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Efterårets påskedag
Da nu Maria kom ud, hvor Jesus var, 
og så ham, faldt hun ned for hans 
fødder og sagde: »Herre, havde du 
været her, var min bror ikke død.« Da 
Jesus så hende græde og så de jøder 
græde, som var fulgt med hende, blev 
han stærkt opbragt og kom i oprør og 
sagde: »Hvor har I lagt ham?« »Herre, 
kom og se!« svarede de. Jesus brast 
i gråd. Da sagde jøderne: »Se, hvor 
han elskede ham.« Men nogle af dem 
sagde: »Kunne han, som åbnede den 
blindes øjne, ikke også have gjort, at 
Lazarus ikke var død?« Da blev Jesus 
atter stærkt opbragt, og han går hen 
til graven. Det var en klippehule, og en 
sten var stillet for den.
Jesus sagde: »Tag stenen væk!« Mar-
tha, den dødes søster, sagde til ham: 
»Herre, han stinker allerede; han lig-
ger der jo på fjerde dag.« Jesus sagde 
til hende: »Har jeg ikke sagt dig, at 
hvis du tror, skal du se Guds herlig-
hed?« Så tog de stenen væk. Jesus så 
op mod himlen og sagde: »Fader, jeg 
takker dig, fordi du har hørt mig. Selv 
vidste jeg, at du altid hører mig, men 
det var for folkeskarens skyld, som 
står her, at jeg sagde det, for at de skal 
tro, at du har udsendt mig.« Da han 
havde sagt det, råbte han med høj 
røst: »Lazarus, kom herud!« Og den 
døde kom ud, med strimler af linned 
viklet om fødder og hænder og med et 
klæde viklet rundt om ansigtet. Jesus 
sagde til dem: »Løs ham og lad ham 
gå.« Mange af de jøder, som havde væ-
ret med hos Maria og set, hvad Jesus 
havde gjort, kom nu til tro på ham. 
(Johannesevangeliet kap. 11)

Påsken hører foråret til, og budskabet 
om opstandelse passer smukt sam-
men med, at alting i naturen vågner 
på ny. Og så – underligt nok - hører 
man en efterårsdag i kirken en histo-
rie, der lyder som en påskehistorie. 
Den om Lazarus.

Nu er vi er på tærsklen til efteråret, 
man kan mærke det i luften, se det 
på solen, se det i det våde græs, se det 
i træerne. Om kort tid vil alt i natu-
ren ændre sig – et fantastisk farve-
spil venter os. Selvom det jo er død og 
dvale der venter, så har efteråret sin 
egen ubegribelige skønhed. Forfaldets 
skønhed med alle de særlige lugte, 
lyde og syn der hører efteråret til. Det 
er svært at se samme skønhed i men-
neskets død og forfald. Det er sjældent 
særlig smukt. Med sin istaphånd skil-
ler døden mennesker fra hinanden, 
bryder kærligheds bånd og slår liv og 
skæbner i stykker.

Selvom den er ligeså naturlig som 
træernes visne blade og de falmede 
blomster, så kan vi ikke acceptere den 
på samme måde. Vores instinkt er at 
stritte imod, kæmpe imod den af al 
magt. Jo jo, jeg ved det godt: Der er 
også den befriende død, udfrielsen af 
lang tids lidelse, og der er dem der so-
ver stille ind, mæt af dage. Men der 
er for mange af de andre. Selv i min 
korte levetid har jeg set for mange af 
de andre, dem der ikke var mætte af 
dage, dem der gav uendelig smerte og 
slog liv i stykker. Så jeg tør godt sige, 
at døden er vores fjende.
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Der er nogle historier, der er så stær-
ke i sig selv, så yderligere ord egent-
lig er overflødige. Som man er lidt 
ærgerlig over at skulle prædike over, 
fordi tilføjelser ikke er nødvendige. Li-
gesom man ikke tilføjer eller retter i 
et maleri af en stor verdenskunstner, 
sådan er denne historie om Lazarus 
som et fuldendt maleri, der er scener 
som i den mest fuldendt gribende film 
eller roman. Der behøves ikke komme 
mere på. Også fordi nogle historier 
ikke kan forklares med nok så man-
ge ord – de skal høres med hjertet og 
tros. Påskeberetningen er en af dem. 
Historien om Lazarus er en anden. 
Hvordan skal jeg forklare, at en død 
mand blev levende? Nej, der kommer 
mine evner til kort. Her må enhver 
selv afgøre sig.

