
Kirkeblaal

F A S T E R  S O G N

N R  4  ·  2 0 1 9   D E C E M B E R  ·  J A N U A R  ·  F E B R U A R

Koncert med Stig Rossen

Konfirmandlejr

Høstgudstjeneste



NAVNE & ADRESSER

SOGNEPRÆST
Simon Møller Olesen
Buskvænget 29, Borris
6900 Skjern
tlf. 97 36 60 11 
Mobil 21 65 48 12
snol@km.dk

GRAVER
Lone Hedegaard, 
fasterkirkegaard@hotmail.dk 
tlf. 24 91 69 00

ORGANIST
Jesper Rahbæk Jespersen

KIRKESANGERE
Hanne Vendelbo Nielsen
Kristian Ahle

KIRKE OG KULTUR-
MEDARBEJDER 
Christina Sonne Volsgaard 
Kristensen
kkfaster@outlook.dk 
tlf. 30 69 00 16

KIRKEVÆRGE
Kristen Jansen 
kristenhoejbo@hotmail.com
 
MENIGHEDSRÅDS-
FORMAND
Margit Tanderup  
Kristensen
tlf. 61 28 43 30
margit@mtanderup.dk

BESØGSTJENESTE
Ebbe Sunesen  
tlf. 29 45 18 34

Juletræet med sin pynt... 

Til jul hører for de fleste af os et 
juletræ med pynt. Det kan vi være 
enige om. Men når det kommer 
til hvilken slags pynt, så er menin-
gerne langt mere delte. De fleste 
har stjerner og lys, samt en stjerne 
på toppen. Men skal der være flag-
guirlander, trommer eller glaskug-
ler på? 
Der findes ikke et rigtigt eller for-
kert svar hertil. Men når vi har 
pynt på vores juletræ, så er det for 
at minde os om noget af alt det, ju-
len handler om og som også julens 
sange og salmer vidner om. 
Stjernen på træets top minder os 
om stjernen de vise mænd fulgte 
for at komme til Jesusbarnet.  
Grundtvig skriver i »Dejlig er den 
himmelblå«, at vi har også har fået 
givet en ledestjerne, der fører os til 
Jesus. Nemlig Guddomsordet bib-
len, som peger på Jesus. 
Men vi har også alle de små stjer-
ner på træet. De viser os, at med 
Jesu komme til jord er det himlen 
selv, der kommer. Guds bolig er 
nu hos os mennesker. Når vi i »Et 
barn er født i Betlehem« synger om 
at gå til kirke på stjernetæpper, så 
er det, fordi vi i gudstjenesten får 
lov at møde Gud. 
Julen er hjerternes fest og mange 
af os har naturligt hjerter på træet. 
Et symbol på kærlighed. Med Erik 
Leth kan vi også synge om at klip-
pe julehjerter sammen. Men der er 
også en dybere symbolik bag. For 
et flettet julehjerte består jo dybest 
set af to dele, som er sat sammen til 
at udgøre en helhed. 
På den måde bliver vi mindet om, 
at Jesus kommer som både Gud og 

menneske. Han er lige fuldt begge 
dele. Ikke det ene uden det andet. 
Ikke halvt af hver. Men vi bliver 
også mindet om, at Gud i Jesus 
forener sig med os. 
Et flettet julehjerte kan også åb-
nes – og måske der kan lægges lidt 
godter i. Hjertet er blevet beskre-
vet som troens sted. Tanken er da 
også, at vi skal åbne vores hjerte 
og tage imod den frelser, som blev 
født i stalden julenat. Brorson skri-
ver i salmen »Mit hjerte altid van-
ker« at han vil oplukke hjerte, sjæl 
og sind, så Jesus kan komme ind. 
Et fint udtryk for i troen at tage 
imod Jesus.   
Mens noget af juletræets pynt kan 
synes indlysende, så er der andre 
ting, vi måske kan have sværere 
ved at forbinde med jul. Hvad 
med det glitrende lametta, som 
næsten skinner i lysets skær? Ja, på 
sin vis reflekterer det lysets skin.  
Johannes Johansen skriver i »Det 
var ikke en nat som de andre« at 
med Jesu fødsel, er Gud selv blevet 
menneskets lys. Når vi lader Jesu 
lys skinne på os, så er det som med 
lamettaen. Vi reflekterer skinnet. 
Derfor skriver Johansen også at 
»hyrderne glemte at fryse, i Guds 
billede måtte de lyse«.  
Når vi pynter vores juletræ og ju-
leaften går omkring det, så må vi 
se på pynten og mindes det, som 
skete julenat. 
Og så er der vist bare tilbage at 
finde den store kasse med julepynt 
frem. 

