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Tale ved konfirmation 
i Fjelsø og Gedsted 2019
Thomas, også kaldet Didymos, en af 
de tolv, havde ikke været sammen med 
dem, da Jesus kom. De andre disciple 
sagde til ham: »Vi har set Herren.« 
Men Thomas sagde til dem: »Hvis jeg 
ikke ser naglemærkerne i hans hæn-
der og stikker min finger i naglemær-
kerne og stikker min hånd i hans side, 
tror jeg det ikke.« Otte dage efter var 
hans disciple atter samlet, og Thomas 
var sammen med dem. Da kom Jesus, 
mens dørene var lukkede, og stod midt 
iblandt dem og sagde: »Fred være med 
jer!« Derpå sagde han til Thomas: 
»Ræk din finger frem, her er mine 
hænder, og ræk din hånd frem og stik 
den i min side, og vær ikke vantro, men 
troende.« Thomas svarede: »Min Herre 
og min Gud!« Jesus sagde til ham: 
»Du tror, fordi du har set mig. Salige 
er de, som ikke har set og dog tror.
 (Johannes-evangeliet kapitel 20)

Kære konfirmander
På den her fine forårsdag afslutter vi 
den tid, vi har haft sammen. I siger ja 
til jeres dåb. Det ja som jeres forældre 
gav for 13 år siden, det får I selv lov til 
at sige i dag.

Jeg må indrømme – det er svært at 
holde en tale for jer konfirmander. 
Måske har jeres forældre og onkler og 
tanter det på samme måde? Alle jer 
der skal holde en tale. Hvordan siger 
man noget klogt, der bliver husket, 
noget der er til forstå for en 13-årig? 
Uden at det bare bliver lidt tom snak? 

I har jeres egen verden, meget af jeres 
liv foregår gennem telefonen, og for 
andre voksne kan det være svært at 
se, hvad der egentlig foregår i den ver-
den. Vi kender ikke alle de ting, der 
foregår på snapchat, vi kender ikke 
alle de YouTube-stjerner, I kan lide.
 
Jeg tror, mange forældre har revet 
sig lidt i håret over at skulle holde en 
tale til konfirmanden. For det er også 
lidt mere højtideligt i dag, det er ikke 
bare den sædvanlige løse snak som til 
hverdag. Har du lavet lektier? Ryd op 
på dit værelse! Husk du skal til træ-
ning kl 17!

På en dag som i dag skal der noget 
andet til. Men de der store højstemte 
ord, man kan finde frem til sådan en 
dag, det er lidt ligesom med festtøjet: 
Det føles ikke helt naturligt, det krad-
ser og strammer lidt, og man har lyst 
til at tage joggingbukserne på igen.

Så hvad siger man til unge menne-
sker som jer? En sætning, der er brugt 
i utallige taler, det er: Tro på jer selv. 
Det har I nok hørt før. Det er jo også 
rigtigt nok. Det er vigtigt at tro på sig 
selv.

Men vi er kommet ind i det her gamle 
hus for at høre: at det er fint nok at 
tro på sig selv. Men det kan bare ikke 
gøre det. Vi har brug for mere. Mere 
at tro på end bare os selv. For hvis I er, 
ligesom jeg var, da jeg var 13 år - så 
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har I det sikkert sådan, at der er dage, 
hvor I er sådan ca. verdens klogeste 
og sejeste. I har gennemskuet det 
hele, meget bedre end de gamle fjol-
ser der ved siden af. I er lysår foran 
dem. Og så er der dage, hvor I føler 
jer som verdens dummeste, I dur ikke 
til noget og I vil bare grave jer ned i 
et hul. Sådan er det at være ung. Det 
skifter hurtigt, ligesom vejret. Det er 
også okay. Men derfor kan man ikke 
bare tro på sig selv. For så solide er vi 
altså ikke.

En klog mand sagde engang: Man 
skal tvivle på alt - og tro på meget.

