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»Gå med...«
I dagene omkring Kristi Himmelfart er der vir
kelig fart over feltet med aktiviteter i sognene.
Først og fremmest afholdes den traditionsrige
friluftsgudstjeneste i præstegårdshaven i Knud
by på Kristi Himmelfartsdag med udsigten over
fjorden. Det er som om, at der opstår noget
særligt når gudstjenesten flyttes ud under åben
himmel, hvor tonerne fra musikken blander sig
med blæsten i trætoppen.
Noget særligt opstår der også til årets konfir
mationer, når de smukke unge mennesker ta
ger et stort skridt ind i de voksnes rækker. For
håbentlig har de fået en god ballast med sig i
rygsækken, som de kan bruge, når de begiver
sig ud på deres vandring gennem livet. En be
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vidsthed om at der altid er én, som går med
dem på vejen lige meget, hvilke livssituationer
de havner i.
Og med afsæt i billedet med at vandre, så er vi
havnet ved den tredje store begivenhed i Kristi
Himmelfartsdagene, nemlig De Himmelske Da
ge på Heden. Årets tema hedder »Gå med…«
Om temaet, der er hentet fra 2. Mosebog kapitel
33 vers 14, skrives der:
»Gå med…« indeholder både en kaldelse, en sendelse, kan være en forbandelse men også en velsignelse. Vi går med hinanden, går med Gud,
Gud går med os, vi går vores vej eller vi går med
fred.
Himmelske Dage 2019 har Herning som vært
og er den største kirkelige event i Danmark. Det
er et folkeligt mødested og en festival, hvor
gudstjenester, koncerter debatmøder og byvan
dringer blandes i en smeltedigel af kirke, sam
fund og kultur. 				
Der er store oplevelser at hente i Kristi Himmel
fart, hvis du er klar til at »gå med…«
Jens Birkedal Videbæk

Når forårssolen bryder igennem!
I skrivende stund trækker det ud med den vin
ter, vi ellers ikke har set meget af. Men man ved
dog, at dagene er talte for den smule frost, der
dækker havens græs udenfor vinduerne med et
tyndt islag.
Snart vil solen bryde igennem og foråret være
hos os. Blomster og blade springer ud. Dyrene
melder deres nærvær og naturen får farve. Når
forårssolen sådan bryder igennem, kan man så
pludselig også se, at de vinduer man har gået
og kikket ud af hele vinteren, er grundigt snav
sede.
I de tusmørkegrå vinterdage kunne man overse
det, men forårssolens stråler afslører alt skid
tet. Så er der ingen vej udenom; man må have
fat i spand, klud og sæbevand. Eller man be
stiller en vinduespudser
Når vinduerne derefter igen er blevet glasklare,
vælter lys og farver og varme ind i huset, og
man kniber øjnene sammen og undrer sig over,

at man så længe kunne finde sig i et tykt lag
snavs mellem sig selv og alt det derude.
Jeg tager det som et billede på tilværelsen.
Det er så let at lade den gro til og blive dækket af
et uigennemsigtigt lag: egoisme, fornærmethed,
modløshed, ligegyldighed – lag på lag – alt sam
men medvirker det til at sløre virkeligheden og
gøre den mindre, end den er. Indtil der en dag
bryder noget igennem for at fortælle os, at vort liv
er langt lysere og varmere og rigere, end vi troede.
Kan vi kalde det et påskeevangelium? – bud
skabet om, at dødens magt er brudt.
Eller et pinseevangelium? – fortællingen om, at
Gud ånder liv i det modløse og viljesløse og åb
ner det tillukkede, så det bliver nyt.
Det kommer til os udefra, bryder igennem
– lag på lag – og insisterer på at blive taget imod
og troet. Ligesom ... ja, ligesom forårssolen, der
simpelthen vil igennem de snavsede vinduer.
Glædeligt forår!



