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Alt af nåde 
»En mand havde to sønner. Den yng-
ste sagde til faderen: Far, giv mig den 
del af formuen, som tilkommer mig. 
Så delte han sin ejendom imellem 
dem. Nogle dage senere samlede den 
yngste alt sit sammen og rejste til et 
land langt borte. Der ødslede han sin 
formue bort i et udsvævende liv; og da 
han havde sat det hele til, kom der en 
streng hungersnød i landet, og han 
begyndte at lide nød. Han gik så hen 
og holdt til hos en af landets borgere, 
som sendte ham ud på sine marker for 
at passe svin, og han ønskede kun at 
spise sig mæt i de bønner, som svinene 
åd, men ingen gav ham noget. Da gik 
han i sig selv og tænkte: Hvor mange 
daglejere hos min far har ikke mad i 
overflod, og her er jeg ved at sulte ihjel. 
Jeg vil bryde op og gå til min far og 
sige til ham: Far, jeg har syndet mod 
himlen og mod dig. Jeg fortjener ikke 
længere at kaldes din søn; lad mig gå 
som en af dine daglejere. Så brød han 
op og kom til sin far. 

Mens han endnu var langt borte, så 
hans far ham, og han fik medynk med 
ham og løb hen og faldt ham om hal-
sen og kyssede ham. Sønnen sagde til 
ham: Far, jeg har syndet mod himlen 
og mod dig. Jeg fortjener ikke længere 
at kaldes din søn. Men faderen sagde 
til sine tjenere: Skynd jer at komme 
med den fineste festdragt og giv ham 
den på, sæt en ring på hans hånd og 
giv ham sko på fødderne, og kom med 
fedekalven, slagt den, og lad os spise 
og feste. For min søn her var død, men 
er blevet levende igen, han var fortabt, 

men er blevet fundet. (Lukas kap. 15, 
11-20)

Det sker af og til, at jeg møder men-
nesker, der spørger mig: Hvad hand-
ler kristendommen egentlig om? Så 
kan jeg godt fristes til at bruge en 
masse ord og en masse begreber. Og 
jeg risikerer nemt at forklare det ihjel 
og trætte folk med mange ord. Men 
egentlig burde jeg gøre, som Jesus 
gjorde, hver gang han blev spurgt om 
noget: Så svarede han altid med at 
fortælle en historie. Han vidste, at det 
er historierne, der hænger fast i folks 
bevidsthed - ikke de lange indviklede 
forklaringer. 

Hvad handler kristendommen om? Ja, 
man kunne fint svare ved at fortælle 
om den fortabte søn. En historie, der 
ligesom fortæller det hele. Meget bed-
re end jeg kan. Derfor har jeg egentlig 
ikke så meget lyst til at tilføje så me-
get til historien. Der er nogle få detal-
jer, man kan uddybe: At sønnen ender 
hos svinene, er det værst tænkelige i 
en mellemøstlig kultur, hvor svinet er 
et urent, afskyeligt dyr. Så kan man 
ikke synke dybere. At faderen løber 
sønnen i møde, er også en fin detalje: 
I en kultur hvor det var aldeles uvær-
digt, ja helt utænkeligt for en statelig 
mand at løbe, der er det tegn på den 
allerstørste hengivenhed og glæde 
over gensynet med sønnen. Han opgi-
ver sin egen værdighed i glæden over 
gensynet. Tænk over, hvem vi ellers 
kender, der også opgav sin værdighed 
og ydmygede sig selv. 
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Historien om den fortabte søn er 
stærk, den taler for sig selv. Den for-
tæller os på smukkeste vis, hvad kri-
stentro handler om. Hvis man skulle 
sammenføje det i få ord, kommer jeg 
til at tænke på en gravsten, der står 
på Gedsted Kirkegård. Under nav-
nene på de døde stå der: “Alt af nåde”. 
De tre ord siger jo egentlig alt. De ord 
siger det samme som dagens historie. 
De ord siger, at alt hvad vi har og no-
gensinde vil få i vores liv, det har vi 
ikke gjort os fortjent til, det har vi fået 
af nåde. Ufortjent. Vi er som sønnen 
der, havde mistet alt, men ufortjent 
fik det hele tilbage. Af en nådig far. Af 
Gud har vi fået alt. 

