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Så blev det hverdag og
vore nye præster er i fuld
gang med at planlægge det
kommende kvartal
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Fra Århus til Løgstrup –
Præsentation af den nye sognepræst
Præsteboligen på Lærkebakken er
for tiden fyldt helt op af flyttekasser, og det kan være svært at danne sig et overblik over, om vi nu
har fået det hele med. Heldigvis er
kaffemaskinen som noget af det
første dukket frem i flytterodet, så
indtil videre klarer vi den.

Vi er utrolig taknemmelig over alle de imødekommende folk, vi møder på vores vej. Vi glæder os til at
lære jer endnu bedre at kende,
om vi så i mødes i kirken, lokalbrugsen, sportshallen eller et helt
fjerde sted.

Hvad præstearbejdet angår så er
For både min kæreste Christine
jeg kommet godt i gang henover
og jeg betyder rejsen til Løgstrup
sommerferien. Der er stadig mestarten på et helt nyt kapitel i voget nyt at lære. Heldigvis er jeg
Sognepræst Jens
res liv. De seneste 10 år har vi beomgivet af nogle meget rare anBirkedal Videbæk
fundet os i studiebyen Århus. Det
satte og frivillige, hvor det fælles
har været gode oplevelsesrige år, men nu glæmotto lyder: »Man kan altid spørge om hjælp,
der vi os begge til at bygge noget nyt op samhvis man ikke ved, hvad man skal gøre«. Det er
men i Løgstrup og omegn. Til oktober kommer
dejligt! Jeg glæder mig til det fremtidige samardet første lille nye medlem af familien til verbejde og til at komme i gang med de kirkelige
den. På den måde sker der meget nyt for os, og
aktiviteter, når sommerferien er forbi.
indimellem kræver det også en ekstra vejrtrækJens Birkedal Videbæk
ninger for at kunne følge med.

Det nye præstepar
er flyttet ind på
Lærkebakken
i Løgstrup

2

Lad de små børn komme til mig!
Det er blevet hævdet, at et af de steder hvor det
tydeligst ses, hvad vi mennesker forstår ved et
sandt menneskeliv, er i vort forhold til barnet.
Tag f.eks. en forfatter, der skriver bøger for
voksne. Det er helt accepteret at vedkommende
skriver om livet på alle mulige måder. Forfatterens ærinde er måske netop, at fjerne enhver
tillid til en fremtid hos sine
læsere, fordi forfatteren ikke
selv mener at livet er værd at
leve.
Men på den måde kan man
ikke skrive for børn. Der er
ingen forfatter, der tør lade
en børnebogs budskab være
håbløshed. Trængsler og
modgang skal en børnebogs
hovedpersonen
eventuelt
igennem og skrammer får
vedkommende måske også,
men til sidst slipper han eller hun altid igennem trængslerne. Hvorfor? Fordi ingen tør tage
livsmodet fra et barn!
Der er et ønske, der holder igen på den voksne.
Og man kan spekulere over, om ikke dette
egentlig betyder, at tilværelsen er mere overbevisende og sand for os i barnets håb og forventning?
Jesus siger det på denne måde. »Den, der forarger én af disse mine mindste troende, ham var
det bedre, om en stor møllesten var hængt om
hans hals, og han var sænket i havet på det dybeste sted.«
Ved samme lejlighed besvarer Jesus disciplenes spørgsmål om, hvem der er den største
iblandt dem, ved at trække et lille barn ind i
deres midte og sige: »Den der bliver som barnet
her, er den største iblandt jer.«
Eller han siger: »Lad de små børn komme til
mig; dem må I ikke hindre; thi Guds rige hører
sådanne til. Sandelig siger jeg jer: den, der ikke

