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Vinstokken, grenene og glæden
Jeg er vintræet, I er grenene. Den, 
der bliver i mig, og jeg i ham, han 
bærer megen frugt; for skilt fra 
mig kan I slet intet gøre. (Joh 15)

Der står i ritualet for barnedåb: ” bar-
net må blive i Kristus, ligesom det nu 
ved dåben er indpodet i ham. ” Indpo-
det. Det ord bruger man ikke så tit. 
Vi kender det nok mest fra æbletræer, 
hvor man kan pode en kvist på en 
stamme, og med lidt held få kvisten til 
at gro på stammen, så kvisten bærer 
den frugt man ønsker, mens den får 
næring gennem stammen. 

Indpodet i Kristus - det er barnet 
blevet ved dåben. Det er vi alle ved 
dåben. Det billede bliver uddybet i 
dagens historie, når Jesus bruger bil-
ledet om sig selv, at han er vinstok-
ken, og vi er grenene. Sådan bliver vi 
podet på ham, som små grene, når vi 
bliver døbt. Så vi er fastgjort til ham. 
Sådan hænger vi sammen med ham, 
før vi selv ved af det. Sådan drager vi 
næring af ham, af hans kærlighed, for 
han er stammen.

Og han fortsætter billedsproget: ”Skilt 
fra mig kan I slet intet gøre. ” Sådan 
siger Jesus, og det er jo sandt, når vi 
taler om træer: en kvist kan ikke leve 
uden stammen. Det lyder jo smukt, 
men hvad så med os mennesker? Er 
det virkelig rigtigt? Kan vi ikke leve 
uden Jesus, kan vi intet gøre uden 
ham? Jeg tror ikke, han har ret her. 
Der er jo mange mennesker der lever 
aldeles uden tro, og de lever såmænd 

fint nok uden. De vil ikke være enige 
i Jesus’ ord. Kan man ikke gøre det 
godt i livet, være ordentlig og næste-
kærlig helt uden at blande Gud og Je-
sus ind i det? Jo, det tror jeg faktisk. 
Og det vil mange uden tro også sige.  
Man kan da sagtens udrette en masse 
uden tro, uden Gud.

Hvad er det så, troen kan? Jesus ta-
ler om glæden.  Jeres glæde skal blive 
fuldkommen, siger han. Men hvordan 
finder vi glæden? Ja, måske er det så-
dan, at vi ikke finder glæden, når vi 
jagter den, men at glæden finder os.
Mange har i tidens løb jagtet glæden 
eller lykken – uden at finde den. En af 
dem er Lykke-Per.

For tiden går den i biograferne, Lyk-
ke-Per, en ny stor film, en filmatise-
ring af Henrik Pontoppidans roman 
fra begyndelsen af sidste århundrede. 
I bogen, der foregår i slutningen af 
1800-tallet, følger vi Lykke-Per. En 
ung mand, beslutsom, ærgerrig og 
viljestærk, som vil noget med sit liv – 
han er ingeniør og har store planer om 
at omskabe Danmarks landskab med 
driftige kanaler fra by til by. Udnytte 
vandet og vindkraften. Samtidig er 
han også præstesøn fra Randers, og 
han kæmper af al magt for at gøre op 
med sin opvækst, for at udslette sin 
fortid. Han vil være en anden. For han 
hader og foragter den kristendom, der 
har præget hans familie i generatio-
ner og har sat sit tunge præg på hans 
barndom og opvækst. Og nu er det 
blevet hans livsmål at drive kristen-
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dommen ud, ikke alene af sig selv, 
men af hele landet. Han vil omskabe 
Danmark, så videnskab og fornuften 
regerer. 

For ham er den blodfattige, resigne-
rende og livsforsagende kristendom 
indgrebet af alt, hvad der er galt med 
tidens mennesker. Denne tro fratager 
folk deres livskraft, energi og virke-
trang, fordi den luller folk ind i en sa-
lig døs, og får dem til at længes efter 
det hinsidige og dermed også ringe-
agte denne verdens glæder.

