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Ved at lide, 
dø og opstå, 
da sejrer han
over alt det.

Gennem 2020 har vi talrige gange 
kunnet se vores statsminister på 
skærmen, når hun holdt presse-
møde.

Omkring årsskiftet 
handlede det om 
vaccinen mod Co-
rona. Få dage før jul 
sagde Mette Frede-
riksen, at der med 
vaccinen er tændt et 
lys i mørket.

Det er næsten et ordret citat fra 
nogle af de tekster, vi plejer at høre 
i juletiden. Profetien fra Esajas 
taler om: »Det folk, der vandrer i 
mørket, skal se et stort lys, lyset skin-
ner for dem, der bor i mørkets land« 
(Es 9,1).

Det, at lyset bliver tændt, er i vores 
danske sprog blevet et almindeligt 
udtryk for, at der er håb.

Efter mørke kommer lys. Udtryk-
ket går tilbage til vores bibel. Det 
handler om Jesus, der er kommet 
som verdens håb. Ham, som vil 
lyse op i vores triste og mørke ver-
den. Give lys og håb til mennesker.

Da Mette holdt sin nytårstale, 
sagde hun, at det var hendes håb, 
at påsken ville blive et vendepunkt. 
I den forstand formåede Mette at 
binde julen sammen med påsken.

I kirken er det på samme vis. I på-
sken ser vi, hvorfor Jesus kom til 
jord.

Påsken er også vo-
res vendepunkt. For 
der tager Jesus kam-
pen op med alt det, 
som har formørket 
vores verden. Han 
tager kampen op 
med Død og Djæ-
vel. Ved at lide, dø 

og opstå, da sejrer han over alt det.

For påskemorgen bryder Gud ind 
i gravens mørke og fra den tomme 
grav skinner lyset fra den opstand-
ne. Vores evighedshåb er, at døden 
er besejret. At Jesus har delt sin sejr 
med os. Så at vi i troen på ham er 
lovet et evigt liv.

Derfor kan vi også trygt i mødet 
med døden synge med på Jakob 
Knudsens salme (DS 754,6):

Lad mig nu kun drage  
ad natmørkt hav,

lad mig ikkun stævne  
imod min grav:

Livets Gud mig skærmer,  
jeg er hans barn,

ud hans hånd mig river  
af dødens garn.

Simon Møller Olesen, 
sognepræst
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Fra Jul til Påske - et lys i mørket
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G U D S T J E N E S T E R

DAG KIRKEÅRET FASTER KIRKE BORRIS KIRKE TEKST
MARTS

7. 3. s. i fasten 16.30 Spaghettigudstjeneste 10.30 Luk. 11,14-28

14. Midfaste 10.30   9.00 Joh. 6,1-15

21. Mariæ bebudelse  9.00 10.30 Luk. 1,26-38

28. Palmesøndag 10.30   9.00 Matt. 21,1-9

APRIL
1. Skærtorsdag 10.30 19.00 Matt. 26,17-30

2. Langfredag   9.00 10.30

4. Påskedag 10.30   9.00 Mark. 16,1-8

5. 2. påskedag  9.00 10.30 Luk. 24,13-35

11. 1. s. e. påske 10.30   9.00 Joh. 20,19-31

18. 2. s. e. påske   9.00 10.30 Luk. 24,13-35

25. 3. s. e. påske 10.30 Konfirmand-
altergang

  9.00 Joh. 16,16-22

30. Bededag Ingen   9.00 Martin Jensen Matt 3,1-10

MAJ
2. 4. s. e. påske  9.00 Martin Jensen Ingen Joh. 16,5-15

9. 5. s. e. påske   9.00 10.30 Joh. 16,23b-28

13. Kristi Himmelfart 10.30 Ingen Mark. 16,14-20

16. 6. s. e. påske Ingen 10.30 Joh.15,26-16,4

23. Pinsedag   9.00 10.30 Joh. 14,22-31

24. 2. pinsedag 10.30 Møllegårdsskoven Joh. 3,16-21

30. Trinitatis søndag   9.00 Martin Jensen Ingen Joh. 3,1-15
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INDSAMLING TIL SPEDALSKHEDSMISSIONEN
Forårets indsamling i kirken går til spedalskhedsmissionen. Selvom vi tænker, at spedalskhed er en 
overvunden sygdom, er den udbredt mange steder i verden. Det skønnes, at en kvart million rammes 
hvert år.
Spedalskhedsmissionen arbejder på at udrydde spedalskheden og dens konsekvenser for mennesker. 
De arbejder primært i Bangladesh, hvor de blandt andet driver et hospital for spedalske, ligesom de er 
involveret i flere rehabiliteringsprojekter. Se mere på spedalsk.dk
Ved forårets gudstjenester samler vi ind til dette arbejde. Der kan gives kontant ved at benytte indsamlings-
bøsserne i kirken eller mobilepay på 320104.
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Velkommen i det nye kirkeår

