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En ny bekendelse?
Vi forsager Djævelen og alle hans ger-
ninger og alt hans væsen.
Vi tror på Gud Fader, den Almægtige, 
himlens og jordens skaber.
Vi tror på Jesus Kristus, hans enbårne 
Søn, vor Herre, som er undfanget ved 
Helligånden, født af Jomfru Maria, 
pint under Pontius Pilatus, korsfæstet, 
død og begravet, nedfaret til dødsriget, 
på tredje dag opstanden fra de døde, 
opfaret til himmels, siddende ved Gud 
Faders, den Almægtiges, højre hånd, 
hvorfra han skal komme at dømme le-
vende og døde.
Vi tror på Helligånden, den hellige, al-
mindelige kirke, de helliges samfund,
syndernes forladelse, kødets opstan-
delse og det evige liv.

Sådan har det lydt i kirken i tusind 
år. Sådan har det lydt til tusindvis af 
barnedåb, tusindvis af konfirmatio-
ner, tusindvis af begravelser. Kristen-
dommen er en eviggyldig sandhed.  Et 
budskab til mennesker gennem alle 
tider og alle steder.

Men evig betyder ikke stivnet eller 
urørlig. Det er en konstant udfordring 
at formulere den gamle sandhed på 
en ny måde, at få sagt det gamle med 
nye ord, så kristendommen også bli-
ver forståelig og relevant for moderne 
mennesker. Det er alle præster enige 
om. Hvordan man så gør dét - formule-
rer det på en nutidig måde - det er der 
delte meninger om. Der bliver ekspe-
rimenteret meget med gudstjenester 
rundt omkring i Danmark. I vores 
lille land kan der være meget stor for-

skel på en gudstjeneste på Vesterbro i 
Kbh og en gudstjeneste i Ringkøbing. 
Men det er for så vidt Folkekirkens 
styrke, at der er plads til meget for-
skellighed. Så kan folk søge den kirke 
og den gudstjenesteform, de finder 
mest meningsfuld. Udfordringen er 
så blot, at en ny form ikke må ændre 
på det grundlæggende indhold. Og det 
kan være svært. 

I efteråret behandlede et radiopro-
gram på DR P1 netop denne udfor-
dring: Hvordan får man moderniseret 
de gamle ord og formuleringer – uden 
at give køb på indholdet? Programmet 
gav en udfordring til en række men-
nesker med indsigt i kristendom: De 
skulle formulere trosbekendelsen på 
ny.

Trosbekendelsen er virkelig noget af 
det kirkelige arvesølv. Den blev for-
muleret omkring år 300 og lyder hver 
søndag i kirker verden rundt. Den 
er et meget komprimeret udtryk for, 
hvad kristendom handler om. Her får 
man på få linjer hele historien, som 
er fortalt i Bibelen: At Gud oprinde-
ligt skabte verden, at han lod sin søn 
Jesus føde på jorden, at Jesus levede, 
døde og opstod og fór til himmels. At 
Guds kraft også er hos nu som Hellig-
ånden. At Jesus vil komme tilbage en 
dag og hente os hjem til sig. 

Det er jo en stor fortælling, der er 
indeholdt i trosbekendelsens få lin-
jer. Det kan virke overvældende og 
komprimeret. Og det kræver et vist 
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kendskab til kristendommens histo-
rie. Hvem var f.eks. Pontius Pilatus? 
Hvad betyder de Helliges samfund? 
Hvad betyder enbårne? Og hvad med 
Djævelen – hører han hjemme i en 
moderne tid?

Alt det kræver jo en vis indsigt og nog-
le overvejelser, og så er spørgsmålet 
– det spørgsmål som kirken altid bør 
stille sig selv: Skygger formen for ind-
holdet? Nemlig: troen på den levende, 
almægtige Gud. Kan det samme siges 
med andre, mere nutidige ord?
Derfor havde P1-programmet i efter-
året altså opstillet en udfordring: At 
fastholde indholdet i trosbekendelsen, 
men i en ny form. Der kom nogle gode 
bud, men det mest overbevisende kom 
fra Simon Grotrian (f. 1961). Han er 
dansk digter, enestående i dansk lit-

teratur. For han har de seneste 20 år 
gjort det til sit særkende at skrive ly-
rik med et klart kristent budskab, det 
man også kunne kalde salmer. Her er 
et eksempel fra samlingen Jordens 
salt og verdens lys fra 2006:

"Jeg fryser i mit verdensskrud
o lad mig komme til dig, Gud
de fyrretusind blomster gror
og blir en mund af englekor.

