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Tænk, at livet koster livet 
Jesus svarede disciplene: »Timen er 
kommet, da Menneskesønnen skal 
herliggøres. Sandelig, sandelig siger 
jeg jer: Hvis hvedekornet ikke falder 
i jorden og dør, bliver det kun det 
ene korn; men hvis det dør, bærer det 
mange fold.
(Johannes-evangeliet, kap. 12)

Jeppe Aakjær kender de fleste, hans 
sange er i Højskolesangbogen og syn-
ges stadig i dag. Mindre kendt er hans 
første kone, der også kom fra egnen 
ved Fly. Hun hed Marie Bregendahl, 
og hun blev faktisk også en berømt for-
fatter i sin tid. Bogen der gjorde hende 
kendt var romanen ”En Dødsnat” fra 
1912. I den skildrer hun sin egen mors 
død i barselsseng, den nat da moderen 
skulle føde barn nr. 9 i søskendeflok-
ken. En tragedie set gennem et barns 

øjne. Det er meget gribende at læse. 
Marie Bregendahl var den ældste i 
flokken, 12 år gammel, og det gjorde 
et uudsletteligt indtryk på hende 
at opleve den forfærdelige nat. Der 
blev født en lille dreng, som heldigvis 
overlevede, og den lille dreng var min 
kones oldefar, så vores familie havde 
ikke set sådan ud, hvis drengen ikke 
var kommet til verden. Min egen olde-
mor led den samme skæbne i 1920, da 
hun skulle føde min farmor. Hun døde 
og farmor blev bortadopteret. Og uden 
hende havde jeg ikke stået her.

Det er blot to historier, men der er 
jo utallige som dem. Prøv engang at 
tænke på, hvor mange mennesker, der 
er gået til, for at netop du og jeg lever 
i dag. Utallige kvinder som har givet 
liv for at skabe liv. I vore dage er det 
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gudskelov en sjældenhed, at de sæt-
ter livet til ved en fødsel, men det sker 
jo stadig. Og det minder os om noget 
helt grundlæggende i verden: At der 
nogle gange skal der død til, for at der 
kan blive liv. Noget må gå til, for at 
andet kan leve.

Vi kender det også fra naturen. Træet 
der vælter i skoven bliver til bolig og 
føde for myriader af biller og insek-
ter. Blomsterne der blomstrer en kort 
sommer, visner og dør, men sætter frø 
der bliver til nye blomster. Det lille 
hvedekorn, der har liv i sig, fordi det 
kan blive til mad for dyr og menne-
ske, det kommer vi i jorden, hvor det 
dør og bliver til mange nye korn. Et 
smukt billede. Og det er præcis dette 
billede, Jesus bruger. At hvedekornet 
må falde i jorden og dø, for at det kan 
give liv til mange. Han bruger bille-
det om sig selv. At han må dø, for at 
kunne give liv til mange.

I kirkens gamle traditionelle sprog si-
ger vi, at Jesus ofres for vores skyld, 
for vore synders skyld. Han døde, for 
at vi kunne få evigt liv. Jeg ved ikke, 
om det giver mening for moderne 
mennesker. Det gav mening dengang 
for 2000 år siden, hvor offertanken 
var gennemgående i mange religio-
ner. Jøderne på Jesus' tid ofrede lam 
og duer til Gud i templet.  For det var 
indlysende for enhver, at der måtte of-
res til gud/guderne for at mennesket 
kan få liv. Det lå dybt i mennesker, at 
noget må dø for at andre kan leve.

Også vores hedenske forfædre ofrede 
til Thor og Odin. Vi har Grauballe-

manden, et velbaret moselig, en mand 
der sandsynligvis er blevet ofret til 
guderne. Og når nogen stiller grød 
frem til nissen ved juletid, så er det et 
levn fra dengang: Nissen var en hus-
gud, som man skulle ofre mad til, så 
han beskyttede huset og beboerne og 
ikke gav dem ulykker. 

