring Viborg og Skive.
Billederne vil være ledsaget af en beskrivelse, der inviterer dig til en enkel og ligefrem
betragtning. Og inviterer os desuden til forundring over, hvad kristendommen også
handler om: Fællesskabet, der udspiller sig om bordet!
Du vil kunne se udstillingen i Kjeldbjerg, lige når det passer dig (24/7) i december,
januar og februar.

Poul Asger Beck

Søndag den 29. november
Adventssøndag i Vridsted kirke og sognehus
Familiegudstjeneste. Børnekoret medvirker.
Derefter adventsfest i sognehuset med børne-og voksen-gløgg, æbleskiver og slikposer.
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Salmesangs-gudstjeneste i Iglsø
Søndag den 6. december (2. søndag i advent) er der salmesangsaften i Iglsø kirke kl.
19.00.

1. søndag i advent – søndag den 29. november 2020
bliver der tændt lys i juletræet ved Fly Kirke
men på grund af Corona-restriktionerne har vi valgt, at der ikke bliver afholdt et arrangement i år.

Fly menighedsråd

Vi glæder os til jul. Derfor fylder vi hjerter og tiden med at synge mange af de kendte
og elskede advents- og julesalmer.
Vi skal også lytte til de smukke og stemningsmættede læsninger fra Bibelen om forventningens dybe glæde. Urgamle, men stadig levende og aktuelle ord, der forkynder
Håb i mørket. Fred i verden. Trøst i uro og bekymringer. Ord, som generation efter
generation har fundet opmuntring i. Bibelens store Ord får måske et lille ord eller to
med på vejen af mig, men nogen egentlig prædiken bliver der ikke. (Det er der til gengæld kl 10.30 samme dag i Sdr. Resen kirke). I stedet bliver der god plads til at synge,
så hjertet fryder sig.
Har du et konkret ønske til en bestemt advents- eller julesalme (nr. 71 til 136 i salmebogen) er du velkommen til at sende det til mig poab@km.dk Måske bliver dit ønske
opfyldt. Det er jo snart jul

🙂

Juletræstænding i Vroue, 1. søndag i advent

Poul Asger Beck

Lucia-optog søndag den 13. december kl. 19.00 ved Sdr. Resen Kirke.

T
S
Y
L
F

Der er andagt i Vroue Kirke kl. 14.00 ved Poul Asger Beck, hvorefter der er juletræstænding uden for kirken.

Hvis reglerne for forsamling i det fri tillader det, bliver
der en eller anden form for lucia optog.

Derefter inviterer Vroue Beboerforening på glögg og æbleskiver i konfirmandstuen,
hvor alle er velkomne.

I ugen op til, vil oplysning derom være på facebook og
hjemmeside.

Julemusik samt julesange og -salmer
i Sdr. Resen kirke tirsdag den 1. december kl. 19.00.
Medvirkende: Johanne Lomborg, sang

A

Sdr. Resen menighedsråd

Julekoncert i Vroue Kirke
Søndag den 20. december kl. 19.00
Kom, lyt og nyn med på dejlige julemelodier

Clara Rafn Spenner, sang

og få sindet stemt til den store højtid!

Jørgen Husted, violin m.m.
Ellen Poulsen, orgel

Sdr. Resen menighedsråd

Medvirkende: Johanne Lomborg, sang
Clara Rafn Spenner, sang
Jørgen Husted, violin m.m.
Ellen Poulsen, orgel
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Godt nytår.

Dåbsjubilæum

Traditionen tro holder vi fælles nytårsgudstjeneste i Vestfjends Pastorat,

Fly kirke søndag den 7. februar 2021
Vi holder dåbsjubilæum for alle børn, der er blevet døbt for 5, 6 og 7 år siden (uanset
kirke i Vestfjends Pastorat), og som derfor i år har dåbsjubilæum.

i år i Vridsted Kirke kl.14.00 den 31. december.
Efter gudstjenesten får vi et lille glas og ønsker
hinanden GODT NYTÅR.
Menighedsrådene i Vestfjends Pastorat.

Helligtrekongers gudstjeneste
i Vridsted kirke søndag den 3. januar kl. 16.00. Efter gudstjenesten
serveres suppe i sognehuset.

Vridsted menighedsråd.

Koncert i Vridsted Kirke, torsdag den 28. januar kl. 19.00
med Rebellens Kor.
”Rebellens Sangkor” fra Langeland består af en flok psykisk sårbare borgere, der mødes hver fredag og synger sammen. Koret er et fremragende
eksempel på, hvad sang og fællesskab kan gøre for en broget
flok af udsatte borgere med en ensom og utryg tilværelse.
Bare det at stå frem og synge for fremmede mennesker har
givet dem nyt livsmod og selvværd.
Koret synger gospels, evergreens og salmer.
Gratis adgang, ”først-til-mølle”-regler.