tager imod Guds rige ligesom et lille barn, kommer slet ikke ind i det.«
Når Jesus fremhæver barnet, er det ikke dets
moral, han tænker på. Børn er ikke dydsmønstre. Det ved enhver, der selv har haft børn.
Nej, det må være den holdning, der konstituerer barnets tilværelse: håbet, tilliden, forventningen, dette at modtage livet
som en gave.
»Uden I bliver som børn, kommer I ikke ind i Gud Rige!«
Derfor bærer vi vores børn
frem for Gud, når de er så
små, at de kun kan én ting,
nemlig at ligge på arm og tage
imod dåbens sakramente.
I den forstand, er børnene vi
bærer til dåben, udtryk for
vores håb.
Og det er klare ord, der lyder imod os i kirken.
Ikke tvetydige og vaklende, men tillidsvækkende og glædelige indbydes der til at komme og
tage imod Guds nåde og barmhjertighed som
en gave!
Eller sagt med dåbens ord: »Lad de små børn
komme til mig, det må I ikke hindre dem i, for
Guds rige er deres«.
Jørgen T. Holm

Og de bar nogle små børn til Jesus, for at
han skulle røre ved dem; disciplene truede
ad dem, men da Jesus så det, blev han
vred og sagde til dem: »Lad de små børn
komme til mig, det må I ikke hindre dem i,
for Guds rige er deres. Sandelig siger jeg
jer: Den, der ikke modtager Guds rige ligesom et lille barn, kommer slet ikke ind i
det.« Og han tog dem i favn og lagde hænderne på dem og velsignede dem. Mk.
10,13-16
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Konfirmandbønner anno 2018
Noget af det, der ligger mig meget på sinde, det
er at hjælpe konfirmanderne med at få et sprog
– i forhold til alt det, de tror og håber. Hjælpe
dem i gang med at udtrykke både deres tak og
deres bøn til Gud. Mange har sådan et sprog i
forvejen. Andre har glæde af at høre fra mig:
»sådan her kunne det f.eks. lyde …«
Da jeg var sammen med konfirmanderne på
deres sidste øve-eftermiddag i kirken, bad jeg
dem skrive en bøn til konfirmationsdagen.
Hvad kunne I tænke jer at sige tak for på jeres
konfirmationsdag – eller bede om/for?

ner kan være forkerte. Det er jo netop gaven: at
vi må sige og tænke præcis, som vi gør. Vi får
ikke altid, hvad vi ber om. Men vi bliver altid
hørt og taget i hånden på det sted, hvor vi befinder os. Det er jeg ganske sikker på. Ja, det
har vi Jesu ord for.
Her er nogle eksempler på, hvad konfirmanderne sagde tak for og bad om på deres konfirmationsdag, foråret 2018. Jeg har intet rettet. Kun
sat lidt kommaer!
Tak til konfirmanderne og alle deres kære for
nogle dejlige konfirmationsdage

Det kom der mange fine bønner ud af. Ja, alle
bønner var lige, som de skulle være. Ingen bøn-

Karen Stubkjær

Kære Gud.

Tak Gud, fordi jeg bliver fejret i dag.

Jeg vil gerne takke dig for, at du altid er
her, når man har brug for det. Også i en
svær tid.

Tak fordi jeg og mine nærmeste er sunde
og raske.
Tak for hver dag du giver mig lov til at leve.

Jeg vil gerne takke dig for, at vi lever i et
land uden krig og ødelæggelse.
Og så vil jeg bede for, at alle os konfirmander får en god dag med kærlighed og glade
mennesker omkring sig.
Jeg vil bede for, at jeg får en dag uden drama, og folk bare vil fejre mig, så jeg kan få
en dag, jeg aldrig vil glemme.

Kære Gud.
Jeg vil gerne sige tak for at bo i et trygt
land.
Tak for at gå på en skole, hvor alle kan
respektere hinanden.
Tak at bo i en god by, hvor vi kan gå trygt
rundt.
Jeg vil gerne be om at få en god dag med
godt vejr. Alle skal have en god dag og have det sjovt.

