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Præstens klumme
De næste 3 måneder af vores kirkeår er SÅ indholdsfyldte. Vi vil blive præsenteret for læsninger i kirken, der tager os med ind i alle kroge
af tilværelsen. Den første søndag i marts er vi
allerede godt i gang med kirkens fastetid og må
lægge ører til, hvordan Jesus kalder sine tilhørere for »Djævelens børn«. Hvad mener han? Vi
er vel alle Guds børn! Ja, men vi kan fare så
meget vild her i tilværelsen, at det kan se ud til,
at vi er alt mulig andet end det. Jesus kunne da
nok tage bladet fra munden!
Sådan starter denne periode altså, fulgt op af
det drama, Jesus selv skulle igennem med sin
lidelse og død – fordi han valgte at placere sig
selv netop i alt det, vi som mennesker må tage
livtag med. Det kan godt være, vi har det med
at blive afsporede i forhold til livets store mening – og endda til tider opfører os »djævelske«.
Men Jesus stiller sig ved siden af os, for at holde os fast hos sig og tage os med ud på den
anden side af synd og død, ja alt, hvad der er
mørkt og ondt.
Kigger vi så videre på den anden side af påskens drama, så venter der os en varm og lys
forårstid. Med konfirmationsgudstjenester,
med gudstjeneste under åben himmel, med
pinse og med trinitatis fest.
Pinse – det er det med Helligånd. Gud helt tæt
på, som luften vi ånder. Og trinitatis – det er det
med, at vi må tale om Gud på mange måder,
hvis det på nogen måde skal lykkes for os at
begribe, hvem han er. Han er den skaber, der
står bag vores tilværelse, og som vi må kalde
Far. Han er den Jesus, der kom for at vise os sit
ansigt, sin kærlighed og sin mening med vores
menneskeliv. Og han er den Helligånd, som gør
alle de her gamle ord og højtider levende, nærværende og betydningsfulde. Gud Fader, Gud
Søn og Gud Helligånd.

Konfirmationstiden står for døren

Det er en STOR tid, vi går i møde. Og lige om
lidt er skoven grøn!
Karen Neergaard Stubkjær
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Så er der blevet fyldt op
i menighedsrådet!
Onsdag den 10. januar havde Vorde-FiskbækRomlund sogn orienterings- og opstillingsmøde
i Sognegården.

De nye menighedsråds medlemmer er:

Årsagen var at vi skulle have suppleret op i menighedsrådet, da rådet var blevet reduceret af
forskellige årsager.

• Mogens Vestergård, Kristina Nørremark og
Hans Dalsgård fra Fiskbæk Sogn.

Det blev en rigtig god aften med ca. 30 fremmødte, en rigtig god stemning og alle kandidaterne blev fundet.
Det var dejligt at mærke opbakningen og dejligt
at vi igen er et fuldt menighedsråd.

• Anna Jensen og Poul Sørensen fra
Romlund Sogn

• Birgit Bach, Anker Pedersen og Finn Jensen
fra Vorde Sogn.
Vi glæder os til de spændende opgaver der venter bl.a. at få ansat en præst og få et godt samarbejde etableret med nabosognene Kvols og
Tårup, hvor vi arbejder på et præstefællesskab.
Birgit Bach

Vi mangler
jeres hjælp!
Kirkegårdene skal digitaliseres, dvs. at alle de data
vi tidligere har haft i bøger, nu skal registreres
i et digitalt system … og til det mangler vi jeres hjælp!
For vi skal nemlig bruge gravstedsejers personnummer
for at kunne registrere korrekt.
Derfor vil vi gerne bede gravstedsejerne kontakte
graverne ved de respektive kirker, med
gravstedsnummer og personnummer.
• Anna Mette – Vorde kirkegård tlf. 40 40 06 62
• Hanne – Fiskbæk kirkegård tlf. 23 35 34 61
• Anni – Romlund kirkegård tlf. 20 43 47 71
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Det sker i Sognegården
Spis påsken ind

De små synger

Palmesøndag den 25. marts

Der har gennem nogen tid været
»barselscafé« i Sognegården i Løgstrup. Nu begynder vi igen, men på
en lidt ny måde. Vi vil kalde det »De
små synger« og vil dermed brede det
ud, så denne formiddag ikke bare er
for mødre/fædre, der er på barsel
med deres små, men også for små i
dagpleje- og vuggestuealderen. En
slags syngende legestue for 0 til 3
årige og deres voksne. Første gang
er torsdag den 12. april kl. 9.3011.00. Vi glæder os til at se jer.

