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Vi kan være 
slave af tiden. 

Det er over 150 år siden, at vi i 
Danmark afskaffede slaveriet. Sla-
verne var hovedsageligt i Dansk 
Vestindien, hvor de skulle arbejde i 
plantagerne. Op gennem historien 
har der været slaveri. Selvom nogle 
slaver givetvis har haft det godt, så 
må det grundlæggende set være en 
utilfreds tilstand. 

At være slave betyder jo, at man 
tilhører en anden. At en anden ejer 
én og man skal lyde vedkommen-
des ord. Hvor en arbejder er fri til 
at forlade sit arbejde, så er slaven 
bundet dertil. En slave har ingen 
rettigheder, men er nærmest en 
billig, hvis ikke gratis, arbejdskraft. 
Nu om dage priser vi os lykkelige 
for, at vi ikke har slaveri. Om end 
vi dog kan tale om moderne sla-
veri, hvor mennesker må arbejde 
under kummerlige forhold med en 
ringe løn. 
Hvis en slave ikke længere skal 
være slave, så er der grundlæg- 
gende set to muligheder for  
at komme ud af slavefor- 
holdet. Den ene er dø- 
den, den anden er, at  
blive købt fri. 
Selvom vi lever uden 
slaveri og gerne be-

skrives som et lykkeligt, frit og de-
mokratisk folk, så tror jeg, vi godt 
kender til det at være slave af no-
get. Vi kan være slave af tiden. Vi 
kan være afhængige af spil, alkohol 
eller nydelse, som får lov at blive 
en bestemmende faktor i vores liv. 
I Bibelen beskriver Paulus (Rom. 
6), hvordan vi kan være slaver for 
synden. Trælle for alt det, som hø-
rer denne verden til og leder os væk 
fra Gud. Forstået på den måde, at 
det bliver den bestemmende faktor 
i vores liv og dét som vi tjener. 
Evangeliet er, at Jesus har købt os 
fri. Paulus taler om at løskøbe, så-
dan som man kan købe en slave fri 
(Gal. 4,5). Når en slave købes fri, 
skal en pris betales. Jesus betalte 
ved sin død og opstandelse prisen 
for os. Han gav sit liv, for at vi kan 
blive frie. Ja, vi har fået lov at få 
barnekår hos Gud. I stedet for at 
tjene en strid herre, har vi nu fået 
en kærlig far. Ham er vi sat fri til at 
tjene. Ikke som en sur pligt, men 
ud af kærlighed.    

Simon Møller Olesen, 
sognepræst
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At være slave - og sat fri 



G U D S T J E N E S T E R

DAG KIRKEÅRET FASTER KIRKE BORRIS KIRKE TEKST
MARTS
 1. 1. s. i fasten   9.00 10.30 Luk. 22,24-32

 8. 2. s. i fasten 9.00 Fælles gudstjeneste i Borris - Martin Jensen Mark. 9,14-29

15. 3. s. i fasten 16.30 Spaghettigudstjeneste 10.30 Joh. 8,42-51

22. Midfaste 10.30   9.00 Joh. 3, 25-36

29. Mariæ bebudelse 9.00 Fælles gudstjeneste i Faster - Martin Jensen Luk. 1,46-55

APRIL
 5. Palmesøndag 10.30 Minikonfirmandafslutn.   9.00 Joh. 12,1-16

 9. Skærtorsdag 19.00 10.30 Joh. 3,1-15

10. Langfredag 10.30   9.00

12. Påskedag  9.00 10.30 Matt. 28,1-8

13. 2. påskedag 10.30  9.00 Joh. 20,1-18

19. 1. s. e. påske 10.00 Konfirmation i Faster

26. 2. s. e. påske 10.00 Konfirmation i Borris

MAJ
 3. 3. s. e. påske 10.30 Konfirmandaltergang  9.00 Joh. 14,1-11

 8. Bededag 9.00 Fælles gudstjeneste i Faster - Martin Jensen Matt. 7,7-14

10. 4. s. e. påske 19.00 Fælles gudstjeneste i Borris - Martin Jensen Joh. 8,28-36

