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Der er en lov, som er stærkere end døden 
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Ja, overskriften kan virke paradok-
sal. Enhver, som har prøvet at læg-
ge arm med døden ved, at den til 
sidst vinder. Overskriften er taget 
fra Holger Lissners salme Der er en 
vej, som vi alle går alene. Salmen 
handler om menneskelivets grund-
vilkår, at vi alle skal møde døden. 
Når vi skal møde døden alene er 
det et udtryk for, at ingen og intet 
kan vi tage med herfra. Her er vi 
overladt til os selv. 

Men ikke desto mindre skriver 
Lissner om den mand, som ikke 
bare er gået ind i døden, men også 
vendte tilbage. Nemlig Jesus selv. 
Lissner skriver, at han blev til mør-
ke - og mørket lyste op. Det samme 
som David skriver i Sl. 18,29; min 
Gud spreder lys i mit mørke. Jesus 
gik ind i dødens mørke og vandt 
over det. Her var en, som døden 
ikke kunne få bugt med. 

Den lov, som Lissner skriver om, 
er kærlighedens lov. At nåden gæl-
der til trøst for dem som tror. Når 
vi første søndag i november samles 

til Allehelgen og mindes dem, som 
er gået bort, så kan vi være fyldt af 
savn og sorg. Den døde kan vi ikke 
få tilbage. Men fordi Jesus døde og 
opstod, må vi også få lov at høre 
trøsten. 

Selvom vi skal møde døden alene, 
så har vi i troen på Jesus en trøst. 
Nemlig at Kristus venter på os 
ved dødens grænse. Selvom det 
er ukendt land som venter os, når 
vort livs timeglas rinder ud, så rej-
ser vi ikke alene. Kristus vil være 
med os og lyse op i dødens mørke. 

Al den trøst og al det håb, vi som 
kristne må have i mødet med dø-
den, det bunder i Jesu opstandelse. 
For som han opstod lyder det, at 
også vi må opstå. Derfor argumen-
terer Paulus også for at Jesus blev 
begravet, at han opstod på den tredje 
dag efter Skrifterne (1 Kor 15,4). 
Han går så vidt, som at sige, vi er 
de ynkværdigste af alle mennesker, 
hvis Jesus ikke er opstået. For så er 
vores tro og vores håb tomt. 

Vi kan i troen på Jesus roligt sørge 
og savne, og også sove ind når den 
dag kommer, for vi kan gøre det 
med visheden om, at der en som 
har set bag tidens rand. Og vil 
møde os der. 

Simon Møller Olesen, 
sognepræst

Kristus vil være 
med os og lyse op i 

dødens mørke.



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

DAG KIRKEÅRET FASTER KIRKE BORRIS KIRKE TEKST
SEPTEMBER
 1. 11. s. e. trinitatis  9.00 10.00 Menighedsmøde Luk. 18,9-14

  8. 12. s. e. trinitatis 10.30   9.00 Mark. 7,31-37

15. 13. s. e. trinitatis   9.00 10.30 Høstgudstjeneste Luk. 10,23-37

22. 14. s. e. trinitatis 10.30 Høstgudstjeneste. 
Menighedsmøde. Kirkefrokost

  9.00 Luk. 17,11-19

29. 15. s. e. trinitatis 10.30 19.00 Lovsangsgudstjeneste Matt. 6,24-34

OKTOBER
 6. 16. s. e. trinitatis   9.00 Ebbe Sunesen 10.30 Ebbe Sunesen Luk. 7,11-17

13. 17. s. e. trinitatis 10.30   9.00 Luk. 14,1-11

20. 18. s. e. trinitatis   9.00 Poul Ivan Madsen Ingen Matt. 22,34-46

27. 19. s. e. trinitatis 16.30 Spaghettigudstjeneste 
og dåbsjubilæum

10.30 Dåbsjubilæum Mark. 2,1-12

NOVEMBER
 3. Alle Helgens dag  9.00 10.30 Matt. 5,1-12

10. 21. s. e. trinitatis Ingen  9.00 Martin Jensen Joh. 4,46-53

17. 22. s. e. trinitatis 10.30 17.00 Spaghettigudstjeneste Matt. 18,21-35

24. S. s. i kirkeåret   9.00 10.30 Matt. 25,31-46

DECEMBER
 4. 1. s. i advent 16.00 Juletræstænding 10.30 Luk. 4,16-30
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Et spændende efterår på vej

En sommer dejlig og lang er ved 
at gå på hæld og efteråret nærmer 
sig med raske skridt. For mig er 
det, efter foråret, den flotteste tid 
på året, hvor bladene i haven og 
på træerne udfolder sig i en sand 
farvepragt. For mange er det også 
vemodigt, at endnu et år går på 
hæld. Det er samtidigt et flot bil-
lede på Guds storhed og fortæl-
ling om livets gang fra vugge til 
grav.