Efter gudstjenesten i Romlund kirke vil der være
en dejlig mulighed for at spise en god frokost i
Sognegården i Løgstrup.
Arrangementet er for alle og der er tilmelding til
Kirsten Gaardsdal, tlf. 91 52 20 53, senest den
18. marts.

Parkering ved Sognegården
For ikke at genere
vores naboer, henstiller vi til, at man
ved deltagelse i arrangementer i Sognegården
parkerer
på Sognegårdens egne parkeringspladser – se illustration.

Henriette Hald (organist) og
Karen Stubkjær (præst)

Børnefestival med Andante og aktiviteter
Lørdag den 26. maj kl. 10.00-13.00
Vi fylder igen i år Sognegården til Børnefestival for glade børn og voksne. Vi får besøg af Tante Andante, som vil fortælle os om Påske og Pinse på hendes fantastiske livlige måde med sang og rytmik.
Traditionen tro vil der være aktiviteter af forskellig art i og omkring Sognegården.
Alle er velkommen – så mød op til en skøn dag i børnehøjde!
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Det sker i kirkerne
Skærtorsdag med solosang
Musikgudstjenesten er i Vorde kirke kl. 19.00
Ved gudstjenesten Skærtorsdag aften
medvirker solist Hanne Nørtoft Bødtker. Hanne er født i 1970 og er diplomuddannet i klassisk sang fra Det Jyske
Musikkonservatorium i 2005, hvor hun
har studeret hos Helge Frees Christiansen og Dorthe Steengaard.
Hanne har bl.a. sunget Michaelas parti i Skjern-operaens opførelse af Carmen og Miss Wordsworth i Brittens
opera Albert Herring. I 1994 udgav Hanne en CD med
Brorsonsalmer sammen med musikeren Jens Bendix.
Pressen skrev: »Hanne Bødtker forundrer og forbavser,
hver gang man hører hende. Hendes vidunderligt varme
stemme fyldte kirkerummet og tog fat i tilhørerne. Hendes stemme stråler af ikke bare varme, men også af energi og glæde. Det er tydeligt, at hun har noget på hjertet.«

De små jubilarer
Palmesøndag kl. 10.30
i Romlund kirke
Traditionen tro, vil de børn
der blev døbt i en af Vorde,
Fiskbæk eller Romlund kirker for 3 år siden, modtage en
personlig invitation til Familiegudstjenesten Palmesøndag. Til familiegudstjenesten
vil de små jubilarer blive fejret og modtage en lille gave.
Så hold øje med posten og mød
op til en skøn gudstjeneste,

Nu er det forår
og Danmark frit
Fredag den 4. maj kl. 19.00
i Romlund kirke
Der er lys i vinduerne i Romlund kirke og kirken er pyntet
med bøgegrene. Vi synger forårets smukke sange og hører
kirkekoret synge. Selv skal vi
alle synge med på frihedssangene og høre om besættelsestiden i både sang, ord og tone. Bagefter er der kaffe i våbenhuset.
Velkommen til en stemningsfyldt sangaften.
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Konfirmationer Vorde-Fiskbæk-Romlund
Fiskbæk kirke den 6. maj kl. 10.00

Vorde kirke den 13. maj kl. 9.30

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Anna Stadsgaard Asmussen
Frederik Sørensen
Hjalte Mølgård
Ida Meidal Stilling
Maria Østergaard Nielsen
Magnus Slej Mikkelsen
Mathilde Lindgaard Reinholdt
Nicolai Westergaard Storm
Nynne Engberg
Sebastian Theodor Bernsbo Uhre
Victor Jacobsen
Victor Bonnerup