Jørgen Tjelle Holm
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Nekrolog:
Pastor emeritus Laust Kristensen
Lørdag den 5. januar
2019 blev pastor eme
ritus Laust Kristensen
begravet fra Skjold
bjerg kirke ved Vor
basse.
Laust Kristensten blev
født i 1925 i Skjold
bjerg sogn og begravet
93 år gammel i samme
kirke, som han mere
end 80 år tidligere var blevet konfirmeret i.
Laust Kristensen eller blot Laust, som han oftest
blev omtalt, var sognepræst i Taarup Kvols sog
ne fra 1975 til 1995, hvor han faldt for den offi
cielle aldersgrænse som fastansat sognepræst.
Laust måtte stoppe efter ministeriel beslutning.
En afgørelse som på ingen måder var hans øn
ske. Laust Kristensen var stadig fuld af virke
lyst og energi i 1995 – ja, virkelyst og energi var
et kendetegn for Laust gennem alle hans år i
Knudby og senere Vestervang, som også kom
med i hans funktionsbeskrivelse.
Laust var meget afholdt i sognet. Han kendte
alle, kom i alle kroge og hjørner i sognet og op
byggede gennem de mange år i Knudby en stor
og detaljeret viden om lokale famileforhold.
Laust var nysgerrig af natur på mange af livets
forhold og var forfatter til flere skrifter om kirke
lige spørgsmål, men især hans store lokalhisto
riske interesse og viden vil blive husket i sognet.
Laust Kristensen var samler i flere opfattelser.
Han indsamlede og arkiverede stort og småt
materiale om sig selv og sin familie, kirkernes
og sognets historie, familieforhold på og imellem
egnens gårde, alt sammen organiseret på sin
egen systematiske måde. Det er dejligt at vide,
at familien har taget vare på det righoldige ar
kiv, som måske også en dag bliver tilgængeligt.
Laust samlede også på teknisk udstyr, med nu
tidens sprogbrug IT og gadgets. Han havde tek
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nisk snilde og var ikke sen til at bygge ekstra
komponeter på sin PC, eller hvis der var behov
udskifte nødvendige reservedele i sin bil.
Ikke mindst samlede Laust mennesker, og man
ge er de klubber og diskussionsgrupper Laust
tog initiativ til. Laust Kristensen havde interes
se og viden om mange, ja næsten alle forhold,
hvilket gjorde kontakt og samtale med andre
mennesker let og naturlig for begge parter.
For Laust Kristensen var embedet som sogne
præst et kald, Et kald og et virke der kom før alt
andet. Han var en flittig gæst rundt i sognet,
altid på hastig vej til det næste møde.
Laust Kristensen fik ikke det otium han kunne
ønskes, men var til sin død i omsorgsfulde
hænder på Liselund Demenscenter. Laust har
efterladt et tydeligt aftryk i Taarup Kvols sogn,
men et aftryk som er mere end navn og årstal
på præstetavlen i Taarup kirke.
Æret være Laust Kristensens minde.

Konfirmationer 2019
Vorde-Fiskbæk-Romlund og Tårup-Kvols
Vorde Kirke den 26. maj kl. 9.30

Romlund Kirke den 30. maj kl. 9.30

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•

Cecilie Lodbjerg Mortensen
Andreas Randløv Juelsgaard
Magnus Buk Henriksen
Ida Kilsgaard Sørensen
Julie Christensen
Kristian Hasselager Hvorslev
Stina Brandt Jespersen
Magnus Bangshøj Clausen
Noah Overvad Balslev Nielsen
Lykke Emmelie Voxnæs Søndergaard
Nicolai Løvenskjold Isager Thomsen

Præst: Jens B. Videbæk

Vorde Kirke den 26. maj kl. 11.00
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Freja H. Møller
Matilde Nikoline Tousgaard
Sofie Amalie Prilvang Elsborg
Lucas Kirketerp Viborg
Janick Bagterp Larsen
Alberthe Bak
Oliver Lau Jensen
Frederikke Nøddebo Petersen
Caroline Vixø Vester
Niklas Skovgaard Adolfsen

Præst: Jens B. Videbæk

Tårup Kirke den 26. maj kl. 11.00
•
•
•
•

Isac Bach Pedersen
Karl Frederik Madsen
Sara Synnøve Kristensen
Lucas Castor Grove Schmidt