Simon Møller Olesen, 
sognepræst
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G U D S T J E N E S T E R

DAG KIRKEÅRET FASTER KIRKE BORRIS KIRKE TEKST
DECEMBER
 1. 1. s. i advent 16.00 Juletræstænding 10.30  Minikonfirmand- 

afslutning
Luk. 4,16-30

 8. 2. s. i advent Ingen  9.00 Martin Jensen Matt. 25,1-13

15. 3. s. i advent 10.30 19.00 Luk. 1,67-80

22. 4. s. i advent  9.00 Ebbe Sunesen 10.30 Ebbe Sunesen Joh. 3, 25-36

24. Juleaften 10.30 og 14.00 15.30 Luk. 2,1-14

25. Juledag 10.00 Ingen Joh. 1,1-14

26. Anden juledag Ingen  9.00 Martin Jensen Matt. 10,32-42

29. Julesøndag 10.30 Ingen Matt. 2,13-23

31. Nytårsaften 14.00 Ingen

JANUAR
 1. Nytårsdag Ingen 14.00 Matt. 6,5-13

 5. Helligtrekonger Ingen 10.30 Torill Kristensen Matt. 2,1-12

12. 1. s. e. H3K 10.30 17.00 Spaghettigudstjeneste Mark. 10,13-16

19. 2. s. e. H3K  9.00 10.30 Joh. 4,5-26

26. 3. s. e. H3K Ingen  9.00 Poul Ivan Madsen Luk. 17,5-10

FEBRUAR
 2. Sidste s. e. H3K 10.30  9.00 Joh. 12,23-33

 9. Septuagesima Ingen 10.30 Matt. 25,14-30

16. Seksagesima 10.30 Torill Kristensen Ingen Mark. 4,26-32

23. Fastelavn 14.00 i aktivitetshuset 10.00 i hallen Luk. 18,31-43
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DEADLINE: Materiale til næste kirkeblad sendes til kkfaster@outlook.dk senest 17. januar 2020
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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 julemusik. 
En aften hvor musikken vil fylde Faster Kirke, og 
alle er hjertelig velkomne.



faas.dk/institutioner/fasterkirke

Det er helt mærkeligt at tænke 
på, at vi er gået ind i det sidste år 
af denne menighedsrådsperiode! 
Tiden iler og vi iler med. Dog er 
det dejligt ind i mellem at stoppe 
op og kigge lidt tilbage, ikke for 
at hvile på laurbærrene, men ale-
ne for at se på, om der er noget vi 
skal have rettet eller nå. 

Jeg har nydt, at vi i denne periode 
ikke har haft store projekter, som 
fylder meget. I stedet har vi kun-
net koncentrere os om det kirke-
lige indehold, almindeligt ved-
ligehold, ansættelse af organist 
og kirke- og kulturmedarbejder.                                                                               
Jesper får fantastiske toner ud af 
vores orgel og Christina er kom-
met godt i gang med de områder 
hun skal arbejde med.                                                                                                                                            
Her i efteråret har Christina også 
nogle timer på kirkegården i for-
bindelse med grandækning – dej-
ligt med alsidige medarbejdere. 
Det er i det hele taget godt at se, 
hvor nemt vores medarbejderstab 
arbejder sammen og inspirerer 
hinanden.