Jeg isner i min kærlighed 
før alle knogler går af led
du kære Far i Himlen, ræk
mig varmen fra en vintergæk.

Er verden tom for livets brød
og gir det mindste strå et stød
så lad mig tø til næste marts
som is og bjerg og rosenkvarts.



4

Er verden blind for Åndens drag
så pluk mig i min sarkofag
hvor ingen mere ser mig dø
og plant i græsset dette frø."

Hans salmer kommer næppe til at 
blive sunget i gudstjenestesammen-
hæng, dertil er de nok for spraglede, 
men han har gjort et virkelig origi-
nalt og nyskabende forsøg på at for-
mulere kristendom i en nutidig sam-
menhæng med nogle meget farverige 
sprogblomster. Ligeledes har han også 
udgivet en samling bønner, et forsøg 
på at formulere de eviggyldige spørgs-
mål på ny. 

Og hans forsøg på en ny trosbeken-
delse lyder sådan:

Vi tror på Jesus Kristus, vores bror og 
frelser, som vil samle os alle i Paradis, 
når dette liv er forbi, og som har vun-
det over Djævelen, vores værste fjende. 
Vi tror, at al lidelse og smerte vil for-
svinde, og at Dommedag vil rense os 
for enhver tvivl og synd. 
Vi tror på Gud, vores far i Himlen, 
som har skabt os og alt det gode, vi ser, 
han som mætter os og er kærlighed.
Vi tror på Helligånden, der giver os 
vort åndedræt og holder den levende 
samtale i gang. 
Vi tror på Folkekirken som et ståsted 
og hjem for alle fortabte. 
Vi tror på, at verden er begyndelse, og 
at alt skal blive nyt. 
Amen.

Det er med nye ord, og rækkefølgen 
af Fader, Søn og Helligånd er ander-
ledes. Men læg mærke til, at han har 
det afgørende med: Forsagelsen af 
Djævelen, troen på Gud Fader, Jesus, 
og Helligånden, kirkens fællesskab, 
og troen på Jesu genkomst og en ny 
verden. Det er efter min mening et 
flot og overbevisende forsøg på at for-
mulere det gamle på ny. Og det viser, 
at det faktisk kan lade sig gøre at give 
de gamle sandheder nyt liv med nye 
ord. Men det afgørende i denne sam-
menhæng er, at man først må forstå 
og holde af det gamle, før man kan 
iklæde det en ny sprogdragt. Det kræ-
ver tro, og det kræver kærlighed til 
traditionen, før man kan ændre den. 
Det har Simon Grotrian.

/ASN
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SIDEN SIDST: 

Fjelsø:
Begravede fra 
Fjelsø Kirke
18. november 2017:
Claus Dam
1. december 2017:
Gudrun Marie Kynæb

Døbte i Fjelsø Kirke:
4. februar 2018:
Kasper Ravn Kristensen

Gedsted:
Begravede fra 
Gedsted Kirke:
17. november 2017:
Holger Bak
29. december 2017:
Ebba Fyllgraf Bendsen
2. januar 2018:
Aage Hjelm Sørensen
19. januar 2018:
Frida Kudahl
2. februar 2018:
Søren Marinus Mikkelsen
 

Døbte i Gedsted Kirke:
12. november 2017:
Ea Hinrup Jespersen
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FORÅRETS KONFIRMATIONER:

Konfirmation 
Fjelsø Kirke 
29. april kl. 10.00:
Malene Skøtt Sørensen 
Jonas Panduro Kynæb
Kathrine Marie Skovsborg Frei
Mathilde Skammeritz Jensen

Kommende 
Konfirmationer:
2019: Fjelsø - 28. april.
 Gedsted - 5. maj.
2020:  Fjelsø - 26. april.
 Gedsted - 3. maj.