Mange forklarende ord er også over-
flødelige, for her er vi inde at røre ved 
kernen, det allerinderste. Det inder-
ste i menneskelivet, det inderste i kri-
stentroen. Enhver som har oplevet at 
miste kan sætte sig ind i sorgen, som 
de to søstre Martha og Maria følte, da 
deres bror døde. Det er jo det fine ved 
Bibelens fortællinger: De personer 
var mennesker præcis som os. Med 
de samme følelser, tanker og længs-
ler. Selv på så mange års afstand kan 
vi tydeligt mærke, at sorgen de følte 
dengang er den samme som i dag. 
Kærligheden, de følte til det tabte, det 
er den samme, som mennesker føler i 
dag. Dengang som nu er der behjer-
tede mennesker, der forsøger at trøste 
dem i sorgen, og det er jo fint, men 
nok så mange trøstende ord bringer 
ikke den døde tilbage. Men det gjorde 

Jesus. Han kunne give dem mere end 
trøst. Han kunne give dem selve livet 
igen.

Budskabet her står mejslet i sten. Det 
bliver sagt med så rungende kraft, at 
selv den mest tunghøre og tungnem-
me skulle fatte det: Nemlig, at Jesus 
er mægtigere end døden.  Hans kær-
lighed til mennesker er større end dø-
den. Han så mennesker i nød, han så 
hvilken smerte døden voldte dem, og 
han opvækkede Lazarus. Det kunne 
han jo have gjort med så mange, kan 
man indvende. Han mødte jo da døden 
ofte, som ethvert menneske gør det.
Men Jesus opvækkede Lazarus som et 
varsel om den død og opstandelse, han 
selv skulle gennemgå. Som et tegn på 
den magt han havde som Guds egen 
søn. Selv magten over døden. Jesus 
kommer til to søstre i sorg, Martha og 
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Maria, som har mistet deres bror, og 
han spilder ikke tiden med udenoms-
snak. Han siger: ”Din bror skal opstå. 
Enhver som lever og tror på mig, skal 
aldrig i evighed dø. Tror du det? ”

Jesus spørger dig og mig. Og vi må 
svare som Martha: ”Ja, jeg tror”. El-
ler i hvert fald svare: Jeg vil gerne tro.  
Også selvom min tro er svag eller flyg-
tig, så ville jeg gerne kunne tro. Jeg 
ville gerne kunne trodse al fornuft og 
alle betænkeligheder og blot tro. Eller 
vi kan gribe til det svar, som en anden 
mand gav Jesus: Jeg tror, hjælp min 
vantro. For når alle vores ord og vo-
res kræfter kommer til kort, og vi står 
afmægtige overfor Gud, så har vi kun 
det at sige: Jeg tror, hjælp min vantro. 
Jeg vil gerne tro, tro at det liv som jeg 
skatter og elsker med alt hvad det in-
debærer, med alle dem jeg elsker, at 
det på en eller anden måde bliver be-

varet. At døden ikke skal udslette alt 
det for evigt. Tanken er ubærlig. ”Jeg 
er opstandelsen og livet, den der tror 
på mig, skal leve om han end dør. ” Si-
ger Jesus. Flere ord er egentlig over-
flødige, for det er det der står og fal-
der med. At troen på ham, der kaldte 
sig Guds søn, det betyder en sejr over 
dødens hæslighed, sejr over vores ul-
timative fjende.

Nu, på tærsklen til efteråret, hvor død 
og dvale venter os i den næste lange 
tid, nu, et halvt år efter påske, er det 
budskabet vi må tage til os. At døden 
er besejret en gang for alle – at Jesus 
har givet os løfte om et evigt liv med 
ham.

