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Præsentation af Præstevikar
Jeg hedder Laila Hansen. Jeg er 56 år og jeg er
præstevikar.
Jeg har været præstevikar hele mit præsteliv, der
begyndte med min ordination i Viborg Domkirke
i 2005. Jeg blev præstevikar, fordi min mand,
Svend Kuhr Laier er landmand, så vi kan ikke
flytte ind i en præstegård. Men jeg er præstevikar, fordi det er en dejlig måde at være præst på,
og det er blevet min måde.

For mig er mødet med mennesker af alle slags, i alle aldre
og i alle livssituationer noget
af det bedste ved at være
præst.
Det at lave - og især fejre
gudstjeneste - er det allerbedste.

Sommerfest for
personale og frivillige
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På en af de smukkeste og varme sommeraftener
blev der holdt sommerfest for alle ansatte og frivillige.

Efter festligt samvær fulgte den smukkeste gåtur
i den skønne natur der omgiver Kvols. Her nød vi
både den smukke natur og hinandens selskab.

Vi startede i Kvols Kirke med fællessang og fortælling og derefter var der den skønneste, lækre
buffet i Kvols Forsamlingshus.

Tak for et rigtig godt arrangement med sang, fortælling, musik, natur, hygge, lækker mad og
skøn underholdning. Selv vejret viste sig fra sin
bedste side.

Kirkeskibene
Menighedsrådet for Vorde, Fiskbæk og Romlund
sogn er blevet opmærksom på, at kirkeskibene,
der hænger i de tre kirker nok ikke har det så
godt.

Romlund: Fuldriggeren ”Kathrine” – frysetørring, rensning og flytning til ny placering i kirken, eller rettere tilbage til den gamle placering
fra før 1960.

Rådet besluttede derfor at få et overblik over situationen. Til dette formål blev der dannet en
lille gruppe, som skulle foretage en besigtigelse.
Gruppen kom til at bestå af: Finn Jensen, medlem af menighedsrådet og kirkeværge, Peter
Bloch, modelbygger og godkendt af kirkeministeriet til at bygge og restaurere kirkeskibe, Henrik
Hvass, har i mange år interesseret sig for kirkeskibe, og Anne Hvass, fotograf med opgaven at
fotodokumentere skibenes tilstand.

Ovenstående er kun i grove træk, hvad der bør
gøres, og modelbyggeren har sagt ja til at påtage
sig reparationsarbejdet og har ligeledes givet en
pris for arbejdet.

Besigtigelsen fandt sted den 8. juni 2020 – og det
så ikke godt ud.

Menighedsrådet har været forelagt besigtigelsesgruppens rapport, og var noget overrasket over,
at skibene er så nødlidende, som tilfældet er.
Rådet har på et efterfølgende møde besluttet at
sætte en renoveringsproces i gang, lige som rådet overvejer at følge nogle af de anbefalinger
som besigtigelsesgruppen i øvrigt har givet.

Gruppen gav følgende anbefalinger til menighedsrådet med hensyn til en evt. proces for renovering af skibene:

I første omgang vil man dog søge at skaffe ekstern finansiering til projektet. Da den pris der er
tale om må siges at være absolut rimelig, skal det
nok lykkes.

Vorde: Fuldriggeren ”Hjarbæk” – frysetørring, afrensning og fornyelse af løbende rigning.

Processen vil løbende blive fulgt her i bladet.

(Sjægten, der også hænger i Vorde vedligeholdes
af Hjarbæk Sjægtelaug og har senest været efterset og rengjort i 2016 og er i god stand)
Fiskbæk: Barken ”Korazin” – frysetørring, rensning, reparation og opmaling af skrog og rigning
efterses.

Ligesom det er muligt at læse lidt mere generelt
om kirkeskibe på hjemmesiden www.løgstrupskirker.dk
Henrik Hvass
medlem af besigtigelsesgruppen
Fotos: Anne Hvass
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Sogneliv
Kirkegård og gravsteder
Vi har desværre erfaret at der er blevet taget noget fra et gravsted, og beder jer derfor være
opmærksomme samt behjælpelige med at orientere gravere eller andet personale hvis I finder
eller ser noget på kirkegården eller omkring gravstederne, I kan evt. smide en seddel i postkassen hvis der ikke er nogen på kirkegården.

