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Er julen dansk?
Hvis man holder sig vågen til kl 24 
juleaften, kan man i fjernsynet se 
midnatsmesse fra Rom. Julegudstje-
nesten, der fejres midnat i Peterskir-
ken ved overgangen til d. 25 dec. Jesu 
fødselsdag.

Gad vide hvor mange der ser den mid-
natsmesse fra Rom? Det er jo tem-
melig langt fra den jævne, verdslige 
dansker, al denne pomp og pragt med 
guld og glimmer, med paven og de 
mange medvirkende katolske præster 
og messedrenge. Men måske er det 
netop tilpas fjernt og eksotisk til, at 
det virker dragende og fascinerende.

Sådan har jeg det. Jeg er lidt fascine-
ret af det. Også pga. af det internatio-

nale i arrangementet. Den katolske 
kirke er jo verdensomspændende, og 
det ser man tydeligt den aften, hvor 
der samles mange nationaliteter i Pe-
terskirken, og hvor der bliver læst op 
af juleevangeliet på flere sprog.

Sjovt nok, så tænker jeg egentlig på 
julen som noget meget dansk. Noget 
af det eneste der i en splittet tid sta-
dig kan samle danskere på tværs af 
alder og geografi, indtjening, holdnin-
ger og uddannelse. Vi har vores sær-
lige danske traditioner i julen, som vi 
værner meget om, juletræet, maden, 
gaverne, risalamanden, julefrokosten. 
Alt det der. Stearinlys og hygge i en 
mørk tid. Er der noget mere dansk 
end det - nej vel?
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Og så ved midnatstid i Rom kan man 
blive mindet om, at hundredvis af mil-
lioner mennesker fejrer det samme 
som os. Bare på andre måder, men 
de fejrer grundlæggende det samme. 
Folk på den anden side af kloden, der 
intet aner om Danmark, men de fejrer 
jul ligesom vi gør.

Og i vores underlige tid, hvor det at 
være dansk er i forandring, hvor det 
der engang var selvfølgeligt er kom-
met under pres, hvor det der før var 
indlysende nu skal forklares og be-
grundes. Hvor uskyldige højskole-
sange kan fornærme nogen - der kan 
det være godt at huske på, at julen er 
en blanding af noget internationalt 
og noget dansk. Noget der kom til os 
udefra. At der altid har været en vek-
selvirkning mellem det danske og det 
andet.

Det er en underlig og trist tid, vi lever 
i, for rundt om mange juleborde i de 
små hjem bliver der garanteret dis-
kuteret politik og især indvandring. 
Det er noget der splitter befolkningen 
som aldrig før. Og imens vi skændes, 
ændrer vores land sig uigenkaldeligt. 
Sammensætningen af befolkningen 
bliver anderledes, det er et faktum, 
uanset hvad man så mener om det.

Grundtvig sagde: Menneske først, og 
kristen så. Og med det mente han, at 
før man kunne blive kristen, kalde sig 
selv kristen, så måtte man vide, hvem 
man er som menneske. For ham be-
tød det at dykke ned i arven af sagn, 
fortællinger og myter, der er overleve-
ret fra vores fortid og undersøge den. 

Lære om den danske historie, der 
strækker sig langt tilbage. Den ville 
han oplyse folk om. Alle folk - også 
bønder og almindelige mennesker, 
almuen som man sagde dengang. Så 
uanset om man havde gået længe 
i skole eller næsten ikke, så skulle 
man vide noget om, hvad det vil sige 
at være dansk. Sådan opstod højsko-
lerne.

Alle danskere skulle ikke mene det 
samme, det var slet ikke det han ville, 
der skulle være frihed og plads til for-
skellige opfattelser, det var vigtigt for 
Grundtvig. Men alle skulle vide noget 
om, hvor de kommer fra, hvad de har 
rødder i. Først da kan man tage stil-
ling til livets store spørgsmål.

Jeg tror på, at mennesker grundlæg-
gende er rodfæstet i noget konkret. Et 
land, et sprog, en kultur. At ville fri-
gøre sig fuldstændigt fra sine rødder 
fører ikke til noget godt, men netop til 
rodløshed og uykke.

