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Prædiken ved konfirmation 
i Fjelsø og Gedsted 2018
Kære konfirmander 
I dag er det blevet jeres store dag, I 
skal konfirmeres i jeres fine tøj og fine 
frisurer. Jeg tror I har glædet jer – det 
har jeg også. Jeres forældre har nok 
også glædet sig, men de har helt sik-
kert haft travlt med alle de forbere-
delser, de skal nå.

Vi har haft nogle mdr. sammen, og der 
er så mange ting, jeg gerne ville have 
fortalt jer, så meget jeg gerne vil have 
lært jer. For i Bibelen og i kirken er 
der et skatkammer af så mange gode 
historier, man kan blive klog af. Men 
tiden fløj afsted, og jeg nåede ikke det 
hele. Tiden slog ikke til.

Når man kommer i en vis alder, sy-
nes at man tiden går hurtigt. Og det 
fænomen bliver vist kun mere udtalt 
med alderen. Det siger ældre folk i 
hvert fald. Men måske synes I ikke at 
tiden går hurtigt, tværtimod, måske 
kan I ikke vente med at blive voksne. 
I har livet og fremtiden foran jer, I 

har en masse oplevelser der venter 
jer: Knallertkørekort og fritidsjob. 
Forårsforelskelser og kærestesorger. 
Eksamensnervøsitet og fester til den 
lyse morgen. Vanvittigt overmod og 
afgrundsdyb usikkerhed. Alt det der 
hører ungdommen til. Der er så meget 
I skal nå at se og opleve, så det kan 
virke helt overvældende og skræm-
mende. 

Men, kære konfirmander:  Jeg tør godt 
sige til jer i dag, at I kommer ikke til 
at nå det hele. For sådan er livet – vi 
når ikke alt det, vi gerne vil. I kan 
bare spørge jeres forældre og især je-
res bedsteforældre. Så kan de fortælle 
jer, at dagene, månederne og årene 
har det med at forsvinde, og de nåede 
slet ikke alt det, de gerne vil. For der 
var altid noget andet, der kom i vejen. 
Og det andet, det er selve livet.

En klog mand har sagt det sådan her:
Det, som er livets glæde,
er ikke det, som vi nåede,
men det, som nåede os.

Og det står der i den salme, vi lige 
sang: ”Vi tæller vore dage, der hober 
sig til år, og stædigt vokser stakken af 
det, vi ikke når. ”

Hvorfor skal vi gå i kirke? Det spørgs-
mål kommer stensikkert hvert eneste 
år, når konfirmanderne begynder. For 
der er så meget andet I skal nå: gå til 
fodbold, spille computer, eller også vil 
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I bare gerne sove længe om søndagen. 
I skal nu heller ikke gå i kirke for min 
skyld, eller for Guds skyld. Men for je-
res egen skyld. Og jeg vil godt give et 
bud på, hvorfor I skal gå i kirke: Lige 
her i midt i vores travle verden er der 
et sted, hvor det ikke handler om alt 
det vi skal nå. Hvor det ikke handler 
om vores gode udseende, vores krop, 
ikke handler om de karakterer vi får i 
skolen, eller om antal venner på Face-
book. Men her handler det om at være 
det menneske man er. 

Det er det, vi får at vide i kirken: At vi 
faktisk allerede har fået meget givet, 
at vi allerede er velsignet med en hel 
masse. Venner, familie, vores nærme-
ste. At vi har nogle mennesker om-
kring os, som holder af os.  Dem skal 
vi også nå - og de skal nå os. Det er 
nogen, der har brug for os – og vi har 
brug for dem. Det er godt at blive min-
det om af og til. For det kunne være 
vi glemte dem i jagten på alt det, vi 
skal nå.

Her i kirken bliver vi mindet om at vi 
ikke kan planlægge alting, men må 
tage imod livet, som det kommer til 
os. Og det er faktisk en befrielse for 
os travle mennesker, for det betyder 
at vi ikke skal fortvivle over alt det, vi 
ikke nåede. ”Tilgiv os det, som vi ikke 
fik nået, tilgiv al ondt, vi fik gjort eller 
sagt”, som der står i den salme med 
stjernerne.

Og herinde kan I høre historierne om 
Jesus, som ikke blev så gammel, ham 
som tilsyneladende ikke havde travlt, 
men bare slentrede rundt. Alligevel 

nåede han faktisk en hel del i sit korte 
liv. Især nåede han at tilgive mange 
mennesker, der havde fejlet og give de 
mennesker en ny chance, en ny start 
på livet. Her I kirken kan I høre, at 
han også kan tilgive jer og give jer en 
ny start, hvis I falder ved siden af. Og 
han kan tilgive os det, vi ikke fik nået, 
og dem vi ikke fik nået.