Barselscafé
Hver onsdag fra kl. 10.00
Vi har atter startet barselscaféen op.
Dette er et tilbud til alle barslende forældre,
som godt kunne tænke sig at mødes og spare med andre forældre.
Barselscaféen er gratis, og tilmelding er ikke
nødvendig!

Konfirmandtilmelding
Er dit barn startet i 7. klasse efter ferien er det
nu de skal tilmeldes, du finder link og andre
praktiske oplysninger på vores hjemmeside
www.løgstrupskirker.dk
Kan du af den ene eller anden grund ikke tilgå
systemet eller har spørgsmål i øvrigt kan du
sende en mail til vorde.sogn@km.dk

Salmeønsker
Har du ventet i årevis på en bestemt salme?
Eller har du et godt forslag? Så læg en seddel i
den lille sorte kasse i kirken med salmens titel og
også gerne melodi, hvis du ønsker salmen skal gå
på en bestemt melodi. Så vil vi forsøge at få den med i
gudstjenesten en af de kommende søndage eller helligdage.
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Sognekontoret informerer
(Se side 11 for kontaktoplysninger)
Faderskab
Er man gift, får forældrene automatisk fælles
forældremyndighed.
Hvis man ikke er gift, skal der inden 28 dage
udfyldes en Omsorgs- og ansvarserklæring.
Efter fristen sendes faderskabssagen til
Statsforvaltningen.
Omsorgs- og ansvarserklæring skal anmeldes
digitalt med NemID på borger.dk og skal efterfølgende afleveres på sognegården.
Dåb
Dåb aftales i god tid med sognesekretæren.
Før dåben vil der være en samtale med Sognepræsten.
Navngivning
Skal barnet ikke døbes skal navngivning anmeldes senest 6 måneder efter barnets fødsel.
Navngivning skal ske digitalt med NemID på
borger.dk.
Navneændring
Anmodning om navneændring skal ske digitalt med NemID på borger.dk, hvor betaling
registreres i forbindelse med anmodningen.
(505 kr). Kontakt Præstesekretæren i tvivlstilfælde.
Vielse
Aftales med Sognepræsten og anmeldes til
sognesekretæren. Der skal på Borger.dk udfyldes en ægteskabserklæring for at få ud-

stedt en prøvelsesattest. Attesten må højst
være 4 måneder gammel ved vielsen. Prøvelsesattesten afleveres på sognekontoret sammen med navn og adresse på to vidner.
Attester
Skal man bruge en attest, kan den bestilles
med NemID på www.borger.dk. Den kan også
afhentes personligt på sognekontoret mod
forevisning af billedlegitimation.
Begravelse og bisættelse
I forbindelse med dødsfald er man er altid velkommen til at kontakte præsten.
Oftest kan en bedemand, bistå med praktisk
hjælp og generel vejledning.
Køb af gravsted mv. skal aftales med graverne
for de respektive kirkegårde.
Medlem af Den danske Folkekirke
En person, der bliver døbt i folkekirken, bliver
samtidig medlem af Den Danske Folkekirke.
Det gælder, uanset om man er barn eller voksen. Det er også muligt at blive medlem af
folkekirken, hvis man er døbt i et andet kristent trossamfund.
Udmeldelse af folkekirken
Ønsker man at melde sig ud af Den Danske
Folkekirke skal dette ske skriftligt eller ved
personlig henvendelse til sognekontoret.
For flere oplysninger se:
www.løgstrupskirker.dk
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18. s. e. trinitatis

19. s. e. trinitatis

20. s. e. trinitatis

Søndag d. 11.

Søndag d. 18.

Søndag d. 25.

Tirsdag d. 27.

17. s. e. trinitatis

Søndag d. 4.

Oktober

Onsdag d. 30.

Sognegården kl. 19.00

Fiskbæk kl. 9.30 (JBV)
Taarup kl. 17.00 (JBV)

Kvols kl. 9.30 (LAIH)
Vorde kl. 11.00 (LAIH)

Romlund kl. 9.30 (LAIH)
Taarup kl. 11.00 (LAIH)

Fiskbæk kl. 11.00 (JBV)

Fiskbæk kl. 19.00

Fiskbæk kl. 9.30 (LAIH)
Vorde kl. 11.00 (LAIH)

Søndag d. 27.

