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Styrken og afmagten
Simon Peter svarede: »Du er Kristus, 
den levende Guds søn.« Og Jesus sag-
de til ham: »Salig er du, Simon, Jonas' 
søn, for det har kød og blod ikke åben-
baret dig, men min fader i himlene. 
Og jeg siger dig, at du er Peter, og på 
den klippe vil jeg bygge min kirke, og 
dødsrigets porte skal ikke få magt over 
den. Jeg vil give dig nøglerne til Him-
meriget, og hvad du binder på jorden, 
skal være bundet i himlene, og hvad 
du løser på jorden, skal være løst i 
himlene.« (Mathæus 16,14)

I Rom har der siddet der en pave i 
godt 2000 år. Forklaringen på det ser 
vi i historien, hvor Jesus siger til sin 
discipel Peter: ”Du er klippen, og på 
den klippe vil jeg bygge min kirke”.
Det har katolikkerne så forstået så-
dan, at Peter var kirkens grundlæg-
ger, den første pave, og alle hans efter-
følgere er altså Kristi stedfortræder. 
Og kirken i Rom er så bygget på det 
sted, hvor Peter led sin martyrdød. 
Det er jo gamle traditioner, som er 
svære at ændre. At de har en pave, 
det må de jo selv om dernede, og det 

kan ikke rigtig hidse mig op. Men jeg 
kan da godt undre mig stilfærdigt, 
for hvad kan sådan en pave egentlig? 
Han er jo kun, når alt kommer til alt, 
et ganske almindeligt menneske. Han 
er jo hverken guddommelig eller hel-
lig, han kan ikke skabe mirakler eller 
gøre døde levende igen. Og jeg kan da 
også undre mig lidt over hans forgæn-
ger Peter. Det var jo klippen, kirken 
skulle bygges på. Men Peter er jo ab-
solut den mest menneskelige af alle. 
Stolt, indbildsk, forfængelig, og selv-
optaget. Han tror selv, at han kan en 
masse, men hans evner kommer så 
ofte kort.

For lige efter at Peter har fået over-
draget det store ansvar, at han skal 
være kirkens klippe, ja så begynder 
han at diskutere med Jesus, om det 
nu også er det rigtige, at Jesus skul-
le lide og dø. Skulle han ikke hellere 
prøve at undgå det? Da bliver han sat 
eftertrykkelig på plads af Jesus, der 
siger: ”Vig bag mig Satan, for du vil 
ikke hvad Gud vil, men hvad menne-
sker vil. ”

Av. Det er hårde ord til Peter. Men de 
er nødvendige. For Peter har jo mis-
forstået det afgørende: Han søger 
magten, æren og ophøjelsen, men Je-
sus søgte ydmygheden, ydmygelsen, 
lidelsen og til sidst døden. At skulle 
bygge kirken på denne tvivlsomme 
karakter, Peter, det kan næppe siges 
at være et solidt, klippefast grundlag. 
For Peter er vel i bund og grund som 
dig og mig – han er da fuld af gode 
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viljer, men når det kommer til styk-
ket, kniber det med at leve op til det. 
Men Peters rolle her kommer ikke 
an på hans egne evner, men på det 
Gud har givet ham. Det er altså ikke 
Peters egen tro, der er klippen, men 
den tro som Gud skaber i ham. Og 
det er vigtigt at huske, for Peter er i 
bund og grund som os. Han vil gerne 
det rigtige, han vil gerne troen, men 
hans egne kræfter svigter ham gang 
på gang.

Historien rejser spørgsmålet, hvad er 
det egentlig vi mennesker kan, når 
det kommer til det afgørende i livet. 
Hvad kan vi, når det gælder livet, dø-
den og troen? Svaret er: Fortvivlende 
lidt.

Jeremias fra Det Gamle Testamente, 
sådan hed en profet, vi kan også sige 
præst, som fik til opgave at forkynde 
Guds ord – men han synes ikke han 
kunne. Han var alt for ung, og hvad 
kunne en almindelig ung mand dog 
sige om alt det store? ”Ak, Gud her-
re, jeg er ung, jeg forstår ikke at tale! 
”Men Gud svarede ham” Du skal ikke 
være bange, for jeg er med dig, - Nu 
lægger jeg mine ord i din mund. ”
Gud ville lægge ordene i hans mund. 
For det var jo ikke hans egne ord, der 
skulle ud, men Guds ord. Mon ikke 
mange unge præster i tidens løb har 
haft det som Jeremias og tænkt: Hvad 
kan jeg egentlig? Jeg er så ung. Hvad 
skal jeg sige? Hvad kan jeg egentlig, 
når det kommer til det afgørende: 
Livet og døden? Det har jeg jo ingen 
indflydelse på. Jeg dur ikke til mit ar-
bejde.

