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Frit land, frit land – mit sted
I år er det 75-året for Danmarks befrielse, og
det bliver fejret over hele landet. For mig er det
en begivenhed som giver stof til eftertanke. Det
får mig til at tænke på at friheden ikke er noget
vi skal tage for givet, og at den bygger på en
fælles historie, som vi alle er en del af.

En af de nyere bud på en moderne fællessang
med temaet frihed er Carl Emil Petersens sang
»Frit land«. Den sang er en af mine absolut yndlings, og er i øvrigt også blevet præsenteret som
en af de nye sange i næste udgave af højskolesangbogen.

Der er skrevet meget om besættelsestiden og
2.verdenskrig og stadigvæk udkommer der nye
film om perioden senest illustreret ved den
danske biograffilm »De forbandede år«. Besættelsestiden bliver altså ved med at være aktuel,
selvom det nu er 75 år siden den sluttede.

Teksten i »Frit land« er fantastisk poetisk samtidig med, at den sætter tankerne i gang om
hvilken frihed, vi hylder i dag. Den er helt sikkert et lyt værd – og måske den også giver dig
stof til eftertanke midt i maj måneds frihedsfejring – eller gør at du får lyst til at synge med,
når hele Danmark synger sammen i anledning
af 75-året for befrielsen.

Én af de traditioner som i år bliver vakt til live
igen er Alsangsstævnerne. Store fællessangsstævner som opstod i 1940 og kulminerede d.
1. september samme år, hvor 720.000 danskere deltog i 208 arrangementer landet over. Og
hvad virker egentlig mere livsbekræftende end
netop at synge om et frit Danmark, som et værn
mod besættelsen?
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Vi skal kaste os i bølgerne,
Der slår mod kysten ind.
Frit land, frit land, mit sted.
(Carl Emil Petersen, »Frit land«)
Jens

Hvad værdsætter du
ved søndagsmessen?

#Kirken2020
Hvad kan folkekirken i år 2020?
Hvad kan gudstjenesten?
I forlængelse af Viborg Stifts igangværende undersøgelse af liturgiens betydning og gudstjenestens form i stiftets kirker, har nogen af jer
svaret på et spørgeskema til julemarkedet. Det
takker vi jer for, men det vækkede også vores
interesse. Tal er jo taknemmelige, som man siger, så vi kunne godt tænke os at høre jeres
tanker om hvad højmessen kan og hvad folkekirken kan byde på i 2020.
Vi ønsker ikke kun, at vores fem dejlige kirker
skal bruges om søndagen. Vi vil give kirkerne
liv og I skal hjælpe os! Hvordan skulle en sangaften være, for at du gad at komme? Hvilke
arrangementer kunne være interessant for dig?
Dét vil vi gerne vide!
Som nogen nok har opdaget, så har Jens og jeg
eksperimenteret lidt med højmesseliturgien og
har nu fået fastlagt en gudstjenesteform, som
tager højde for traditionerne og den bagvedlæg-

gende teologi. Søndagsgudstjenesten har en
velkendt og tryg form, som stort set er ens i alle
landets folkekirker. Vi har salmerne, som kan
sige noget vi ikke selv kan formulere, de kan
give ro og en særlig stemning, samt de kan give
et afbræk fra præstens stride strøm af ord. Vi
har bønnerne, som giver udtryk for vores taknemmelighed og for vores mangler. Gudstjenesten har mange led, men vi vil gerne høre hvad
du værdsætter ved søndagsmessen?
Derfor inviterer vi, Jens og Johannes, alle til en
hyggelig aften i Sognegården, tirsdag d. 17.
marts kl 19. Til en snak om kirkens fremtid,
en kop kaffe og et stykke kage.
Aftenens program:
- Velkomst og introduktion
- Gudstjenesten/højmessen betydning
- Andre kirkelige arrangementer
-N
 yt fra Vorde-Fiskbæk-Romlunds
menighedsråd