Jeg har mødt spørgsmål omkring 
tilgangen til kirken via faas.dk 
hjemmeside.                                              
Den korrekte vej at gå ind er via 
»institutioner/Faster Kirke«, da 
kirken er en institution. Dér vil 
I finde de forskellige oplysninger 
om Faster kirke, menighedsrådet, 
medarbejdere, kirkebladet, prov-
stiet m.m.                                                                                                                                     

Går man derimod ind under »for-
eninger/menighedsråd«, kommer 
der noget helt irrelevant. Man 
kan også gå ind under sogn.dk 
og søge på Faster Kirke. Vi tager 
det op i menighedsrådet om vi 
kan gøre det mere enkelt og let 
at finde.

Noget af det, der er under overve-
jelse, er en eller flere sangaftener 
i samarbejde med andre forenin-
ger.
Påskemåltid i forbindelse med en 
af påskens gudstjenester er også én 
af de ideer vi arbejder med. Lige 
nu bliver der undersøgt, hvor-
dan andre sogne gør det. Kom  
meget gerne med input til sådan-
ne aftner.

Dog er det sådan at advent ban-
ker på og julen står for døren. I 
vores kirke og sogn er der mange 
dejlige traditioner, hvor vi glæder 
os til at mødes. Måske skal vi også 
huske at invitere naboen med eller 
én vi gerne vil dele glæden med.                                                                                                                          
Juletiden er ikke kun mad og ga-
ver, det er også at dele ud af besøg 
og omsorg til den, der har det 
svært eller måske ikke kender så 
mange.

Fra menighedsrådet skal der lyde 
ønsket om en glædelig adventstid 
og fred os mennesker imellem.

Venlig hilsen 
Margit T. Kristensen
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Juletiden er ikke kun 
mad og gaver, det er 

også at dele ud af be-
søg og omsorg til den, 

der har det svært...



Kirkens Besøgstjeneste

Menighedsrådene i Borris og Faster 
lægger stor vægt på, at vi som me-
nighed tilbyder at finde en besøgs-
ven til alle, som ønsker det. Det er 
en del af vores ansvar som kristen 
menighed.
Har du lyst til at gøre en forskel for 
et menneske, som føler sig ensom, 
eller som er syg eller handicappet, 
så skulle du overveje at melde dig 
som besøgsven. Et besøg kan bestå i 
en snak over en kop kaffe. Det kan 
også være en gåtur, som står på pro-
grammet. Eller du kan læse op eller 

måske synge for den, du besøger – 
alt efter hvad besøgsværten ønsker. 
»Besøgsvært« kalder vi den person, 
som modtager besøg.
En besøgsven kan være en efterløn-
ner. Det kan være en person, som 
er i arbejde, men det kan også være 
et ungt menneske, en studerende. 
Det er ofte givende at snakke med 
mennesker, som er i et andet livsaf-
snit, end man selv er.
Er du i den situation, at du trænger 
til at få en besøgsven, så sig til! Så 
vil vi prøve at finde en person, som 

du kan komme godt ud af det sam-
men med, og som vil komme forbi 
med jævne mellemrum.
Leder af besøgstjenesten er Ebbe 
Sunesen, Grønborgvej 8, Borris, 
tlf. 29 45 18 34.
Du kan også kontakte sognepræst 
Simon Møller Olesen, tlf. 97 36 60 
11, eller besøgstjenestens kontakt-
person for Faster Menighedsråd 
Margit Tanderup Kristensen, tlf. 
97 36 43 30.

Ældrecafé – Et hyggeligt mødested

Ældrecaféen i Faster kirkehus er et 
åbent og uforpligtende fællesskab 
med plads til MASSER af snak 
og hygge. 

Vi nyder formiddagskaffen sam-
men, efter vi har rørt sangstem-
merne lidt og holdt en kort an-
dagt. Derefter er der frit valg 
mellem forskellige brætspil og ind- 
imellem har vi også en anden ak-
tivitet på programmet. 

Så er du til hyggeligt samvær og 
rigtig god stemning, så kom med 
til ældrecafé! 

ÆLDRECAFÉ
i kirkehuset kl. 9.30-11.30 på  
flg. datoer: 4/12 · 18/12 · 
15/1 · 29/1 · 12/2 · 26/2 5
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Babysalmesang

NYT HOLD
Vi tilbyder endnu et hold 
babysalmesang igen til for-
året, med opstart efter påske.