Det er klogt sagt, synes jeg. For I skal 
ikke tage alt for gode varer. I skal bru-
ge jeres sunde fornuft og være skep-
tiske. Skeptiske over for dem, der vil 
give jer de nemme løsninger. Skepti-
ske over for dem, der tror de ved det 
hele. Samtidig bliver I også nødt til at 
tro på noget, for uden tro mangler der 
noget i vores liv, noget af det der gør 
vores liv stort og ufatteligt. Uden tro 
bliver vi hårde og kyniske og fantasi-
løse. Uden tro lukker vi os om os selv.

Og det med tro og tvivl – det er det, 
jeg vil sige noget om i dag.

For vi hørte en historie lige før om en 
ung mand, der havde oplevet begge 
dele: Thomas Tvivleren. En ung mand 
som så mange andre, ja det kunne 
være en af jer. Men denne her unge 
mand, han havde oplevet Jesus i live, 
han havde fulgt ham, lyttet til ham, 
oplevet ham helbrede syge og tilgive 
alle mulige mennesker, give folk en 

chance til. Det var det vildeste, Tho-
mas havde oplevet. Det ændrede hans 
liv. For nu kunne Thomas tro på noget 
andet end sig selv. Tro på, at han også 
var noget værd, at han duede til no-
get – også på de dårlige dage. At han 
kunne gøre noget for andre.

Da Jesus så var død langfredag, tænk-
te Thomas, at det var nok det. Der var 
ikke mere. Det var slut. Alt det gode 
var forbi. Indtil nogle kom og påstod, 
at de havde set Jesus i live igen. Men 
Thomas var en kvik fyr. Han brugte 
sin sunde fornuft og sagde: Det kan 
ikke passe. Døde kan ikke blive leven-
de igen. Han var skeptisk. 
                  
Han sagde de gammelkendte ord: 
Jeg vil se det, før jeg tror det. Det har 
mange mennesker jo sagt før og siden, 
men for Thomas var det anderledes. 
For han kom til at se og mærke. Da 
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han sad sammen med sine venner en 
dag, kom Jesus til dem og sagde til 
Thomas: ”Ræk din finger frem og stik 
den i min hånd og i min side. ” Tho-
mas gjorde det, og han mærkede såret 
i Jesus’ hænder og såret i hans side, 
de sår han havde fået, da han blev 
korsfæstet.

Og Thomas blev ude af sig selv, for så 
var det jo rigtigt, det de andre havde 
sagt: Jesus var opstået. Og alt det 
gode Jesus havde gjort og sagt, det le-
vede videre blandt hans disciple. Alt 
det gode som Thomas havde oplevet, 
det ville han nu dele med andre. Han 
ville fortælle andre, at de også var no-
get værd – også på de dårlige dage. At 
de også kunne finde tilgivelse for det, 
de havde gjort forkert.

Og dengang kunne man ikke sidde 
derhjemme og dele det på Facebook, 
så ham måtte ud og fortælle det til an-
dre. Og derfor sidder vi her i dag, fordi 
han og mange andre bare måtte dele 
den gode nyhed med andre: At Jesus 
var opstået, og hans kærlighed og 
nærvær levede videre blandt menne-
sker. De måtte bare dele det med an-
dre. Derfor blev de her kirker bygget, 
derfor blev børn døbt og konfirmeret: 

For at fortælle os, at vi er noget værd 
i Guds øjne – at vi er hans børn, at 
han er med os i vores liv. Også på de 
dårlige dage.

Det er en fin historie om Thomas, sy-
nes jeg. For den fortæller os noget om, 
at tro og tvivl hænger sammen. At tro-
en aldrig er noget, man bliver færdig 
med, uanset om man er konfirmand, 
eller man bliver 100 år gammel. At en 
sund skepsis er godt, men at vi også 
skal være åbne, når Gud vil lukke vo-
res øjne op.

Kære konfirmander – hvad er det så 
jeg vil sige til jer på jeres konfirmati-
onsdag? Jo, at I skal tvivle på alt, og 
tro på meget.

At I har brug for troen – for den gør 
jeres liv større, og minder jer om, at 
det hele ikke kommer an på jer. I er 
ikke alene, og I er noget værd. Det fik 
I at vide, allerede da I blev døbt. Den 
dåb I får bekræftet i dag.