17. 5. s. e. påske 19.00 9.00 Morgenkaffe
9.30 Gudstj. på Dalager Marked

Joh. 17,1-11

21. Kr. Himmelfart 10.30 Fælles gudstjeneste i Faster Luk. 24,46-53

24. 6. s. e. påske 10.30 Fælles gudstjeneste i Borris Joh. 17,20-26

31. Pinsedag 10.30  9.00 Joh. 14,15-21
= 

BØ
RN

EA
KT

IV
IT

ET
ER

 / 
    

    
 =

 K
IR

KE
K

AF
FE

 / 
    

    
 =

 S
AM

KØ
RS

EL
SA

M
KØ

RS
EL

  A
nn

et
te

 tl
f. 

30
 1

3 
21

 3
9 

- M
ad

s t
lf.

 2
4 

64
 7

4 
64

DEADLINE: Materiale til næste nummer af kirkebladet sendes til 
kkfaster@outlook.dk senest 21. april 2020
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KOLLEKT
Fra begyndelsen af marts og indtil 2. påskedag går kirkens indsamling til KFUM/K. 
Fra konfirmation og indtil pinse samles der ind til konfirmandernes indsamlingsprojekt som er Blå Kors. 



Et taknemmeligt tilbageblik

December måned bød på mange 
gode oplevelser og i det nye år 
er flere allerede blevet føjet til.                                            
Koncerter med Stig Rossen 
og Klør 5, som vores tidligere 
organist Alex Ahn er en del 
af, var rigtig gode oplevelser.                                                                                                                                     
Juletræstændingen, hvor vi sam-
les om gudstjeneste, sang, fæl-
lesspisning og glæden over at se 
lysene blive tændt, er altid en for-
nøjelse, og det er dejligt, at vi kan 
arrangere det fælles med Forsam-
lingshuset og Aktiv Faster.  Fej-
ring af nytåret og Kristian Ahle, 
der har været vores kirkesanger i 
25 år, var en dejlig afslutning på 
et år fyldt med oplevelser og fæl-
lesskaber både i kirken, men også 
i samarbejdet med foreninger i 
sognet på kryds og tværs.

Nu ligger foråret foran os og lurer 
på at springe ud. Vintergækkerne 
har for længst stukket de første 
blade igennem den sorte muld 
og i skrivende stund vides ikke, 
om vi har haft glæden af sne og 
frost eller vinteren forsat er mild 
og fugtig. 

Et nyt kirkeår er godt i gang og 
hvad byder det på? Af de faste 
oplevelser kan nævnes udflugten 
sidst i april, kirkegårdsvandring i 
maj, pinsedag i Mølleskoven og 
friluftsgudstjeneste i forbindelse 
med sogneugen.

Ud over de faste ting, der sker i 
løbet af året, er det også et valgår 
vi er kommet ind i. I efteråret 
skal der vælges et nyt menigheds-
råd, som skal sidde de næste 4 
år. Af nyt, er der i år en oriente-
ringsaften i maj måned, hvor der 
orienteres om valget, de mulig-
heder der er og hvordan det skal 
afvikles.

For de, der får fornøjelsen af at 
komme i menighedsrådet, ven-
ter et spændende og berigende 
stykke arbejde. Man får lov til at 
sætte sit præg på kirkens arbejde 
og kirkens område. Man er i et 
fællesskab, hvor alle vil kirken det 
bedste og alle får en funktion, på 
et eller flere områder, som man 
har ansvaret eller delansvaret for.                                                                                                                 
Jeg har nydt arbejdet - meget- af 
mange grunde. Især samarbej-
det med personalet sætter jeg 
stor pris på. Vi er utroligt be-
gunstigede af, at have et per-
sonale, der holder af kirken og 
altid går til arbejdet med en po-
sitiv indstilling - det er en gave!                                                                                                     
Det er modsat også vigtigt, at 

menighedsrådet er deres opgave 
bevidst som arbejdsgiver. Det er 
ikke altid let, da alle i menigheds-
rådet har deres eget arbejde at 
passe og ikke kan være omkring 
personalet i dagligdagen, som 
på en almindelig arbejdsplads.                                                                         
Det kan give udfordringer, men 
de er til for at løses. Menigheds-
rådet nyder også, når der kom-
mer kommentarer, indspark til 
nytænkning, den evige hjælp-
somhed og samarbejdet med for-
eninger i sognet. Alt det og meget 
mere er en vigtig del af menig-
hedsrådets arbejde og det, der 
giver energi.

