kirkebladet.nu

KIRKEBLADET
Vorde-Fiskbæk-Romlund-Tårup-Kvols Pastorat

Byfestgudstjeneste

4. årgang · nr. 3 • juni · juli · august 2018

Præstens klumme
Med konfirmanderne til Moesgaard og
Aarhus, hvor vi blandt meget andet så
ÅBY-KRUCIFIKSET

fikset fordi det blev fundet i Åby Kirke ved Aarhus. Originalen er fra cirka 1050-1100 og hænger på Nationalmuseet i København.

I februar måned var vi på en vellykket tur til
Moesgaard og Aarhus med konfirmanderne fra
Tårup, Kvols, Vorde, Fiskebæk og Romlund.

Det er et typisk romansk krucifiks og det er
kun i Norden, at Kristus afbildes på denne måde. Han er klædt som en konge med et flot overskæg og flettet hårpragt, der er karakteristisk
for vikingernes hårmode. Hans tøj er også ualmindelig flot. Man er ikke i tvivl om, at man ser
den korsfæstede
Kristus, men han
er skildret som
en stærk konge,
der ved sin korsfæstelse
sejrer
over døden.

På Moesgård Museum så vi en meget spændende udstilling om vikingerne og kristendommens
komme til os heroppe i nord.
Derefter kørte vi ind til Aarhus og så Vor Frue
Kirke. Eller rettere, vi så tre kirker i én. Inde i
Vor Frue Kirke ligger der nemlig en ældgammel
Kryptkirke og bygget sammen med Vor Frue
kirke er der en Klosterkirke.
Vi havde gode guider, der kunne vise os de tre
meget smukke og hver på sin måde interessante kirker.
I Kryptkirken så vi en kopi af det ældste krucifiks fundet i Danmark. Det hedder Åby-Kruci-

På besøg i krypten, hvor en
kopi af Åby-Krucifikset er udstillet
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Kristusbilledet
på Jellingestenen

Sådan en mand mindede vikingerne om den nordiske krigergud Thor
og skulle gøre det nemmere for vikingerne at gå over til kristendommen. På samme måde som Kristusbilledet, hugget ind i Jellingstenen
fra ca. 965, skulle gøre det muligt

Eller er det kongen, der sejrer og
hersker? Eller er det måske begge
dele? Kristus er det i alt fald.
Man kan lægge troens betydning
forskelligt. Man kan definere og afgrænse og udelukke. Men så længe
det er Jesus Kristus – korsfæstet,

for vikingerne at overtage den nye
tro.

død og opstanden for menneskers
skyld – man bekender sig til, så er
det kristentro.
Jørgen Holm

Så er det man spørger sig selv:
Hvad skal vi med et sådant billede
af den korsfæstede Herre Jesus
Kristus? Er det ikke totalt fortegnet? Vi ved jo, at Jesus Kristus led
umenneskeligt hårde smerter nøjagtig, som mange andre der blev
korsfæstet samtidig med ham. Det
er med al tydelighed vist på Claus
Bergs altertavle i Vor Frue Kirke, at
korsfæstelsen var lig med grum lidelse, så hvorfor denne mærkelige
sammenblanding af ophøjethed og
lidelse?

Krucifiks
Ordet krucifiks kommer af latin: crucifixus, af crux, crucis
'kors' og perf.part. af figere
'fæstne' – det vil sige: fæstnet
på et kors.
Et krucifiks er en skulpturel
gengivelse af den korsfæstede
Jesus.

At det er Kristus, det kan der ikke
herske tvivl om. Men er det den
korsfæstede eller den opstandne
Herre, vi ser? Han står med udbredte strakte arme.

Et kors, hvorpå Kristus hænger som den lidende og døende frelser, for menneskers
skyld.

Er det arme der er bredt ud til korsfæstelse, eller er det arme der er
bredt ud til omfavnelse?
Eller er det måske begge dele: Den
korsfæstede, der favner alverden?
Er det frelseren, der lider og dør?