/ASN
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SIDEN SIDST: 

Fjelsø:
Begravede fra 
Fjelsø Kirke:
23. maj 2019:
Erik Mortensen

26. juni 2019: 
Aage Østergaard

10 juli 2019:
Ivan Antoni Kjærgaard Bach

Gedsted:
Døbte i 
Gedsted Kirke:
19. maj 2019:
Vigga Drejer Bertelsen

7. juli 2019:
Bertil Kjær Casper

Viede i 
Gedsted Kirke:
1. juni 2019:
Yvonne Ardahl og 
Kurt Bjarne Abrahamsen

22. juni 2019:
Peter Poulsen Thomsen og 
Nikoline Uttrup Lauritzen
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At støtte sognets børnefamilier 
– det giver så meget mening!
Folkekirkens Familiestøtte har nu været 
i Vesthimmerlands Provsti i lidt over 1 
år. For mig som koordinator har det væ-
ret et år med mange spændende opgaver 
og positive oplevelser. Det der gør aller-
mest indtryk, er mødet med de familier, 
som søger vores støtte, hvad enten det er 
på et af vores kurser eller i hjemmet med 
en forældreven. Det er nemlig helt sær-
ligt at blive inviteret ind i en families liv 
og høre om det, der udfordrer dem i deres 
familieliv. 
Her kan du læse om et møde med et 
forældrepar, som har kontaktet Folke-
kirkens Familiestøtte. De har nogle ud-
fordringer, som de er kørt lidt fast i og 
nu har de besluttet sig for, at de vil det 
anderledes og at det er tid til handling. 
Jeg er hjemme hos familien for første 
gang og jeg bliver budt på kaffe. Efter en 
indledende snak, spørger jeg forældrene, 
om de vil fortælle mig, hvorfor de har 
henvendt sig. Også begynder forældrene 
at fortælle mig deres historie. Det er en 
historie, der handler om bekymringer for 
deres ældste barns trivsel både i skolen 
og hjemme. Det er smerteligt, når ens 
barn ikke trives. Det er også meget tyde-
ligt hos dette forældrepar. Det er også en 
historie om tvivl - ”Gør vi det godt nok”? 
Sidst, men ikke mindst, er det en historie 
om, at vi forældre kan have mange gode 
intentioner, men overskuddet i hverda-
gen kan være under pres. ”Vi har svært 
ved at holde fast i de gode rutiner, og 
det gavner ikke vores børn”.  Det kræ-
ver mod at fortælle om det, der er svært. 
Forældrene her har mod og som samta-
len skrider frem, fortæller forældrene 
hudløst ærligt om det, der er svært og 
det der fylder.

  Nu handler det om at få skabt et over-
blik og at få øje på de første skridt, der 
skal tages på vej mod en hverdag med 
bedre trivsel for hele familien og det er 
her forældrevennen kommer ind i bille-
det. Camilla bliver familiens forældre-
ven og 3 måneder senere fortæller mor: 
”Det går bedre nu. Vi kommer til at se 
tingene fra en lidt anden vinkel, når vi 
snakker med Camilla og så er det også 
bare godt at have en at læne sig lidt op 
af, når man selv komme i tvivl”.
Familien her er blot en af de familier, som 
har eller har haft en forældreven. Gen-
nem sparring og samvær med en foræl-
dreven aktiveres familiernes ressourcer 
og styrker. Forældrene får øje på nye veje 
at gå for at øge hele familiens trivsel. Det 
er ofte en lille ændring, der kan få tin-
gene til at gå i en mere positiv retning og 
derfor giver det så meget mening!
Hverdagens udfordringer kan være me-
get forskellige fra familie til familie. Det 
kan handle om, at det er svært at få ti-
den og enderne til at nå sammen i en 
travl hverdag, og så kan overblikket let 
smutte. Det kan handle om tvivl, for rol-
len som forælder er ikke altid let. Og det 
kan handle om rigtigt meget andet. Kan 
du mærke, at du og din familie er kørt 
lidt fast, så tøv ikke med at ringe og høre, 
hvad vi kan støtte jer med.

Kontakt Anne Marie Nedergaard, lokal 
koordinator. Tlf. nr. 40 11 96 80 eller 
skriv til amne@km.dk. 

Husk også vores næste foredrag 
”Bliv sikker pilot for dit barn” med 
Ulla Dyrløv. 
Onsdag 9. oktober på Farsø Skole. Læs 
mere på folkekirkensfamiliestotte.dk.



