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Julesalmer
Hvilke salmer er de mest kendte over-
hovedet? Det er naturligvis julesalmer. 
Det skyldes nok, at de fleste danskere 
kun frekventerer kirken omkring jule-
tid, men også at de mest elskede sal-
mer har fundet vej ud af kirken og ind 
i mange danske hjem, hvor de stadig 
synges omkring juletræet juleaften: 
”Dejlig er jorden”, ”Et barn er født”, 
”Det kimer nu til julefest.” Måske kun 
første og sidste vers, så vi kan komme 
i gang med julegaverne. Der er tradi-
tioner og minder knyttet til julesal-
merne. Minder om svundne tider med 
familien, med bedstemor og bedstefar. 
Hvor synger man ellers salmer i dag 
uden for kirken? Ingen steder. Men 
lige præcis her omkring juletræet le-
ver en gammel tradition videre.

Der er 43 julesalmer i salmebogen. 
Men kun et fåtal af dem synges vist i 
virkeligheden. Hvornår har man sidst 

sunget Grundtvigs ”Vor Herre han er 
en konge stor” (DDS 134)? Eller Bror-
sons ”Frisk op! Endnu engang” (DDS 
127). Moderne digtere har også for-
søgt at bidrage med julesalmer, såsom 
Marcus Lauesens ”Fredløs er freden” 
(DDS 130), eller Lisbeth Smedegaard 
Andersens ”Blåt vælded lyset frem” 
(DDS 131). Men det er vist tvivlsomt, 
hvor udbredte de er blevet. Det er 
også et uhyre svært marked, de forsø-
ger at komme ind på. For det gælder 
vel med salmerne som med så meget 
andet i julen: ”Rør blot ikke ved min 
gamle jul!”. Her er det traditionerne, 
der bestemmer. Og de skal nødigt la-
ves om. Vi vil have det, vi kender, og 
det vi plejer.
Nej, det er den samme håndfuld sal-
mer, der bliver sunget i de fleste kirker 
og i de fleste hjem. Og hvis man skulle 
kåre en førsteplads, må det nok blive: 
”Dejlig er jorden” (121). Kristeligt Dag-
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blad lavede sidste år en læserafstem-
ning, hvor de 10 bedste danske sange 
skulle kåres. Og ”Dejlig er jorden” røg 
ind på førstepladsen. Den har det evig-
gyldige budskab, som både troende og 
ikke-troende kan skrive under på: at 
jorden er et dejligt sted. Den er kort 
og enkel og har Ingemanns smukke, 
barnlige billedsprog fyldt med engle. 
Et billedsprog, der taler både til børn 
og voksne. Så har den også fået sta-
tus som en meget ofte anvendt begra-
velsessalme, måske fordi den har den 
tidløse linje ”Slægt skal følge slægters 
gang”. Det giver trøst, når vi skal tage 
afsked med vores kære, at slægten le-
ver videre.
Engang sagde man, at Brorson var 
julens store salmedigter. Men hans 
fromme, himmelvendte, verdensforsa-
gende livssyn siger nok ikke moderne 
danskere så meget. Tænk blot på for-
skellen mellem hans salmelinje: ”Vel-
kommen fra din himmelsal, til denne 
verdens jammerdal”, og så Ingemanns 
”Dejlig er jorden”. Er verden en jam-
merdal eller er den dejlig? Glæder 
man sig til at komme hjem til Jesus, 
eller gælder det om at nyde tilværel-
sen lige nu? Jeg tror godt, jeg ved hvad 
de fleste danskere vil svare. Nej, det 
er vel snarere Ingemann, der er julens 
store salmedigter. Hans udogmatiske, 
lidt romantiske og hyggelige glansbil-
lede-version af kristendommen, uden 
alt for meget Jesus - det er noget, der 
også taler til moderne danskere. ”Ju-
len har bragt”, ”Glade jul, dejlige jul”, 
”Dejlig er jorden”. Kan man forestille 
sig en jul uden dem? Nej vel?
Grundtvigs gendigtning af middel-
aldersalmen ”Et barn er født i Bet-

lehem” har fået status som børnenes 
julesalme. Den synges i skoler og bør-
nehaver over hele landet, selvom den 
med 10 vers er lidt lang for de små po-
ders utålmodighed. Men den har det 
geniale træk, at den betjener sig af et 
fængende omkvæd, som selv en 2-årig 
kan skråle med på: ”Halleluja”. Sådan 
som de fleste gode popsange – og de 
gamle folkesange - er skruet sammen: 
Der skal være et godt omkvæd, man 
kan synge med på. Halleluja betyder 
”pris Herren”. Så det er da egentlig 
smukt og rørende at tænke på, at der 
sidder tusindvis af børn i Danmark og 
skråler ”pris Herren” hvert år til jule-
tid.

