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Pinsedag i kirkenVelkommen til koncert med Jette Torp

Her mellem modenhed og død
velsign os med den sidste glød

af jordens lyse sommer,
og bryd så sindets frøskal ned,

så alt i os er kærlighed
den nat, da kulden kommer.



Her er ingen  
præstationer  

eller medaljer,  
der berettiger til en 

plads hos Gud.  
Nej, Gud ser  

på hjertet

Vi mennesker har en evne til at 
vurdere andre. Vi kan se efter ud-
seende, styrke, højde og drøjde.

Der er meget, vi kan bedømme 
hinanden ud fra. I efteråret skal 
der være valg til menighedsrådet.

Her kan vi også tænke, at det er 
vigtigt med den rigtige sammen-
sætning og at vi får samlet en god 
håndfuld mennesker med forskel-
lige egenskaber.

Nogle med flair for 
økonomi, andre 
med forstand på 
bygninger, nogle 
tredje der brænder 
for at fylde bygnin-
gerne med indhold 
og så videre. Vi har 
et valg og vi kan 
vælge.

Anderledes var det, 
dengang Kong Da-
vid blev udvalgt. Gud havde sendt 
profeten Samuel til en lille flække 
for at salve en konge.

Isaj skulle vise sine sønner frem og 
Gud ville udpege, hvem af dem Sa-
muel skulle salve.

Flotte, prægtige unge mænd trådte 
frem. Men de blev alle afvist. Be-
skeden fra Gud var, at mennesker 
ser på det ydre, Gud ser på hjertet.

Til sidst må Isaj hente sin yngste 
søn, som passede får. Det var ham, 

som var rødmosset og så godt ud. 
David havde syv ældre brødre, så 
udtrykket skal måske forstås om 
hans ungdommelighed. For Gud 
ser på det indre.

Det gælder også os. Når Gud har 
udvalgt os til frelse, så er det ikke 
fordi, vi har en masse vi kan vise 
frem eller prale af. Her er ingen 
præstationer eller medaljer, der be-
rettiger til en plads hos Gud. Nej, 

Gud ser på hjertet. 
Tror vi på Jesus og 
det han har gjort for 
os, så er det fuldt ud 
tilstrækkeligt.

Når Gud udvælger 
os til en opgave, om 
det så er til arbejdet 
i et menighedsråd, 
hjælp i kirken eller 
på anden måde at 
være en brik i Guds 
Riges store puslespil, 

da ser han også kun på, om hjertet 
er retvendt. I Jer. 17,10 beskrives, 
hvordan Gud: »udforsker hjertet 
og ransager nyrerne«.

Gud kender os til det inderste. 
Med alt hvad godt og skidt vi rum-
mer i os. Alligevel ønsker han at 
have noget med os at gøre.

Gud kalder os. Til at tro på ham og 
til at tjene ham.  

Simon Møller Olesen, 
sognepræst
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Han var rødmosset, og desuden havde 
han kønne øjne og så godt ud
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G U D S T J E N E S T E R

DAG KIRKEÅRET FASTER KIRKE BORRIS KIRKE TEKST
SEPTEMBER
 6. 13. s. e. trinitatis 9.00 Fælles gudstjeneste i Faster - Martin Jensen Matt 20,20-28

13. 14. s. e. trinitatis 10.30  Høstgudstjeneste  
og kirkefrokost

9.00 Joh 5,1-15

20. 15. s. e. trinitatis  9.00 10.30 Høstgudstjeneste Luk 10,38-42

27. 16. s. e. trinitatis 10.30 Fælles gudstjeneste i Faster Joh 11,19-45

OKTOBER
 4. 17. s. e. trinitatis  9.00 10.30 Mark 2,14-22

11. 18. s. e. trinitatis 10.30  9.00 Joh 15,1-11

18. 19. s. e. trinitatis 9.00 Fælles gudstjeneste i Borris - Torill Kristensen Joh 1,35-51

25. 20. s. e. trinitatis 16.30   Spaghettigudstjeneste 
og dåbsjubilarer

10.30 Dåbsjubilarer Matt 21,28-44

NOVEMBER
 1. Alle Helgens dag  9.00 10.30 Matt 5,13-16

 8. 22. s. e. trinitatis 9.00 Fælles gudstjeneste i Borris - Martin Jensen Matt 28,1-14