Godt Nytår til jer alle. Velkom-
men til det nye menighedsråd og 
til vores nye graver, Britta Holk.

Vi er jo en del nye i menigheds-
rådet, og vi kommer sikkert nok 
også til at begå fejl ind imellem.

Dem håber vi dog at I vil »bære 
over med«. Vi er alle indstillet på 
at gøre vort bedste for enhver i 
sognet.

Rigtig mange aktiviteter var plan-
lagt inden vi trådte til, men sådan 
lige på bagkant af jul og nytår, 
kan man måske godt sidde til-
bage med en opfattelse af, at vi 
har aflyst og lavet om på alt for 
mange ting.
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Det har været en 
svær og usikker 
tid for os alle...
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Alene kalenderen viser, at vi går 
mod lysere tider. Jeg tænker på 
både forår og vaccine, som forhå-
bentlig engang vil give os mulig-
hed for at vende helt eller delvist 
tilbage til den samværsform som 
vi vist alle savner, og som vi indtil 
marts måned 2020 har taget for 
givet - ja næsten betragtet som en 
menneskeret.

Når dette blad udkommer, har vi 
sikkert set de første forårsbebu-
dere, og kan glæde os over hvert 
eneste forårstegn der pibler op af 
jorden, eller viser sig som træk-
fugle der igen vender tilbage for 
at påbegynde en ny ynglesæson.

Alt sammen en bekræftelse af 
Guds skaberkraft!

Henning Bøndergaard

Det har været en svær og usik-
ker tid for os alle på grund af den 
stadige strøm af ændrede restrik-
tioner for, hvordan vi må - og an-
svarligt kan - mødes både i vores 
kirke og i samfundet i øvrigt.

Det er mit håb, at vi har gjort 
det rigtige i situationen, og det 
har i hvert fald været vores ønske, 
at formidle det glade budskab i 
julens evangelium: At Jesus blev 
født, og blev menneske for at 
frelse os!

KIRKEGÅRDSVANDRING
Mandag den 10. maj kl. 19.00-20.30 arrangerer 
Faster Sogne Arkiv og Faster Kirke kirkegårdsvan-
dring.

•  Lokale vil fortælle om slægter eller personer, der  
 ligger på Faster kirkegård. - En aften hvor vi  
 lader minderne komme frem og historien  
 fortælle.

•  Såfremt forholdene tillader det, vil der blive  
 serveret kaffe i kirkehuset. 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 vandrin-
gen.

Faster Sogne Arkiv og Faster Kirke



Nye ansigter i menighedsrådet
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Mit navn er Karsten Bæk Chri-
stensen, jeg er 50 år, far til 3 og gift 
med Hanne.

Jeg er uddannet Entreprenør/klo-
akmester.

Min fritid bruges gerne på at sejle 
og tage på ture i Danmark.

Min motivation for at sidde i me-
nighedsrådet er den, at kirken altid 
har haft betydning for mig - både 
som bygning og som fristed.

Jeg glæder mig til at engagere mig 
i arbejdet i menighedsrådet, hvor 
jeg blandt andet bliver involveret i 
udarbejdelsen af kirkebladet.

Af andre mærkesager kan jeg næv-
ne besøgsvenner og musik.

I det hele taget er det mit ønske, 
som medlem af menighedsrådet, 
at være til rådighed der hvor der er 
brug for det.

Jeg hedder Kjeld Solsø. Jeg er 53 
år, gift med Susanne og vi har 3 
børn: Frederik og Katrine på 11 år

og Jeppe på 8 år. Alle 3 børn går på 
Faster Skole.

Jeg er selv født og opvokset i sog-
net, og vi bor på min fødegård 
som 3. generation.