7

KOMMENDE ARRANGEMENTER: 

Velkomstgudstjeneste for konfirmander
28. august kl. 19.00
Til efteråret begynder konfirmander-
ne den 4. september. 
Sognepræsterne Asger Nielsen i Ged-
sted/Fjelsø og Thomas Felter i Vester-
bølle vil gerne invitere forældre og 
konfirmander til en aftengudstjene-
ste, som er lidt anderledes end sæd-
vanligt: Den ene præst står for guds-
tjenesten, mens den anden præst 
forklarer lidt om, hvad der foregår. 
Bagefter skulle konfirmanderne ger-
ne være klædt lidt bedre på til at del-

tage i gudstjenester i vinterens løb. 
Bagefter er der en sodavand eller en 
kop kaffe, og vi kan hilse på hinan-
den.
Det foregår 28. august kl. 19.00-
20.00 i Gedsted Kirke. 

P.S: Andre er også meget velkomne, 
hvis de har lyst til at blive klogere på 
gudstjenesten.

Høstgudstjenester 
Når sommeren går på hæld og efter-
året nærmer sig, er laderne fyldte af 
markens afgrøder. Det er en urgam-
mel skik, at vi til høsten takker Gud 
for alt, hvad han har givet. For det er 
jo ikke bare bonden, men alle men-
nesker, der lever af Guds gaver. Det 
kan vi nemt glemme i vores moderne 
samfund, hvor maden er pakket ind 
og klar i supermarkedet. Derfor er 
det godt at samles i kirken og sige tak 
for alt, hvad vi har fået.

Det foregår:
Fjelsø Kirke 8. september kl. 11.
Efterfølgende byder vi på en bid brød 
i kirken.
Gedsted Kirke 29. september kl. 11. 
Efterfølgende er der frokost i konfir-
mandstuen. 
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KOMMENDE ARRANGEMENTER: 

Litteraturkredsen 
Efteråret 2019

25. september kl. 19.30: 
Roy Jacobsen: 
De usynlige
»De usynlige« er en lille roman fra 
2014 af den norske forfatter Roy Ja-
cobsen. 
Den skildrer livet på en af de små 
norske øer i vestlandet, der er så 
mange af. Man følger familien Barrøy 
i årene 1913-1928. Det er ludfattige, 
men barske folk, der skal leve af det, 
havet giver dem. 

20. november kl. 19.30:
Anne-Cathrine Riebnitzsky: 
Smaragdsliberen.
»Smaragdsliberen« er en dansk ro-
man fra 2018. 
I bogen følger man den gamle jødiske 
mand Pierre Levy. Han dør pludseligt 
i sit smykkeværksted, men kommer 
tilbage til livet. Men alting er ikke, 
som det plejer. På den anden side af 
døden har han nemlig oplevet noget, 
som overgår det, han kender fra den-
ne verden, og egentlig vil han helst 
tilbage. 
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KOMMENDE ARRANGEMENTER: 

Gudstjeneste på 
Plejecenter Søndervang

i Gedsted
Alle gudstjenester er kl. 14.30

Tirsdag den 27. august
Tirsdag den 24. september

Tirsdag den 29. oktober

Spaghetti-
gudstjeneste i Fjelsø
10. oktober kl. 17 
indbyder vi til en kort gudstjeneste 
med et par kendte salmer, Fadervor 
og en Bibelfortælling i børnehøjde.

Efterfølgende er der spaghetti og kød-
sovs i forsamlingshuset.

Alle er velkomne – unge og gamle!

GEDSTED SPARE- 
OG LÅNE-

KASSES LEGAT
Alle foreninger som ønsker at 
komme i betragtning til Legat-
uddeling, bedes indsende ansøg-
ning inden 1. oktober 2019. 
Ansøgning skal indeholde rele-
vante oplysninger om formålet, 
baggrund m.v. 
Enkeltpersoner kan ikke søge le-
gatet. 
Ansøgninger indsendes til: 
Nordea
Aars afdeling
Himmerlandsgade 98
9600 Aars 
Eller på mail FP5939@nordea.dk
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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. november 2019

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



Rabøl A/S, Farsø

GUDSTJENESTER 2019
SEPTEMBER - OKTOBER - NOVEMBER 2019

    

                                                                   GEDSTED           FJELSØ    

Hvor ingen anden er nævnt, er gudstjenesterne ved sognepræsten.

