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Præstegården i Gedsted
1881 – sådan står der på præstegår-
dens vestgavl og fortæller os, at her 
ligger et af de ældste huse i byen, 142 
år gammelt. Men sandsynligvis har 
der ligget en præstegård på dette sted 
de sidste 500 år eller mere. Vi kalder 
det stadig præstegården, selvom det 
ikke længere er en gård. Det skyldes 
jo, at præsten også var bonde som alle 
andre i landsbyen indtil for godt 100 
år siden. Først fra 1919 fik præsterne 
egentlig løn af staten, som det er ti-
fældet i dag. Indtil da levede præsten 
af jorden, der hørte til præstegården. 
Gårdens avl udgjorde hans indtægt 
sammen med tiende - en slags kirke-
skat på 3 % i sognet, og forskellige lej-
lighedsvise beløb, som folk betalte ved 
vielse, begravelse, konfirmation etc.

Der var sikkert også præstegårde i 
middelalderens kaltolske tid, men vi 
ved ikke særlig meget om dem. Den-
gang var præsterne underlagt cølibat 
og måtte ikke gifte sig, så der var ikke 
brug for så meget plads. Med reforma-
tionen i 1536 blev præsterne også fa-
miliefædre, og der blev brug for store 
gårde til at huse præstefamilien og 
folkeholdet. Folketællinger i Gedsted 
fra 1700- og 1800-tallet viser, at der 
ofte boede 12-14 personer i husstan-
den med kone, børn, piger og karle.

Præstegården i Gedsted havde i 1600-
tallet 8 tdr. hartkorn, 7 skæpper og 
1 fjerdingkar jord. Det siger nok ikke 
moderne mennesker så meget, men 
den hørte til de største gårde i sognet. 
Sammenlignet med andre præste-

gårde i landet hørte den til de middel-
gode. Der var fattige hedesogne, hvor 
jorden var mindre og ringere end Ged-
sted, men fra denne og op til niveauet 
for de bedste præstegårde i Østjyl-
land, Fyn og Lolland var der et godt 
stykke. Dengang kunne unge præster 
kun få de mindst indbringende em-
beder, hvor de kunne begynde deres 
karriere. Det kunne ofte være tem-
melig fattige kår for præsterne, især 
hvis børneflokken voksede, og der var 
mange munde at mætte. De var jo på 
godt og ondt en del af landsbyfælles-
skabet. Når jorden og avlen var ringe, 
var sognebørnenes betalingsevne og 
skatteindtægterne det jo også. Efter 
nogle års anciennitet kunne præsten 
søge andre stillinger og gøre sig håb 
om at få bedre embeder i andre dele 
af landet. Derfor blev præsterne i de 
fattige sogne som regel ikke så længe.

Præsterne i Gedsted drev selv land-
bruget indtil slutningen af 1800-tal-
let. Derefter blev avlen klaret af en 
forpagter, der boede i en forpagterbo-
lig lidt syd for præstegårdens stuehus, 
omtrent der hvor hovedindgangen 
til kirkegården er i dag. Man lavede 
forpagtningskontrakter på 7-års pe-
rioder. Indtil 1928 blev landbruget 
drevet fra præstegårdens nuværende 
beliggenhed. Markerne lå vest og især 
nord for præstegården. Men lands-
byen var vokset meget og tiderne 
havde ændret sig. Derfor nedrev man 
den gamle forpagterbolig og kostald 
og byggede en ny ejendom på Nørga-
ardsvej, hvor præstegårdsforpagteren 
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skulle bo. Der hvor der i dag drives avl 
af frilandsgrise.