Nåde hedder gratia på latin. Deraf 
har vi ordet gratis. Når noget er gra-
tis, er det altså en nåde. Der kræves 
ikke betaling, men det gives ufortjent. 
Det giver jo mening. Men alligevel 
er der forskel i ordenes klang: Nåde 
lyder smukt -  men gratis? For noget 
der er gratis, det er måske også lidt 
billigt, lidt tarveligt - og vil man så 
overhovedet have det?

Som en del af regeringens sommer-
pakke, der skal sætte gang i Dan-
marks økonomi igen, der forlød det, at 
færgebilletter skulle være gratis. Nog-
le af mine bekendte skulle på en som-
mertur til Anholt, og så grinede de 
lidt af det nye forslag - for helt ærligt: 
de par hundrede kr. betød jo ikke no-
get for dem. De fleste i dette land har 
jo råd til en færgebillet, så det gratis 
tilbud forekom ikke overvældende.
Det fik mig til at tænke på, om det er 
ikke det samme problem med kristen-

dommen i hele den vestlige kultur, 
hvor den er på tilbagetog. Nåden gi-
ves gratis, det ligger i ordet, men hvis 
folk synes de allerede har rigeligt, 
hvad skal de så med den? Hvad skal 
de med nåden? I en tid, hvor det i høj 
grad handler om at skabe sig selv, sin 
egen identitet gennem sin succes og 
præstationer, vil man så have noget, 
der bare gives gratis?

Det konfirmanderne er optaget af i 
dag, og de fleste mennesker i øvrigt, 
det er ikke om Gud er nådig, men om 
han overhovedet findes. Og det er vo-
res største udfordring i dag - de svar 
kirken har at give, er noget andet end 
det der spørges om. Kirken kan ikke 
give svar på, om Gud findes, for hele 
kirken og dens tradition er sat i ver-
den for noget andet: Nemlig at fortæl-
le om, hvem Gud er - og hvad han vil 
sige til os, nu i dag. Men forudsætnin-
gen for en samtale er jo, at man reg-
ner med den anden part findes! Jeg 
kan dårligt forestille mig en god snak 
med en mand, hvis jeg hele tiden er i 
tvivl, om den mand eksisterer.

Jesus svarer med sine gode histo-
rier ikke på, om Gud findes - det var 
ikke et spørgsmål der gav mening 
dengang. Man kunne ikke tænke sig 
andet. Han svarer med sine historier 
på spørgsmålet om, hvem Gud er. Og 
svaret gav han dels i sit eget liv - han 
viste med sit eget liv i tilgivelse og 
kærlighed til andre, hvem Gud er. Og 
dels gav han svaret i sine historier - 
bl.a. den om den fortabte søn. Sådan 
er Gud - som den milde far der tager 
ubetinget imod sin fortabte søn, uan-
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set hvad sønnen så ellers har gjort, 
uanset hvor dybt han sunket. Men 
det kræver jo altså, at sønnen vender 
angrende hjem.

Og sådan er det eneste der kræves af 
os, jo også at vi vender angrende hjem 
til vores himmelske Far - at vi tør at 
se os selv som den fortabte søn, som 
en synder, der har mistet retten til 
alt - men får alt givet igen - gratis. Af 
nåde.

”Alt af nåde står” der på gravstenen. 
Jeg ved ikke, hvordan de mennesker 
var, men de tre ord siger på en måde 
alt. Tænk om vi kunne få den livshold-
ning, få det sind, få den tro. Tænk om 
vi kunne se os selv som den fortabte 
søn, der har mistet retten til det hele, 
men alligevel får det hele skænket nå-
defuldt. Alt af nåde.