Men for moderne mennesker er tan-
ken om offer meget fjern. Vi ofrer ikke 
længere noget til Gud. Netop fordi 
Jesus gjorde op med tanken om at vi 
skulle ofre noget til Gud. Fordi Gud 
selv gav det dyrebareste han havde, 
sin egen søn, mere dyrebart end noget 
som helst vi mennesker kunne kom-
me med. Så mennesker skulle ikke 
prøve at behage Gud, for det var noget 
andet Gud ville have af os. Vores tro. 
Vores lydighed. Vores kærlighed. 
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Ofring. Det lyder gammeldags og un-
derligt i vore ører. Men hvis vi tænker 
efter, så kender vi det jo godt fra vo-
res eget liv. I en enhver sammenhæng 
med andre mennesker må vi ofre no-
get af os selv. Forældre ofrer deres 
tid, frihed og nattesøvn, når de sæt-
ter børn i verden. I ethvert ægteskab, 
ethvert forhold må man ofre noget 
af sig selv, nogle af sine egne krav og 
behov, ellers vil det aldrig gå. Vi kan 
ikke bare kræve og få, vi må også give 
afkald på noget. Der er mennesker 
der passer deres syge ægtefælle, eller 
voksne børn der passer deres gamle 
mor. Der er mennesker der rejser ud 
i verden for at hjælpe folk i nød. Det 
kræver noget af dem, for de må give 

afkald på meget af deres egne behov. 
Ofre noget. For kærlighedens væsen 
er ikke at kræve, men at give. 

Men jeg tror også alle mennesker mø-
der en grænse, for hvad de kan give 
af sig selv. Den fuldkomne offervilje 
findes næsten aldrig hos mennesker. 
Vi tænker også på os selv. Og af og til 
må vi svigte. Det er uundgåeligt. Men 
når vi svigter, er der en der siger til os: 
Du er tilgivet. Rejs dig, og prøv igen. 

Jesus havde ikke den grænse, som vi 
har. Han tænkte ikke på sig selv. Je-
sus siger, at han er som hvedekornet 
der må falde i jorden og dø. Det var 
altså ikke nok bare at gå rundt og for-
kynde om Guds rige og fortælle men-
nesker, hvem han var. Han gav alt, 
hvad han havde, al sin tid og al sin 
kærlighed. Og han måtte selv bringe 
det ultimative offer. Sit eget liv. Og 
dermed har han vist os vejen, vist os 
hvad meningen med vores menneske-
liv er: Nemlig at leve for andre, at give 
til andre, at give af os selv for at give 
liv til andre.

Da han selv gav det ultimative offer, 
og blev levende igen, da så vi, at han 
var Guds søn, og alt det vi ikke formår 
har han gjort for os. Vejen til Gud har 
han banet for os. Uanset hvor meget 
eller lidt, vi formår, så er vejen til Gud 
beredt. Det har han gjort for os. Så 
når vi kommer til kort og vores egne 
kræfter slipper op, så giver han os en 
ny begyndelse, nye muligheder, nyt 
liv.

 /ASN

Gudstjeneste på 
Plejecenter Søndervang

i Gedsted
Onsdag den 30. marts kl. 14.45
Onsdag den 27. april kl. 14.45.
Tirsdag den 31. maj kl. 14.30
Tirsdag den 21. juni kl. 14.30
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SIDEN SIDST: 

Gedsted:
Begravede fra 
Gedsted Kirke:
5. november 2021:
Lene Toft Pedersen 
23. november 2021:
Henning Bjeldal
8. december 2021:
Grethe Astrup 
7. januar 2022:
Verner Emil Tougaard

Døbte i Gedsted Kirke:

28 november 2021:
Ellie Oline Møller Stück

8. januar 2022:
Mille Søby Michaelsen

Viede i Gedsted Kirke:
8. januar 2022:
Louise Vesterskov Søby og 
Michael Kudahl Michaelsen

Fjelsø:
Døbte i  
Fjelsø Kirke:
28. November 2021: 
Sofia Lange Jørgensen

9. januar 2022:
Melody Bjørnholt Spleth Bazuin
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Sangaften med Hans Jørgen Lysholm  
i Gedsted præstegård 31 marts kl. 19.30
Det er forår og alting 
ser lysere ud. Mange 
af os har savnet at 
synge sammen. 

Til denne sangaf-
ten har vi inviteret 
Hans Jørgen Lys-
holm, tidl. forstan-
der på Vesterbølle 
Efterskole og flittig 

formidler af lokalhi-
storiske emner, bl.a. 
gennem en række 
tv-udsendelser om 
kirker i Viborg Stift. 