Andreas Nørgaard Sørensen
Anne Obsen
Casper Bruun
Cecilie Dohn Kirkegaard
Ida Alexia Rita Sara Michaelsen
Kirstine Margrethe Villumsen
Marcus Larsson
Freja Jungersen Nielsen
Mikkel Kjær Sørensen
Signe Riis Borup
Trine Wang Kaa
Anna Hall Andersen

Præst: Karen Stubkjær

Præst: Karen Stubkjær

Romlund kirke den 10. maj kl. 9.30

Vorde kirke den 13. maj kl. 11.00

•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Maksim Shvets
Magnus Eckhardt Fly
Simon Vestergaard Gregersen
Caroline Korsgaard Frederiksen
Louise Korsgaard Frederiksen
Gustav Mortensen
Jeppe Paarup Bech
Jesper Huber Kristensen
Julie Balthzersen

Præst: Asger S. Nielsen

Astrid Bach Christensen
Frida Beatrice Agerholm Knudsen
Cecilie Vestrup
Emilie Nørskov
Gustav Kjær Bertelsen
Jeppe Lindy Kristensen
Maria Winther Møller
Mathias Møller
Patricia Simonsen
Tobias Nørskov Thomsen
Victor Tanderup

Præst: Karen Stubkjær
Romlund kirke den 10. maj kl. 11.00
•
•
•
•
•
•
•

Mads Lejel Kvieholm
Magnus Hansen
Tobias Holst Borup
Anna Bock Dalsgaard
Celia Skov
Jens Mikkelsen
Jonas Bach

Præst: Asger S. Nielsen
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Hvad laver hun egentlig?
Kære alle, denne sætning er blevet sagt del
gange på det sidste, så selvom jeg nu har været
ansat i sognene i 4 år, er det vidst på tide med
en præsentation.
Jeg hedder Anette, er årgang
1970 og sammen med min mand
og vores 2 yngste børn, bosat i
nabosognet Ørslevkloster.
I 2014 tog jeg uddannelsen til
Kordegn og var så heldig at få et
job som præstesekretær i Vorde-Fiskbæk-Romlund sogn, fra
slutningen af 2017 har jeg også
varetaget den funktion i Tårup-Kvols.
Og hvad er det så lige jeg egentlig laver som
præstesekretær?
Ja egentlig burde »titlen« nærmere være blæksprutte, for nok er den primære opgave for en
præstesekretær at stå for det administrative
ved registrering og sagsbehandling vedrørende
kirkebogen.

Men jeg sørger også for at hjemmeside og Facebook bliver opdateret, at der er styr på sognekalenderen og at vores IT og telefoner virker, jeg
laver forskellige grafiske små
opgaver og er ansvarshavende
Anette
Bønding
på kirkebladet.
Derudover har jeg siden oktober
også været sekretær for menighedsrådet i Vorde-Fiskbæk og
Romlund, her bistår jeg med at
få regninger betalt, indkalde til,
samt skrive referat fra Menighedsrådsmøder,
samt
den
skriftlige kommunikation med
forskellige instanser og meget
meget mere…
Der skal ikke herske nogen tvivl om, at jeg er
rigtig glad for mit job, og de oplevelser, udfordringer samt gode kontakt til sognenes borgere
det giver og jeg ser positivt på de forandringer
alle sognene nu står overfor!
Anette Bønding

Begravede /bisatte
i Vorde-Fiskbæk-Romlund
Henning Bak
Vorde kirke den 14. december 2017
Søren Resen Christensen
Fiskbæk kirke den 2. november 2017

Døbte i Vorde-Fiskbæk-Romlund
Jonathan Hjelmager Pedersen
Døbt den 14. januar 2018 i Fiskbæk kirke
Laura Præstegaard Madsen
Døbt den 12. november 2017 i Vorde kirke
Theo Heegaard Bakman
Døbt den 7. januar 2018 i Romlund kirke
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Midfaste