Hen over efteråret har vi afholdt 
babysalmesang 8 gange i Borris 
Kirke.
Her smelter sang, sanselighed, 
bevægelse og visuelle indtryk 
sammen med det ganske særlige 
at mødes i kirkerummet. 
Kirkerummets lys, akustik og 
stemning skaber en fantastisk 
ramme for babysalmesangen og 
det er skønt at opleve mødre og 
børn indtage rummet når vi mø-
des omkring musik, sang og leg.
Jeg har overtalt nogle af de med-
virkende mødre til at sætte nogle 

ord på, hvordan de oplever det at 
gå til babysalmesang.
Mødrene kommer med forskel-
lige udsagn, der rummer nogle 
af de gevinster de oplever ved at 
deltage i forløbet:
»Det er en rigtig god mulighed for 
at komme ud og være social sam-
men med andre, her kan vi bare få 
lov at møde op«.
»Musikken kan noget ganske sær-
ligt. Sang og bevægelse er en stor 
sanselig oplevelse for vores børn. 
Her får vi nogle oplevelser både 
musikalsk og sansemæssigt som vi 
ikke har mulighed for at give på 
helt samme måde derhjemme«.
»Det er skønt med det dejlige kla-
verspil, og vi mærker at det giver 
en god ro hos vores børn at være til 
babysalmesang. De er også dejligt 
trætte når vi er færdige«.
Efter ca. tre kvarter i kirken, 
krydser vi over parkeringspladsen 
til plejehjemmet, hvor vi har fået 

lov at benytte husets dejlige faci-
liteter til at nyde vores formid-
dagskaffe. 
Her går snakken livligt om børne-
nes seneste udvikling og indimel-
lem slutter en plejehjemsbeboer 
sig også til snakken eller nyder 
bare at komme forbi og holde en 
lille barnehånd for en stund. 
Det er tydeligt at de små børn har 
en helt særlig tiltrækningskraft og 
mødet med beboerne er givtigt 
begge veje.
Det er en rigtig god måde at slut-
te vores formiddag af på.
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Fotos fra høstgudstjeneste og menighedsmøde
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HØSTOFFER
Ved høstgudstjenesten i  
Faster Kirke blev der givet 
10.600 kr. i høstoffer.  
Pengene er sendt til de fore-
ninger og organisationer som 
var anført på modtagerlisten.
Menighedsrådet takker  
for det fine bidrag!



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

 7/12  Lørdag kl. 17.30 Advents-/julefest  
v/ Jens Kristian Lynderup.

   5/1  Bedeuge-start kl. 9.00/10.30  
i forbindelse med kirke.

   7/1 Kl. 19.00 Bedemøde hos Carina og Thomas.
   8/1  Kl. 19.30 Bedemøde med LM i Forsamlingshuset 

v/ Simon Møller Olesen.
   9/1  Familie sangaften i Borris  

v/ Bente Roager Knudsen, Ølgod.
 15/1 Nytårsmøde v/ Kristian Andersen, Tarm.
 Uge 4 LM’s møderække.
 29/1 Bibelkreds 2 hos Karina og Per.

   5/2  Temaaften om Kærshovedgård  
v/ Lindvig Osmundsen, Bording.

 Uge 8 Møderække »At bære og blive båret«.
 17/2 Møde v/ Heri Eltør og Simon Nielsen.
 18/2 Møde v/ Heri Eltør og Simon Nielsen.
 19/2 Møde v/ Heri Eltør og Simon Nielsen.
 20/2 I kirken v/ Gert Nikolajsen, Vorgod.
 21/2  Familiemøde fælles med Borris,  

v/ Randi Taulborg, Aulum.

 26/2 Bibelkreds 2 hos Hanna og Carsten.

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.
  
 7/12  Lørdag Advents- og Julefest  

v/ Jens Kristian Lynderup.

 3/1 Planlægning.

 7/2 Bowling (Skjern Bowlingcenter).

