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Status
Tiden går uanset, og om snart, er det et år siden de to menighedsråd for Vorde-Fiskbæk-
Romlund og Taarup-Kvols aftalte et udvidet
samarbejde med etablering af en nyt pastorat
omkring bunden af Hjarbæk Fjord.
Vorde-Fiskbæk-Romlund-Taarup-Kvols pastorat var en realitet, og ansættelse af de 1,7 præstestillinger, pastorater var tildelt, kunne gå i
gang. Jens Videbæk og Jørgen Holm er ansat,
og vi ser, hvordan ung og erfaring går hånd i
hånd og oplever virkelig, at begge præster går
til opgaven som et Team. En indstilling menighedsrådene ønsker bliver en grundpille i det
nye pastorat og som på sigt vil omfatte også de
øvrige personalegrupper. Et af vilkårene for det
nye storpastorat var, at der kun kunne ansættes én kirkebogsførende sognepræst, hvorfor
Taarup-Kvols måtte sige farvel til sin egen sognepræst, og som konsekvens er præsteboligen i
Knudby overflødig. Menighedsrådet i Taa
rupKvols er i dialog med Provstiudvalget for at finde en fremtidssikret løsning for præsteboligen,
præstegårdsjorden og ikke mindst Præstegårdsbakkerne – en sjælden naturperle ved
Hjarbæk Fjord.

Det naturlige midtpunkt for Vorde-Fiskbæk
Romlund-Taarup-Kvols pastorat er Sognegården i Løgstrup med fælles kontorfaciliteter for
præster, sognekontor, mødelokale, foredragssal
og køkken. Det er menighedsrådenes ønske at
fastholde Sognegården som et levende hus med
mange forskellige aktiviteter. Døren skal være
åben, og det kræver fast personale på sognekontoret. Vi har brug for at døren til Sognegården er åben fire dage om ugen, derfor er menighedsrådende i gang med at beskrive de nødvendige arbejdsfunktioner og ikke mindst sikre
budgetmæssig dækning for en sekretærfunktion i Sognegården. Vi håber at kunne annoncere stillingen før jul til besættelse snarest i det
nye år.
Det er nye tider for vores fem sogne. Vi bruger
mange kræfter på at afstemme og koordinere
indbyrdes, ikke for at at alt skal være ens og
nyt, men også for at sikre, at gode, traditionsrige arrangementer fastholdes og naturligt indgår
i en fælles sammenhæng. ’Præstens Juletræ –
Hellig Tre Kongersmødet’ vil også i 2019 foregå
i Taarup Forsamlingshus, og vi håber, mange
fra området vil benytte muligheden for at høre
Jørgen Holm fortælle om
sine mange oplevelser som
dansk præst i udlandet.
Ligesom døren til Sognegården skal være åben, er
døren til menighedsrådene
også altid åben, og alle er
velkommen til at kontakte
formænd eller andre fra de
to menighedsråd ved gode
eller mindre gode oplevelser, spørgsmål eller uklarheder. Vi er her for jeres
skyld og på jeres vegne.
Glædelig adventstid
Mogens og Mogens
formænd
Vorde-Fiskbæk-Romlund
og Taarup-Kvols
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Der er noget i luften, jeg ved ikke
hvad … Der er noget i luften,
som gør mig så glad
Med de ord begynder de to første vers i Vilhelm
Gregersens kendte adventssang fra 1913.
Sangen er et eksempel på, at vi bærer minder
fra vor barndoms advents- og juletid med os
hele livet. Det skyldes, at ethvert menneske
bærer et landskab og en verden i sig, som er
meget større end de grænser kroppen sætter.
Tænk blot på hvad der findes i dit sind. Hele
din barndom, kendte steder og situationer, gode begivenheder, lugte, lyde. Du bærer det med
dig og kan i ét nu være på besøg tilbage i sindets billedbog.
Du rummer også alle de mennesker, du er glad
for. At elske er jo netop at give plads for et menneske i ens indre landskab, – og jo mere man
elsker, jo mere plads får den elskede.

lige så godt oversættes: »I min Faders hus er der
rum for mange«.

Din sans for værdier ligger også i dig. Den gør,
at du i en situation – også den helt uventede kan sige: »Det her er rigtigt og godt!" eller "det
er ondt og forkert!«.