Marias Bebudelse

Palmesøndag

Skærtorsdag

Langfredag

Søndag den 11. marts

Søndag den 18. marts

Søndag den 25. marts

Torsdag den 29. marts

Fredag den 30. marts

3. søndag efter påske

Bededag

Søndag den 22. april

Fredag den 27. april

Romlund kl. 10.00

Fiskbæk kl. 9.00
Tårup kl. 10.30

Kvols kl. 10.00
Vorde kl. 11.00

2. søndag efter påske

Tårup kl. 10.00
Romlund kl. 19.00

Søndag den 15. april

1. søndag efter påske

Søndag den 8. april

Fiskbæk kl. 11.00

Sognegården kl. 9.30

2. påskedag

Mandag den 2. april

Tårup kl. 10.00
Vorde kl. 10.00

Fiskbæk kl. 9.00
Kvols kl. 10.30

Tårup Kirke kl. 17.00
Vorde Kirke kl. 19.00

Tårup kl. 9.00
Romlund kl. 10.30
Sognegården kl. 12.00

Vorde kl. 9.30

Romlund kl. 9.30

Fiskbæk kl. 10.00
Tårup kl. 10.00

Tid og sted

Torsdag den 12. april

Påskedag

Søndag den 1. april

April

3. søndag i fasten

Kirkeåret

Søndag den 4. marts

Marts

Dato

KS
Efterflg. kaffe og hveder i våbenhuset

KS
KS

JH
Asger S. Nielsen

De små synger

JH
Marianne Koch

Asger S. Nielsen

JH
KS

JH
JH

KS Sideskibsarrangement
KS Musikgudstjeneste med altergang

KS
KS Familiegudstjeneste
Påskefrokost

Asger S. Nielsen

KS og JH Folkekirkens Nødhjælps
Sogneindsamling

Karen Stubkjær (KS)
Jørgen Holm (JH)

Andet

FÆLLES SOGNEKALENDER
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2. pinsedag

Mandag den 21. maj
Vorde 9.00
Kvols 10.30

Søndag den 27. maj

KS
KS

Børnefestival

Asger S. Nielsen

KS
KS
JH
JH

KS Konfirmation
KS Konfirmation

Asger S. Nielsen Konfirmation
Asger S. Nielsen Konfirmation
Friluftsgudstjeneste for alle sogne
KS og JH

KS Konfirmation
JH Konfirmation

KS Musikgudstjeneste

KS
JH

Taastrup - Kvols
Kirkebilen kører til alle gudstjenester. Hvis man ønsker at blive
hentet og bragt mellem hjem og kirke, ringer man til Torben
Laier på tlf. 24 63 76 53 senest kl. 8 søndag morgen.

Vorde - Fiskbæk - Romlund
Tlf. 86 62 04 75. Hvis kirkebilen ikke kører, er det muligt at
ringe efter en taxa og efterfølgende få regningen refunderet.

Kirkebil

Med forbehold for akutte ændringer i gudstjenestelisten – hold jer orienteret på vores hjemmesider:
www.løgstrupskirker.dk og www.sogn.dk

Sognegården kl. 10.00-13.00

Lørdag den 26. maj

Trinitatis søndag

Romlund kl. 9.00
Vorde kl. 10.30
Tårup kl. 9.00
Kvols kl. 10.30

Pinse

Søndag den 20. maj

Fiskbæk kl. 9.30

Vorde Kirke kl. 9.30
Vorde Kirke kl. 11.00

Romlund Kirke kl. 9.30
Romlund Kirke kl. 11.00
Præstegårdshaven
Virksundvej 90 kl. 10.30

Torsdag den 10. maj

Søndag den 13. maj

Fiskbæk Kirke kl. 10.00
Tårup Kirke kl. 10.00

Søndag den 6. maj

Vorde kl. 10.00
Kvols kl. 11.00
Romlund kl. 19.00

Kristi Himmelfartsdag

4. søndag efter påske
Konfirmation

Fredag den 4. maj

Maj

Søndag den 29. april

Konfirmationer Taarup-Kvols
Kvols Kirke den 29. april kl. 11.00

Tårup Kirke den 6. maj kl. 10.00

• Iben Vestergård Laier

•
•
•
•
•

Præst: Jørgen Holm

Hannah Holm Pedersen
Ida Strandet Hedemann
Rose Bruhn Bertelsen
Mikkel Søndergaard Ludvigsen
Oscar Bach Pedersen