ÅbyKrucifikset

Krucifikset bruges i kristendommen til an
dagt, bøn og
som en påmindelse for den
troende. Krucifikset udtrykker
Kristi nærvær på en udtryksfuld og betagende måde.
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Formændenes side
Vi sagde farvel til én, men siger goddag
og velkommen til to!
Vorde-Fiskbæk-Romlund og Taarup-Kvols sogne sagde hver især farvel til sine sognepræster
i efteråret 2017 og nu er det faldet på plads, at
de to sogne bliver grundlag for et helt nyt og
fælles pastoret med to præster tilknyttet.
Menighedsrådene i de to sogne har med hjælp
fra domprovst Thomas Frank og biskop Henrik
Stubkjær indgået en aftale om etablering af nyt
fælles pastorat. Pastoratet er godkendt i Kirkeministeriet, embedet er beskrevet og den ene
stilling som kirkebogsførende sognepræst er
annonceret og vi har allerede fået de første henvendelser. Annoncering af den anden stilling
følger straks efter med samme model.
Møderne med interesserede ansøgere, udvælgelse af relevante præster til samtale med de to
menighedsråd kommer dernæst og den endelig
beslutning om hvem, der bliver vores nye fælles
sognepræster er højdepunktet i processen. Vi
forventer at have ansættelsen på plads i løbet
af juni måned og vil informere i dagspresse, på
hjemmeside og facebook til den tid.
Vi kan ikke fortælle meget mere, hele forløbet er
underlagt tavshedspligt for at beskytte ansøgerne, men begge menighedsråd er enige om at
en vigtig, måske den vigtigste forudsætning for
vores nye sognepræst er, at vi skal have fælles
præster i ordets bogstaveligste forstand.
Vi ønsker med det nye pastorat at indlede og
udvikle et reelt samarbejde, hvor ansættelse af
vores to nye sognepræster er første skridt. I
Taarup-Kvols sogn er der kun arbejde til mindre end en halv sognepræst og i Vorde-Fiskbæk-Romlund arbejde til mere end en hel sognepræst. Sådan er vilkårene for os som andre
steder i landet, hvor tilpasning af præstedækning ikke følger placeringen af landsbykirker,
men placeres i forhold til kirkelige handlinger,
barnedåb, konfirmationer, bryllupper og begravelser.
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I det nye fælles pastorat med to sognepræster
vil der kun være bopælskrav til den ene stilling
og det betyder i praksis at præstegården i
Knudby bliver overflødig som embedsbolig. Det
er ganske kompliceret at afhænde en præstegårdsejendom, der er mange interesser og aftaler som skal tilgodeses, men provstiudvalget
har givet tilsagn om at den nødvendige tid for et
finde den bedste løsning er tilstede.

Vi glæder os til at
ansætte to nye præster
De to menighedsråd har taget de første skridt,
processen er igang og vi glæder os alle til at
byde velkommen til vores nye fælles præster,
samtidig med at vi fastholder lokale traditioner.
Vi skal også være ærlige og en af de store udfordringer bliver placering af to gudstjenester søndag formiddag, på en måde så de kan betjenes
af samme præst. Vores to vikarer, Karen og Jørgen, har lavet en gudstjenesteliste, som dækker
perioden frem til efter sommerferien. De har
bestræbt sig på at fordele og dele tidspunkterne bedst muligt, uanset er det kun kl. 10.00 én
gang hver søndag og vi skal herfra opfordre vores kirkegængere til at prøve en gudstjeneste i
en anden kirke end den man plejer.
Vi glæder os oprigtigt til samarbejdet i det nye
pastorat og vi står altid til rådighed for spørgsmål og kommentarer.
Mogens Vestergaard og Mogens Jakobsen

Nyt fra råd og kirker
Ny formand i Vorde-Fiskbæk-Romlund menighedsråd
Mogens Vestergaard

Mogens
Vestergaard

Jeg er 57 år og bor på en landejendom på
Bollervej. Her har jeg boet i næsten 50 år af
mit liv, og det er mit barndomshjem.
Jeg er gift med Inger, som jeg har tre voksne
børn sammen med og fire børnebørn.
Jeg arbejder til daglig i Salling Grovvarer i
Breum nord for Skive.
Min fritid bruger jeg på mit landbrug på 50
ha, min familie og så er jeg inkarneret motionscyklist.

Udløbne gravsteder – pårørende efterlyses!
Vorde kirkegård
Grav nr. 111-112-113:
Grav nr. 275-276:
Grav nr. 686-687-688:
Grav nr. 81-82:

Sidst
Sidst
Sidst
Sidst

Fiskbæk kirkegård
Grav nr. Vest – x- 13 2 nr:
Grav nr. Vest – x- 124 4 nr:
Grav nr. Øst 06 – 446 2 nr:
Urnegrav nr. 25:

begravet
begravet
begravet
begravet

Sidst
Sidst
Sidst
Sidst

Marie Madsen – 1984
Ida Hejlskov – 1986
Henning Dalsgård Hansen – 2001
Petra Jørgensen – 1957

begravet
begravet
begravet
begravet

Esther Jeppesen - 2000
Henriette Jensine Kristine Rasmussen - 1986
Ingrid Christensen - 1981
Marie Winkler - 1991

