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Det forsømte forår 
Det forsømte forår - det vil vist være 
en passende titel til foråret 2020. For 
der er godt nok meget, vi har måttet 
undvære og er gået glip af. 

Familiefester, bryllupper, konfirma-
tioner, besøg hos venner og familie, 
biografer, restauranter, fodboldkampe 
– listen er lang. Vi skulle passe på, og 
det gjorde vi så, vi holdt os hjemme. 
Mange gjorde i hvert fald, andre skul-
le jo stadig passe butikker, plejehjem 
og hospitaler. Stor tak til dem, der 
har holdt samfundet i gang. Heldig-
vis blev epidemien i Danmark ikke så 
slem, som man havde frygtet. Og vi 
har ikke manglet noget, vi har kunnet 
købe og mad og forsyninger. 

Vi har ikke manglet ernæring – men 
vi har nok manglet åndelig næring. 

Den næring man får af at være sam-
men med andre mennesker. At tale 
sammen, at lytte sammen, at synge 
sammen, at grine sammen, at opleve 
noget, at undres sammen. Alle de ting 
har vi savnet. Jovist, der er computer 
og fjernsyn, der kan bringe fællesska-
bet ind i stuen, men det er godt nok 
ikke det samme. Fællessang i fjernsy-
net har været en stor succes, og det er 
da i det mindste én positiv bivirkning 
ved denne coronakrise. Men det er og 
bliver en erstatning for det virkelige 
nærvær i fællessangen.

Kirken har også været lukket. Jovist, 
man kan se en gudstjeneste i fjernsy-
net, man kan bede en bøn derhjemme 
eller læse i Bibelen, men det kan ikke 
erstatte følelsen af at sidde sammen 
med andre i et kirkerum og lytte, bede 
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og synge. Tankerne og følelserne som 
får plads til at være der mellem de 
1000 år gamle mure. Hvor så mange 
før os har siddet med deres tanker og 
følelser.

Præsten og højskolemanden Niels 
Højlund udtalte engang: ”Jeg har tro 
nok til en uge af gangen, og så skal 
jeg i kirke igen.” Jeg tror, han har fat 
i noget rigtigt. Under denne nedluk-
ningstid er jeg blevet mindet om, at 
tro er noget, der skal vedligeholdes, 
stimuleres, styrkes, opbygges – og det 
gøres bedst i en kirke sammen med 
andre mennesker. Alene derhjemme 
kan troen nemt visne og tørre ud. Så-
dan har jeg i hvert fald følt det selv.
”Hvorfor skal jeg gå i kirke, når jeg 
ikke tror særlig meget?” Sådan har 
jeg ofte hørt mennesker sige. Men de 
forstår ikke, at det hænger sammen: 
Troen er noget der skal dyrkes, den 
kommer ikke af selv, mens man sidder 
derhjemme og venter på den. Ved re-
gelmæssig kirkegang sker der noget i 
os, vi får åndelig næring, vi bliver sti-
muleret og jorden gødes for troens frø. 
Der er ingen trosgaranti, det er klart. 
Men der sker noget med en, når man 
kommer der: Ikke en, ikke to gange, 
men 50 – 100 gange. Så er der noget, 
der åbner sig.

Der er så mange mennesker, der løber 
i dag, mange kilometer, hel- og halv-
maraton. De ved godt, at man ikke 
bliver en god løber af en enkelt tur. 
Men at det kræver vedholdenhed, uge 
efter uge, hvis man skal blive en god 
og rutineret løber.

Når det gælder troen og kirken, har 
folk ikke samme tålmodighed. Nogle 
tager i kirke og betragter det som et 
show, en forestilling, man overværer: 
Var præsten god eller dårlig, var der 
noget jeg kendte, blev jeg underholdt? 
Og så kommer man ikke igen. Men 
hvis de skal have udbytte af det, så 
kræver det noget af folk selv: Nemlig 
vedholdenhed. At man kommer igen 
og igen. Også selvom det ikke altid er 
sjovt eller interessant. Men bliv ved – 
for med tiden vil du opdage, at du kan 
få den åndelige næring, som vi har 
brug for. Også selvom man har glemt, 
at man har brug for den.

Jeg glæder mig til at se mange af jer 
i kirken. Alle de mennesker jeg har 
savnet. Og jeg håber, at denne nedluk-
ningstid vil få mennesker til at forstå, 
at de har brug for åndelig næring. Li-
geså meget som de har brug for mad 
og drikke. Åndelig næring som de får 
i fællesskabet med andre mennesker. 
I sang, i bøn, i tro – i kirkens fælles-
skab.