KFUM og KFUK voksenarbejdet i Distrikt Skjern

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

 14/1  »Meninger på tværs og værdier der tæller«  
v/ lærer Inge Cæsar Villumse.  
Sted: Skjern Kirkehus, Fredensgade 9.

  
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.
 
 4/12 Bibelkreds.
 11/12 Møde v/ Mads Peder Thorlund. 
 18/12 Samtalemøde.
28/12 Julefest.

 5-10/1 Alliance bedeuge.
 15/1 Bibelkreds.
 20/1 Møderække v/ Dan Hessellund.
 21-22/1 Møderække v/ Søren Skovgaard.
 23-24/1 Møderække v/ Søren Eriksen.
 29/1 Samtalemøde.

 5/2 Møde v/ Ole Lønborg.
 12/2 Bibelkreds.
 17-21/2 IM møderække.
 26/2 Samtalemøde.
 28/2 Fastelavnsfest v/ Thorkil Lundberg.
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AK TI VITE TSK ALENDER -  for kirkeligt foreningsarbejde i Faster Sogn

Sædding-Astrup LMU

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

 3/12  Spørgsmålsaften v/ SALMU’s bedsteforældre,  
Tove og Bjarne Mogensen.

 10/12  Bibeltime v/ Simon Møller Olesen,  
hos Karen Marie og Jens Kragh, Arnborgvej 6.

 17/12 Studie hos Inga og Henrik, Højevej 23.
 24/12 Juleaften.
 31/12 Nytårsaften.

   7/1  Studie hos Lisbeth og Erik Pedersen,  
Holstebrovej 101. 

 14/1 WestSide Praise på Sædding Efterskole.
 21/1  Møderække LM Astrup  

v/ Søren Skovgaard Sørensen.
 28/1  Studie hos Birgitte og Preben Skov Jensen,  

Åglimt 6b.

   4/2  Bibeltime v/ Kristian Andersen,  
hos Ilse og Edvard Rasmussen, Roderdal 2.

 11/2 Vinterferie
 18/2  Studie hos Heidi og Svend Åge Plauborg,  

Sæddingvej 20. 
 25/2 Generalforsamling i Astrup Forsamlingshus.

  
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. januar 2020Birgitte Jørgensen,  Stensbovej 14, Astrupbirgitte78joergensen@hotmail.com  Tlf. 24 43 24 22
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Efteråret har meldt sin ankomst, nu hvor jeg sid-
der og skal skrive lidt til kirkebladet. 
Bladene daler ned fra træerne og vi har haft de 
første nætter med frost. 
Sommerblomsterne er gravet op og vi er klar til 
at grandække gravstederne. Når du læser dette, 
skal kirkegården gerne være pænt pyntet til vin-
teren. 
Vinteren vil i år gå med at lave tegninger til små 
ændringer på kirkegården. Vi har, som mange 
andre kirkegårde, rigtig mange tomme gravste-
der. 
Hvor det er muligt og naturligt vil jeg gerne 
have et mere parklignende udtryk. Jeg ønsker, at 
kirkegården skal være et dejligt og varmt sted at 
komme og mindes vores kære. 
I ønskes alle en rigtig glædelig jul og godt nytår.

Lone
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Fotos fra årets konfirmandlejr
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En stor stemme fyldte kirkerummet

Efter opfordring har jeg lovet at 
bidrage med et indlæg i bladet 
om årets kirkekoncert, som de 3 
arrangører Faster Forsamlingshus, 
Aktiv Faster og menighedsrådet 
også i år indbød til. En god tradi-
tion – og ikke mindst med mulig-
heden for fællesspisning i forsam-
lingshuset inden koncerten. 
Få dage efter billetterne blev sat til 
salg, kunne den røde lygte hæn-
ges ud – hvilket var meget forstå-
elig med Stig Rossen på plakaten. 
Et navn som kan fylde mange 
koncertsale rundt i landet og en 
stor musical stjerne. MEN tilba-
ge til starten… en dejlig middag 
var anrettet på ta’-selv-bordet,  
oksegrydesteg med diverse tilbe-
hør, og efterfølgende en fanta-
stisk isdessert med hindbærsovs. 
Så mætte og forventningsfulde 
kunne folk vandre over i kirken 
– i tørvejr. 
Bænkene var fyldt op, da Margit 
kl. 20.00 kunne byde velkom-
men med ordene »selvom vi er et 
lille sogn, kan man godt drømme 
stort«. Skulderklap til arrangø-
rerne herfra, at I også gør drøm-
mene til virkelighed. 
Stig Rossen og pianist Carl Ulrik 
Munk Andersen indtog »scenen« 