Kirkeligt sker der ikke så me-
get hen over sommeren, udover 
gudstjenester, kirkekaffe og æl-
drecafe. Dog har menighedsrådet 
brugt tid på at ansætte den rette 
person som kirke-og kulturmed-
arbejder. Vi fik nogle rigtig gode 
ansøgninger og vi glæder os til 
at præsentere vores nye medar-
bejder. Valget faldt på Christina 
Sonne Volsgaard Kristensen. 
Med de egenskaber Christina har 

med i bagagen, som folkekirke-
bruger, pædagog, gravermedhjæl-
per, klubleder og familiemenne-
ske, er vi ikke i tvivl om, at hun 
er den rette person. Vi glæder os 
til samarbejdet og ser frem til at 
kunne styrke og udbygge aktivi-
teter ud fra Faster Kirke. Udover 
de opgaver der i forvejen er knyt-
tet til stillingen, har vi et ønske 
om at Christina kan være Simons 
hjælper, når og hvis der er behov 
for besøg hos sognets beboere, i 
en kortere periode. Det vil være 
Simon der primært skal udfylde 
besøgsopgaven, men indimellem 

har vi også fornemmelsen af, at 
behovet er større end Simons ti-
mer rækker. Som kirke ønsker vi 
at være der hvor behovet er, så sig 
til hvis I kender en som har brug 
for ekstra omsorg i en periode.

Spændende bliver det også at se 
og høre, hvad vores nye kirkemi-
nister Joy Mogensen har at byde 
på. Hun er hentet ind udenfor 
folketinget, hvor hun indtil ud-
nævnelsen som minister, har sid-
det som borgmester i Roskilde. 
Vi kan håbe at hun vil virke til 
gavn for folkekirken, være lyt-
tende, samlende og have en fint-
følende tilgang til de enkelte kir-
kelige retninger.

Ellers glæder vi os til et efterår 
med foredrag, koncert med Stig 
Rossen og fællesskabet omkring 
gudstjenester. 

Venlig hilsen 
Margit T. Kristensen
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Vi glæder os til sam-
arbejdet og ser frem 
til at kunne styrke og 

udbygge aktiviteter ud 
fra Faster Kirke.
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Ny kirke- og kulturmedarbejder ansat

Præsentation:

Mit navn er Christina. Jeg er ny kirke- og kulturmedarbejder ved Faster 
Kirke. Jeg kommer fra et job som gravermedhjælper på Aulum kirkegård, 
så arbejdet indenfor kirkeligt regi er ikke helt fremmed for mig og jeg ser 
frem til at fortsat at være ansat i Folkekirken, nu blot med nogle andre 
arbejdsopgaver.
Oprindeligt er jeg uddannet pædagog og mit hjerte har længe banket for 
at komme til at arbejde mere direkte med mennesker igen. Derfor glæder 
jeg mig utrolig meget over at have fået dette job, som bl.a. indebærer baby-
salmesang, undervisning af minikonfirmander og konfirmander samt del-
tagelse i en ældrecafé.  En skøn palet af aktiviteter for både yngre og ældre!
Privat er jeg bosat på landet i Vind, ved Holstebro. Jeg er gift med Kaj på 
12. år, og vi har 3 skønne piger på 11, 9 og snart 6 år.
Jeg glæder mig rigtig meget til at komme i gang med de forskellige opga-
ver og lære jer alle at kende!

Med venlig hilsen 
Christina

En skøn palet af 
aktiviteter for både 

yngre og ældre!

Nyt fra graveren

Sommeren har indtil nu været, som vi forbinder med en 
dansk sommer: en blanding af sol, regn og blæst. Her 
på kirkegården nyder vi, at få lidt regn, den hjælper os 
med at holde liv i sommerblomsterne og de nye hække. I 
som har været forbi vores renoverede gange på nordsiden, 
har sikkert bemærket, at hækplanterne ikke har samme 
farve. Det er ikke en ny sort vi har købt, men mangel på 
vand, som har gjort dem gule. Vi skifter de planter, som 
ikke har klaret sig, til september. 

