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Tak!
Som det står i Prædikerens bog fra Det gamle
Testamente: Alting har en tid…
For mig betyder det, at min tid som konstitueret sognepræst først i Kvols og Taarup sogn og
senere i det nystartede Vorde-Fiskbæk-Romlund-Tårup-Kvols pastorat nu er omme.
Det har været en ovenud god tid for mig. Halvandet år med dejlige gudstjenester og meningsfulde, gode kirkelige handlinger.
Det har været en stor glæde for mig at køre ud
til de flotte kirker, der ligger så tæt og har så
mange ligheder og så mange forskelle.
Det daglig arbejde i sognegården har været
spændende. Jeg fik den glæde at arbejde sammen med Jens Birkedal Videbæk, der startede
som ny præst og vi fik hurtigt et ualmindelig
godt og givende samarbejde.

Jeg skylder også mine gode og altid åbne og velorienterede kolleger som sekretær og organister, gravere og sangere en stor tak. Jeg - såvel
som menighederne – har virkelig grund til at
være taknemmelige og glade for de dygtige folk,
der sørger for velfungerende kirker.
Endelig vil jer gerne sige en stor tak til de mange hjælpende »Varme Hænder«, der bare har
styr på alt det praktiske i vores dejlige sognegård.
Sidst, men ikke mindst: Tak til hver enkelt kirkegænger, der har været med til at gøre det som
det hele drejer sig om, nemlig gudstjenesten, til
noget levede og godt for os alle.
Jeg siger ikke tak i den forstand, at vi ikke ses
mere, men jeg siger jer alle tak for åbenhed og
velvilje over for mig som jeres præst.
Jørgen T. Holm

Jeg skylder stor tak til menighedsformændene
og rådene, som på forbilledlig vis samarbejder
med hinanden og med os præster.
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Det har været en
ovenud god tid for mig

Fra Århus til Knudby –
Præsentation af den nye præst
Jeg har været så heldig at få lov til at skrive en
lille præsentation af mig og min familie. Jeg er
uddannet teolog fra Aarhus Universitet og blev
færdig på Folkekirkens Efteruddannelse i december 2018. Stillingen i pastoratet er min første stilling, som færdiguddannet. Jeg er opvokset på Norddjurs, hvor jeg har gået i folkeskole
og i gymnasiet.
Jeg er 28 år og er gift med Sofie, som har en
bachelorgrad i teologi, også fra Aarhus Universitet, skønt hun er opvokset på Amager. Vi blev
gift i 2016 i Møllevangskirken i Aarhus og i
2017 fik vi vores datter, Ronja.
Vi glæder os meget til at flytte til Knudby og få
indrettet præstepalæet på Virksundvej, men da
vi er fraflyttet en lille lejlighed i Skejby, så går
der nok lidt før, at alle rum i præstegården bliver taget i brug. Men når vi er kommet på plads,
og synes, at huset er klar til at blive vist frem,
vil vi gerne invitere alle interesserede forbi til en
rundvisning, invitation og dato kommer senere.
Jeg har glædet mig meget til at påbegynde mit
kald og gerning hos jer, da det har været planen
siden jeg startede på studiet, at jeg ville være
præst.
Som jeres præst, håber jeg, I vil se mig som et

Sognepræst Johannes Lunn
ligeværdigt medlem af menigheden og, at I vil
bruge mig som støtte i de svære tider og som
gæst i de glade stunder. Mit job er at være der
for dem, som har brug for mig, og derfor må I
meget gerne kontakte mig også udenfor almindelig arbejdstider.
Vi håber, I vil tage imod os med glæde og nysgerrighed.
Hilsen Sofie, Ronja og Johannes Lunn