Martin A. Hansen skrev i 1950 en 
historie, der hed ”Høstgildet. ” Den 
handler om en frygtelig ulykke, da en 
13-års dreng dør ved en uheld midt 
under en høstfest på landet. Landsby-
ens præst skal så ud til de sørgende 
forældre, og det piner ham jo noget. 
Han synes ikke han dur til sit job, for 
hvad kan han gøre? Han har forbe-
redt nogle ord, noget med Gud, men 
ordene forsvinder inde i den lille bon-
destue, hvor sorgen ligger tungt. Han 
siger krampagtigt til faren: ”Jeg vil 
hjælpe dig”, men faren er helt forste-
net og svarer ham blot: ”Kan du gøre 
ham levende igen, præst? ” Og det kan 
præsten jo ikke. Og han går hjem til 
sin kone og er dybt fortvivlet. Han vil 
ikke tilbage til bondehuset, for han 
kan ikke udholde sin afmagt, men ko-
nen overtaler ham til at gøre det. Nu 
hænger han præstekjolen på plads 
og kommer som han er, et alminde-
ligt menneske med nogle små forkø-
lede høstblomster i hånden, som hans 
kone plukkede til ham. Og da præsten 
kommer tilbage til huset, spørger fa-
ren ham igen: Kan du gøre ham le-
vende, præst?

Nej. Men præsten svarer ham: ”Kan 
du tro sammen med mig, da skal Jesus 
Kristus kalde ham op. ” Og lige der i 
bønnen – der finder de sammen i de-
res fælles afmagt. De beder sammen, 
for det er jo det eneste de kan gøre. 
Faren, der ellers har været fuldstæn-
dig tavs og indesluttet, græder nu, og 
man fornemmer, at der er kommet hul 
på bylden. En mur er brudt ned. Nu 
kan han da i det mindste græde og 
sørge. Så han fik alligevel hjælp.
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Historien er god, fordi den fortæller 
noget om, hvor lidt vi mennesker – og 
ikke mindst præster – egentlig kan 
gøre, når vi står over for død, sorg og 
menneskelig lidelse. Hvor svært det 
er at se på. Ingen af os kan ændre på 
den virkelighed, at døden og sorgen 
rammer os. Det eneste man kan gøre, 
er at være tilstede, være nærværende, 
vandre et stykke af smertens vej med 
det andet menneske. Bede sammen i 
sin fælles afmagt. 

Ingen profet, ingen pave, ingen bi-
skop, ingen præst kan gøre døde le-
vende igen. Det kan kun ham, der 
kaldte sig den levende Guds søn. Men 
alle de personer vi hører om i dag, Pe-
ter, Jeremias, den unge præst, de har 
noget tilfælles: De kom til at erkende 
deres egen afmagt, deres egen svag-
hed. Hvis man tør at finde vej ind til 

magtesløsheden, hvis man tør at være 
i afmagten, og så lade Gud lægge or-
dene i ens mund. Så kan der ske no-
get. Så kan troen finde vej til vores 
hjerter.

Vi er alle sammen de levende stene, 
som kirken udgør. For uden menne-
sker, ingen kirke. Men vi er ikke stær-
ke, urokkelige stene. Vi kan ikke klare 
det hele. Vi har brug for en grundvold, 
noget der står fast - og grundvolden 
i kirken, det er Jesus Kristus. Det er 
ham, det hele bygger på. Det er ham 
der kan skabe troen i vores hjerter, 
hvis vi vil åbne os. Det er ham der kan 
give os håbet og modet tilbage, når alt 
synes håbløst. Han gik helt ind i svag-
heden, i ydmygelsen, i håbløsheden, 
helt ind i døden. Han gjorde sig svag 
– for at give os styrke.
Amen
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SIDEN SIDST: 

Fjelsø:
Velsignet i Fjelsø kirke:
14. juli 2018:
Marie Egedal Christensen 
og Kristian Koch

Døbt i Fjelsø Kirke:
8. juli 2018
Magnus Lange Sørensen
5. august 2018
Johanne Magnolia Nymand 
Rasmussen