Familiegudstjeneste i Sdr. Resen kirke
søndag den 31. januar kl. 16.00
Kyndelmisse eller lysmesse, der minder os om, at det er midvinter, fejrer vi som sædvanligt med en lidt anderledes gudstjeneste under medvirken af børnekoret.
Bagefter inviteres alle til fællesspisning i Sdr. Resen forsamlingshus.
Hvis der bliver ændringer annonceres det i lokalavis og på facebook.

Sdr. Resen menighedsråd
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Børnene og deres forældre modtager en skriftlig indbydelse til dåbsjubilæet.
Der vil blive afholdt en gudstjeneste i Fly kirke søndag den 7. februar kl. 10.30, hvor børnene bliver centrum for gudstjenesten, og
jubilarerne vil modtage en lille gave til erindring om dåben.
Vi kan stadig være underlagt coronarestriktioner, derfor vil vi gerne
vide hvor mange dåbsjubilarer, der vil deltage i kirken.
Tilmelding senest den 1. februar 2021 til Turi Roslund, telefon 2041
4433 eller mail: turiroslund@gmail.com

Fastelavn især for børn
Søndag den 14. februar er det fastelavnssøndag. Vi markerer dagen med en kort, familievenlig mini-gudstjeneste i Vroue kirke kl. 14.00. Kom meget gerne udklædt. Så vi
kan se alle de flotte og spændende udklædninger.
Efter mini-gudstjenesten slår vi katten af tønden i den kolossalt store og herlige præstegårdshave. Bare slå til, der er rigtig god plads til at svinge køllerne.
Herefter trænger vi vist alle til at styrke os, så der er Corona-venlig
servering for børn og voksne i konfirmandstuen eller udenfor, hvis
vejret er til det. Vel mødt til en sjov og festlig dag. Især for børn

🙂

Torsdag den 25. februar 2020 kl. 19.00
I Fly Kirke
Flemming Baade fortæller om John Mogensen og hans musik.
Vi får lejlighed til at synge en masse af John Mogensens sange.Vi holder en lille pause
midt i foredraget, her serverer menighedsrådet kaffe m.m.
Tilmelding er nødvendig, da vi endnu ikke kender restriktionerne for, hvor mange der må være i kirken.
Tilmelding til: Turi Roslund, tlf. 20 42 44 33 eller mail
turiroslund@gmail.com
John Mogensen 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.
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Syng med i børnekoret.
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 Clara Rafn Spenner som har lovet at hjælpe
under Lauras orlov.
Fredag den 4. september startede et nyt hold konfirmander forberedelse til konfirmation. Det kristne tilhørsforhold starter jo med dåben, som ved konfirmationen bekræftes. Hvad er så mere nærliggende end at lægge ud med en kanotur på Karup å?
Vi startede dagen med en bid brød i Vridsted sognegård, hvor præsterne præsenterede programmet for den forestående undervisning. Dernæst kørte vi i bus til Hessellund camping, hvor vi havde bestilt kanoer til de unge, præsterne og 4 ”menighedsrødder”.

Kom og vær med

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.

Efter en kort introduktion til sejlads og et flot oplæg om dåb, herunder vandets symbolik af Lone Barup fra Vroue menighedsråd, satte vi os i kanoerne og padlede i ro og
mag mod første stop ved Torp, hvor vi lagde til og spiste de medbragte madpakker. I
den forbindelse tak til lodsejeren Torp gartneri
Efter frokost tog vi det sidste ben
på turen til Sdr. Resen.

🙂

Undervejs blev der fra præsternes side øvet navne på det kommende konfirmandhold. Efter at kanoerne var trukket på land og de tørre sokker på fødderne gik vi til
kirken, hvor der ventede sandwich, juice, kaffe og kage. De unges forældre stødte til
og vi sluttede af med en sang.

Torsdagscafé i Vridsted sognehus
Den sidste torsdag i hver måned i den sædvanlige form: Eftermiddagskaffe, oplæsning og fællessang med Jørgen Husted som tovholder.
Alle er velkomne, selv mænd!
Datoer i vinter: 28. januar, 25. februar og 25. marts. Alle dage kl. 14.00.

På grund af Coronasituationen kan aflysninger forekomme og vi beder
om at man holder sig orienteret via hjemmesiden og dagspressen.
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Gudstjenesteliste
Dato og navn