Denne gang er det sådan, at vi 
er fire der takker af: Kristen, 
Eva, Conny og undertegnede.                                    
Måske er der en eller anden der 
tænker: hvad så? Vi melder alle 
fire ud nu, for at der bliver tid til 
at finde dem, der gerne vil yde et 
stykke arbejde og være en del af 
et team, der arbejder for Faster 
kirke. Jeg ved, vi alle fire gerne 
vil hjælpe med som frivillige og 
hjælpe det nye råd godt i gang. 

Dette er ordene for denne gang 
og med forventning om, endnu 
engang, at se Guds storhed folde 
sig ud, når foråret snart spirer 
frem i alt sin pragt.

Venlig hilsen 
Margit T. Kristensen
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Af nyt, er der i år en 
orienteringsaften i maj 
måned, hvor der orien-

teres om valget,...
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Ældrecafé - nu med ”nørkleri”

I ældrecaféen er vi er kommet 
godt i gang med det nye år.                                                                                                
En dejlig flok, på mellem 14 
og 18 personer, mødes i Kir-
kehuset hver anden onsdag, 
hvor vi nyder en kop kaffe og 
et stykke brød i godt selskab.                                                                                                                                        
Ofte spiller vi brætspil eller Bob, 
men som noget nyt er der også 

mulighed for at medbringe sit 
håndarbejde og nyde fællesskabet 
med de andre, mens hæklenåle el-
ler strikkepinde får lov at arbejde. 

Så kan du lide at hækle, strikke, 
brodere eller har anden lille hob-
by, der er til at tage med, så kom 
med til ældrecafé og nyd fælles-
skabet og få inspiration fra andre 

med samme interesse. Andre for-
slag til aktiviteter eller indslag er 
også meget velkomne. 

Vi mødes i kirkehuset fra kl. 
9.30-11.30, de følgende datoer: 
11. marts, 25. marts, 8. april, 22. 
april, 6. maj, 20. maj, 3. juni og 
17. juni. 

55

SÆT KRYDS I KALENDEREN
Tirsdag d. 12. maj kl. 19.00 i Kirkehuset

Denne aften afholder vi informationsmøde om det kommende menighedsrådsvalg, som finder sted til 
efteråret. Vi håber, at mange vil deltage og vise interesse for menighedsrådets arbejde.

Alle i menighedsrådet er på valg, men Margit Kristensen, Kristen Jansen, Conny Bøndergaard og Eva 
Vestergaard modtager ikke genvalg. Det er derfor vigtigt at nye, som ønsker at have indflydelse på 
kirkens aktiviteter og drift, melder sig på banen, og stiller op til menighedsrådsvalget.

Har du lyst til at være en del af 
menighedsrådets fællesskab, eller 

kender du én, som du tænker, vil være 
en god repræsentant for vores sogn, 

så mød op d. 12. maj, og tag venner, 
familie, naboer med.

Vi giver selvfølgelig kaffe og brød!

Mange hilsner fra Menighedsrådet
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I januar 2020 har jeg haft den store fornøjelse at være kirkesanger 
i Faster i 25 år. 
Jeg har oplevet jobbet som en kæmpe »optur«, hvor kirkebetje-
ningen, kirkegængerne og sognets menighedsråd har spillet tæt 
sammen. 
Jeg har deltaget i mange glædelige begivenheder, når der har været 
vielser eller dåb, men også ved årets mange festgudstjenester, har 
der været både stemning og opbakning.
Jeg er meget optaget af de nyere salmer, og havde de første år mine 
hjemmeboende døtre som klaverboksere, når nye melodier skulle 
øves. I dag har computeren overtaget denne tjans, og det er blevet 
meget nemmere at indsynge nye melodier.
Jeg havde det 1. år Børge Krogh som præst, og her havde vi ef-
terhånden lært de salmer der blev foreslået. Nye præster medførte 
nye skikke, men jeg synes da vi er sluppet »nådigt« igennem de 

2 skift som jeg har oplevet.
Gennem årene har der været en del skiftende organister. I 
mange år sad Ellen Vestergaard trofast ved orglet, og jeg var 
da ofte på »visit« i Astrup, så melodien var helt på plads 
til søndagens gudstjeneste. De sidste par år har jeg skullet 
opdrage lidt på nogle yngre fyre, men jeg synes efterhånden 
de er kommet op i et passende tempo!!