Tak Gud for, at jeg er her i kirken i dag, og
jeg glæder mig meget bagefter til min fest.
Jeg vil gerne be for dem, der ikke har råd
til at holde konfirmation.
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Kære Gud.
Jeg takker dig for, at du altid har hånden
over os alle og aldrig glemmer en.
Jeg takker dig for, at jeg og alle de andre
har æren af at stå her i dag sammen med
vores nærmeste.
Jeg ber for, at alle dem, der ikke har chancen for alt det, vi har, får det en dag.
Tak for alt.

Tak Gud for at vi kan bo i sådan et fredeligt land.
Jeg vil gerne be for, at verden bliver et mere
fredeligt sted.

Kære Gud.
Jeg vil gerne takke for at være rask og have et godt liv med en god familie.
Jeg beder for de syge og de, der ikke kan
komme til ens barns/barnebarns konfirmation.

Kære Gud.
Tak for dagen i dag, og at du holder med
mig.
Tak for, at jeg har en god familie.

Kære Gud.

Jeg beder dig lade det blive en dag, jeg vil
kunne huske.

Tak for alle de løfter, du har givet dit folk
gennem tiden og tak for det løfte, som jeg
nu får æren af at høre igen.

Jeg beder for alle de syge, lige meget om
jeg kender dem eller ej.

Jeg beder for alle andre konfirmander og pårørende om at have en go dag og et godt liv.

Konfirmandindskrivning
Torsdag den 6. september kl. 17-18.30 er der
konfirmandindskrivning i Sognegården.
Sognepræsterne Jens B. Videbæk og Jørgen T. Holm
vil fortælle lidt om, hvad det vil sige at gå til konfirmandforberedelse, hvad der er af forventninger til
konfirmanderne samt andre praktiske oplysninger.
Sognekontoret holder ligeledes åbent for aflevering
af indskrivningsblanket.
Det vil være muligt at vælge konfirmation på følgende datoer:
• Vorde:

26. maj 2019

• Fiskbæk: 	  2. juni 2019
• Romlund: 30. maj 2019
• Tårup:

26. maj 2019

• Kvols:

26. maj 2019
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Hvad gør jeg ved ...
Faderskab - oplyses via www.borger.dk indenfor 14 dage efter barnets fødsel, når forældrene ikke er gift.

der 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 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
udfærdiget en prøvelsesattest, som er gyldig i 4. måne-

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
Medlemsskab 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.

Sorggruppe i Folkekirken
Når man har mistet en nær pårørende, så kan det være en støtte at tale med mennesker, som
har oplevet det samme som en selv. Det kan man gøre i en sorggruppe.
Sorggrupper i folkekirken er ikke et terapi- eller behandlingstilbud, men en mulighed for at
finde støtte i den svære tid, som følger efter tabet af en nærtstående slægtning eller ven. Lederen af sorggruppen kan være en præst eller en frivillig ved kirken.
En sorggruppe forsøger ikke at fjerne den efterladtes sorg eller at presse vedkommende til at
’komme videre’. Men fællesskabet med andre, der har mistet, kan hjælpe med at bære sorgen
og den forandrede hverdag
Rammer og varighed
Det er for det meste gratis at deltage i en sorggruppe i folkekirken. Rammerne kan variere
lidt, men grupperne består typisk at 5-10 personer, som mødes ca. to gange om måneden.
Forløbene varer mellem 6 og 12 måneder. Oplysninger om sorggrupper i Viborg Stift fås på:
www.sorggrupperikirken.dk/find-en-lokal-sorggruppe eller ved at kontakte kontaktperson
Karen-Ingeborg Jacobsen, tlf. 97 42 29 49 mail: kija@km.dk
Tal med præsten
Måske kan det virke overvældende at tale med flere mennesker om din sorg. Husk derfor, at
du altid kan opsøge præsten og bede om en samtale om din sorg
Kilde: Folkekirken.dk
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VÆGGEN
Gå ind i en kirke
en gammel en

Skrevet af
Kjersti Kambestad, 2018.
Oversat ved Liv Marit
Tjelle Holm.

