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Luk dig op! 
”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: »Ef-
fatha!« – 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.)

Vi kommer til verden med et skrig. 
Ikke med ord, men et højt, primitiv og 
dyrisk skrig. Trods en lille bitte tunge 
kan vi frembringe et sønderrivende 
skrig, et skrig efter kærlighed og om-
sorg: Tag mig op og pas på mig!

Livet er i sig selv et mirakel, men 
snart sker det næste mirakel: Lang-
somt, ganske langsomt folder tungen 
sig ud, og så kommer det første ord.  
Første byggesten af det storværk: 

sproget, der gør os til mennesker. Vi 
lærer ord efter ord, at forme og be-
skrive vores verden med ord fra vo-
res tunge. At skabe kontakt til andre 
mennesker med vores ord. Det er et 
under, at vi ikke ligesom dyrene er 
henvist til at skrige vore behov ud, 
men at vi kan udtrykke vores tanker, 
følelser, håb og drømme.  

Når vi vokser op og får greb om spro-
get, lærer vi om ordets magt, at tun-
gen kan være et mægtigt våben, det 
farligste våben. Mægtigere og farli-
gere end alverdens geværer.  At vores 
tunge kan bruges til godt eller ondt. At 
vi med få ord på en skarp tunge kan 
få magt over mennesker, kan ændre 
deres liv på både godt og ondt. Tænk 
på hvor forløsende et ord kan være 
mellem mennesker. Ord som ”tak”- 
”undskyld” - ”tilgiv mig” - ”hjælp mig” 
– ”jeg elsker dig”. Ord som kan være 
så svære at sige, men som kan gøre en 
kæmpe forskel i menneskers liv.
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Vores tunge der skaber ordene og 
sproget - den kan bruges til så meget 
forskelligt. Når den bruges til forstå-
else, kærlighed og samhørighed mel-
lem mennesker er det altid et lille 
mirakel. Ord der binder mennesker 
sammen. Men det er ingen selvfølge 
- Tungen kan også bruges til at skabe 
splid og splittelse mellem mennesker, 
til at skabe krig og had. I Afghanistan 
kæmpede vi i 20 år, vi havde 10 gan-
ge så mange geværer og bomber som 
dem. Alligevel tabte vi til sidst, fordi 
tungen er det stærkeste våben. Med 
de ord den skaber, kan den skabe tro 
og frygt i menneskers hjerter. Den er 
mægtigere end alverdens geværer. 
Fordi dem der tror på noget vinder 
over dem, der ikke tror på noget.

Jesus helbredte en døvstum – man-
dens tunge løsnes, så han nu kan tale 
og hans ører lukker sig op, så han 
kan høre. Det skete for en mand for 
længe siden, at han blev helbredt. Det 
er langt fra os og vores verden. Men 
jeg tror ikke miraklernes tid er forbi. 
Det sker stadig hvert eneste øjeblik 
rundt omkring på jorden. Hver eneste 
gang menneskers ører lukkes op, og 
vi hører Guds ord, er det et mirakel. 
Hver eneste gang vores hjerte lukkes 
op og Guds ord trænger ind og giver 
os glæde, trøst, håb, mod – så er det 
et mirakel.

Der er meget i vores liv, vi tager for 
givet. At kunne tale, høre, tænke og 
udtrykke sig. Men der er tider i livet, 
hvor vi godt kan mærke, at ordene 
ikke slår til, at tungen gør knuder, at 
vi ikke kan finde de rigtige ord. De ti-