Johannes
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Maleriudstillinger i Sognegården
Fra 3. marts og hele april udstiller Sonja
Østergaard Svendsen i Sognegården.
Hun skriver om sig selv:
Min uddannelse er teknisk assistent. Jeg bor i
Houlkær, Viborg. Jeg har altid været glad for at
tegne, senere blev jeg interesseret i at male. Jeg
eksperimenterede en del i den naturalistiske billedverden med oliefarver hos Viborg-kunstneren
Henry Lundgren og på andre kurser.
Senere begyndte jeg at male hos Leila Andersen i
Fiskbæk, som underviste i at male med akryl.
Dette blev jeg meget fascineret af, og derfor er det
stadig mit foretrukne materiale. Min inspiration
får jeg bl.a. fra oplevelser, musik, blomster og farver i naturen. Når jeg starter på et maleri, ved jeg
ikke, om det bliver abstrakte eller naturalistiske
ting, der opstår på lærredet. Det ændrer sig tit
undervejs, men det gør det mere spændende.
Jeg har haft mange udstillinger, mest i Viborg og
omegn. Flere gange har jeg været med i Fjends
kunstforening, og en gang årligt er vi en gruppe,
der udstiller i Pakhuset, Viborg. I mange år var
jeg med i Åbne Atelierdøre.
Udstilling af akvareller i maj-juli
– Anne Theander
Anne Theander skriver om sig selv:
Jeg er 68 år, er oprindeligt fra København, men
har boet i Jylland siden 1978 og i Horsens 33 år
nær fjorden.

4

Det har altid været min hobby at tegne og male. I
1990 købte jeg mine første rigtige akvarelfarver,
pensler og papir og gik i gang med at eksperimentere. Jeg er således selvlært og studerer til stadighed de professionelles teknikker. Der er selvfølgelig sket meget med mine billeder siden den gang.
Jeg har udviklet min teknik og er blevet mere dristig med farvevalg, motiv og størrelse. Naturen og
årstidernes skiften har altid fascineret mig. Da
jeg bor få minutters gang fra fjorden, har den tætte kontakt med vandet og lyset været med til at
præge mine akvareller. Jeg søger motiver og ideer
i den nære natur, hvor jeg færdes i hverdagen.
Uanset hvor jeg befinder mig, tænker jeg i billeder
og egnede motiver, og studerer lysets utrolige påvirkning på både landskaber og bybilleder. Jeg
tager mange fotos til inspiration. Jeg arbejder
dels i naturen, dels ved skrivebordet med skitser
og mine synsindtryk.

Konfirmationer 2020
Vorde-Fiskbæk-Romlund og Tårup-Kvols
Fiskbæk Kirke den 17. maj kl. 9.30
(v. Johannes Lunn)

Tårup Kirke den 17. maj kl. 11.00
(v. Johannes Lunn)

•
•
•
•
•

• Janick F. Bavnshøj, 7.a.
• Mikkel Gryberg, 7.a.

Lucas Q. Pedersen, 7.a.
Signe F. Bertelsen, 7.a.
Kamilla A. Sørensen, 7.a.
Jonas K. Andersen, 7.a.
Kirstine Petersen Ib, 7.a.

Fiskbæk Kirke den 17. maj kl. 11.00
(v. Jens Videbæk)
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Philip Nørgaard, 7.b.
Mikkel Knudsen, 7.b.
Mathias T. Hansen, 7.b.
Maria V. Pedersen, 7.b.
William J. Nielsen, 7.b.
Anneline Andreasen, 7.b.
Mikkel Andreasen, 7.b.
Frederik J. Schmidt, 7.b.
Lukas R. Skals, 7.b

Romlund Kirke den 21. maj kl. 11.00
(v. Jens Videbæk)
•
•
•
•
•

Gustav R. Nielsen, 7.a.
Magnus B. Dalsgaard, 7.a.
Lykke F. Sejersen, 7.a.
Mikela M. Skov, 7.b.
Annekatrine T. Bertelsen, 7.b.

