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Hold sammen på Danmark 
Hvad er det, der holder Danmark 
sammen? Det er jo veje og broer, det 
er strøm og vand i hanen, det er politi, 
sygehuse og domstole, skoler, byråd og 
folketing. Alt det, der gør landet til en 
velfungerede stat. Men der er også no-
get mere. En anden side af samfundet: 
De tusindvis af danskere der mødes i 
fodboldklubben, i forsamlingshuset, 
i vælgerforeningen, til banko, i pen-
sionistforeningen, i jagtforeningen, i 
skakklubben, til generalforsamlinger, 
til foredrag, sangaftener og debat.

Kort sagt: Det man kalder civilsam-
fundet. Alle de steder hvor alminde-
lige danskere mødes for at lytte, dis-

kutere, synge, hygge sig, blive klogere 
og få rørt sig.  Det er mindst lige så 
vigtigt som broer, veje og sygehuse. 
For det binder også Danmark sam-
men. Det er enestående for Danmark, 
at vi har så rigt et foreningsliv. Men 
dette Danmark er truet. Truet af ned-
lukning, virus, frygt og restriktioner. 
Som det har været det meste af 2020. 
Vi har politikere, der har et stort an-
svar, det misunder jeg dem ikke. De 
skal træffe store beslutninger med 
konsekvenser for mange mennesker. 
De står over for en ny virus, som hele 
verden frygter. Og selvfølgelig skal 
der være nogle forholdsregler.



3

Men der er langt fra Christiansborg 
til Fjelsø, Farsø og Fjaltring. Den 
unge generation af politikere, der sid-
der på magten nu, er ikke som tidli-
gere rundet af foreningslivet i Dan-
mark. De fleste har ikke haft rigtige 
jobs, de kommer lige fra universitetet 
og ind i Folketinget. De ser på tallene. 
Hvem skal betale mere i skat? Hvem 
skal have penge? Hvor mange er smit-
tede? Men der er også noget andet 
end tal. Der er også rigtige menne-
sker af kød og blod. Der er også det liv, 
der er så svært at gøre op i tal: Nem-
lig fællesskabet mellem mennesker i 
Danmark. Myndige borgere som kan 
selv og vil selv. Dem som holder gang 
i civilsamfundet ved at gøre en frivil-
lig indsats, fordi de synes det er deres 
pligt, og fordi de gerne vil bidrage til 
Danmark. 

Vores politikere kan have nemt ved at 
glemme, at der er liv derude på lan-
det. Et Foreningsdanmark, som lever 
af, at folk mødes, diskuterer, skændes, 
synger, hygger sig og bliver klogere. 
En Folkekirke, hvor alle mulige for-
skellige mennesker - høj og lav - sam-
les og synger og lytter, når mennesker 
skal døbes, begraves, vies og konfir-
meres. 

Vi skal passe på hinanden – det har 
vi efterhånden hørt mange gange det 
sidste års tid. Det er også rigtigt. Vi 
skal tage hensyn og passe på hinan-
den. Men vi skal også passe på Dan-
mark – passe på at der stadig er et ci-
vilsamfund, for det er nerven og saltet 
i et frit, demokratisk samfund. Vi skal 
passe på, at vi ikke graver os ned i 

hver vores hule, sidder isoleret bag en 
skærm hver for sig. Derfor lyder min 
opfordring i denne mørke tid: Kom ud! 
Mød op! Vær med! Ja - der er restrik-
tioner, vi skal følge. Der er begræns-
ninger – der er regler, vi skal over-
holde. Men vi må ikke blive så bange 
for døden, at vi glemmer at leve. Vi 
må ikke glemme, at Danmark bliver 
holdt sammen af myndige borgere, 
der engagerer sig, møder op, deltager, 
synger, griner, lytter og fortæller. 

/ASN
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SIDEN SIDST: 

Viede i 
Gedsted Kirke:

15. august 2020:
Katrine Hessellund og 
Nicklas Højgaard Rasmussen

5. september 2020:
Loa Telling Puggaard og 
Mark Telling Puggaard

Fjelsø:
Begravede fra  
Fjelsø Kirke:
30. oktober 2020:
Karoline Kristine Østergaard 
Pedersen 

Gedsted:
Begravede fra 
Gedsted Kirke:
28. oktober 2020:
Aksel Frederik Struntze Nielsen

6. november 2020:
Jørgen Steg

Døbte i Gedsted Kirke:

6. september 2020:
Augusta Kongsgaard 
Vinkel Lundsgaard

4. oktober 2020:
Laurits Dalsgaard Jensen
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Julen 2020 – en anderledes jul
Julen 2020 bliver anderledes end 
alle andre år. Alle kirker over hele 
verden kan ikke gøre det, de plejer:  
Lukke dørene op for en masse men-
nesker, der vil fylde kirkerne, synge 
julesalmer og høre julens glædelige 
budskab. Selv Paven i Rom kan ikke 
holde sin sædvanlige midnatsguds-
tjeneste i en fyldt Peterskirke. Det 
er træls, det er irriterende, det er ær-
gerligt – men vi kan ikke ændre på 
det. Så alle kirker rundt omkring i 
verden og i Danmark prøver at finde 
den bedst mulige løsning.