Det er sket et par gange, at jeg har overset en salmes for-
skellige melodi - muligheder, og er kommet på bagkant, når 

organisten fandt en helt ukendt melodi - set med mine briller!
Jeg har dog også oplevet en gudstjeneste, hvor jeg sad klar under 
klokkeringningen - men pludselig var på kanten af besvimelse! 
Jeg måtte liste ud, og lægge mig ned udenfor. Heldigvis var min 
kollega, Inger Solsø, til stede, og hun overtog stille og roligt op-
gaven!
En anden og mere voldsom oplevelse, skete i mit første år, hvor 
Børge Krogh fik et ildebefindende på prædikestolen, og vi måtte 
hjælpe ham ned på en lidt dramatisk måde. Gudstjenesten blev 
aflyst, da Krogh kom med ambulancen til hospitalet!
Det kan undre mig, at der er gået 25 år. Jeg nyder at medvirke ved 
gudstjenesten, og oplever et stærkt sammenhold og fællesskab i 
Faster kirke. Jeg glæder mig samtidig over, at gudstjenesten over 
tid udvikler sig positivt, og at præst og menighedsråd tager nye 
spændende initiativer. Det er rent luksus, at vi er 2 der deler stil-
lingen i Faster. Dette giver en dejlig fleksibilitet!

Kristian Ahle

Kirkesang i 25 år
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Bibelen i en ny  & letforståelig oversættelse
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I foråret kommer der en ny over-
sættelse af vores bibel. Ikke fordi 
der er noget galt med den gamle. 
Den nye oversættelse er heller 
ikke som den gamle, bare i en 
version 2.0. Den nye oversættelse 
er en anden type oversættelse. 

Vi kender det fra vores tyske el-
ler engelske stile i skolen. Der er 
ikke én korrekt oversættelse fra et 
sprog til et andet. Dels skal der 
tages højde for konteksten, der 
oversættes fra og ind i. Dels skal 
der tages højde for den sproglige 
præcisering. Med konteksten sig-
tes på, hvem der skal kunne for-
stå det oversatte. Hvilke sproglige 
forudsætninger har de? Med den 
sproglige præcisering sigtes på, 
hvordan ordet oversættes bedst 
muligt. På dansk har vi kun et 
ord for blå - om end vi kan nu-
ancere det på flere måder. Andre 
sprog har flere ord for det vi kal-
der blå. Hvilket ord skal vi da 
vælge?

At oversætte er sjældent nemt. 
Vores nuværende, autoriserede 
oversættelse, er i høj grad en 
tekstnær oversættelse. Til tider 
næsten ordret. Den nye over-
sættelse er anderledes. Den er 
oversat med sigte på at være 
meningsbærende og er derfor 
mere mundret.

Lad mig give et eksempel. 
Det rumænske la multi ani 
kan oversættes på mindst tre 
forskellige måder. En ordret 
oversættelse er til mange år. La 
multi ani bruges til nytår i stil 
med vores Godt Nytår men 

også til fødselsdag som Tillykke 
med fødselsdagen. Hvad er den 
rigtige oversættelse? Her er kon-
teksten bestemmende. Er det den 
31/12 er det sandsynligvis Godt 
nytår. 

En oversættelse vil altid bære en 
fortolkning eller bestemt forstå-
else med sig. En neutral over-
sættelse findes ikke. Når vi får 
en mere mundret oversættelse, 
er det med ønsket om, at det vil 

lette bibellæsningen og give mere 
lyst til at læse bibelen. Nogle vil 
nok savne gammelkendte formu-
leringer og udtryk. Men med en 
ny oversættelse vil vi forhåbentlig 
også opdage nye sider og forståel-
ser af Bibelen. 