Sidst i september begynder vi så småt at planlægge grandæk-
ning. Hvis man ikke har en fast aftale med os om grandæk-
ning af gravstedet, vil vi gerne have besked senest 15. oktober, 
hvis vi skal klare opgaven.

I ønskes alle et dejligt efterår.

Lone



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

   4/9 kl. 19.30 Fællesmøde med LM  v/ Andreas  
  Ipsen, Tarm.
 18/9 Fødselsdagsfest i Borris v/ Henrik Vejlgaard,  
  Varde.
 1/10 (Tirsdag) Oktobermøde i Skjern Kirke,   
  derefter i missionshuset.
 3/10 (Torsdag) kl. 19.30 Oktobermøde  
  v/ Simon Hauge Lindbjerg.
 4/10 Fredag Høstfest v/ Simon Schøler Kristensen.
 11/10 Fredag kl. 15.00 Hovedrengøring af   
  Forsamlingshuset.
25/10  Fredag kl. 18.00 Familieaften i Borris med  
  spisning v/ Bent Neesgaard. Tilmelding senest  
  21/10 til Vibeke tlf. 28878913.
26/10 Lørdag kl. 9.30 Samfundsdag på Faster Skole  
  v/ Frank Fyhn, Grindsted.
 29/10 - 1/11 Halmøder i Skjern kl. 19.30
   6/11 Fællesbibeltime v/ fritidsforkynder Jørgen  
  Hedager, Børkop.
20/11 Fællesbibeltime v/ fritidsforkynder Jørgen  
  Hedager, Børkop.
27/11 »Juleskrål« i Borris v/ Bente Lodahl.

Fredagsfamilier

Kontaktperson: Susanne Solsø tlf. 50 94 28 90
Mødested: Astrup Forsamlingshus
Mødetidspunkt: kl. 17.30, hvor intet er anført,   
med spisning.
  
 6/9 Spilleaften.
  4/10 kl. 19-21 IM’s høstfest.
  1/11 kl. 19-22 Halmøde i Skjern Kulturcenter.
  8/11 kl. 17-19 Børnefest.
29/11 Julebanko.

KFUM og KFUK voksenarbejdet i Distrikt Skjern

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

 3/9 kl. 19.00 »Markus live« - Klaus Laursen, Gjern, 
   reciterer og dramatiserer Markus-evangeliet.
  Sted: Tarm Kirkehus, Kirkevej 11, 6880 Tarm.

  8/10 »Stjernestunder« v/ Flemming Rishøj, Esbjerg.
   Sted: Astrup Forsamlingshus, Højevej 27.

  2/11 (Lørdag) Voksenstævne.
  Sted: Ringkøbing-Skjern Kulturcenter.
  
 5/11 »Folkekirken aktuelt: opgaver og udfordringer«
  v/ Biskop Elof Westergaard, Ribe.
  Sted: Ringkøbing Kirkehus, Kirkepladsen 1.

  
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: Birgitte Jørgensen tlf. 24 43 24 22
Annie Pedersen tlf. 61 68 79 33
Mødested og tid: Astrup Forsamlingshus
Hver tirsdag kl. 14.15-15.45. 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.
 
 4/9 Fællesmøde med IM v/ Andreas Ipsen.
 11/9 Bibelkreds.
 18/9 Møde v/ Jens Olsen.
 27/9 Høstfest v/ Christian Haahr Andersen.
  
 2/10 Samtalemøde.
  9/10 Møde v/ Birger Reuss Schmidt.
25/10 - 26/10 Bibelkursus v/ Thomas Beck.
30/10 Bibelkreds.
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AK TI VITE TSK ALENDER -  for kirkeligt foreningsarbejde i Faster Sogn

 6/11 Møde v/ Katharine og Samuel 
  Kofoed-Nielsen.  Hos Karen Marie og  
  Jens Kragh, Arnborgvej 6.
 8/11 Børnefest.
 1211 Møde fælles med LMU.
 20/11 Møde v/ Birger Reuss Schmidt.
  Hos Karen Marie og Jens Kragh,   
  Arnborgvej 6.
 29/11 Adventsfest v/ Jens Birkmose.