Præst: Jørgen Tjelle Holm

Agnete Hyldgård Bach
Emil Vandborg Bech
Andrea Frolund Andersen
Lars Ebdrup Krog
Josefine Bække Munk
Tobias Lund Jørgensen
Johannes Broberg Jeppesen
Christian Broberg Jeppesen

Præst: Jens B. Videbæk

Romlund Kirke den 30. maj kl. 11.00
•
•
•
•
•
•
•

Emil Ulrich Sørens
Rasmus Pugdahl Lange
Hjalte Rewers Østergaard
Cecilie Damgaard Frødstrup
Clara Rohde Sørensen
Søren Riis
Emmalie Maria Campos Mikkelsen

Præst: Jens B. Videbæk

Fiskbæk Kirke den 2. juni kl. 11.00
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Nynne Kvist Nielsen
Mathilde Rykær
Sebastian Cramer
Mathilde Maj Sørensen
Jesper John Pedersen
Magnus Øster Pultz Bertelsen
Mathias Tylstrup
Selma Juliane Søndergaard
Oliver Dalgård Balthzersen
Maja Holm Stær
Nichi Erik Rosengaard Clausen

Præst: Jørgen Tjelle Holm
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Vedtægter for Løgstrup
Løgstrup sognegård har fået sine egne ved
tægter og samtidig er betingelserne for at
benytte Sognegården blevet opfrisket.

Vi forventer at de nye Vedtægter og Lejevil
kår endelig godkendes på et fælles menig
hedsrådsmøde for de 5 sogne 7. februar og
snarest herefter kan begge dele hentes fra
kirkernes hjemmeside.
Det er vigtigt for menighedsrådene at finde
en balance for brugen af Sognegården.
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Sognegård
Sognegården skal give plads til liv og aktivi
teter, men ikke private arrangementer eller
fester. Sådanne arrangementer vil vi henvi
se til andre muligheder i området.
Det betyder ikke, at Sognegården skal luk
kes, men grænsen mellem privat arrange
ment og offentligt alment nyttigt tilbud vil
være defineret mere entydigt.

Der vil nu og i fremtiden altid være plads til
små lokale foreninger eller organisationer,
som har brug for et mindre lokale til et be
styrelsesmøde eller en mødeaften. Sådanne
møder falder naturligt ind under de nye
Vedtægter for sognegården.
De nye vilkår vil gælde fra sommerferien
2019.
Kirsten Gårdsdal er forsat koordinator for
brug af Sognegården, og er der tvivlsspørgs
mål vedrørende Lejevilkår henvises til for
manden for V-F-R menighedsråd, Mogens
Vestergaard.

Der er nye lejevilkår på vej for sognegården
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Langfredag

Påskedag

2. påskedag

Fredag den 19. april

Søndag den 21. april

Mandag den 22. april

Onsdag den 24. april

Skærtorsdag

Torsdag den 18. april

Løgstruphøje kl. 14.00 - JTH

Romlund kl. 11.00 - JBV

Vorde kl. 9.30 - JBV
Fiskbæk kl. 11.00 - JBV
Kvols kl. 9.30 - JTH
Tårup kl. 11.00 - JTH

Romlund kl. 11.00 - JBV

Tårup kl. 17.00 - JTH

Kvols kl. 9.30 - JBV
Romlund kl. 11.00 - JBV

Palmesøndag

Søndag den 14. april

Fiskbæk kl. 9.30 - JBV
Tårup kl. 11.00 - JTH
Romlund kl. 19.00

Marias bebudelse

Tirsdag den 9. april

Søndag den 7. april

Midfaste

Romlund kl. 9.30 - JTH

April

Søndag den 31. marts

Tårup kl. 9.30 - JBV
Fiskbæk kl. 11.00 - JTH
Løgstruphøje kl. 14.00 - JTH
Sognegården kl. 19.00