Præst: Jørgen Holm

Begravede /bisatte
i Taarup-Kvols
Anna Petrine Kristensen
Tårup kirke den 8. november 2017
Sofie Pedersen
Tårup kirke den 19. januar 2018

Døbte i Taarup-Kvols
Laust Grann Pedersen
Døbt den 28. januar 2018 i Tårup kirke
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Forandring:
Forbedring og Forklaring
Menighedsrådet for Taarup Kvols står i et vadested, et vadested som giver os mulighed for at
se os omkring for at træffe den bedste beslutning for vore sogne og kirker for en længere
tidshorisont. Vadestedet er opstået, efter at Maria sluttede hos os som sognepræst – sammenfaldende med en næsten tilsvarende situation
for Vorde-Fiskbæk-Romlund.
Vi skal dele og fordele vores ressourcer på en
ny måde, en måde som giver mulighed for at på
samme tid at fastholde vores kirker og kirkegårde og samtidig udvikle og tilbyde nye mødeformer, menneske til menneske. Vi har i Taa
rup Kvols sogn et naturligt og integreret samarbejde med Løgstrup, med skolen, med idrætslivet, og det er nu tiden for at afprøve et tættere
samarbejde, også for kirkelivet.

gang at få nye tider for søndagsgudstjenesterne. Der er lagt et stort arbejde i planlægning og
fordeling, så giv det en chance, men meld også
meget gerne tilbage til menighedsrådet om jeres oplevelser hen over de næste tre måneder.
For Taarup og Kvols får vi hyppigere gudstjenester for sognet, men lidt færre i de enkelte kirker, og vores højdepunkter med Fastelavn,
Skærtorsdag og Kr Himmelfart fastholdes. Menighedsrådet fortsætter med at finde den bedst
mulige løsning, og der er mange faktorer og
procedurer i spil. I mellemtiden har vi den bedste hjælp fra vores vikarer, og vi byder velkommen til Jørgen Holm og velkommen igen til Karen Stubkjær.
Mogens Jakobsen

Karen Stubkjær er indsat som vikar for Vorde-Fiskbæk-Romlund og har i den første tid også afløst hos os i Taarup Kvols. Det er ikke en
holdbar løsning. Vikarstillingen er allerede over
100 %, derfor er sognepræst Jørgen Holm, Viborg, nu konstitueret i Marias stilling. Hvordan
de fremtidige præstestillinger defineres er ikke
endeligt fastlagt, men vi benytter anledningen
til et udvidet samarbejde mellem os og Vorde-Fiskbæk-Romlund.

Taarup Kvols
menighedsråd

Derfor ser gudstjenestelisten lidt anderledes
ud, og det kan være forvirrende med endnu en-
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Kære venner
Jeg vil hermed gerne præsentere mig selv. Ganske særligt for jer, der bor i Tårup og Kvols sogne, hvor jeg med glæde skal være præstevikar,
men også for jer i Vorde-Fiskbæk-Romlund,
som jeg vil få mulighed for at være sammen
med, når vi mødes på tværs af sognegrænser.
Jeg er uddannet teolog fra Aarhus Universitet
og har haft hele min præstetid i udlandet, ansat
først af DKU (Dansk Kirke i Udlandet) og siden
DSUK (Danske Sømands- og Udlandskirker).
De første 24 år var jeg præst to steder blandt de
dansksindede sydslesvigere. Først i Flensborg
og siden i Læk, Sydtønder amt. Derefter var jeg
ansat som sømandspræst i Göteborg og Stockholm. Vi kom til Viborg sidste år.
Jeg er gift med Liv Marit og har tre børn, hvoraf
kun den sidste bor hjemme endnu.
De mange små menigheder i Sydslesvig og i