Konfirmation 
Gedsted Kirke 
6. maj kl. 10.30:
William Markus Gammelby Kristensen
William Rosa Skovrider
Jessica Laursen
Julie Ørbæk Larsen
Nicolaj Kjeldmann 
Jonas Rask Hagen
Emma Frederikke Heshe
Lucas Doktor Nielsen
Rikke Zadstrow Mørch Pedersen
Martin Hessellund Stisen 
Mikkel Bisgaard
Frederik Sadolin Pedersen 
Gustav Dam Dahl Madsen 



7

RENOVERING:

Nyt tag på Gedsted Kirke 
Vi har ca. 1700 middelalderkirker i 
Danmark. De er en enestående arv 
fra fortiden, som vi skal passe godt 
på. Vores gamle kirker i Danmark er 
generelt i meget fin stand, ja de har 
nok aldrig været så velholdte, som de 
er nu. Det gælder også Gedsted Kirke. 
Imidlertid vil der i sådanne gamle 
huse løbende komme ting og sager, 
der skal repareres. Sidste år opda-
gede vi lidt svamp i taget på kirken, 
og i menighedsrådet troede vi først, at 
det var en mindre reparation. Da vi 
fik kigget nærmere efter, viste det sig, 
at taget ikke var i særlig god stand, og 
det blev besluttet, at hele taget skal 
skiftes. Så vi har fået bevilget penge 
til et nyt tag på kirken. 
Det er imidlertid ikke noget, man bare 
lige gør. For når der er tale om 900 år 
gamle bygninger, skal man være var-
som. Der er f.eks. 
meget gamle ege-
træsspær fra mid-
delalderen, som er 
bevaringsværdige. 
Dem kan man ikke 
bare skrotte. Derfor 
skal vi spørge Natio-
nalmuseet om lov til 
at sætte hver eneste 
søm og skrue, og der 
er arkitekter med 
forstand på kirker, 
som vi skal rådføre 
os med. Omstænde-
ligt – og dyrt. 

Men det er prisen for at bevare en 
kirke i så oprindelig form som muligt. 
Det nye tag skal også være et blytag 
for at bevare det oprindelige udtryk, 
og i Danmark er der ikke så mange, 
der lægger blytag mere.
Lige nu er vi fuld gang med at søge 
om tilladelser hos de forskellige in-
stanser: provsti, stift, konsulenter og 
Nationalmuseet. Når de tilladelser 
foreligger, skal vi så finde en, der kan 
udføre arbejdet. Summa summarum 
– så bliver det måske sommeren 2018, 
måske først i 2019, at arbejdet kan gå 
i gang. Helst om sommeren af hensyn 
til vejret og af hensyn til konfirma-
tioner og højtider, for kirken må nok 
tages ud af brug i den periode, hvor 
arbejdet pågår.

/ASN
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KOMMENDE ARRANGEMENTER: 

Friluftsgudstjeneste 2. pinsedag 
Den 21. maj kl. 14.00 er der frilufts-
gudstjeneste i Lejrgården ved Dol-
lerup. I år er det Asger Nielsen fra 
Gedsted/Fjelsø og Line Børding fra 

Simested, der står for gudstjenesten. 
Der er nogle bænke derude, med tag 
gerne selv en klapstol eller tæppe 
med - og også kaffen med!



Gudstjeneste på 
Plejecenter Søndervang

i Gedsted
Alle gudstjenester er kl. 14.30

Den 20. marts,
den 24. april 

og den 29. maj
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KOMMENDE ARRANGEMENTER: 

Fællesspisning 
- skærtorsdag 
aften 29. marts 
I påsketiden er der mange morgen-
gudstjenester. Men en af dem bliver 
om aftenen i år. På baggrund af de 
gode erfaringer fra sidste år vil vi 
også i år arrangere et påskemåltid 
skærtorsdag aften. Efter en aften-
gudstjeneste i kirken, går vi i konfir-
mandstuen og spiser et påskemåltid, 
bestående af lam, brød og vin – lige-
som Jesus fejrede den jødiske påske i 
Jerusalem. Alle er velkomne.

Det begynder med gudstjeneste i 
Gedsted Kirke kl. 18.00.
Derefter er der spisning i konfir-
mandstuen ca. kl. 18.40.
Det koster ikke noget at deltage.
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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: 
Dorthe 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

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

NAVNE OG ADRESSER: 

Mandag er præstens fridag.
Så vidt det er muligt bedes dette respekteret.
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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.

    

HVAD GØR MAN?