Begravede fra 
Fjelsø Kirke:
1. juni 2018:
Doris Bisgaard Franzoni 
22. juni 2018:
Anna Marie Sørensen

Gedsted:
Begravede fra 
Gedsted Kirke:
29. maj 2018:
Jens Kristensen
22. juni 2018:
Ellinor Irene Thyge Hansen (Moms)
29. juni 2018:
Bjarne Nebel Schou

Døbt i Gedsted Kirke:
29. juli 2018:
Sander Edslev Nielsen
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FORÅRETS KONFIRMATIONER:FOLKEKIRKENS FAMILIESTØTTE

Folkekirkens Familiestøtte åbnede 
døren for første gang 1. maj her i om-
rådet. Hvad handler Folkekirkens Fa-
miliestøtte så om? Ja, det korte svar 
er: 
Folkekirkens Familiestøtte arbej-
der for at støtte forældre i at ska-
be trivsel i hjemmet. 
 
Alle forældre kender til de glæder og 
bekymringer, som er forbundet med 
det at være forældre. Nogle gange 
støder forældre ind i mere langvarige 
frustrationer og bekymringer om-
kring børnenes trivsel og nogle gang 

opstår, der nogle mønstre i hjemmet, 
som står i vejen for familiens trivsel. 

Her vil Folkekirkens Familiestøtte 
gerne tilbyde forældrene en omsorgs-
fuld hånd. Vi tilbyder, at forældrene 
får en forældreven, som kommer og 
sparrer med forældrene omkring lige 
netop det, familien ønsker en foran-
dring omkring. Det kan handle om 
at skabe mere overskud i hverdagen. 
Det kan handle om at mindske kon-
flikter og styrke kommunikationen i 
familien. Det kan handle om, hvordan 
børnene får ansvar og bliver aktive i 
familiens gøremål eller noget helt an-
det. 

Vi tilbyder også gratis kurser for 
par, som gerne vil styrke kommuni-
kationen i parforholdet til gavn for 
hele familien. Kurset hedder PREP 
og varetages af certificerede og erfa-
rende undervisere. 

Vi tilbyder gratis kurser for skilte 
forældre, der gerne vil holde en god 
kurs i samarbejdet omkring fælles 
børn. Kurset hedder KIFF og vareta-
ges af certificerede og erfarende un-
dervisere. 

 Vil du være med 
til at støtte børnefamilier 

her i sognet? 

Vidste du, at et ganske særligt tilbud 
er startet op i Vesthimmerland Provsti?

Styrk kommunikationen  
til gavn for jeres børn 

PREP: Kommunikationskursus for par med børn  

Kursus for par med børn, der ønsker fokus på  
parforholdet 

D. 28.-29.9 kl. 9-16 + 3 opfølgningsaftener i Løgstør 

Læs mere på www.folkekirkensfamiliestotte.dk 

Tilmelding og mere information: 

Kontakt PREP-leder Dorthe Kjærgaard på tlf.  
21 59 66 16 eller dokj@km.dk. 
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I Folkekirkens Familiestøtte har vi 
erfaret, at der ikke skal meget til, for 
at der kan ske en positiv forandring 
i den enkelte familie. Vi har brug for 
frivillig, som har tid til andre, som er 
omsorgsfuld og tillidsvækkende. Som 
frivillig bliver du guidet i at skulle ud 
i en anden families hjem, og du vil al-
tid kunne sparre med mig. Det er vig-
tigt at understrege, at du som frivillig 
er medmenneske og støtteperson.

Hvem er din lokale koordinator?
Jeg hedder Anne Marie Nedergaard. 
Jeg har arbejdet som folkeskolelærer i 
over 20 år, hvor jeg de sidste mange år 

har arbejdet som trivsels- og inklusi-
onsvejleder. Jeg er mor til 3 teenagere, 
gift med Martin og bor i en lille by syd-
øst for Aalborg, som hedder Romdrup. 
Har du lyst til at høre mere om vores 
tilbud eller har du fået lyst til at høre 
mere om, hvordan man bliver frivil-
lig hos os, er du meget velkommen til 
at tage kontakt til mig. Du kan også 
følge os på Facebook, hvis du vil følge 
med i, hvad der sker i Folkekirkens 
Familiestøtte Vesthimmerland.