Den sydlige ende af laden blev revet 
ned, men heldigvis bevarede man en 
del af den smukke kampestensbyg-
ning ved præstegården. Den tjener i 
dag som redskabsrum og kontor for 
graveren. Præstegårdens jorder vest 
for stuehuset blev udlejet til Borgerfor-
eningen, der lavede en markedsplads 
til dyrskuer, udstillinger, byfester etc. 
Jorden lige syd for præstegården blev 
i nogle år anvendt til gartneri, først 
af provstens datter Agnes Høigaard, 
siden af Magnus Madsen. I 1949 blev 
kirkegården udvidet betragteligt mod 
nord, og man inddrog en del af gart-

neriets jord og præstegårdens sydlige 
have. I 1955 blev et stort stykke af 
præstegårdens østlige have solgt til 
kommunen, der byggede plejehjem-
met. På billedet herover kan man se 
præstegården i 1950, hvor den nye del 
af kirkegården netop er indviet.
I 1998 valgte menigshedsrådet at sæl-
ge avlsgården på Nørgaardsvej, og præ-
stegårdens æra som landbrug var en-
degyldigt slut. I dag er der ca. 5000 
m2. have til præstegården, hvilket 
jo er temmelig meget i forhold til de 
fleste parcelhusgrunde, men dog kun 
en brøkdel af de 111 tønder land, 
der udgjorde præstegårdens jorder i 
1800-tallet.

/ASN 
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SIDEN SIDST: 

Gedsted:
Begravede
fra Gedsted Kirke:
22. november 2022:
Emmy Friis

7. december 2022:
Ejnar Brandt

25. januar 2023:
Hans Folmer Brun

3. februar 2023:
Torben Elkjær Nielsen

Fjelsø: 
Døbte i Fjelsø Kirke:
15. januar 2023:
Daniel Rieks-Pedersen

Gudstjeneste på 
Plejecenter Søndervang 

i Gedsted
Tirsdag d. 28. marts kl. 14.30
Tirsdag d. 25. april kl. 14.30
Tirsdag d. 30. maj kl. 14.30

22. januar 2023:
Ask Christian Winther Svendsen

Begravede 
fra Fjelsø Kirke:
6. januar 2023:
Ulla Bisgaard
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KOMMENDE ARRANGEMENTER: 

Bogaften i 
Gedsted Præstegård   
Onsdag d. 29. marts kl. 19.30: 
Selma Lagerlöf:  
Dunungen og Tøsen fra Stormyrhuset 

Det er to vidt forskellige fortællin-
ger om kærlighed, forviklinger og 
sociale skel fra Sveriges store forfat-
ter, Selma Lagerlöf. Dunungen er en 
romantisk komedie og et trekants-
drama om en opblæst borgmestersøn, 
hans velhavende onkel og en simpel 
bagerdatter. Tøsen fra Stormyrhuset 
er en fortælling om den godhjertede 
husmandsdatter Helga, der kommer 
i ulykke til stor skam for hendes fa-
milie.

Fælles arbejdsdag på Ådalsstien  
Lørdag den 1. april kl 9.00 
Vi samles i Vesterbølle, Gl. Ullits 
og Gedsted for at gøre Ådalsstien 
klar til sæsonen. 
I Vesterbølle mødes vi ved Sogne-
huset, hvor vi begynder med en 
kop termokaffe, mens vi fordeler 
opgaverne. Så arbejder holdene 
sig frem mod hinanden med at ud-
bedre huller, rydde omkring skilte 
og stolper, klippe grene, der er i 
vejen langs ruten mm. Når vi er 
færdige, er Vesterbølle Sogns Be-

boerforening vært ved en bid brød 
i Sognehuset for alle, der har hjul-
pet til i de tre landsbyer. Vi slutter 
senest 13.30.
Vi håber, mange har lyst at give en 
hånd med til at få vores skønne sti 
gjort vandreklar, og samtidig lære 
nogle af beboerne fra Gedsted og 
Gl Ullits lidt bedre at kende. 
Meld dig gerne til Kirsten Felter 
på tlf. 30 95 52 48  senest den 27. 
marts.
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KOMMENDE ARRANGEMENTER: 

Påskekoncert 
Palmesøndag i Gedsted Kirke 
2. april kl. 19.30
Palmesøndag er indledningen til påske-
ugen – den dramatiske historie om Jesus’ 
indtog i Jerusalem, korsfæstelse, død og op-
standelse. Et stort og gribende drama om 
fællesskab, svigt, forræderi, glæde og håb. 
Denne aften får vi hele påskens fortælling i 
ord og toner, musik og salmer med violinist 
Kasia Bis Christiansen.