Lykke-Per er stik modsat det, som Je-
sus påstår:  at vi intet kan gøre uden 
Jesus. Tværtimod mener Per netop, 
at befriet fra troen på Gud har han 
mægtige kræfter. Han vil skabe sig 
selv og skabe sit eget liv. 

Men som historien skrider frem, ser 
vi, at han tøver, når det gælder. Og 
han kan alligevel ikke frigøre sig fra 
barndomshjemmets arv. Han får ikke 
udrettet så meget, drømmene bliver 
ikke til virkelighed. Og det er som om 
han aldrig finder fred, aldrig finder 
sjælefred. Fordi han har så store for-
ventninger til sig selv og sit liv, som 
ikke bliver indfriet. Og hvad er han så 
når det kommer til stykket – uden de 
store præstationer? Så er han jo bare 
et simpelt menneske. Ikke det ideal-
menneske, han ville skabe ud af sig 
selv, men blot det menneske han er 
skabt som.

Og kan han finde fred i at være, den 
han er? Nej - med al sin jagt efter 
lykken og sin forsagelse af troen, så 
er det netop den ting, han ikke kan 
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finde: Sjælefred. Fordi han ikke vil ac-
ceptere at være den han er.

Og det er måske netop det som troen 
kan give os: Sjælefred. At hvile i at 
være den man er. Jesus kan give os 
den sjælefred, som mange higer efter. 
For vi er som grene podet på ham, fast-
gjorte i hans kærlighed. Det blev vi al-
lerede ved dåben. Og det er vi uanset 
vores præstationer. Vi skal ikke gøre 
os fortjent til at blive elsket. Det er vi 
allerede. Og vi skal ikke skabe os selv 
og skabe vores liv- for det er allerede 
givet os og velsignet af Gud.

For den der holder fast i Jesus og i 
troen på ham, da bliver gerningerne, 
præstationen, arbejdet ikke målet i 
sig selv. Som det var for Lykke-Per. Vi 
skal ikke arbejde, leve og elske, for at 
blive Guds børn – vi arbejder, lever og 
elsker, fordi vi er Guds børn. 

Forskellen er alt. Vores liv står og fal-
der ikke med, om alle vores drømme 
bliver til virkelighed, om vi når alle 
vores mål, om vi kan sætte streg un-
der facit og sige: Så meget fik jeg ud 
af mit liv. Nej, det behøver vi ikke, når 
vi bliver i Jesus.  For han har velsig-
net det alt sammen, hele livet. Han 
har tilgivet det alt sammen, alle vores 
overtrædelser, han har gjort os rene. 
I er allerede rene, siger han til os. Så 
han bekymrer sig ikke om, hvad der 
står på vores livs bundlinje. Og det 
skal vi heller ikke. 

Det er glæden ved troen. Som salme-
digteren siger det: 

Glæden er den, at vi ikke skal spørge, 
hvad der i grunden kom ud af vort liv.  
(DDS 368)

Så enkelt kan det siges. Det er tro-
ens glæde – at dit liv som det er, som 
det var, som det blev – at dit liv blev 
accepteret og velsignet af Gud, fordi 
du engang ved dåben blev podet til 
Kristus og du holdt fast i hans kær-
lighed.  

             /ASN
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SIDEN SIDST: 

Fjelsø:
Viet i Fjelsø kirke:
8. september 2018:
Marc Frank Pedersen og 
Pallavi Bhattacharya

Begravede fra 
Fjelsø Kirke:
10. august 2018:
Anna Stefansen
3. oktober 2018:
Aase Vinther
6. oktober 2018:
Jytte Anny Laursen

Gedsted:
Begravede fra 
Gedsted Kirke:
16. august 2018:
Henning Lundsgaard
13. september 2018:
Jens Kristian Simonsen
14. september 2018:
Karl Viggo Antonsen
21. september 2018:
Gudrun Anna Pedersen
5. oktober 2018:
Torben Hansen
9. oktober 2018: 
Svend Peter Sørensen 

Døbte i Gedsted Kirke:
2. september 2018:
Matilde Hilding Thygesen
Laurits Kongsgaard Vinkel 
Lundsgaard
7. oktober 2018:
Johanne Ditlev Nilsson
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KOMMENDE ARRANGEMENTER: 

