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På gensyn 
Jesus sagde: »En kort tid, så ser I mig 
ikke længere, og atter en kort tid, så 
skal I se mig.« Da sagde nogle af hans 
disciple til hinanden: »Hvad er me-
ningen med det, han siger til os: En 
kort tid, så ser I mig ikke, og atter en 
kort tid, så skal I se mig? og: Jeg går 
til Faderen?« De sagde altså: »Hvad 
mener han med at sige: En kort tid? 
Vi forstår ikke, hvad han taler om.« 
Jesus vidste, at de ville spørge ham, 
så han sagde til dem: I spørger hin-
anden, hvad jeg mente, da jeg sagde: 
En kort tid, så ser I mig ikke, og atter 
en kort tid, så skal I se mig? Sande-
lig, sandelig siger jeg jer: I skal græde 
og klage, men verden skal glæde sig. I 
skal sørge, men jeres sorg skal blive til 
glæde. Når kvinden skal føde, har hun 
det svært, fordi hendes time er kom-
met; men når hun har født sit barn, 
husker hun ikke mere sin trængsel af 

glæde over, at et menneske er født til 
verden. Også I sørger nu, men jeg skal 
se jer igen, og da skal jeres hjerte glæ-
de sig, og ingen skal tage jeres glæde 
fra jer.«
(Johannes-evangeliet kapitel 16.)

Når man sidder i telefonen og man 
skal ringe til teleselskabet, eller for-
sikringsselskabet, eller hvad det nu 
er, og man venter og venter, så kan 
man af og til høre ordene: ”Ventetiden 
er gratis”…  Sikke da en nåde. Så skal 
man da ikke betale. Selvom man jo 
siger, at tid er penge, så noget koster 
det vel alligevel. Men nogles tid er 
åbenbart mere værd end andres.

Selve tiden er den samme for alle. 
Den er målt benhårdt op i sekunder, 
minutter og timer, og det kan der ikke 
rokkes ved– men vi oplever alle, at ti-
den føles forskellig. Om man sidder i 
en telefonkø, og tiden føles uendelig 
langsom, eller man er sammen med 
interessante mennesker, sammen 
med dem man holder mest af, og ti-
den flyver afsted, og pludselig er tiden 
gået.

Livet er et kort sekund
et med både godt og ondt
Tror man, eller håber man, 
så skuffes man
Livets viser drejer sig, 
man mødes, og skilles.  

Sådan lyder det i den gamle schlager 
”Glemmer du” af Müller og Kai Nor-
mann Andersen. Og der er vel noget 
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sandt i det – livet er et kort sekund, 
vores tid her på jorden er kort. Vores 
liv er små sandkorn i evighedens sto-
re hav. Vi mødes og skilles, og vi håber 
på et gensyn. 

Afsked og gensyn. Ja, hvor mange 
sange handler ikke om netop det, hvor 
mange romaner, hvor mange film 
handler ikke om gensynet? Gensynet 
med den savnede, den udkårne, den 
elskede, den mistede, den fortabte? 
Det må være millioner af sange – og 
der skrives stadig nye om netop det. 
Om gensynet. Så det må vel fordi, det 
ligger dybt i mennesker, at vi længes 
efter gensyn med dem vi elsker.

Og det er vel også drivkraften i meget 
af vores tro. At vi længes efter gensyn, 
at vi håber på gensyn. For det er vel 
kun her i kirken, at der lyder et fuld-
tonet: ja, vi tror på gensynet. Selvom 
der kan gå lang tid.

Filmene og bøgerne forløser ikke altid 
gensynet, for en rigtig sørgelig trage-
die sælger nok flere billetter. Sangene 
giver os heller ikke altid så meget op-
muntring. Tror man, eller håbes man, 
så skuffes man, hedder det i Kai Nor-
mann Andersens sang, ”Glemmer du”. 
Kim Larsen synger: ”Om lidt bliver 
her stille, vi ses måske igen.” Er det 
nok at leve på? Et måske? Nej, det sy-
nes jeg ikke, man kan nøjes med. Her 
må man i kirken for at få den ægte 
vare. Her må vi genoplades for at få 
troen tilbage på gensynet. 

