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Er tro og viden modsætninger?
Jesus drog igen bort fra egnen 
ved Tyrus og kom over Sidon til 
Galilæas Sø midt igennem Deka-
polis. Og folk kom til ham med 
en, der var døv og havde svært 
ved at tale, og de bad ham om at 
lægge hånden på ham. Jesus tog 
ham afsides, væk fra skaren, stak 
sine fingre i hans ører, spyttede og 
rørte ved hans tunge; og han så 
op mod himlen, sukkede og sagde 
til ham: »Effatha!« – det betyder: 
»Luk dig op!« Og straks lukkede 
hans ører sig op, og det bånd, der 
bandt hans tunge, blev løst, og 
han kunne tale rigtigt. 
(Markus-evangeliet kap. 7)

I september begyndte konfirman-
derne her i Gedsted og rundt om i det 
meste af Danmark. Og som en del af 
undervisningen skal de jo gå i kirke 
et antal gange. Og jeg må nok erken-
de, at meget af det der foregår her er 
fremmed for dem. Så der venter mig 
– og alle andre præster - en kæmpe 
opgave med at forsøge at gøre guds-
tjenesten bare lidt forståelig. Fordi 
gudstjenesten – ligesom alt andet her 
i livet – kræver at man selv gør en 
indsats for at forstå det. Det kræver 
kendskab til gudstjenesten, før man 
kan værdsætte den.

Vi præster er jo uddannet det samme 
sted, og måske lever vi af og til i en 
glasklokke. Langt de fleste af os mener 
f.eks. ikke, at der er er nogen modsæt-
ning mellem troen og moderne viden. 
At der ingen modsætning er mellem 

det overnaturlige i Bibelens univers 
og den moderne videnskab. Men der 
tager vi nok fejl. For den modsætning 
er der stadigvæk blandt mange men-
nesker i dagens Danmark. Og konfir-
manderne er jo moderne mennesker. 
De er skeptiske overfor det overnatur-
lige, som man møder i Biblen.

Hvis man finder vej til kirken en helt 
almindelig søndag, så kan man høre 
historier som den her, om en døvstum 
mand der bliver mirakuløst helbredt 
for sin sygdom og får tale og hørelse 
igen. Den slags historier er der mange 
af i kirken. Og de fleste vil jo nok tæn-
ke: Ah, kan det nu passe? Den histo-
rie er fra en anden tid, og vi er da ble-
vet klogere siden dengang? Vi har jo 
smartphones og netforbindelse over-
alt, og vi kan google os frem til al den 
viden, vi har brug for. Vi ved alt om 
kroppen. Mirakuløse helbredelser af 
syge tror de færreste på nu om dage. 
Vi har jo videnskaben, vi har lægerne 
og hospitalerne.

Jo - vi er blevet på mange måder ble-
vet klogere siden Jesus efter sigende 
gik rundt og helbredte folk. Men sjovt 
nok - så gør vi moderne og kloge men-
nesker stadigvæk nogle mærkelige og 
umoderne ting. Vi bærer vores små 
børn ind i de her gamle huse, vi bærer 
dem til dåben, selvom videnskaben 
ikke kan garantere nogen effekt der. 
Vi konfirmerer mange unge menne-
sker hvert forår og bekræfter den dåb 
de fik, da de var små. Og vi begraver 
vores døde på en kirkegård med tre 
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skovlfulde jord, en bøn om opstan-
delse, med salmer og ord fra Gud. Alt 
sammen er det ret umoderne ting, 
som vi moderne mennesker gør.

Så nok er vi på mange måder blevet 
klogere siden Jesus’ egen tid med mi-
rakler og underlige ting. Men med al 
vores videnskab og moderne teknolo-
gi, så har mange af os åbenbart stadig 
brug for et sted at få afløb for vores 
glæde over livet – få afløb for vores 
undren over livet, brug for et sted at 
komme med vores sorg over døden. 

Der er en biskop, der har sagt: Dan-
skerne som de er flest går ikke i kirke 
om søndagen. Og det har han ret i, 
det kan man jo se rundt om i landet. 
Men så tilføjede han: Nej, danskere 