Fritiden går med at passe hus og 
have, følge børnenes fodboldkam-
pe og også lidt jagt og fiskeri.

Jeg er uddannet bygningssnedker 
på Skjern Vinduer, og i de sidste 
11 år har jeg arbejdet på Trehøje 
Døre i Ørnhøj.

Jeg har deltaget i KFUM og KFUK 
i Astrup i mange år, hvor jeg har 
været klubleder og jeg sidder sta-
dig i bestyrelsen i Distrikt Skjern.

Vi kommer desuden i »Fredagsfa-
milier« i Astrup, og ligeledes i In-
dre Mission og bibelkreds.

Da jeg blev spurgt, om jeg ville op-
stille til menighedsrådet, skulle jeg 
lige overveje det, da det er noget 
andet end frivilligt foreningsar-
bejde.

Men jeg ser frem til udfordringen 
med at kirkens aktiviteter gerne 
skal spænde vidt - fra børn til æl-
dre.

Det håber jeg, at vi kan fortsætte 
med at udvikle på.

KARSTEN BÆK CHRISTENSEN

KJELD SOLSØ



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

Deadline til aktivitetskalender i næste nr.:  

16. april 2021

Birgitte Jørgensen,  Stensbovej 14, Astrup

birgitte78joergensen@hotmail.com  

Tlf. 24 43 24 22

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
Morten Ahle tlf. 42 23 08 41

Indre Mission

 3/3  kl. 19.30 Fællesmøde med LM 
  v/ Jørgen V. Sand.
 10/3   Generalforsamling.
 24/3  Bibelkreds 2 hos Karina og Per.
 30/3  (Tirsdag) Optakt til Påske i Astrup   
  - fælles med Borris v/ Jens Borg Spliid.

 14/4  Møde v/ Bjarne Lindgren.
 21/4  Bibelkreds 2 hos Hanna og Carsten.
 28/4  Fællesbibeltime i Borris.

 5/5  Møde v/ Birger Nielsen.
 19/5  Fællesbibeltime i Borris.
 26/5  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.
  
 Vi afventer, hvad corona-situationen tillader,   
men forventer/håber følgende program:
 5/3  Corona-pause.
 2/4  God Påske (Påskeferie).
 7/5  Tur i det blå.

KFUM og KFUK voksenarbejdet i Distrikt Skjern

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

 9/3  Sangaften »optakt til Påske«    
  v/ Ove Rix, Rækker Mølle.
  Sted: Ringkøbing Kirkehus, Kirkepladsen 1.

 20/3  (Lørdag) Voksenstævne på Aulum Fritidscenter
  Markedspladsen 10, 7490 Aulum.

 13/4  »Foredrag om Boenhoeffer, der var teolog
  og blev martyr under 2. Verdenskrig«
  v/ Sognepræst Ruben Elkjær Kristensen
  - Videbæk og Rækker Mølle pastorat.
  Sted: Tarm Kirkehus, Kirkevej 11, 6880 Tarm.

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
Anni 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.
 
 3/3  Fællesmøde med IM v/ Jørgen V. Sand.
 10/3  Samtalemøde.
 16/3  Fælles med LMU - Sang og vidneaften.
 24/3  Kredsmøde.
 31/3  Møde v/ Bjarne Mogensen -    
  med fællesspisning kl. 18.30.
 7/4  Møde v/ Simon Roager.
 14/4  Bibelkreds.
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AK TI VITE TSK ALENDER -  for kirkeligt foreningsarbejde i Faster Sogn

 17/4  kl. 8.30 Rengøring af Astrup Forsamlingshus.
 21/4  Møde v/ Anders Kronborg.
 28/4  Samtalemøde.
 5/5  Bibelkreds.
 12/5  Møde v/ Børge Haahr Nielsen.
 19/5  Samtalemøde.
 26/5  Møde v/ Dan Hessellund.
 30/5  Udflugt.