/ASN
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Sjælesorg på Nettet  
Vi lever i en digital tid, og nogle gan-
ge kan det anonyme møde på nettet 
være nemmere end at se et menne-
ske i øjnene. Derfor har Folkekirken 
lanceret Sjælesorg på Nettet. Det er 
Folkekirkens digitale online-tjeneste 
til alle, der måtte ønske en sjælesorgs-
samtale, som er en fortrolig samtale 
med en præst/sjælesørger. 

Sjælesorg på Nettet er mobilt i den 
forstand, at hvis man har sin digi-

tale tablet, smartphone, computer el-
ler iPad ved hånden, kan man ved at 
klikke sig ind på www.sjælesorg.nu 
i åbningstiden chatte med en præst 
alle vegne fra, på gaden, i bussen, i to-
get, på arbejdspladsen, i sygesengen 
fra hospitalet og fra ens hjem. Man 
skal ikke bestille tid hos præsten eller 
møde personligt op, men blot logge sig 
ind på hjemmesiden:

www.sjaelesorg.nu
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for at få kontakt. Samtalerne er na-
turligvis helt anonyme og helt fortro-
lige.

Sjælesorg.nu er åben for alle, og sam-
menlignet med andre digitale fora er 
der ikke noget specifikt kriterium for, 
hvem der kan henvende sig, og hvad 
man kan henvende sig med. Hvis te-
maet for samtalen kræver en anden 
form for rådgivning, end sjælesør-
gerne kan indfri, henvises der typisk 
til andre relevante fagpersoner. En-

somhed, familiekonflikter, tro og tvivl, 
sorg og krise, selvmordstanker, over-
greb, mobning, meningsløshed, seksu-
alitet er bare nogle af de eksistentielle 
dilemmaer både unge, midaldrende 
og ældre mennesker henvender sig 
med til sjælesørgerne. Flere giver ud-
tryk for, at de er glade for samtalen 
med præsten på Sjælesorg.nu, og at 
den erfaring gør, at det ikke længere 
føles så fremmed at kontakte den lo-
kale sognepræst, hvis man har brug 
for samtaler ansigt til ansigt.



6

SIDEN SIDST: 

Fjelsø:
Begravede fra  
Fjelsø Kirke:
27. marts 2020:
Asta Marie Poulsen 

Gedsted:
Begravede fra 
Gedsted Kirke:
14. februar 2020:
Kristine (Stinne) Antonsen

28. marts 2020:
Mette Katrine Christensen

2. april 2020:
Randi Mikkelsen

1. maj 2020:
Børge Thomsen

20 maj 2020:
Kirsten Rønne
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KOMMENDE ARRANGEMENTER: 

Gudstjeneste på 
Plejecenter Søndervang

i Gedsted
Alle gudstjenester er kl. 14.30

Tirsdag den 23. juni
Tirsdag den 25. august
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Sæt fokus på familiens trivsel i foråret 2020 

Få en forældreven 
Få personlig støtte og sparring til udfordringer i hverdagen. Er der noget i din hverdag, som du gerne vil 
lave om, men ikke ved, hvordan du skal gribe fat i? Så kontakt din lokale koordinator til en uforpligtende 
snak om, hvordan vi kan bakke dig op. 
Kontakt koordinator Anne Marie Nedergaard på tlf. 40 11 96 80 eller mail amne@km.dk  

Vejen videre efter skilsmisse 

Redskaber til en god hverdag for dig og dine børn  
efter skilsmissen. 5 aftener over 4 måneder 

Aars. Start onsdag d. 14.4. kl. 17-21 
 

Plej jeres parforhold 
Styrk jeres parforhold til gavn for jeres børn. 2 
dage + 2 aftener 

Løgstør. Start fredag-lørdag d. 24.-25.4. kl. 9-16 

Find alle tilbud på  

www.folkekirkensfamiliestotte.dk 
Alle forløb er uden deltagerbetaling  

Sæt fokus på familiens trivsel i foråret 2020 

Få en forældreven 
Få personlig støtte og sparring til udfordringer i hverdagen. Er der noget i din hverdag, som du gerne vil 
lave om, men ikke ved, hvordan du skal gribe fat i? Så kontakt din lokale koordinator til en uforpligtende 
snak om, hvordan vi kan bakke dig op. 
Kontakt koordinator Anne Marie Nedergaard på tlf. 40 11 96 80 eller mail amne@km.dk  