/ASN 
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SIDEN SIDST: 

Gedsted:
Begravede
fra Gedsted Kirke:
2. august 2022:
Gunnel Ingegærd Breisel

4. august 2022:
Tage Jensen Porskjær

9. august 2022:
Grethe Schmidt

12. august 2022:
Anette Petersen (Dybdal)

9. september 2022:
Hanne Ellinor Pedersen

14. september 2022:
Erna Petersen Sørensen

20. september 2022:
Villy Hjelm Pedersen
27. september 2022:
Alfred Roersen

7. oktober 2022:
Preben Betzer Pedersen

3. november 2022:
Inger Margrethe Koudal

Døbte 
i Gedsted Kirke:
7. august 2022:
Tor Barrett Simonsen

30. oktober 2022:
Lilli My Søndergaard Kristensen
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Gudstjeneste på 
Plejecenter Søndervang i Gedsted

Tirsdag d. 20. december kl. 14.30
Tirsdag d. 31. januar kl. 14.30
Tirsdag d. 28. februar kl. 14.30
Tirsdag d. 28. marts kl. 14.30

Viede  
i Gedsted Kirke:
17. september 2022:
Mette Fodgaard Christoffersen 
og Casper Laursen.

Fjelsø:
Begravede 
fra Fjelsø Kirke:
23. august 2022:
Jytte Sloth

7. september 2022:
Else Fylgraff Mortensen

15. november 2022:
Birte Tornøe Olesen
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KOMMENDE ARRANGEMENTER: 

Syng julen ind 
Ønskekoncert
den 18. december
Der er mange dejlige julesalmer – så 
mange, at man ikke altid når at få 
dem sunget i juletiden. 18 december 
bliver der mulighed for at synge en 
masse gode julesalmer og ønske dem, 
man holder allermest af. Bagefter 
luner vi os med et glas gløgg og en 
æbleskive.

Det er kl. 14.00 i Gedsted 
og 15.30 i Fjelsø.

Julekoncert i Gedsted Kirke  
Tirsdag den 6. december kl. 19.30
Calluna-koret kommer fra Skive, og de glæder sig til at besøge Gedsted 
og give os en festlig og hyggelig julekoncert – fuld af skønne jule- og ad-
ventssalmer. Koret ledes af Torben Aas Kjær.
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KOMMENDE ARRANGEMENTER: 

Kyndelmisse i Fjelsø Kirke  
Tirsdag den 31. januar kl. 19 – om kaffebønder i Nicaragua 
Traditionen tro byder Fjelsø Menig-
hedsråd til en hyggelig aften med 
foredrag og sang. I år er det tidl. sog-
nepræst Kjeld Nielsen, som mange 
her vil kende, da han vikarierede i 
Gedsted-Fjelsø fra august til novem-
ber 2022 i sognepræstens orlov. Kjeld 
har i mange år været involveret i Ni-
caragua i Mellemamerika – her har 
han arbejdet for at skabe ordentlige 
forhold for bønderne, der dyrker kaf-
fe, og sørge for at de får en ordentlig 
betaling for deres produkter. En svær, 
men vigtig opgave i et land præget af 
uro og ustabilitet. Kjeld er medejer af 
en kaffefarm dernede og vil fortælle 
om sit mangeårige arbejde i landet.

