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Kirkegårde – de levendes have?
Kirkegårde er der mange af i Dan-
mark, for alle skal vi herfra på et tids-
punkt, og de fleste vil gerne have et 
sted at mindes deres døde. Men sam-
fundet og danskernes levevis ændrer 
sig i disse år, og det gælder også kirke-
gårde og måden, vi begraves på.

Især små landsogne har udfordringer. 
For der oplever man, at der bliver fær-
re begravelser og færre kistebegravel-
ser. Det giver mange tomme pladser 
og tvinger os til at tænke anderledes. 
Kan man bruge kirkegården på en 
anden måde, end vi gør i dag?

Kirkegårde er blevet kaldt ”de dødes 
have”. Spørgsmålet er, om de i en tid 
med store forandringer også kan blive 
”de levendes have”? Det er der flere 
landskabsarkitekter, der taler for. At 
bruge kirkegården på en anden måde, 
gøre den til et sted, man gerne vil op-
holde sig. Måske med inspiration fra 
Assistens-kirkegården i Kbh, der bliver 
brugt som park af mange unge menne-
sker til løb, solbadning, skovtur etc.

Men er den modsætning virkelig gyl-
dig? Mellem de dødes have og de le-
vendes have? Der kommer jo levende 
mennesker hver dag for at se til gra-
vene, hvert forår skyder nye planter 
op af jorden til nyt liv, blomster duk-
ker frem, træerne får knopper der 
bliver til blade på store skyggefulde 
træer, og livet folder sig ud i al sin 
herlighed. Midt i de dødes have er 
der også liv. Det er en have for både 
levende og døde.

At begrave vores døde i en indheg-
ning er en gammel kristen skik. For 
at have et sted at komme hen og min-
des. Et sted at holde fast i det tabte. 
Andre kulturer og religioner har det 
også. Jøderne gør det også, men der er 
en vigtig forskel, nemlig at de aldrig 
sløjfer en grav. Den får lov at stå til 
evig tid. Der har vi jo en anden tra-
dition. Vi sløjfer gravene efter en år-
række. Hvorfor? Måske fordi vi godt 
ved, at det hele er midlertidigt. Der 
venter noget andet.

Det sidste hvilested, siger man om et 
gravsted. Pudsigt udtryk, synes jeg. 
Modsætningsfyldt. For i ordet det sid-
ste ligger der noget endeligt, mens or-
det hvilested jo antyder, at det ikke er 
endeligt. Hvile er jo noget man gør i et 
afgrænset tidsrum, man hviler indtil 
man rejser sig og er udhvilet.

Måske ligger der i udtrykket det sid-
ste hvilested et håb, et håb om at det-
te sted, denne grav netop ikke er det 
allersidste sted, men et midlertidigt 
hvilested - et kristent håb om opstan-
delse?

Ja, det håb om opstandelse er jo – hvor 
fjernt og uvirkeligt det end må lyde i 
moderne menneskers ører – det håb 
om opstandelse er jo det, som kirken 
er bygget på. Det var denne historie 
om opstandelse, der spredte sig over 
hele verden og fik folk til at bygge dis-
se kirker. Kirker hvor fortællingen om 
håb lød til mennesker, mens de begra-
vede deres døde udenfor, og de ven-



3

tede på opstandelsens dag. Og hvis 
vi vil holde fast i kirken, må vi også 
holde fast i det håb om opstandelsen.
Det fortælles i Johannesevangeliet, 
at den døde Jesus blev gravlagt i en 
have. De dødes have. Påskemorgen 
var Maria Magdalene kommet ud til 
Jesus grav for at se til den. Hun fin-
der graven tom, hun fortæller det til 
de andre, der straks stikker af for at 
fortælle om nyheden. Men tilbage står 
Maria og græder der i haven, ved gra-
ven. Et sindbillede på den sørgende 
kvinde. To engle i hvide klæder spør-
ger hende: ”kvinde, hvorfor græder 
du? Hun svarer: ”De har flyttet min 
Herre, og jeg ved ikke hvor de har lagt 
ham”.

Historien udtrykker noget meget 
menneskeligt: nemlig at den sørgende 
har brug for et sted at gå hen. Maria 
Magdalene havde som mange andre 
mennesker brug for et sted at min-
des, et sted for at holde fast i det der 
var, selvom mennesket jo ikke er der 
længere. Derfor rammer det hende så 
hårdt, at den døde tilsyneladende er 
væk. For nu har hun slet ingenting 
tilbage. Kun sorgen.