Det kan godt være I skal have en vis 
alder, før I opdager, at det faktisk er 
gode ord at høre. Gode ord at leve på. 
Men til den tid står kirken der endnu. 
Og jeg håber I vil komme igen med je-
res kommende ægtefæller, komme her 
med jeres børn, der skal døbes.

Konfirmander skal bekræfte deres 
tro på Gud, siger man. Ja, det er også 
rigtigt. Og det er sejt gjort af jer, at 
I siger ja. Men det er også en stor 
mundfuld for en dreng eller pige i 7. 
klasse. For troen er en flygtig stør-
relse, ligeså omskiftelig som vejret i 
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april. En overgang kan den være hed 
og brændende, så kan den være lun-
ken, og måske helt kold til tider. Den 
er svær at få hold på. I ræset for at nå 
alt det, I skal nå i jeres liv, så kommer 
I til tider nærmere troen – til andre 
tider fjernere fra troen. Men Gud er 
den samme til alle tider. Han er der 
altid for jer. Det her hus er ikke kun 
for de afgjorte og de skråsikre. Det er 
også for tvivlerne, for de søgende, for 
de spørgende. Og jeg vil sige til jer i 
dag, at konfirmationen også er noget 
mere end jeres ja: Det er også et ja fra 
Gud, et ja til jer. At det løfte I fik i då-
ben, stadig gælder: Nemlig at han vil 
holde fast i jer, hvad der så end sker.

Tro er også at have tillid til fremtiden. 
At turde tro på, at der venter jer noget 
godt. Jeg håber I altid vil have tro og 
tillid til Gud og til jeres fremtid. Og 
husk – det er okay at I ikke når det 
hele.

Kære konfirmander – jeg ønsker jer 
alt mulig held og lykke i jeres fremtid.

Amen
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SIDEN SIDST: 

Fjelsø:
Begravede fra 
Fjelsø Kirke
9. februar 2018:
Poul Christensen

23. februar 2018:
Henning Nielsen Kynæb

Døbte i Fjelsø Kirke:
25 marts 2018:
Katrina Møller Andersen

Gedsted:
Begravede fra 
Gedsted Kirke:
23. marts 2018:
Ketty Højgaard Thomsen

Bisat fra Viborg 
Kirkegårdskapel:
17 marts 2018:
Nanna Hoffmann Rasmussen

Bisat fra Aalborg 
Sygehuskapel:
20. april 2018:
Erik Børge Nielsen

Velsignet i Gedsted Kirke:
5. maj 2018:
Laila Irene Thomsen 
og Hildibjartur Thomsen

Døbte i Gedsted Kirke:
11. marts 2018:
Viggo Noe Pedersen

5. maj 2018:
Alexander Svend Finn Heilmann 
Andersen
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FORÅRETS KONFIRMATIONER:

Konfirmander fra Gedsted

Konfirmander fra Fjelsø
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KONFIRMANDER

Fjelsø 29. april:
Kathrine Marie Skovsborg Frei
Mathilde Skammeritz Jensen
Malene Skjøtt Sørensen
Jonas Panduro Kynæb

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

OM KONFIRMATIONER:
Der har været lidt forvirring om kon-
firmationer og tidspunkter. Det har 
jeg vist selv været skyld i, og det be-
klager jeg.  Især til dem, der har måt-
tet ændre reservationer. 

Sagen er, at det ikke er præsten, men 
menighedsrådet, der bestemmer, hvor- 
når konfirmationerne ligger. Og efter 
en grundig drøftelse besluttede me-
nighedsrådet i Gedsted at fastholde 
tidspunktet om søndagen som hidtil. 
Menighedsrådet i Fjelsø havde dog en 
anden holdning. De ønskede at flytte 
det til lørdag - fra og med 2020.

Derfor bliver konfirmationer de kom-
mende år på disse datoer:

Gedsted:
5. maj 2019
3. maj 2020
2. maj  2021

Fjelsø:
28. april 2019
25. april 2020
24. april 2021

/ASN
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Gudstjeneste på 
Plejecenter Søndervang

i Gedsted
Alle gudstjenester er kl. 14.30

Den 29. maj
og den 26. juni

KOMMENDE ARRANGEMENTER: 

Friluftsgudstjeneste i Fjelsø
den 8 juni kl.19
Også i år bliver der den traditionelle 
friluftsgudstjeneste ved søen i Fjelsø. 

Det bliver i år 8 juni kl. 19.

