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Farvel og tak!

Vores familie har haft en dejlig tid her
i pastoratet. Vi har fra dag 1 af følt os velkomne og som en del af byen – takket være
jer.
Det har været berigende at lære så
mange af sognebørnene at kende, og holde kirkelige handlinger og gudstjenester
for og med jer.
Tak også for det gode samarbejde med
byens forskellige foreninger, udvalg og institutioner.
Jeg vil også gerne benytte lejligheden til
at takke for en rigtig god afskedsgudstjeneste, reception og for de mange gaver!
Vi ønsker jer og den lokale folkekirke alt
godt fremover.

VORDE-FISKBÆK-ROMLUND SOGN
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Nu er det tid til at rykke teltpælene op for
os. Efter fire gode år i Løgstrup (Vorde,
Fiskbæk og Romlund) har jeg valgt at
tage nye udfordringer op og blive bypræst
i Søndre Sogn og arresthuspræst i Viborg.

I er: I hjertet gemt og aldrig glemt!
Eva-Maria Schulz, med Kristian, Lea og
Julie

Menighedsrådet, præster og medarbejdere
ønsker alle en rigtig God Jul og et Godt Nytår
Vi byder samtidig velkommen til julens og nytårets
gudstjenester.
Hør julens budskab: “Frygt ikke; for se, jeg forkynder
eder en stor glæde! Eder er i dag en Frelser født”
Se liste over julens gudstjenester på kalendersiden.
Juleaften er der fire gudstjenester i vore kirker, den første begynder kl. 12.30.

Ny præst i Vorde- Fiskbæk- Romlund

Jeg har været så heldig at få lov til at være
vikar hos jer – her i overgangsperioden,
indtil I får ny præst!
Mit navn er Karen Neergaard Stubkjær.
Jeg har været præst siden 1988, så jeg er
gammel i faget. I mange år var jeg præst i
Aarhus, og fik så 9 dejlige præsteår i Haslev
på Sydsjælland, hvor vi boede i min præstebolig, mens min mand var generalsekretær
i Folkekirkens Nødhjælp. Den ansættelse
sluttede, da Henrik blev biskop i Viborg, så
nu bor vi her! Og nu er det så min mands
tjenestebolig, vi bor i – det skønneste sted
lige bag ved Viborg Domkirke.

første indtryk af at færdes i jeres dejlige
lokaler i Løgstrup. Og det lover godt! Jeg
glæder mig meget til at lære jeres kirker
i Romlund, Fiskbæk og Vorde at kende
– og ikke mindst alle jer, jeg på en eller
anden måde vil møde rundt omkring.
Karen Neergaard Stubkjær

Julegudstjenester for børn
Vi lægger ud med at få besøg af vuggestuebørnene fra Løgstrup Børnehus. De kommer
i sognegården den 12. december. Børnehavebørnene kommer ud til Fiskbæk kirke den 14.
december og mon ikke der skal synges med
Halleluja i “et barn er født i Betlehem”.
Vi glæder os!

VORDE-FISKBÆK-ROMLUND SOGN

Vi har fire børn – på 27, 25, 22 og 18. Den
yngste bor hjemme og går i 3. G. Siden
vi kom til Viborg, har jeg været præst i
forskellige vikariater, senest et barselsvikariat i Gjellerup ved Herning. Det er
spændende at komme rundt og opleve
forskellige kirker og lokalsamfund. Jeg
overtog allerede i slutningen af oktober et
konfirmandhold efter Eva – og har fået et
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Kommende arrangementer
Vorde-Fiskbæk-Romlund
Nytårsgudstjeneste
Søndag den 31. december
kl. 16.00 i Fiskbæk Kirke

Søndag den 17. december
kl. 19.00 i Vorde Kirke

Traditionen tro byder Menighedsrådet
på champagne og kransekage efter
nytårsgudstjenesten. Lad os mødes på
denne, årets sidste dag, høre det glædelige budskab, skåle og ønske hinanden
”Godt nytår!” – og måske vi skal høre og
”spille med” på Champagnegaloppen!?

Kom og syng julen ind sammen med
Grundfos koret, et rytmisk kor med
27 medlemmer og
et meget alsidigt
repertoire.

