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Tanker ved et særligt årsskifte.
Det kalenderår, som nu for alvor begynder at gå på hæld, har bl.a.
som sit særlige indhold at være jubilæumsår for den lutherske reformation, nærmere bestemt for de 95 teser, som Luther sømmede op
på kirkedøren i Wittenberg. Med teserne begyndte den diskussion,
som stadigt kan sætte nye skud. Så meget desto mere grund er der jo
til at markere begivenheden af 1517. Men inden vi nu fortaber os
for meget i Luther og reformation, skal jeg skynde mig at præcisere,
at jeg egentlig slet ikke tænker på kalenderåret, og de dermed forbundne anledninger til at finde jubilæumsflagene frem. Jeg tænker
på kirkeåret, som også er ved at løbe ud. ”Herre Kristus, dig til ære
slutter vi vort kirkeår, trøstig kan vor afsked være, advent kommer,
som det går”, hedder det i den salme, som for mange af os er et helt
fast inventar i kirkeårets sidste gudstjeneste. ”Ordet vil sin røst udsende, Ånden vil sit orgel slå, troens alterlys vil brænde, indtil jorden skal forgå”, hedder det videre i salmen. Så stilfærdigt finder det
kirkelige årsskifte sted, at man dårligt bemærker det, og vel kun rigtigt bemærker det fra kirkebænken. Og alt, hvad der hænder i kirkeåret, er ifølge salmen, lutter forudsigelighed, de gammelkendte læsninger, den kendte liturgi, de kendte salmer. Hvordan kan noget,
som i den grad bygger på genkendelsens glæde med nogen ret kaldes særligt? Det er vist nok om Grundtvig blevet sagt, at hvad der
gør ham til noget særligt i dansk kirkeliv og teologi, hænger sammen med hans fuldstændige mangel på originalitet. Det er vel næppe en helt uretfærdig bedømmelse af vores egen tid, at den dyrker
det originale, den dyrker ambitionen om at sætte de særlige aftryk
på den fælles hverdag. Men mon ikke mange af os har oplevet, at
netop forsøget på at anslå nye toner ledte ind i en meget bred strøm
af helt beslægtede eller ligefrem identiske resultater. Man kunne på
den måde næsten opleve at blive en lille smule skammet ud i sin
jagt på det originale. Jagten endte slet ikke i det særlige men i det
ordinære. Det særlige ligger ikke kun i nyopdagelsen. Det særlige
ligger fuldt så meget i genopdagelsen. Grundtvig var en genopda2

gelsens mester. Her mødes hos ham det uoriginale og det særlige. Kirkeåret samler sig netop om genopdagelsens mulighed. De gammelkendte fortællinger, den faste liturgi, årstidens kendte salmer, alt sammen bidrager det til den rigdom at genopdage det særlige ved at være
menneske. Alle kender vi til gode og dårlige kalenderår. En del af os
kan vel også opregne gode og dårlige skoleår. Mange ser bekymret
frem mod regnskabsårets slutning og afgørelsen af, om året gik over i
historien som godt eller dårligt. Kun i tilbageblikket kendes årets særlige karakter som et godt eller dårligt år. Alt dette nævnt som modsætning til kirkeåret. Det særlige ved kirkeåret er nemlig, at vi slet ikke
skelner mellem gode og dårlige år. Her ender det altid godt, for kirkeåret er ikke en manege for vores handlekraft, for vores overblik og
viljestyrke; heller ikke for vores evne til at finde på noget nyt og interessant. Kirkeåret er en mulighed for at finde fred i genopdagelsen af,
at det vigtigste i livet hviler på andre og stærkere beslutninger end vore egne. Så snart det nye kirkeår ringes ind, er vi på vej mod en fest.
Adventstiden er forberedelse, men ikke den hektiske forberedelse, vi
ellers altid sætter i gang, for at festen kan blive vellykket. Adventstidens forberedelse handler kun om én ting: at lytte og glæde os over,
hvad vi får at høre. Adventstidens forberedelse består i at lytte sig
frem til genkendelsens glæde. Det var netop Martin Luthers grundlæggende ønske at tale til genkendelsens glæde, efter at han, navnlig
ved læsning af Paulus brev til romerne, havde genopdaget evangeliet
som et glædeligt budskab. Som reformator ville han ikke gå nye veje.
Han ville gå ad den vej, som ledte tilbage til det gamle. Luther er vel
bedst kendt for sin reformatoriske skrifter, hvad ellers? må man næsten sige. Men han var også musikalsk, og det fortælles om ham, at
han aldrig var gladere, end når han sad i sit hjem og spillede og sang
sammen med sine venner. Derfor får han lov til at gengive julens
gamle, og altid nye, budskab med en af sine salmer, en salme som vi
ellers forbinder med Grundtvig, men som nu også kan være med til at
udtrykke slægtskabet mellem de to: ” Det kimer nu til julefest, det kimer for den høje gæst, som steg til lave hytter ned, med nytårsgaver:
fryd og fred”.
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Aftengudstjeneste i Vridsted Kirke
30. november kl. 19.00:
De ni læsninger ved konfirmanderne som indledning til
adventstiden og julen.