Vejen videre efter skilsmisse 

Redskaber til en god hverdag for dig og dine børn  
efter skilsmissen. 5 aftener over 4 måneder 

Aars. Start onsdag d. 14.4. kl. 17-21 
 

Plej jeres parforhold 
Styrk jeres parforhold til gavn for jeres børn. 2 
dage + 2 aftener 

Løgstør. Start fredag-lørdag d. 24.-25.4. kl. 9-16 

Find alle tilbud på  

www.folkekirkensfamiliestotte.dk 
Alle forløb er uden deltagerbetaling  

Sæt fokus på familiens trivsel i foråret 2020 

Få en forældreven 
Få personlig støtte og sparring til udfordringer i hverdagen. Er der noget i din hverdag, som du gerne vil 
lave om, men ikke ved, hvordan du skal gribe fat i? Så kontakt din lokale koordinator til en uforpligtende 
snak om, hvordan vi kan bakke dig op. 
Kontakt koordinator Anne Marie Nedergaard på tlf. 40 11 96 80 eller mail amne@km.dk  

Vejen videre efter skilsmisse 

Redskaber til en god hverdag for dig og dine børn  
efter skilsmissen. 5 aftener over 4 måneder 

Aars. Start onsdag d. 14.4. kl. 17-21 
 

Plej jeres parforhold 
Styrk jeres parforhold til gavn for jeres børn. 2 
dage + 2 aftener 

Løgstør. Start fredag-lørdag d. 24.-25.4. kl. 9-16 

Find alle tilbud på  

www.folkekirkensfamiliestotte.dk 
Alle forløb er uden deltagerbetaling  

Sæt fokus på familiens trivsel i efteråret 2020 

Få en forældreven
Få personlig støtte og sparring til udfordringer i hverdagen. Er der noget i din hverdag, som du gerne vil 
lave om, men ikke ved, hvordan du skal gribe fat i? Så kontakt din lokale koordinator til en uforpligtende 
snak om, hvordan vi kan bakke dig op. 
Kontakt koordinator Anne Marie Nedergaard på tlf. 40 11 96 80 eller mail amne@km.dk  

Vejen videre efter skilsmisse
Redskaber til en god hverdag for dig og dine børn 
efter skilsmissen. 5 aftener over 4 måneder 

Aars. Start onsdag d. 14.4. kl. 17-21 

Plej jeres parforhold
Styrk jeres parforhold til gavn for jeres børn. 2 
dage + 2 aftener 

Løgstør. Start fredag-lørdag d. 24.-25.4. kl. 9-16 

Find alle tilbud på 

www.folkekirkensfamiliestotte.dk 
Alle forløb er uden deltagerbetaling 
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KONFIRMATIONER...?

Det er i skrivende stund 
endnu ikke sikkert, hvor-
når de unge mennesker 
kan blive konfirmeret. 

Måske juni, måske sep-
tember. Hold øje med lo-
kalavisen, der vil vi an-
noncere, når datoen kan 
fastlægges.

Kommende konfirmationer:
Konfirmationer 2021:  
Fjelsø: 24 april. Gedsted: 2 maj.

Konfirmationer 2022: 
Fjelsø: 30 april. Gedsted: 1 maj.

Konfirmationer 2023: 
Fjelsø: 29 april. Gedsted: 7 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. august 2020.

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



Rabøl A/S, Farsø

GUDSTJENESTER 2020
JUNI - JULI - AUGUST 2020

    

                                                                   GEDSTED           FJELSØ    

    

JUNI
  1. 2. pinsedag   9.30 11.00 

  7.  Trinitatis søndag    9.30

14.  Konfirmation i Gedsted  10.00  

21.  2. søn. ef. Trinitatis  11.00

20.   Konfirmation i Fjelsø    9.30

28.  3. søn. ef. Trinitatis   9.30

Hvor ingen anden er nævnt, er gudstjenesterne ved sognepræsten.

 
AUGUST
  2. 8. søn. ef. Trinitatis  11.00 (TF)

9.  9. søn. ef. Trinitatis  9.30 11.00 

16. 10. søn. ef. Trinitatis  9.30

23. 11. søn. ef. Trinitatis  11.00 9.30 

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

  
JULI
  5. 4. søn. ef. Trinitatis  11.00 (TF)

12.  5. søn. ef. Trinitatis   9.00 (NP) 

19.  6. søn. ef. Trinitatis  9.30

26.  7. søn. ef. Trinitatis   9.30 (LB) 