Og i missionsbefalingen, Jesu sidste ord på
jord, siger han: »Gør alle folkeslag til mine disciple«. Udtrykket: »alle folkeslag« kan på græsk
lige så vel betyde: »Alle slags folk«.

I den forstand er du altid meget større indvendig end udvendig.

Hvad siger altså han, som vi kalder Guds egen
Søn, og som der ikke var plads til i noget hus
julenat? Han siger: »I min Faders hus er der
mange rum – og rum for mange – og for alle slags
folk!«

Det sammen kan være tilfældet med huse. Der
findes nogle huse, som kendetegnes ved, at de
er større indvendig end udvendig. Når man
kommer ind i dem, åbner rummet sig, og man
kikker uvilkårligt opad. Mange har f.eks. prøvet
det, når de går igennem våbenhuset og ind i
kirken.
Men huse kan også være det modsatte. Som
husene den vinternat i Betlehem, der var forfærdeligt små indvendige. Så små, at der ikke
var plads for den hellige familie. Maria måtte
føde Guds egen Søn i en stald, Jesus blev hans
navn.
Men da han blev voksen, sagde han: »I min Faders hus er der mange rum«.
Ud fra den græske grundtekst kunne ordene

Der findes huse, som er større indvendig end
udvendig. Et menneske er også altid større indvendig end udvendig. Men ingen er større indvendig end Gud, vor Herre Jesu Kristi og vor
Fader i himmelen. Og helt tæt ved ham har også du gennem dåben fået dig
en plads.
Den glæde kan du holde jul
på, – og siden gå ind i det
nye år med!
Glædelig advent, jul og nytår.
Jørgen Tjelle Holm
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Et aldrig færdigt eller
fuldendt motiv…
I efteråret mistede Danmark den meget folkekære sanger
og sangskriver Kim Larsen. Det er svært ikke at blive en
smule nostalgisk og tænke tilbage på mindefulde øjeblikke med hans musik. Jeg husker, da jeg gik i ungdomsklub, hvor der blev sunget Susan Himmeblå rundt om
lejrbålet, og da jeg for nyligt sang med på »Vi er dem, de
andre ikke må lege med« til ishockey VM i Boxen.
Kim Larsens sange minder mig om at synge sammen i
fællesskab, og sådan tror jeg, mange har det. Derfor var
det også meget passende, at DR markerede hans bortgang med fællessang i de største danske byer med kæmpe
folkelig opbakning.
Men Kim Larsen kunne mere end at skrive ørehængende
melodier, der var gode at synge med på. Han skrev også
nogle underfundige tekster. Af dem står Papirsklip for mig
som en af de bedste. Særligt linjen »et aldrig færdigt eller
fuldendt motiv«, synes jeg rammer noget i én.
Som menneske tror jeg aldrig, vi bliver færdige med at
udvikle os og være i bevægelse. Vi får hele tiden nye inputs eller møder mennesker, som kan dreje vores tilværelse i en retning, vi ikke havde regnet med. På den måde
bliver livet et aldrig færdigt eller fuldendt motiv.
Et helt nyt input i tilværelsen har Christine og jeg også
fået som nybagte forældre til en lille pige. Vi er meget taknemmelige og har
det godt alle tre godt, selvom vi også
har erfaret, at livet som forældre til tider er hårdt arbejde.
En rigtig glædelig jul og et godt nytår til
jer alle!
Jens B. Videbæk
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Kortur til Det Grønne Museum
på Gammel Estrup
Mandag i efterårsferien på en dag, som var det
sommer, drog vi afsted med børnekoret til
Gammel Estrup. Efter at have øvet noget af det
vi skal synge til jul hjemme på gården, var alle
klar på en masse sjov og hygge.
På den gamle herregård var der kringle bagt i
en gammeldags ovn. »Nejjj, hvor var den go’«.
Rundt på herregården skulle børnene besvare
spørgsmål omkring livet på Herregården i gamle dage, og de mange fine ting derinde. En tur
rundt i haven langs voldgraven var de også på.
Selv en kirke fandt vi inde på herregården.
Sammen med det skønneste solskin var også
den bedste stemning. Det var æblernes dag, så

most blev fremstillet og vi købte en stor flaske,
og delte den liflige drik. På landbrugsmuseet
kunne man se bl.a. et køkken fra 50’erne, et
fra 60 ’erne, 70’erne og helt op til i dag. Det var
rigtig sjovt, men også lidt underligt selv at være
»kommet på museum«. Børnene synes vist det
var 100 år siden vi havde været børn.
En tur på stylter var et hit. Hjemturen sluttede
med en tur på kinesisk restaurent i Randers,
hvor børnene nød den gode og anderledes mad.
En dag der gemmes i vort sind, med taknemmelighed over det vi har i dag, men også en tanke på fordums storhed, og hvor stor forskel der
er på værdier. Vi takker for en fantastisk tur.
Henriette Hald