– i Faster hvor de aldrig havde 
været før, og hvordan skulle det 
egentlig også udtales?
De lagde ud med musical num-
meret »This is the moment« – 
især til ære for de mænd, der var 
slæbt med til koncerten af deres 
koner, og som egentlig hellere 
ville blive hjemme og se fodbold-
kampen i fjernsynet, »men når 
Erna’s Holger kommer, så kan du 
også godt ta’ med«! 
Herefter fulgte flere musical-
numre, og vi fik mange beviser på 
Stig Rossens store sang stemme 
– indimellem også krydret med 
hans evner som skuespiller, samt 
nogle gode fortællinger mellem 
sangene. Han kunne bl.a. afsløre, 
at hvis han blev hyret til at synge 
til et bryllup, blev der pænt tak-
ket nej, hvis kravet var en Kandis 
sang. Derimod var John Denvers 
»Perhaps love« perfekt til sådanne 
anledninger, og den kunne Stig 
Rosssen i den grad også levere til 
UG. 
Det samme gjaldt Liverpools fan-
sang »You’ll never walk alone«, 
som ligeledes lød enestående i 
kirkerummet med den dybe og 
kraftfulde stemme. 

Stig Rossen kom også til de dan-
ske sange, hvor vi fik »Livets 
Glæder« som en hyldest til Poul 
Bundgaard, og som H.C. Ander-
sen ambassadør var det naturligt 
med lidt »eventyr« i den engelske 
udgave af »Den grimme ælling«. 
MEN allermest nød vi nok Seba-
stians melodi til »I Danmark er 
jeg født«, som Stig Rossen frem-
førte helt perfekt. 
NU skal det også nævnes, at »ver-
dens« dygtigste pianist, var ved 
hans side. Carl Ulrik Munk An-
dersen var, igen, helt suveræn på 
tangenterne, og gjorde det ud for 
et helt symfoniorkester.
Efter endnu et par numre, ståen-
de applaus og en STOR TAK til 
Stig og Carl, kunne vi igen vende 
tilbage til forsamlingshuset hvor 
kaffe og småkage ventede, hertil 
en snak om koncerten, vejrud-
sigten og weekenden hvor have-
møbler og uret stilles tilbage. 
På de fremmødtes vegne tør jeg 
godt sige TAK til arrangørerne 
for endnu et godt arrangement 
og koncertoplevelse. 
PS... og fodboldkampen Esbjerg 
– FC Midtjylland endte 1-2.

Annette Aas Hindhede
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GÅSESTEG, ÆBLESKIVER OG RISENGRØD
Det er ikke så lidt, Peter Faber i sin sang »Sikken voldsom trængsel og alarm«, synes, der hører til en jule-
aften. For de fleste af os er det også rigtigt, at vi gør noget mere ud af julen. Både i forhold til mad, gaver, 
påklædning. Fordi det er en festlig tid. Men for nogle er det også en svær tid, hvor midlerne ikke rækker så 

langt. 
Derfor vil det igen i år være muligt at søge menighedsrådet om hjælp i form af en 

julekurv. En julekurv indeholder en del af det, som de fleste synes hører til 
en juleaften. Ansøgningsskema fås ved henvendelse til sognepræst 

Simon Olesen på snol@km.dk eller 21 65 48 12. 

Det kan også være, at du kender nogle i vort sogn, som 
har brug for hjælpen. Så tag og prik dem og gør dem 
opmærksom på muligheden. Alle henvendelser be-
handles fortroligt. Julekurve uddeles i uge 51. 