Foredrag

Fastelavn

Onsdag den 21. februar kl.
19.00 i Løgstrup Sognegård

VORDE-FISKBÆK-ROMLUND SOGN
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Musikgudstjeneste

Foredrag med tidligere sognepræst,
Bent Ole Pedersen, Bjerringbro, der
med humor og livsklogskab, fortæller om ”Farverige folk på min færd
(om mennesker jeg mødte)” Bent Ole
Pedersen har arbejdet en halv snes år
i Afrika og et par år i Grønland og har
mødt en mængde spændende mennesker undervejs, både i det fremmede og
herhjemme. Alle de nævnte har haft en
særlig betydning for ham.

Søndag den 11. februar kl. 13.00

Igen i år holder vi fastelavnsgudstjeneste i Romlund kirke. Efterfølgende
er der i sognegården, tøndeslagning,
fastelavnsboller og underholdning ved
Tonny Trifolikum som er en multikunstner med klovneri og tryllekunst.
Alle er velkomne!

Sangaften

Onsdag den 17. januar kl. 19.00 i Løgstrup Sognegård
Vi fejrer at være kommet godt ind i år 2018. Det skal klinge i både sang ord og tone.
Temaet er vinter og kyndelmisse. Kom og syng med på vintersange og salmer, så sne
og kulde til trods er fulde af hjertevarme. Det bliver også mulighed for selv at foreslå
sange og salmer. Henriette fortæller om udvalgte sange og traditionerne hertil og
spiller også musik fra Schuberts WinterreiBe, der passer til vintertiden. En aften
der rummer både forventningens glæde til et det nye år, lyset i mørket, refleksion og
fordybelse. ”Lyset skinner i mørket og mørket fik ikke bugt med det”.
Kom og syng med - Alle er velkommen!

Halloween

Sorg og savn men også glæde og taknemmelighed over det de har givet os i vores liv.
Koret holdt halloween fest hvor vi så filmen ”Sikke et cirkus”, øvede sang og ikke
mindst holdt græskar-lampe-udskæring.
Se her hvordan det gik for sig.

VORDE-FISKBÆK-ROMLUND SOGN

"Skyerne gråner og løvet falder". Vi ser
frem mod et lys der tændes i mørket og
adventstiden som snart kommer.
Her i den mørke tid glædes vi også over
at kunne tænde lys i græskarlamperne til
halloween. I alle helgen tiden mindes vi de
der gik forud for os og de mennesker som
vi har mistet.
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Mandag d. 1.
1.s.e.h.3.k.

Nytårsdag
Romlund 10.00

Ingen

Januar:
Søndag d. 7.
2.s.e.h.3.k.

og kransekage i
våbenhuset

Marianne Koch
Sangaften

Døbt i Vorde- Fiskbæk og Romlund

Mail: anebo@km.dk (mails besvares, så vidt muligt,
alle hverdage)

Kirke- og kirkegårde:
Vorde: 40 40 06 62 / vordekirke@gmail.com
Fiskbæk: 23 35 34 61 / fiskbaekkirke@gmail.com
Romlund: 20 43 47 71 / romlundkirke@gmail.com

Vorde- Fiskbæk- Romlund menighedsråd:
Birgit Kruse Christensen tlf. 60 66 23 82
Anker Pedersen tlf. 21 70 05 68
Poul Hoffmann Sørensen tlf. 26 31 07 00
Anna Jensen tlf. 86 64 73 41

Løgstrup Sognegård
Borgergade 10c, 8831 Løgstrup
Vicevært: Morten Olesen tlf. 40 81 31 06
Koordinator/udlån: Kirsten Gaardsdal
tlf. 91 52 20 53

Kirkebil til Vorde, Fiskbæk og Romlund
Kirker tlf. 86 62 04 75

Kirkeblad
Hvis man har ideer, kommentarer eller
oplysninger til kirkebladet kontakt:
Ansvarshavende Anette Bønding tlf: 20 29 68 93
Fotos: folkekirken.dk samt private.
Kirkebladet udgives af menighedsrådet og
Omdeles til alle hustande i sognet.
Deadline 20. januar for næste blad, der gælder for
marts - maj 2017
Redaktion: menighedsråd, præstesekretær og
sognepræst.
Opsætning og tryk: Specialtrykkeriet Arco

www.løgstrupskirker.dk
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Konrad Funch Østergaard
Døbt den 20. august i Fiskbæk kirke

Søndag d. 14.
Onsdag d. 17.

Sejer Morten Willum Johnsen
Døbt den 17. september i Fiskbæk kirke

Sille Brande Ingemann
Døbt den 20. august i Fiskbæk kirke

S.s.e.h.3k.