Børnekoret havde en
fantastisk dag på
herregården
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Julekrybber
Julekrybber er en figurativ fremstilling af de
evangeliske beretninger om Jesu fødsel i Betlehem, som vi kender dem fra Mattæus- og især
Lukasevangeliet.
Centrum er barnet i foderkrybben, samt Maria
og Josef. Foderkrybben giver naturlige associationer til en stald og der er derfor næsten altid
også en okse og et æsel, samt eventuel andre af
staldens dyr.
Til denne »grundscene« føjes så en eller flere af
følgende ting: Betlehemsstjernen. Hyrderne fra
markerne. De hellige tre konger (vismændene).
Engle, ofte med et bånd med påskriften: »Gloria
in excelsis Deo« eller på dansk: »Ære være Gud
i det høje«.
Skikken med at stille en julekrybbe frem i
hjemmet eller i kirken, er i sin oprindelse katolsk, men bliver i dag brugt af alle kirkesamfund verden over.
Ofte har fødselsscenen været i typisk sydeuropæisk stil og den situation, hvor stald og figurer mere minder om noget man kan finde i
Tyrol, end hvad man må forvente har
været virkeligheden i Betlehem, er interessant.
Jeg synes simpelthen, at det er
fascinerende at se, hvordan
en given kultur og tradition vedrørende klædedragt, byggestil, dyrehold, hud
farve etc.
præger julekrybbernes udseende.
Selv om grundscenen
er sat af de bibelske
beretninger er der
dels muligheder for
fortolkninger dels mulighed for at vise, at
»Jesus blev en af os«,
hvor vi så end lever i
verden. Julekrybben
er således et af de ste-
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der hvor man kan observere hvordan kristendommen befæster sig i det kulturelle.
Kristendommens indhold er troen på Guds ord
talt til verden gennem Jesus Kristus. Kristendommen er med andre ord universel, men det
er altid i en given kultur og tradition, at vi
forstår os selv som kristne. »Menneske
først og kristen så«, sagde Grundtvig,
og henviste til menneskelivet som
den konkrete levede dagligdag,
hvor trosliv og menneskeliv
er vævet ind i hinanden.
Julekrybben udtrykker denne virkelighed og jeg har derfor vænnet mig til at
se efter julekrybber,
når jeg er på rejse.
Jeg har efterhånden
samlet ca. 90 krybber fra hele verden.
Kom selv og se nogle
af dem udstillet i
sognegården fra den
13. december og
frem til jul.
JTH

Sekretæren takker af…
Kære kolleger, præster, menighedsråd og frivillige, samt alle jer jeg har haft kontakt med
via min gang på Sognekontoret.
Så blev det tid for mig at slutte som præstesekretær, og gå en ny vej i mit arbejdsliv som
sekretær på Hospice Limfjord.
Jeg vil se tilbage på mine fem år på Sognekontoret i Løgstrup med glæde og taknemlighed,
for selvom det i perioder har været udfordrende, så har det mest af alt været nogle hjertevarme og lærerige år, hvor der har været spændende arbejdsopgaver krydret med plads til

både dybe snakke og gode grin. Jeg har igennem årene oplevet sognene og ikke mindst mine kolleger som aktive, idérige og med mange
gode kræfter at give af. Jeg håber at det nye
Vorde-Fiskbæk-RomlundTårup-Kvols Pastorat vil finde et godt fodfæste samt
energi til at få mulighederne til at blomstre.
Tak for denne gang og tak
for blomster og gaver!
Anette Bønding

Taarup Kirke
med aftenbelysning.
Foto: Jan Vestergård,
Knudby
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4. søndag i advent