/ASN

SIDEN SIDST: 

Fjelsø:
Begravede fra  
Fjelsø Kirke:
17. juli 2020:
Annemarie Dorothea Jensen 

Gedsted:
Begravede fra 
Gedsted Kirke:
30. maj 2020:
Elin Kirstine Krøjmand

Døbte i 
Gedsted Kirke:
12. juli 2020
Thilde Telling Puggaard
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Begivenheder i Fjelsø og Klotrup 
September/Oktober/November
       
2/9 kl. 18-20: P-pladsen ved kirken/Fjelsø Friskole. Veteranbil/Motor-
                        cykeltræf. Fjelsø Friskoles Støtteforening  

7/9 kl. 19: I Fjelsø Kultur og Forsamlingshus: Foredrag ved naturfoto-
 graf og forfatter Søren Ervig. Pris 50 kr. Tilmelding: Bente 
 tlf. 6154 3901 senest d. 1/9. Arrangør: Fjelsø-Klotrup Seniorer.

10/9 kl. 19: Æbleskiveaften Skivum Krat. Afg. ”Brugsen” kl. 19. Pris 100,-
 Tilmeld til Kirsten, tlf. 2292 7012 senest d.1/9. 
 Arr. Fjelsø-Klotrup Seniorer.
          
15/9 kl.19: Fjelsø Kultur og Forsamlingshus. Valgforsamling
 Fjelsø Sogns Menighedsråd

22/9 kl.15: Aars Bowlingcenter. Bowlingopstart. (Bemærk tirsdag)
                       Tilmelding Kirsten 2292 7012, kr. 400,- indtil d. 24/11
                       Fjelsø-Klotrup Seniorer

2/10 kl. ?:  Fjelsø Kultur og Forsamlingshus. Irsk Aften. Optimisterne

4/10 Hallen Fjelsø Friskole. Gavespil
kl. 13-16: Arrangør. Fjelsø Friskoles Støtteforening

21/10 kl. 19: I Fjelsø Kultur og Forsamlingshus. Foredrag ”Familien på
 Farten”. Tilmeld til Linda senest d.11/10 - Linda 2893 0237
 Pris: Medlem 75,- Ikke medlem 125,- Fjelsø-Klotrup Seniorer.
 
22/10 Fjelsø Kirke og Fjelsø Kultur og Forsamlingshus
kl. 17-19: Spaghettigudstjeneste. Fjelsø FDF/menighedsrådet

14/11 kl. 18: Fjelsø Kultur og Forsamlingshus. Den Årlige Julefrokost
 Arrangør: Bestyrelsen Fjelsø Kultur og Forsamlingshus

28/11 kl.13- Hallen ved Fjelsø Friskole Julemarked.
15.30: Arrangør. Fjelsø Friskoles Støtteforening

1/12 kl. 18:  Fjelsø Kultur og Forsamlingshus. Seniorernes Julefrokost
                       Tilmeld til Kirsten 22927012 Pris. Kr 150,-

Alle arrangementer afholdes med forbehold mod covid-19, hvis nødvendigt aflysning.
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ÅRETS KONFIRMANDER:

Gedsted: Fra venstre: Bertram Riknagel, Mads Bisgaard, Simon Y. Strunge, Caroline Juul, 
Anne Ulrich S. Sørensen, Tobias B. Nordahl

Fjelsø: Forrest fra venstre: Steffani Skovbo Gamborg, Augusta Kløve Nannberg, Emma 
Rostved Nielsen, Karoline Tvorup Rosell.
Bagerst: Simon Holdensgaard Nielsen, Oliver Dahl Kristensen, Lukas Nannberg, Magnus 
Skammeritz Jensen, Søren Skovsborg Frei, Jeppe Pilgård Andersen.
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KOMMENDE ARRANGEMENTER: 

Gudstjeneste på 
Plejecenter Søndervang

i Gedsted
Alle gudstjenester er kl. 14.30

Tirsdag den 25. august
Tirsdag den 29. september

Tirsdag den 27. oktober

Spaghetti-
gudstjeneste
i Fjelsø Kirke
22. oktober kl. 17.00 
Alle – unge og gamle- er velkom-
ne til en kort gudstjeneste i bør-
nehøjde. Vi synger et par salmer, 
hører en bibelhistorie og beder 
Fadervor. Bagefter serverer FDF 
spaghetti og kødsovs i forsam-
lingshuset.