Find dig et sted inde ved væggen
Luk øjnene og læg hånden på vægfladen
Mærk varmen i den kolde sten
Denne væg har stået oprejst når verden
Er raset sammen for menneskene
Givet læ i farefulde tider
Den har været væg rundt blomsterklædte
kister og hoppende glade børnekor
Konfirmander har lænet sig mod væggen, kigget op i loftet, og sendt
tanker opover mod tagbjælkerne som ikke kunne siges højt, selv
ikke til ens bedste ven
Bedstemødre har båret gudbørn til døbefonten, rettet på hue og
bånd, medens stolthed og håb har varmet hjertet
Mærk på stenvæggen
Mærk på det væggen har kendt
Mærk murerens hånd med mørtlen da stenen kyndigt
blev lagt på sin rette plads
Mærk suset fra bispekåben da biskoppen højtidelig gik rundt
i rummet og indviede kirken
Mærk ordets faste, førende form, der det har berørt væggen tusind
gange
Mærk sangen
Åbn øjnene igen og mærk
Er du den samme?
Eller har du fået lidt af væggen med dig videre
Ligesom den har af dig?

Stemningsbillede fra en dejlig 4. maj
aften, hvor Henning og Mogens Vestergaard fortalte historier fra krigens tid.
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17. søndag e. trinitatis Fiskbæk kl. 11.00 - JBV

18. søndag e. trinitatis Tårup kl. 9.30 - JTH
Romlund kl. 11.00 - JTH

18. søndag e. trinitatis Sognegården kl. 12.30

Søndag den 23. september

Søndag den 30. september

Søndag den 30. september

Søndag den 4. november

Vorde kl. 15.00 - JTH
Fiskbæk kl. 16.30 - JTH
Romlund kl. 19.00 - JBV
Kvols kl. 17.00 - JBV

22. søndag e. trinitatis Vorde kl. 9.30 - JTH
Kvols kl. 11.00 - JTH

Søndag den 28. oktober

Allehelgen

21. søndag e. trinitatis Romlund kl. 11.00 - JBV

Søndag den 21. oktober

November

20. søndag e. trinitatis Tårup kl. 9.30 - JBV
Fiskbæk kl. 11.00 - JBV

Sognegården kl. 19.00

19. søndag e. trinitatis Vorde kl. 9.30 - JBV
Kvols kl. 11.00 - JTH

Søndag den 14. oktober

Mandag den 8. oktober

Søndag den 7. oktober

Onsdag den 3. oktober

Sognegården kl. 19.30

16. søndag e. trinitatis Vorde kl. 9.30 - JBV
Kvols kl. 11.00 - JTH

Søndag den 16. september

Oktober

15. søndag e. trinitatis Romlund kl. 9.30 - JBV
Tårup kl. 11.00 - JTH

Søndag den 9. september

Tid og sted

14. søndag e. trinitatis Kvols kl. 9.30 - JBV
Vorde kl. 11.00 - JBV

Kirkeåret

Søndag den 2. september

September

Dato

Violinsolist medvirker
Violinsolist medvirker
Violinsolist medvirker

Sangaften

Historien om Cliff Richard

Høstfest - husk tilmelding!

Høstgudstj. Spillemandstrio medvirker
Høstgudstj. Susanne Klausen medvirker

Høstgudstjeneste, børnekoret medvirker

Høstgudstjeneste, børnekoret medvirker
Høstgudstjeneste

Andet

FÆLLES SOGNEKALENDER
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Fiskbæk kl. 9.30
Romlund kl. 11.00
Kvols kl. 11.00
Tårup kl. 16.30
De 9 læsninger

Provstibandet medvirker
Koncert med Trio Amore

Sangaften

Børnegudstjeneste
Minikonfirmander medvirker

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

JBV = Jens Birkedal Videbæk · JTH = Jørgen Tjelle Holm

Ved redaktionens deadline var aftalen vedr. gudstjenester på Løgstruphøje
ikke faldet helt på plads.
I stedet vil dato og tid for de kommende gudstjenester blive offentliggjort
på hjemmesiden, samt ved opslag i Sognegården og på Løgstruphøje.