   

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

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



Rabøl A/S, Farsø

GUDSTJENESTER 2018
MARTS - APRIL - MAJ 2018

                                             GEDSTED           FJELSØ    
MARTS
  4. 3. søn. i fasten  9.30 (TF) 

11.  Midfaste  11.00 9.30

18.  Mariæ Bebudelse  11.00 

22.  Spaghettigudstjeneste.   17.00

25.  Palmesøndag - Kirkekaffe 9.30  11.00

29.  Skærtorsdag - fællesspisning bagefter. 18.00 

30.  Langfredag  11.00 

Hvor ingen anden er nævnt, er gudstjenesterne ved sognepræsten.

 
APRIL
  1.   Påskedag   9.30 13.00

  2.  2 påskedag  9.30 

  8.  1. søn. ef. påske   11.00 (TF)

15.  2. søn. ef. påske  9.30 

22.  3. søn. ef. påske - Kirkekaffe 11.00 9.30

27.  Bededag  11.00 (TF) 

29.  Konfirmation - Fjelsø   10.00

 
MAJ
6.   Konfirmation – Gedsted  10.30 

10.  Kr. Himmelfart   9.30 (TF)

13.  6. søn. ef. påske  9.00 (NP) 

20.  Pinsedag - Kirkekaffe  9.30

21.  2. Pinsedag - Lejrgården Dollerup 

27.  Trinitatis søndag   11.00

 
JUNI
  3.  1. søn. ef. trinitatis  11.00 (TF) 



 

 

 
I forbindelse med julefesten i Vennepunktet i december, nåede vi op på 
det højeste antal deltagere i nyere tid. Der var forsamlet ca. 160 
spisende deltagere – børn, unge og ældre, som alle var med til at skabe 
en fantastisk stemning og atmosfære. 
Selv om der var noget færre deltagere til januararrangementet, så er det 
store deltagertal ved at være et tema for Vennepunktet, idet 150 anses 
for det maksimale antal deltagere, som køkkenet og arrangementet kan 
klare. Det vil vi holde godt øje med i fremtiden. 
Vi ser især frem til sæsonens afsluttende teaterforestilling i samarbejde 
med Vesthimmerlands Teaterforening. Det bliver en stor aften, hvor 
Susanne Breuning og Anne Karin kommer og opfører stykket ”Med 
hovedet i himlen og fødderne på jorden”. Det er et af de arrangementer, 
der godt kan blive overtegnet og udsolgt, så derfor er vi allerede nu i 
gang med at modtage bestillinger. Så skal du med bør du nok bestille i 
god tid. 

BYFORNYELSE 
 

Som det sikkert er de fleste bekendt, så er der i øjeblikket et arbejde i 
gang med at skaffe Gedsted et løft i form af byfornyelse for 3 millioner 
kroner. Arbejdet har stået på i godt 1½ år, men nu ser det ud til, at der 
kommer fart i projektet. 
Der har siddet nogle grupper med lokale beboere, som skulle komme 
med gode ideer til de mange penge, og ideer har det ikke skortet på. Der 
er udvalgt 3 hovedområder, som vil lægge beslag på de fleste penge, 
men derudover er der flere mindre projekter, der kan komme på tale. 
Her skal de 3 hovedområder skitseres: 
 

1. Nyt lege- og aktivitetsområde ved skolen. 
Det har været et højt prioriteret ønske at lave et sådant område ved 
skolen, som både skal være til glæde og gavn for skolens elever, men 
også for byen i øvrigt. Der har været forskellige planer fremme, men 
man er endt med at vælge en skitse, der vil skabe et aktivitetsområde, 
der forbinder ”kometen” med området ved Langagervej langs med hele 
boldbanen 

 

Det er her fra ”kometen” i forgrunden – langs med boldbanen 
over til Langagervej, at det nye aktivitetsområde skal ligge 
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er udvalgt 3 hovedområder, som vil lægge beslag på de fleste penge, 
men derudover er der flere mindre projekter, der kan komme på tale. 
Her skal de 3 hovedområder skitseres: 
 

1. Nyt lege- og aktivitetsområde ved skolen. 
Det har været et højt prioriteret ønske at lave et sådant område ved 
skolen, som både skal være til glæde og gavn for skolens elever, men 
også for byen i øvrigt. Der har været forskellige planer fremme, men 
man er endt med at vælge en skitse, der vil skabe et aktivitetsområde, 
der forbinder ”kometen” med området ved Langagervej langs med hele 
boldbanen 

 