15. 23. s. e. trinitatis 10.30  9.00 Mark 12,38-44

22. Sidste s. i kirkeåret 10.30 17.00 Spaghettigudstjeneste Matt 11,25-30

29. 1. s. i advent 16.00 Juletræstænding 10.30 Matt 21,1-9
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DEADLINE: Materiale til næste nummer af kirkebladet sendes til 
kkfaster@outlook.dk senest 21. oktober 2020

KOLLEKT
I efterårets måneder, fra den 6. september 
og til den 22. november, vil vi i kirken sam-
le ind til Promissio. 
Promissio arbejder i Etiopien og Liberia, 
for at mennesker må få et livsforvandlende 
møde med Jesus Kristus. Arbejdet gøres 
med hjerte, mund og hænder.
Der er mulighed for at støtte arbejdet ved 
gudstjenesten, både ved lægge en skilling i 
kirkebøssen og ved at give på MobilePay.
Tak for en god gave til dette arbejde.
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BØRNEKIRKE
Børnekirken starter op igen!

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!!!



Håb og visioner for kirkens fremtid

Septembers himmel er så blå,
dens skyer lyser hvide,
og lydt vi hører lærken slå
som før ved forårstide.
Den unge rug af mulden gror
med grønne lyse klinger,
men storken længst af lande fór
med sol på sine vinger.

En fantastisk sang, om høsten der 
er ved at være i hus, sensomme-
rens farvepragt, de modne æbler 
på træerne og georginerne som 
spraglet står i vores haver. Sam-
tidigt kan vemodet gribe én ved 
tanken om, at sommeren går på 
hæld og at efteråret venter.

Fik vi høstet, det vi håbede på i 
marken, i vores haver og kirke-
ligt? Når jeg tænker på de 12 år 
jeg har været med i menighedsrå-
det, er der sket meget, men der er 
også elementer, der ikke gik som 
vi/jeg håbede på.

Alle de ydre ting, såsom reno-
vering af kirkerummet, ny præ-
stebolig og nyt kirkehus er gode 
ting, men de kan på ingen måde 
hamle op med de aktiviteter kir-
ken medvirker ved.

Hvad skal vi f.eks. med kirkehu-
set, hvis ikke vi har noget at fylde 
det ud med, så som ældrecafe, 
kirkekaffe, børnekirke, konfir-

mander, møder og foredragsaft-
ner - bare for at nævne noget af 
det, huset bruges til.

Vi er et lille sogn, og ser vi på an-
tallet af medlemmer af folkekir-
ken, er det ikke stigende.

Så vil vi stadig have en aktiv og le-
vende kirke, skal vi alle byde ind 
med, hvad vi evner.

Tidligere biskop Karsten Nissen 
udtalte engang, hvor emnet var 
folkekirkens fremtid, at der kun 
er os selv at takke, hvis den dør!

Ingen anden tro kan tage over i 
Danmark, hvis vi er bevidste om, 
at kristentroen skal formidles, le-
ves og fylde i vores hverdag. Jeg 
er fuldstændig enig med ham - og 
det begynder ved mig selv!

Derfor har jeg også en tro på, at 
vi kan stille et nyt og godt me-
nighedsråd, som repræsenterer 
hele sognet. Det er et spænden-
de arbejde, der venter, og der er 

mange, der gerne vil støtte op om 
det kirkelige arbejde. Så glæd jer - 
I, der får muligheden for at være 
med i menighedsrådet.

Budgettet for 2021 er lagt, spa-
rekniven har taget lidt, men ikke 
noget, der gør ondt.

Covid-19 har bevirket, at alle me-
nighedsråd i provstiet blev bedt 
om at finde besparelser, så det 
store budget kan holde.

Der er et godt og samarbejdsvil-
ligt personale, ingen store opga-
ver der venter, og et sogn fyldt af 
hjælpsomme hænder.

Noget af det, som jeg personligt 
håber det nye menighedsråd vil 
tage aktivt del i, er, at få familier 
og ungdommen bedre inddraget 
i gudstjenesten. Skabe en flot bu-
ket af gamle og nye traditioner, 
hvor der er plads til alle. Men det 
betyder også, at vi alle skal give os 
lidt. En dag skal det gerne være 
vores børn og børnebørn, der fyl-
der kirkebænkene, og vi skal vise 
dem vejen.

