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Styrken i gråden
De fleste af os oplever at græde på et tidspunkt
igennem livet. Men den følelsesmæssige gråd er
noget særligt, for mennesket er det eneste dyr,
som besidder evnen til at græde. Forskere mener at det er et »kaldesignal« som mennesket
udviklede for at kunne kommunikere til deres
mor, at der var noget galt. Spædbørn bruger
altså gråden til at kommunikere følelser til sine
forældre. Større børn kan bruge falsk gråd, såkaldte krokodille tårer, som et værktøj til at få
omsorg eller fysisk nærvær.

skammer sig over deres tårer og ser dem som et
svaghedstegn, andre ser ingen nødvendighed i
at fælde tårer og andre igen kan bare ikke finde
det i deres natur at græde.

Men det er ikke kun børn, der græder, også vi
voksne kan græde. Nogle græder af glæde, nogen af sorg, over smerte eller over overvældelsen af eksistensen.

Der ligger en forløsning i at græde. Det kan føles som, at når tårerne triller, så bliver vores
hjerter lettere. Sorgen forsvinder lidt eller for en
stund og smerten aftager, det gør den fordi vi
frigiver en mængde endorfiner, som gør os glade og næsten helt opstemte.

Gråd kommer i mange former og vi kommer alle
til at opleve det, før eller senere. I mit arbejde ser
jeg alle græde, direktøren, førtidspensionisten,
den raske, den syge, den bløde og den hårde.
Alle græder, men hvordan vi forholder os til vores gråd er forskellig. Personligt har jeg altid set
en styrke i at kunne græde, min kone og min
datter må gerne se mig græde. Jeg skammer
mig ikke over mine tårer, om det kommer af
sorg, glæde eller over fredagsfilmen.
Men sådan er det jo ikke alle der har det; nogle
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Men når vi står i situation hvor folk græder,
hvordan reagerer vi så? Reagerer vi på samme
måde på andres gråd, som vi reagerer på vores
egen, fortæller vi vores drenge, at de ikke bør
græde eller vores piger at de er hysteriske – eller giver vi folk en chance til at få det ud, som
de har brug for?

Derfor er det også min overbevisning, at gråd er
noget man kan gøre sammen. En syg far, må og
skal ikke gemme sine tårer for sin familie,
tværtimod. At græde med sine sørgende medmennesker, har en helende og positiv socialbiologisk effekt på os og vores relationer.
Vær derfor ikke bange for selv at græde og omfavne andres gråd, som var det en latter.
Johannes

Vi møder jer med ungt og dynamisk
personale i kirker og sognekontor
Sommeren går på hæld og efteråret er over os.
Med rusk og regn virker efteråret altid som en
lidt dunkel og mørk tid, og mange synes måske
det er lidt en træls tid vi går i møde. Men før vi
får set os om, kommer den søde juletid, og tiden for hygge og nærvær i familien kommer ret
hurtigt i centrum.
I de to menighedsråd har vi haft en rigtig god
sommer, hvor der på mange måder er faldet ro
over vores organisation med ansættelse af både
sognesekretær Jeanette Gordon Kjeldsen og senest sognepræst Johannes Lunn.
Jeanette har for ganske nylig afsluttet et kursus i personregistrering, og har nu fuld adgang
til de systemer der er personfølsomme. Jeanette kan dermed yde en langt større støtte til vores præster, så de får mere ro til andre opgaver.

det nok er de fleste bekendt, flyttet ind i præstegården i Knudby. Johannes er sammen med
en ¾ stilling i vores pastorat ansat i en ¼ stilling som sygehuspræst på Regionshospitalet i
Viborg. Et rigtigt fint set-up, som vi ser mange
synergier i.
Holdet er nu sat på den front, og vi vil af hjertet
benytte lejligheden til, at ønske Jeanette og Johannes velkommen i vores pastorat.
I menighedsrådene føler vi os meget privilegerede over, at vi er lykkedes med at tiltrække så
kompetente medarbejdere til pastoratet. Vi har
en rigtig god mavefornemmelse med vores præster Jens og Johannes, der sammen med sognesekretær Jeanette skal danne krumtappen i
maskinrummet i vores pastorat.
Formændene
Mogens og Mogens

Johannes startede i sit nye job 1. august og
blev ordineret d. 9. august. Johannes er, som