I Gedsted og Fjelsø tilbyder vi guds-
tjenester fire dage i julen: 23. - 24. - 
25. - 26. dec. Så der skulle være gode 
muligheder for at komme i kirke, høre 
historien om barnet i krybberummet 
og synge julens dejlige salmer. Og ju-
lemorgens gudstjeneste har en helt 

JULEN 2020: 

særlig fredfyldt stemning – det kan 
man jo prøve i stedet for juleaften.

Men da der er begrænset plads, er det 
i år nødvendigt at tilmelde sig: 
Man skal ringe på tlf. 98 64 55 58 og 
reservere en plads, den dag man øn-
sker. 

Det er virkelig ærgerligt at skulle 
sige det, men som udgangspunkt 
kan kun tilmeldte kan få plads i 
kirken i juledagene.

Jeg håber I vil have forståelse for den 
vanskelige situation, vi står i. Og jeg 
håber, I vil fordele jer ud over juleda-
gene, så vi trods alt kan blive mange, 
der samles i kirken og glædes over 
julens budskab i løbet af juledagene.

/ASN

Gedsted Kirke Fjelsø Kirke
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BOGKLUBBEN I GEDSTED: 

Bøger i vinteren 2021 

9. februar kl. 19.30: 
Blaise Cendrars: Guldet
 
Guldfeberen i USA var en vild og kaotisk 
tid. Guldet er historien om den schweizi-
ske emigrant Johann August Suter (1803-
1880) der blev én af de mest betydnings-
fulde pionerer i USA. Han opnåede at blive 
rig som få, men mistede alt igen under 
guldgravertidens kaos. Det har den franske 
forfatter Cendrars beskrevet i den eventyr-
lige roman Guldet.

Bogklubben i Gedsted: 

 

 

 

 

 

 

23. marts kl. 19.30:
Pär Lagerkvist: Dværgen

Lagerkvist (1891-1974) var en af de helt 
store svenske forfattere i det 20. årh. og 
modtog Nobelprisen i 1951. Et af hans 
hovedværker er romanen Dværgen fra 
1944 . Bogen handler om dværgen, der 
lever som hofnar ved et fyrstehof i Ita-
lien i renæssancen. Men den er også 
en skildring og undersøgelse af ond-
skabens væsen, med tydelige tråde til 
krigens begivenheder i 1940’erne.

Bogklubben i Gedsted: 
 

  

 

  

Som altid er der et par gode bøger på programmet til de mørke vinter-
aftener, og alle er velkomne til at komme og snakke om bogen, når man har 
læst den. Det foregår i konfirmandstuen i 
Gedsted præstegård.



Det gamle træ, o, lad det stå,
indtil det dør af ælde.
Så mange ting det husker på,
hvad kan det ikke melde.
Vi det så fuldt med blomster så,
de friske grene hælde.
Det gamle træ, o, lad det stå,
det må I ikke fælde!

Sådan skriver H.C. Andersen – og 
han har jo ret. Vi skal passe på vo-
res træer, de giver skygge, læ og re-
der til himlens fugle. Og tænk på de 
historier, et gammelt træ kunne for-
tælle! Hvad det ikke har set i årenes 
løb. Men den dag kommer, hvor ”det 
dør af ælde”. Og den dag kom i år 
for den smukke gamle blodbøg uden 
for præstegården. Allerede for to år 
siden kom der store svampe ved si-
derne, et tegn på dødt ved. Sidste år 
kom der næsten ingen blade på træ-
et, og i år var det altså helt dødt. Det 
var et stort arbejde at fælde træet 
– det tog en hel dag, da Thomas fra 
Fjordvejens Bygningsservice gik i 
gang med motorsaven. Det var hen 

ved 2 m. i diameter! – og det gav et 
mægtigt brag, da det ramte jorden.

Det var et vældigt stort og gammelt 
træ – hvor gammelt ved ingen præ-
cis. Men det er meget tænkeligt, at 
det er plantet samtidig med præste-
gårdens opførelse i 1881 og dermed 
næsten 140 år gammelt. Grundtvig 
plantede en blodbøg ved sit hus Hel-
lerup i 1850 og skabte et forbillede 
for mange grundtvigske præster. 
Gedsted præstegård blev bygget af 
den grundtvigske præst Frederik 
Aagaard i 1881. Mange blodbøge 
blev plantet i Danmark efter tabet 
af Sønderjylland i 1864. Blodbøge 
var med sine røde farve symbol på 
danskheden, som man skulle værne 
om efter 1864. Blodbøgen blev – ikke 
mindst i Sønderjylland – en måde 
at markere sit tilhørsforhold til det 
danske. 