Hav et godt efterår. Vi ses, forhå-
bentlig, til mange gode arrange-
menter der venter.

Margit T. Kristensen
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En dag skal det gerne 
være vores børn og 

børnebørn, der fylder 
kirkebænkene.
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Menighedsrådsvalg

55

Tirsdag d. 15. september skal vi 
have valgt et nyt menighedsråd for 
de kommende fire år.

Hvis du gerne vil være med til at 
værne om vores fælles lokale kirke 
og skabe rum for forkyndelse og 
gode aktiviteter, skal du måske 
tænke over, om det kunne være 
noget for dig at sidde i menigheds-
rådet.

Måske kender du en, du vil opfor-
dre til at gå ind i arbejdet.

Brug din stemme og få indflydelse 
på valget til det nye menighedsråd 
ved at møde op tirsdag den 15. 
september kl. 19.00 i Kirkehuset.

Jeg har siddet i menighedsrådet de 
sidste otte år og har følt det både 
berigende og lærerigt. Det har også 
givet mig en stor ejerskabsfølelse 
overfor kirken.

Det er dejligt at være med til at 
skabe de ydre rammer for vores 
kirke, og jeg synes faktisk, vi har 

været gode til at forny os og er 
kommet med mange gode tiltag 
inden for kirke og kirkeliv.

Vi har holdt ca. 10 menigheds-
rådsmøder om året, og vi har vir-
kelig formået at arbejde sammen 
om de mange og spændende opga-
ver, vi har haft.

Jeg vil gerne sige en stor TAK til 
alle i menighedsrådet for et dejligt 
samarbejde.

Conny Bøndergaard

Som korn fra mange marker

Traditionen tro skifter vi nadver-
salme første søndag i advent.

Det næste års tid skal vi synge nr. 
477 i salmebogen »Som korn fra 
mange marker«. Salmen er inspire-
ret af en oldkirkelig nadverbøn fra 
omkring år 100.

Med beskrivelsen af de mange 
marker og dråber saft, betones 
mangfoldigheden i den kristne 
kirke. Kirken er spredt ud over 
verden og i forskellige kirker, som 
vi også kender fra eksempelvis den 
ortodokse og den katolske kirke.

Men ligesom kornet forenes i brø-
det og druernes saft i vinen, sådan 
sker der en forening i nadveren.

I salmen synger vi »lad kirken sam-
les«. Det er ikke bøn om, at vores 

forskellige kirkeskel må blive fjer-
net og vi skal samles i én enheds-
kirke.

Ligesom en søskendeflok kan være 
nok så forskellig, men dog have de 
samme forældre, sådan er det med 
kirken.

Salmen udtrykker en bøn om at 
vi samles - i troen på Gud. At det 
som forener os, må have sit cen-
trum hos Gud.

Som druerne bliver forenet i vinen 
og kornene i brødet, sådan bliver 
vi i nadveren forenet med Jesus 
selv. Han kommer selv til os i nad-
veren. Gennem brødet og vinen 
rækker han os sig selv. Når vi spiser 
deraf, forenes vi med ham.

Som korn fra mange marker,
ud over jorden lagt,
i dette brød på bordet
til ét blev sammenbagt,
lad også kirken samles,
o Gud, fra hvert et sted,
så vi til ét kan blive
i Himmerigets fred!

Fra tunge drueklaser
blev mange dråber saft
forenet her i vinen,
der rummer Herrens kraft.
Lad sådan kirken samles
fra hvert et land på jord
og blive Guds familie
ved Himmerigets bord!