går ikke almindeligvis ikke i kirke, 
men når livet bliver for stort til at vi 
kan rumme det - så går vi i kirke. Og 
det er jo det, der sker ved fødslen af 
et nyt menneske. Det der sker, når 
unge mennesker står ved overgangen 
til voksenlivet. Det der sker, når kær-
ligheden mellem to mennesker opstår 
- og det der sker, når et liv er forbi. Så 
er livet, glæden og smerten for stort 
til, at vi kan rumme det. Så må vi et 
sted hen og få afløb for det. Og når li-
vet ved de begivenheder bliver rigtig 
stort, så kan det være svært at finde 
ordene - så er det som om ens egne ord 
bliver små og ikke rigtig slår til. Når 
vi ikke selv kan finde ordene, må vi 
låne andres ord: I bønnen, i Fadervor, 
i velsignelsen, i salmer og sange - ja så 
må vi låne Guds ord.
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Jesus helbreder en døvstum i histo-
rien ovenover. Jesus lukker ørerne op 
og munden op på denne mand, så han 
pludselig kan sige noget, så denne her 
mand kan få afløb for sine tanker og 
følelser. Og i stedet for at fokusere på, 
om det nu er rigtigt, kan det nu passe, 
og hvad vil lægen sige til det - ja så 
kunne vi overveje, om historien vil 
sige os noget andet: Nemlig at Gud af 
og til lukker ører og mund op på os 
mennesker, når livet bliver stort. Luk-
ker ørerne op så vi kan høre. Høre om 
hans kærlighed til os og hvad han 
ønsker af os i livet. Og han lukker 
munden op på os, så vi kan synge vo-
res glæde ud, synge vores sorg ud. Og 
det er egentlig et mirakel i sig selv. At 
vi kan få ord til at sige noget om det 
ufattelige, om det største.

Når livet er for stort, til at vi selv kan 
rumme det, for stort til vi selv kan 
bære det, så må vi lægge det i Guds 
hænder. Så må vi lade hans ord sige 
det vigtigste. Det gjaldt for menne-
sker for længe siden – og det gælder 
for mange moderne mennesker i dag.

Kirken bliver aldrig rigtig moderne, 
og det skal vi nok heller ikke forsøge 
at være for enhver pris. Og alt hvad 
der er moderne bliver i øvrigt gam-
meldags på et tidspunkt. Til gengæld 
kan man komme herind og tumle med 
de samme store spørgsmål, som men-
nesker til alle tider har stillet sig selv. 
Og man kan komme med de samme 
følelser af glæde, sorg og forundring – 
for de følelser hører til livet, og livet 
bliver aldrig umoderne.              /ASN
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SIDEN SIDST: 

Fjelsø:
Begravede fra 
Fjelsø Kirke
18. august 2017:
Gert Engelst Christensen

Viede i Fjelsø Kirke
26. august 2017:
Sussi Thybo og  
Gorm Pape Gadegaard

Døbte i Fjelsø Kirke:
20. august 2017:
Mateo Bjørnholt Spleth Bazuin

Gedsted:
Begravede fra 
Gedsted Kirke:
21. juli 2017:
Ejvind Kristensen
22. juli 2017:
Edith Møller 

Døbte i Gedsted Kirke:
24. september 2017:
Malthe Kjerside Kaufmann 

Lucas Johannes Lauth

22. oktober 2017:
Sofie Worm Larsen
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KIRKEBIL
Det er muligt at bestille kørsel til og fra kirkens 
gudstjenester, hvis man dagen i forvejen ringer på 

tlf. 21 31 21 31

Årets konfirmander

Notits ang. konfirmation
I forrige nr. af kirkebladet stod der at, konfirmation i Gedsted fremover ville 
være lørdag. Det er ikke tilfældet. Det er fortsat søndag. Jeg beklager fejlen. 

/ASN
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VINTEREN I LITTERATURKREDSEN

31. januar kl. 19.30:   
Einar Mar Gudmundsson: 
Universets engle

Den islandske forfatters gennem-
brudsroman fra 1993 er en beretning 
om den unge mand Paul, der er skizo-
fren og indlagt på en psykiatrisk af-
deling. Gennem hans øjne og gennem 
hans splintrede virkelighed beretter 
han om sin barndom og ungdom i 
50’erne og 60’ernes Island. 

21. marts kl. 19.30: 
Jon Kalman Stefansson:
Sommerlys, og så kommer natten

8 forskellige fortællinger mødes og 
krydses med en islandsk landsby som 
baggrund. Originaler og skæve per-
sonligheder befolker bogens univers. 
Stilen er beslægtet med Heinesens 
”De fortabte spillemænd”. 

Island har fostret en stribe forfattere i verdensklasse på trods af landets  
beskedne størrelse. I vintersæsonen prøver vi kræfter med to af de største i nyere 
tid, Einar Mar Gudmundsson og Jon Kalman Stefansson.



KOMMENDE ARRANGEMENTER: 

8 

Julekoncert i 
Gedsted Kirke 
Den 3. december kl. 19 kommer 
Nordjysk Pigekor under ledelse af 
Christina Kjærulff og synger julen 
ind i Gedsted kirke med masser af 
dejlige julesalmer og -sange.