Sverige har altid lagt
stor vægt på dansk
sprog, kultur og sindelag. Samtidig har
man en åben og fordomsfri holdning til
det flertal, man lever
iblandt. Det har jeg
befundet mig rigtig
godt med. Det er naturligvis noget andet, jeg
kommer til som vikar i de to dejlige kirker i Tårup og Kvols. Ikke desto mindre vil jeg mene, at
der også er mange paralleller.
Det er mit håb, at jeg som præst vil kunne bidrage til fællesskabet med ideer og erfaringer
fra min tid i udlandet. Jeg har altid tilstræbt en
direkte, ærlig og humørfyldt linje til mine medmennesker og ser frem til arbejdet som jeres
præst med glæde og godt mod.
Jørgen Holm

Kære Maria
Tak for lån af din tid, tak for lån af Magnus og
Michael. Du kom til os som nyuddannet, ung
og enlig præst, men rejste med en hel familie i
bagagen.
Vi var med til dit bryllup, hvor du for en stund
havde byttet din klædelige præstekjole med et
skrud af en brudekjole, en festdag af de store.
Det er ikke alle forundt at opleve et kirkebryllup med sin egen præst som deltager. Og du
har i alle årene hos os gavmildt delt din familie
med os alle i sognet. Tak for det og de bedste
ønsker for dig og din familie i fremtiden.
Du gør en forskel. Du er ikke præst for at få dit
navn på præstetavlen i våbenhuset, men for at
hjælpe, hvor der er behov. Du møder mennesker, hvor de er og har altid et smil og overskud
til dine omgivelser.
Mange vil huske dig for hjælp og indlevelse i
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svære stunder, andre
vil huske dig for sikker styring af barnedåb, konfirmation eller bryllup og altid
med et velvalgt og
vedkommende ord på
vejen.
Vi har haft et godt og
inspirerende samarbejde i menighedsrådet, og
jeg er sikker på, at du fortsat vil udvikle din
gerning og bidrage med nye ideer og tiltag i dit
nye embede i Ebeltoft.
Tak for den tid du gav til os. De varmeste tanker og bedste ønsker for din fremtid.
Mogens Jakobsen
Taarup Kvols menighedsråd

Sov i ro lille ven
En kold januar dag drog børnekoret i højt humør til hospice i Skive. Der var stemning og
gang i den i bussen. Da vi kom ind på hospice
sænkede der sig en ro over børnene og Tage tog
imod os. Han fortalte, at han var her for 2.
gang. For mange, mange år siden havde han
også her måttet sige farvel til sin første kone.
Det rørte børnene dybt og vi gik ind og hilste på
Lise. Hun havde glædet sig til vi skulle komme
og var oppe i rullestol og med en dejlig hund på
skødet. »Skal vi ta hunden«, tilbød jeg. »Nej nej
den er bundet til stolen«, svarede hun. Den var
nu egentlig i hjertets forstand vist mest bundet
til hende.
Inde på badeværelset var en vandhane. Hanen
vendte omvendt, som sprang vandet fra en kilde. Et smukt symbol på, at hænderne fyldtes af
kilden.
I en smuk fredfyldt stue stod et flygel hvor andre døende og deres pårørende var mødt op, for
at høre børnene synge.
Vi tog på en musikalsk rejse rundt i kirkeåret
og begyndte med Vær velkommen Herrens år,
Dejlig er den himmelblå og sluttede med høstens vidunderlige salmer og sange. Lise blev
72 dagen før, så fødselsdagssangen fik hun også med. De der hørte på, drak hvert ord, der
kom af børnene munde, og en stærk følelse af
samhørighed og mening opstod.