Fiskbæk 10.00

Børnefastelavnsgudstjeneste

Felix Juel
Døbt den 10. september i Romlund kirke

Kaya Mørch Petersen
Døbt den 20. august i Fiskbæk kirke

Septuagesima

Seksagesima

Romlund 13.00

Elsa Hellerup Nielsen
Døbt den 3. september i Vorde kirke

Anton Vestergaard
Døbt den 13. august i Vorde kirke

Søndag d. 21.
Torsdag d. 25.
Søndag d. 28.

Søndag d. 4.
Fastelavn

Fastelavnsfest

Foredrag med
Bent Ole Pedersen
Asger S. Nielsen

Liva Otkjær Eriksen
Døbt den 3. september i Vorde kirke

Smilla Lyngsø Bach
Døbt den 13. august i Vorde kirke

Februar:
Søndag d. 11.

1.s. i fasten

Sigrid Pedersen
Fiskbæk Kirke den 21. oktober

Katrine Tougaard Kristensen &
Kasper Højgaard Kristensen
Vorde Kirke den 16. september
Helle Korsgaard Rüss Meldgaard &
Kasper Rüss Meldgaard
Fiskbæk Kirke den 26. august

Fiskbæk 10.00
Løgstrup
sognegård 19.00
Vorde 10.00
Løgstruphøje 14.00
Kvols 9.45
Tårup 11.00

Viet i Vorde- Fiskbæk og Romlund Kirker
Løgstrup
Sogngård 14.30
Kvols 9.45
Tårup 11.00
Løgstrup
Sogngård 19.00
Løgstruphøje 14.00
Vorde 9.30
Dorthe Kongsgaard Carlsen
Vorde Kirke den 6. oktober

Christina Randløv Holmgaard &
Kenneth Skovborg Holmgaard
Vorde Kirke den 9. september
Sara Vad Brandhøj &
Jens Vad Brandhøj
Vorde Kirke den 5. august

Søndag d. 11.
Søndag d. 18.
Onsdag d. 21.

2.s. i fasten

Mary C M Nygaard Jensen
Vorde Kirke den 22. september

Med forbehold for akutte ændringer i gudstjenestelisten – hold jer orienteret på vores
online kalender www.løgstrupskirker.dk

Torsdag d. 22.
Søndag d. 25.

Gudrun Jensen Mougaard
Fiskbæk Kirke den 17. august
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Begravede/bisatte
i Vorde- Fiskbæk og Romlund

Kalender

December – februar 2017-18

Vorde-Fiskbæk-Romlund sogn
December:

Jul for vuggestuen

Asger S. Nielsen

Fiskbæk 10.00
Løgstrup
Sognegård 9.30

Jul for børnehaven

1.s.i advent

Fiskbæk
10.30 og 11.40

Musikgudstjeneste

Søndag d. 3.
Tirsdag d. 12.

Vorde 19.00

Romlund 10.00

Torsdag d. 14.
3.s.i advent

Asger S. Nielsen

2.s.i advent

Søndag d. 17.
Juleaften

Søndag d. 10.

Søndag d. 24.

Kvols 10.00
Tårup 11.00

Vorde 12.30
Fiskbæk 14.00
Romlund 15.15
Vorde 16.30

2. juledag

Fiskbæk 16.00

Fiskbæk 10.00

Tirsdag d 26.

Nytår

Marianne Koch
Nytårsgudstjeneste med
efterfølgende champagne
og kransekage i
våbenhuset

Mandag d. 25. Juledag

Søndag d. 31.

Januar:

Note:
H
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k
a
lendere
n
ud og
hæng
den på
opslag
stavlen
!

Vorde-Fiskbæk-Romlund sogn
Konst. Sognepræst Kbf. Karen Neergaard Stubkjær
Tlf.: 21 30 38 40
Mail: kjns@km.dk
Træffes efter aftale.
Sognepræst: Asger S. Nielsen, mail: astni@km.dk
Tlf.: 98 64 55 58
Mandag er fridag

Præstesekretær Anette Bønding
Tlf. 20 29 68 93
Mail: anebo@km.dk (mails besvares, så vidt muligt,
alle hverdage)

Kirke- og kirkegårde:
Vorde: 40 40 06 62 / vordekirke@gmail.com

Juleaften

Søndag d. 24.

Nytår

Søndag d. 31.