Henvendelser vedrørende gravstederne til graverne:
Vorde:
Tlf. 40 40 06 62
Fiskbæk: Tlf. 23 35 34 61
Romlund: Tlf. 20 43 47 71
Ved manglende henvendelser sløjfes gravstederne
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2. søndag e. trinitatis

3. søndag e. trinitatis

OBS dato

4. søndag e. trinitatis

Søndag den 10. juni

Søndag den 17. juni

Torsdag den 21. juni

Søndag den 24. juni

6. søndag e. trinitatis

7. søndag e. trinitatis

8. søndag e. trinitatis

9. søndag e. trinitatis

Søndag den 8. juli

Søndag den 15. juli

Søndag den 22. juli

Søndag den 29. juli

August

5. søndag e. trinitatis

Søndag den 1. juli

Juli

1. søndag e. trinitatis

Kirkeåret

Søndag den 3. juni

Juni

Dato

Vorde kl. 9.00
Tårup kl. 10.30

Romlund kl. 9.00
Kvols kl. 10.30

Fiskbæk kl. 9.00
Vorde kl. 10.30

Romlund kl. 9.00
Tårup kl. 10.30

Fiskbæk kl. 9.00
Tårup kl. 10.30

Kvols kl. 9.00
Romlund kl. 10.30

Løgstruphøje kl. 14.00

Vorde kl. 10.30

Løgstrup kl. 10.00
Festteltet

Fiskbæk kl. 9.00
Tårup kl. 10.30

Tid og sted

Karen Stubkjær
Karen Stubkjær

Hverdagsgudstjeneste - Karen Stubkjær

Marianne Koch

Byfest-gudstjeneste
Karen Stubkjær

Karen Stubkjær
Karen Stubkjær

Andet

FÆLLES SOGNEKALENDER
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13. søndag e. trinitatis Fiskbæk kl. 9.00
Tårup kl. 10.30

Løgstruphøje kl. 14.00

Hverdagsgudstjeneste

Sommeraftensang

Sommeraftensang

Sommeraftensang

Tårup - 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

NB! Da vi er midt i en ansættelsesprocedure, kan vi ikke offentliggøre navnene på prædikanter til de respektive gudstjenester.
Hold jer orienteret på www.løgstrupskirker.dk eller sogn.dk

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

Søndag den 26. august

Torsdag den 23. august

12. søndag e. trinitatis Romlund kl. 9.00
Vorde kl. 10.30

Romlund kl. 19.00

Onsdag den 15. august

Søndag den 19. august

11. søndag e. trinitatis Tårup kl. 9.00
Fiskbæk kl. 10.30

Søndag den 12. august

Vorde kl. 19.00

10. søndag e. trinitatis Kvols kl. 9.00
Romlund kl. 10.30

Søndag den 5. august

Onsdag den 8. august

Fiskbæk kl. 19.00

Onsdag den 1. august

Døbte
Birk Wortmann Rosenkilde
Cornelius Vestergaard
Villads Langhoff Andersen
Ida Kjer Kukkonen
Nikoline Wendelin Gade

01.04.2018
15.04.2018
04.02.2018
02.04.2018
15.04.2018

Vorde Kirke
Vorde Kirke
Fiskbæk Kirke
Fiskbæk Kirke
Kvols Kirke

03.03.2018

Vorde Kirke

15.02.2018
16.02.2018
21.03.2018
08.02.2018
17.03.2018
04.04.2018
24.04.2018
08.03.2018
09.03.2018
20.03.2018
10.04.2018

Vorde Kirke
Vorde Kirke
Vorde Kirke
Fiskbæk Kirke
Fiskbæk Kirke
Fiskbæk Kirke
Fiskbæk Kirke
Tårup Kirke
Tårup Kirke
Tårup Kirke
Tårup Kirke

Viede
Mette & Erik
Kvisgaard Stengaard-Pedersen

Begravede og bisatte
Bente Solveig Dahl
Jytte Jensen Søndermark
Svend Ove Foulum Nielsen
Erik Præstgård Andersen
Helga Bang
Ellen Hansen
Ruth Margit Christensen
Sigrid Frandsen
Lise Valentin Johansen
Peter William Phillips
Thomas Arne Kriegbaum

HVAD GØR JEG VED…
Faderskab – oplyses via www.borger.dk inden for 14 dage efter barnets fødsel, når forældrene ikke er gift.

diget en prøvelsesattest, som er gyldig i 4. måneder fra
udstedelses datoen. Før vielsen mødes parret og præsten

Dåb – aftales i god tid med sognekontoret. Her oplyses
barnets navn, samt navn og adresse på mellem 2 og 5
faddere. Faddere skal være døbt med den kristne dåb.
Før dåben mødes familien og præsten. Sognekontoret
sender en bekræftelse på dåbsdato samt navn på præsten m.m.