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

   9/9   Kl. 19.30 Fællesmøde med LM  
v/ Kurt Nielsen, Holstebro

 16/9   Fødselsdagsfest fælles med Borris i Astrup  
v/ Jens Medom Madsen

  2/10   Høstfest v/ Helmer Olesen, Tarm  
(MAF i Danmark)

  6/10  Oktobermøde i Ringkøbing Kirke kl. 19.00
  8/10   Kl. 19.30 Oktobermøde i Astrup  

v/ Simon Møller Olesen
21/10  Bibelkreds 2 hos Susanne og Kjeld
23/10   I Borris Familieaften  

v/ Lissen Margaard Bendix Jensen, Århus
24/10  Kl. 15.00 Rengøring af Forsamlingshuset
25/10  Samfundsdag på Faster Skole
  Kl. 9.30 Bibeltime v/ Simon Møller Olesen
UGE 44 Halmøder i Skjern
27/10  Kl. 19.30 Møde v/ Christian Rasmussen (KFS)
28/10  Kl. 10.00 Møde v/ Johannes Esmarch
  Kl. 19.30 Møde v/ Christian Rasmussen (KFS)
29/10  Kl. 10.00 Møde v/ Johannes Esmarch
  Kl. 17.30 Fællesspisning
  Kl. 19.30 Møde v/ Jim Progner
30/10  Kl. 10.00 Møde v/ Hans Ole Bækgård
  Kl. 19.30 Møde v/ Hans Ole Bækgård

 4/11   I Borris Fællesbibeltime  
v Frank Boel Fyhn, Grindsted

 18/11   I Borris Fællesbibeltime  
v Frank Boel Fyhn, Grindsted

 25/11  Bibelkreds 2 hos Jonna og Jørgen
 27/11  Fredag i Borris Juleskrål v/ Henriette Lauridsen

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.
  
 4/9  Virksomhedsbesøg

 2/10  Kl. 19.00 IMs Høstfest
 23/10  Kl. 19.00 Familieaften i Borris

 6/11  Aktiviteter i Hallen

KFUM og KFUK voksenarbejdet i Distrikt Skjern

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

 8/9   »Bibelcafé for afviste asylansøgere  
på Kærshovedgård« v/ diakon Kurt Frost, Bording.  
Sted: Spjald Missionshus, Hovedgaden 18, Spjald

 6/10   »Ti år for de Hellige, ti år for de Rige  
og ti år for de Fattige«  
v/ korshærspræst Morten Aagaard, Århus.  
Sted: Borris Missionshus, Storegade 22, Borris

 3/11   »Fædre og Sønner i Bibelen«  
v/ sognepræst Lisbeth Holm Filtenborg, Lemvig.  
Sted: Hanning Missionshus, Tinagervej 16, Hanning

 7/11    Lørdag Voksenstævne på Hardsyssel Efterskole,
  Hardsysselvej 2, 7600 Struer

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.

Deadline til aktivitetskalender i næste nr.:  

16. oktober 2020

Birgitte Jørgensen,  Stensbovej 14, Astrup

birgitte78joergensen@hotmail.com  

Tlf. 24 43 24 22
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Luthersk Mission

Kontaktperson: Orla Pedersen tlf. 61 68 79 33
Mødested og tid: Astrup Forsamlingshus
kl. 19.30 hvor intet er anført.
 
 2/9  Møde v/ Julie og Emil Solgård
 9/9  Fællesmøde med IM v/ Kurt Nielsen, Holstebro
 16/9  Samtalekreds
 21-24/9  EXODUS møder i Tarm
 25/9  Høstfest v/ Preben Skov
 30/9  Bibelkreds

 2-4/10  Bibelkursus i Sædding v/ Dan Hessellund
 7/10  Møde v/ Bjarke Nørholm Pihl
 14/10  Samtalekreds
 21/10  Møde v/ Torben Skov Jensen
 28/10  Bibelkreds

 4/11  Samtalekreds
 11/11  Møde v/ Nikolaj Pedersen
 18/11  Bibelkreds
 27/11  Adventsfest

Sædding-Astrup LMU

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

 1/9   Bibeltime v/ Jakob Rahbæk,  
hos Anette og Ole Hauge, Lærkevænget 15

 8/9  WestSide Praise Solgården
 15/9   Studie hos Karen Marie og Jens Kragh,  

Arnborgvej 6
 22/9  Exodusmøde på Solgården
 29/9  Indsamlingsaften i Astrup Missionshus

 6/10   Bibeltime v/ Andreas Ipsen,  
hos Birgitte og Kennet Christensen, Pilevænget 2