Jesus står ved siden af hende, men 
hun kender ham ikke. Da er det, at 
den opstandne spørger hende: ”Kvin-
de, hvorfor græder du? Hvem leder du 
efter? ” Hun mente, det var haveman-
den og sagde til ham:
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”Herre, hvis det er dig, der har båret 
ham bort, så sig mig, hvor du har lagt 
ham, så jeg kan hente ham. Jesus sag-

de til hende: ”Maria”. Og så med det 
ene ord - med det ord genkender hun 
ham. Og sorgen bliver vendt til glæde. 
For han er opstået- lyslevende fra de 
døde. Og sådan blev de dødes have til 
de levendes have.

Digteren Søren Ulrik Thomsen har 
skrevet et digt om det at stå ved gra-
ven:

” Hvert år på den dato 
der tilfældigvis blev din fødselsdag
tager vi toget til Århus 
for at besøge din grav 
som nu engang er det sted her i verden
hvor du ikke er. 
På turen op gennem byen køber vi blomster 
og taler som på enhver anden dag 
indtil vi står foran stenen. 
Og på vej tilbage regner det altid. 
Eftersom intet af dette giver mening
og alligevel finder sted 
må det være af største betydning.”

Med det digt har han forsøgt at sætte 
ord på den længsel efter sted at min-
des den døde, som alle mennesker i 
sorg har tilfælles. Og den utilstræk-
kelighed, der også er ved et gravsted. 
Når nu den døde ikke er der. Han har 
forsøgt at sætte ord på alle de ting, 
vi gør som ikke kan forklares med 
fornuften, men som vi gør alligevel. 
Såsom at gå hen til graven og lægge 
blomster. Fordi sorgen og kærlighe-
den og livet ikke kan forklares – men 
kun leves.  

             /ASN
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SIDEN SIDST: 

Fjelsø:
Begravede fra 
Fjelsø Kirke:
14. december 2018:
Karen Marie Rold 

Døbte i Fjelsø Kirke:
13. januar 2019:
Malina Bjørnholt Spleth Bazuin

Gedsted:
Begravede fra 
Gedsted Kirke:
23. november 2018:
Karin Pedersen
12. december 2018:
Niels Kramer Schmidt
18. december 2018:
Bent Palle Clausen
4. januar 2019:
Eva Krøjmand 

Døbte i Gedsted Kirke:
27. januar 2019:
Elias Ambrosius Sommer
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FORÅRETS KONFIRMATIONER:

Konfirmation 
Fjelsø Kirke 
28 april kl. 10:
Magnus Emil Skjøtt Sørensen
Magnus Rohde Hansen
Laura Skjoldmose Nielsen
Mads Troels Sørensen

Kommende 
Konfirmationer:
Fjelsø Kirke: 
25. april 2020, 
24. april 2021, 
30. april 2022.
Gedsted Kirke: 
3. maj 2020, 
2. maj 2021, 
1. maj 2022.

Konfirmation 
Gedsted Kirke 
5 maj. kl. 10.30:
Isabella Falck Trend
Cecilie Dybdal
Dan Møller Kristiansen
Ida-Marie Fuglsang Lund
Christian Bisgaard
Mathias Asker Tue Christensen
Amalie Kragh Bertelsen
Frederikke Djørup Sørensen
Lea Utzen Daugaard
Magnus Olesen
Lucas Lamhauge Petersen



7

KOMMENDE ARRANGEMENTER: 
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Gudstjeneste på 
Plejecenter Søndervang

i Gedsted
Alle gudstjenester er kl. 14.30

Den 26. marts,
den 30. april 

og den 28. maj

KOMMENDE ARRANGEMENTER: 

Sangaften 
i Fjelsø Kirke 
3. april kl. 19.00
Tom Rasmussen og Susanne 
Holmen har været kirkesanger 
og organist i Aalestrup kirke i 
hel del år. Og de har været enga-
geret i sang og musik det meste 
af deres liv. 
De kommer og vælger sangene 
denne aften, og fortæller om, 
hvad sangene har betydet for 
dem. 
Undervejs er der en kop kaffe.

Forårskoncert 
9. april kl. 19.30 
i Gedsted Kirke
For fire år siden var de her og 
gav en forrygende Carl Nielsen-
koncert. Nu gæster Duo Askou/
Andersen igen Gedsted med et 
skønt udvalg af forårets blide 
toner. De optræder med en blan-
ding af nordisk folkemusik og 
kendte salmer og sange af bl.a. 
Erik Sommer, Kai Normann An-
dersen og Carl Nielsen.

Duoen består af Hanne Askou på 
violin og Frode Andersen på ac-
cordeon.

Gratis entré.