Efter gudstjenesten er der en øl og en 
pølse til dem, der har lyst. Vi håber på 
godt og smukt vejr, som det har været 
de sidste par år!
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KOMMENDE ARRANGEMENTER: 

Byfesten i Gedsted bliver anderledes i 
år, så den traditionelle friluftsgudstje-
neste bliver også anderledes i år. 

I år bliver det en blanding af koncert, 
fællessang og friluftsgudstjeneste. Vi 
har inviteret tre dygtige musikere fra 
Aalborg, der kalder sig ”Korsbæk-tri-
oen”. De vil give nogle solonumre og 
akkompagnere til fællessang. Vi skal 
synge dejlige danske sommersange og 
-salmer. 

Bemærk tidspunktet: 
Vi begynder kl. 16 i præstegårdsha-
ven. Efterfølgende vil der være en for-
friskning. 
Vi satser benhårdt på skønt dansk 
sommervejr - ellers må vi søge ly i kir-
ken. 

Koncert/ friluftsgudstjeneste 
i præstegårdshaven 
Tirsdag 19. juni kl. 16 – i år med ”Korsbæk-trioen”
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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: 
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

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. august

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



Rabøl A/S, Farsø

GUDSTJENESTER 2018
JUNI - JULI - AUGUST 2018

                                             GEDSTED           FJELSØ    
JUNI
  3. 1. søn. ef. Trinitatis    11.00 (TF)  

  8. Friluftsgudstjeneste - Fjelsø  19.00 

10. 2. søn. ef. Trinitatis  9.30 

17. 3. søn. ef. Trinitatis   11.00 

19. Friluftsgudstjeneste - Gedsted 16.00  

24. 4. søn. ef. Trinitatis   9.30 

Hvor ingen anden er nævnt, er gudstjenesterne ved sognepræsten.

 
JULI
1.  5. søn. ef. Trinitatis   11.00 

8. 6. søn. ef. Trinitatis   11.00

15. 7. søn. ef. Trinitatis  9.30 11.00

22. 8. søn. ef. Trinitatis   9.30 (LB)

29. 9. søn. ef. Trinitatis  11.00 (TF) 

 
AUGUST
  5.  10.  søn. ef. Trinitatis   11.15 (TF)

12. 11. søn. ef. Trinitatis  11.00 (TF) 

19.  12. søn. ef. Trinitatis  9.30 11.00

26. 13. søn. ef. Trinitatis   9.30

 
SEPTEMBER
  2.  14. søn. ef. Trinitatis  11.00  



 

 

 
Vennepunktet har nu sluttet sæsonen for denne gang. Det skete med en 
herlig teaterforestilling på skolen i april. 
Selv om den forgangne sæson havde mange arrangementer, hvor der 
mødte rigtig mange op, så var det denne sidste aften, der sprængte 
rammerne, og der blev meldt udsolgt. Grænsen på de 150 deltagere blev 
nået, så fællesrummet på skolen var fyldt til sidste plads. 

 
Det var et arrangement lavet sammen med Vesthimmerlands 
Teaterforening, og med den succes, var det nok ikke sidste gang, dette 
samarbejde bliver lavet. 
Det var en stor økonomisk satsning, og selv om publikum vistnok kom 
ind til Danmarks billigste billetpris, så ser det ud til, at Vennepunktet 
næsten kan holde skindet på næsen. 
Men ind imellem er det bevidst, at der laves tabsgivende arrangementer 
– ellers får vi ikke de store oplevelser i Gedsted. 

Selve teaterstykke var et gensyn med Susanne Breuning i 
Vennepunktet. Hun var denne gang sammen med Anne Karin Broberg 
og en dygtig pianist. Sammen opførte de ”Med hovedet i himlen og 
fødderne på jorden”  - en cabaret for fuld udblæsnig til stor morskab for 
publikum. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Det blev et flot punktum på en fin og velbesøgt sæson, og man må sige 
at det er et positivt problem med de mange tilhørere, som truer med at 
sprænge rammerne. Populariteten skyldes nok mest den afslappede 
stemning og det gode humør, som præger aftenerne i Vennepunktet, og 
så er det noget alle kan deltage i, lige meget om man er der få eller 
mange gange. 
Den store variation i sæsonprogrammet er også noget af det, de mange 
tilhørere fremhæver – og så får man altid noget godt at spise for en 
billig penge. 
 