1. søndag i advent
Viborg Domprovstis Provstiband medvirker ved gudstjenesten i Vroue Kirke, søndag den 03.12. kl. 14.00.
Efter gudstjenesten tændes juletræet
uden for kirken, hvorefter Vroue Beboerforening sælger glögg og æbleskiver i konfirmandstuen.
Alle er velkomne.

3. december kl. 15.30 i Vridsted Kirke
Adventsgudstjeneste for hele familien hvor børnekoret medvirker.
Efter Gudstjenesten er der Gløgg
& æbleskiver og slikposer til alle
børn i Sognehuset, hvor også juletræet tændes.
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JULETRÆSTÆNDING I FLY KIRKE
1. søndag i advent
Søndag den 03.12.2017 kl. 15.00
kommer Tante Andante og hygger med dukketeater,
julesjov med sang, musik og leg.
Julemanden kommer også og hjælper Tante Andante med
at tænde lysene i juletræet, og i år håber vi, børnene vil hjælpe os
med lidt julepynt til kirkens juletræ.
Julemanden har lovet at tage en overraskelse med til børnene,
og vi skal allesammen have æbleskiver, juice,
kakaomælk eller kaffe

Alle er velkomne.
Fly Menighedsråd

Fly Kirke inviterer til koncert med
CALLUNA KORET
TIRSDAG DEN 5. DECEMBER 2017 KL. 19.30

Vi har været så heldige at kunne engagere Calluna koret til en julekoncert i Fly
Kirke. Arrangementet er gratis og åbent
for alle – så kom og nyd et velsyngende
kor i Fly kirke.
Menighedsrådet er vært ved en øl eller
en vand i pausen.
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Koncert i Sdr. Resen kirke den 7. december kl. 19.00
Kirkesangerne Katharina Gade Dahl og
Jakob Jensen spiller en folkemusikkoncert.

Sammen med præsten Jørgen
Lomholt Husted på violin og
guitar samt organisten Per Dalhoff-Jensen på klaver leder de
dig igennem et traditionelt irsk og dansk folkemusisk univers, julesange, vinterviser og Katharinas egne kompositioner.
Mvh. Sdr. Resen Menighedsråd.

Julekoncert i Iglsø Kirke med Egeris Kirkekor
2. søndag i advent den 10. dec. kl. 19.00
De sangglade og smilende piger fra Egeris kender vi fra tidligere års julekoncerter, og koret er nu udvidet til også at
omfatte børn fra 2. klasse.
Korleder er organist ved Egeris Kirke, Tove Kjær.
Vel mødt til en stemningsfuld aften med korsang, orgelspil
og fællessalmer.
Efter koncerten hygger vi os med kaffe og julesmåkager.
Venlig hilsen
Iglsø Menighedsråd
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Jule gospel koncert i Sdr. Resen kirke
20. december 2017 kl. 19.00

Sdr. Resen menighedsråd byder velkommen til årets julekoncert med Haderup - Karup Gospelkor under ledelse af Lydiah Wairimu og med Henning Busted ved tangenterne.
Alle er velkomne.