Sangaften 
i Fjelsø Kirke   
Onsdag d. 14 november kl. 19.
Denne gang er det vores mange-
årige graver, Arne Mogensen, der 
kommer og vælger sangene. Det 
bliver en god blanding af efter-
årets sange og salmer. Midtvejs 
får vi en kop kaffe. Kom og vær 
med til en hyggelig aften. Julekoncert 

i Fjelsø Kirke    
Torsdag d. 29. november kl. 18.30.
De tre sangerinder Christine Guildal 
Jensen, Mette Korsgaard Djernes og 
Marie Egedal Christensen kommer 
og sætter julestemningen i gang med 
en koncert i Fjelsø Kirke. De er alle 
tre uddannede fra Syddansk musik-
konservatorium. Koncerten bliver en 
blanding af gamle danske julesalmer, 
sange og Christmas Carols. Koncerten 
er gratis.
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KOMMENDE ARRANGEMENTER: 

Julekoncert 
i Gedsted Kirke    
Tirsdag 4. december 
kl. 19.30
Cæcilia-koret med 35 san-
gere har base i Århus. De 
kommer og giver en flot og 
stemningsfuld julekoncert 
med julens salmer og san-
ge i Gedsted Kirke. Koret 
ledes af Michael Deltchev. 
Koncerten er gratis.

Familiegudstjeneste 
i Fjelsø Kirke   
Søndag d. 9. december kl. 14. 
Alle er velkomne til en kort fami-
liegudstjeneste i børnehøjde med 
et par kendte julesalmer og en 
fortælling for børn. Efter gudstje-
nesten er der kaffebord og Lucia-
optog i forsamlingshuset.

Nytårsaften
i Gedsted Kirke    
Mandag d. 31. december
kl. 15.00. 
Afslutningen på det gamle år 
markerer vi hvert år med en kort, 
festlig gudstjeneste med et musik-
indslag. Efter gudstjenesten skå-
ler vi i boblende vin og ønsker hin-
anden godt nytår. 
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Gudstjeneste på 
Plejecenter Søndervang

i Gedsted
Alle gudstjenester er kl. 14.30

Den 27. november, 
18. december, 29. januar

og 26. februar.

KOMMENDE ARRANGEMENTER: 

Kyndelmisse 
i Fjelsø Kirke
– og foredrag om kirkegården.  
Torsdag d. 7. februar kl. 19.
Kyndelmisse er en gammel lysfest 
og markeringen af vinterens kol-
deste tid. 
Vi mødes til gudstjeneste i Fjelsø 
kirke kl. 19, og efterfølgende er 
der foredrag og kaffebord i for-
samlingshuset. 
I år har vi inviteret kirkegårds-ar-
kitekt Ole Kjær, der fortæller om 
hvordan danskernes forhold til 
kirkegårde ændrer sig markant i 
disse år, og hvad vi kan gøre ved 
det. Han fortæller også om Fjelsø 
kirkegård, der også kommer til at 
forandre sig.
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KOMMENDE ARRANGEMENTER: 

Onsdag d. 23 januar kl. 19.30.

Jens Smærup Sørensen:  
Feriebørn.   
Smærup Sørensen (f. 1946) er især 
kendt for sin populære roman Mærke-
dage fra 2007. I sin nye bog Feriebørn 
følger vi Arne fra Skalborg, der lever 
en omskiftelig 
tilværelse som 
bonde, brugt-
vognsforhand-
ler – og præst. 
En fortælling 
om et Danmark 
i forandring, en 
fortælling om 
skæbne, om 
at finde ud af, 
hvem man er.

Litteraturkredsen i Gedsted 
I vinterens mørke er det tid til at læse bøger. 
I vinteren 2019 står disse to på programmet:

Onsdag d. 20 marts kl. 19.30.