Januar:

Kvols 10.00
Tårup 11.00

2. juledag

Tirsdag d. 26.
Fiskbæk 16.00

Fiskbæk 10.00

Mandag d. 25. Juledag

Kvols 15.00
Tårup 16.00

Tårup 17.00

3.s. i advent

Søndag d. 17.

Romlund 10.00
Tårup 9.00

2.s. i advent

Søndag d. 10.

Tårup 16.00

Onsdag d. 13.

1.s. i advent

Søndag d. 3.

December:

Marianne Koch
Nytårsgudstjeneste med
efterfølgende champagne
og kransekage i
våbenhuset

Syng julen ind
v. organist Torben Laier

Børnehavejul

Tårup kor

December – februar 2017-18

Taarup-Kvols sogn

Kalender

Organist Torben Laier, tlf. 2463 7653
Kirkesangere Dorthe Linde Jørgensen,

Kirketjener Torben Laier, tlf. 2463 7653
Graver Viborg Kirkegård, tlf. 8662 0268,
mail: viborg_kirkegaard@mail.dk

Taarup-Kvols sogn
Sognepræst, Maria Louise Sønderby Andersen,
Virksundvej 90, 8831 Løgstrup
E-mail: mlsa@km.dk – tlf. 8664 4028 /
2494 1361
Mandag er fridag.
Når præsten har fri/er på kursus henviser
telefonsvareren til en anden præst. Mandage
træffes vagthavende præst på tlf. 7022 0303.

Note:
Hiv ka
lendere
n
ud og
hæng
de n p å
opslag
stavlen
!

1.s.e.h.3.k.

2.s.e.h.3.k.

3.s.e.h.3.k.

Septuagesima

Søndag d. 7.

Søndag d. 14.

Søndag d. 21.

Søndag d. 28.

Fastelavn

1.s. i fasten

2.s. i fasten

Søndag d. 11.

Søndag d. 18.

Søndag d. 25.
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Seksagesima

Søndag d. 4.

Februar:

Nytårsdag

Mandag d. 1.

Januar:

Vorde 9.30

Kvols 9.45
Tårup 11.00

Kvols 14.30

Fiskbæk 10.00

Kvols 9.45
Tårup 11.00

Vorde 10.00

Fiskbæk 10.00

Asger S. Nielsen

Børnefastelavnsgudstjeneste

Marianne Koch

Tårup
Forsamlingshus 15.00 Præstens juletræ

Ingen

og kransekage i
våbenhuset

13/11/2017 13.37

Fotos: folkekirken.dk samt private.
Kirkebladet udgives af menighedsrådet og
Omdeles til alle hustande i sognet.
Deadline 20. januar for næste blad, der gælder
for marts - maj 2017
Redaktion: menighedsrådet og sognepræsten.
Opsætning og tryk: Specialtrykkeriet Arco

Kirkeblad
Hvis man har ideer, kommentarer eller
oplysninger til kirkebladet kontakt:
Ansvarshavende Anette Bønding tlf: 2029 6893

Kvols foredragsforening
Kontakt: Karen Goul Nielsen tlf. 8664 2538

Taarup borgerforening
Formand: Birthe Phillips tlf. 2514 5097
Næstformand: Eva Wanzenried
tlf. 3029 8831 www.taarupsogn.dk

Kirkebilen kører til alle gudstjenester. Hvis
man ønsker at blive hentet og bragt mellem
hjem og kirke, ringer man til Torben Laier på
tlf. 2463 7653 senest kl. 8 søndag morgen.

Taarup-Kvols menighedsråd:
Mogens Jakobsen, tlf. 8664 2949
Henning Elving, tlf. 8664 3575
Preben Aaskov, tlf. 2142 7677
Majbrith Annesen, tlf. 6174 2494
Malene Eigenbroth, tlf. 8664 4058

Organist Torben Laier, tlf. 2463 7653
Kirkesangere Dorthe Linde Jørgensen,
tlf. 2166 7866, Janni Laier, tlf. 6128 3464

Graver Viborg Kirkegård, tlf. 8662 0268,
mail: viborg_kirkegaard@mail.dk

Søndag d. 7.

Mandag d. 1.
2.s.e.h.3.k.

1.s.e.h.3.k.

Nytårsdag
Romlund 10.00

Ingen

Januar:

Søndag d. 14.
Onsdag d. 17.

Fiskbæk 10.00

Septuagesima

S.s.e.h.3k.