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

7. januar kl. 16.00: Helligtrekongersgudstjeneste i
Vridsted Kirke.
Efter gudstjenesten serveres varm
suppe i Sognehuset.
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Den 24. januar kl. 19.00 i Vridsted Sognehus,
fortæller Caspar det om studie, han gennemførte i sin
orlov.
Hvorfor forandrer verden sig og hvorfor taler vi så meget om, at
den forandrer sig?
Verden har vel altid forandret sig, det samme har klimaet. Men
forandrer verden sig nu på hidtil ukendte måder, der forklarer, at
vi nu uophørligt taler om dens foranderlighed?
Skyldes det den teknologiske udvikling, vort økonomiske system
eller en særlig vestlig fremskridtsideologi, eller alle tre?
Hvad betyder det for vor åndelige tilstand? Og hvilke teologiske
spørgsmål rejser en sådan ustabilitet? Ska vi tænke Gud, som en
ånd, der forandrer sig med os? Eller er det lige præcis, hvad man
ikke skal?
Det er nogle af de store spørgsmål, foredraget i grove træk vil byde på overvejelser over.

Gospel for konfirmander i Fly Kirke
Fredag den 27. januar 2018 afholdes der Gospeldag for årets
konfirmander Rune Herholdt med band kommer og forbereder
gospel koncert med konfirmanderne.
Koncerten afholdes i Fly Kirke
kl. 19.00
Konfirmanderne medvirker ved
koncerten.
Menighedsrådene i Vestfjends pastorat
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Frivillig til gudstjenesterne på Sjørup ældrecenter
Skulle nogen have tid og lyst til at hjælpe til med
lidt praktisk ved gudstjenesterne hver anden onsdag kl. 11? Det drejer sig om 1. og 3. onsdag i
hver måned. Der ønskes hjælp til at sætte stole
frem, sørge for nadverbordet og opstilling af mikrofon mm.
Henvendelse til sognepræst Caspar Wenzel Tornøe: cwt@km.dk tlf. 24750250 eller til centerleder
Vibeke Ebbesen: veb@viborg.dk

Gudstjenester på Ældrecentret
Almindeligvis er der gudstje- Gudstjeneste - alle dage kl. 11.00
neste den 1.og den 3. onsdag i
6. december Caspar W. Tornøe
hver måned. Læg mærke til æn3. januar Inger Pettersson
dringer omkring jul. Den første
onsdag i måneden er der
17. januar Inger Pettersson
”altergang”.
Alle er velkomne til disse guds7. februar Caspar W. Tornøe
tjenester, også uden at have no21. februar Caspar W. Tornøe
gen tilknytning til centret.

Julegudstjeneste på plejehjemmet,
med medvirken af børnekoret,
den 23. december kl. 16.00
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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Gudstjenesteliste
Dato og navn

Vridsted

Fly

19-11-2017
23. søndag efter
Trinitatis
26-11-2017
Sidste søndag i kirkeåret

Vroue

Sdr. Resen

9.15
JH

10.30
JH
10.30
CWT

19.00
30. november
De ni læsninger
15.30
3-12-2017
JH
1. søndag i advent
m/
børnekor

10.30
JH

10-12-2017
2. søndag i advent

14.00
JH
10.30
CWT

17-12-2017
3. søndag i advent
24-12-2017
Juleaften/4. søndag
i advent
25-12-2017
Kristi fødselsdag/
Juledag

Iglsø

19.00
CWT
10.30
CWT

16.00
CWT

13.00
JH

14.30
CWT
9.15
JH

26-12-2016
2. juledag

10.30
CWT

31-12-2016
Nytårsaften

14.00
CWT

07-01-2018
1. søndag efter helligtrekonger

16.00
JH

13.00
CWT

14.30
JH

10.30
JH
9.15
CWT

10.30
JH
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Dato og navn

Vridsted

Vroue

14.00
JH
m/
børnekor

14-01-2018
2. søndag efter
helligtrekonger
21-01-2018
3. søndag efter
helligtrekonger

Fly

9.15
CWT

Fredag
26-01-2018

28-01-2018
Søndag septuagesima

10.30
CWT

18-02-2018
1. søndag i fasten
25-02-2018
2. søndag i fasten
04-03-2018
3. søndag i fasten