Sædding-Astrup LMU

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

 2/3  Studie i Astrup Missionshus.
 9/3  Bibeltime v/ Enok Mogensen,    
   i Sædding Missionshus.
 16/3  Sang og vidneaften med LM Astrup,   
  i Astrup Missionshus.
 23/3  Bibeltime v/ Mads Hessellund,    
  i Sædding Missionshus.
 30/3  Påskeferie.
 6/4  WestSide Praise på Solgården.
 13/4  Bibeltime v/ Søren Andersen,    
  i Sædding Missionshus.
 20/4  Studie i Astrup Missionshus.
 27/4  Bibeltime v/ Anders Kronborg,    
  i Sædding Missionshus.
 4/5  Alternativ aften i Astrup Missionshus.
 11/5  Bibeltime v/ Kristian Andersen,   
  i Sædding Missionshus.
 18/5  Studie i Astrup Missionshus.
 25/5  Bibeltime v/ Dan Hessellund,    
  i Sædding Missionshus.

Astrup Juniorklub

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

Nyt fra graveren
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Mit navn er Britta 
Holk - Jeg er den nye 
graver ved Faster kirke, 
og for mange i områ-
det et kendt ansigt, da 
jeg bor her i sognet.
Jeg er gift med Brian, 
vi har en søn og to 
døtre, hvor pigerne 
stadig er hjemmebo-
ende. Vi bor på et ned-
lagt landbrug, og har altid nydt pladsen, roen 
og den skønne natur vi har her i vores området.
Jeg er uddannet pædagogisk assistent, og kom-
mer fra en stilling i børnehuset i Borris, hvor 
jeg har haft 14 fantastiske arbejdsår. Før dette 
har jeg arbejdet på plejehjem og senere været 
medhjælpende ægtefælde på vores daværende 
landbrug.
Jeg er aktiv i Indre Mission i Astrup, hvor jeg 
også er en del af bestyrelsen. Jeg er glad for na-
turen, nyder årets gang, finder glæde ved lange 
gåture.
Nu har jeg søgt nye udfordringer, og glæder mig 
meget til en hverdag med mere ro.
Da jeg er kirkegænger, lokal, glad for have og 
natur, tror jeg, at jeg bliver glad i min nye stil-
ling.
Kontormæssigt har jeg fået masser af vejledning 
af Lone. Og Lisbeth er en stor hjælp til det mere
praktiske i kirken og på kirkegården.
Lones visioner om en mere parklignende kirke-
gård, er fantastisk at blive en del af, og jeg ser 
frem til at kunne skabe flere områder.
Kom forbi til en snak om stort og småt, jeg glæ-
der mig til samarbejdet med kollegaer, menig-
hedsråd, og til jer sognets borgere.

Kærlig hilsen Britta
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Det sker

8

BABYSALMESANG
Vi håber rigtig meget på, at vi igen kan byde velkommen til et nyt hold »Baby-
salmesang« her til foråret. Såfremt situationen i Danmark tillader det, forventer 
vi at starte op efter påske.
De børn, som er blevet døbt, får en invitation med posten, men andre er også 

meget velkomne til at deltage. Når vi nærmer os opstart, bliver der annonceret på Facebook og 
sognets hjemmesider, hvor der også vil være nærmere information ang. tilmelding m.m. - Så hold 
øje her!

Hilsner fra Christina (kirke-og kulturmedarbejder) og Jesper (organist)

ÆLDRECAFÉ
Hjertelig velkommen til ældrecafe i Faster kirkehus. Her mødes en trofast flok hver anden onsdag i 
de ulige uger, til hyggeligt samvær med kaffe, spil og masser af snak.

Der er god plads til flere i fællesskabet her, så overvej om det måske kunne være noget for dig?

Det kan være, at du er stoppet på arbejdsmarkedet eller af andre grunde ikke længere er i beskæfti-
gelse, og har du lyst til at tilbringe en hyggelig formiddag i godt selskab, er du meget velkommen!

Det er helt uforpligtende at deltage og du behøver ikke at komme hver gang. Kaffen er gratis.

Den bedste anbefaling kommer altid fra nogen, der selv har prøvet det, så derfor har jeg talt med 
Thora Vest, der som trofast deltager i ældrecaféen, véd hvad hun taler om. Thora fortæller: »Jeg sætter 
stor pris på at komme i ældrecaféen. Det er rigtig dejligt med samværet med de andre, - både den snak vi 
får undervejs og også det hyggelige i at spille forskellige spil sammen. Jeg kan også godt lide, at det hver 
gang starter med et par sange og en lille andagt - det er godt at få et ord med på vejen på den måde.«

Vi mødes til ældrecafé i kirkehuset fra kl. 9.30-11.30, de følgende datoer: 3. marts, 17. marts,  
31. marts, 14. april, 28. april, 12. maj og 26. maj. Håber vi ses!
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UNDERVISNING AF MINIKONFIRMANDER
Vi har valgt at udskyde opstarten af minikonfirmandundervisningen til efter påske.

