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Vi ser frem til
vi atter kan åbne
kirkerne for jer
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Det blev ikke det forår
vi havde planlagt og ventet
Snart når det går allerbedst kan en uønsket gæst
dukke op, en gæst som sjældent er ventet eller
velkommen og i foråret 2020 fik vi besøg af Covid-19. Covid-19 satte en ny dagsorden og udløste en lang række regler og begrænsninger, fastlagt af centrale myndigheder fjernt fra vores
hverdag, men med stor indflydelse på vores daglige vilkår, vores bevægelsesfrihed, vores omgang
med hinanden og helt konkret blev alle kirker og
kirkelige handlinger lukket ned midt i marts måned. Undtagelsesvis kunne begravelser og bisættelser gennemføres, men med begrænset og reguleret tilslutning – et vilkår langt fra den lange
og stærke tradition vi har med fyldte kirker ved
begravelser. Tak til præster og personale for
trods hårde odds at gennemføre. Kirken samler
og hjælper i svære situationer og netop denne
funktion har været savnet under Covid-19.
Kirken samler og spreder glæde i andre situationer og desværre måtte alle forårets konfirmationer udsættes til efter sommerferien. Mange
blev skuffede, men vi er sikker på at præster og
kirkens personale vil gøre eftersommerens konfirmationer til noget helt særligt og både konfir-

mander og deres forældre vil huske netop deres
konfirmation som Covid-19 årgangen. Tillykke
til den tid.
Søndagens gudstjenester er vores kerneydelse
og mange har savnet musik, sang og forkyndelse i netop deres kirke under Covid-19. Kirkerne
har taget initiativ til digital formidling og tak til
vores præster og personale for også at give sig i
kast med de digitale kanaler på web, facebook
og podcast – et initiativ som helt sikkert vil fortsætte også, når Covid-19 bliver til historie. Covid-19 har sat livets skrøbelighed på landkortet, også i Danmark er familier ramt omend vi
har undgået sydeuropæiske eller amerikanske
tilstande og det normale liv vil gradvis vende
tilbage hen over sommeren.
Vores kirker tjener en større sags ærinde, lad
os ikke blive skræmt af Covid-19, men ønske
for os alle at forårets gennembrud og sommerens komme igen vil gøre det muligt at fylde
kirker, Sognegården, friluftsgudstjenester for
samvær, sang og forkyndelse – en velsignet
fremtid ønskes til alle.
Mogens og Mogens

Vi rykker tættere sammen
Selvom coronatiden er en tid, hvor vi skal være
adskilt, så er mit indtryk faktisk, at der samtidig sker en modsatrettet bevægelse. Vi bliver
mere opmærksomme på hinanden. Spørger
måske mere ind til vores naboer, eller falder lettere i snak med den fremmede vi møder på vejen, fordi vi har et fælles emne, som alle kan
forholde sig til og bekymrer sig om. Vi bruger
telefonen mere, så vi oftere får ringet til vores
forældre og bedsteforældre - eller sender flere
beskeder til hinanden over snapchat og videomessenger. Førhen kunne de sociale medier let
blive til den dårlige samvittighed, som man gerne vil bruge mindre tid på for i stedet at pleje de
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"virkelige" relationer. Men i
denne coronatid er det nærmest blevet en gave til os, at
vi kan være meget sammen i
det virtuelle uden at være fysisk sammen. Til trods for det er der intet, der
kan erstatte det fysiske samvær og de fællesskaber vi hver især holder af. Savnet er stort.
Virkelig stort. Men indtil det hele åbner op igen,
må vi fortsætte den gode udvikling ved at rykke
tættere sammen inden for de rammer, der nu
engang er givet os.
Hold modet oppe og pas på jer selv – så ses vi
nok snart igen. 
Jens

Samtale
Vi var stille en stund. Han kiggede op i loftet.
Så sagde han pludselig:
»Tror du Kristus vil tage imod mig?«
Han kiggede på mig, jeg tror han havde tårer i
øjnene.
Jeg smilte til ham, jeg ved ikke om han kunne
se det, FFP3-masken dækkede jo halvdelen af
mit ansigt og beskyttelsesbrillerne resten. Jeg
forsøgte at smile med øjnene, før jeg svarede:
»Hvis ikke Kristus skulle tage imod en mand,
der tænker sådan på sit sygeleje, hvem skulle
han så tage imod?«
Han smilte lidt, så meget som han turde. Det
var jo trods alt hans frelse, vi talte om. Så var vi
stille igen. Det eneste der hørtes var de ekstra
liter ilt, som konstant blev blæst ind i næsen på
ham.
Det var første gang jeg besøgte ham.
Ved næste besøg var det som om vi var gamle
bekendte. Vi talte om hans ensomhed ved at
være isoleret og om hans frygt for, at hans kone
gennem 43 år også var blevet smittet. Indtil videre var det kun ham, som var syg.
Han mente bestemt, at en frisk fadøl med koldt
skum ville hjælpe. Jeg grinte og svarede i sjov:
»Ja, så ville du være hjemme i løbet af et par
dage«.
Pludselig sagde han: »Ja, man er jo ikke den
første der skal prøve det. Det er der jo mange,
som har prøvet før mig.«
»Prøvet hvad?« spurgte jeg overrasket.
»At skulle dø… Jeg er ikke bange for at dø, jeg
er bange for at miste livet«. Han kiggede ikke på
mig. Så vidste jeg, at det var svært for ham at
tale om. Hans øjne var fæstnet på familiebillederne, som var sat op på væggen.
Mit tredje besøg var påskemorgen. Der var ingen tomme grave på isolationsafsnittet. Tøjet
på. Sprit af. Engangskitlen skal bindes i siden.