Lise var træt og måtte lægge sig, imens vi fik
saftevand og lagkage. Herefter gik vi alle ind på
Lises stue og sang julekalendersangen fra Snefald: »Sov i ro lille ven«. Alle børn græd mens vi
sang og herefter sluttede vi så med »Ingen er så
tryg i fare«.
Lise blev klar i blikket og sagde til alle børn: »I
skal ikke være kede af det. Jeg er klar til at dø
og det kan være en lise at komme herfra«. Vi
sagde farvel og jeg fik takket hende for det lys
hun altid har været og sagt til hende at vi aldrig
går alene gennem døden, men Kristus kommer
og tager hende ved hånden og fører hende ind i
lyset til livets kyst.
På vej hjem i bussen var der larmende tavshed,
og jeg spurgte børnene: »Var I glade for at I
kom?«. Et klart JA lød og jeg vidste at midt i
dødens meningsløshed, havde de oplevet at være lys og give mening.
Vi er aldrig alene. I troen på Jesus Kristus går
vi altid ud med et helligt evangelium, ja et glædeligt budskab.
Organist Henriette L. Hald
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Påskens gudstjenester
Påskens gudstjenester er meget forskellige, fordi vi bevæger os gennem hele det drama, der
hører Jesu sidste dage til.
Palmesøndag kan man gå til en tidlig morgengudstjeneste i Tårup Kirke, eller man kan finde
til Romlund, hvor der kl. 10.30 er FAMILIEGUDSTJENESTE – for kirkegængere i alle aldre.
Særlig indbudt bliver de børn, der har 3 års dåbsjubilæum fra Vorde, Fiskbæk og Romlund.
Vi vil råbe hurra for dem, og de får en Bibel med hjem.
Skærtorsdag er der det traditionelle SIDESKIBSARRANGEMENT i Tårup Kirke kl. 17.00,
hvor menighedsrådet efter gudstjenesten er vært ved en påskebuffet i kirkens sideskib.
Samme aften er der MUSIKGUDSTJENESTE i Vorde Kirke kl. 19, hvor solist Hanne Bødker
medvirker (se side 5).
Langfredag og påskedag er påskedramaets yderpunkter. Vi bevæger os fra mørke til lys, fra
død til liv. Der er gudstjenester flere steder i disse dage. Se nærmere på gudstjenestelisten.

Kristi Himmelfart i det fri
Torsdag den 10. maj kl. 10.30 ved præsteboligen, Virkesundvej 90
På denne helt særlige torsdag holdes der igen gudstjeneste i det fri på præstegårdsjorden ved
præsteboligen i Tårup.
Gudstjenesten er fælles for Vorde, Fiskbæk, Romlund, Tårup og Kvols sogne, og derudover vil
en busfuld af kirkegængere fra Vestervang Kirke i Viborg slutte sig til.
Gudstjenesten foregår med udsigt ud over Hjarbæk fjord. Der vil blive opstillet bænke.
Medbring gerne hynder, puder og tæpper, så man kan sidde komfortabelt!
Vore sognes nuværende præster, Karen Stubkjær og Jørgen Holm, vil begge medvirke – og
musikken vil Brass Ensemble stå for – under ledelse af Dorthe Linde Jørgensen.
Efter gudstjenesten kan man spise sin medbragte mad, og der vil være kaffe på kanden.
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NAVNE & NUMRE
Vorde-Fiskbæk-Romlund Sogn

Taarup-Kvols Sogn

Konst. sognepræst Kbf.
Karen Neergaard Stubkjær · Tlf. 21 30 38 40
kjns@km.dk · Træffes efter aftale.

Konst. sognepræst Kbf.
Karen Neergaard Stubkjær
Tlf. 21 30 38 40 · kjns@km.dk
Træffes efter aftale

Sognepræst
Asger S. Nielsen · Tlf. 98 64 55 58 ·
astni@km.dk · Mandag er fridag
Præstesekretær
Anette Bønding · Tlf. 20 29 68 93
anebo@km.dk
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
Officiel mail: 8563@sogn.dk
Poul Hoffmann Sørensen · Tlf. 26 31 07 00
Anna Jensen · Tlf. 86 64 73 41
Birgit Kruse Christensen · Tlf. 60 66 23 82
Anker Pedersen
Finn Jensen
Mogens Vestergård
Kristina Nørremark
Hans Dalsgård
Løgstrup Sognegård
Borgergade 10c · 8831 Løgstrup
Vicevært: Morten Olesen · Tlf. 40 81 31 06
Koordinator/udlån: Kirsten Gaardsdal ·
Tlf. 91 52 20 53
www.løgstrupskirker.dk