der, hvor livet bliver større end os selv. 
Og når livet bliver for stort til at vi 
kan rumme det, så er det godt at kom-
me i kirke. For her kan vi låne Guds 
ord, der er større end vores egne ord. 
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 Fader-
vor, i salmer og sange, ja så må vi låne 
Guds ord.
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Og hvis det sker, at Guds ord finder 
vej til vores ører og vores hjerte, er det 
et mirakel. Jesus sagde til manden: 
”Luk dig op!”. Et menneske kan være 
døv ligesom manden i historien, døv 
for troens ord, selvom man ønsker at 
høre. Det kan ske for alle mennesker, 
at selvom de ønsker at mærke troen i 
sig, så er hjertet lukket og hårdt. Tro-
en kommer, når Gud lukker op for os, 
når han åbner vores hjerter for troen.
Derfor beder vi også i indgangsbønnen 
hver søndag: Luk vore ører op – luk 
vore hjerter op. Vi må ikke tage troen 
for givet, vi må ikke betragte den som 

noget selvfølgeligt. Nej, vi bør egentlig 
betragte troen som et under, som et 
mirakel i sig selv. Det er et mirakel, 
hvis man virkelig kan føle troen i sit 
hjerte. Det betyder nemlig, at Gud har 
åbnet ens ører, så man kan høre hans 
ord, og det betyder, at han har åbnet 
ens hjerte og sind, så man kan tage 
imod troen, og lade den rodfæste sig. 
Og hvis det sker, er det i sandhed et 
under.

 /ASN

SIDEN SIDST: 

Gedsted:
Viede i 
Gedsted Kirke:
4. september 2021:
Signe Lund Hansen og 
Asmus Søgaard Jørgensen

Gudstjeneste på 
Plejecenter Søndervang

i Gedsted
Alle gudstjenester er kl. 14.30

Onsdag d. 24. november kl. 14.45
Tirsdag d. 21. december kl. 14.30

Onsdag d. 19. januar kl. 14.45
Onsdag d. 16. februar kl. 14.45
Onsdag d. 30. marts kl. 14.45
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Døbte i Gedsted Kirke:
12. september 2021:
Alberte Schelde Kvist

26. september:
Nicoline Overgaard Trend

10. oktober 2021:
Ane Bregendahl Staugaard Nielsen

Fjelsø:
Døbte i  
Fjelsø Kirke:
23. juli 2021: 
Kristian Egedal Koch

22. august 2021:
Christian Rieks-Pedersen

Viede i 
Fjelsø Kirke:
9. September 2021:
Anne Møller og 
Frederik Bregendal Nedergaard



Ny kirkesanger 

 

I august valgte vores kirkesanger Ejner Noe at stoppe efter 4 år i Gedsted-Fjelsø og Vesterbølle, da han 
havde nået pensionsalderen. Han har mange interesser, som han gerne vil have mere tid til. Vi siger Ejner 
mange tak for den tid, han har været her og ønsker ham et godt og aktivt otium. 

 

 

1. oktober tiltrådte Pia Bjerregaard Hansen stillingen som kirkesanger i Gedsted-Fjelsø og Vesterbølle. Pia 
bor i Svenstrup og har tidligere været skolelærer. Hun har sunget hele sit liv og tidligere været vikar i kirker 
rundt omkring, men dette er hendes første faste job som kirkesanger. Vi siger velkommen til Pia og håber 
hun bliver glad for at være her. 
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Ny kirkesanger
I august valgte vores kirkesanger 
Ejner Noe at stoppe efter 4 år i Ged-
sted-Fjelsø og Vesterbølle, da han 
havde nået pensionsalderen. Han 
har mange interesser, som han gerne 
vil have mere tid til. Vi siger Ejner 
mange tak for den tid, han har været 
her og ønsker ham et godt og aktivt 
otium.