3. s. i fasten

Søndag den 24. marts

Vorde kl. 9.30 - JBV
Kvols kl. 11.00 - JBV

Tårup Præstegård kl. 17.00

2. s. i fasten

Søndag den 17. marts

Vorde kl. 11.00 - JTH/JBV

Ondag den 27. marts

1. s. i fasten

Søndag den 10. marts

Romlund kl. 13.30 - JBV
Kvols kl. 14.00 - JTH

Tid og sted

Mandag den 25. marts

Fastelavnssøndag

Kirkeåret

Søndag den 3. marts

Marts

Dato

Gudstjeneste

Sideskibsarrangement

Familiegudstjeneste, frokost i sognegården

Optakt til påske (sangaften)

Gudstjeneste
Foredragsaften

Menighedsmøde

Sogneindsamling, Folkekirkens Nødhjælp

Efterflg. fastelavnsfest i sognegården.
Børnefastelavnsgudstjeneste med efterflg.
tøndeslagning i Kvols Forsamlingshus.

Andet

FÆLLES SOGNEKALENDER
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St. bededag

4. s. e. påske

Fredag den 17. maj

Søndag den 19. maj

Fiskbæk kl. 11.00 - JTH

Søndag den 2. juni

Konfirmationer

Himmelske dage (kirkedage)

Friluftsgudstjeneste

Konfirmationer

Konfirmationer
Konfirmationer
Konfirmationer

Gudstjeneste

Varme hveder
Varme hveder

Børnefestival

Frihedsgudstjeneste

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

Kirkebil
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.

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

Fælles sogneudflugt til Herning

Lørdag den 1. juni

6. s. e. påske

Kristi himmelfartsdag

Torsdag den 30. maj

Juni

Vorde kl. 9.30 - JBV
Vorde kl. 11.00 - JBV
Tårup kl. 11.00 - JTH

5. s. e. påske

Søndag den 26. maj

Romlund kl. 9.30 - JBV
Romlund kl. 11.00 - JBV
Præstegårdshaven,
Virksundvej 90 kl. 10.30 - JTH

Løgstruphøje kl. 14.00 - JBV

Onsdag den 22. maj

Fiskbæk kl. 11.00 - JTH

Tårup kl. 9.30 - JBV
Vorde kl. 11.00 - JBV

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

3. s. e. påske

Søndag den 12. maj

Tårup kl. 9.30 - JBV
Fiskbæk kl. 19.00 - JBV/JTH

Vorde kl. 9.30 - JTH

Løgstrup Sognegård kl. 10.00

2. s. e. påske

1. s. e. påske

Lørdag den 11. maj

Søndag den 5. maj

Maj

Søndag den 28. april

Kirkeliv
Friluftsgudstjeneste
Kristi himmelfartsdag 30. maj kl. 10.30
Kristi Himmelfartsdag er der friluftsgudstjeneste i de
smukke omgivelser ved Taarup Præstegård.
Sæby Brassband står for det musikalske.

Skærtorsdag
spiser vi
sammen

Efter gudstjenesten spises de medbragte madpakker i
præstegårdshaven, og der serveres
kaffe og kage.

18. april kl. 17.00 i Tårup
Skærtorsdag er der et side
skibsarrangement i Tårup
Kirke kl. 17, hvor vi først har
en lille gudstjeneste med ef
terfølgende spisning og hyg
geligt samvær i sideskibet.

Optakt
til påske
Tirsdag 9. april kl. 19.00
i Romlund Kirke
Snart er det påske: Denne forberedel
sesaften gennemgår vi i sang, ord og
toner påsken fra palmesøndag til
skærtorsdag, gennem langfredag og
ser også frem mod påskedags lys.
Kom og syng med og tag med på en
vandring igennem nogle af påskens
budskaber, hvor vi bevæger os via Do
loroso og til en festlig påskemorgenrø
de, hvor alle klokker ringer mod sky.
Vel mødt tirsdag den 9. april kl. 19.00
i Romlund Kirke.
Henriette Hald
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Kirkeliv
Frihedsgudstjeneste
Søndag 5. maj kl. 19.00 i Fiskbæk Kirke
Søndag den 5. maj holdes en særlig aftengudstjeneste med temaet befrielsen.
Igennem sange og salmer fejrer vi foråret og Danmarks befrielse.
Mød op til en stemningsfuld gudstjeneste i Fiskbæk Kirke kl. 19.00.