Konst. sognepræst
Jørgen Holm · Tlf. 24 94 13 61
Jorgenholm29@gmail.com
Præstesekretær
Anette Bønding · Tlf. 20 29 68 93
anebo@km.dk
Kirketjener Torben Laier · Tlf. 24 63 76 53
Graver Viborg Kirkegård · Tlf. 86 62 02 68
viborg_kirkegaard@mail.dk
Organist Torben Laier · Tlf. 24 63 76 53
Kirkesangere
Dorthe Linde Jørgensen · Tlf. 21 66 78 66
Janni Laier · Tlf. 61 28 34 64
Taarup-Kvols menighedsråd
Mogens Jakobsen · Tlf. 86 64 29 49
Henning Elving · Tlf. 86 64 35 75
Preben Aaskov · Tlf. 21 42 76 77
Majbrith Annesen · Tlf. 61 74 24 94
Malene Eigenbroth · Tlf. 86 64 40 58
Taarup Borgerforening
Formand: Birthe Phillips · Tlf. 25 14 50 97
Næstfmd.: Eva Wanzenried · Tlf. 30 29 88 31
www.taarupsogn.dk
Kvols Foredragsforening
Karen Goul Nielsen · Tlf. 86 64 25 38

Kirkeblad
Hvis man har idéer, kommentarer eller oplysninger til kirkebladet, så kontakt: Ansvarsh. Anette Bønding · Tlf. 20 29 68 93
Fotos: folkekirken.dk samt private. Forsidefoto: Afslutning for
minikonfirmand-drengene. Kirkebladet udgives af menighedsrådet og omdeles til alle hustande i sognet.
Deadline 13. april for næste blad, der gælder for juni-august.
Redaktion: Menighedsrådet og sognepræsten.
Opsætning og tryk: Videbæk Bogtrykkeri A/S · Tlf. 97 17 11 22

Sognekontoret
Borgergade 10c ·
8831 Løgstrup
Åbent tirsdag, onsdag,
torsdag 9.00-13.00
samt efter aftale.
Kontoret betjenes af præstesekretær Anette Bønding
Ferielukket uge 13 + 24
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VORDE-FISKBÆK-ROMLUND
TÅ R U P - K V O L S
EN DEL AF FOLKEKIRKEN

Sogneindsamling på tværs af sognegrænser
Søndag den 11. marts er der sogneindsamling
til Folkekirkens Nødhjælp. Pengene går som altid til verdens fattigste. Indsamlingen mobiliserer årligt 20.000 indsamlere. I snit kommer der
7-800 kr. i en indsamlingsbøsse, så det bliver til
mange millioner. Og pengene kan nå langt. Pengene fra en enkelt rute kan f.eks. betale overlevelsespakker til en måned for 4 personer efter en
katastrofe. Indsamlingen organiseres af indsamlingsleder Peter Nielsen, Løgstrup, som er klar til
at sende folk afsted til både Vorde, Fiskbæk,
Romlund, Tårup og Kvols.

righed. Bliver man som voksen sendt længere
væk (medbring gerne bil), skal man sætte længere tid af. Når man er vel tilbage, er der sandwich,
og pengene tælles op. Der er flødeboller til de
unge mennesker, der samler mest ind! Hvis man
vil være sikker på at blive skrevet op til en rute,
kan man på forhånd melde sig til indsamlingslederen, tlf. 30 30 60 42, romlundvej23@gmail.com
Vel mødt til en dag fuld af fællesskab og mening!
Jørgen Holm, Karen Stubkjær
og Peter Nielsen

Program for dagen:
Kl. 9.30 er der gudstjeneste i Romlund Kirke v. Karen Stubkjær og Jørgen Holm.
Derefter er der en lille forfriskning i
Sognegården, hvor man får tildelt sin rute. Børn går sammen med voksne, konfirmander må dog
gerne gå to og to,
og de får ruter
tæt på Sognegården af ca.
en times va

Støt op om det
gode formål