Vridsted

Fly

Vroue

22-11-2020
Sidste søndag i
kirkeåret

06-12-2020
2. søndag i advent

10.30
JH

24-12-2020
Juleaften

11.00-11.30
og
13.30-14.00
JH

25-12-2020
Juledag
26-12-2020
2. Juledag

9.15
PAB

31-12-2020
Nytårsaften

14.00
PAB

03-01-2021
Helligtrekonger

16.00
JH

Vridsted

Fly

10.30
PAB

24-01-2021
3. søndag efter
helligtrekonger

10.30
PAB

9.15
PAB

19.00
Salmesangsgudstjeneste
PAB
Se omtale

19:00
Andagt og
T
Luciaoptog
YS
L
AFPAB

10.30
JH

20-12-2020
4. søndag i advent

Dato og navn

31-01-2021
Søndag
septuagesima
10.30
PAB

13-12-2020
3. søndag i advent

Iglsø

14.00
Andagt og
Juletræstænding
PAB

Andagt og
Juletræstænding

JH

10-01-2021
1. søndag efter
helligtrekonger

Sdr. Resen

9.15
PAB
15.00

29-11-2020
1. søndag i advent

Gudstjenesteliste

11.00-11.30
og
14.30-15.00
PAB

9.15
JH

10.30
JH

12.00-12.30
og
15.30-16.00
PAB

12.00-12.30
og
14.30-15.00
JH

10.30
JH

PAB

Familiegudstjeneste i kirken og
tøndeslagning i
præstegårdshaven

10.30
PAB

21-02-2021
1. søndag i fasten

9.15
PAB

10.30
PAB

10.30
JH

07-03-2021
3. søndag i fasten

9.15
JH
10.30
JH

9.15
JH
10.30
PAB
Påske billeder

9.15
PAB

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

9.15
PAB
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9.15
PAB

PAB

28-02-2021
2. søndag i fasten

9.15
JH

10.30
PAB

16.00
PAB
Kyndelmisse
Familiegudstjeneste

10.30
Dåbsjubilæum
JH

14-02-2021
Fastelavns søndag

14-03-2021
Midfaste

17-01-2021
2. søndag efter
helligtrekonger

Iglsø

14.00

10.30
PAB

10.30
PAB

9.15
JH

Sdr. Resen

13-2-2021
Lørdagsdåb

9.15
JH
10.00-10.30
og
13.30-14.00
PAB

07-02-2021
Søndag
seksagesima

Vroue

10.30
JH

Kirketaxi køres af Skive Taxi Service
Kørsel skal bestilles inden kl. 18.00 dagen før afhentning, på tlf. 9753 5311.
Kirketaxi kan benyttes af alle, til alle arrangementer i pastoratet.
13

Kirkelige handlinger
Døbte:
08.08. Anna-Maya Chrestensen, Vroue kirke
20.09. Beatrice Ivanof, Vridsted kirke
26.09. Marie Aakjær Pedersen, Vroue kirke
27.09. Carl Emil Stilling Nørremark, Vroue kirke
11.10. Emma Silje Brydsø Lysgaard Pedersen, Vridsted kirke

Viede:
26.09. Jeanette Aakjær Jensen og Morten Østergaard Pedersen, Vroue kirke
Døde/begravede/bisatte:
14.08. Eleonora Østergaard, Vridsted kirke
24.10. Bent Højris Madsen, Vroue kirke
Langt om længe lykkedes
det at gennemføre konfirmationerne.

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

Tillykke til de unge mennesker.

Derfor tilbyder vi lørdagsdåb på følgende datoer:
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.

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

Gudstjeneste - alle dage kl. 11.00
2. december Jørgen Husted

Første onsdag i måneden er der altergang.

16. december Jørgen Husted
6. januar Inger Pettersson

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

20. januar Inger Pettersson

Følg plejehjemmets opslagstavle og hjemmesiden, der kan komme aflysninger.
Pt. gennemføres gudstjenesterne ikke,
men vi håber på bedre tider.
14
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3. februar Poul Asger Beck
17. februar Poul Asger Beck

Vroue:
Formand: Mogens Møller Nielsen,
Kirkeværge: Hanne Præst,
Kasserer: : Henrik Juhl,
Graver: Benny Mortensen,

Mail:
mmn-vroue@outlook.com			
tlf. 4020 6718
h.praest@me.com			
tlf. 4043 5804
henrik8503@gmail.com			
tlf. 2613 9256
vroue.kirkegaard@gmail.com tlf. 9754 8117/5097 5364

Sdr. Resen:
Formand: Karen Filbert
Kirkeværge: Anna Grethe Kjær,
Kasserer: Inga Jepsen,
Graver: Benny Mortensen,

karenfilbert1@yahoo.com			
tlf. 4027 0902
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,
bodilchristensen@yahoo.dk			
tlf. 2521 2890
Kirkeværge: Benny T. Christensen, benny.christensen@hotmail.com			
tlf. 3073 4661
Kasserer: Gitte Karmann Jensen, fam.jensen.skive@mail.tele.dk tlf. 9754 5063/2552 3663
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, 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,
turiroslund@gmail.com			
Kirkeværge: Hyacinthe Anohi,
tanjahk@gmail.com
Kasserer: 				
Graver: Ryan Nørgaard,
8507ryn@km.dk			
Præster
Sognepræst Poul Asger Beck,
Sognepræst Jørgen Husted,

tlf. 2042 4433
tlf. 2130 0043

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. 70 22 03 03