Sprit af. Tommelfingeren presses igennem kitlens ærme, så skiller handsker og ærmer ikke.
Handsker på. Fejl. Handsker af, kassér. Sprit
af. FFP3-maske på, klem bøjlen ned om næsen.
Sprit af.
Jeg havde hænderne fulde, da jeg endelig trådte ind. En påskelilje. Oblater og rød saft. Og det
bedste, en kop med øl.
Han var en anden. Talte ikke meget. Han grinte
da jeg gav ham øllen, men den var ikke rigtig,
sagde han. Han faldt i søvn under indstiftelsesordene, han plejede at mumle med i kor, mere
sikkert end jeg selv kunne dem. Jeg lod som
ingenting, ville ikke gøre ham forlegen. Han
vågnede hurtigt og tog imod oblaten.
Efter talte vi lidt. Han talte ikke meget. Han
gentog med vrede i stemmen, at han ikke kunne forstå, hvorfor det skulle tage så lang tid.
Tredje gang han sagde det, råbte han næsten.
Jeg spurgte: »Er du vred?«
Han kiggede væk: »Min kone er testet positiv«.
Derefter smed han mig høfligt men bestemt ud.
Det blev ikke til et fjerde besøg.
Dette er en fiktiv historie, med inspiration fra
mine oplevelser på isolationsafsnittet.
Johannes
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Gudstjenesteliste
Dato

Kirkeåret

Tid og sted

Mandag d. 1.

2. pinsedag

Romlund kl. 9.30

Søndag d. 7.

Trinitatis

Vorde kl. 9.30
Tårup kl. 11.00

Søndag d. 14.

1. s. e. trinitatis

Kvols kl. 9.30
Fiskbæk Kirke kl. 11.00

Søndag d. 21.

2. s. e. trinitatis

Fiskbæk kl. 9.30
Kvols kl. 11.00

Andet

Juni

Onsdag d. 24.
Søndag d. 28.

Løgstruphøje kl. 14-16
3. s. e. trinitatis

Romlund kl. 9.30
Tårup kl. 17

Søndag d. 5.

4. s. e. trinitatis

Vorde kl. 11.00

Søndag d. 12.

5. s. e. trinitatis

Tårup kl. 9.30
Fiskbæk kl. 11.00

Søndag d. 19.

6. s. e. trinitatis

Romlund kl. 9.30
Kvols kl. 11.00

Søndag d. 26.

7. s. e. trinitatis

Vorde kl. 9.30
Tårup kl. 17.00

Søndag d. 2.

8. s. e. trinitatis

Fiskbæk kl. 11.00

Søndag d. 9.