De varme hænder
- et tilbud om at yde en frivillig indsats og nyde et hyggeligt
samvær…
I Vorde, Fiskbæk og Romlund nyder vi godt af »De varme
hænder« en stab på godt 20 personer af frivillige hjælpere, der
i høj grad er med til at få »hjulene til at køre« i vore sogne.
»De varme hænder« hjælper ved kirkekaffe i kirkerne, med kaffebrygning og kagebagning mm. til
foredrag og arrangementer i Sognegården, med forplejning og overblik ved barselscafé, minikonfirmander og konfirmandforberedelse samt med udsmykning, julepyntning og hygge i sognegården, samt en hel masse mere...
Var det noget for dig? Kig ind på Sognekontoret og bliv skrevet på listen.
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Årets konfirmander
På denne og de følgende sider bringes billeder af årets konfirmander. Vi beklager, at der ikke er et
billede fra konfirmationen i Taarup Kirke d. 26. maj.

Fiskbæk Kirke

Info til kommende konfirmander
og minikonfirmander
Det er nu muligt at tilmelde dit barn til konfirmationsforberedelse
og konfirmation via hjemmesiden løgstrupkirker.dk, alle 7. klasser
modtager i øvrigt information om dette via skolens intranet.
Alle 3. klasser vil ligeledes modtage info om efterårets og forårets
tilbud til minikonfirmand via skolens intranet.
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Vorde Kirke

Vorde Kirke
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Romlund Kirke

Romlund Kirke
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Brodér en salmelinje
kommer til Løgstrup
Stiftsprojektet »Brodér en linje fra din yndlingssalme« startede i september 2018 og
blev afsluttet i april 2019.
Der blev broderet 162 meget forskellige værker som er blevet samlet til seks tæpper.
Broderierne har siden april hængt til udstilling i Viborg Domkirkes krypt, og er nu klar
til at komme videre til andre kirker i Viborg
Stift.

Turen starter i
Løgstrup Sognegård
hvor
de allerede nu
hænger til udstilling.
Du kan læse
mere om
projektet på
www.salmebroderi.dk
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8
Kvols kl. 9.30
Tårup kl. 11.00

November

Vorde kl. 9.30
Tårup kl. 17.00

19. s. e. trinitatis

Kvols kl. 9.30
Fiskbæk kl. 11.00

Søndag den 27. oktober

18. s. e. trinitatis

Søndag den 20. oktober

Romlund kl. 9.30
Tårup kl. 11.00

Løgstruphøje kl. 14.00

17. s. e. trinitatis

Søndag den 13. oktober

Vorde kl. 11.00

Onsdag den 23. oktober

16. s. e. trinitatis

Søndag den 6. oktober

Oktober

Romlund kl. 11.00
Fiskbæk kl. 11.00

15. s. e. trinitatis

14. s. e. trinitatis

Søndag den 22. september

Tårup kl. 9.30
Fiskbæk kl. 11.00

Søndag den 29. september

13. s. e. trinitatis

Søndag den 15. september

Romlund kl. 9.30
Kvols kl. 11.00

Løgstruphøje kl. 14.00

12. s. e. trinitatis

Søndag den 8. september

Vorde kl. 11.00

Tid og sted

Onsdag den 25. september

11. s. e. trinitatis

Kirkeåret

Søndag den 1. september

September

Dato

Høstgudstjeneste
Høstgudstjeneste

Høstgudstjeneste
Høstgudstjeneste med efterfølgende kaffe

Andet

FÆLLES SOGNEKALENDER
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22. s. e. trinitatis

Sidste s. i kirkeåret

Søndag den 17. november

Søndag den 24. november

Fiskbæk kl. 9.30
Tårup kl. 11.00

Løgstruphøje kl. 14.00

Fiskbæk kl. 9.30
Tårup kl. 17.00

Vorde kl. 9.30
Kvols kl. 11.00

Tårup kl. 9.30
Romlund kl. 11.00

Vorde kl. 15.00
Fiskbæk kl. 16.30
Kvols kl. 17.00
Romlund kl. 19.00

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.

Med forbehold for akutte ændringer i gudstjenestelisten – hold jer orienteret på vores hjemmesider:
www.løgstrupskirker.dk og www.sogn.dk, hvor der også findes angivelse af hvilken præst I møder i kirken.