Dødsfald – Skal via www.borger.dk anmeldes til begravelsesmyndigheden inden 2 døgn efter dødsfaldet.

Navngivning – sker på www.borger.dk inden barnet er
fyldt et halvt år.
Navneændring – anmeldes via www.borger.dk og koster
et administrationsgebyr på 480 kr. Ønskes en navneændring i forbindelse med vielse er den gebyrfri, så længe
der opnås navnefællesskab.På www.familiestyrelsen.dk
findes lister over godkendte drenge- og pigefornavne,
samt efternavne, der frit kan tages.
Konfirmation – Oplysninger omkring indskrivningen til
den kommende forberedelse og konfirmation tilgår forældrene via skolens forældreintra samt er at finde på www.
løgstrupskirker.dk/konfirmand
Vielse – Dato aftales med sognekontoret, hvorefter et
brev vil blive fremsendt med bekræftelse af vielsesdatoen
samt øvrige praktiske oplysninger. Man henvender sig
efterfølgende til kvindens bopælskommune og får udfær-
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Begravelse eller bisættelse – I forbindelse med dødsfald er man er altid velkommen til at kontakte præsten.
Oftest kan en bedemand, bistå med praktisk hjælp og
generel vejledning. Køb af gravsted mv. skal aftales med
graverne for de respektive kirkegårde.
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
Medlemskab af Folkekirken – sker ved dåb. Ønskes
genindtrædelse efter tidligere udmeldelse, sker dette ved
henvendelse til en præst i ens bopælssogn.
En udmeldelse – angives på almindeligt papir med fulde
navn, adresse og Cpr.nr., samt underskrift. Dette afleveres til enten den kirkebogsførende sognepræst i ens bopælssogn eller på sognekontoret.
Personlig samtale – Der er altid mulighed for at tale
med en af kirkens præster, hvis man har behov for dette.
Præsten har fuld tavshedspligt.

Sogneliv
Sommeraftensang
1. august kl. 19.00 i Fiskbæk kirke
8. august kl. 19.00 i Vorde kirke
15. august kl. 19.00 i Romlund kirke
I august måned vil vi nyde sensommeren og samles til sommeraftensang på tre onsdage. Alle
gange vil der være tekstlæsning og bøn, der kalder til stilhed og eftertanke, og vi vil naturligvis
synge nogle af vore dejlige aftensalmer.
Bagefter er der en forfriskning i våbenhuset – eller uden under åben himmel, hvis vejret tillader. Vel mødt!
Henriette Hald, organist

Gudstjeneste ved byfesten
Søndag den 10. juni kl. 10.00 i Løgstrup
I lighed med sidste år vil kirkerne, til årets byfest, holde gudstjeneste til festteltet.
Organisten rykker også ud med sit el-klaver, koret medvirker og også musiker
Niels Vincentz er med i dagens anledning, så det bliver festligt.
Vi ses i festteltet!

Menighedsrådet

Om Niels Vincentz
Saxofonist uddannet fra Det Rytmiske Musikkonservatorium i København, og nu bosiddende på Djursland. Efter endt uddannelse var han tre år i New York, hvor han studerede
privat, og bl.a. var musikalsk leder ved arrangementer for Det Danske Generalkonsulat.
Niels er mest kendt for sit internationale samarbejde med musikere fra New York, bl.a. Billy
Hart, Aaron Parks, Tom Harrell og Cameron
Brown, med hvem han har indspillet flere cd-er,
og turneret i Europa og USA. Herhjemme har
han spillet med en bred vifte af fremtrædende
jazzmusikere, af hvilke kan nævnes Hugo Rasmussen, Kresten Osgood, Caroline Henderson,
Hanne Boel, Klüvers bigband, Miriam Mandipira og mange andre.