Hans Otto Jørgensen:  
Helt og heltinde.   
Jørgensen (f. 1954) skildrer i sin lille 
bog fra 2001 et ungt par, Ejnar og Ida, 
der lever i Nordjylland i 1930’erne og 
40’erne. Deres liv bliver hårdt med 
meget arbejde 
og en stille 
lykke. En kær-
lighedsroman, 
der beskriver 
et par stille ek-
sistenser. 
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NAVNE OG ADRESSER: 

Mandag er præstens fridag.
Så vidt det er muligt bedes dette respekteret.

Gedsted:
Sognepræst Asger Staugaard Nielsen
Gedsted Præstegård, 
Torvegade 5B, 9631 Gedsted. 
Tlf. 98 64 55 58
Mail: astni@km.dk

Graver: Svend Bisgaard
Firhøjevej 28, 9631 Gedsted. 
Tlf. 22442327
Mail: gedsted.kirke@gmail.com

Gravermedhjælper: 
Dorte Lemvig Andersen

Organist: Lars-Peder Nyrup Bøgh, 
Mejsevej 11, 9640 Farsø. 
Mail: pnyrup@gmail.com

Menighedsrådsformand:
Ole B. Sørensen, Tyttebærvej 7, 
9631 Gedsted. Tlf. 98645644
Mail: 8519@sogn.dk

Næstformand: Ingrid Poulsen
Præstevejen 175, 9631 Gedsted. 
Tlf. 98645647

Kirkeværge: Sjouktje van der Wier
Fjordvej 79, 9631 Gedsted
Tlf. 28773162

Kasserer: Niels Chr. Jensen
Søndergade 17, 9631 Gedsted. 
Tlf. 40165039

Ekstern regnskabsfører: Mie Sørensen
Tyttebærvej 7, 9631 Gedsted. 
Tlf. 25138348. 
Mail: 8519@sogn.dk

Fjelsø:
Sognepræst Asger Staugaard Nielsen
Gedsted Præstegård, Torvegade 5B, 
9631 Gedsted. Tlf. 98 64 55 58
Mail: astni@km.dk

Graver/ringer: Arne Mogensen
Ettrupvej 64, Fjelsø, 9620 Aalestrup
Tlf.  98647210. Mobil: 40897210
Mail: haverdal64@gmail.com

Organist: Lars-Peder Nyrup Bøgh, 
Mejsevej 11, 9640 Farsø. 
Mail: pnyrup@gmail.com
 
Menighedsrådsformand: 
Karen Kruse Mogensen, Ettrupvej 64, 
Fjelsø, 9620 Aalestrup

Næstformand: Jens Møller
Nørrehedevej 5, Fjelsø, 9620 Aalestrup
Tlf. 98641869

Kirkeværge: Lisbeth Christensen
Nørrehedevej 19, Fjelsø, 9620 Aalestrup
Tlf.  98647096
Mail: tageegedal@christensen.mail.dk

Kasserer: Kate Møller
Gydedalsvej 31, Fjelsø, 9620 Aalestrup

Ekstern regnskabsfører: 
Arne Mogensen

Svend Hestbæk
Knabervej 78, 9620 Aalestrup
Tlf. 23466366



11

HVAD GØR MAN?

   

 

Dåb/navngivelse
Dåb bestilles ved henvendelse hos præ -
sten, hvor man også henvender sig ved 
navngivelse uden dåb.

Vielse
Man ringer i god tid til præsten og 
af taler, hvornår vielsen skal være. 
Præsten giver besked videre til orga-
nist, sanger og ringer.

Begravelse
Ved dødsfald henvender man sig til 
præsten - evt. gennem bedemanden - 
og aftaler det nødvendige.

Personlig samtale
Man kan henvende sig hos præsten, 
hvis man ønsker en personlig samtale. 
Præsten har tavshedspligt.

Fotografering i kirken
Fotografering med blitz i kirken er 
tilladt, når dåbsfolk/brudepar kom-
mer ind i kirken, og når de går ud. Er 
blitzen slået fra, kan man tage lige så 
mange billeder man vil, så længe det 
foregår i god ro og orden. Video kan 
man filme under hele gudstjenesten. 
Man skal blot aftale det med præsten 
på forhånd.