Sogneliv 

Flere arrangementer på side 8-10

De ni læsninger
2. søndag i advent – d. 8. december – kl. 16.30 i Tårup Kirke
Tårupkoret vil lægge musik til denne specielle gudstjeneste, hvor både konfirmander, menighedsrådsmedlemmer
og præsten vil deltage i læsningerne.
Lidt om »De ni læsninger«: De ni læsninger er en musikgudstjeneste, hvor vi igennem ni bibeltekster hører om syndefaldet, Guds udvælgelse og frelse, sådan som det beskrives i biblens fortællinger. Traditionen med de ni læsninger
stammer fra England, hvor den blev holdt første gang i 1918
i Kings College Chapel i Cambridge. I Danmark er det blevet
en tradition at holde de ni læsninger i ugerne op til jul, hvor
man i England holder de ni læsninger juleaften.
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Hvad siger konfirmanderne om julen?
Jeg samlede de tre konfirmander Daniel, Maria
og Anne Line til et lille gruppeinterview, om hvad
julen betyder for dem. Der var godt gang i samtalen, og det betød at sognepræsten desværre
ikke helt fik fat i hvem, der har sagt hvad. Men
herunder får I de samlede svar fra de tre snakkelystne unge mennesker.

Går I i kirke i julen?
•O
 m eftermiddagen – men der skal være plads til
at se Disneys juleshow. Det er en fast tradition.

Hvad er det bedste ved julen?
•D
 et bedste ved julen er, at alle får noget at være glade for.
•F
 or mig er det hyggen, der er det bedste ved
julen.
•D
 et bedste, er at man hver dag har noget at
glæde sig til, for eksempel julekalender.
•G
 averne er et plus ved julen, men der er noget
andet, der er vigtigere.
Hvad er din yndlings julesang eller salme?
• Nu er det jul igen.
• Et barn er født i Betlehem.

Hvorfor går I i kirke juleaftensdag?

•H
 os os har vi en tradition med at alle vælger en
sang juleaften, når der skal synges og danses
rundt om juletræet.

• Fordi Jesus han blev født, og det er dét vi fejrer.

Hvilken julekalender er den bedste?
• Nissebanden fra 1996 – det er en klassiker!
•T
 inkas Juleeventyr, der blev sendt på TV2 i
2017.
• ‘Juleønsket’ var en virkelig god julekalender.

4

• Fordi man har lyst til at gå i kirke juleaften
• Det er en del af traditionen at gå i kirke juleaften.
Hvad er jeres yndlings julemad?
• And med brune kartofler og brun sovs.
• Flæskesteg med kartofler og brun sovs.
Jens H. Videbæk

Billede fra året Halloween børnegudstjeneste, hvor
der blev lavet græskarhoveder i Sognegården.

Nyt om aktiviteter for børn og unge
Vi arbejder i øjeblikket på nye tiltag med fokus
på aktiviteter for børn og unge i pastoratet. En
af de faste aktiviteter som vi opkvalificerer er
minikonfirmand. Der er rigtig god opbakning til
både minikonfirmander og konfirmander, hvilket vi er rigtig glade for.
Til minikonfirmanderne har vi fået ansat Sofie
Lunn som underviser. Hun kommer med masser af energi og er klar til at lave sjove aktiviteter sammen med 3. klasserne.
Som et ekstra tilbud til konfirmander har vi lavet en fredagsfilm-klub, hvor vi ser en god film
og hygger med popcorn og sodavand i sognegården. Tilbuddet gælder ikke kun konfirmander, men er også henvendt til elever i 8. og 9.
klasse.
Til den travle børnefamilie kommer et nyt til-

bud om spaghettigudstjeneste. Vi holder en lille
hyggelig børnegudstjeneste. Derefter serveres
der pasta og kødsovs eller en anden børneret,
så forældrene ikke behøver at tænke på aftensmaden denne dag.
For de helt små viderefører vi konceptet med at
afholde ‘De små synger’ fire gange om året. ‘De
små synger’ er leg, musik og rytme for de 0-3
årige. Derudover vil vi gerne opstarte en barselscafe i det nye år, hvor mødre og babyer kan
mødes i sognegården. Hvad barselscafeen helt
præcist skal indeholde, er ikke helt på plads
endnu.
Har du lyst til at engagere dig i nogle af de nye
tiltag, er du meget velkommen til at kontakte
os. Hold øje med vores hjemmeside og facebookside for nyt om aktiviteter for børn og unge.
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4. s. i advent

Juleaften

1. juledag

2. juledag

Julesøndag

Nytårsaften

Søndag den 22. december

Tirsdag den 24. december

Onsdag den 25. december

Torsdag den 26. december

Søndag den 29. december

Tirsdag den 31. december

Romlund kl. 11.00 (JBV)
Vorde kl. 9.30 (EJL)
Tårup kl. 11.00 (EJL) *

Søndag den 12. januar

Fiskbæk kl. 15.00 (JBV)