Juleaften

Juledag

2. juledag

Nytårsaftensdag

Søndag den 23. december

Mandag den 24. december

Tirsdag den 25. december

Onsdag den 26. december

Mandag den 31. december

Hellig 3 Konger

1. s. e. H3k

Søndag den 6. januar

Søndag den 13. januar

Januar

Kvols kl. 11.00 - JTH
Fiskbæk kl. 9.30 - JTH

3. søndag i advent

Søndag den 16. december

Kvols kl. 11.00 - JTH
Vorde kl. 11.00 - JBV

Romlund kl. 9.30 - JBV
Tårup kl. 11.00 - JTH
Taarup Forsamlingshus kl. 14.30

Fiskbæk kl. 16.00 - JBV

Kvols kl. 11.00 - JTH

Vorde kl. 11.00 - JBV

Vorde kl. 12.00 - JTH
Fiskbæk kl. 13.00 - JBV
Romlund kl. 14.30 - JBV
Vorde kl. 16.00 - JBV
Tårup kl. 16.00 - JTH
Kvols kl. 14.30 - JTH

Tårup kl. 11.00 - JTH
Romlund kl. 11.00 - JBV

Tårup Kirke

Fredag den 14. december

Sognegården kl. 19.00
Vorde kl. 11.00 - JBV

2. søndag i advent

Fiskbæk kl. 9.30 - JBV
Romlund kl. 11.00 - JBV
Kvols kl. 11.00 - JTH
Tårup kl. 16.30 - JTH

Tid og sted

Søndag den 9. december

1. søndag i advent

Kirkeåret

Onsdag den 5. december

Søndag den 2. december

December

Dato

Præstens juletræ

Kransekage og champagne

Julekirkekaffe
Julekirkekaffe

Julekoncert med kammermusik

Julekoncert m. Tårupkoret og børnekoret

De 9 læsninger

Andet

FÆLLES SOGNEKALENDER
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Fiskbæk kl. 9.30 - JBV
Tårup kl. 11.00 - JBV

Søndag den 20. januar

Septuagesima

Seksagesima

Søndag den 17. februar

Søndag den 24. februar

Romlund kl. 13.30 - JBV
Tårup kl. 14.30 - JTH

Sognegården kl. 19.00

Kvols kl. 9.30 - JTH
Vorde kl. 11.00 - JTH

Romlund kl. 9.30 - JBV
Tårup kl. 11.00 - JBV

Kvols kl. 9.30 - JTH
Fiskbæk kl. 11.00 - JTH

Vorde kl. 11.00 - JBV

Efterflg. fastelavnsfest i sognegården
Børnefastelavnsgudstjeneste

Workshop om fasten v. Poul A. Beck

Sangaften

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
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

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

Søndag den 3. marts

Marts

Fastelavnssøndag

Sidste s. e. H3k

Søndag den 10. februar

Onsdag den 27. februar

4. s. e. H3k

Søndag den 3. februar

Februar

Kvols kl. 9.30 - JTH
Romlund kl. 11.00 - JTH

Søndag den 27. januar

3. s. e. H3k

Løgstruphøje kl. 14.00 - JTH

Onsdag den 23.

2. s. e. H3k

Sognegården kl. 19.00

Onsdag den 16. januar

Kirkeliv
De 9 læsninger
De 9 læsninger 2. december kl. 16.30
Vi synger julen ind til de 9 læsninger i
Tårup kirke. Konfirmander kommer og
læser de 9 læsninger, og der bliver også
plads til fællessang, så vi alle kan synge
sammen.
Tårupkoret synger sammen med kirkernes børnekor julens dejligste værker,
salmer og sange.
En eftermiddag ind under jul hvor sang
ord og tone stiger mod himlen.

Nytårsgudstjeneste
31. december kl. 16.00 i Fiskbæk Kirke.
Nytårsgudstjeneste hvor vi ønsker hinanden et godt nytår med kransekage og champagne i våbenhuset bagefter.
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Kirkeliv