Man må også godt være stolt af den 
kultur, man er udsprunget af. Det 
behøver ikke at betyde ringeagt af 
andre. Man må også godt sige, at det 
ikke er lige meget, hvilken kultur vi 
har i landet, at man foretrækker sin 
egen frem for andres. At man gerne 
vil bevare sin kultur og sin arv fra for-
tiden, som den der skal være fremher-
skende i Danmark. 

Det var indlysende engang for ikke 
så længe siden, men i dag bliver det 
kaldt kontroversielt af nogle.
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Samtidig med alt det - så minder mid-
natsmessen fra Rom os om, at julens 
budskab er til alle mennesker i hele 
verden. Det river os ud af vores selv-
tilstrækkelighed, og minder os om, at 
vi i dette land er en promille af Guds 
skabninger på denne jord. Hvoraf 
mange d. 24 og 25 december fejrer ju-
len, præcis som vi gør. Det maner til 
ydmyghed og eftertanke. Det forbin-
der os med alle kristne mennesker på 
hele jorden. Det tvinger os til at søge 
forståelsen og forbrødringen med an-
dre mennesker.

Fred på jord, sang englene om julenat. 
Det lød skønt, og det lyder skønt. Gud 
ville gerne give os freden, men vi men-
nesker er for stridbare. Vi får aldrig 
virkelig fred på denne jord. Men Gud 
elsker alligevel denne jord og dens 
mennesker, det beviste han julenat, 
da hans søn blev født i ufredstider på 

en ufredelig jord. Gud giver os freden i 
hjertet, men vi skal selv skabe freden 
dag for dag, stykke for stykke, bid for 
bid, i vores eget liv, med vores med-
mennesker.

Julenat kom Gud ikke med en forkro-
met løsning på alverdens problemer. 
Dem må vi selv håndtere. Men Gud 
viste os den nat, at han ville være hos 
os, både i freden og i striden, i sorgen 
og glæden. Da han kom med julebud.

Julebud under storm og torden 
melder og giver fred på jorden, 
fred til at stride vor strid med mod, 
fred til at vente på enden god, 
højt under medbør og dybt i sorgen, 
fred for både i går og i morgen. 
(DDS 129)

/ASN
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SIDEN SIDST: 

Fjelsø:
Viede fra 
Fjelsø Kirke:
31. august 2019:
Karina Skydsgaard Clausen 
og Lars Andersen

Døbte i 
Fjelsø Kirke:
8. september 2019:
Karl Emil Dam

Gedsted:
Begravede fra 
Gedsted Kirke:
2. august 2019:
Niels Arnold Dahm Larsen

3. august 2019:
Jens Bernt Berntsen 

17. august 2019: 
Jens Rønne Hansen
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Kan du lide at læse bøger?
Hvis du kan lide at læse en god bog og 
gerne vil dele oplevelsen med andre, så 
se her: Hvert efterår og vinter mødes en 
flok mennesker i præstegården i Gedsted 
for at snakke om en bog, de har læst. Det 
er ikke de længste bøger, vi læser, de er 

typisk på ca. 200 sider, og der kræves 
ingen andre forudsætninger end lysten 
til at snakke med andre om bøger. Det 
kan være vældig spændende at høre om 
andres syn på det læste – man kan både 
blive klogere og blive modsagt!

23. januar kl. 19.30:
Jens Christian Grøndahl: 
Tit er jeg glad.
Romanen er er en ægteskabshistorie, 
en bog om kærlighed, om familier og 
familierelationer. Georg er lige død, 
og hans kone nummer to, Ellinor, står 
tilbage med hans to tvillingesønner af 
første ægteskab. Hvad gør man så? 

31. marts kl. 19.30:
John Steinbeck: Mus og mænd.
Nobelprisvinderen Steinbecks klas-
siske roman om de to unge mænd 
Lennie og George, der hutler sig igen-
nem med løse jobs i 1930’ernes USA, 
der er stærkt præget af depressionen. 
Den ene er stor og sløv, den anden er 
lille og kvik. Men begge drømmer de 
om et bedre liv.
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KOMMENDE ARRANGEMENTER: 

Julekoncert i Gedsted Kirke
18. december kl. 19.30 med Sct. Peders Koncertkor
Årets julekoncert bliver leveret af de dygtige folk fra Sct. Peders Koncertkor. 
Koret har før gæstet Gedsted Kirke til en flot forårskoncert. Det ledes af Brian 
Stenger Poulsen. De kommer fra Randers og giver os en buket af dejlige jule-
sange og salmer.