Påskefrokost
i Løgstrup Sognegård
Palmesøndag den 14. april

De små jubilarer
Palmesøndag 14. april
kl. 11.00 i Romlund Kirke

Palmesøndag er der en hyggelig påskefrokost i Løg
strup Sognegård efter gudstjenesten.
Arrangementet er for alle og der er tilmelding til Kirsten
Gårsdal, tlf. 91 52 20 53, senest den 7. april.

Traditionen tro vil de børn,
der blev døbt i en af Vorde,
Fiskbæk eller Romlunds Kir
ker for tre år siden, modtage
en personlig invitation til fa
miliegudstjenesten
palme
søndag. Så hold øje med po
sten og mød op til en skøn
gudstjeneste.
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Sogneliv
Sammen
om kloden!
Sogneindsamling, Folkekirkens Nødhjælp

Menighedsmøde

Søndag d. 10. marts er der indsamling un
der sloganet »Gå en tur for klimaet. For vores
børn. For verdens fattigste. For alt i verden.«

Alle inviteres til menighedsmøde
mandag d. 25. marts kl. 17.00
i Taarup præstegård

Efter søndagens gudstjeneste vil der være
indsamling fra Løgstrup sognegård, hvor
der også er kaffe og forfriskninger.

Menighedsrådet byder på fyraftenssand
wich, kaffe og te og en orientering om sog
nets aktiviteter, samarbejdet med Vor
de-Fiskbæk-Romlund i det nye pastorat
og en opdatering på fremtiden for Taarup
præstegård.

Har du lyst til at samle ind og gøre en for
skel for verdens fattigste, så kontakt ind
samlingsleder, Jens Videbæk på tlf. 23 99
88 31 eller mail jbv@km.dk.
Alle kan
hjælpe med at
samle ind

Vi håber, at mange benytter muligheden
for at besøge præstegården, se sig om
kring inde og ude, høre nyt om menig
hedsrådets tanker og aktiviter og bidrage
med egne forslag og ønsker.
Hjertelig velkommen til fyraftensmøde i
Taarup præstegård 25. marts kl. 17.00.
Taarup Kvols menighedsråd

Foredrag om Cambodja
Onsdag d. 27. marts kl. 19.00 holder vores
præst Jens B. Videbæk en foredragsaften i sog
negården. Tag med på en rejse til Cambodja i det
østlige Asien og hør om, hvordan det er at leve i
et land, som er præget af sin tragiske fortid un
der Pol Pot regimet i 70’erne.

Jens B. Videbæk fortæller om
sine oplevelser i Cambodja
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Jens har været udsendt af Danmission i 5 må
neder i Cambodja og giver gennem personlige
oplevelser et indblik i et samfund og en kultur,
som på mange måde er forskelligt fra vores eget.

Sogneliv
De små synger

Børnefestival

Torsdag d. 9. maj kl. 9.30 i sognegården

Lørdag d. 11. maj kl. 10.00-13.00

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.

Vi fylder igen i år Sognegården i Løgstrup,
når der afholdes børnefestival. En skøn
dag med masser af aktiviteter i børnehøjde.

Der synges, danses, leges og spilles nye og
gamle børnesange, yndlingssange og fag
tesange – og der synges og musiceres med
små rekvisitter.
De små synger holdes i Sognegården tors
dag den 9. maj kl. 9.30. Der er ingen til
melding og arrangementet er gratis. – Alle
er velkommen! Efter arrangementet serve
res der boller, frugt,
te og kaffe.

Arrangementet løber af
stablen d. 11. maj fra
kl. 10-13. Hold øje
med Løgstrups
Kirkers facebook-side
for nærmere program.