Vorde Kirke den 24. maj kl. 9.30
(v. Jens Videbæk)
•
•
•
•
•
•
•

Victoria S. Blomstrand, 7.a.
Agnes Høgh Poulsen, 7.a.
Christoffer D. Kirkegaard, 7.a.
Emilie K. Bertelsen, 7.b.
Freja K. Bertelsen, 7.a.
Maria B. Stamp, 7.b.
Nicoline N. Moos, 7.a.

Vorde Kirke den 24. maj kl. 11.00
(v. Jens Videbæk)
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Mia Karla R. Christensen, 7.a.
Peter Brohm, 7.a.
Camilla S. Jensen, 7.a.
Daniel N. Braithwaite, 7.b.
Marcus R. Fredborg, 7.b.
Nicoline V. Østergaard, 7.b.
Kasper S. Larsen, 7.b.
Marie E. Christensen, 7.b.
Jonas S. Jensen, 7.b.
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Kvols kl. 9.30 (JBV)
Fiskbæk kl. 11.00 (JBV)

Skærtorsdag

Langfredag

Påskedag

2. påskedag

1. s. e. påske

Torsdag den 9. april

Fredag den 10. april

Søndag den 12. april

Mandag den 13. april

Søndag den 19. april

Onsdag den 22. april

Palmesøndag

Søndag den 5. april

April

Løgstruphøje kl. 14.00-16.00

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

Vorde kl. 9.30 (EJL)

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

Fiskbæk kl. 11.00 (JBV)

Tårup kl. 17.00 (EJL)

Vorde kl. 11.00 (JBV)

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

Maria bebudelse

Midfaste

Søndag den 22. marts

Tårup kl. 9.30 (JBV)
Vorde Kirke kl. 11.00 (JBV)

Søndag den 29. marts

3. s. i fasten

Søndag den 15. marts

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

Løgstruphøje kl. 14.00-16.00

2. s. i fasten

Søndag den 8. marts

Vorde kl. 11.00 (EJL)

Tid og sted

Onsdag den 25. marts

1. s. i fasten

Kirkeåret

Søndag den 1. marts

Marts

Dato

Gudstjeneste

Kirkekaffe i våbenhuset

Sideskibs-arrangement

Familiegudstjeneste

Gudstjeneste

Sogneindsamling
Folkekirkens nødhjælp

Andet

FÆLLES SOGNEKALENDER
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5. s. e. påske

Kristi himmelfart

6. s. e. påske

Søndag den 17

Torsdag den 21.

Søndag den 24

Romlund kl. 9.30 (JBV)

Gudstjeneste

Konfirmationer
Konfirmationer

Konfirmation
Friluftstgudstjeneste

Konfirmationer
Konfirmationer

Varme hveder
Varme hveder

Se nærmere om denne dag inde i bladet

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

Mandag den 1. juni

2. pinsedag

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

Søndag den 31

Juni

Løgstruphøje kl. 14.00-16.00

Vorde kl. 9.30 (JBV)
Vorde kl. 11.00 (JBV)

Romlund kl. 11.00 (JBV)
Præstegården i Knudby,
kl. 10.30 (EJL)

Fiskbæk kl. 9.30 (EJL)
Fiskbæk kl. 11.00 (JBV)
Tårup kl. 11.00 (EJL)

Onsdag den 27

Pinsedag

4. s. e. påske

Søndag den 10.

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

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

St. bededag

Fredag den 8.

Vorde kl. 11.00 (JBV)

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

Kvols kl. 19.00 (EJL)
Vorde kl. 19.00 (JBV)
Fiskbæk kl. 20.30

3. s. e. påske

2. s. e. påske

Mandag den 4

Søndag den 3.

Maj

Søndag den 26. april

Sogneliv
Barselscaféer
Hver onsdag fra kl. 10.00-12.00 vil der
være barselscafé i sognegården.
Caféen er tænkt som en lejlighed for alle
jer, som går på barsel i Løgstrup og omegn, til at kunne mødes og spare med andre.