 13/10  Efterårsferie
 20/10  Alternativ aften i Sædding Missionshus
 27/10  Studie hos Inga og Henrik Kjærgaard, Højevej 23

 3/11  Bibeltime v/ taler fra DBI
 10/11  Fællesmøde LM Sædding
 17/11  Studie hos Anni og Orla Pedersen, Videbækvej 22
 24/11  WestSide Praise Sædding

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
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Siden sidst, er Danmark heldigvis blevet åbnet 
mere og mere op og jeg forventer også, at vi er
meget tæt på en normal tilstand, når dette kirke-
blad udkommer.
På sidste menighedsrådsmøde havde vi en snak 
om, at det er vigtigt at få synliggjort, at vores ar-
bejde på kirkegården også består i at snakke med 
jer, der kommer som pårørende og besøgende på 
vores kirkegård.
Jeg tror, at vi er mange, som er blevet opdraget 
med, at man ikke »tøger« folk, som arbejder!
Men det må man faktisk godt gøre på kirkegår-
den. Mange menighedsråd har øje for, at det 
også er en vigtig del af vores arbejde og sætter 
tid af til det.
Derfor kan I roligt komme til os, når I ser os 
på kirkegården. Vi vil gerne lægge øre til, hvad 
I måtte have på hjerte. Det er et uforpligtende 
tilbud, forstået på den måde, at det selvfølgelig 
ikke er noget I »skal«, men hermed en opfor-
dring til også ind imellem at bruge os til dette.
Ude på kirkegården er vi gået i gang med at 
ændre det nordøstlige hjørne, så det får et mere 
parklignende udseende. Vi fjerner grus på gan-
gen og alle de tomme gravsteder.
De hække, som ikke omkranser et gravsted, bli-
ver også fjernet og derefter bliver der sået græs.
Et spændende projekt, som vi længe har glædet 
os til.
Derefter er det tid til at forberede grandæknin-
gen. Hvis du har et gravsted, hvor der ingen af-
tale ligger i forvejen, men som du gerne vil have 
pyntet, så giv mig besked senest i uge 41, så kan 
vi nå at få det med.
I ønskes alle et smukt efterår.

Lone
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Den salme holder jeg af
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»Det dufter lysegrønt af græs« 
Nr. 725 i salmebogen.

En populær svensk sommersalme,  
med tekst af Carl David af Wirsén  
og melodi af Waldemar Åhlén.  
Oversat til dansk  
af Johannes Johansen.

Ruth Gosvig fortæller: »Det dufter 
lysegrønt af græs« er én af mine ynd-
lingssalmer. Her beskrives så godt 
naturen og fuglesangen, der priser 
Guds store skaberværk. Smådyrene 
i jorden og lærken der minder os 
om, at våren er på vej. - Blomster-
floret vi må glædes over, men som 
også har sin tid og ender som vis-
sentørt hø.

»Alt kød må dø, hver blomst blir hø 
…«

Som mennesker har vi også vores 
tid. Godt vi har Guds nåde og det 
evige liv at se frem til.

- Salmen slutter opmuntrende og 
forventningsfuldt med ordene:

Kom, Jesus snart,
og gør det klart:
den morgenstund, du kommer,
da gryr en evig sommer.

Ruth Gosvig

»Lover Herren! han er nær«
Nr. 404 i salmebogen.

Tekst af B.S Ingemann, 
melodi af Johann Rudolph Ahle.

Lover Herren! han er nær,
når vi sjunge, når vi bede;
samles i hans navn vi her,
er han midt blandt os til stede.
Pris ham, gamle, pris ham, unge!
Pris hans navn, hver barnetunge!

Herre, vær os evig nær!
Vær os nær, når sol oprinder,
og når sol og stjerneskær
i den dybe nat forsvinder!
Lad din Ånd ej fra os vige,
til vi ser dig i dit rige!

B.S. Ingemann 1822.

Jeg er blevet bedt om, at give udtryk 
her i kirkebladet for, hvilken sang 
eller salme, jeg synes bedst om - Det 
er ikke så ligetil.

Jeg har nok aldrig været god til at 
sige, hvad der var min livret, og 
hvad der ikke var det. Fordi, hvis nu 
nogen ville glæde mig, fik jeg dét, 
jeg godt kunne lide, alt for tit! Eller 
hvis det modsatte var tilfældet, fik 
jeg det måske aldrig. Begge tilfælde 
ville være lige dårlige.