10.30
JH

9.15
CWT
16.00
Cwt
m/
børnekor

10.30
CWT

11-02-2018
Fastelavns søndag

Iglsø

10.30
CWT

19.00
GospelGudstjeneste
CWT/JH

04-02-2018
Søndag seksagesima

Sdr.
Resen

9.15
JH

10.30
JH

9.15
JH

10.30
JH
10.30
CWT

9.15
CWT

10.30
CWT

9.15
CWT

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.
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Børnekor i Vestfjends øver hver fredag kl. 14.15 – 15.15
i Vestfjendsskolens musiklokale.
Der synges også i kirkerne.
Korsang følger herefter skoleåret

Kom og vær med
Koret ledes af kirkesanger Katharina Gade Dahl

Torsdagsmøderne i Vridsted Sognehus fortsætter den 25. januar, kl. 14-16
og fortsætter samme tidspunkt sidste torsdag i hver
måned i den sædvanlige form:
Eftermiddagskaffe, oplæsning og sang med Jørgen

Søndag den 4. februar 2018 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.
I forbindelse med alle 9.15 gudstjenester i Iglsø kirke, er der efterfølgende kirkekaffe i kirken.
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Årets gang
Sdr. Resen menighedsråd
I det forløbne år har vi fået
doneret et smukt dåbssæt:
dåbsfad og - kande.

Inspireret af det, startede vi
ligesom 400 andre menigheder med, til brug ved dåb, at
strikke dåbsminder. Det er
strikkede servietter i tyndt
bomuldsgarn med kirkelige
motiver.
Ideen er, at barnet efter dåben får dåbsmindet med hjem.
Måske får barnet det som sutteklud. - Måske bliver det gemt til
barnet bliver større, hvor man så kan få en snak om dåben. En
sidegevinst er, at det er folk fra sognet, der samles om strikningen.
I Sdr. Resen har vi afviklet én strikkeaften og har planlagt én mere.
På kirkegården er der sket synlige forandringer.
For et par år siden indrettede vi lapidarium, hvor gamle gravsten
fik en smuk placering. Når et gravsted nedlægges, kan man mod et
lille beløb få gravstenen sat der, hvis man gerne vil bevare stenen
lidt længere.
I dette anlæg startede vi plantning af hække i taks.
Da de gamle tujahække trængte til at blive fornyet, har vi valgt at
få plantet takshække over hele kirkegården. I den forbindelse har
vi af praktiske grunde lukket alle indgange til gravstederne. Hvis
man gerne vil have lavet en indgang, kan man kontakte graveren.
Så bliver det straks lavet, naturligvis uden beregning.
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Vroue Sogns Menighedsråd.
I Vroue var vi tre nyvalgte medlemmer, og vi har allerede haft
brug for suppleant også pga. flytning. Vi er alle bosiddende i
Vroue og synes derfor, det vil være hensigtsmæssigt, hvis vi på
sigt også kan inddrage beboere fra den øvrige del af sognet.
Vi fik også ny gravermedhjælper, Birgit Kvols, som sammen
med graver Benny Mortensen, passer både Vroue og Sdr. Resen
kirkegårde. De udfører et flot stykke arbejde, så vore kirkegårde
altid er pæne og præsentable.
I forår havde vi forsommermøde med andagt efterfulgt af et foredrag, hvor museumsinspektør Klaus Højbjerg fortalte om Hjerl
Hedes sommerlevendegørelse, som i år var over temaet ”Folketro
og Vorherre”. Ved sensommermødet havde vi besøg af forfatter
Leif Novrup Frederiksen fra Vinderup, som fortalte om sin bog
”Kirstine”.
Begge arrangementer var velbesøgte og interessante.
I samarbejde med præsterne kunne vi tænke os nye tiltag i sognet,
f.eks. gudstjeneste over et tema eller fyraftensgudstjenester med
fællesspisning. Der arbejdes også på udvikling af dåbsklude, som
efter dåben vil blive en gave/minde til barnet.
Til årets høstgudstjeneste havde vi 0.klasse fra Vestfjendsskolen
til at pynte flot op i kirken - et nyt tiltag som vi håber kan blive til
en tradition.