En kort tid, så ser I mig ikke, og atter 
en kort tid, så skal I se mig, siger Je-

sus i historien her. I den gamle over-
sættelse, hed det ”en liden stund, så 
ser I mig ikke”. Det klinger lidt mere 
poetisk, men meningen er jo den sam-
me. En liden stund, eller kun en kort 
tid, så skal vi se ham igen. Disciplene 
sad omkring ham lige før påske, og de 
undrede sig over de ord. Kun en kort 
tid, så skal I ikke se mig, og så atter 
en kort tid, så skal I mig se igen. De 
vidste jo ikke, hvad der skulle ske i 
påsketidens lidelser. Men senere hen 
forstod de, hvad han mente, da han 
viste sig som den opstande for dem og 
mange andre. 

Han bruger et fantastisk godt billede 
for at åbne disciplenes øjne for det, 
der skal ske: Kvinden, som skal føde 
et barn og har det utrolig svært i li-
delsen og næsten ikke kan klare det 
– men så når hun har født sit barn, 
husker hun ikke mere alt det forfær-
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delige, fordi glæden over det nye liv 
overskygger alt andet.

Jeg tror, de fleste kvinder vil kunne 
genkende følelsen: At smerten over-
skygges af glæden over nyt liv. At det 
er smerten værd. Det er det, Jesus vil 
åbenbare for disciplene: At der kom-
mer smerte og lidelse i påsken, som 
bliver svær, men der skal komme glæ-
de, der bliver større end sorgen, større 
end smerten. ”Jeg skal se jer igen”, 
siger han til dem. Han lover dem gen-
syn. Hans død og opstandelse er som 
en fødsel, der bliver svær, men på den 
anden side er glæde. Det er som en 
fødsel, der skal give dem og verden 
nyt liv. Det nye liv fik de del i, og det 
får vi også del i. Gennem troen og gen-
nem dåben. Derfor siger vi også, at vi 

er ”døbt til hans død.” Og derfor hed-
der det, at vi er genfødt i dåben til et 
evigt liv med Gud. Der fik vi del i det 
nye liv. Vi er genfødt til et gensyn ved 
tidernes ende. Den tid som intet ur i 
verden kan måle, for det er kun Gud, 
der kender den tid.

Det sætter vores liv i et helt andet lys. 
Nu er tiden her på jorden, om så den 
føles lang eller kort, om den er let el-
ler smertefuld, ja så er den tid på jor-
den kun en liden stund. Og døden kun 
en liden stund, inden der venter os et 
gensyn. Det kan vi vente på – i håb og 
længsel. Men gudskelov er ventetiden 
gratis.

 /ASN
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SIDEN SIDST: 

Gedsted:
Begravede fra 
Gedsted Kirke:
18. maj 2021:
Gert Sloth

4. juni 2021:
Kamilla Marie Madsen 

23. juni 2021:
Anna Lise Jensen 

16. juli 2021:
Krista Johanne Nielsen

Døbte i Gedsted Kirke:
20. juni 2021:
Mathias Møller Linsaa

25. juli 2021:
Emil Strøm Dalsgaard

Gudstjeneste på 
Plejecenter Søndervang

i Gedsted
Alle gudstjenester er kl. 14.30

Tirsdag den 31. august
Tirsdag den 28. september

Onsdag den 27. oktober (14.45)
Onsdag den 24. november (14.45)

Fjelsø:
Begravede fra 
Fjelsø Kirke:
25. juni 2021:
Karen Elise Byrialsen

16. juli 2021:
Ejvind Jensen 
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En taknemmelig konfirmand
I 1943, da daværende provst Høi-
gaard i Gedsted-Fjelsø gik på pen-
sion, skrev en tidligere konfirmand 
denne tak i Gedsted Avis:

”Stort er det antal konfirmander, der 
har gået til konfirmationsforbere-
delse i Gedsted Præstegård igennem 
disse mange år, provst Høigaard har 
virket her i sognet. Mange af os vil 
mindes den korte tid før konfirmatio-
nen som en rig oplevelse, fordi provst 
Høigaard på sin egen måde forstod at 
udlægge Bibelens ord, det der skete 
for de mange år siden, så vi så det 
i nutids belysning klart og levende 

og uvægerlig måtte rives med af al-
voren. Timerne fløj af sted, og vi gik 
ofte derfra i glad forventning om næ-
ste time. Snart kom den sidste time, 
netop da vi var allerbedst i gang; men 
skønt det var lidt vemodigt, at disse 
timer nu skulle ophøre, var vi dog så 
opfyldte af spænding ved tanken om 
den forestående konfirmationsdag. 
Og hvilken højtidsstund blev det ikke 
i kirken – først herskede der lidt uro 
og nervøsitet; men snart var det næ-
sten som hjemme i konfirmandstuen. 
Provst Høigaard talte inderligt til os 
om at være iførte Guds fulde rust-
ning, troens håb og åndens sværd for 
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at kunne holde stand imod verdens 
fristelser og ondskab og at blive be-
varede indtil Jesu Kristi dag. Sådan 
om end med andre ord har provsten 
talt til det ene hold konfirmander ef-

ter det andet og gjort disse dage høj-
tidelige og uforglemmelig for mange. 
Altid lå det provsten på sinde, såvel 
her, som fra prædikestolen at vinde 
sjæle for Gud og hvilket herligt mål.”

KOMMENDE ARRANGEMENTER: 

Spaghetti-
gudstjeneste
i Fjelsø Kirke
14. oktober kl. 17.00 
Nu kan vi - efter en coronapause 
- heldigvis igen byde velkommen 
til en kort familiegudstjeneste 
med en bibelhistorie i børnehøjde 
og et par kendte salmer. 

Efterfølgende er der spaghetti og 
kødsovs i forsamlingshuset. Alle 
er velkomne!

Høstgudstjeneste
Det er en gammel skik, at man sam-
les i kirken hen på efteråret og takker 
for høsten og takker for livets gaver i 
almindelighed.
I Fjelsø er det i år: 
12. september kl. 11.00.
I Gedsted er det:
26. september kl. 11.00.
– og efter gudstjenesten byder vi på 
et stykke smørrebrød i konfirmand-
stuen.
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KOMMENDE ARRANGEMENTER: 

Sangaften 
i Fjelsø Kirke 
Den 27. oktober kl. 19.00 
Den mangeårige kirkesanger i Sime-
sted og Testrup Birger Frandsen 
kommer og vælger sangene denne 
aften. Han er en rigtig god historie-
fortæller, så vi kan godt forvente en 
hyggelig og underholdende aften. Un-
dervejs er der en kop kaffe.

Alle Helgens aften  
Den 7. november 
kl. 16 i Fjelsø Kirke 
og kl. 17.15 i Gedsted Kirke 
Det er en smuk skik, at man samles 
i kirken til Alle Helgen for at mindes 
de døde, tænder et lys for dem man 
savner og tænker på. Denne aften 
bliver navnene på de døde i årets løb 
læst op fra prædikestolen. 
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KOMMENDE ARRANGEMENTER: 

Bogklubben i Gedsted 

30. september kl. 19.30: 
Blaise Cendrars: Guldet 
Guldfeberen i USA var en vild og kaotisk tid. 
Guldet er historien om den schweiziske emi-
grant Johann August Suter (1803-1880) der 
blev én af de mest betydningsfulde pionerer i 
USA. Han opnåede at blive rig som få, men mi-
stede alt igen under guldgravertidens kaos. Det 
har den franske forfatter Cendrars beskrevet i 
den eventyrlige roman Guldet.