Det er her fra ”kometen” i forgrunden – langs med boldbanen 
over til Langagervej, at det nye aktivitetsområde skal ligge 



 

 

 
I forbindelse med julefesten i Vennepunktet i december, nåede vi op på 
det højeste antal deltagere i nyere tid. Der var forsamlet ca. 160 
spisende deltagere – børn, unge og ældre, som alle var med til at skabe 
en fantastisk stemning og atmosfære. 
Selv om der var noget færre deltagere til januararrangementet, så er det 
store deltagertal ved at være et tema for Vennepunktet, idet 150 anses 
for det maksimale antal deltagere, som køkkenet og arrangementet kan 
klare. Det vil vi holde godt øje med i fremtiden. 
Vi ser især frem til sæsonens afsluttende teaterforestilling i samarbejde 
med Vesthimmerlands Teaterforening. Det bliver en stor aften, hvor 
Susanne Breuning og Anne Karin kommer og opfører stykket ”Med 
hovedet i himlen og fødderne på jorden”. Det er et af de arrangementer, 
der godt kan blive overtegnet og udsolgt, så derfor er vi allerede nu i 
gang med at modtage bestillinger. Så skal du med bør du nok bestille i 
god tid. 
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Aktivitetsarealet vil blive opdelt i en række rum med plads til 
forskellige legeredskaber og opholdsmuligheder.  
Der sidder et udvalg med medlemmer af beboergruppen, skolen og 
kommunen, som arbejder med detaljerne i planen. Man håber at komme 
i gang med etableringen så tidligt i år som muligt. 
 

2. Udsmykning af siloen ved varmeværket 
 
De fleste har nok også hørt, at en del af byfornyelsen går ud på at få 
lavet en markant udsmykning af siloen ved varmeværket. Vi har 
bemærket, at varmeværket selv har fået siloen pænt male, og det er 
ovenpå denne maling, at udsmykningen skal udføres.  
I beboergruppen er man i øjeblikket blevet nogenlunde enige om, hvem 
der skal lave udsmykningen, og nogle kriterier for billedvalget. Det 
tegner til at blive en kendt hollandsk kunstner, der hedder Joram 
Roukes, der får opgaven. Det sker via et heldigt samarbejde med Kirk 
Gallery i Aalborg, som har fået foretaget omkring 50 gavl- og 
silomalerier i Aalborg.  

Kirk Gallery kommer til at stå for det 
praktiske og kontakten til kunstneren. Vi 
kommer dermed til at nyde godt af galleriets 
sponsorer, ligesom de påtager sig at 
vedligeholde kunstværket. Og ganske 
overraskende vil dette samarbejde bringe 
prisen på udsmykningen nedad, så der kan 
frigøres midler til andre dele af byfornyelsen. 
Det forventes, at der bliver et møde med 
kunstneren i foråret, så vi får en mulighed for 

at give udtryk for ønsker til motivet. Men det er helt sikkert et projekt, 
der vil vække stor opmærksomhed – og i pressen, så allerede under 
etableringen vil Gedsted nok komme noget i fokus. 
Man kan se noget af denne kunstners arbejde på denne hjemmeside: 
http://joramroukes.blogspot.dk/ 
 

3. Forskønnelse af Brugs – grunden 
 
I efteråret erhvervede Brugsens Venner den tomme grund ved siden af 
Brugsen, der hvor der tidligere lå et pizzaria. Denne grund er den 3. 
hjørnesten i byfornyelsen. 
Også her vil der ske opsigtsvækkende ting. Først og fremmest skal 
grunden gøres flot 
Dernæst er det tanken, at grunden skal domineres af en kæmpestor stol 
(tænk på Getama), som kommer til at dække det meste af pladsen. Den 
bliver hævet mange meter over jorden og kommer til at danne tag over 
pladsen, og under dette tag kan man mødes, drikke kaffe, parkere børn 
mens man handler i Brugsen, slappe af og snakke, låne en bog, studere 
informationstavlen osv osv. 
Der bliver blomsterkummer og borde/bænke – i det hele taget et smukt 
rekreativt område med nyttige funktioner til gavn for byen og for 
Brugsen. 

 
De detaljerede planer er ikke helt på plads endnu, men de overordnede 
skitser er der enighed om. 
Når disse 3 hovedpunkter er skitseret færdige og financeret, vil man se 
på, hvad der ellers kan blive penge blandt de mange gode ideer. 
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