Fly Menighedsråd 2017
Vi indledte året med en udskiftning på graverposten, da vores afholdte graver gennem mange år valgte at opsige sin stilling. Graverstillingen er normeret ned, medhjælpertimerne er skåret væk –
det er en udfordring for en nyansat graver, både at skulle nå alt,
finde sin rytme med tingene og lære folk at kende. Vi har været
så heldige at få en graver, der allerede er uddannet! Ryan har løftet opgaven flot – der vil selvfølgelig blive ændret på nogle ting,
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når vi skifter personale. Vi afventer spændt årets grandækning, hver
graver har sin egen måde at dække og lave dekorationer på. Kirkegården er lidt udfordret – der bliver flere og flere tomme gravpladser: vi forsøger at plante stauder, så kirkegården ikke ser så tom ud.
Endvidere rumler der lidt planer om at renovere et hjørne af kirkegården, så dette hjørne bliver lidt ”haveagtigt”.
Vi har været forskånet for de store udfordringer med hensyn til kirkebygning og kirkegård i år, vi udskifter stadig hækplanter – og vi
er lidt udfordrede, da de allerede plantede nye hække – på trods af
gødskning og vanding – visner, rødderne er på nogle planter nærmest ikke eksisterende. Nu har vi forsøgsvis plantet et antal hækplanter i ny muld, og så ser vi an – vi kan jo være så uheldige, at det
er ”noget” i jorden, der ødelægger planterne.
Vi har konstateret, at vores oplagsplads til grus er blevet noget forvitret – den skal simpelthen renoveres. Vi har fået tilbud hjem og vi
forventer, at arbejdet går i gang snarest.
Gospel for konfirmander og Skærtorsdagsnadver: begge dele er blevet en fast tradition – og begge arrangementer er velbesøgte.
Sogneudflugten har gerne pænt besøg – vi plejer at være omkring 30
personer. I år var vi på Fur, vi var 51 personer på turen – med en
forrygende rundvisning ved Den Blinde Guide og en lige så forrygende frokost på Fur Bryghus. Lidt synd, at vi ikke havde fået en til
at fortælle om Selde Kirke – men så har vi jo basis for en tur til!
Musikoplevelser i kirken skal vi også have - i år valgte vi at invitere
Karsten Holm med band til at spille Johnny Cash musik og fortælle
om Johnny Cash’s liv – det var velbesøgt: kirken var simpelthen
fuld, og vi måtte beklageligvis afvise en del, der gerne ville have
deltaget. I skrivende stund er årets sidste arrangementer ved at blive
planlagt: Juletræstænding den første søndag i advent – i år i samarbejde med borgerforeningen, som starter op i Forsamlingshuset, og
så følger vi op med underholdning af Tante Andante for børn og
barnlige sjæle, vi har en aftale med julemanden – og vi serverer æbleskiver, kaffe og juice m.m. i kirken - det plejer at være velbesøgt
af både unge og gamle.
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Decembernat
af Iben Krogsdal

Decembernat. Engle slår vingerne ind
og lander forsigtigt i menneskesind
de hvisker om barnet, som netop blev til:
I nat kan I møde ham her, hvis I vil!
Måske er vi store, i nat er vi små
måske skal vi miste, i nat skal vi få
I nat kalder Gud sine mennesker frem:
Her har I mit barn, I skal være hans hjem!
Han spjætter af livskraft i hjertet på os
som tænder stearinlys i mørket på trods
små lys, der skal strømme mod dem, vi er nær
og dem som er fjerne, og dem som vi er
I stuer, i kirker, i tanker, i år
ved sygehussenge hvor håbsengle går
skal Guds hånd i nat trække angststikket ud
og røre os stille, for julen er Gud
I nat tør vi tro det, i nat tør vi tro
at selv helt alene er mennesket to,
at barnet fra himlen skal vokse sig stort
det sted i os selv, hvor vi kommer til kort
I nat skal vi tænde decembernatslys
og gyse af glæde og dele det gys
Kom, mærk det! Nu ryster den gamle planet
af julenatsfryd over det, der er sket!
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Kirkelige Handlinger
Vroue kirke:
Dåb:
27.08. Simon Toft Olesen
10.09. Kasper Pedersen Jakobsen
01.10. Josefine Rauff Damgaard
01.10. Sejer Dalgaard Haldrup
14.10. Sigurd Rud Christensen