Fastelavn i Vesterbølle Kirke
Søndag den 12. februar kl. 14. 00
Kom og vær med til en hyg-
gelig familiegudstjeneste i 
Vesterbølle Kirke – med ef-
terfølgende tøndeslagning 
på Vesterbølle efterskole. 
Der er lækkerier og præ-
mier til børnene. 
Børn må meget gerne kom-
me udklædte.
Gudstjenesten er fælles for 
Gedsted-Fjelsø-Vesterbølle.
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Konfirmander fra Gedsted-Fjelsø-Vesterbølle

Bogaften i Gedsted Præstegård   
Onsdag den 1. februar kl. 19.30
Jon Kalman Stefansson: 
Stjernernes knitren

Den lille dreng er syv år gammel og 
har netop mistet sin mor. En morgen 
kommer en fremmed dame ud fra fa-
rens soveværelse og indtager morens 
plads. Mens drengens far kaster sig 
over arbejdet på byggepladsen, flyg-
ter drengen med sine tinsoldater ind 
i en eventyrlig parallelverden. Han 
hører bedstemorens stemme fortælle 
– om de drømme menneskene bar på 
længe før han fandtes, om hvad det 
vil sige at høre sammen.
Jón Kalman Stefánsson er en af Is-
lands store nulevende forfattere. 

Stjernernes knitren 
var romanen som 
for alvor gav ham 
en plads som en ny 
og vigtig stemme i islandsk litteratur 
med et særlig poetisk sprog: overflo-
den af fortællinger, sprogets skønhed, 
omsorgen for karaktererne, kombi-
neret med den burleske humor og 
en overrumplende ironi. Men ingen 
andre af Kalmans bøger rummer en 
barndomsskildring som i Stjernernes 
knitren: nysgerrig, empatisk, smuk, 
skarp og fuld af indsigt.
Alle er velkomne! Spørg sognepræ-
sten, hvis du vil have en bog med fra 
biblioteket.
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AKTIVITETSKALENDER 
FOR FJELSØ/KLOTRUP LANDSBY

December 2022, januar, februar 2023

DECEMBER:
1. december:  Vi byder december velkommen. Start kl.17.00 i kirken.
 Menighedsrådet, FDF, Beboerforeningen, 
 Fjelsø Kultur og Forsamlingshus
7. december:  Seniorernes julefrokost i Fjelsø Kultur- og Forsamlings-
 hus kl. 18.00. Tilmeld til Kirsten Bach, tlf. 22 92 70 12
 senest d.1.12.

JANUAR:
22. januar:  Kagebord Fjelsø Kultur og Forsamlingshus kl.14.00.
 Se mere på FB eller på infotavler i byen.
28. januar: Flæskegilde for herrer i Fjelsø Kultur 
 og Forsamlingshus.

FEBRUAR:
3. februar:  Seniorerne afholder harmonika aften i Fjelsø Kultur 
 og Forsamlingshus kl.18.00. Nærmere info følger.

Arrangementer længere ude i fremtiden:
6. april:  Påskefrokost i Fjelsø Kultur og Forsamlingshus.
 Nærmere info følger. 
13. maj:  Die Herren kommer i Hallen på Fjelsø Friskole.
 Nærmere info følger.
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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.
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Rabøl A/S, Farsø

                                                                   GEDSTED           FJELSØ    

GUDSTJENESTER
DECEMBER 2022 - JANUAR - FEBRUAR 2023

     

     
DECEMBER
  1.  Familiegudstjeneste i Fjelsø  17.00

  4. 2. søn. i advent  11.00 

11. 3. søn. i advent   11.00 (TF)

18. 4. søn. i advent - Syng julen ind  14.00 15.30

24. Juleaften   16.00 13.30

25. Juledag  11.00 9.30

26. 2. juledag  9.30 11.00

31. Nytårsaften  14.45 

Hvor ingen anden er nævnt, er gudstjenesterne ved sognepræsten.

 

  
JANUAR
  8. 1. søn. ef. Helligtrekonger 11.00 9.30

15. 2. søn. ef. Helligtrekonger 9.30 11.00

22. 3. søn. ef. Helligtrekonger  11.00 (TF)

29. Sidste søn. ef. Helligtrekonger 9.30 

 
MARTS
  4. 2. søn. i fasten  11.00 9.30

FEBRUAR
  5. Septuagesima  11.00 9.30

12. Seksagesima   11.00

19. Fastelavn  11.00 9.30

26. 1. søn. i fasten  9.30 (TF) 



 