Høstgudstjeneste
Når sommeren går på hæld, sam-
les vi i kirken og takker for høsten, 
ikke blot for kornet i laden, men for 
alt hvad Gud har givet os. Og vi skal 
synge de gode salmer, der hører til 
årstiden. 
20. september kl. 9.30 i Fjelsø Kir-
ke: Årets høstoffer går til Sorggrup-
perne Aars, hvor børn der er blevet 
ramt af tab i familien kan mødes og få 
støtte og samtaler med en psykolog.

20. september kl. 11.00: er der høst-
gudstjeneste i Gedsted. Årets høst-
offer går til spejderne i Ullits, hvor 
Gedsted-børn også kommer.

Alle Helgen 
den 1. november
kl. 16 i Fjelsø Kirke og 
kl. 17 i Gedsted Kirke
Det er en efterhånden blevet 
en god tradition at afholde en 
særlig mindegudstjeneste Alle 
Helgens aften. Denne aften er 
eftertænksomhedens og min-
dernes aften. Der minder vi 
dem, vi har kær, men som ikke 
længere har i vores liv. Vi syn-
ger et par gode salmer og lyt-
ter til stemningsfuld musik. Vi 
tænder lys og mindes de døde.
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KOMMENDE ARRANGEMENTER: 

Sangaften i Fjelsø Kirke 
Onsdag den 28. okt. kl. 19.00
Karsten Hansen fra Støvring har mange 
titler: Æblepoder, frugtavler, fåreklipper, fri-
tidsbonde, naturvejleder og historiefortæl-
ler. Han har optrådt i både fjernsyn og ra-
dio med historier fra naturen. Denne aften 
vælger han sange, der har betydet noget for 
ham og krydrer det historier fra sit liv. Un-
dervejs får vi en kop kaffe og et stykke kage. 

 

 

 

Sangaften i Gedsted præstegård  
Onsdag den 23. september kl. 19.30
Pernille Vigsø Bagge har været præst i Løgstør 
siden 2015, i byen hvor hun også er vokset op. 
Som mange nok ved, har hun en fortid som fol-
ketingspolitiker for SF fra 2005-2015. Men for 
fem år trængte hun til luftforandring, og søgte 
embede som sognepræst.
Denne aften vælger Pernille sangene, vi skal 
synge, og fortæller om sit liv med politik og Fol-
kekirken.
(Vi tager selvfølgelig hensyn til gældende retnings-
linjer for Covid-19. I tilfælde af stort fremmøde 
flyttes arrangementet til kirken.)

(Ny dato)

GEDSTED
SPARE- OG LÅNE-

KASSES LEGAT
Alle foreninger som ønsker at 
komme i betragtning til Le-
gatuddeling, bedes indsende 
ansøgning inden 1. okt. 2020. 
Ansøgning skal indeholde re-
levante oplysninger om for-
målet, baggrund m.v. Enkelt-
personer kan ikke søge legatet. 
Ansøgninger indsendes til:
Nordea, 
Aars afdeling
Himmerlandsgade 98
9600 Aars 
Eller på mail:
FP5939@nordea.dk
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Genforeningen og befrielsen 
– sangaften i Gedsted præstegård 5. nov. kl. 19.30
Arrangement blev aflyst i april, men nu prøver vi igen: I 2020 fejrer vi jubilæer 
for to store begivenheder i Danmark: Genforeningen i 1920 og befrielsen i 1945. 
Begge begivenheder har været med til at forme det Danmark, vi har i dag. Det 
markerer vi med en sangaften, hvor vi har inviteret Ulrik Damm, pianist og 
Birgitte Kaas, sanger og fortæller fra Randers.
De to vil tage på os på en rejse gennem Danmarkshistorien, så vi bliver klo-

gere på hvad der egentlig 
skete dengang – og hvorfor 
det er vigtigt at huske det. 
Undervejs skal vi synge en 
masse af de gode sange, der 
knytter sig de to begiven-
heder.
(Vi tager selvfølgelig hensyn 
til gældende retningslinjer 
for Covid-19. I tilfælde af 
stort fremmøde flyttes arran-
gementet til kirken.)