Sogneudflugt til
Himmelske dage
Læs også
i Herning
Lørdag d. 1. juni kl. 9.00

side 2

Vi arrangerer en bustur til Himmelske da
ge i Herning lørdag d. 1. juni.

Hjemmesiden
løgstrupskirker.dk

Kirkedagene bliver noget af en oplevelse
mad masser af spændende arrangemen
ter, så tøv ikke med at melde dig til ved
Jens Videbæk på tlf. 23 99 88 31 eller
jbv@km.dk.
Udflugten er fra ca. kl. 9-17. Nærmere in
fo følger ved tilmelding.

Siden vores sekretær og hjemmesidean
svarlige Anette Bønding stoppede, har
hjemmesiden desværre ligget stille hen.
Når hendes afløser er fundet vil hjemmesi
den igen komme op at køre på fuldt blus,
så du også kan følge kirkernes aktiviteter
digitalt.
I mellemtiden kan du holde øje med face
booksiden ’Løgstrupskirker.dk’
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BØRNESIDEN

Et brev i postkassen
Det er nok ikke så tit, du får et brev i post
kassen, men det er måske også længe siden,
at du selv skrev et brev til nogen.
Nu skal du få en god idé. Jeg har netop læst
om én, der nærmest elskede at skrive breve.
Han hed Paulus! Og Paulus sagde vigtige
ting om, hvem Gud er, så de der læste brevet
bedre kunne forstå det. Hvis nogle blev sure
på hinanden, kunne Paulus skrive til dem
for, at de skulle finde ud af det med hinan
den igen.
Han skrev også kærlige breve. En gang skrev

Mit navn det står med prikker, pas på det ikke stikker
og så skal der stå en prik for
hver af bogstaverne i dit
navn. Vil du gerne skrive lidt
mere, kan du jo skrive;
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han »Glæd jer altid i Herren!«. Det var da en
kort besked!
Og nu er det din tur. Idéen går ud på at skri
ve et »gække-brev« til en, som du vil glæde og
måske overraske. Du skal bruge et kvadra
tisk papir, som du folder to gange. Den 3.
gang folder du papiret til en trekant, og så
klipper du små hak og fine buer. Det er lidt
svært, men når du til sidst folder papiret ud,
bliver det til et flot mønster, hvorpå du kan
skrive et lille »gække-vers« som for eksempel
på billedet;

En vintergæk, en sommer-nar,
en fugl foruden vinger,
en lille ven som har dig kær,
en kærlig hilsen bringer.

På den her adresse kan du få
hjælp til at lave et gækkebrev,
og du kan også finde flere
remser:
www.rimogremser.dk

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

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
Uffe Overgaard · Tlf. 31 41 66 09
Anna Jensen · Tlf. 86 64 73 41

Løgstrup Sognegård

www.løgstrupskirker.dk

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

Løgstrup Borgerforening
www.8831borger.dk · info@8831borger.dk

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

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

Kirkebladet

Graver Viborg Kirkegård · Tlf. 86 62 02 68
viborg_kirkegaard@mail.dk

Hvis man har idéer, kommentarer eller
oplysninger til kirkebladet, så kontakt:
Ansvarshavende Jens B. Videbæk
Tlf. 23 99 88 31

Organist Torben Laier · Tlf. 24 63 76 53

Deadline 12. april for næste blad, der
gælder for juni-august 2019.

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

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

Kirkesangere
Dorthe Linde Jørgensen · Tlf. 21 66 78 66
Janni Laier · Tlf. 61 28 34 64

Taarup Borgerforening www.taarupsogn.dk
Formand: Birthe Phillips · Tlf. 25 14 50 97
Næstfmd.: Eva Wanzenried · Tlf. 30 29 88 31
Kvols Foredragsforening
Kim Buus · Tlf. 86 64 26 37
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De små synger
Der blev sunget, danset og leget, da de ’De små synger’ blev afholdt i Løgstrup Sognegård.
En festlig dag, hvor børnene fra 0-3 år var i fokus, mens dagplejemødre og forældre
var med på sidelinjen.

’De små synger’ afholdes igen torsdag d. 9. maj – se annoncen på side 13.