Kontakt din lokale koordinator: Mail: 
amne@gmail.com eller tlf.40119680  
www.folkekirkensfamiliestotte.dk   

Styrk kommunikationen  
til gavn for jeres børn 

PREP: Kommunikationskursus for par med børn  

Kursus for par med børn, der ønsker fokus på  
parforholdet 

D. 28.-29.9 kl. 9-16 + 3 opfølgningsaftener i Løgstør 

Læs mere på www.folkekirkensfamiliestotte.dk 

Tilmelding og mere information: 

Kontakt PREP-leder Dorthe Kjærgaard på tlf.  
21 59 66 16 eller dokj@km.dk. 
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Gudstjeneste på 
Plejecenter Søndervang

i Gedsted
Alle gudstjenester er kl. 14.30

Den 28. august,
25. september
og 30. oktober

Høstgudstjeneste  
Søndag den 23. september
Vi fejrer, at høsten er kommet i 
hus og takker for det, vi har fået 
med sang og bøn. Det foregår kl. 
9.30 i Fjelsø og kl. 11 i Gedsted. 
Efterfølgende er der frokost i kon-
firmandstuen i Gedsted. Det er 
gratis at deltage.

KOMMENDE ARRANGEMENTER: 

Spaghetti-
gudstjeneste i Fjelsø   
Torsdag den 4 oktober kl. 17.
Kom og vær til med til en hyggelig og 
afslappet gudstjeneste for hele fami-
lien – et par salmer og en kort fortæl-
ling fra Bibelen. Efterfølgende er der 
fællesspisning i forsamlingshuset. Det 
koster ikke noget at være med.

Alle Helgen    
Søndag den 4. november
Alle Helgens aften er den aften, 
hvor vi tænder et lys og minder vo-
res døde. Ved aftengudstjenesten 
vil navnene på dem, vi har mistet 
i det forgangne år blive læst op, og 
der vil være et musikindslag. Det 
er kl. 16 i Fjelsø Kirke og kl. 17.10 
i Gedsted Kirke. 
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KOMMENDE ARRANGEMENTER: 

26. september kl. 19.30:

Joseph Roth: Job   
Den østrigske forfatter Joseph Roth 
skrev den lille bog Job i 1930. Det er 
historien om den russiske immigrant 
Mendel Singer, der prøver lykken i 
Amerika. Men hans liv bliver ramt af 
den ene ulykke efter den anden- lige-
som personen 
Job i Det Gam-
le Testamente.
En gribende 
fortælling, der 
dette efter bli-
ver opført som 
teaterstykke, 
bl.a. i Alfa i 
Aars.

Efteråret i litteraturkredsen: 
14. november kl. 19.30:

J.P. Jacobsen: Niels Lyhne   
En klassiker i dansk litteratur. Histo-
rien om den unge mand Niels Lyhne, 
der bliver født på en herregård i 1828. 
I bogen følger man hans unge liv, der 
ender i krigen i 1864. Han er ”en me-
lankolsk antihelt”, der livet igennem 
er splittet mel-
lem tro og for-
nuft, idealisme 
og realisme. 
Bogen vakte 
opsigt, da den 
udkom, fordi 
den blev set 
som et forsvar 
for ateisme.

Brug for en at snakke med? 
Besøgsvenner og vågetjenesten.    
For mennesker som er ensomme eller blot har brug for selskab, kan en be-
søgsven være en god mulighed. Hvis du selv eller nogen du kender kunne 
have glæde af en besøgsven, er det Røde Kors, der organiserer arbejdet med 
besøgsvenner, og her på egnen er det Lis Saugbjerg, der er kontaktpersonen. 
Hun har tlf. 94 64 11 55.
Hvis man har en i familien, der ligger på sit dødsleje i hjemmet, kan det være 
en næsten uoverkommelig opgave at være til stede døgnet rundt. I sådan en 
situation kan man få hjælp til at våge over den syge i Røde Kors’ vågetjeneste. 
Man kan kontakte Ulla Ostenfeldt på tlf.  98 62 58 81.
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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. november

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



Rabøl A/S, Farsø

GUDSTJENESTER 2018
SEPTEMBER - OKTOBER - NOVEMBER 2018

                                             GEDSTED           FJELSØ    
SEPTEMBER
  2.  14. søn. ef. Trinitatis   11.00 (KH) 

  9.  15. søn. ef. Trinitatis - Kirkekaffe 9.30 11.00

16.  16. søn. ef. Trinitatis   9.30

23.  17. søn. ef. Trinitatis - Høstgudstjeneste 11.00 9.30

30.  18. søn. ef. Trinitatis  11.00 

Hvor ingen anden er nævnt, er gudstjenesterne ved sognepræsten.