    

Kirkebladet
Bladet udgives af menighedsrå-
dene i Gedsted og Fjelsø. 

Det udkommer 4 gange årligt.
Det er gratis og omdeles til
samtlige husstande i sognene. 

Ansvarshavende redaktør:  
Sognepræst Asger Staugaard 
Nielsen.

Deadline for det 
kommende nummer er:
den 1. februar 2019.

Sats og tryk: Rabøl Bogtryk. 
Distribution:
Nordjyske Distribution.



Rabøl A/S, Farsø

GUDSTJENESTER 2018/2019
DECEMBER 2018 - JANUAR - FEBRUAR 2019

                                                                   GEDSTED           FJELSØ    DECEMBER
  2. 1. søn. i advent - kirkekaffe 9.30 11.00

  9.  2. søn. i advent – familiegudstjeneste   14.00 

16.  3. søn. i advent     9.30 (TF)

23.  4. søn. i advent – syng julen ind. 11.00 

24.  Juleaften  14.40 13.30

25.  Juledag  11.00

26.  2. juledag  9.30 11.00 

31.  Nytårsaften  15.00

Hvor ingen anden er nævnt, er gudstjenesterne ved sognepræsten.

 
JANUAR
6.   Helligtrekongers søndag 9.30

13.  1. søn. ef. h.3.k  11.00 9.30

20.  2. søn. ef. h.3.k    11.00 (TF)

27.  3. søn. ef. h.3.k - kirkekaffe 9.30 11.00

 
FEBRUAR
3.   4. søn. ef. h.3.k.   9.30

10.  Sidste søn. ef. h.3.k   11.00

17.   Septuagesima - kirkekaffe  11.00 9.30 

24.  Seksagesima  9.30 (TF)

 
MARTS
3.  Fastelavn – familiegudstjeneste  14.00



 

 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Kan i år fejre 30 års jubilæum, og det blev indledt med en rigtig 
jubilæumsfest i september. 
Der var mødt over 130 festklædte og feststemte deltagere fra byen, 
og de var kommet for at få en festlig aften. 
Og det fik de. 
Festen blev indledt med 
champagne og en lokal 
udgave af Pomp and  
Circumstance, der blev  
afsunget, så taget var ved 
at løfte sig. Det satte den  
rette stemning lige fra 
starten, og så var man klar 
til at gå i gang med en fin 
3-retters menu.  
Undervejs blev der sunget 
flere af de sange, der i tidens 
løb er skrevet til Vennepunktet, bl.a. en sang helt fra Vennepunk-
tets start tilbage sidst i 80’erne – en meget sigende sang, som man 
ikke kender forfatteren til. 
 
 
 

Her er ”champagnedrengene” 
 i gang med udskænkningen 

Vi fik også i år indviet Den gamle Foderstof som café, og det kan 
nok være det var en gave til byen. 
Det smukkeste resultat af en ombygning og indretning, og man må 
håbe på, at folkene omkring caféen kan holde til alle de rosende 
ord, der er faldet her i deres første måneder. Den må vi virkelig 
bakke op om – den er et stort aktiv for byen.´     

Vi har i år fået siloen omdannet til et smukt kunstværk, og 
senere kommer der et rekreativt område ved skolen til gavn 
for hele byen. Næste år vil så den tomme grund ved siden af 
Brugsen vil forskønnet og blive til en fryd for midtbyen. 
 
Og så har vores Fitnessforening i øvrigt 5 års jubilæum og er i 
en rigtig god udvikling. 
 
Jo, der er meget at glæde sig over! 

Her er ”champagnedrengene” ved 
at skænke de gyldne dråber 
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Jubilæets festtale blev holdt af dyrlæge Mogens Rasmussen, der elegant 
ridsede udviklingen og oplevelserne gennem de 30 år op. En tale der 
udløste stor applaus. 
Undervejs opførte de 2 Niels’er  nogle begavede revynumre lavet til 
lejligheden på baggrund af nogle numre tilbage fra Vennepunktets fødsel. 
De vakte stor begejstring, og der blev grinet, så tårerne trillede. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Niels Heebøll og Niels Bonnerup  
havde rigtig haft gang i fantasien 
i de 3 numre, som de i aftenens 
løb underholdt publikum med, 
og som det fremgår af billedet, 
så var de ikke bange for at  
forklæde sig. Det skal nævnes,  
at det er Niels Heebøll til  
venstre! 
 