  

 

 

    

SEPTEMBER
1.  11. søn. ef Trinitatis  9.30 

8.  12. søn. ef. Trinitatis  9.30 11.00

15.  13. søn. ef. Trinitatis    11.00

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

29.  15. søn. ef. Trinitatis  11.00 9.30

OKTOBER
6.   16. søn. ef. Trinitatis   9.30 (TF) 

10.  Spaghettigudstjeneste i Fjelsø  17.00

13.   17. søn. ef. Trinitatis  11.00 9.30

20.  18. søn. ef. Trinitatis  9.30 

27. 19. søn. ef. Trinitatis   11.00

NOVEMBER
3.   Alle Helgens søndag  17.10 16.00

10.  21. søn. ef. Trinitatis  9.30 11.00

17.  22. søn. ef. Trinitatis   11.00 (TF) 

24.  Sidste søn. i kirkeåret  11.00 9.30

DECEMBER
1.   1. søn. i advent  9.30 11.00



Program 2019 - 2020
(Alle arrangementer starter med spisning kl. 18 (medbring selv service) 
- husk tilmelding. Tilmelding kan ske til 23 34 58 18 eller 
kragelund.9631@gmail.com senest 2 dage før.
(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 13. september: 
Irsk / Skotsk folkemusik 
Vi opfylder et stort ønske om at arrangere 
en aften med festlig irsk/skotsk musik, 
som vi kan li’ at høre det. Derfor har vi 
fundet et rigtig godt orkester, der hedder 
Folk og Fisk. De kan det hele – også dem, 
vi kan synge med på. De har spillet i over 
25 år og synger på både engelsk og dansk. 
I kan høre nogle numre på deres facebookside.         Entré 50 kr.

Mandag den 7. oktober: 
”Slut fred med din medicin”
Det er titlen på et foredrag, som Kåre Sundmark 
fra Horsens kommer og holder på denne aften, 
som vi arrangerer i samarbejde med Kræftens 
Bekæmpelse. Vi har mange spørgsmål om 
medicin: hvad med bivirkningerne, er natur-
medicin ikke ligeså godt, skal vi have så meget 

medicin… osv. Alt dette vil Kåre Sundmark på en underholdende måde 
komme ind på i foredraget.                                             Entré 50 kr.



 

 

 
Fredag den 1. november:  Tamra Rosanes 
 I samarbejde med 
Ældresagen har vi gjort et 
rigtigt scoop og formået at 
få selve Tamta Rosanes til 
at komme og synge i 
Gedsted. Hun er Danmarks 
ubestridte country dronning 
og har været det i mange 
år. Hun har udgivet en lang 
række CD’ere med lækker 
country musik, og mange 
af de kendte sange vil hun 
optræde med denne aften. Hun er kendt af alle, der interesserer sig en 
lille smule for country musik. Glæd jer til en stor aften med stor musik i 
det bedste selskab. 
Forhøjet entré: 75 kr. 
 
 
Fredag den 13. december    

Vi skal som sædvanlig mødes 
alle mand – børn – unge – 
ældre og sammen komme i 
den helt rigtige julestemning. 
Det er byens julefest, og den 
indeholder alt, hvad vi gerne 
vil have af julesange, julemad, 
gaver og lotteri, konkurrencer 
og et højt humør. Det oser af 
julehygge og alle kan være 
med. Du kan hilse på 

julemanden og måske er du den heldige, der får mandlen! 
 

Der er ingen entré  

 
Fredag den 17. januar:   
Vi skal have en ”Kontant” aften at starte det nye år 
med. Ret bogstaveligt, idet redaktøren – Dennis 
Kragelund - for det populære program på DR1 
kommer og fortæller. Han fortæller om, hvordan det 
er at være forbrugernes vagthund, hvordan det er at 
bevæge sig ind på de farlige områder, hvor nogen i 
samfundet snydes eller fuppes, fordi andre er smarte. 
”Kontant” er programmet som uge efter uge afslører 
det, som den enkelte forbruger ofte står magtesløs 
overfor. Dennis fortæller også om noget af det, der 
ikke vises på TV, bl.a. fordi det er for kompromitterende.  Entré 50 kr. 
 