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

Søndag den 2. december

1. søndag i advent

Sidste s. i kirkeåret

Søndag den 25. november

December

25. søndag e. trinitatis Romlund kl. 9.30 - JBV

Søndag den 18. november
Tårup kl. 9.30 - JTH
Vorde kl. 11.00 - JTH

24. søndag e. trinitatis Kvols kl. 9.30 - JBV
Fiskbæk kl. 11.00 - JBV
Tårup kl. 14.00

Sognegården kl. 19.00

Onsdag den 7. november

Søndag den 11. november

Vorde kl. 14.30 - JBV

Onsdag den 7. november

Kirkeliv
Allehelgens
gudstjenester
Søndag den 4. november
Vi holder gudstjeneste i 4 af pastoratets kirker, hvor vi i sang, bøn, ord og lys vil mindes
de mennesker vi har mistet i løbet af året.
Vores organist bliver i Vorde, Fiskbæk og
Romlund kirker ledsaget af violinsolist David Morgan Thomas, der både spiller solo
og sammen med orglet.
•
•
•
•

Høstgudstjenester

Vorde kl. 15.00
Fiskbæk kl. 16.30
Romlund kl. 19.00
Kvols kl. 17.00
David Morgan
Thomas

I år der høstgudstjenester på flg. datoer:
16. september
•V
 orde kirke kl. 9.30 –
børnekoret medvirker.
•K
 vols kirke kl. 11.00 –
efterfølgende er der kirkekaffe.
23. september
•F
 iskbæk kirke kl. 11.00 –
børnekoret medvirker.
30. september
•T
 årup kirke kl. 9.30 –
spillemandstrio medvirker.
•R
 omlund kirke kl. 11.00 –
Susanne Klausen og medvirker på
tværfløjte.
Både spillemands trioen samt Susanne
Klausen medvirker også ved den efterfølgende høstfest i Sognegården.
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Børnegudstjeneste
For børn, forældre, bedsteforældre og alle
der har lyst til at opleve en gudstjeneste
hvor det himmelske er helt nede på jorden.
Minikonfirmanderne medvirker og gør
denne gudstjeneste til noget helt særligt
Børnegudstjenesten foregår onsdag den
7. November kl. 14.30 i Vorde kirke.

Kirkeliv
Provstiband i Fiskbæk kirke
Provstibandet Trio Solis kommer til Fiskbæk Kirke og medvirker ved
gudstjenesten søndag den 11/11 kl. 11.00.
Trioen blev dannet for fire år siden som et bud på en anderledes vinkel på den traditionelle
kirkemusik og har siden medvirket ved mange gudstjenester og andre kirkelige arrangementer
i Viborg og omegn. Trioens kendetegn er det let jazzede og de gode melodier, hvor fløjtens lyse
klang tager sig af melodien, mens klaver og bas står for det rytmiske og de krydrede akkorder.
Trio Solis består af Lone Brix Hessellund på klaver, Jesper Carlsen på kontrabas og Susanne
Klausen på fløjte.

Koncert i Tårup kirke
»Bønner og Bachværk« – Kaffe, kage og klassisk musik
Man kan næsten dufte kaffen, når Trio Amore søndag den 11. november kl. 14.00 præsenterer »Bønner og Bachværk«.
Med udgangspunkt i J. S. Bachs Kaffekantate, tager Trio Amore publikum med på en musikalsk rundrejse, der også byder på uddrag fra Bachs festlige bryllupskantate, foruden smukke
velkendte arier som Ave Maria og mange andre perler!
Programmet veksler mellem liflig musik og lystige historier om kaffe, komponister og klassisk
musik.
Koncerten varer en time og
bagefter er der kaffe og kage.
Velkommen!
Trio Amore består af Margrethe Smedegaard, sopran, Susanne Klausen, tværfløjte, og
Rita Rozkó, orgel og klaver.