Her håber vi på, at vi uforstyrret af diverse restriktioner, vil kunne gennemføre et forløb over 10 
gange, hvor vi bl.a. vil lære om trosbekendelsen, dåb og nadver, Fadervor samt høre forskellige for-
tællinger fra bibelen - Alt sammen krydret med kreative aktiviteter og lege der relaterer til dagens 
tema. Forløbet afsluttes med en gudstjeneste i kirken, hvor minikonfirmanderne medvirker.

Vi glæder os til at møde minikonfirmanderne og tilbringe nogle hyggelige timer sammen med dem. 

Undervisningen foregår i forbindelse med skoletiden og elever i 3. klasse bliver inviteret direkte.

KONFIRMATION
Grundet situationen omkring corona er årets konfirmation udskudt til juni måned. 
Nærmere info følger i næste kirkeblad.



Onsdag d. 2. december var der 
julekoncert i Borris kirke med 
deltagelse af Klaus Laursen, der er 
indehaver af firmaet Bibelen Live 
og lever af at recitere bibelske 
tekster i kirker og missionshuse 
landet over.

Aftenens program bestod af en 
fin vekslen mellem sang og musik 
og Klaus Laursens spændende re-
citationer af 9 udvalgte bibeltek-
ster, med særlig tilknytning til jul.

Klaus selv, at han anvender en spe-
ciel form for teknik, som han oveni-
købet påstår, at vi alle ville kunne 
lære!« 

Det tvivler Ernst dog stærkt på 
- i hvert fald når det gælder ham 
selv! - Og selvom der måske ligger 
en særlig teknik bag Klaus´ im-
ponerende optræden, så gør det 
bestemt ikke oplevelsen mindre, 
slår Ernst fast.

Ernst fremhæver, at den måde at 
høre bibeltekster på, er utroligt 
givende:
»Nogen har nemt ved at tilegne sig 
en tekst blot ved selv at læse den. 
Selv har jeg det sådan, at jeg helst 
skal høre eller se tingene, for at det 
rigtigt kommer ind, og dér rammer 
Klaus bare helt plet med hans måde 
at formidle på«.

Ernst slutter med at sige:
»Jeg kan kun opfordre til, at Klaus 
Laursen bliver brugt rigtig meget 
og at alle som har mulighed for at 
opleve ham, benytter sig af det«.

Hermed er en varm anbefaling 
givet videre!

En af de fremmødte 
denne aften var Ernst 
Kristensen, og jeg har 
fået lov at ringe til 
Ernst og lave et lille 
interview omkring 
hans oplevelse af af-
tenen.

Ernst fortæller:
»Det var en rigtig 
spændende aften. Jeg 
synes Klaus Laursen 
har en helt fantastisk 
måde at fortælle på. 
Det er meget fascine-

rende, at han kan det hele udenad 
og jeg forstår slet ikke, hvordan han 
kan have det i sit hoved.

Jeg har hørt Klaus én gang før i 
Tarm, hvor han reciterede en an-
den bibeltekst og jeg troede egentlig 
kun, at det var dén han kunne - 
men han har åbenbart flere som 
han tager rundt og fremfører.

Også dengang i Tarm kan jeg hu-
ske, at jeg undrede mig over, hvor-
dan Klaus dog kunne lagre alt dette 
i sin hukommelse og dér forklarede 
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Siden sidst

EN FANTASTISK OPLEVELSE: 
JULEKONCERT MED KLAUS LAURSEN
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SPAGHETTIGUDSTJENESTE
Søndag den 7. marts kl. 16.30 er der spaghettigudstjeneste. Gudstje-
nesten er en familievenlig gudstjeneste, hvor sange og forkyndelse er i 
børnehøjde.

Hvis Corona-situationen tillader det, er der fællesspisning bagefter.

FRILUFTSGUDSTJENESTE
Den 24. maj er det 2. pinsedag, som vi fejrer ude i det skønne forårsvejr. I år er det i Møllegårds-
skoven i Borris. Der er gudstjeneste kl. 10.30 og såfremt corona-situationen tillader det, er der 
fællesspisning bagefter.