Her ses Susanne Breuning (til venstre) og Anne Karin 

Broberg på slap line i den morsomme forestilling 
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Nu er styregruppen i Vennepunktet så i gang med at planlægge den 
næste sæson – ja, den er næsten helt på plads. 
Der bliver også meget at glæde sig til – igen stor variation i 
programmet. 
Der bliver gensyn med et par populære personer fra tidligere sæsoner, 
men der bliver også arrangeret noget helt nyt.  
Det kan også afsløres allerede nu, at der også bliver mindst én 
ekstraforestilling! 
 
Når der er sat så mange sejl til, er det fordi næste sæson er 
Vennepunktets 30 års jubilæum – ja, tænk det har eksisteret i 30 år. Det 
er ret enestående, og man må sige, at opbakningen vel næsten ikke har 
været større end nu. 

 
 
 
 
 
 

 

 

 
Det kan godt nu afsløres, at sæsonen starter med en stor jubilæumsfest 
fredag den 14. september med stor spisning en masse underholdning, 
lotterispil og meget, meget andet, som ikke skal røbes endnu. 
Tilmeldingerne til denne fest er allerede begyndt at indløbe. Men der 
bliver som nævnt også meget andet at glæde sig til. 
På nuværende tidspunkt ligger følgende datoer fast: 14/9, 7/11, 14/12,            
10/1, 6/3, 15/3 og 5/4. 
 

Onsdagsgrill i anlægget 
 
Der foregår i øjeblikket mange gode initiativer og tiltag i Gedsted: Hele 
byfornyelsen til 3 mill. kr. er klar til at løbe af stablen, der bliver solgt 
huse, en ny café nærmer sig en åbning, der kan køres stærkt på 
mountain bike på den nye bane i Paradiset, regionens sundhedsklinik er 
kommet rigtig godt i gang osv. Der er grøde i mange ting. 
Og de eksisterende foreninger har stort set afsluttet vinteraktiviteterne 
og startet sommerens - mest udendørs - aktiviteter op. 
Det fører hen til billedet herunder som viser et af de rigtig gode 
initiativer, der blev sat i gang sidste år, og som er på banen igen i år: 
Hver onsdag kl. 17 tændes grillen i anlægget, og alle interesserede kan 
bare møde op med det kød og andet, man vil lave over grillen og spise 
til aften. En rigtig god mulighed for at få noget hyggeligt fællesskab på 
en helt uforpligtende måde. Super aktivitet. 

Billedet her er 

fra den festlige 

markering af 

Vennepunktets 

25 år jubilæum 
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næste sæson – ja, den er næsten helt på plads. 
Der bliver også meget at glæde sig til – igen stor variation i 
programmet. 
Der bliver gensyn med et par populære personer fra tidligere sæsoner, 
men der bliver også arrangeret noget helt nyt.  
Det kan også afsløres allerede nu, at der også bliver mindst én 
ekstraforestilling! 
 
Når der er sat så mange sejl til, er det fordi næste sæson er 
Vennepunktets 30 års jubilæum – ja, tænk det har eksisteret i 30 år. Det 
er ret enestående, og man må sige, at opbakningen vel næsten ikke har 
været større end nu. 

 
 
 
 
 
 

 

 

 
Det kan godt nu afsløres, at sæsonen starter med en stor jubilæumsfest 
fredag den 14. september med stor spisning en masse underholdning, 
lotterispil og meget, meget andet, som ikke skal røbes endnu. 
Tilmeldingerne til denne fest er allerede begyndt at indløbe. Men der 
bliver som nævnt også meget andet at glæde sig til. 
På nuværende tidspunkt ligger følgende datoer fast: 14/9, 7/11, 14/12,            
10/1, 6/3, 15/3 og 5/4. 
 

Onsdagsgrill i anlægget 
 
Der foregår i øjeblikket mange gode initiativer og tiltag i Gedsted: Hele 
byfornyelsen til 3 mill. kr. er klar til at løbe af stablen, der bliver solgt 
huse, en ny café nærmer sig en åbning, der kan køres stærkt på 
mountain bike på den nye bane i Paradiset, regionens sundhedsklinik er 
kommet rigtig godt i gang osv. Der er grøde i mange ting. 
Og de eksisterende foreninger har stort set afsluttet vinteraktiviteterne 
og startet sommerens - mest udendørs - aktiviteter op. 
Det fører hen til billedet herunder som viser et af de rigtig gode 
initiativer, der blev sat i gang sidste år, og som er på banen igen i år: 
Hver onsdag kl. 17 tændes grillen i anlægget, og alle interesserede kan 
bare møde op med det kød og andet, man vil lave over grillen og spise 
til aften. En rigtig god mulighed for at få noget hyggeligt fællesskab på 
en helt uforpligtende måde. Super aktivitet. 
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