Fiskbæk 10.00
Løgstrup
sognegård 19.00
Vorde 10.00
Løgstruphøje 14.00
Kvols 9.45
Tårup 11.00

Søndag d. 21.
Torsdag d. 25.
Søndag d. 28.

Seksagesima

Februar:
Søndag d. 4.

og kransekage i
våbenhuset

Marianne Koch
Sangaften

Børnefastelavnsgudstjeneste

Romlund 13.00

Foredrag med
Bent Ole Pedersen

Fastelavnsfest

Asger S. Nielsen

Fastelavn

1.s. i fasten

2.s. i fasten

Løgstrup
Sogngård 14.30
Kvols 9.45
Tårup 11.00
Løgstrup
Sogngård 19.00
Løgstruphøje 14.00
Vorde 9.30

Søndag d. 11.
Søndag d. 11.
Søndag d. 18.
Onsdag d. 21.
Torsdag d. 22.
Søndag d. 25.

Med forbehold for akutte ændringer i gudstjenestelisten – hold jer orienteret på vores
online kalender www.løgstrupskirker.dk
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Mail: anebo@km.dk (mails besvares, så vidt muligt,
alle hverdage)

Kirke- og kirkegårde:
Vorde: 40 40 06 62 / vordekirke@gmail.com
Fiskbæk: 23 35 34 61 / fiskbaekkirke@gmail.com
Romlund: 20 43 47 71 / romlundkirke@gmail.com

Vorde- Fiskbæk- Romlund menighedsråd:
Birgit Kruse Christensen tlf. 60 66 23 82
Anker Pedersen tlf. 21 70 05 68
Poul Hoffmann Sørensen tlf. 26 31 07 00
Anna Jensen tlf. 86 64 73 41

Løgstrup Sognegård
Borgergade 10c, 8831 Løgstrup
Vicevært: Morten Olesen tlf. 40 81 31 06
Koordinator/udlån: Kirsten Gaardsdal
tlf. 91 52 20 53

Kirkebil til Vorde, Fiskbæk og Romlund
Kirker tlf. 86 62 04 75

Kirkeblad
Hvis man har ideer, kommentarer eller
oplysninger til kirkebladet kontakt:
Ansvarshavende Anette Bønding tlf: 20 29 68 93
Fotos: folkekirken.dk samt private.
Kirkebladet udgives af menighedsrådet og
Omdeles til alle hustande i sognet.
Deadline 20. januar for næste blad, der gælder for
marts - maj 2017
Redaktion: menighedsråd, præstesekretær og
sognepræst.
Opsætning og tryk: Specialtrykkeriet Arco

www.løgstrupskirker.dk

13/11/2017 13.37

December – februar 2017-18

Vorde-Fiskbæk-Romlund sogn

December:

Fiskbæk 10.00

Asger S. Nielsen

1.s.i advent

Jul for vuggestuen

Søndag d. 3.

Løgstrup
Sognegård 9.30

Jul for børnehaven

Romlund 10.00

Fiskbæk
10.30 og 11.40

Musikgudstjeneste

2.s.i advent

Vorde 19.00

Søndag d. 10.

3.s.i advent

Asger S. Nielsen

Tirsdag d. 12.

Søndag d. 17.

Juleaften

Torsdag d. 14.

Søndag d. 24.

Vorde 12.30
Fiskbæk 14.00
Romlund 15.15
Vorde 16.30

Vorde-Fiskbæk-Romlund sogn
Konst. Sognepræst Kbf. Karen Neergaard Stubkjær
Tlf.: 21 30 38 40
Mail: kjns@km.dk
Træffes efter aftale.
Sognepræst: Asger S. Nielsen, mail: astni@km.dk
Tlf.: 98 64 55 58
Mandag er fridag

Præstesekretær Anette Bønding
Tlf. 20 29 68 93
Mail: anebo@km.dk (mails besvares, så vidt muligt,
alle hverdage)

Glædelig jul!

Note:
H
i
v
k
a
lendere
n
ud og
hæng
den på
opslag
stavlen
!