Søndag den 1. december

December

1. s. i advent

21. s. e. trinitatis

Søndag den 10. november

Onsdag den 27. november

Alle helgens søndag

Søndag den 3. november

Høstgudstjenester og høstfest
i Løgstrup Sognegård
Søndag d. 29. september kl. 11.00 fejrer vi
høsten med høstgudstjeneste i både Romlund
og Fiskæk Kirke. Herefter rundes det af med
høstfest, spisning og underholdning i Løgstrup
Sognegård. Fløjtenist Susanne Klausen og kirkernes børnekor deltager også.
Glæd jer til festligt samvær og høstens smukke
klange med fællessang med fløjte og klaver. En
høstlig brusen hvor vi løfter i flok og fejrer, at
marken er mejet og siger tak.
Af hensyn til bespisning skal tilmelding til
høstfesten ske til Kirsten Gårdsdal på tlf. 91 52
20 53 senest søndag d. 21. september.
Arrangementet er gratis og alle såvel børn som
voksne er velkommen.

Alle Helgens gudstjenester
søndag d. 3. november
Vi mindes i sang, bøn og ord de mennesker
vi har mistet i løbet af året.
•
•
•
•
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Vorde kl. 15.00 		
Fiskbæk kl. 16.30
Kvols kl. 17.00
Romlund kl. 19.00

Sogneliv
Sangaften i sognegården
Onsdag d. 18. september kl. 19.00
Høsttid er takketid. Kom og syng med på kendte
høst- og efterårssange og nyd at vi også tager fat på
nogle nye salmer fra bogen »100 nye salmer«.
Gennem sang, ord og tone sættes »T« foran »ak«, og
vi takker for at »hvedekornet kærligt gror og himmeriget kommer. Det synger i mit blod, At livets Gud er
god, Og under mig en lykkedag på jorden«.
Kom og høst løs af efterårets rigdom fra både nye
og gamle salmer og sange.
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Sogneliv
Kom til festlig koncert i Vorde Kirke
1. oktober kl. 19.30
kommer
korleder
Anders Hjort med sit
kor Sødal Happy
singers – en gruppe
på ca. 40 sangglade
kvinder – til Vorde
Kirke. På repertoiret
er gospel, som giver
både energi og humør til publikum.

Sødal Happy singers

Den der synger er aldrig alene –
Et højskoleforedrag med Erik Sommer
Torsdag d. 10.oktober kl. 19.00 I Løgstrup Sognegård
Mød op til et spændende
højskoleforedrag med sange, anekdoter og fortællinger
om poesi, begivenheder og
mennesker, når Erik Sommer lægger vejen forbi Løgstrup Sognegård.
Den kendte komponist har
en omfattende virksomhed
bag sig med mange sange og
salmemelodier til både voksne og børn. Heraf er en del
blevet optaget i højskolesangbogen og i den nye salmebog.
Erik Sommer har ry for at
være en utrolig populær
foredragsholder, så at vi har
fået ham til Løgstrup allerede i dette efterår, er lidt af et
scoop.
Arrangementet er gratis.
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Erik Sommer har
komponeret mange
sange og salmer

Julekoncert og opstart af voksenkor
Julekor med voksenkoret starter mandag d. 21. oktober. Vi mødes i Tårup Forsamlingshus
kl. 19.00-21.30 – til dejlige julesange – arrangeret for både mænd og kvinder.
Kom og vær med – vi afslutter med to koncerter onsdag d. 4. december kl. 19.00 i Løgstrup
Sognegård og søndag d. 8. december i Tårup Kirke.