Trio Amore
byder på
Bach og
kaffe.

De er alle tre konservatorieuddannede musikere fra
henholdsvis Esbjerg og Nordjysk Musikkonservatorium,
og har spillet sammen i en
årrække.
Koncerten er sponsoreret
af Klassisk Viborg.
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Sogneliv
Karsten
Holm

Høstfest
Søndag den 30. september afrunder vi
høstgudstjenesterne med høstfest i Sognegården. Til høstfesten vil der være musik
ved b.la. Susanne Klausen samt en spillemandstrio.
Høstfesten er for alle og det koster 50,- kr.
at deltage, pengene betales på dagen. Der
er tilmelding til Kirsten Gaardsdal på 91
52 20 53 senest den 23. september.

Sangaftner i
Sognegården
Æbler lyser rødt på træernes grene. Vi
modtager oktobers offergave og høster videre af den danske sangskat.

Historien om
Cliff Richard
Kan I høre onsdag den 3. oktober
i Sognegården kl. 19.30.
Karsten Holm vil fortælle historien om
manden, synge nogle af sangene, kort sagt
tegne et portræt af manden.

Kom og syng med mandag
den 8. oktober kl. 19.00 og
vælg de bedste sensommer-,
høst-, efterårssange og salmer.

Der vil mest blive fokuseret
på de tidlige sange som bl.a.:

Ja mørk er november men den er også
en port til december. Allehelgen tid er det
nu. Vi tænder lys og mindes. Kom og lyt til
smuk musik onsdag den 7. november kl.
19.00 og vælg dine yndlingssange og -salmer her hvor skyerne gråner men lyset
skinner i mørket.

•
•
•
•

Til sangaftnerne skal vi også
lære nye salmer der passer
til årstiden – salmerne er
fra bogen 100 nye salmer.

Der vil være en vekselvirkning mellem fo
redrag og de fantastiske sange.
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Omkring Jeppe Aakjær kommer vi bestemt også »når stort
og småt det væves ind i bondens alvorstanke«.

Move it
I love you
Living doll
Og mange flere…

Sogneliv
Opstart af voksenkor
Lad det klinge sødt i sky… Mens vi øver godt og grundigt og har det sjovt og rart sammen arbejder vi sammen frem mod:
• De 9 læsninger i Tårup kirke søndag den 2. Dec kl. 16.30
• Julekoncerten i Løgstrup sognegård den 5. Dec. Kl. 19.00
Alle er velkommen og en stor del af repertoiret er på dansk og det bliver aldrig sværere end
alle kan være med.
Vi mødes og øver mandage kl. 19.00-21.30 i
Tårup Forsamlingshus,
Knudby på flg. datoer:
• 23. og 29. oktober
•5
 . 12. 19. og 26.
november
• 3. december
Disse mandage møder
du en eller flere af os
fuld af energi og sangglæde. Vel mødt!
Anne Mette, Helle
og Henriette

Har du lyst at synge i voksenkor,
så er chancen der nu.

Mangler du vores offentliggørelse af døbte,
viede og begravede/bisatte i kirkebladet?
Så må vi desværre skuffe, for tro er en personfølsom oplysning, og derfor skal man passe ekstra godt på den. Dvs. at vi ikke længere pga. den nye persondata forordning, må offentliggøre
navne i kirkebladet uden samtykke – og alle disse samtykker har vi desværre ikke kunnet
indhente til dette nummer.
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For børn
Babysalmesang

De små synger

3 lørdage i efteråret hvor vi skal synge de
dejligste og mest kendte salmer – vi skal
lege med hånddukker og instrumenter –
vi skal danse - vi skal lytte til fløjtemusik
– vi skal puste sæbebobler og meget meget mere!