Sdr. Resen kirke:
Dåb:
Ingen
Vielser/velsignelser:
Ingen
Bisatte/begravede:
Ingen

Vielser/velsignelser:
14.10. Mai-Britt Rud Christensen
og René Christensen

Fly kirke:
Dåb:

Bisatte/begravede:
Ingen

Ingen

Iglsø kirke:
Dåb:
02.09. Emil Langerskov Németh

Vielser/velsignelser:
Ingen

Vielser/velsignelser :
Ingen

Bisatte/begravede:
07.10. Anna Katrine Christensen

Bisatte/begravede:
28.09. Eva Margrethe Kristoffersen
14.10. Niels Møller Knudsen
Vridsted kirke:
Dåb:
20.08. Mai Dahl Mouritsen
08.10. Christian Staall Pedersen
Vielser/velsignelser :
Ingen

Næste nr. af kirkebladet udkommer i uge 9
Deadline for input er: 5. februar.

Bisatte/begravede:
05.09. Kim Breinhild
21.09. Børge Holme Behnk
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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 /mobil: 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, eller på kirkekontoret.
Aftaler om dåb kan ske ved henvendelse til kirkekontoret, aftaler om vielser, velsignelser og begravelser/bisættelser kan ske ved henvendelse til
præsterne eller kirkekontoret.

Foto Kirkerne: Peter Maarbjerg
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Adresseliste:

Vroue:

Formand: Mogens Møller Nielsen, Mmn-vroue@outlook.com
Kirkeværge: Niels Christian Sørensen, niels48@gmail.com
Kasserer: : Henrik Juhl, henrik8503@gmail.com
Graver: Benny Mortensen, vroue.kirkegaard@gmail.com
Organist: Vakance

tlf. 4020 6718
tlf. 3020 1040
tlf. 2613 9256
tlf. 9754 8117/5097 5364

Sdr. Resen:
Formand: Tove Pedersen, arto@pedersen.mail.dk
Kirkeværge: Anna Grethe Kjær, Ag1948@jubii.dk
Kasserer:Inga Jepsen, koldkurvej10@mail.dk
Graver: Benny Mortensen, vroue.kirkegaard@gmail.com
Organist: Vakance

tlf. 9745 6110/2046 0365
tlf. 9745 6113/2452 1205
tlf. 9745 2343/3030 1109
tlf. 9754 8117/5097 5364

Iglsø-Kjeldbjerg:
Formand: Bodil Christensen, bodilchristensen@yahoo.dk
Kirkeværge: Sigfred Jokumsen, jokum@c.dk
Kasserer: Grethe Alsbjerg, alsbjerg@gmail.com
Graver: Jens Stephansen, jstephansen@privat.dk
Organist: Hanne Kokholm, kokholm@fiberpost.dk

tlf. 2521 2890
tlf. 9754 5104/2967 3710
tlf. 9754 5398/3025 5398
tlf. 9754 5463/2140 1163
tlf. 2757 1902

Vridsted:
Formand: Kurt N. Andersen, Kurt.normanna@gmail.com
Kirkeværge: Inger H. Thomasen, ihthomasen@gmail.com
Kasserer: Inger H. Thomasen, ihthomasen@gmail.com
Graver: Poul Erik Nygaard,
gravernevridsted-vestfjendskirker@hotmail.com

tlf. 2248 9545
tlf. 2344 8642
tlf. 2 344 8642
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, graverflykirke@gmail.com
Organist: Vakance

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

Kirkesangere for alle 5 kirker:
Jakob Asger Jensen, jakobasger@gmail.com
Katharina Gade Dahl, Katharinagarden@icloud.com

www.vestfjendspastorat.dk
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tlf. 4040 1108
tlf. 2280 7949

Fælles logo for
Vestfjends Pastorat
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