Halloween
børnegudstjeneste
Onsdag d. 30. oktober
kl. 14.15 i Sognegården
Tag børnene med til en
»uhyggelig« børnegudstjeneste i Sognegården i Løgstrup.
Der vil være mulighed for at
lave et flot græskarhoved,
lytte til levende fortællinger
og opleve sang og musik.
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Kirkernes hjemmeside
Kirkernes hjemmeside kører atter på højtryk
med de nyeste opdateringer – så husk at følge
med her samt på facebook.
Her er der hjælp at hente, hvis du har spørgsmål vedrørende fødsel, dåb, konfirmation, vielse, begravelse og meget andet.
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Desuden kan du følge med i de mange spændende aktiviteter, som finder sted.
Har du gode idéer til arrangementer eller aktiviteter, er du velkommen til at skrive eller ringe.
www.løgstrupskirker.dk

NAVNE & NUMRE
Vorde-Fiskbæk-RomlundTårup-Kvols Pastorat
Sognepræst Kbf.
Jens Birkedal Videbæk
Tlf. 23 99 88 31 · jbv@km.dk
Sognepræst
Johannes Lunn
Tlf. 23 10 99 40 – ejl@km.dk

Sognekontoret
Borgergade 10c · Løgstrup
Tlf. 20 29 68 93 · vorde.sogn@km.dk
Åbningstider tirsdag, onsdag, torsdag kl.
9-13
Sognesekretær Jeanette Gordon Kjeldsen
Tlf. 20 29 68 93 · jegk@km.dk

Løgstrup Sognegård
Vorde-Fiskbæk-Romlund Sogn
Organist Henriette Hald · Tlf. 20 40 00 28

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

Kirkesanger Poul Svendsen · Tlf. 26 53 08 47
Gravere
- Vorde: Anna Mette Ravnmose ·
Tlf. 40 40 06 62 · vordekirke@gmail.com
- Fiskbæk: Hanne Borch-Jensen ·
Tlf. 23 35 34 61 · fiskbaekkirke@gmail.com
- Romlund: Anni Eriksen ·
Tlf. 20 43 47 71 · romlundkirke@gmail.com
Vorde-Fiskbæk-Romlund Menighedsråd
Officiel mail: 8563@sogn.dk
Formand:
Mogens Vestergaard · Tlf. 23 86 60 10
Næstformand:
Birgit Bach Christensen · Tlf. 60 66 23 82
Kasserer:
Kristina Nørremark · Tlf. 28 29 95 38
Kontaktperson:
Poul Hoffmann Sørensen · Tlf. 26 31 07 00
Kirkeværge Vorde:
Finn Jensen · Tlf. 21 27 48 43
Kirkeværge Fiskbæk:
Hans Dalsgård · Tlf. 61 46 82 07
Menigt medlem:
Uffe Overgaard · Tlf. 31 41 66 09
Menigt medlem:
Anna Jensen · Tlf. 86 64 73 41

Tårup-Kvols Sogn
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
Formand:
Mogens Jakobsen · Tlf. 86 64 29 49
Næstformand:
Henning Elving · Tlf. 86 64 35 75
Kirkeværge:
Preben Aaskov · Tlf. 21 42 76 77
Kontaktperson:
Majbrith Annesen · Tlf. 61 74 24 94
Kasserer:
Malene Eigenbroth · Tlf. 86 64 40 58

www.løgstrupskirker.dk

Taarup Borgerforening www.taarupsogn.dk
Fmd.: Anne-Sophie Carlson · Tlf. 27 29 26 03
Næstfmd.: Lars Kunstmann · Tlf. 29 76 66 88

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

Kvols Foredragsforening
Kim Buus · Tlf. 86 64 26 37
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Kirkebladet
Kirkebladet udgives af menighedsrådet og omdeles til alle husstande i sognet.
Hvis man har idéer, kommentarer eller oplysninger til kirkebladet, så kontakt:
Ansvarshavende Jeanette G. Kjeldsen · Tlf. 20 29 68 93 · jegk@km.dk
Redaktion: Menighedsrådet og sognepræsterne.
Opsætning og tryk: Videbæk Bogtrykkeri A/S · Tlf. 97 17 11 22

Deadline 18. oktober
for næste blad, der
gælder for decemberfebruar 2019-2020.