9. s. e. trinitatis

Romlund kl. 9.30
Tårup kl. 11.00

Søndag d. 16

10. s. e. trinitatis

Kvols kl. 9.30
Vorde kl. 11.00

Søndag d. 23

11. s. e. trinitatis

Fiskbæk kl. 9.30
Kvols kl. 11.00

Gudstjeneste

Juli

August

Onsdag d. 26
Søndag d. 30

Løgstruphøje kl. 14-16
12. s. e. trinitatis

Gudstjeneste

Romlund kl. 9.30
Tårup kl. 17.00

September
Lørdag d. 5
Søndag d. 6

13. s. e. trinitatis

Lørdag d. 12
Søndag d. 13

14. s. e. trinitatis

Tårup kl. 11.00

Konfirmationer

Fiskbæk kl. 9.30
Fiskbæk kl. 11.00

Konfirmationer
Konfirmationer

Vorde kl. 9.30
Vorde kl. 11.00

Konfirmationer
Konfirmationer

Romlund kl. 11.00

Konfirmationer

Med forbehold for akutte ændringer i gudstjenestelisten – hold jer orienteret
på vores hjemmesider: www.løgstrupskirker.dk og www.taarupsogn.dk
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9/6
Valg til dit menighedsråd
Dit lokale menighedsråd er din repræsentant
for at kirke, Sognegård, præster og andre medarbejder giver det bedste tilbud inden for de
økonomiske rammer, der stilles til rådighed.
Samtidig er dit lokale menighedsråd også arbejdsgiver for medarbejderne omkring kirken
og det er menighedsrådets ansvar at sikre det
bedst mulige arbejdsklima og samarbejde mellem alle funktioner.
Endvidere er det dit menighedsråds opgave at
sikre kirkens værdier i form af jord og bygninger, sørge for løbende vedligehold og sikre vores
kulturarv til kommende generationer.
Sidst, men bestemt ikke mindst, skal dit lokale
menighedsråd stå til ansvar for kirkernes økonomi over for kirkernes tilsynsmyndigheder –
skræmmende mange opgaver – nej, på ingen
måde. Det er utroligt spændende og inspirerende at sidde med ved bordet og træffe beslutninger, hvor resultatet måske ses med det samme,
men også beslutninger som kræver en lang år-

række før de for alvor bliver synlige og opskattede.
Der er valg til dit menighedsråd i september
2020 og efter gældende Bekendtgørelse fra Kirkeministeriet skal der afholdes offentligt orienteringsmøde samtidigt over hele landet.
Orienteringsmødet afholdes tirsdag den 9.
juni i Sognegården i Løgstrup for Vorde-Fiskbæk-Romlund sogne og i Taarup Forsamlingshus for Taarup-Kvols sogne.
Vi ønsker så mange som muligt møder frem og
bidrager med forslag til fremtiden for vores fælles pastorat omkring Hjarbæk Fjord. Møderne
indledes med status på kirkernes økonomi, dit
menighedsråds tanker om fremtiden og gennemgang af formalia for valg til menighedsråd
2020, men vigtigst af alt har vi brug for dit bidrag og din mening om vores fælles fremtid i de
5 kirker og Sognegård.
På gensyn 9. juni 2020 kl. 19.00!
Mogens og Mogens
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Konfirmationer 2020
Forårets konfirmationer er blevet udskudt til flg. datoer:
Tårup Kirke
lørdag den 5. september kl. 11.00

Vorde Kirke
lørdag den 12. september kl. 9.30

• Janick F. Bavnshøj
• Mikkel Gryberg
• Magnus B. Dalsgaard

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Fiskbæk Kirke
søndag den 6. september kl. 9.30
•
•
•
•

Lucas Q. Pedersen
Signe F. Bertelsen
Kamilla A. Sørensen
Jonas K. Andersen

William H. Borup
Agnes Høgh Poulsen
Christoffer D. Kirkegaard
Emilie K. Bertelsen
Freja K. Bertelsen
Maria B. Stamp
Niklas Vestrup
Sofie S. Errebo
Gustav L. Tousgaard
Mathias H. B. Pedersen
Nicoline N. Moos

Fiskbæk Kirke
søndag den 6. september kl. 11.00

Vorde Kirke
lørdag den 12. september kl. 11.00

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Philip Nørgaard
Mikkel Knudsen
Mathias T. Hansen
Maria V. Pedersen
William J. Nielsen
Anneline Andreasen
Mikkel Andreasen
Frederik J. Schmidt
Lukas R. Skals
Mikela M. Skov

Mia Karla R. Christensen
Mads Andie Eltong
Peter Brohm
Camilla S. Jensen
Daniel N. Braithwaite
Marcus R. Fredborg
Nicoline V. Østergaard
Kasper S. Larsen
Jonas B. Kristensen
Marie E. Christensen
Jonas S. Jensen
Jeppe K. Gosvig

Romlund Kirke
søndag den 13. september kl. 11.00
•
•
•
•
•
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Gustav R. Nielsen
Matilde E. Fly
Lykke F. Sejersen
Annekatrine T. Bertelsen
Victoria S. Blomstrand

NAVNE & NUMRE
Vorde-Fiskbæk-RomlundTårup-Kvols Pastorat
Sognepræst Kbf.
Jens Hald Videbæk
Tlf. 23 99 88 31 · jbv@km.dk
Sognepræst
Johannes Lunn
Barselsorlov

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 ·
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 22 24 37
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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Udstillinger
I skrivende stund ved vi ikke hvorvidt der
er åbnet op i Sognegården, men det håber
vi! Så kan i nemlig komme ned og se de
fine gækkebreve vi har fået tilsendt, men
også de maleriudstillinger vi har løbende,
i august-september vil Anne Theanders
malerier være udstillet.

Vær med i vores
fotokonkurrence
Vi opfordrer til at tage nogle dejlige billeder af den skønne natur
der omgiver sognene.
Fanger du et billede hvor en af kirkerne figurerer på, eller et billede inde fra kirken så send os en mail (jegk@km.dk) eller send
det på facebook (løgstrupskirker.dk eller Tårup Kvols Kirker).
Bedste billede præmieres og billederne vil efterfølgende kunne
ses på hjemmesiden og udstillet i Sognegården.

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. juli
for næste blad, der
gælder for septembernovember 2020.