Når nu det drejer sig om en sang/
salme jeg synes bedst om, forholder 
det sig noget anderledes, da der jo 
ikke er så stor fare for at jeg bliver 
»overfodret« med netop den sang/
salme jeg foretrækker.

Jeg er fra den tid, hvor vi sang mor-
gensang i skolen. I de første 2-3 år af 
min skoletid, sang vi hver morgen 
»Lover Herren! han er nær«. Jeg var 
virkelig træt af denne salme, på det 
tidspunkt, men i dag er det faktisk, 
en af de salmer, jeg holder rigtig me-
get af.

Johannes Henriksen

I vores danske salmebog findes der mange fantastiske salmer, der passer til hver en livssituation.
Salmer der udtrykker dét, som vi sommetider selv har svært ved at sætte ord på.
Når vi synger dem, kan vi opleve, hvordan de ind imellem giver os nyt håb, en opmuntring eller sætter en 
følelse fri i os, som vi gik og gemte på.
Selvom vi måske har sunget en salme mange gange, kan den stadig overraske os med nye betydninger eller 
ord og vendinger vi pludselig får øje på, som taler særligt til os, dér hvor vi er i livet, netop nu.
To af de trofaste deltagere ved vores ældrecafé, Ruth Gosvig og Johannes Henriksen, har sagt ja til at sætte 
nogle ord på en salme, som de holder særligt af.
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I vor lade, på vor lo, der har vi nu Guds gaver

99

Høstoffer - Faster - 2020
  Folkekirkens Nødhjælp
  Danmission
  KFUK’s sociale arbejde
  Værestedet i Skjern
  Mission Afrika
  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.  
   

De færreste yngre mennesker ved, 
hvad en lo er. Ordbogen fortæller, 
det kan være en lade eller det rum, 
hvor kornet tærskes og redskaber 
opbevares.

Ordene af Grundtvig om lo og lade, 
hentyder til det sted, hvor høsten 
opbevares. Og så er det, at han siger, 
det er Guds gaver!

De fleste af os ved godt, vi ikke af 
os selv kan få noget til at gro - hver-
ken på marken eller i køkkenhaven. 
Vand, sol og varme skal der til. Dy-
best set, er det Gud som giver det. 
Ligesom han giver arbejde, velstand 
og godt helbred. Alt er af Guds gode 
skaberhånd.

Når vi samles til høstgudstjeneste, 
så er det for at takke. Både for det 
fra mark og have, men ogsåalt det 
andet, som Gud giver.

En måde at lade takken blive kon-
kret på, det er ved at give af vores 
mere til dem, som har mindre.

Det kan vi gøre ved at støtte forskel-
lige diakonale og missionale formål. 
På siden her ses listen over dem, 
som det er muligt at støtte i år. 

Tak for en god gave.
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Siden sidst

Ca. 65 mennesker  
deltog i friluftsgudstjenesten 

d. 14. juni.

Dejligt, at vi kunne holde 
traditionen i hævd, på trods 

af den aflyste sogneuge.

Det sker

BABYSALMESANG
Vi har netop startet et nyt hold babysalme-
sang op i Borris Kirke. 
Du kan sagtens stadig nå at springe på holdet 
- vi mødes hver torsdag kl. 10.00 i kirken 
(undtaget d. 27/8, hvor der ingen babysal-
mesang er).

Efter sang i kirken er der en kop kaffe og tid 
til lidt snak og hygge.
Denne sæson slutter torsdag d. 8. oktober.

HØST GUDSTJENESTE
Søndag den 13. september kl. 10.30, er 
der høstgudstjeneste!
Efter gudstjenesten er der kirkefrokost i 
kirkehuset. Vel mødt!

ÆLDRECAFÉ
Traditionen tro fortsætter ældrecafeen i efteråret. 
Alle er hjertelig velkomne!
Vi mødes i kirkehuset kl. 9.30-11.30, de følgen-
de datoer: 12. august - 26. august - 9. septem-
ber - 23. september - 7. oktober - 21. oktober 
- 4. november  og 18. november.