Selvom det med troen synes svært, så 
husk på, at I skal ikke afgøre det hele 
i dag. I har hele livet til at finde frem 
til troen. Og husk at troen og tvivlen 
altid følges ad.  Husk på Thomas, der 
var skeptisk, men fandt vej til troen. 
Fandt vej til Gud.

Kære konfirmander - Jeg ønsker alt 
mulig held og lykke i jeres liv og frem-
tid!

Amen



5

SIDEN SIDST: 

Fjelsø:
Begravede fra 
Fjelsø Kirke:
8. marts 2019:
Ove Dahl Jensen

Gedsted:
Begravede fra 
Gedsted Kirke:
12. marts 2019:
Annalise Sigvardsen Jensen

15. marts 2019:
Finn Østergaard

26. marts 2019:
Laila Vasegaard Kløjgaard

Døbte i 
Gedsted Kirke:
30. marts 2019:
Malik Andersen Heilmann

18. april 2019:
Liv Anna Tronborg 

Gedsted Kirke
10. marts 2019
Malia Dybdal 

Olesen

Gedsted Kirke
7. april 2019:

Jakob Johannes 
Rieks-Petersen

Fjelsø Kirke
14. april 2019:

Ida Viola Ingeborg 
Kærsgaard Mogensen

Viede i Gedsted Kirke:
4. maj 2019:
Anita Bandholst 
og Jan Kudahl Markussen 
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ÅRETS KONFIRMANDER:

Fjelsø 28 april: Mads Troels Sørensen, Magnus Rohde Hansen og Magnus Emil Skjøtt 
Sørensen

Gedsted 5. maj: Isabella Falck Trend, Christian Bisgaard, Amalie Kragh Bertelsen, Dan 
Møller Kristiansen, Ida-Marie Fuglsang Lund, Mathias Christensen, Cecilie Dybdal Ba-
andrup, Lucas Lamhauge Petersen, Frederikke Djørup Sørensen, Lea Daugaard Utzen og 
Magnus Olesen
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KOMMENDE ARRANGEMENTER: 

Gudstjeneste på 
Plejecenter Søndervang

i Gedsted
Alle gudstjenester er kl. 14.30

Tirsdag den 28. maj
Tirsdag den 25. juni

Tirsdag den 27. august

Frilufts-
gudstjeneste
2. pinsedag 
på Vitskøl Kloster
Traditionen tro er der en udendørs 
gudstjeneste i det fri 2. pinsedag. 

I år samles alle sogne i Vesthimmer-
land til en fælles gudstjeneste i de 
smukke rammer ved Vitskøl Kloster. 
Sognepræst Arndt Jessen Hansen fra 
Aars forestår gudstjenesten. 

Det foregår kl. 11. Det er en god ide at 
tage en stol eller et tæppe med, også 
gerne madkurv og kaffe.
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KOMMENDE ARRANGEMENTER: 

Friluftsgudstjeneste
i Fjelsø fredag 14. juni kl. 19

Sidste år var en fantastisk smuk af-
ten omkring søen i det skønneste vejr, 
som man nok husker. 
Tør vi håbe på ligeså flot vejr i år?
Under alle omstændigheder holder vi 
friluftsgudstjeneste i forbindelse med 

søfesten, og hvis vejret driller, rykker 
vi ind i teltet. 
Efterfølgende serveres der en pølse og 
øl.
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KOMMENDE ARRANGEMENTER: 

Gedeskæg: 

Sange i Sommernatten 
Mandag den 17. juni

”Du danske sommer, jeg elsker dig, 
skønt du så ofte har svigtet mig”.  
Hvor ofte har vi ikke mærket sandhe-
den i de ord omkring Sankt Hans, når 
det er køligt og blæsende? 
Men de skønne danske sommersange 
har vi, dem kan ingen tage fra os. Hel-
ler ikke dårligt vejr. I forbindelse med 
Gedeskæg indbyder vi til en sangaf-
ten med dejlige danske sommersange 
og –salmer. 
Vi får musikalsk hjælp af duoen Ro-
sendal/Tange, bestående af Jette Ro-
sendal på sang og violin, og Maren 
Marie Tange på klaver.
Det foregår i Gedsted Kirke mandag 
d. 17 juni kl. 19.30.

Gedeskæg: Sange i Sommernatten 17 juni. 