Bibelen 2020 udkommer d. 20. 
marts og kan købes hos boghand-
lere og på nettet. Se også mere på 
https://www.bibelselskabet.dk/bi-
belen2020
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Kirkesang i 25 år



AK TI VITE TSK ALENDER -  for kirkeligt foreningsarbejde i Faster Sogn

Indre Mission & KFUM & K i Astrup

Kontaktperson IM: 
Thomas Bøndergaard Jeppesen tlf. 97 36 98 86
Mødested: Astrup Forsamlingshus
Mødetidspunkt: kl. 19.00 hvor intet er anført. 
Kontaktperson KFUM og KFUK
Birgitte Jørgensen tlf. 24 43 24 22

Indre Mission

   4/3  kl. 19.30 Fællesmøde med LM    
  v/ Bent Larsen, Esbjerg.
 11/3  Generalforsamling.
 25/3 Fællesmøde med Borris v/ Steen og Charlotte  
  Laursen, Videbæk.
 27/3 Fredag kl. 17.00 i Borris: Familieaften   
  v/ Karen Markussen, Gjellerup.

   7/4 (Tirsdag) I Borris - Optakt til Påske   
  v/ Sara og Simon Olesen.
 22/4 En aften, hvor vi deler gode bøger og sange.
 29/4 Bibelkreds 2 hos Bente og Carl.

   6/5 Vi mødes og ser en videoprædiken sammen.
 13/5 Fællesmøde med Borris v/ Steen og Charlotte  
  Laursen, Videbæk.
 27/5 Bibelkreds 2 hos Louise og HC.

Fredagsfamilier

Kontaktperson: Susanne Solsø tlf. 50 94 28 90
Mødested: Astrup Forsamlingshus, hvor intet er anført 
Mødetidspunkt: kl. 17.30, hvor intet er anført,   
med spisning.
  

   6/3 Spilleaften.

 27/3 Kl. 17.00-20.00 Familiemøde i Borris.

   3/4 Dreng- og pigeaften.

   1/5 Cykeltur.

KFUM og KFUK voksenarbejdet i Distrikt Skjern

Kontaktperson: Elsie Frost Holm tlf. 26 14 40 55
Mødetidspunkt: Kl. 19.30. Mødeafgift: 50 kr.

 10/3 Blå Kors - »Unge og misbrug«
  v/ forstander for Blå Kors Herning,   
  Jørgen Villumsen.
  Sted: Dejbjerg Menighedshus, Bundsbækvej 1.

 21/3 (Lørdag) Voksenstævne
  Sted: Skibbild-Nøvling Idrætscenter.

 14/4 »Møde med mennesker - fra mit arbejde  
   i hjemmeplejen« v/ »Fortællekonen fra heden«
  Ruth Dein, Skive.
  Sted: Ørnhøj Sognehus, Søndervang 19,   
  6973 Ørnhøj.

  
KFUM-spejderne

Kontaktperson: Nicholine Olesen tlf. 22 88 58 46
Mødested og tid: Se www.faster-astrup.dk

  
Lygten / Indre Mission og
Luthersk Missions børneklub

Kontaktperson: Susanne Solsø tlf. 50 94 28 90
Annie Pedersen tlf. 61 68 79 33
Mødested og tid: Astrup Forsamlingshus
Hver onsdag kl. 13.45-15.30. Aldersgruppe fra 4 år.

  
Luthersk Mission

Kontaktperson: Orla Pedersen tlf. 61 68 79 33
Mødested og tid: Astrup Forsamlingshus
kl. 19.30 hvor intet er anført.
 
 4/3 Møde fælles med IM v/ Bent Larsen.
 11/3 Bibelkreds.
 18/3 Kredsmøde hos Karen Marie og Jens Kragh,  
  Arnborgvej 6.
 25/3 Samtalemøde.
 28/3 Møde v/ Anker Nielsen.
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AK TI VITE TSK ALENDER -  for kirkeligt foreningsarbejde i Faster Sogn

 1/4 Møde v/ Jens Olsen.
 8/4 Optakt til Påsken.
 15/4 Møde v/ Dan Hessellund.
 22/4 Bibelkreds.
 25/4 kl. 8.30 Rengøring af Astrup Forsamlingshus.
 29/4 Møde v/ Mads Hansen.