9

KOMMENDE ARRANGEMENTER: 

Gudstjeneste i Herning 
Kr. Himmelfartsdag kl. 14.00
Himmelske Dage, de tidligere Danske 
Kirkedage, er det største fælleskirke-
lige event i Danmark og arrangeres 
hvert tredje år. Himmelske Dage på 
Heden er navnet på arrangementet i 
2019, der denne gang foregår i Her-
ning 30. maj - 2. juni og arrangeres i 
samarbejde med en lokalkomité med 
repræsentanter fra folkekirker, fri-
kirker, kirkelige organisationer og er-
hvervslivet.

Dagene indledes med en stor fælles-
gudstjeneste Kr. Himmelfartsdag, 
hvor alle i Viborg stift er inviteret. Et 
stort kor af kirkekorsangere plus fol-
kekor fra hele området, plus andre in-
teresserede, synger for under ledelse 
af Mads Bille. Prinsens Musikkorps 

løfter salmesang og musikledsagelse. 
Gudstjenesteprædikant er Viborgs 
Biskop Henrik Stubkjær. Gudstjene-
sten tager os ind i dagenes tema – gå 
med…

Gudstjenesten holdes udenfor på 
Torvet i Herning. Har du brug for at 
sidde ned under gudstjenesten, er du 
velkommen til at tage din egen stol 
med. Kom i god tid – vi bliver mange. 
Efter åbningsgudstjenesten er vi ind-
budt til Danmarks største kirkekaf-
febord.

Der er mulighed for buskørsel fra vo-
res område. Hvis du er interesseret, 
kan du tilmelde dig til sognepræsten 
på tlf. 98 64 55 58.

Gudstjeneste i Herning Kr. Himmelfartsdag kl. 14. 

Himmelske Dage, de tidligere Danske Kirkedage, er det største fælleskirkelige event i Danmark og 
arrangeres hvert tredje år. Himmelske Dage på Heden er navnet på arrangementet i 2019, der denne gang 
foregår i Herning 30 maj – 2 juni og arrangeres i samarbejde med en lokalkomité med repræsentanter fra 
folkekirker, frikirker, kirkelige organisationer og erhvervslivet. 

 

Dagene indledes med en stor fællesgudstjeneste Kr. Himmelfartsdag, hvor alle i Viborg stift er inviteret. Et 
stort kor af kirkekorsangere plus folkekor fra hele området, plus andre interesserede, synger for under 
ledelse af Mads Bille. Prinsens Musikkorps løfter salmesang og musikledsagelse. Gudstjenesteprædikant er 
Viborgs Biskop Henrik Stubkjær. Gudstjenesten tager os ind i dagenes tema – gå med… 

Gudstjenesten holdes udenfor på Torvet i Herning. Har du brug for at sidde ned under gudstjenesten, er du 
velkommen til at tage din egen stol med. Kom i god tid – vi bliver mange. Efter åbningsgudstjenesten er vi 
indbudt til Danmarks største kirkekaffebord 

 

Der er mulighed for buskørsel fra vores område. Hvis du er interesseret, kan du tilmelde dig til 
sognepræster på tlf. 98 64 55 58. 
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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. maj 2019.

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



    

Rabøl A/S, Farsø

GUDSTJENESTER 2018/2019
DECEMBER 2018 - JANUAR - FEBRUAR 2019

                                                                   GEDSTED           FJELSØ    MARTS
  3.  Fastelavn   14.00

10. 1. søn. i fasten  11.00 9.30

17. 2. søn. i fasten  11.00

24.  3. søn. i fasten - kirkekaffe 9.30 11.00

31.  Midfaste   9.30 (TF)

Hvor ingen anden er nævnt, er gudstjenesterne ved sognepræsten.

  
APRIL
  7.  Mariæ Bebudelse  9.30 

14.  Palmesøndag   9.30 (TF)

18.  Skærtorsdag  9.30 11.00

19.  Langfredag  9.30

21.  Påskedag  13.00 11.00

22.  2. påskedag  11.00 9.30

28.  1. søn. ef. påske - Konfirmation Fjelsø  10.00

 
MAJ
  5.  2. søn. ef. påske - Konfirmation Gedsted 10.30

12.  3. søn. ef. påske  11.00 (TF)

17.  Bededag - kirkekaffe  11.00 9.30

19.  4. søn. ef. påske  9.30 11.00

26.  5. søn. ef. påske   11.00 

30.  Kristi Himmelfarts dag  9.30

 
JUNI
2. 6. søn. ef. påske - kirkekaffe 11.00 9.30



 

 

 
 
 

Vennepunktets jubilæumssæson (30 år) fortsatte i det nye år 
med 2 store publikumstræffere. 
Først et arrangement i samarbejde med vores menighedsråd, 
hvor der var besøg af Thomas Frank, der er domprovst i Viborg. 