1. oktober tiltrådte Pia Bjerregaard 
Hansen stillingen som kirkesan-
ger i Gedsted-Fjelsø og Vesterbølle. 
Pia bor i Svenstrup og har tidligere 
været skolelærer. Hun har sunget 
hele sit liv og tidligere været vikar i 
kirker rundt omkring, men dette er 
hendes første faste job som kirke-
sanger. Vi siger velkommen til Pia og 
håber hun bliver glad for at være her.Pia Bjerregaard Hansen
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KOMMENDE ARRANGEMENTER: 

Julekoncert i Gedsted Kirke 
Tirsdag den 30. november kl. 19.30
Sidste år var der mange restriktioner 
i kirken, og Viborg Kammerkor måtte 
lave en ”mini-koncert” med 4 sangere 
– det blev alligevel en fin oplevelse. I 
år ser det lysere ud, og vi har invite-

ret Viborg Kammerkor til at komme 
med hele styrken og give en hyggelig 
julekoncert, med masser af skønne 
julesalmer og -sange.

Nytårsaften 
Kl. 16.00 i Fjelsø Kirke 
Traditionen tro markerer vi årets 
afslutning med en nytårsgudstje-
neste med et musikindslag. 
Efter gudstjenesten skåler vi i 
boblende vin og ønsker hinanden 
godt nytår.
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KOMMENDE ARRANGEMENTER: 

Kyndelmisse i Fjelsø Kirke  
Onsdag den 2. februar kl. 19.00
Til dette års kyndelmisse kommer 
præsten og forfatteren Gudmund 
Rask Pedersen fra Horsens. Han ta-

ler om emnet: ”Oplivning – leve til det 
sidste. Gudmund fortæller sådan om 
sit foredrag: 

”Vi må for det første leve til det sid-
ste. 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? Gennem di-
verse former for fortælling, herunder 
anekdoter og egne livshistoriebrok-
ker samt skønlitteratur og den krist-
ne grundfortælling ej at forglemme, 
vil foredraget kredse om oplivning, og 
– hvis det går godt – måske ligefrem 
være med til at bevirke det.”

Vi begynder med en andagt i kirken 
kl. 19



9

KOMMENDE ARRANGEMENTER: 

Bøger i vinteren 2022 

8. februar kl. 19.30: 
Jens Christian Grøndahl: 
Dage som græs 
Grøndahl har skrevet en lille bog 
med seks fortællinger. Fortællinger 
om flygtninge før og nu, om tro og 
ensomhed, om at gribe ind i andres 
liv og om at finde friheden på uven-
tede steder.

29. marts kl. 19.30:
Jens Smærup Sørensen: 
Klinten
I Jens Smærups nyeste roman fra 
2020 møder vi den 35-årige Jeppe, 
der flytter til en lille landsby ved 
vestkysten. Her bliver han invol-
veret i et projekt om kystsikring og 
møder også kærligheden i den lille 
by.

I løbet af vinteren læser vi to bøger. 
Alle er velkomne til at komme og få 
en snak om bogen. 
Vi mødes i præstegården i 
Gedsted. Hvis man er interesseret 
i at låne bogen, kan man henvende 
sig til sognepræsten.
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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

    

                                                                   GEDSTED           FJELSØ    

     
DECEMBER
  5. 2. søn. i advent   14.00 

12.  3. søn. i advent  11.00  

19. 4. søn. i advent   9.30 (KN)

24. Juleaften  14.45 13.30

25. Juledag  9.30 11.00 

26. 2. juledag  9.30  

31. Nytårsaften   16.00

GUDSTJENESTER
DECEMBER 2021 - JANUAR - FEBRUAR 2022

Hvor ingen anden er nævnt, er gudstjenesterne ved sognepræsten.

 

  
JANUAR
  2.  Helligtrekonger  9.30 11.00 

  9.  1. søn. ef. H3K   9.30

16.  2. søn. ef. H3K  11.00 (KN)

23. 3. søn. ef. H3K  9.30 11.00 

30. 4. søn. ef. H3K  9.30  

 
MARTS
6. 1. søn. i fasten  11.00

FEBRUAR
  6.  Sidste søn. ef. H3K   11.00

13.  Septuagesima  11.00 9.30 

20.  Seksagesima  9.30(KN)

27. Fastelavn – børnegudstjeneste i Fjelsø  13.00 