De små jubilarer

Der vil typisk være lidt motoriske lege,
boller, frugt og kaffe/te på kanden!

Palmesøndag d. 5. april kl. 11.00
i Vorde Kirke

Barselscaféen er gratis, og tilmelding er
ikke nødvendig!

Traditionen tro inviteres børn der blev døbt
for tre år siden i Vorde, Fiskbæk eller Romlund Kirke til familiegudstjeneste palmesøndag. Alle er velkommen til en hyggelig og
sjov gudstjeneste – også selvom du ikke har
jubilæum.

Påskefrokost
i sognegården
Palmesøndag
Traditionen tro holder vi påskefrokost i
sognegården palmesøndag kl. 12.30.
I år bliver maden leveret af Slagter Storm.

Møde for alle
Tirsdag d. 17. marts kl. 19.00
Jens og Johannes inviterer alle til en snak
om kirkens fremtid, en kop kaffe og et
stykke kage. Aftenens program:
- Velkomst og introduktion
- Gudstjenesten/højmessen betydning
- Andre kirkelige arrangementer
- Nyt fra Vorde-Fiskbæk-Romlunds
menighedsråd
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Tilmelding sker til Kirsten Gårdsdal på tlf.
91 92 20 53 (senest d. 30/3).
Vel mødt til en hyggelig middag.
Arrangementet er gratis.

Skærtorsdag
Torsdag d. 9. april kl. 17.00 i Tårup Kirke
Denne dag er der sideskibsarrangement,
hvor en kort gudstjeneste efterfølges af
spisning og hyggeligt samvær i sideskibet.

Varme hveder
St. bededag d. 8. maj

Befrielsesgudstjeneste
Mandag d. 4 maj
I anledning af 75-året for befrielsen inviterer vi til en særlig stemningsfuld befrielsesgudstjeneste i Fiskbæk Kirke kl. 20.30.
Forinden arrangeres der vandreture fra både Kvols og Vorde Kirke kl. 19, hvor alle er
meget velkommen. Desuden arbejdes der
på i samme anledning at arrangere et stort
fællessangsarrangement i lokalområdet.
Nærmere info følger.

I dag forbinder mange dagen med varme
hveder og konfirmationer, men dagen var
oprindeligt tiltænkt bøn og faste. Dagen har
ikke sin oprindelse i de bibelske fortællinger som de fleste andre helligdage. Dagen,
som er en særlig dansk helligdag, blev
nemlig indført i 1686 af biskop over Sjælland, Hans Bagger, og han kaldte dagen Ekstraordinær Almindelig Bededag.
Bededagen blev indvarslet allerede aftenen
før, når kirkeklokkerne ringede som et signal til, at kroer og forretninger skulle lukke. Alle skulle faste, indtil gudstjenesterne
var afsluttede, og i øvrigt afholde sig fra arbejde.
Vi markerer dagen i Vorde Kirke kl. 9.30 og
Tårup Kirke kl. 11.00 og serverer efterfølgende varme hveder og kaffe.