Han vælger sangene 
og fortæller histori-
er og anekdoter fra 
sit indholdsrige liv.

Kom og vælg 
din yndlingssang!    
- sangaften i Fjelsø Kirke 
9. marts kl. 19.00
Til forårets sangaften gør vi det lidt 
anderledes denne gang: Alle borge-
re i Fjelsø og omegn er inviteret til 
at vælge netop deres yndlingssang/
salme.  Man kan skrive på Fjelsø 
Kirkes Facebook-side, hvad man vil 
gerne vil synge, eller skrive/ringe 
til sognepræsten med sit ønske.  

Hvis man har lyst, må man gerne 
bruge et par ord på at fortælle, 
hvad den sang betyder for en. Vi 
håber at mange har lyst til at være 
med!

KOMMENDE ARRANGEMENTER: 
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KOMMENDE ARRANGEMENTER: 

Den Danske Salmeduo  
– koncert i Gedsted Kirke 27 april kl. 19.30.
Den Danske Salmeduo består af saxo-
fonisten Christian Vuust og pianisten 
Hans Esbjerg. De har haft stor suc-
ces med at fortolke de kendte danske 
salmer og give dem ”et tvist” i retning 

af jazz-musik. De giver de elskede og 
gammelkendte melodier et nyt frisk 
udtryk. 27 april kommer de til Ged-
sted Kirke, og det bliver helt sikkert 
en stor oplevelse.
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KOMMENDE ARRANGEMENTER: 

Friluftsgudstjeneste i pinsen 
på Vitskøl Kloster! 
2. pinsedag, mandag den 6. juni kl. 11.00
Der afholdes pinsegudstjeneste i det 
fri, i den gamle kirkeruin på Vilskøl 
Kloster. 
Sognepræst i Gedsted og Fjelsø, As-
ger Staugaard Nielsen, prædiker. 

Kom og nyd pinsens fællesskab og 
sommerens komme i en stor fælles 
gudstjeneste, for alle de 38 kirker i 
Vesthimmerlands Provsti! 
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KONFIRMANDER 2022
Fjelsø Kirke den 30. april 
kl. 10.00:
Lærke Dahl Kristensen
Christian Kjærtoft Mogensen
Marcus Kjærtoft Mogensen
Lucas Rostved Nielsen

Gedsted Kirke den 1. maj 
kl. 11.00:
Marie Frida Dalsgaard  
Mathias Dybdal Jensen  
Anders Djørup Jensen  
Oscar William Heshe 
Noah Tertu Kidmose 
Anne Ardahl Lyngaa  
Nikolai Poulsen 
Rebecca Poulsen 

Kommende 
konfirmationer:
2023: Fjelsø 29 april 
Gedsted 7. maj
2024: Fjelsø 27 april
Gedsted 5. maj. 
2025: Fjelsø 26 april
Gedsted 4. maj.
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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 2022.

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



Rabøl A/S, Farsø

    

                                                                   GEDSTED           FJELSØ    

     
MARTS
  6. 1. søn. i fasten  11.00

13. 2. søn. i fasten   9.30

20.  3. søn. i fasten  9.30 11.00 

24.  Spaghettigudstjeneste i Fjelsø  17.00 

27. Midfaste  11.00 (KN)

GUDSTJENESTER
MARTS - APRIL - MAJ 2022

 

  
APRIL
  3. Mariæ Bebudelse   11.00 (JM)

10. Palmesøndag  9.30

14. Skærtorsdag  11.00 9.30 

15. Langfredag  11.00

17. Påskedag  9.30 11.00

18. 2. påskedag  11.00 9.30

24. 1. søn. ef. påske  11.00 (LB)  

30. Konfirmation Fjelsø   10.00 

 
JUNI
5. Pinsedag   9.30 11.00

MAJ
  1. Konfirmation Gedsted  11.00

  8. 3. søn. ef. påske    9.30

15.  4. søn. ef. påske  9.30  

22.  5. søn. ef. påske   9.30 (JM)

26.  Kr. Himmelfarts dag  9.30 11.00

29.  6. søn. ef. påske  11.00 (LB)  

KN= Knud Erik Nissen. JM = Jens Christian Meldgaard. LB= Line Børding