”Du danske sommer, jeg elsker dig, skønt du så ofte har svigtet mig”. Hvor ofte har vi ikke mærket 
sandheden i de ord omkring Sankt Hans, når det er køligt og blæsende?  

Men de skønne danske sommersange har vi, dem kan ingen tage fra os. Heller ikke dårligt vejr. I forbindelse 
med Gedeskæg indbyder vi til en sangaften med dejlige danske sommersange og –salmer. Vi får musikalsk 
hjælp af duoen Rosendal/Tange, bestående af Jette Rosendal på sang og violin, og Maren Marie Tange på 
klaver. 

Det foregår i Gedsted Kirke mandag d. 17 juni kl. 19.30. 
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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. august 2019

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



Rabøl A/S, Farsø

GUDSTJENESTER 2019
JUNI - JULI - AUGUST 2019

    

                                                                   GEDSTED           FJELSØ    

Hvor ingen anden er nævnt, er gudstjenesterne ved sognepræsten.

  

 

 

    

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

  9.  Pinse  9.30 11.00

10.  2. Pinsedag - Friluftsgudstjeneste Vitskøl kloster kl. 11  

14.  Friluftsgudstjeneste i Fjelsø ved søen  19.00

16.  Trinitatis   11.00 

23. 1. søn. ef. Trinitatis  9.30 11.00

30. 2. søn. ef. Trinitatis    9.30 (TF)

JULI
  7.   3. søn. ef. Trinitatis   11.00 

14.   4. søn. ef. Trinitatis   9.00 (NPS)

21.  5. søn. ef. Trinitatis  11.00 (LB) 

28.  6. søn. ef. Trinitatis   9.30

AUGUST
  4.  7. søn. ef. Trinitatis  19.30 (TF) 

11.  8. søn. ef. Trinitatis   14.00 (NPS)

18.  9. søn. ef. Trinitatis    11.00 9.30

25.  10. søn. ef. Trinitatis   11.00

SEPTEMBER
1.  11. søn. ef. Trinitatis  9.30



 

 

 
 
 
 

Vennepunktet er i øjeblikket gået på sommerferie efter en meget fin 
jubilæumssæson. 30 år er det foreløbig blevet til med arrangementer på 
Gedsted Skole i et godt samarbejde mellem en række af byens 
foreninger. 
30 år med et hav af gode oplevelser for byens og egnens borgere, og 
man kan konstatere, at Vennepunktet har det så godt som nogensinde.  
3 gange i løbet af sidste sæson måtte de røde lygter hænges ud –  
der var fuldstændig udsolgt, hvilket vil sige 150 deltagere i 
fællesrummet på skolen. 
Der er sket en meget stor udvikling gennem de 30 år fra de første 
arrangementer i 1988 og til nu. En af de mange forskelle er, at der nu 
tiltrækkes publikum fra en større radius, ja faktisk fra det meste af 
Vesthimmerlands Kommune, men Vennepunktet er stadig først og 
fremmest et lokalt foretagende der laver arrangementer for byen og 
nærmeste omegn. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    

Men fælles for alle arrangementer er den gode og afslappede stemning, 
hvor alle hygger sig og morer sig sammen.  
Fællesskabet omkring et godt måltid, en masse snak, et godt glas vin fra 
hyrdeparret og så en god oplevelse med musik, teater, foredrag eller 
hvad der nu bydes på. 
Man kunne måske savne lidt, at der var nogle flere yngre mennesker, 
der fik del i disse gode oplevelser, men det kommer måske. 
Jubilæumssæsonen sluttede i 
april med en fuldstændig 
udsolgt sal, da Erik Sommer 
var gæst og lavede en 
fantastisk aften med musik, 
sang og nogle rigtig gode og 
sjove historier, bl.a. fra sin 
barndoms- og ungdomstid i 
Gedsted. Ham kan vi være 
stolte af.  
Men selv om Vennepunktet 
holder sommerferie, så 
betyder det ikke, at 
styregruppen er holdt op 
med at bestille noget! 
Programmet for næste sæson 
er faktisk allerede på plads, og vi kan godt love, at der bliver meget 
spændende at komme efter. 
Foreløbig kan vi godt afsløre datoerne for næste sæsons arrangementer: 