De små synger er for børn i alderen 0-3
år. Arrangementet henvender sig til forældre, bedsteforældre, dagplejemødre og
andre, der gerne vil deltage i et dejligt musikalsk samvær mellem barn og voksen.
Der synges, danses, leges og spilles nye og
gamle børnesange, yndlingssange og fagtesange - og der synges og musiceres med
små rekvisitter.

Der kræves ingen forudsætninger for at
deltage andet end lysten til at synge med
sit barn. Barnet skal være min. to måneder gammelt, ved starten af forløbet.
Babysalmesang varer 30-45 min. med lidt
efterfølgende hygge hvis man har tid og lyst.
Undervisningen varetages af Susanne Klausen – konservatorieuddannet fløjtenist.
Babysalmesang er gratis og afholdes i sideskibet i Tårup kirke på flg. datoer:
8 september, 29. september og 20. oktober. alle gange kl. 10.00
Der er ingen tilmelding. Bare mød op og
vær med den eller de gange I kan. Yderligere oplysninger kan fås ved henvendelse
til Susanne Klausen på tlf. 22 88 89 13

14

De små synger holdes i Sognegården
torsdag den 22. november kl. 9.30.
Der er ingen tilmelding og arrangementet
er gratis. – Alle er velkommen!
Efter arrangementet serveres der boller,
frugt, te og kaffe.

NAVNE & NUMRE
Vorde-Fiskbæk-RomlundTårup-Kvols Pastorat

Vorde-Fiskbæk-Romlund Sogn

Sognepræst Kbf.
Jens Birkedal Videbæk
Tlf. 23 99 88 31 · jbv@km.dk

Kirkesanger Poul Svendsen · Tlf. 26 53 08 47

Sognepræst
Jørgen Tjelle Holm
Tlf. 24 94 13 61 · jho@km.dk
Præstesekretær
Anette Bønding
Tlf. 20 29 68 93 · anebo@km.dk

Sognekontoret
Borgergade 10c · Løgstrup
Åbent tirsdag, onsdag, torsdag 9.00-13.00
samt efter aftale. Kontoret betjenes af
præstesekretær Anette Bønding.

Organist Henriette Hald · Tlf. 20 40 00 28

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

Løgstrup Sognegård
Borgergade 10c · 8831 Løgstrup ·
Vicevært: Morten Olesen · Tlf. 40 81 31 06

Tårup-Kvols Sogn

Koordinator/udlån:
Kirsten Gaardsdal · Tlf. 91 52 20 53

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

Kirkebladet
Hvis man har idéer, kommentarer eller
oplysninger til kirkebladet, så kontakt:
Ansvarsh. Anette Bønding · Tlf. 20 29 68 93
Deadline 19. oktober for næste blad, der
gælder for december 2018 - februar 2019.
Kirkebladet udgives af menighedsrådet og
omdeles til alle hustande i sognet.

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

Fotos: folkekirken.dk samt private.

Taarup Borgerforening
Formand: Birthe Phillips · Tlf. 25 14 50 97
Næstfmd.: Eva Wanzenried · Tlf. 30 29 88 31
www.taarupsogn.dk

Opsætning og tryk: Videbæk Bogtrykkeri A/S
Tlf. 97 17 11 22

Kvols Foredragsforening
Karen Goul Nielsen · Tlf. 86 64 25 38

Redaktion:
Menighedsrådet og sognepræsten.
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EN DEL AF FOLKEKIRKEN

VORDE-FISKBÆK-ROMLUND
TÅ R U P - K V OiL Sognegården
S
Børnefestival
EN DEL AF FOLKEKIRKEN
Billeder fra den traditionelle børnefestival i Sognegården, hvor vi havde besøg af Tante Andante
der på festlig vis fortalte om bl.a. påske og pinse

på hendes egen livlige måde. Der var igen i år
også aktiviteter af forskellig art, for børnene i
Sognegården.