Han fortalte om 
sin 2500 km. 
lange kajaktur 
ad de russiske 
floder. En hård 
og barsk tur, 
der krævede 
sin domprovst! 

Han ledsagede sin fortælling med billeder, der tydeligt viste, hvor 
vanskeligt det havde været ene mand at padle sig frem i alskens 
vejr, i medstrøm og modstrøm. Han tryllebandt den store 
forsamling, som efter menighedsrådets veltilberedte middag kunne 
læne sig tilbage og lade sig underholde. Og det gjorde de i den 
grad: 

Børnene har allerede med stor begejstring taget de nye lege-
redskaber i brug, især 5-gyngestativet herover er populært. 
Når vi kommer til foråret og de mange bede med buske og 
blomster kommer i flor, vil man rigtigt kunne nyde det nye 
område. Det vil nok blive mål for mange børn (- og børnebørn) i 
de kommende år, og mange spadsereture vil sikkert også komme 
heromkring. 

Mange af legeredskaberne afspejler Gedsted Skoles musikprofil rigtig flot. 
Herover kan du til venstre se både violiner og fløjter, og gyngestativet til højre 
bliver båret af trommestikker. 
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 Køkkenpersonalet havde travlt med at lave mad til de mange mennesker  

 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 

 

Sidst i januar var der så teater på programmet. Det var i samarbejde 
med Vesthimmerlands Teaterforening, et samarbejde der med stor 
succes blev indledt sidste sæson. Det var så stort et tilløbsstykke, at 
man måtte melde udsolgt allerede 3 uger inden arrangementet. Det 
var selvfølgelig ærgerligt for dem, der ikke nåede at få billet, men 
der må højst  
lukkes 150 ind i sko- 
lens festsal, et krav fra 
 brandmyndighederne 
Det var i øvrigt ikke  
første gang, der måtte 
 meldes udsolgt, så i  
det hele taget er det en  
god idé at sikre sig en plads til arrangementerne i god tid. 
Teaterforestillingen var en cabaret bygget over Benny Andersens 
dejlige sange og hans liv. En flot forestilling, hvor vi både fik Nina i 
bad, fik bjørnen til at sove og fik sagt Go’ nu nat. De mange 
mennesker fyldte salen godt op, og stemningen var rigtig fin. 

Der blev fortalt mange hemmeligheder,  
inden forestillingen gik igang 

Der skal i øvrigt gøres opmærksom på, at Vennepunktets arrangement den 
15. marts med vinsmagning er aflyst på grund af den uafklarede situation 
omkring Brugsen 

Nyt lege – og aktivitets-
areal ved skolen 

I forbindelse med byfornyelsen af Gedsted er der nu ved at 
blive lagt sidste hånd på 2. etape, som er det nye udendørs 
legeareal ved skolen. Et meget stort projekt, som koster ca. 
halvdelen af alle midlerne til byfornyelsen. 1. etape var 
malingen af siloen. 
Den nye legeplads er et stort og flot anlæg med en masse 
legeredskaber, shelters,  blomsterbede og gangarealer, 
løbebane og kælkebakke. 

Løbebanen blev hurtigt 
taget i brug 

3 flotte shelters og en 
overdækket hytte er klar 
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Vennepunktets jubilæumssæson (30 år) fortsatte i det nye år 
med 2 store publikumstræffere. 
Først et arrangement i samarbejde med vores menighedsråd, 
hvor der var besøg af Thomas Frank, der er domprovst i Viborg. 

Han fortalte om 
sin 2500 km. 
lange kajaktur 
ad de russiske 
floder. En hård 
og barsk tur, 
der krævede 
sin domprovst! 

Han ledsagede sin fortælling med billeder, der tydeligt viste, hvor 
vanskeligt det havde været ene mand at padle sig frem i alskens 
vejr, i medstrøm og modstrøm. Han tryllebandt den store 
forsamling, som efter menighedsrådets veltilberedte middag kunne 
læne sig tilbage og lade sig underholde. Og det gjorde de i den 
grad: 

Børnene har allerede med stor begejstring taget de nye lege-
redskaber i brug, især 5-gyngestativet herover er populært. 
Når vi kommer til foråret og de mange bede med buske og 
blomster kommer i flor, vil man rigtigt kunne nyde det nye 
område. Det vil nok blive mål for mange børn (- og børnebørn) i 
de kommende år, og mange spadsereture vil sikkert også komme 
heromkring. 

Mange af legeredskaberne afspejler Gedsted Skoles musikprofil rigtig flot. 
Herover kan du til venstre se både violiner og fløjter, og gyngestativet til højre 
bliver båret af trommestikker. 