 6/5 Samtalemøde.
 13/5 Bibelkreds.
 20/5 Møde v/ Svend Åge Kronborg.
 27/5 Møde v/ Alex Karlsen.

Sædding-Astrup LMU

Kontakt: Kathrine Hagelskjær tlf. 23 86 45 41
Mødeaften: Hver tirsdag kl. 19.30.

 3/3 Bibeltime v/ Kristian Østergård,   
  hos Inge og Kurt Larsen, Fasterlundvej 5.
 10/3 Ungdomsgudstjeneste i Skjern Kirke.
 17/3 Indsamlingsaften til Missionsprojektet.
 24/3 Bibeltime v/ Mads Hansen,    
  hos Ingelise og Villy Kjeldsen, Solvangvej 7.
 31/3 Studie hos Lone og Kaj Christensen,   
  Holstebrovej 85.

 7/4  Påskeferie.
 14/4 WestSide Praise på Solgården.
 21/4 Studie hos Birgitte og Kennet Christensen,  
  Pilevænget 2.
 28/4 Bibeltime v/ Tove og Bjarne Mogensen,   
  hos Tove og Bjarne Mogensen, Pilevænget 64.

 5/5 Bibeltime v/ Claus Pihl, hos    
  Ingeborg og Peder Sørensen, Slumstrupvej 13.
 12/5 Studie hos Debora og Vidjai Dharampal,   
  Agertoften 26.
 19/5 Sang- og vidneaften med LM Sædding.
 26/5 Alternativ aften hos Tove og Bjarne Mogensen,  
  Pilevænget 64.

  
Astrup Juniorklub

Kontaktperson: Enok Linde tlf. 22 95 56 34
Mødested og tid: Astrup Forsamlingshus. 
Hver mandag kl. 19.00-20.30. 
Aldersgrp. 4.-7. klasse.

Nyt fra graveren

Deadline for meddelelser til næste nummer:  16. april 2020Birgitte Jørgensen,  Stensbovej 14, Astrupbirgitte78joergensen@hotmail.com  Tlf. 24 43 24 22
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Sidder midt i januar og vejret er som en forårs-
dag. Kirkegården begynder så småt at kalde, da 
ukrudtet har gode betingelser for at gro og vores 
gravstedshække skal klippes. Så må vi se, om vi 
får vinter i år.
Jeg er blevet spurgt, om vi vil afholde et anlægs-
kursus for gravere. Vi besluttede på sidste me-
nighedsrådsmøde, at det vil være et spændende 
projekt her i foråret. Det bliver tirsdag d. 21.4.20 
vi holder anlægskursus. Der vil være hold med 
forskellige mini kurser, nogle skal anlægge et nyt 
gravsted og andre renovere et gravsted, som er i 
brug. Jeg kan på nuværende tidspunkt ikke for-
tælle så meget, da det kun er datoen som er på 
plads. I skal være meget velkommen, til at kigge 
forbi kirkegården den dag og se hvad de forskel-
lige hold laver. 
Her fra kirkegården vil jeg ønske jer alle et dej-
ligt forår.

Lone
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Siden sidst

UNDERVISNING AF 
MINIKONFIRMANDER

3. klasse er en lille årgang og derfor var det også kun 
en lille flok, der begyndte til minikonfirmand i be-
gyndelsen af januar. Men efter at have været samlet 
10 gange og lært bibelhistorie, om trosbekendelsen, 
været kreative, så holder de afslutning til gudstjene-
sten Palmesøndag den 5. april kl. 10.30. Her vil de 
udstille og fortælle om noget af det, som minikonfir-
mandforløbet har handlet om. 

KONFIRMATION
Søndag den 19. april kl. 10.00 er  
der konfirmation i Faster kirke.  
Her skal følgende konfirmeres:
Cecilia Fomsgård Sørensen  
Fasterlundvej 9
Frederik Ladekjær Christensen 
Videbækvej 11
Kenneth Nedergaard Wilsøe  
Lundgårdvej 8
Laura Engberg Broch  
Møllevej 2
Emma Guldbrandt Toft  
Fasterkærvej 6
Mads Korsholm Kjær  
Videbækvej 14
Jens Frøjk Bilberg  
Grenevej 1
Christian Sønderby Simmelkjær 
Holstebrovej 83
Samantha Clara Pedersen  
Egerisvej 1
Lisa Bæk Christensen  
Pilevænget 2

Det lækre kagebord 
ved den internationale 

gudstjeneste.