 
OKTOBER
  4. Spaghettigudstjeneste   17.00

  7.  19. søn. ef. Trinitatis  - Kirkekaffe  9.30 11.00

14.  20. søn. ef. Trinitatis   9.30 

21.  21. søn. ef. Trinitatis   11.00 (TF)

28.  22. søn. ef. Trinitatis  9.30 (TF) 

 
NOVEMBER
  4.  Alle Helgen  17.10 16.00

11. 24. søn. ef. Trinitatis – Kirkekaffe  11.00 9.30

18. 25. søn. ef. Trinitatis   11.00 

25.  Sidste søn. i kirkeåret   9.30(TF)

 
DECEMBER
  2. 1. søn. i advent  9.30 11.00



 

 

 
Fredag den 15. marts    
I samarbejde med Brugsen i Gedsted vil vi 
arrangere en vinsmagning. Vi skal have en 
festlig aften med både de røde og de hvide – 
og hvad der ellers falder af. Der kommer en 
vinekspert og fortæller om de forskellige vine, 
så der bliver rig lejlighed til at skåle og hilse 
på hinanden. Og så skal vi naturligvis have 
noget god mad til vinen. 
 
 
 

Fredag 5. April   Vi slutter 
jubilæumssæsonen af med en 
rigtig ønskeaften. Det bliver et 
gensyn med Erik Sommer, 
som kommer og spiller, 
synger og underholder os. Vi 
kender Erik Sommer som en 
stor komponist, en stor 
fortæller og et stort menneske. 
Han er f.eks. den nulevende 
komponist, som har flest 
sange med i Højskolesang-
bogen. Og det forstår man 
godt. Vi glæder os rigtig 
meget til at præsentere ham 

igen. Han vil udvælge nogle sange – spille og fortælle om dem, han vil 
også lede noget fællessang, og så vil han selvfølgelig fortælle lidt fra 
”gamle dage” – fra sin barndoms- og ungdomstid i Gedsted. Og vi ved, 
at han kan fortælle med et godt glimt i øjet.  
 
 

 

Program for 30-års  
jubilæumssæson 2018 - 2019 

(Alle arrangementer starter med spisning kl. 18 (medbring selv service) 
- husk tilmelding. Tilmelding kan ske til 23 34 58 18 eller 
erik.kragelund@skolekom.dk. 
Selve underholdningen starter 19.30). Normal entré 50 kr.. Derudover 
koster mad+kaffe og brød også 50 kr. – børn ½ pris).  
BEMÆRK: Enkelte arrangementer har højere entré. 
 
Fredag den 14. september:    STOR JUBILÆUMSFEST.  
Vi fejrer Vennepunktets fantastiske 30-års  
jubilæum med en stor fest. Et overflødigheds- 
horn med masser af god underholdning, sange,  
taler, nostalgiske tilbageblik, konkurrencer og  
præmier. Vi skal have en rigtig fest med stor  
udvidet middag, sjov og god stemning. 
Husk at sikre dig plads i god tid! 
Entré for hele pakken (mad, underholdning, kaffe osv) 150,- kr  
 
Mandag den 8. oktober: ”Revyens mestre” 
Vi får besøg af Stig Nørregaard, som 
henrykkede os alle for nogle år siden. Han vil på 
morsomste vis være vores ”visevært” for en 
aften med de kendte Storm P monologer, 
Manden på risten, Victor Borge, Vi er elle i 
samme båd osv. med de kendte og elskede 
revynumre. Vi skal synge med og grine med, 
når Stig på mesterlig vis fortolker de store 
revynumre.  

VENNEPYUNKTET 



 

 

 
Onsdag den 7. november :  Trine Gadeberg 
Igen en stor underholdende aften i samarbejde med 
Ældresagen. En af Danmarks allerbedste 
sangerinder som der er meget rift om, men det er 
lykkedes os at få hende til at komme og underholde 
os. Hun blev årets kvindelige revyskuespiller 2017, 
synger til kirkekoncerter, med Linie 3 og med de 
store symfoniorkestre. Det bliver en stor aften 
Forhøjet entré: 60 kr. 
 