10
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Det sker

KONCERT MED JETTE TORP
AKKOMPAGNERET AF CARL ULRIK MUNK ANDERSEN

Fredag den 23. oktober i Faster Kirke

Vi starter med fællesspisning i Faster Forsamlingshus kl. 18.00, 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 1. 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 ud-
solgt vil der være mulighed for at købe de resterende billetter ved Astrup købmands-
handel

Arrangører: Menighedsrådet, Forsamlingshuset og Aktiv Faster

SPAGHETTI-
GUDSTJENESTE  

OG DÅBSJUBILÆUM
Søndag den 25. oktober kl. 16.30 fejrer 
vi efterårets spaghettigudstjeneste. Her vil 
gudstjenesten være særligt rettet mod bør-
nefamilier i både sang, forkyndelse og med 
kreative aktiviteter. Ved gudstjenesten vil vi 
også fejre vores 5-års dåbsjubilarer.

ALLEHELGEN-
GUDSTJENESTE

Ved gudstjenesten søndag den 1. november 
kl. 9.00, mindes vi dem i vores sogn, som er 
gået bort og dem som er blevet stedt til hvile 
på vor kirkegård.

FOREDRAG OM 
GENFORENINGEN

Tirsdag den 17. november kl. 19.00-21.00 
i kirkehuset, har Jes Nissen fra Borris lovet at 
fortælle om genforeningen.
Jes er opvokset i det Sønderjyske og har 
igennem barndom og ungdom levet med 
fortællingen og den indvirkning det havde 
på hverdagen. Jes er en meget levende for-
tæller, som vi kan glæde os til at høre.
Oprindeligt var der, fra Stiftets side, plan-
lagt mange gode arrangementer i forbindelse 
med 100-års jubilæet. De blev, som bekendt, 
aflyst pga. covid-19.
Fjernsynet har vist nogle gode udsendelser 
om genforeningen, som nu bliver krydret 
med fortællinger af Jes.
Velkommen til alle!

 
 

Hilsen menighedsrådet
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JULETRÆSTÆNDING
Søndag den 29. november kl. 16.00  

i Faster Kirke
Efter juletræstænding er der spisning i for-
samlingshuset.
Sæt kryds i kalenderen allerede nu, det bli-
ver en hyggelig dag, med god mad og godt 
selskab.
- Mere om arrangementet i næste kirkeblad.

DE NI LÆSNINGER 
- ÅRETS JULEKONCERT

Onsdag den 2. december kl. 19.00  
i Borris Kirke

De ni læsninger er en 140 år gammel engelsk 
tradition, der hører juletiden til. Gennem 9 læsninger, der spænder fra ska-
belse og syndefald over forventningen om frelserens komme til Jesu fødsel, 
føres vi ind i julens dybe glæde.
I år får vi besøg af Bibelenlive som med Klaus Laursen vil recitere teksterne. 
Klaus har lært teksterne udenad, så helt bogstaveligt fremføres teksterne. 
Mellem de forskellige recitationer, vil der være musik og fællessang.

INTERNATIONAL  
JULEGUDSTJENESTE

Fredag den 4. december kl. 17.00  
i Borris Kirke

Ligesom de tidligere år, så fejrer vi igen i 
år international julegudstjeneste. Det er en 
klassisk dansk julegudstjeneste, men på en-
gelsk.
Juleevangeliet vil blive læst på forskellige 
sprog. Danske som udenlandske er velkom-
ne til at være med. Det er en god måde at 
komme hinanden ved på og ønske en glæ-
delig jul.
Efterfølgende vil der være gløgg, æbleskiver, 
julebag og syng-sammen i Borris Hallen.
Vel mødt!

KONFIRMANDER 
Bagerst fra venstre: Mads Korsholm Kjær, 
Kenneth Nedergaard Wilsøe, Jens Frøjk 
Bilberg, Christian Sønderby Simmelkjær 
og Frederik Ladekjær Christensen (konfir-
meret i Borris 13/6)
Fra venstre: Laura Engberg Broch, Emma 
Guldbrandt Toft, Samantha Clara Peder-
sen, Cecilia Fomsgård Sørensen
Derudover blev Lisa Bæk Christensen 
konfirmeret i Borris 13/6.