Spaghettigudstjeneste.

Koncert med Klør 5.
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Det sker

SPAGHETTI-
GUDSTJENESTE 

Søndag den 15. marts kl. 16.30 er 
der spaghettigudstjeneste. Vi begyn-
der med gudstjeneste lagt an på bør-
nenes præmisser med bibelfortælling, 
sange og kreativitet. Efterfølgende er 
der fællesspisning.

 Der er ingen tilmelding og det er gratis 
at deltage. 

PÅSKEKONCERT
Mandag d. 30. marts inviterer vi til Påskekoncert i Borris Kirke kl. 19.00. Vi får besøg af Klaus Laur-
sen, der siden 2011 har rejst rundt og reciteret forskellige bibeltekster.

En tidligere tilhører fortæller: En stor og tankevækkende oplevelse…

I september måned var jeg i Tarm Kirke, hvor Klaus Laursen reciterede 
og dramatiserede hele Markus Evangeliet til stor begejstring hos de 
fremmødte. Forinden havde jeg faktisk tænkt ved mig selv, at det blev 
vist ikke noget særligt, jeg vidste da i store træk, hvad det handlede 
om. Men….  jeg må indrømme, at jeg blev grebet af fortællingen, 
også fordi Klaus gjorde evangeliet meget levende for os. Det var ikke 
bare oplæsning, men han reciterede ordret udenad, bevægede sig 
rundt, faldt på knæ, råbte, sad på sin skammel eller brugte den til 
at illustrere det, han fortalte. 

Nu kommer Klaus Laursen til Borris Kirke for at recitere dele fra 
både det gamle og det nye testamente i Bibelen, som optakt til
påske. Det bliver spændende at høre, hvordan han gør det, 
jeg håber vi ses.  Kom selv og hør og se! 
                                                                 Elsie Frost Holm     
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HVERT SKRIDT TÆLLER
Søndag d. 8. marts samler vi igen ind til Folkekir-
kens Nødhjælp fra kl. 10.00-12.00 i Faster sogn. 
Vi håber I vil tage godt imod indsamlerne. 
Hvis du har lyst til at være med som indsamler, så  
kontakt Conny Bøndergaard på tlf. 61694879 eller  
connyb@skjern-net.dk

KIRKEGÅRDSVANDRING
Mandag den 11. maj kl.19.00-20.30 arrangerer Faster Sogne Arkiv 
og Faster Kirke kirkegårdsvandring.
• Lokale vil fortælle om slægter eller personer, der ligger på Faster  
 kirkegård. En aften hvor vi lader minderne komme frem og   
 historien fortælle.
• Under kaffen vil der være et diasshow og lidt fortælling om   
 vores kirke igennem tiden.
Vi håber rigtig mange har lyst til at deltage. Der vil være mulighed for 
at sidde ned under vandringen.

Faster Sogne Arkiv og Faster Kirke.

Foto: M
ikkel Ø

stergaard

UDFLUGT
Årets udflugt, fælles med Højskolen, går i år østpå. Datoen er: fredag d. 24. 
april med afgang fra Faster skole kl. 8.30. Vi regner med at være hjemme 
igen ca. kl. 17.15. 
Vi skal besøge Den Genfundne Bro nær Brædstrup, hvor vi også nyder 
formiddagskaffen. Statsfængslet i Horsens (museet) får også vores besøg, her 
vil en guide fortælle og vise os rundt. Vi skal spise omkring middagstid og 
på hjemvejen besøger vi en lokal kirke, hvor der bliver en andagt.   
Turen er lagt an, så ALLE kan være med. 
Prisen er 300 kr. for turen, incl. mad og drikkevarer.     
Vi glæder os til en god dag i hinandens selskab.

Tilmelding til Helga Hansen 60863524 eller  
Margit T. Kristensen 61284330 - senest den 16. april 

Hilsen Faster Sogns Højskole og Faster menighedsråd