Der bliver samlet ind til julekurve ved gudstjenesterne i 
december måned.

Er for os alle givet

Første søndag i advent markerer, 
at et nyt kirkeår begynder. Det be-
tyder også, at vi skifter den salme, 
som vi plejer at synge efter nad-
veren. Det næste år skal vi synge 
et vers af Thomas Aquinas’ salme 
»Zion, pris din saliggører«. Salmen 
er oprindelig skrevet til den katol-
ske Kristi legemsfest, men er nu 
genskrevet så den passer til en lu-
thersk nadverforståelse. 

I fjerde vers synger vi om at Kristus 
er givet til liv for alle. Da Jesus gav 
sit liv på korset og døde, da blev det 
til liv for os. Jesus døde ikke kun 
for nogle enkelte eller udvalgte, 

men for alle mennesker. Han gav 
sit liv som løsesum for at købe os 
fri. Dette offer tilbyder han os helt 
- uden forbehold. 

Når vi er døbt og tror på ham, da er 
vi som grene podet ind på vinstok-

ken. Ligesom grenene lever i kraft 
af det, som de får fra vinstokken og 
slet intet kan selv, sådan lever vi i 
kraft af, hvad Jesus skænker os. Når 
vi deltager i nadveren, da rækkes vi 
Jesu legeme og blod. Da får vi lov 
at modtage Jesus. 

Derfor slutter verset også med, at 
vi har del i ham. Fordi vi jo netop 
spiser og drikker ham. Vi har del i 
ham, fordi vi får lov at modtage alt 
det, som han har gjort for os. 

Kristus er for alle givet, 
vil for alle være livet, 

alle byder han sig hel, 
vil med sig os fast  

forene, han er vinstok,  
vi er grene og har  

alle i ham del
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TREDJE GANG ER DET  
EN TRADITION

Sådan siger vi gerne i Danmark. Nu er det vist ved at 
være en tradition, at vi fejrer international juleguds-
tjeneste. I hvert fald er det tredje gang at vi gør det.  

I år er gudstjenesten fredag den 6. december kl 17.00 
i Borris Kirke. Til den internationale gudstjeneste er 
sproget engelsk. Sange, bønner, prædiken er på en-
gelsk. Juleevangeliet bliver læst højt på de tilstede-
værende sprog. Men ellers er det som en klassisk 
julegudstjeneste. 

Efter gudstjenesten er der gløgg, æbleskiver, jule - 
bag og jule-syng-sammen i Borris Hallen. Tan-
ken bag gudstjenesten er, at vi her, danske som 
udenlandske, får lov at mødes og sammen fejre 
julen og lære hinanden bedre at kende. 

Vel mødt. 

KOLLEKT
I december måned 

går kollekten til 
julekurve. 
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NYTÅRSGUDSTJENESTE
Vores januar måned er opkaldt efter den romerske gud for begyn-
delse og afslutning. Han er ofte portrætteret med to ansigter – skuer 
bagud og ser fremad. Når året går på hæld, kan vi ofte gøre lidt det 
samme. Se på året der er gået med glæde eller sorg. Se på det kom-
mende år med forventning eller nervøsitet for, hvad det bringer. 

Under alle omstændigheder har vi mulighed for at mødes med 
vore blandede følelser i kirken nytårsaftensdag for at tage afsked 
med det gamle år og byde velkommen til det nye. 

Det foregår i Faster Kirke kl. 14.00. Efterfølgende inviterer menig-
hedsrådet på et lille glas og en kransekage, så vi kan ønske hinanden 
godt nytår. 

BØRNEKIRKE
 Til alle 10.30 gudstjenester i Faster Kirke er der 
børnekirke for børnene!
•  Børnekirke er sang, bibelfortælling  

og leg i børnehøjde. 
•  Børnekirke foregår i kirkehuset  

under prædikenen. Derefter går vi tilbage  
i kirken og er med under resten  
af gudstjenesten.

•  Tag børnene med i kirke og oplev  
det dejlige fællesskab vi har i Børnekirken.