  
Torsdag den 30. januar: Teateraften med Hans Rønne 

Vi får igen en teater-
aften i samarbejde med 
Vesthimmerlands 
Teaterforening – og til 
vores store glæde er det 
et stykke med Hans 
Rønne, vores gamle 
bysbarn. Hans er i dag 
en af Danmarks bedste 
skuespillere og instruk-
tører, han får den ene 
fine pris efter den anden 
– og fuldt fortjent. Han 

kommer med et helt nyt stykke, der hedder ”Det begynder at blive 
koldt om fødderne”. Det handler om nogle af de tanker, der går 
igennem os, når man begynder at kunne se enden på livet. Et stykke vi 
glæder os meget til at se. Forhøjet entré: 75 kr. 
(Bemærk: der er ingen arrangement i februar) 



 

 

 
Fredag den 1. november:  Tamra Rosanes 
 I samarbejde med 
Ældresagen har vi gjort et 
rigtigt scoop og formået at 
få selve Tamta Rosanes til 
at komme og synge i 
Gedsted. Hun er Danmarks 
ubestridte country dronning 
og har været det i mange 
år. Hun har udgivet en lang 
række CD’ere med lækker 
country musik, og mange 
af de kendte sange vil hun 
optræde med denne aften. Hun er kendt af alle, der interesserer sig en 
lille smule for country musik. Glæd jer til en stor aften med stor musik i 
det bedste selskab. 
Forhøjet entré: 75 kr. 
 
 
Fredag den 13. december    

Vi skal som sædvanlig mødes 
alle mand – børn – unge – 
ældre og sammen komme i 
den helt rigtige julestemning. 
Det er byens julefest, og den 
indeholder alt, hvad vi gerne 
vil have af julesange, julemad, 
gaver og lotteri, konkurrencer 
og et højt humør. Det oser af 
julehygge og alle kan være 
med. Du kan hilse på 

julemanden og måske er du den heldige, der får mandlen! 
 

Der er ingen entré  

 
Fredag den 17. januar:   
Vi skal have en ”Kontant” aften at starte det nye år 
med. Ret bogstaveligt, idet redaktøren – Dennis 
Kragelund - for det populære program på DR1 
kommer og fortæller. Han fortæller om, hvordan det 
er at være forbrugernes vagthund, hvordan det er at 
bevæge sig ind på de farlige områder, hvor nogen i 
samfundet snydes eller fuppes, fordi andre er smarte. 
”Kontant” er programmet som uge efter uge afslører 
det, som den enkelte forbruger ofte står magtesløs 
overfor. Dennis fortæller også om noget af det, der 
ikke vises på TV, bl.a. fordi det er for kompromitterende.  Entré 50 kr. 
 
  
Torsdag den 30. januar: Teateraften med Hans Rønne 

Vi får igen en teater-
aften i samarbejde med 
Vesthimmerlands 
Teaterforening – og til 
vores store glæde er det 
et stykke med Hans 
Rønne, vores gamle 
bysbarn. Hans er i dag 
en af Danmarks bedste 
skuespillere og instruk-
tører, han får den ene 
fine pris efter den anden 
– og fuldt fortjent. Han 

kommer med et helt nyt stykke, der hedder ”Det begynder at blive 
koldt om fødderne”. Det handler om nogle af de tanker, der går 
igennem os, når man begynder at kunne se enden på livet. Et stykke vi 
glæder os meget til at se. Forhøjet entré: 75 kr. 
(Bemærk: der er ingen arrangement i februar) 



Onsdag den 4. marts: Foredrag med Gunhild Weisbjerg
Foredraget hedder ”Charmekursus 
for mænd og kommunikations-
kursus i mild og blid stemmeføring 
for kvinder”!  Hva’behar’r. Mon 
ikke det er en titel, der lover 
sandheder og humor?  Et festligt 
foredrag om forholdet mellem de 
2 køn, forskelligheder og fortræde-
ligheder – fortalt med et smil og 
en fængende ironi. Gunhild Weisbjerg 
er en garvet foredragsholder, der 
også har kunnet opleves 
i TV. Det bliver ikke kedeligt!        Entré 50 kr.

Fredag 3. april: Gospelkor
Vi slutter sæsonen med et 
storslået arrangement med 
Klitmøller Gospelkor. 
De ca. 30 dygtige sangere 
i koret har eksisteret siden 
2002 og givet utallige 
koncerter. De ledes til 
daglig af den navnkundige 
korleder, Lydiah Wairimu. 
De synger rytmiske gospel-
sange med stor entusiasme 
og leverer en medrivende koncert. 
Sangerne kommer fra hele Thy – Mors området og har efterhånden nået 
et flot højt kunstnerisk niveau.
Vi glæder os til at præsentere dem i Gedsted.
Entré 50 kr.