Høst

Løgstruphøje
i Sognegården kl. 14-16

Onsdag d. 23.

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

Søndag d. 20.

Høst

Taarup Kirke kl. 19.00

Torsdag d. 10.

Romlund (EJL)

Søndag d. 13.

14. s. e. trinitatis.

Vorde (JBV)

Lørdag d. 12

Fiskbæk (JBV)

Søndag d. 6.

Tid og sted
Taarup (EJL)

13. s. e. trinitatis

Kirkeåret

Lørdag d. 5.

September

Dato

Filmaften

Jazzkoncert

Høstgudstjeneste
Høstgudstjeneste

Gudstjeneste og
højskoleeftermiddag

Høstgudstjeneste
Høstgudstjeneste
Høstgudstjeneste

Fællessang

Konfirmationer

Konfirmationer

Konfirmationer

Konfirmationer

Andet

FÆLLES SOGNEKALENDER
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23. s. e. trinitatis

Sidste s. i kirkeåret

Søndag d. 15.

Søndag d. 22.

Julekoncert m. voksenkoret

JBV = Jens Hald Videbæk

LAIH = Laila Hansen

EJL = Johannes Lunn

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

Fiskbæk kl. 11.00 (JBV)

Søndag d. 6

2. s. i advent

Sognegården kl. 19.00

De ni læsninger
Julekoncert m. voksenkoret

Filmaften

Sognegården kl. 19.00
Vorde kl. 11.00 (JBV)
Taarup kl. 17.00 (JBV)

Gudstjeneste og
højskoleeftermiddag

Gudstjeneste og
højskoleeftermiddag

Løgstruphøje kl. 14-16

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

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

Vorde kl. 11.00 (LAIH)

Romlund kl. 13.00 (JBV)
Fiskbæk kl. 14.30 (LAIH)
Kvols kl. 14.30 (JBV)
Vorde kl. 16.00 (JBV)
Taarup kl. 16.00 (LAIH)

Løgstruphøje kl. 14-16

Onsdag d. 2.

December

Søndag d. 29.

1. s. i advent

22. s. e. trinitatis

Søndag d. 8.

Onsdag d. 25.

Allehelgen

Søndag d. 2.

November

Onsdag d. 28.

Sogneliv
Fællessang i Tårup Kirke
"Hvilke sange skal vi synge fælles, når folk fra fem forskellige årtier finder numre i sangbogen?
Reserver torsdag d. 10. september kl. 19.00-20.30 til Fællessang i Tårup Kirke.
Fem Tårup Kormedlemmer – fra hver sit årti - har valgt en sang,
de gerne vil synge sammen med os andre.

Høstgudstjenester
Der afholdes høstgudstjenester i følgende kirker:
Søndag d. 20. september:
• Kvols kl. 9.30
• Romlund kl. 11.00
• Tårup kl. 11.00

Søndag d. 27. september:
• Fiskbæk kl. 9.30
• Vorde kl. 11.00

Efter gudstjenesterne er der mulighed for at drikke en kop kaffe.
Gudstjenesten i Romlund bliver ledsaget af fløjte og orgel sammen med kirkens børnekor.
Susanne Klausen på fløjte er uddannet fra Esbjerg Musikkonservatorium. Har i mange år arbejdet som freelance fløjtenist i diverse landsdelsorkestre, foruden mange kammermusikalske sammenhænge. Susannes hjerte banker især for den tidlige musik, og hun er også en af de få fløjtenister, som – udover den moderne fløjte – spiller på den originale barokfløjte – kaldet en travers.
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Jazzkoncert med Mikrokosmos
Guitar og Saxofon – Salmer, Danske Sange, Jazz, Klassisk og Improvisationer
Onsdag d. 30. september kl. 19.00 i Fiskbæk Kirke
Saxofonisten Niels Vincentz og guitaristen Mikkel Ploug er to danske musikere med etablerede
internationale karrierer og et større katalog af
anmelderroste udgivelser i bagagen.
De kender hinanden fra mange orkestersammenhænge og har i en rum tid arbejdet med dette con amore samarbejde. Niels og Mikkel samler essensen af alt hvad der trigger de to musikere og komponisters fantasi i et mangefacetteret
univers.
Europæisk, klassisk musik blandes med danske salmer og amerikansk jazz musik med improvisationselementet som den røde tråd der binder det hele sammen.