UDFLUGT
Årets udflugt, fælles med Højskolen, udsættes foreløbigt til efteråret! Her håber vi på, at corona-
situationen ser meget bedre ud, så det kan lade sig gøre at gennemføre udflugten uden alt for mange 
restriktioner. Nærmere information følger i næste kirkeblad.

Hilsen Faster Sogns Højskole og Faster menighedsråd

HVERT SKRIDT TÆLLER
Søndag d. 14. marts samler vi igen ind til Folkekirkens 
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
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VELKOMMEN TIL ORGELKONCERT 
- EN OPLEVELSE UD OVER DET SÆDVANLIGE!

- Vi trænger til at få blæst orglet godt igennem - kom og hjælp med!

Lørdag d. 17. april kl. 16.00 inviterer vi igen til koncert i Faster Kirke!

Faster og Borris Kirkes organist, Jesper Rahbæk Jespersen, er i fuld gang med 
uddannelsen som kirkemusiker på Kirkemusikskolen i Løgumkloster, - og lige 
om lidt står årsprøven/eksamen for døren - om »fru Corona« giver lov.
En spændende udfordring med fordybelse både i »kunstspil« - altså typisk 
musik til præ- og postludium og ikke mindst »liturgisk spil« dvs. salmeak-
kompagnement og den øvrige musik til gudstjenestebrug.
Selvom man bruger meget tid alene sammen med orglet, så ér man jo ikke alene, og Jesper Rahbæk 
Jespersen har derfor inviteret tre af sine medstuderende til at komme til Faster Kirke, for at spille 
deres eksamensprogram og få det prøvet af, inden det virkelig gælder!
Her en lille præsentation af de medvirkende: Vi er en broget flok med vidt forskellig tilgang til 
orgelspillet:
Jane Nielsen: Jeg har i 15 år arbejdet som socialrådgiver, men trængte til et karriereskift. De sidste 
halvandet år har jeg været fast organist I de 4 vestjyske sogne - Tistrup, Hodde, Horne og Thorstrup 
samtidig med jeg studerer på Kirkemusikskolen i Løgumkloster.
Birgit Gjelstrup: Jeg er 38 år og bor i Ballum i Sønderjylland sammen med min mand og to børn! 
Jeg er uddannet lærer og har de sidste mange år udelukkende undervist i musik og kor. Af den grund 
fik jeg lyst til at udfordre mig selv musikalsk og startede på Kirkemusikskolen i Løgumkloster! Jeg 
vikarierer på de syv orgler i Brede pastorat.
Lisbeth Risager Gerdes: Jeg er 52 år og kommer fra Studsgård ved Herning hvor jeg var organist i 
mine teenageår. Jeg flyttede til København, blev sygeplejerske og har arbejdet som intensivsygeple-
jerske de sidste 20 år. Mellem 1994 og 2017 har jeg slet ikke spillet orgel. Jeg havde weekendvagter 
som sygeplejerske, og valgte orglet fra. I 2017 blev jeg tilfældigvis spurgt om jeg kunne tage en  
højmesse i Taulov en dag, og sagde ja. Jeg blev fuldstændig bidt af det, og søgte ind på Kirkemusik-
skolen i Løgumkloster. Jeg bor i Taulov, har mand og to børn (+ min mands tre voksne børn og et 
barnebarn). Arbejder som intensivsygeplejerske og vikarierer som organist.
Jesper Rahbæk Jespersen: Jeg er 53 år og har, siden jeg var 17, undervist i primært klaver - men 
også sammenspil og hørelære/teori - siden 1993 på Musikskolen i Ringkøbing-Skjern. Et arvestykke 
- Viderø’s gamle orgelskole + adgang til et orgel, satte gang i en ny karriereretning for mig, og Faster 
og Borris sogne var så letsindige at ansætte mig - dog med kravet om at gennemføre en uddannelse. 
Det er jeg så altså i gang med nu, sammen med mine dejlige medstuderende.
Vi vil gerne invitere til vores generalprøvekoncert, lørdag d. 17. april kl. 16.00, i Faster Kirke, 
hvor vi altså vil spille vores eksamensprogram - og hvor vi forhåbentligt igen, uden restriktioner, 
kan synge med på både kendte og måske mindre kendte salmer fra den righoldige danske salmeskat.

Vel mødt!