Tårup kl. 17.00 (EJL)

Vorde kl. 9.30 (JBV)

Fiskbæk kl. 9.30 (EJL)
Kvols kl. 11.00 (EJL)

Vorde kl. 10.00 (EJL) *
Fiskbæk kl. 13.00 (JBV)
Romlund kl. 14.30 (JBV)
Tårup kl. 14.30 (EJL)
Vorde kl. 16.00 (JBV)
Kvols kl. 16.00 (EJL)

Vorde kl. 9.30 (JBV)

Søndag den 5. januar

Januar

3. s. i advent

Søndag den 15. december

Kvols kl. 9.30 (JBV)
Romlund kl. 11.00 (JBV)

Romlund kl. 9.30 (EJL)
Tårup kl. 16.30 (EJL)

2. s. i advent

Søndag den 8. december

Tid og sted
Sognegården kl. 18.30

Kirkeåret

Fredag den 6. december

December

Dato

*P
 ræstens juletræ,
Tårup Forsamlingshus kl. 14.30

Champagne og kransekage

Stillegudstjeneste

* Børnegudstjeneste

De 9 læsninger m. Tårupkoret

Filmaften for 7.-9. klasse

Andet

FÆLLES SOGNEKALENDER
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Romlund kl. 9.30 (EJL)
Tårup kl. 17.00 (EJL)

Søndag den 26. januar

Romlund kl. 13.30 (JBV) *
Kvols kl. 14.30 (EJL) **

Søndag den 23. februar

Vorde kl. 11.00 (JBV)

Spaghettigudstjeneste

Gospelkoncert

* Tøndeslagning i Sognegården.
** Tøndeslagning i Tårup Forsamlingshus

Paraften (Valentinsdag)

Cohen i Kirken

Menighedsrådene søger efter chauffører, som kan være behjælpelige med kørsel.
Kontakt sognekontoret ved interesse – kontaktoplysninger findes på side 11. (Kørslen
dækkes naturligvis efter gældende takster). Indtil der er fundet en løsning med kirkebilen er det muligt at ringe efter en taxa og efterfølgende får regningen refunderet.

JBV = Jens Hald Videbæk
EJL = Johannes Lunn

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

Søndag den 1. marts

Marts

Sognegården kl. 17.30

Tårup kl. 9.30 (EJL)
Romlund kl. 11.00 (EJL)

Søndag den 16. februar

Torsdag den 27. februar

Sognegården kl. 18.00

Fredag den 14. februar

Tårup Kirke kl. 19.30

Fiskbæk kl. 9.30 (JBV)
Kvols kl. 11.00 (JBV)

Søndag den 9. februar

Mandag den 24. februar

Vorde kl. 11.00 (JBV)

Søndag den 2. februar

Fastelavn

Fiskbæk kl. 9.30 (JBV)
Kvols kl. 11.00 (JBV)

Søndag den 19. januar

Februar

Tårup Kirke kl. 19.30

Onsdag den 15. januar

Sogneliv
Filmaften for 7.-9. klasse
I Sognegården – fredag d. 6. december kl. 18.30-22.00 ser vi Ready
Player One.
Som udgangspunkt er der filmaften den første fredag hver måned – se
program på Sognegården, hjemmesiden eller facebook. Arrangementet
er gratis og kræver ingen tilmelding.

Børnegudstjeneste
juleaftensdag
Den 24. december kl. 10 slår Vorde kirke dørene op for
en Julefortælling, der vil få børnene til at glemme gaverne for en stund.
Vi vil tale sammen, lytte til musik, høre om julen på en
ny måde og måske kommer der en engel med en lille
pose godter til børnene.
Tag mor, far, bedstemor, bedstefar og dine søskende i
hånden og kom og leg med os!
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Julesøndag

Nytårsgudstjeneste

Tårup Kirker lægger, søndag d. 29 december kl 17, lokaler til et stemningsfyldt arrangement, hvor lys, lyd og læsning vil
danne rammen om gudstjenesten. Vi lægger julestressen og året bag os så vi sammen kan skabe et pusterum, hvor vi vil
samle energi til nytårsfester og 2020.

Traditionen tro afholder vi en festlig nytårsgudstjeneste i Fisbæk Kirke nytårsaftensdag tirsdag d. 31. december kl.
15.00. Efter en kort gudstjeneste vil der
være champagne og kransekage i våbenhuset, hvor vi ønsker hinanden et godt nytår.