Silvanstjernen er et billede på stjernen
over Betlehem. Den store stjerne, der
lyste op den nat, Jesus blev født. Stjerne
var et tegn på, at nu var Gud hos os mennesker, og hyrderne og de vise mænd
fulgte den til stalden i Betlehem.
Stjernen er et håbets stjerne. Et håb om,
at nu er Gud med os; at han kommer helt

Kalender

Silvanstjernen minder mig også om, at
jeg har meget at være taknemmelig over
i mit liv. En taknemmelighed over dem,
der hjalp mig med at lave den – lige fra
min mand, der hjalp med at skære den ud
af flyttekassen, mine konfirmander der
klippede små stjerner ud af glimmerpapir til de mange børn og voksne, der hjalp
mig med at dekorere Silvanstjernen med
de små glimtende stjerner.
Sammen fik vi stjernen til at lyse og
glimte!

Kvols 10.00
Tårup 11.00

Hjemme i præstegården har jeg også en
helt særlig stjerne. Den har stået på mit
kontor i et år nu. Det er nu ikke fordi min
stjerne er værdifuld, den er ikke mange
penge værd, men for mig betyder den
meget:
Min stjerne er skåret ud af en flyttekasse fra Silvan.
Foran er den dekoreret med en masse
små glimtende stjerner. De mange små
glimtende stjerner har konfirmanderne
møjsommeligt klippet ud, og sognets børnehavebørn samt beboerne på Katrinehaven har sat dem fast på den store papstjerne ved julegudstjenester sidste år. Sådan skabte vi sammen en stor funklende
stjerne.

Fiskbæk 16.00

ned i øjenhøjde med os, fordi han blev
født som et menneske, levede og døde.
Den giver os også et håb om, at Gud vil
være der for os, som han var der for Jesus; at han vil følge med os hele livet
igennem og helt ind i gravens mørke, da
vil han omringe os med sin kærlighed.

Marianne Koch
Nytårsgudstjeneste med
efterfølgende champagne
og kransekage i
våbenhuset

Kirke- og kirkegårde:
Vorde: 40 40 06 62 / vordekirke@gmail.com

Om vinteren kigger vi efter stjernerne.
Når vi går i mørket, så kan vi oftest ikke
lade være med at løfte hovedet og kigge
op – det er et forunderligt syn at se den
mørke himmel over os med de utallige
små stjerner, der lyser op og glimter i
mørket.

TAARUP - KVOLS SOGN

2. juledag

Fiskbæk 10.00

Tirsdag d 26.

Nytår

Mandag d. 25. Juledag

Søndag d. 31.

Silvanstjernen

11
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Kommende arrangementer
Tårup-Kvols sogn

Jul i Børnehøjde
Onsdag d. 13. december kommer
Børnehuset Knuden forbi Tårup
Kirke til en
julegudstjeneste. Gudstjenesten er i Tårup
Kirke kl. 9.00, og
alle - både børn
som voksne - er
velkomne til at
deltage.

Foredrag og debat

TAARUP - KVOLS SOGN
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Annemarie Morris fortæller om ”Det
gode liv, det sårbare menneske, og
alt det imellem”. Det finder sted i
Taarup Forsamlingshus d. 6. februar
kl. 19.00.
Alle er velkomne!

Præstens juletræ
Menighedsråd og sognepræst indbyder alle til foredrag, kaffe og hyggeligt
samvær søndag den 7. januar kl.
15.00 i Taarup Forsamlingshus.
På gensyn!
Taarup – Kvols menighedsråd

Børnefastelavn
Søndag d. 11. februar
fejrer vi fastelavn med
en børnegudstjeneste
i Kvols Kirke kl. 14.30.
Efter gudstjenesten
går vi til Kvols Forsamlingshus, hvor
børnene slår katten af
tønden, og vi spiser
fastelavnsboller.

Koncerter og musik
i december
Tårup Koret

Kom til en stemningsfuld koncert i Tårup Kirke
søndag d. 3. december kl. 16.00. Her vil Tårup
Koret nemlig medvirke og synge sange og salmer
for os.

Klassisk musik

I uge 50 vil musikerne fra Kammermusik ved
Hjarbæk Fjord spille en klassisk koncert i Tårup
Kirke. Nærmere information følger.

Syng julen ind

Organist Torben Laier synger julen ind sammen
med os. Han inviterer lokale folk til at spille og
synge, og vi vil sammen synge nogle af julens
kendte sange.
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Arrangementet er søndag d. 17. december kl.
17.00.
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Døbte, Viede, begravet, bisatte i
Tårup-Kvols sogn

Viet i
Tårup og Kvols Kirker
Katrine Løkkegaard og
Henrik Grønning Haubro
Viede i Tårup Kirke d. 21. oktober.
Her med deres datter Aya.