7

Farvel til blodbøgen
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KOMMENDE ARRANGEMENTER: 

Julekoncert 
i Gedsted Kirke  
Torsdag den 3. december 
kl. 19.30 

Årets julekoncert bliver – som så me-
get andet – anderledes i år. Vi havde 
egentlig bestilt Viborg kammerkor, 
men de skulle stå 2 meter fra hinan-
den, 35 personer – og den plads har vi 
ikke i Gedsted Kirke. I stedet har de 
fundet en håndfuld af deres bedste 
sangere, der vil give os en dejlig bu-
ket af gode julesange.  Med sig har de 
korleder Maja Simonsen på klaver. 
Så det bliver anderledes, men helt 
sikkert godt!

Julekoncert 
i Fjelsø Kirke  
Tirsdag den 8. 
december kl. 19.00  
Det er gode lokale kræfter, 
sopran Marie Egedal og 
organist Birthe Reitz, der 
vil give os en intim koncert 
med masser af skønne jule-
toner både fra Danmark og 
den store verden.

Gudstjeneste på 
Plejecenter Søndervang

i Gedsted
Alle gudstjenester er kl. 14.30

Tirsdag den 24. november
Tirsdag den 22. december

Tirsdag den 26. januar
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KOMMENDE ARRANGEMENTER: 

Børnegudstjenester 
i Fjelsø Kirke
Meget er usikkert for tiden, og meget 
kan ske – men hvis omstændighe-
derne tillader det, er der børneguds-
tjeneste 
søndag den 6. december 
kl. 14.00 i Fjelsø Kirke
Og der er 
fastelavnsgudstjeneste
søndag den 6. februar 
kl. 13.00 i Fjelsø Kirke. 
Hold øje med lokalavisen og Face-
book!

Kyndelmisse 
i Fjelsø Kirke  
Tirsdag den 
2. februar kl. 19.00
”Oplivning – leve til det sidste”.
Hvorfor lever vi – og hvad lever 
vi for?
Det er store spørgsmål, som vi 
skal tage livtag med denne aften 
med sognepræst Gudmund Rask 
Pedersen fra Horsens. Han er en 
erfaren historiefortæller og vil 
med lune og humor fortælle hi-
storier om livet og døden.
Han siger selv om sit foredrag: 
”Vi må for det første leve til det 
sidste. Det er godt at kunne dø le-
vende. Det er godt at kunne live 
op, selv når perspektivet er blevet 
kort. Og i hvert fald kortere end 
det var engang – og hvornår er 
det ikke det?”

”Oplivning – leve til det sidste”. 

Hvorfor lever vi – og hvad lever vi for? 
Det er store spørgsmål, som vi skal tage livtag med denne aften med sognepræst Gudmund Rask Pedersen 
fra Horsens. Han er en erfaren historiefortæller og vil med lune og humor fortælle historier om livet og 
døden. 

Han siger selv om sit foredrag: ”Vi må for det første leve til det sidste. Det er godt at kunne dø levende. Det 
er godt at kunne live op, selv når perspektivet er blevet kort. Og i hvert fald kortere end det var engang – og 
hvornår er det ikke det?” 
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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 2021.

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



Rabøl A/S, Farsø

GUDSTJENESTER 2020-2021
DECEMBER 2020 - JANUAR - FEBRUAR 2021

                                                                   GEDSTED           FJELSØ    

    

Hvor ingen anden er nævnt, er gudstjenesterne ved sognepræsten.

 
FEBRUAR
  7. Seksagesima  9.30 (TF)

14.  Fastelavn - Børnegudstjeneste  13.00 

21.  1. søn. i fasten  9.30  

28.  2. søn. i fasten   9.30 (TF)

  
JANUAR
  3. Helligtrekonger  11.00  9.30 

10. 1. søn. ef. Helligtrekonger 9.30

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

24. Sidste søn. ef. Helligtrekonger 9.30

31. Septuagesima  11.00 9.30 

 
MARTS
  7. 3. søn. i fasten  11.00

    
DECEMBER
  6. 2. søn. i advent - Børnegudstjeneste  14.00 

13. 3. søn. i advent    9.30 (TF)

20.  4. søn. i advent - Syng julen ind  11.00 

23.  Lillejuleaften  17.00 15.45

24. Juleaften  14.45 13.30 

25.  Juledag  11.00 9.30

31. Nytårsaften  14.45 