Fredag den 14. december   blænder vi op for vores traditionsrige 

juleprogram,  en af de store klassiske 
aftener i VENNEPUNKTET, med alt 
hvad der hører god julestemning til: god 
julemad, mandelgaver, konkurrencer og 
masser af præmier, sange, juletræ og 
julemand, luciapiger osv. En aften som 
altid samler mange mennesker, og hvor 
der er underholdning for både børn, 
unge og voksne.  

Der er ingen entré 
 
Torsdag den 10. Januar:  Thomas 
Frank er til daglig domprovst i 
Viborg. Han præsterede i 2017 at 
sejle 3.500 km i kajak på de russiske 
floder til Istanbul. Han ville bevise, 
at det var rigtigt, at vikingerne i sin 
tid sejlede denne rute, sådan som de 
gamle græske skrifter fortæller. 
Og det lykkedes! Han kommer og 
fortæller om denne fantastisk ekstreme tur, der tog ham 2 barske 
måneder 
 

  
Mandag den 28. januar Benny 
Andersen Cabaret 
Det næste store arrangement bliver en 
teaterforestilling – en cabaret bygget over 
Benny Andersens dejlige sange. 
Teatertruppen Optimis kommer fra 
København og opfører dette enestående 
stykke. Vi skal høre om at ”snart er 
kaffen klar, Bjørnen vågner, 
Barndommens land, Vennesangen – vores 
egen Go’ nu nat osv osv.” De dejlige 
sange vil ingen ende tage. I næsten 2 
timer vil vi føle os i himlen. 
Arrangementet er i samarbejde med 
Vesthimmerlands Teaterforening 
Forhøjet entré : 75 kr. 

(Bemærk: der er ingen arrangement i februar) 
 
Onsdag den 6. marts:  ”Tenorer i 100 år” 
Sidste sæson havde vi en rigtig fin aften 
med Henrik Engelbrecht, der førte os ind i 
operaens verden. Han er nok Danmarks 
største ekspert inden for opera og en 
mester i at fortælle for os ”amatører”, der 
ikke ved så meget om opera. Han var glad 
for at besøge os, og har tilbudt at komme 
igen. I anledning af Vesthimmerlands 
kulturuge tager vi dette som et ekstra 
arrangement i vores jubilæumsår. Han vil 
denne gang spille noget mere musik med 
de største tenorer – numre vi sikkert har 
hørt spillet et eller andet sted. Henrik vil så fortælle os de gode historier 
om de store tenorer. 
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Fredag den 15. marts    
I samarbejde med Brugsen i Gedsted vil vi 
arrangere en vinsmagning. Vi skal have en 
festlig aften med både de røde og de hvide – 
og hvad der ellers falder af. Der kommer en 
vinekspert og fortæller om de forskellige vine, 
så der bliver rig lejlighed til at skåle og hilse 
på hinanden. Og så skal vi naturligvis have 
noget god mad til vinen. 
 
 
 

Fredag 5. April   Vi slutter 
jubilæumssæsonen af med en 
rigtig ønskeaften. Det bliver et 
gensyn med Erik Sommer, 
som kommer og spiller, 
synger og underholder os. Vi 
kender Erik Sommer som en 
stor komponist, en stor 
fortæller og et stort menneske. 
Han er f.eks. den nulevende 
komponist, som har flest 
sange med i Højskolesang-
bogen. Og det forstår man 
godt. Vi glæder os rigtig 
meget til at præsentere ham 

igen. Han vil udvælge nogle sange – spille og fortælle om dem, han vil 
også lede noget fællessang, og så vil han selvfølgelig fortælle lidt fra 
”gamle dage” – fra sin barndoms- og ungdomstid i Gedsted. Og vi ved, 
at han kan fortælle med et godt glimt i øjet.  
 
 

 

Program for 30-års  
jubilæumssæson 2018 - 2019 

(Alle arrangementer starter med spisning kl. 18 (medbring selv service) 
- husk tilmelding. Tilmelding kan ske til 23 34 58 18 eller 
erik.kragelund@skolekom.dk. 
Selve underholdningen starter 19.30). Normal entré 50 kr.. Derudover 
koster mad+kaffe og brød også 50 kr. – børn ½ pris).  
BEMÆRK: Enkelte arrangementer har højere entré. 
 
Fredag den 14. september:    STOR JUBILÆUMSFEST.  
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Entré for hele pakken (mad, underholdning, kaffe osv) 150,- kr  
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VENNEPYUNKTET 