• Vi glæder os til at se dig!!! 

MINIKONFIRMAND
Traditionen tro begynder der et nyt mini-
konfirmandhold i januar 2020. 
Minikonfirmandundervisning er for børn i 
3. klasse. Gennem leg, samtale, bibelfortæl-
ling og kreative aktiviteter dykker vi ned i, 
hvad kristendom og kristentro handler om. 
Elever i 3. klasse på Faster Skole vil efter 
nytår modtage en invitation. Undervisnin-
gen foregår inden for almindelig skoletid. 
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HVORFOR SYNGER VI DEN?  
DEN KENDER JEG IKKE

Til en gudstjeneste hører salmesangen, som både er undervisning og tilbedelse. Med over 700 salmer i 
salmebogen, er der nok at vælge imellem. Nogle salmer synger vi tiere end andre. Nogle salmer er kendte, 
andre knap så kendte. Nogle salmer hører til en bestemt søndag eller årstid, mens andre kan bruges året 
rundt. 

Nogle gange kan vi tænke, om vi ikke synger en salme lidt for tit. 
Eller der er en salme, vi savner at synge. Eller måske har vi bare 
en salme vi tænker hører til en bestemt søndag eller bibeltekst. 

Torsdag den 30. januar kl. 16.30 vil vi afholde en salmevalg-
seftermiddag. Her mødes vi i kirkehuset i Faster, hvor vi 

vil drøfte salmevalg til nogle af de kommende søndage. 
Hvilke salmer vil passe godt, er der nogle vi trænger 
til at synge og er der måske nogen, vi har sunget nok? 
Vel mødt. 

FASTELAVNSFEJRING
HUSK at sætte kryds i kalenderen søndag den 23. fe-
bruar hvor vi fejrer fastelavn i aktivitetshuset kl. 14.00

Det vil foregå som de sidste to år med café gudstjeneste 
først, og derefter tøndeslagning.

TLF. 97 36 60 11
- NUMMERET UDGÅR!
Da færre og færre bruger fastnetnummeret  
97 36 60 11 til præsteboligen og det er et dyrt  
abonnement, vil nummeret blive nedlagt  
ved udgangen af februar måned. 
Fremover vil det således kun være mobil 21 65 48 12,  
som vil kunne anvendes. 
Mailadresse er stadig snol@km.dk
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JULETRÆSTÆNDING
søndag den 1. december

Så nærmer den søde juletid sig igen med hastige skridt og hvad er 
bedre end at starte december med en af de hyggeligste traditio-
ner vi har i vores sogn – nemlig juletræstænding. Konceptet har vi 
haft i mange år, men der er blevet ændret lidt på udførelsen gen-
nem årene, og den nuværende form er perfekt for både bør-
nefamilierne og os, der gerne vil slippe for at lave aftensmad.                                                                                                                                       
Juletræstændingen fejres nemlig 1. søndag i advent med både 
gudstjeneste og nem aftensmad. Så bliver det ikke meget bedre!

Vi starter med gudstjeneste i kirken kl. 16.00. Derefter går vi 
ud og tænder juletræet, og synger i fællesskab et par sange. Til 
slut går vi over i forsamlingshuset hvor vi vil blive trakteret 
med en lækker julemenu.

Vi håber at julemanden igen i år, 
vil kikke forbi og dele godter 

ud til alle de artige børn. 

Vi regner med, at arran-
gementet slutter senest  
kl. 19.00. 

Tilmelding skal ske til Mogens 
på mail: lme6900@yahoo.dk eller på 

telefon 41 43 68 15.

OBS: Tilmeldingen skal være Mogens i 
hænde senest tirsdag den 26. november, 
for at han har en chance for at vide, hvor 
meget mad han skal lave.

Ved tilmelding efter den 26. no-
vember vil der blive pålagt 25 kr.  
pr. voksen!

Ses vi?

Arrangementet er lavet  
i samarbejde med Aktiv Faster,  

Faster Forsamlingshus  
og menighedsrådet

PRIS 
Voksne: 100 kr. 
Børn til og med  

6. klasse:  
30 kr.