Nytårsaften i 
Fjelsø Kirke 
Traditionen tro markerer vi nytåret 
med en aftengudstjeneste kl. 16, der 
varer ca. 45 min. 

Bagefter er der et glas boblende 
vin, så vi kan ønske hinanden godt 
nytår, inden folk skal hjem til dron-
ningens nytårstale. 

Den 7. januar kl. 9.30 - Hellig- 
trekonger - aflægger biskop 
Henrik Stubkjær et officielt 
besøg i Gedsted Kirke.  Sådan 
et besøg kalder man også ”visi-
tats” med et gammelt ord. 
Det er en del af biskoppens 
arbejde at besøge sine kirker 
i Viborg Stift for at støtte, op-
muntre og vejlede menigheden 
og det kirkelige liv. Det har bis- 
kopper gjort siden reformatio-
nen for 500 år siden.
Sognepræsten og biskoppen de-
les om gudstjenesten den søn-
dag. 

Jeg vil opfordre alle - både i 
Gedsted og i Fjelsø - til at kom-
me og deltage i gudstjenesten 
den 7. januar, så biskoppen kan 
se, at vi er en aktiv menighed i  
Gedsted-Fjelsø pastorat.

/ASN

Besøg af 
biskoppen



Gudstjeneste på 
Plejecenter Søndervang

i Gedsted
Alle gudstjenester er kl. 14.30

Den 19. december 
og den 30. januar
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KOMMENDE ARRANGEMENTER: 

Kyndelmisse  
i Fjelsø Kirke 
Den 7. februar kl. 19. 
Denne aften har vi inviteret Bir-
git Valentin og Lilian Pilgaard, der 
vil fortælle om deres pilgrimsrejse i 
Spanien og vise billeder fra turen. Vi 
begynder med en kort gudstjeneste i 
kirken og fortsætter i forsamlingshu-
set med foredrag og kaffebord.

Fastelavn i  
Fjelsø Kirke
11. februar kl. 13 er der familie-
gudstjeneste i Fjelsø kirke – bagefter 
er der tøndeslagning i Fjelsø forsam-
lingshus. 

Alle er velkomne!

Sangaften i 
Fjelsø Kirke 
Den 22. februar kl. 19. 
Vores kirkesanger Ejner Noe og 
hans hustru Elsebeth vil denne  
aften komme og vælge sangene og 
fortælle om deres valg. 

Kom og vær med til en hyggelig  
aften!
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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: 
Dorthe 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

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

NAVNE OG ADRESSER: 

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

    

HVAD GØR MAN?

   

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

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



Rabøl A/S, Farsø

GUDSTJENESTER 2017/2018
DECEMBER 2017 - JANUAR - FEBRUAR 2018

                      PRÆDIKANT                      GEDSTED           FJELSØ    

DECEMBER
  3.   1. søn. i advent - kirkekaffe 9.30 11.00

10.   2. søn. i advent   14.00

17.    3. søn. i advent - syng julen ind 11.00 (TF) 

24.   Juleaften  16.10 14.00

25.   Juledag  9.30 

26.   2. juledag  11.00 9.30

31.   Nytårsaften   16.00

BEMÆRK: Gedsted kirke og Fjelsø kirke tilbyder kirkebil til gudstjenester. 
Ring tlf. 98 64 18 21.

Hvor ingen anden er nævnt, er gudstjenesterne ved sognepræsten.

 
JANUAR
7.   1. søn. ef. Helligtrekonger - Biskoppen medvirker  9.30 

14.  2. søn. ef. Helligtrekonger  11.00 (TF)

21.  Sidste søn. ef. Helligtrekonger - kirkekaffe 11.00 9.30 

28.  Septuagesima  11.00 

 
FEBRUAR
4.   Seksagesima   9.30

11.  Fastelavn   13.00

18.  1. søn. i fasten - kirkekaffe 9.30 11.00

25.  2. søn. i fasten  11.00 

 
MARTS
4.   3. søn. i fasten  9.30 (TF) 



 

 

De populære arrangementer har fået en flot start på den 29. sæson, der 
blev indledt med en musikaften med den tidligere Gedstedboer Erling 
Rask, som i øvrigt påtænker at flytte tilbage til Gedsted i en ikke så 
fjern fremtid. 
Erling Rask spillede en række af sine egne sange – iørefaldende 
melodier, som faldt godt i publikums smag. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
I oktober havde Vennepunktet inviteret Broder Berg - museumslederen 
fra Vesthimmerlands museum til at komme og fortælle om Gedsted i 
fortid nutid og lidt om fremtiden også. Det blev et tilløbsstykke med 
omkring 130 deltagere. 
Broder Berg har en fantastisk viden om Gedsted og egnen omkring os, 
og han er rigtig god til at formidle sin viden. 
Vi fik mange interessante ting at vide om byens fortid, som vi ikke 
vidste noget om på forhånd.  
Tænk at Gedsted i mange år i den første halvdel af 1900-tallet var den 
vigtigste by i Vesthimmerland! Der er unægtelig sket noget siden – 
måske på grund af den der historie med jernbanen! 