Sædding-Astrup LMU

Kontakt: Kathrine Hagelskjær tlf. 2386 4541
Mødeaften: Hver tirsdag kl. 19.30.

 3/9 WestSide Praise på Solgården.
 10/9 Studie hos Karen Marie og Søren,   
  Sæddingvej 21.
 17/9 Fællesmøde med LM Sædding    
  v/ Preben Skov.
 24/9 Bibeltime v/ Bjarne Mogensen,    
  hos Tove og Bjarne, Pilevænget 64.

   1/10 Bibeltime v/ Hans B. Iversen,    
  hos Hanne og Karsten, Fasterlundvej 1.
  8/10 Studie hos Sockhradji og Thomas,   
  Dyssevænget 24.
 15/10 Efterårsferie.
 22/10 Studie hos Anni og Orla, Videbækvej 22.
 29/10 Alternativ aften.

  5/11 Studie hos Chanette og Knud Erik,   
  Grenevej 3.
12/11 Fællesmøde med LM Astrup    
  v/ Torben Skov.
19/11 WestSide Praise på Sædding Efterskole.
26/11 Studie hos Birgitte og Kennet,    
  Pilevænget 2. 

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.

Set & sket

Deadline for meddelelser til næste nummer:  Onsdag den 16. oktober 2019 Birgitte Jørgensen,  Stensbovej 14, Astrupbirgitte78joergensen@hotmail.com  Tlf. 24 43 24 22 7

Kirkegårdsvandring.

Babysalmesang starter 
igen - se side 10.
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Det sker

SPAGHETTI-
GUDSTJENESTE 

Søndag den 27. oktober kl. 16.30 
er der spaghettigudstjeneste. Spaghet-
tigudstjeneste er gudstjeneste lagt an på 
familiens præmisser. I gudstjenesten er 
salmerne børnevenlige sange, forkyn-
delsen er henvendt til børn, ligesom der 
vil være kreative aktiviteter ved gudstje-
nesten. Efterfølgende mødes vi til fæl-
lesspisning. Det er gratis og der er ingen 
tilmelding. Vel mødt.

5-ÅRS DÅBSJUBILÆUM
Ved gudstjeneste den 27. oktober fejrer vi de børn, som blev døbt for 5 år siden. Ved gudstjenesten vil de 
blive markeret, ligesom de vil få en lille gave. Alle dem i sognet, som blev døbt for 5 år siden vil blive inviteret 
pr. brev. 

MENIGHEDSMØDE OG 
HØSTGUDSTJENESTE

Søndag den 22. september er høstgudstjenesten. 
Efter gudstjenesten vil der være kirkefrokost og menighedsmøde. Ved 
menighedsmødet er der mulighed for at høre om det forgangne år og 
planerne fremad, samt at få et indblik i økonomien. 
Der er også mulighed for at kommentere, komme med forslag og give 
sin mening til kende.
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SLIP FOR AT TÆNKE 
PÅ FROKOSTEN ...

... den kan du købe i kirkehuset. Efter høstgudstjenesten d. 22. september inviterer vi på frokost i kirkehuset. Der vil også blive holdt auktion over de ting, som børneklubben Lygten har haft med til høstgudstjenesten. Under kaffen holder vi me-nighedsmøde, hvor formand og kasserer orienterer om arbej-det i og omkring kirken.
Vi håber rigtig mange vil slutte op om denne eftermiddag.   

Menighedsrådet

Overskriften er en enkelt verselinje 
af den høstsalme som Grundtvig 
skrev til sin ven og kollega Peter 
Rørdam. Salmen hedder Gud, du 
fra dine herlige højeloftssale og er 
nr. 727 i vores salmebog. Salmen 
beskriver høsten, som er i hus. 
Men også en tak for alt det som 
jorden har givet. Og så minder 
den os om, at vækst og velsignelse 
dog kun er Himmelens gave. Uagtet 
at bonden pløjer og sår, så er det 
Gud, der får det til at gro. I dybeste 
forstand er alt det, som vi har og 
får, en gave fra Gud af. 