Foredrag og sangaften   
med sygehuspræst Troels Laursen 
26. april kl. 19.30 i præstegården

Troels Laursen fra Ullits har gen-
nem mange år været sygehuspræst 
på Farsø Sygehus, hvor han er til-
knyttet den palliative afdeling.
Det er dem, der sørger for smer-
telindring i den sidste tid for men-
nesker, der er uhelbredeligt syge. 
Et arbejde hvor liv og død altid er 
meget nærværende. Troels fortæl-
ler om at finde meningen og trø-
sten i livets sværeste stunder, om 
at finde tro, håb og livsmod i kri-
setider.
Undervejs synger vi en håndfuld 
sange, som Troels har valgt.

Sangaften  
20. april kl. 19.00
i Fjelsø Kirke
”Fjelsø i gamle dage.”

Denne aften har vi invi-
teret en række af byens 
seniorer, der vil for-
tælle om deres opvækst 
i Fjelsø, og de vælger 
sangene, vi skal synge. 
Undervejs er der en kop 
kaffe og kage.
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KOMMENDE ARRANGEMENTER: 

Koncert: 
Balthazars Karaffel
i Gedsted Kirke 
den 31. maj kl. 19.30 
Balthazars karaffel er en ny trio 
på den danske jazzscene,  der by-
der på swingende jazz med masser 
af energi og attitude. Den består 
af Søren Bech på orgel, Morten 
Haugshøj på guitar, og , Andreas 
Skamby på trommer, der alle har 
rødder i Århus-egnen.

Vandreforedrag  
Onsdag den 24. maj 
kl. 18.30-21.00 
- er der igen vandreforedrag på Ådals-
stien. Denne gang får vi besøg af mu-
seumsinspektør Simon Kjær Nielsen 
fra Vesthimmerlands Museum. Han 
vil fortælle om Lerkenfeld ådal i old-
tiden med hovedvægt på stenalderen, 
og gøre os klogere på fortidsminder, 
mens vi sammen går et stykke ad ru-
ten. Denne gang går turen ud og hjem 
fra Gedsted, og vi mødes på p-pladsen 
ved Svanesøen. Efter turen, som va-
rer ca 1½ time, vil der være en kop 
kaffe Under Stolen, og der bliver mu-
lighed for at stille spørgsmål. 
Turen er gratis og alle kan være med 
– medbring blot tøj efter vejret og 
gode travesko.

25. års jubilæum i Fjelsø
Søndag den 4. juni kl. 11.00
Vores trofaste graver Arne Mogensen blev 
ansat i 1998, og han har derfor 25. års ju-
bilæum i 2023. Det skal naturligvis fejres, 
og det gør vi ved en gudstjeneste 4. juni kl. 
11.00 og efterfølgende reception og fro-
kost i Fjelsø forsamlingshus kl. 12.00. 



8

KONFIRMANDER 2023
Fjelsø Kirke den 29. april
kl. 10.00:
Sarah Fyllgraf Dam
Karl Egedal 
Sam Havenkvist
Malthe Skammeritz Jensen
Malich Boyi Bagge Villumsen 

Gedsted Kirke den 7. maj 
kl. 11.00:
Kasper Bisgaard
Lise Elkjær
Jacob Bech Jørgensen
Kaja Bojer Larsen
Sabrina Vinkel Lundsgaard
Max Søndergaard
Emma Liv Høgh Sørensen 
Sarah Sigrid Sørensen
Signe Kiib Sørensen

Kommende 
konfirmationer:
2024: Fjelsø 27 april
Gedsted 5. maj. 