Fredag den 13. september 
Torsdag den 10. oktober 
Fredag den 1. november 
Fredag den 13. december 
Fredag den 17. januar 
Torsdag den 30. januar 
Onsdag den 4. marts 
Fredag den 3. april 

   
   

  
   

   
   
  
  

Her ses Erik Sommer i 
fortrolig samtale med 
Kirsten Mohr. 
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Vesthimmerlands Kommune, men Vennepunktet er stadig først og 
fremmest et lokalt foretagende der laver arrangementer for byen og 
nærmeste omegn. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    

Men fælles for alle arrangementer er den gode og afslappede stemning, 
hvor alle hygger sig og morer sig sammen.  
Fællesskabet omkring et godt måltid, en masse snak, et godt glas vin fra 
hyrdeparret og så en god oplevelse med musik, teater, foredrag eller 
hvad der nu bydes på. 
Man kunne måske savne lidt, at der var nogle flere yngre mennesker, 
der fik del i disse gode oplevelser, men det kommer måske. 
Jubilæumssæsonen sluttede i 
april med en fuldstændig 
udsolgt sal, da Erik Sommer 
var gæst og lavede en 
fantastisk aften med musik, 
sang og nogle rigtig gode og 
sjove historier, bl.a. fra sin 
barndoms- og ungdomstid i 
Gedsted. Ham kan vi være 
stolte af.  
Men selv om Vennepunktet 
holder sommerferie, så 
betyder det ikke, at 
styregruppen er holdt op 
med at bestille noget! 
Programmet for næste sæson 
er faktisk allerede på plads, og vi kan godt love, at der bliver meget 
spændende at komme efter. 
Foreløbig kan vi godt afsløre datoerne for næste sæsons arrangementer: 

Fredag den 13. september 
Torsdag den 10. oktober 
Fredag den 1. november 
Fredag den 13. december 
Fredag den 17. januar 
Torsdag den 30. januar 
Onsdag den 4. marts 
Fredag den 3. april 

   
   

  
   

   
   
  
  

Her ses Erik Sommer i 
fortrolig samtale med 
Kirsten Mohr. 
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Dette års Gedeskægsfest nærmer sig, og nu er programmet sikkert ude. 
Den afholdes som sædvanlig i uge 25, og det bliver rigtigt spændende 
at se, hvad der bydes på i år. 
Sidste år var festen nær blevet aflyst, men en flok initiativrige unge 
mennesker trådte til og fik skabt en vellykket byfest, som var en 
blanding af gamle traditioner og nye tiltag. 
Bl. a. genopstod lørdagsfesten i hallen, og det blev en succes, så den 
gentages selvfølgelig i år. 
 
Det blev i det hele taget en rigtig god byfest til glæde for os alle 
sammen. 
 
Nu bliver det 
rigtig spændende 
at se, hvad de 
finder på i år.  
 
Der skal lyde en 
stærk opfordring 
til at bakke op og 
møde frem til de 
aktiviteter, som 
festen byder på. 
 
 

 

Dette flotte hold herover er de nyuddannede 1-1-2 akuthjælpere, som 
Gedsted nu råder over.  
Vinteren igennem har de gået på kursus i Medborgerhuset og i maj 
var de så til eksamen og bestod alle. 
De er uddannet af regionen som det ene af to nye hold i regionen, 
bl.a. på grund af den store responstid på ambulancehjælp. 
Men nu er der sat et lille plaster på det sår, når disse lokale hjælpere 
står klar til at hjælpe, indtil der kan nå professionel hjælp frem i form 
af akutbil eller ambulance. 
Det fungerer på den måde, at når der bliver ringet 1-1-2 til 
alarmcentralen, så går der samtidig en SMS besked af sted til de 

lokale hjælpere, hvoraf 
nogle så kan møde hurtigt 
frem og yde uvurderlig 
hjælp, indtil ambulance 
eller akutbil når frem.  
Det giver en øget tryghed 
for os i lokalområdet.  
Så et fint initiativ, der 
viser, at vi passer på 
hinanden i Gedsted. 

Her har vi et billede fra sidste års optog 

Akuthjælperne i Gedsted 
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