Når vi år efter år samles til høst-
gudstjeneste og dér har mulighed 
for at give en gave ved alteret, så 
er det en måde at gøre takken 
konkret. Her er det, at vi giver lidt 
af vores meget, til dem som har 
meget mindre. Der er mulighed 
for at give til forskellige kirkelige/
diakonale formål. De enkelte for-
mål fremgår af listen, hvor der kan 
krydses af eller sættes beløb på. 
Der er også mulighed for at skrive 
andre formål på. 

Høstoffer - Faster - 2018
  Folkekirkens Nødhjælp 
 Danmission 
 KFUK’s sociale arbejde 
 Værestedet i Skjern 
 Mission Afrika 
 Israelsmissionen 
 Indre Mission i Danmark 
 KFUM/K i Danmark 
 Kirke og Medier 
 Ordet & Israel 
 Åbne Døre 
 Søndagsskolerne 
 Soldaterhjemmet 
 Provstiets Ydre Missions projekt 
 Andet

Sum (lægges i kuvert sammen med dette ark) __________ kr.  
   

Dig vi med sang, takker for kornet i vang

9
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Det sker

INDSAMLING 
Fra oktober og året ud samler vi ind til julekurve. 
Til jul vil mange af os gerne gøre lidt ekstra ud af 
det og juleaften skal der helst ikke mangle noget. 
Men for nogle i vores sogn er midlerne små og de 
har derfor mulighed for at søge om hjælp i form 
af en julekurv. En julekurv indeholder det, som 
de fleste af os tænker hører med til en juleaften, 
inklusiv en lille mandelgave. 

Der er mulighed for at støtte 
projekter med kontanter i 
kirkebøssen eller via mo-
bilepay. 

BABYSALMESANG 
De færreste babyer kan synge salmer. Men deres forældre 
kan synge for dem. Gennem sang, rytmik, fagter og dans 
stimuleres barnets sanser. Til babysalmesang synges nogle 
af vore kendte salmer samtidig med at de illustreres med 
fagter og lyd. 

I efteråret begynder et nyt hold. Undervisningen er i 
Borris kirke og er for børn i alderen 2-9 måneder cirka. 
De børn, som er blevet døbt, får en invitation med 
posten, men andre er også velkomne til at deltage. 
Der bliver også annonceret på Facebook. 
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ÆLDRECAFÉ
Traditionen tro fortsætter ældrecafeen i 
foråret. Vi mødes i kirkehuset kl. 9.30-
11.30 til uforpligtende samvær. 

Vi mødes på følgende datoer:
11/9, 25/9, 9/10, 23/10, 6/11, 20/11.



Det sker
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JULEKONCERT MED KLØR 5 
Vores tidligere organist Alex Ahn er en del af en kvintet bestående af 5 unge mænd. De vil synge julen ind 
for os i Faster kirke onsdag den 11. december kl. 19.30. 

Mange vil huske Alex for hans flotte, 
lyse stemme og sammen med de 4 
andre stemmer, vil der blive sunget 
4-stemmigt med en god blanding af 
nyere og traditionel advents- og ju-
lemusik. 

En aften hvor musikken vil fylde 
Faster kirke og alle er hjertelig vel-
kommen.

ALLEHELGEN
Første søndag i november er det Allehelgen. Her vil vi ved gudstjenesten mindes dem i vores sogn, som er 
gået bort det seneste år. Der vil være mulighed for lystænding ligesom deres navne vil blive læst højt.  

11

Hygge i 
ældrecaféen.
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STIG ROSSEN KONCERT I FASTER KIRKE 
FREDAG DEN 25. OKTOBER 2019

Vi starter med fællesspisning i Faster Forsamlingshus kl. 18.00, og derefter er der koncert i Faster kirke 
20.00. Efter koncerten vil der være kaffe og te med småkager i forsamlingshuset.

PRISER:  Spisning + Koncert + kaffe/småkager: 250 kr.
   Koncert + kaffe m/småkager: 150 kr.

MENU: Forsamlingshuset vil tilberede en menu bestående af hovedret og dessert.
   Drikkevarer kan købes.

BILLETSALG: Torsdag den 3. oktober i Aktivitetshuset kl.17.00 - 19.00

Der er 175 billetter, som sælges efter først-til-mølle princippet. Skulle der, mod forventning, ikke være 
udsolgt vil der være mulighed for at købe de resterende billetter ved Astrup købmandshandel

Arrangører: Menighedsrådet, Forsamlingshuset og Aktiv Faster
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