 

 

 

KOMMENDE ARRANGEMENTER: 

(Ny dato)

Menighedsrådsvalg 2020
Til november er der valg til menighedsråd over hele 
Danmark. Også i Gedsted og Fjelsø. 
Menighedsrådet er en forsamling af frivillige, der ad-
ministrerer kirken, kirkegården og præstegård, og 
sammen med præsten planlægger aktiviteter i kirken.
Hvis man kunne tænke sig at få indflydelse på det 
kirkelige liv i sognet, kan man stille op til menigheds-
rådsvalg. 

For Fjelsø menighedsråd er der opstillingsmøde den 
15. september kl. 19 i Fjelsø Forsamlingshus
For Gedsted menighedsråd er det den 15. septem-
ber kl. 19.30 i Gedsted præstegård.
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KOMMENDE ARRANGEMENTER: 

Bøger i efteråret 2020 

16. september kl. 19.30: 
Gitte Broeng: Frøken Klokken 
Frøken klokken er beretningen om den 19 årige 
unge pige, der skal indtale tusindvis af tids-
punkter til den nye telefontjeneste for KTAS i 
1938. Det er et muntert tidsbillede, der berører 
den nye teknologis fremkomst og de kønsroller, 
der langsomt er ved at ændre sig.

10. november kl. 19.30:
Per Petterson: Ud at stjæle heste.
Den norske forfatter Petterson skildrer enke-
manden Trond, der i 1948 flytter langt ud på 
landet for at finde fred. Men derude bliver han 
indhentet af spøgelser fra sin fortid, bl.a. fra kri-
gens tid. Bogen har været en stor succes og er 
også filmatiseret i 2019.

   

Bladet udgives af menighedsrådene 
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 num-
mer er: den 1. november 2020.

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

Som altid er der et par gode bøger på program-
met til de mørke aftener i efteråret, og alle er 
velkomne til at komme og snakke om bogen, når 
man har læst den. Det foregår i konfirmandstu-
en i Gedsted præstegård.

Kirkebladet



NAVNE OG ADRESSER: 

Mandag er præstens fridag.
Så vidt det er muligt bedes dette respekteret.
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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
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



Rabøl A/S, Farsø

GUDSTJENESTER 2020
SEPTEMBER - OKTOBER - NOVEMBER 2020

    

                                                                   GEDSTED           FJELSØ    

    

SEPTEMBER
  6. 13. søn. ef. Trinitatis  9.30 11.00

13. 14. søn. ef. Trinitatis   11.00 

20 15. søn. ef. Trinitatis - Høstgudstjeneste 11.00 9.30

27. 16. søn. ef. Trinitatis     9.30

Hvor ingen anden er nævnt, er gudstjenesterne ved sognepræsten.

 
NOVEMBER
  1. Alle Helgen  17.00 16.00

8.  22 søn. ef. Trinitatis   11.00

15. 23. søn. ef. Trinitatis  9.30 

22. Sidste søn. i kirkeåret   9.30

29. 1. søn. i advent  9.30 11.00

  
OKTOBER
  4. 17. søn. ef. Trinitatis  11.00 (TF) 

11. 18. søn. ef. Trinitatis  9.30 11.00

18. 19. søn. ef. Trinitatis   9.30 (TF)

25. 20 søn. ef. Trinitatis  9.30 11.00

 
DECEMBER
  6.  2. søn. i advent   14.00