Julekoncert Fjelsø Kirke
19. december kl. 19.30 med Calluna-koret
Calluna-koret fra 
Skive kommer til 
Fjelsø og sætter 
os i julestemning 
med et udvalg af 
julemusik. 
Med sig har de et
fem-mands blæ-
serorkester, Dyna-
mic Brass, så det 
bliver helt sik-
kert festligt!



Gudstjeneste på 
Plejecenter Søndervang

i Gedsted
Alle gudstjenester er kl. 14.30

Tirsdag den 26. november
Onsdag den 18. december

Tirsdag den 28. januar
Tirsdag den 25. februar
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Kyndelmisse
i Fjelsø Kirke
29. januar kl. 19.00 
Vi markerer vinterens vendepunkt 
med en hyggelig i Fjelsø Kirke og for-
samlingshus. Efter en kort andagt i 
kirken, er der foredrag med tidligere 
sognepræst Villy Mølgaard. Han for-
tæller bl.a. om sin tid i Gedsted/Fjelsø 
og de mange oplevelser fra sit liv.

Sangaften med 
borgmester 
Per Bach Laursen
26. februar i 
Gedsted præstegård
”Når vi synger sammen, hører vi 
sammen,” har en klog mand sagt. 
Det skaber samhørighed, glæde 
og fællesskab. Derfor har vi plan-
lagt et par sangaftener i Gedsted 
i foråret 2020.
Første gang er den 26. februar 
kl. 19.30, hvor borgmesteren for 
Vesthimmer-
lands kommune 
Per Bach Laur-
sen kommer og 
vælger sangene 
og fortæller om, 
hvad de har be-
tydet for ham.

KOMMENDE ARRANGEMENTER: 
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KOMMENDE ARRANGEMENTER: 

Foredrag: Udsendt til Afrika: Zanzibar
11. marts kl. 19.30 i Gedsted Præstegård 
Hvert år sender Vesthimmerlands 
Provsti en udsending, en såkaldt vo-
lontør afsted til et af verdens fjerne 
lande. Det foregår i samarbejde med 
foreningen Danmission. Formålet er 
dog ikke alene mission, som missio-
nærerne i gamle dage, men også at 
skabe dialog og forståelse forskellige 
kulturer igennem. Når man som ungt 
menneske med rødder i en kristen tro 
og kultur kommer ud og oplever an-
dre kulturer og religioner, bliver man 
mere bevidst om sin egne rødder.
Dette år er det Sasia Donskov fra 

Aars, der var ud-
sendt til øen Zan-
zibar ved den afri-
kanske østkyst tre 
mdr. i efteråret 
2019.
Sasia har en mas-
se spændende op-
levelser og indsig-
ter, hun gerne vil 
dele med os. Derfor har vi inviteret 
hende til Gedsted 11. marts, hvor hun 
vil fortælle og vise billeder fra sin 
spændende ophold.

Årets konfirmander fra Gedsted, Fjelsø og Vesterbølle
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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
Mail: sjv@km.dk

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
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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 2020

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



Rabøl A/S, Farsø

GUDSTJENESTER 2019-2020
DECEMBER 2019 - JANUAR - FEBRUAR 2020

    

                                                                   GEDSTED           FJELSØ    

    

DECEMBER
1.  1. søn. i advent  9.30 11.00

8.  2. søn. i advent - Familiegudstjeneste-Fjelsø  14.00

15.  3. søn. i advent  11.00 9.30

22.  4. søn. i advent  9.30 (TF)

24.  Juleaften  16.00 13.30

25.  Juledag  11.00

26.  2. Juledag   9.30

31.  Nytårsaften   16.00

Hvor ingen anden er nævnt, er gudstjenesterne ved sognepræsten.