Døbt i Tårup og Kvols
Laura Aagaard Andersen
Døbt den 10. september i Tårup kirke

Viola Holm Carlson
Døbt den 10. september i Tårup kirke

TAARUP - KVOLS SOGN
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Hvad gør jeg ved…
Fødsel
Når et barn bliver født skal faderskabet
fastslås, hvis I er gift sker dette automatisk.
Hvis man ikke er gift, skal der inden 14
dage udfyldes en Omsorgs- og ansvarserklæring. Efter 14-dages fristen sendes faderskabssagen til Statsforvaltningen. Omsorgs- og ansvarserklæring skal anmeldes
digitalt med NemID på borger.dk.
Dåb
Dåb aftales i god tid med enten præst
eller præstesekretær. Navnet på barnet
samt navne og adresser på mindst 2 og
højst 5 faddere oplyses. For at være fadder skal man være over konfirmationsalderen og være døbt med den kristne tro.
Før dåben vil der være en samtale med
Sognepræsten.
Navnet
Et barn skal senest 6 måneder efter fødslen have fået registreret sit navn.
Det kan enten ske i forbindelse med
dåben, eller ved at navngive digitalt med
NemID på borger.dk.
Navneændring
Anmodning om navneændring skal ske
digitalt med NemID på borger.dk, hvor
betaling registreres i forbindelse med anmodningen. Kontakt Præstesekretæren
hvis du er i tvivl om reglerne omkring
navneændring.
Vielse
Inden en aftalt vielse, skal I på Borger.dk
udfylde en ægteskabserklæring for at få
udstedt en prøvelsesattest. Prøvelsesattesten må højst være 4 måneder gammel

ved vielsen. Prøvelsesattesten afleveres
på sognekontoret sammen med navne og
adresse på to vidner.
Før vielsen vil der være en samtale med
Sognepræsten.
Attester
Skal man bruge en attest, kan den bestilles
med NemID på www.borger.dk. Den kan
også afhentes personligt på sognekontoret
mod forevisning af billedlegitimation.
Begravelse og bisættelse
Når en person dør, skal de pårørende anmelde det til begravelsesmyndigheden.
De pårørende skal desuden tage stilling til, om den afdøde skal begraves eller
brændes, hvor det skal foregå og valg af
kirkegård, Det gøres via Borger.dk
I forbindelse med dødsfald er man er
altid velkommen til at kontakte præsten.
Køb af gravsted mv. skal aftales med
graverne for de respektive kirkegårde.
Før en begravelse eller bisættelse har
sognepræsten en samtale med de pårørende.
Medlem af Den danske Folkekirke
Optagelse i Den danske Folkekirke sker
altid ved dåb, det gælder uanset om man
er barn eller voksen. Det er også muligt at
blive medlem af folkekirken, hvis man er
døbt i et andet kristent trossamfund.
Udmeldelse af folkekirken
Ønsker man at melde sig ud af Den Danske Folkekirke skal dette ske skriftligt eller ved personlig henvendelse til sognekontoret.

Se meget mere på: www.løgstrupskirker.dk under menupunktet ”hvad gør jeg”.
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2 generationer mødtes
Den 28. september var der pyntet op til et
hyggeligt generationsmøde på Løgstruphøje.
Et hold konfirmander og ca 20 ældre,
havde en skøn eftermiddag!
Dagen startede med en kort gudstjeneste
og efterfølgende spiste alle frugt og ostemadder sammen. Bagefter fik de ældre og
konfirmanderne til opgave at snakke om
’konfirmation’ - hvordan var det dengang og
hvordan bliver det med årets konfirmander.
Dagen sluttede af med en musikquiz,
som genremæssig spændte fra “Jeg ved en
lærkerede” til “Despacito”. Så der var noget
for enhver!

Bagsiden om forsiden
I julekrybben bliver fortællingen om
Jesus’ fødsel iscenesat.
Krybbespillene blev gjort populære
af Frans af Assisi, som i 1223 skabte en
julekrybbe i en grotte i den italienske
by Greccio.
Historien om Frans af Assisis krybbespil vandt udbredelse i hele Europa,
hvor krybbespillet blev en populær
skik. Traditionen forsvandt i de lande,
hvor reformationen i 1500-tallet havde
gjort sit indtog, heriblandt Danmark.
Først i begyndelsen af 1900-tallet er
krybbespillet vendt tilbage og er nu blevet en fast del af vores juletraditioner.