Fastelavnsfest
Søndag den 3. marts i Romlund
kirke og i Sognegården.
Vi vil igen i år starte denne
dejlige dag med, at vi mødes
i kirken i Romlund kl. 13.30,
barn som voksen – klædt
ud til fastelavn.
Derefter tager vi til sognegården i Løgstrup, hvor vi
slår katten af tønden
og underholdes.
Igen i år får vi besøg af en af
Nordjyllands sjoveste mænd,
nemlig tryllekunstneren
Steve Hart. Der er et godt
grin for både børn og voksne.
Vel mødt til en dejlig eftermiddag.
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Sogneliv
Sangaften i
Sognegården
Onsdag den 16. januar kl. 19.00 er der sangaften i sognegården.
Midt i vinterens knude er det dejligt at synge
sammen. Vi tager fat på de 100 nye salmer og
arbejder med at lære nogle af de nye der passer til denne tid på kirkeåret.
Der bliver også plads til masser af fællessang
og ønskehatten vil gå rundt. Vel mødt.
Og efter vinter kommer vår ....

Kammermusikkoncert i
Taarup Kirke

Julekoncert i
Sognegården
Onsdag den 5. Dec. Kl. 19.00 er der julekoncert i sognegården.
Glæd jer til en rigtig festlig julekoncet som
udføres af Tårup koret og kirkernes børnekor. Julens toner når de er bedst. Der bliver også fællessang, så vi i fællesskab kan
synge julen ind.
Der er fri entre og kaffe og æbleskiver.
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Foreningen Kammermusik ved Hjarbæk
Fjord har igen i år haft kontakt med musikere fra festivalen, og vi er glade for at kunne afholde en julekoncert i Taarup Kirke
fredag d. 14. december.
Endeligt klokkeslæt og det musiske indhold af koncerten vil fremgå af foreningens
hjemmeside www.kammermusikvedfjorden.com og opslag på facebook.

Sogneliv

Præstens juletræ
Traditionen tro indbyder menighedsrådet alle
til foredrag, kaffe og hyggeligt samvær søndag d. 6. januar
kl. 14.30 i Taarup Forsamlingshus. På gensyn!
Taarup-Kvols Menighedsråd

Workshop om fasten
Onsdag d. 27. februar kl. 19.00 kommer Poul A. Beck til Løgstrup sognegård og holder en
meditativ workshop om fasten.
I 2017 udkom hans lille fastebog Frihed og Fred.
Bogen rummer en meditativ vandring i fasten.
• 40 små stykker med inspiration og refleksion.
• En til hver dag fra askeonsdag til påskedag.
•L
 æseren møder en bred vifte af billeder, bibel- og billedmeditationer, små underfundige, fortællinger samt
inspirerende citater.
• Den rummer tillige en enkel guide til en daglig praksis.
Med udgangspunkt i bogen holder Poul en åben workshop om fasten i dag. Emner fra bogen præsenteres i en
festlig og visuel form. Under workshoppen er der plads
til inddragelse, drøftelser og dialog.
Alle er velkommen til et spændende arrangement.
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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.
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.
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. måneder fra udstedelses datoen. Før
vielsen mødes parret og præsten
Dødsfald - skal via Borger.dk anmeldes til begravelsesmyndigheden inden 2 døgn efter dødsfaldet.
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.

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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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

Sognekontoret
Borgergade 10c · Løgstrup
Tlf. 20 29 68 93 · vorde.sogn@km.dk

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

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

Tårup-Kvols Sogn
Kirketjener Torben Laier · Tlf. 24 63 76 53

Kirkebladet
Hvis man har idéer, kommentarer eller
oplysninger til kirkebladet, så kontakt:
Ansvarshavende Jens B. Videbæk
Tlf. 23 99 88 31
Deadline 18. januar for næste blad, der
gælder for marts - maj 2019.
Kirkebladet udgives af menighedsrådet og
omdeles til alle hustande i sognet.
Redaktion:
Menighedsrådet og sognepræsterne.
Fotos: folkekirken.dk samt private.
Opsætning og tryk:
Videbæk Bogtrykkeri A/S Tlf. 97 17 11 22

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
Kim Buus · Tlf. 86 64 26 37
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Kan du hjælpe hyrderne
med at finde vej til det
lille Jesusbarn?

Barnet i krybben
Hyrderne gik ind til Betlehem for at se Jesusbarnet, som hyrderne havde fortalt
dem om.
De mødte mange dyr på deres vej.
Da de så Maria og Josef med barnet, fortalte de, hvad englen havde sagt til dem
om Jesus.
De knælte ned og tilbad barnet. Bagefter
gik de hjem til deres fåreflok, som lå og
ventede på dem.