2025: Fjelsø 26 april
Gedsted 4. maj.
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AKTIVITETSKALENDER 
FOR FJELSØ/KLOTRUP LANDSBY

Marts, april og maj 2023

MARTS:
23. marts:
Spaghettigudstjeneste i Fjelsø 
Kirke. Efterfølgende spaghetti og 
kødsauce i Fjelsø Kultur og 
Forsamlingshus. Start kl. 17.00.
Fjelsø FDF og Menighedsrådet.

31. marts:
Tur til Frohn Blomster 
og Brugskunst i Højslev.
Forårsdemonstration, pynt af
krukker. Kr. 160,- incl kaffe og
kage. Tilmelding til Linda senest 
d. 23.3 på tlf. 28 93 02 37
Fjelsø/Klotrup Seniorer.

APRIL:
6. april: 
Påskefrokostbuffet i Fjelsø Kul-
tur og Forsamlingshus kl. 12. 
Pris kr. 175,- for voksne, 
kr. 75,- for børn fra 3-10 år.
Tilmelding/betaling senest søndag 
d. 2/4, mobilepay 36516 (skriv an-
tal) eller ring til Tage 30 49 27 13.
18. april:
Generalforsamling Fjelsø Friskole
29. april:
Konfirmation i Fjelsø Kirke

MAJ:
13. maj: 
Die Herren Koncert i Hallen på 
Fjelsø Friskole kl. 21.00.
Dørene åbnes kl. 18.00 hvor der 
kan købes mad og drikkevarer.
Billetter: https://www.place2book.
com/da/sw2/sales/bgbmrv5s89
17. maj: 
Foredrag i Fjelsø Kultur 
og Forsamlingshus kl. 19.00.
Anna Helene Jensen, med barne-
vogn fra Skagen til Kruså. 
Pris kr. 100,- Tilmelding til Grethe 
21 13 87 27 senest d 14. maj. 
Fjelsø/Klotrup Seniorer.

Arrangementer 
længere ude 
i fremtiden:
9. juni: Gudstjeneste ved søen
10. juni: Søfest

Hold øje med infotavler 
i byporte og opslagstavle 

på Forsamlingshuset.
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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 2023.

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



 

Rabøl A/S, Farsø

                                                                   GEDSTED           FJELSØ    

GUDSTJENESTER
MARTS - APRIL - MAJ 2023

     

     
MARTS
  5 2. søn. i fasten   11.00 9.30

12.   3. søn. i fasten  9.30 

19.  Midfaste   11.00

23.  Spaghettigudstjeneste Fjelsø  17.00

26.  Mariæ Bebudelses dag  11.00 (TF) 

 

Hvor ingen anden er nævnt, er gudstjenesterne ved sognepræsten.

 

  
APRIL
  2.  Palmesøndag - Påskekoncert i Gedsted Kirke 19.30 

  6. Skærtorsdag  11.00 9.30

  7.  Langfredag  9.30 

  9.  Påskedag  9.30 11.00

10. 2. Påskedag  11.00 

16. 1. søn. ef. påske   11.00

23. 2. søn. ef. påske  11.00 (TF) 

29. Konfirmation Fjelsø   10.00

30. 3. søn. ef. påske  9.30

 
JUNI
  4.  Trinitatis søndag - 25 års jubilæum i Fjelsø Kirke 9.30 11.00

MAJ
  7. Konfirmation Gedsted  11.00 

14.  5. søn. ef. påske  9.30 11.00

18.  Kr. Himmelfartsdag  9.30 (TF) 

21.  6. søn. ef. påske   9.30

28.  Pinsedag  11.00 9.30

29.  2. Pinsedag - Friluftsgudstjeneste Vitskøl Kloster kl. 11  



 