Friluftsgudstjeneste
Kr. himmelfartsdag torsdag d. 21. maj kl. 10.30
Præstegårdshavens smukke omgivelser danner rammen for en dag i hyggeligt selskab. Sæby brassband
står for det musikalske.
Efter gudstjenesten kan man spise sin medbragte
mad, og derefter serveres der kaffe og kage.
Præstegårdshaven ligger ved Tårup præstegård,
Virksundvej 90.
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Nyt fra organisten
Vinteren vender ved kyndelmisse. Jeg sidder her i skrivende stund og tænker »langsomt
er lyset på vej tilbage, lover os
forårets tegn«. Lyset sejrer og
graven sprænges af lys, hvor
Jesus bryder dødens mørke
påskemorgen og opstår til lys
og glæde for os mennesker.
Det sidste år har jo været et
overraskelsens år. På kirkeårets sidste dag den 30. november blev vi forældre til lille
David. En dejlig dreng, som nu
fylder huset med glæde og lys
(og sommetider også skrig og
skrål). Med Davidsharpens
klang gik vi ind i adventstiden,
hvor et nyt kirkeår og et nyt
kapitel i vores liv også har taget sin begyndelse. Tak til alle
jer der har tænkt på os. Efter
at have været syg, er jeg totalt
lykkelig over at være ovenpå
igen, og igennem det hele uden
mén og med en sund og velskabt dreng. Det er dejligt at
være forældre igen, og de store
børn er så søde til at hjælpe. Vi
er glade og taknemmelige over
det lys der skinner os i møde
når blikket og et smil fra baby
lyser os alle i møde.
Vi fik en stor gave, og til den er
knyttet en stor opgave. Sådan
er det også at være menneske.
I livets mange opgaver finder vi
også gaven. Og midt i det hele
sommetider når det ser sortest
ud, skinner et lille lys, og en
flig af himmelen åbner sig.
I barselsgave fra kirkens personale, fik lille David det fineste tog med lys i, til fødselsda-
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ge og fester. Et tog med lys der
markerer både tid og fest. Lige
nu nyder jeg at være stået af
toget en tid og kunne hvile ud,
for så at stå klar på perronen
til maj og blive samlet op og
køre videre igen sammen med
jer. Det er skønt når der er
damp på lokomotivet. Et lille
»slow down before you can
speed up«, er dog et godt lille
mantra at tage med – lidt ned i
gear, ind i den lidt roligere periode, som vi nyder lige nu.

Jeg ser frem til at være sammen med jer igen til hverdag
og fest. Hvor toget end kører
hen i mørke tunneller eller
gennem lyse dale ja, så tror jeg
på, at vi er med på det tog der
kører over grænsen og helt ind
i evigheden. Jeg glæder mig til
at fortsætte rejsen sammen
med jer og ønsker jer et dejligt
forår hvor lyset må skinne og
bryde mørket.
Henriette

”

Når det
ser sortest ud,
skinner et
lille lys

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 ·
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
Kirkeværge Vorde:
Finn Jensen · Tlf. 21 27 48 43
Kirkeværge Fiskbæk og kontaktperson:
Hans Dalsgård · Tlf. 61 46 82 07
Menigt medlem:
Poul Hoffmann Sørensen · Tlf. 26 31 07 00
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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VORDE-FISKBÆK-ROMLUND
TÅ R U P - K V O L S
EN DEL AF FOLKEKIRKEN

VORDE-FISKBÆK-ROMLUND
TÅ R U P - K V O L S

Vi samler ind til klimahjælp
til verdens fattigste
EN DEL AF FOLKEKIRKEN

Brug et par timer på en rute søndag d. 8. marts.
I gennemsnit samles der 813 kr. i en indsamlingsbøsse og sammen med 15.000 andre indsamlere hjælper vi til at give bæredygtig klimahjælp til verdens fattigste lande.
Klimaforandringerne rammer især kvinderne
blandt verdens fattigste og da dagen falder sammen med kvindernes internationale kampdag er
der i år et særligt fokus på dem. Det er typisk
kvinderne der står med ansvaret for landbrug og
mad – områder der rammes hårdt i takt med at
temperaturerne stiger da det medfører tørke,
oversvømmelser og mudderskred, som gør jorden næsten umulig at dyrke. Udover at det betyder mindre mad, betyder det også mindre penge
da der ikke kan sælges grøntsager lokalt. Samtidig tvinger tørken også unge piger til at gå længe-

re for at hente vand. Mange må derfor droppe ud
af skolen, fordi der simpelthen ikke er tid.
Pengene fra indsamlingen går til:
• Træplantning – træer giver skygge og liv
•
Diger og dæmninger, der stopper oversvømmelser
•
Sikring af huse og veje, så de kan modstå
vandmasser og jordskred
• Vandpumper og vandrensningsanlæg, der sikrer familier rent drikkevand
• Nye afgrøder, der kan overleve i det nye klima

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 27. marts
for næste blad,
der gælder for
juni-august 2020.