Da festen nåede til kaffen, 
kom en af aftenens  
overraskelser, nemlig de 
særdeles flotte kranse- 
kager, som Ingelise  
Sørensen havde tryllet  
frem til festen. 
Efter ca. 5 timers godt 
samvær helt i Venne- 
punktets ånd, kunne de  
mange festdeltagere 
slutte festen i højt humør og gå tilfredse hjem. 
 
 

Gedsted i en god udvikling 
Der er de senere år sket rigtig mange gode ting i Gedsted, som kan give 
god inspiration og god motivation for byens borgere. Noget der bør få 
optimismen til at spire i en tid, hvor vi ellers har måttet kæmpe med 
mange ting. 
Vi ved jo alle, at vi er nødt til at stå sammen og løfte i flok for hele 
tiden at skabe gode vilkår for hinanden, byens institutioner og 
traditioner. Der er brug for at vi alle giver en hånd med. 
Vi har set gode initiativer omkring fællesskab i vores smukke anlæg – 
her tænkes mest på de vellykkede grillaftener hen over sommeren, og 
det var også opløftende at opleve årets byfest – Gedesklægsfesten – 
blive afviklet under delvis nye former og med en masse unge 
mennesker som initiativtagere, der tog over, da det så sort ud for 
festens gennemførelse. 
Det var positivt, at det blev så god en byfest, så vi kan kun håbe, at de 
har mod på mere, og måske kan inspirere endnu flere til at melde sig på 
banen og give en hånd med. 
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Jubilæets festtale blev holdt af dyrlæge Mogens Rasmussen, der elegant 
ridsede udviklingen og oplevelserne gennem de 30 år op. En tale der 
udløste stor applaus. 
Undervejs opførte de 2 Niels’er  nogle begavede revynumre lavet til 
lejligheden på baggrund af nogle numre tilbage fra Vennepunktets fødsel. 
De vakte stor begejstring, og der blev grinet, så tårerne trillede. 
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Kan i år fejre 30 års jubilæum, og det blev indledt med en rigtig 
jubilæumsfest i september. 
Der var mødt over 130 festklædte og feststemte deltagere fra byen, 
og de var kommet for at få en festlig aften. 
Og det fik de. 
Festen blev indledt med 
champagne og en lokal 
udgave af Pomp and  
Circumstance, der blev  
afsunget, så taget var ved 
at løfte sig. Det satte den  
rette stemning lige fra 
starten, og så var man klar 
til at gå i gang med en fin 
3-retters menu.  
Undervejs blev der sunget 
flere af de sange, der i tidens 
løb er skrevet til Vennepunktet, bl.a. en sang helt fra Vennepunk-
tets start tilbage sidst i 80’erne – en meget sigende sang, som man 
ikke kender forfatteren til. 
 
 
 

Her er ”champagnedrengene” 
 i gang med udskænkningen 

Vi fik også i år indviet Den gamle Foderstof som café, og det kan 
nok være det var en gave til byen. 
Det smukkeste resultat af en ombygning og indretning, og man må 
håbe på, at folkene omkring caféen kan holde til alle de rosende 
ord, der er faldet her i deres første måneder. Den må vi virkelig 
bakke op om – den er et stort aktiv for byen.´     

Vi har i år fået siloen omdannet til et smukt kunstværk, og 
senere kommer der et rekreativt område ved skolen til gavn 
for hele byen. Næste år vil så den tomme grund ved siden af 
Brugsen vil forskønnet og blive til en fryd for midtbyen. 
 
Og så har vores Fitnessforening i øvrigt 5 års jubilæum og er i 
en rigtig god udvikling. 
 
Jo, der er meget at glæde sig over! 

Her er ”champagnedrengene” ved 
at skænke de gyldne dråber 
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