Bogklubben i Gedsted: 
 

Guldfeberen i USA var en vild og kaotisk tid. Guldet er historien om den schweiziske emigrant Johann 
August Suter (1803-1880) der blev én af de mest betydningsfulde pionerer i USA. Han opnåede at blive rig 

som få, men mistede alt igen under guldgravertidens kaos. Det har den franske forfatter Cendrars 
beskrevet i den eventyrlige roman Guldet. 

 
 

 

Lagerkvist (1891-1974) var en af de helt store svenske forfattere i det 20. årh. og modtog Nobelprisen i 

1951. Et af hans hovedværker er romanen Dværgen fra 1944. Bogen handler om dværgen, der lever som 

hofnar ved et fyrstehof i Italien i renæssancen. Men den er også en skildring og undersøgelse af ondskabens 

væsen, med tydelige tråde til krigens begivenheder i 1940’erne. 

 
 

24. november kl. 19.30: 
Pär Lagerkvist: Dværgen
Lagerkvist (1891-1974) var en af de helt store 
svenske forfattere i det 20. årh. og modtog No-
belprisen i 1951. Et af hans hovedværker er 
romanen Dværgen fra 1944. Bogen handler om 
dværgen, der lever som hofnar ved et fyrstehof i 
Italien i renæssancen. Men den er også en skil-
dring og undersøgelse af ondskabens væsen, 
med tydelige tråde til krigens begivenheder i 
1940’erne.

Som altid er der et par gode bøger på pro-
grammet 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 
konfirmandstuen i Gedsted præstegård.

Bogklubben i Gedsted: 

 

Guldfeberen i USA var en vild og kaotisk tid. Guldet er historien om den schweiziske emigrant Johann 

August Suter (1803-1880) der blev én af de mest betydningsfulde pionerer i USA. Han opnåede at blive rig 

som få, men mistede alt igen under guldgravertidens kaos. Det har den franske forfatter Cendrars 

beskrevet i den eventyrlige roman Guldet. 

 

 

 

Lagerkvist (1891-1974) var en af de helt store svenske forfattere i det 20. årh. og modtog Nobelprisen i 

1951. Et af hans hovedværker er romanen Dværgen fra 1944. Bogen handler om dværgen, der lever som 

hofnar ved et fyrstehof i Italien i renæssancen. Men den er også en skildring og undersøgelse af ondskabens 

væsen, med tydelige tråde til krigens begivenheder i 1940’erne. 
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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 2021.

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



Rabøl A/S, Farsø

    

                                                                   GEDSTED           FJELSØ    

    
SEPTEMBER
  5.  14. søn. ef. Trinitatis   9.30

12.  15. søn. ef. Trinitatis  9.30 11.00 

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

26. 17. søn. ef. Trinitatis  11.00

GUDSTJENESTER 2021
SEPTEMBER - OKTOBER - NOVEMBER 2021

Hvor ingen anden er nævnt, er gudstjenesterne ved sognepræsten.

 

  
OKTOBER
  3.  18. søn. ef. Trinitatis  11.00 9.30

10. 19. søn. ef. Trinitatis  9.30 

14.  Spaghettigudstjeneste i Fjelsø Kirke  17.00

17. 20. søn. ef. Trinitatis  9.30 11.00

24. 21 søn. ef. Trinitatis   11.00 (TF)

31. 22. søn. ef. Trinitatis   11.00 9.30

  

 
DECEMBER
  5. 2. søn. i advent   14.00

NOVEMBER
  7.  Alle Helgen  17.15 16.00

14.  24. søn. ef. Trinitatis   11.00

21.  Sidste søn. i kirkeåret  9.00 (NPS)  

28. 1. søn. i advent  11.00 9.30