 

 

FEBRUAR
2.  Sidste søn. ef. Helligtrekonger 9.30 11.00

9.  Septuagesima  11.00 (TF)

16.  Seksagesima  11.00 9.30

23.  Fastelavn - Børnegudstjeneste i Fjelsø  14.00

MARTS
1.  1. søn. i fasten  9.30 11.00

  
JANUAR
5.  Helligtrekongers søndag 9.30

12.  1. søn. ef. Helligtrekonger 11.00 9.30

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

26.  3. søn. ef. Helligtrekonger 9.30

29. Kyndelmisse   19.00



 

 

   
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Vennepunktet er nu kommet godt i gang med sæsonen, og det 
blev en forrygende start. 
Den røde lampe måtte hænges ud allerede fra starten som tegn 
på, at der var fuldt udsolgt til aftenens arrangement. 

Der var irsk/skotsk folkemusik på programmet med gruppen 
”Folk og Fisk”, og de 5 sympatiske musikere og sangere 
leverede en flot koncert, hvor humøret var helt i top fra starten. 
Der blev sunget godt med i salen, når der kom kendte 
melodier fra orkestret. 
De mange gæster sad tæt i salen, men den gode mad blev 
nydt i godt selskab, og da orkestret åbnede koncerten havde 
hyrdeparrets gode vin allerede skabt en god stemning. 
 

Igen til oktoberarrange-
mentet var der godt besøgt.  
Vennepunktet havde i 
samarbejde med den lokale 
afdeling af Kræftens 
Bekæmpelse engageret Kåre 
Sundmark, der holdt et 
spændende foredrag ”Slut 
fred med din medicin” 

Også november arrangementet med Tamra Rosanes måtte lukke for 
tilmeldinger. Allerede 3 uger inden var der totalt udsolgt. Det var et 
arrangement i samarbejde med Ældresagen. 
Det sker i det hele taget oftere og oftere at Vennepunktets 
arrangementer er udsolgte. Den store succes får komiteen til at 
opfordre især Gedsteds egne borgere til at bestille plads til 
arrangementerne i rigtig god tid, så de ikke bliver skuffede over ikke 
at kunne få plads. 
Nogle af de kommende arrangementer ser også ud til at blive 
udsolgte, så det er med at komme ud af busken. 

Der er trængsel ved de gode retter til Vennepunktet 
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blev en forrygende start. 
Den røde lampe måtte hænges ud allerede fra starten som tegn 
på, at der var fuldt udsolgt til aftenens arrangement. 
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leverede en flot koncert, hvor humøret var helt i top fra starten. 
Der blev sunget godt med i salen, når der kom kendte 
melodier fra orkestret. 
De mange gæster sad tæt i salen, men den gode mad blev 
nydt i godt selskab, og da orkestret åbnede koncerten havde 
hyrdeparrets gode vin allerede skabt en god stemning. 
 

Igen til oktoberarrange-
mentet var der godt besøgt.  
Vennepunktet havde i 
samarbejde med den lokale 
afdeling af Kræftens 
Bekæmpelse engageret Kåre 
Sundmark, der holdt et 
spændende foredrag ”Slut 
fred med din medicin” 
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Fredag den 4. oktober fik Gedsted et nyt fyrtårn. ”Under stolen” blev 
indviet med sang, taler og pølsevogn og et stort fremmøde af 
interesserede borgere. Det var det 3. projekt i forbindelse med den 
igangværende byfornyelse, og man må sige, at det er et meget 
markant resultat, der nu pryder den nyrenoverede plads ved siden af 
Brugsen. Der er selvfølgelig delte meninger om den store stol, men 
mon ikke med tiden alle vænner sig til den og kommer til at glæde sig 
over dette vartegn. Det har hele tiden været tanken, at der med 
byfornyelsesmidlerne skulle opstå noget særligt, noget der virkelig 
bliver lagt mærke til. Og med siloen, den nye aktivitetsplads ved 
skolen og nu stolen, ja så må man sige, at det er lykkedes. 
Indvielsens store  
overraskelse var, 
da Ebba og  
Gerda blev hejst op 
på plads i stolen 
og modtog folkets 
hyldest. Vore nye hyrdepar – Helle og Thomas er nu trukket i 

”arbejdstøjet” og godt inde i deres regeringsperiode 
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