 
 
I starten af november havde Vennepunktet et arrangement i samarbejde 
med den lokale afdeling af Kræftens Bekæmpelse. Det var et 
musikarrangement med den kendte dansktop sangerinde Lotte Riisholt 
fra Holbæk. 
Man havde en vis formodning om, at der nok ville komme mange, og 
det kom til at holde stik. 
Ikke mindre end 140 
spisende gæster fyldte 
skolens festsal til næsten 
sidste plads. Der var 
deltagere fra hele 
kommunen, og de fik en 
forrygende aften med en 
rigtig humørbombe, der 
sang en masse kendte 
sange og rigtig fik 
publikum til at synge og 
leve med. 

Snakken går altid hyggeligt på Vennepunktsaftenerne 

Der var fyldt godt op til Broder Bergs foredrag 
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Man spiser 
altid godt til 
Vennepunktets 
arrangementer
. 
 
 
 
 
 

 
Næste arrangement bliver den store julefest 
for store og små - børn unge og ældre 
fredag den 15. december. 
Det plejer altid at være både stemnings-
fuldt og sjovt – den helt rigtige måde at 
komme i julestemning på i Gedsted 
Og mon ikke julemanden kommer denne 
aften igen? 

 
 
Det nye hyrdepar – Jytte og 
Kurt Christoffersen ses her på 
arbejde i deres lille bod til 
Vennepunktet. 
De har allerede har et par 
meget travle ”arbejdsdage”, 
og de pynter jo på ethvert 
arrangement! 

 
 
 

Gedsted Skole 
 

Her er gang i mange ting hele 
tiden. Mens de går og venter på, 
at der skal komme gang i 
etablering af den nye legeplads 
– aktivitetsplads i forbindelse 
med byfornyelsen, så går de selv 
og lægger planen for renovering 
af skolens fællesrum – festsalen. 
Den er stort set ikke blevet rørt 
siden 1984, så det virker som et 
godt initiativ. Foreløbig er der 
blevet malet, og der er købt helt nye borde og stole til rummet.  
 
Det har givet et frisk pust, men skolen har planer om mere endnu – men 
det er dyrt, så der skal skaffes penge til projektet. Men det skal nok 
lykkes. 
Bl.a. holdt forældreforeningen her i efteråret et stort marked i 
skolegården, og der var godt gang i salget: 
 

Vennepunktet mødte op med 
et tilskud til borde og stole 
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Vennepunktet mødte op med 
et tilskud til borde og stole 
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altid godt til 
Vennepunktets 
arrangementer
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Næste arrangement bliver den store julefest 
for store og små - børn unge og ældre 
fredag den 15. december. 
Det plejer altid at være både stemnings-
fuldt og sjovt – den helt rigtige måde at 
komme i julestemning på i Gedsted 
Og mon ikke julemanden kommer denne 
aften igen? 

 
 
Det nye hyrdepar – Jytte og 
Kurt Christoffersen ses her på 
arbejde i deres lille bod til 
Vennepunktet. 
De har allerede har et par 
meget travle ”arbejdsdage”, 
og de pynter jo på ethvert 
arrangement! 

 
 
 

Gedsted Skole 
 

Her er gang i mange ting hele 
tiden. Mens de går og venter på, 
at der skal komme gang i 
etablering af den nye legeplads 
– aktivitetsplads i forbindelse 
med byfornyelsen, så går de selv 
og lægger planen for renovering 
af skolens fællesrum – festsalen. 
Den er stort set ikke blevet rørt 
siden 1984, så det virker som et 
godt initiativ. Foreløbig er der 
blevet malet, og der er købt helt nye borde og stole til rummet.  
 
Det har givet et frisk pust, men skolen har planer om mere endnu – men 
det er dyrt, så der skal skaffes penge til projektet. Men det skal nok 
lykkes. 
Bl.a. holdt forældreforeningen her i efteråret et stort marked i 
skolegården, og der var godt gang i salget: 
 

Vennepunktet mødte op med 
et tilskud til borde og stole 