Niels
Vincentz

Han er benyttet som solist ved gudstjenester og
andre kirkelige arrangementer.
Han elsker en god melodi, og har en forkærlighed for den danske sangskat og salmetradition.
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Korudflugt – med flammer af ild
og dog prædiken mild
Efter en meget meningsfyldt men også tung
kortur til hospice i Skive, var det tid til en ny
kortur. En tur hvor humor og formidling skulle
fylde.
»Når vi kan fire af påskens salmer og værker,
kører vi til restaurant Flammen«, sagde jeg da
vi begyndte at øve. Og aldrig er påskens repertoire da blevet lært så hurtigt og effektivt. På
restaurant Flammen var der liv i de mange tunger, og alle børnene hyggede sig og nød den gode mad.
Efter en skøn middag kørte vi til Hald Ege kirke. Her var der linet op med dukker og høns i
alle afskygninger, og så kunne alle ellers leve
sig ind i eventyret, om en fjer der bliver til fems
høns. Deltagerne blev inddraget i fortællingen
ved at skulle sige som høns mm. Vi fik alle lov
at være en flok høns, og det er jo skønt.

Korturen bød på mange
sjove øjeblikke
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Kirketeateret lægger vægt på, at forkyndelse og
underholdning ikke er modsætninger – tvært
imod kan humor i høj grad være det, der får os
til at huske, hvad vi hører. Dette gælder mindst
lige så meget for børn og unge, som det gælder
for voksne.
I lignelsen om den barmhjertige samaritaner
dramatiserede Jens Jødal og lavede samtidig
en masse fejl med at sige »Så tog den barmhjertige samaritaner sin mobiltelefon...« her skulle
alle børn så råbe NEJJJJ, når noget der ikke
eksisterede på Jesu tid blev nævnt. Og der var
ikke så lidt, som fik os til at vågne op og se og
lære hvor meget vi har i dag. Men også opleve
hvor meget både et eventyr og en lignelse kan
lære os at huske på.
Det blev en berigende tur: Ja det er ganske vist.
Henriette Hald

NAVNE & NUMRE
Vorde-Fiskbæk-Romlund Sogn

Tårup-Kvols Sogn

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

Konst. sognepræst
Jørgen Holm · Tlf. 24 94 13 61
Jorgenholm29@gmail.com

Præstesekretær Anette Bønding
Tlf. 20 29 68 93 · anebo@km.dk

Præstesekretær
Anette Bønding · Tlf. 20 29 68 93
anebo@km.dk

Organist Henriette Hald · Tlf. 20 40 00 28
Kirkesanger Poul Svendsen · Tlf. 26 53 08 47
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
Mogens Vestergaard · Tlf. 23 86 60 10
Birgit Bach Christensen · Tlf. 60 66 23 82
Kristina Nørremark · Tlf. 28 29 95 38
Poul Hoffmann Sørensen · Tlf. 26 31 07 00
Finn Jensen · Tlf. 21 27 48 43
Hans Dalsgård · Tlf. 61 46 82 07
Poul Anker Pedersen · Tlf. 86 64 28 60
Anna Jensen · Tlf. 86 64 73 41
www.løgstrupskirker.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
Tårup-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

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

Kirkeblad
Hvis man har idéer, kommentarer eller oplysninger til kirkebladet, så kontakt: Ansvarsh. Anette Bønding · Tlf. 20 29 68 93
Deadline 20. juli for næste blad, der gælder for sept.-nov.
Kirkebladet udgives af menighedsrådet og omdeles til alle
hustande i sognet. Redaktion: Menighedsrådet og sognepræsten.
Fotos: folkekirken.dk samt private.
Forsidefoto: Byfestgudstjeneste 2017.
Opsætning og tryk: Videbæk Bogtrykkeri A/S · Tlf. 97 17 11 22

Sognekontoret
Borgergade 10c · Løgstrup
Åbent tirsdag, onsdag,
torsdag 9.00-13.00
samt efter aftale.
Kontoret betjenes af præstesekretær Anette Bønding
Ferielukket uge 24
samt 27, 28 og 29
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VORDE-FISKBÆK-ROMLUND
TÅ R U P - K V O L S
EN DEL AF FOLKEKIRKEN

VORDE-FISKBÆK-ROMLUND
TÅ R Uorgelbyggere
P-KVOLS
Dygtige
EN DEL AF FOLKEKIRKEN
Kirkeværge i Tårup-Kvols, Preben Aaskov, beundrer det høje faglige niveau hos de to orgelbyggere som i marts måned flyttede og hovedrengjorde
orglet i Tårup kirke. Vi har nu fået et orgel med

på spil i Tårup kirke
masser af frisk luft og som sidegevinst et fantastisk smukt lysindfald i kirkerummet fra det frigjorte gavlvindue i tårnrummet.
Foto: Jan Vestergaard, Knudby