Julekoncert og opstart af voksenkor
Voksenkoret starter med at øve til julekoncerterne
mandag d. 19. oktober kl. 19.00
Vi øver hver mandag i Tårup Forsamlingshus fra kl.
19.00 til 21.30 indtil koncerterne er afholdt.
Voksenkoret er en mulighed året rundt. Men du har dog
også mulighed for kun at synge med fra efterårsferien
til begyndelsen af december, hvis du mest har tid og
lyst til at synge julens dejlige musik og medvirke i to
flotte koncerter i Tårup Kirke 1. søndag i advent kl.
17.00 og i Løgstrup Sognegård onsdag d. 2. december kl. 19.00. Kom og syng med.

Filmaften
Film i fællesskab
I efteråret viser vi film i sognegården kl. 19.00 følgende dage:
Tirsdag d. 27. oktober
Onsdag d. 25. november
Der bliver mulighed for at se film og tale sammen om filmen
og de tanker den har sat i gang
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Allehelgens søndag
søndag d. 1. november er der gudstjeneste i alle vores kirker:
• Romlund kl. 13.00
• Vorde kl. 16.00

• Fiskbæk kl. 14.30
• Taarup kl. 16.00

• Kvols kl. 14.30

I Vorde-Fiskbæk og Romlund Kirke er der saxofonspil til gudstjenesten
Saxofonist Niels Vincentz er en af Danmarks markante stemmer på sit instrument. Både som solist, komponist og kapelmester har Vincentz sat sit
aftryk i jazzmiljøet gennem de seneste 20 år.
Kom og lyt til den smukke klang af saxofon og orgel.
En gudstjeneste hvor vi kan mindes i både sang ord og tone med
budskabet om at døden ikke har det sidste ord og hvor vi kan
tænde et lys for dem vi har mistet.

Sæt kryds i kalenderen d. 18. november
hvor Viborg fortællekreds vil gæste os, nærmere info når vi nærmer os datoen på
hjemmesiden www.løgstrupskirker.dk, på facebook samt i Sognegården.

✘

De ni læsninger

Julekoncert

Søndag d. 29. november kl. 17.00
i Tårup Kirke

Onsdag d. 2. december kl. 19.00
i Løgstrup Sognegård

Denne dag er det 1. søndag i advent.

Julekoncert med voksenkoret og kirkernes
børnekor. Vi skal synge sammen og høre
de flotte budskaber og dejlige toner i julens
glade musik og budskab. Der er masser af
plads til også selv at synge med.

Kom og syng, lyt, og vær med til de 9 læsninger I Tårup Kirke og hør Voksenkorets
smukke julesange og værker.

Tag naboen under armen og kom i julestemning. Vi ses.
Koncerten er gratis og der er kaffe og æbleskiver til alle.
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NAVNE & NUMRE
Vorde-Fiskbæk-RomlundTårup-Kvols Pastorat

Sognekontoret

Sognepræst Kbf.
Jens Hald Videbæk
Tlf. 23 99 88 31 · jbv@km.dk

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

Sognepræst Johannes Lunn
Barsel

Sognesekretær Jeanette Gordon Kjeldsen
Tlf. 20 29 68 93 · jegk@km.dk

Præstevikar Laila Hansen
Tlf. 40 37 80 78 – laih@km.dk

Løgstrup Sognegård
Borgergade 10c · 8831 Løgstrup

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

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
VORDE-FISKBÆK-ROMLUND
TÅ R U P - K V O L S
Hjælp
med at
finde vej
til græskarret

Materiale ID: MAZ.130.1.1.da

Hjælp flagermusen med at finde hen til græskarret.

EN DEL AF FOLKEKIRKEN

www.gratisskole.dk

EN DEL AF FOLKEKIRKEN

www.gratisskole.dk
www.gratisskole.dk

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 16. oktober
for næste blad,
der gælder for
sept.-nov. 2020.