Præstens Juletræ
i Taarup
Forsamlinghus
Kom og vær med til Helligtrekongers møde søndag 12. januar kl 14.30.
Viborg Fortællekreds besøger os
for at dele egne og andres historier med os. Vi skal også synge
et par sange, som afslutning
på julen og ikke mindst dele hinandens selskab med
kaffe og kage.
Alle er velkomne.
Taarup Kvols
menighedsråd

Spaghettigudstjeneste
Torsdag d. 27. Februar, kl. 17.30 inviteres alle til fællesspisning i Løgstrup sognegård. Lad os lave aftensmad til jer og
kom og nyd samværet med andre familier.
Præsten byder velkommen og så spiser vi
sammen.
Arrangementet kræver ingen tilmelding.

Karsten Holm & Trio består af: Karsten Holm, Bjørn »Bønne«
Petersen, Martin Blom og Knud Erik »Fuddi« Steengaard.

Koncert – Cohen i Kirken
Onsdag d. 15. januar kl. 19.30 i Tårup Kirke, store sange og prægtig poesi. Oplev en koncert med sange af Leonard Cohen og et besøg i digterens univers med Karsten Holm & Cohen
Trioen.
Koncertfortællingen »Cohen i kirken« tager fat på en række af Leonard Cohens største sange
og sætter dem ind i en ramme af mesterens poesi og historie. Fra start til slut er Leonard
Cohen manden bag alle ordene – både i sangene og i fortællingerne imellem sangene.
Nye fortolkninger
Musikalsk fokuserer »Cohen i kirken« på at fortolke Cohens sange. Kvartetten, der består af
akustiske og elektriske guitarer, bas, violin og masser af vokal, har skabt egne originale arrangementer og givet sangene nye farver og udtryk. Se mere på www.cohenikirken.dk
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Plej forholdet med en paraften
Fredag d. 14. februar kl. 18 i Løgstrup Sognegård indbyder vi til en
aften i parforholdets tegn. Med børn, arbejde og den trivielle hverdag, kan
man nemt glemme kærligheden til sin partner. Det vil vi gerne hjælpe jer
med at huske på. Derfor sætter vi stearinlys og vin på bordene, og inviterer alle som har lyst til at få passet børnene og tage kæresten, ægtefælden
eller flirten i hånden, med til lidt mad og samtale om forholdet.
Vi vil starte med et lille oplæg om hvordan man kan styrke samtalen og kommunikationen i
forholdet. Derefter vil der være lidt musik mens vi spiser og taler med vores respektive partnere.
Tilmelding sker til Johannes Lunn, på SMS 23 10 99 40 el. på mail ejl@km.dk.
S.U. mandag d. 10 februar.

Gospelkoncert
Mandag d. 24. februar kl. 19.30 i Tårup
Kirke Gospel med saft og kraft – energi til
sjæl og krop. Er du til svingende rytmer,
smittende latter, musikalsk samvær og ikke mindst sprudlende gospel – så kom og
vær med når Viborgs bedste gospelkor giver
den gas og fyrer den af på alle tangenter.

Fastelavnsgudstjenester og
tøndeslagning
Søndag d. 23. februar er det fastelavnssøndag. Vi indbyder alle til fastelavnsgudstjeneste og tøndeslagning for både
børn og voksne. Find din udklædning
frem og mød op til en festlig dag i både
Romlund og Kvols,
Fastelavnsgudstjeneste i Kvols Kirke kl.
14.30 med efterfølgende tøndeslagning i
Kvols Forsamlingshus.
Fastelavnsgudstjeneste i Romlund Kirke
kl. 13.30 med tøndeslagning og underholdning i Løgstrup sognegården ca. kl.
14.30. Hold øje med facebook og kirkens
hjemmeside, når weekenden nærmer sig.
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Happy Voices gospelkor er et stort, blandet kor på ca. 50 sangere. Koret har et meget bredt repertoire indenfor flere forskellige genrer. En god blanding af moderne og
traditionel gospel, krydret med alternative
arrangementer af nyere popsange. Målet
er at give udtryk både med stemme og
krop - og at ha' det rigtigt sjovt imens.

NAVNE & NUMRE
Vorde-Fiskbæk-RomlundTårup-Kvols Pastorat
Sognepræst Kbf.
Jens Hald 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 (barsel)

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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Menighedsrådet har fået opsat tre nye bænke på trampestien,
én ved Tårup Kirke og én ved Kvols. – Kom og tag et hvil og en snak.

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 17. januar
for næste blad,
der gælder for
marts-maj 2020.

