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PRÆSTENS HJØRNE

Lyset i mørket
Julen er gavernes fest. Det må vi sige.
Vi giver hinanden gaver og sender hilsener med gode ønsker. Men den største af alle gaverne er og bliver, at Gud
sendte sin egen søn til os i julen. Det er
derfor, vi fejrer jul. I sin store kærlighed
sendte Gud os Jesus. Han kom for at
være menneske sammen med os, for
at solidarisere sig med os mennesker. Jesus kom for at
være vores lys, det lys, som skinner og stråler selv i
det sorteste mørke. Og hvor kan der være mørkt i

vort liv! Men der er også altid andet
end mørke i vort liv. Vi har Jesus med
os. Han er hos os i sin Ånd. Vi kan bede
til ham, tale med ham i bønnen. Og han
vil velsigne os. Han vil give os sin fred
og lede os ad rette vej, selv om vi ikke
kan se, hvor det fører os hen. Vi har Jesus at holde os til både i gode og i onde
tider. Lad os da fejre dette! Gid, vi alle må få en glædelig og velsignet jul i kirke og hjem!
Ebbe Sunesen

Gudum

Tag godt imod mig!
Kirkebladet har fået nyt udseende og format. Det monteres og trykkes nu af
Videbæk Bogtrykkeri, som ikke er et helt almindeligt trykkeri. De laver layout til
mere end 80 kirkeblade, og de er topprofessionelle samtidig med, at de er kirkeligt engagerede.
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Det er menighedsrådenes håb, at det nye blad må blive læst og brugt. Vi vil løbende og i samarbejde med trykkeriet bestræbe os på at gøre det så læsevenligt og indbydende som muligt.
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VEJVISEREN
SOGNEPRÆST

GUDUM SOGN

FABJERG SOGN

Ebbe Sunesen:
Præstegårdsvej 12, Gudum,
tlf. 97 86 30 08, e-mail: esu@
km.dk

Menighedsrådsformand:
Christian Futtrup, Klosterhedevej 36,
Gudum, tlf. 96 63 50 00,
e-mail: chr@chr-futtrup.dk

Menighedsrådsformand:
Bente Serup, Tvedvej 79, Fabjerg,
tlf. 97 89 31 33,
e-mail: bente.serup@mail.dk

Præsten har fri hver mandag.
Telefonsvareren henviser til
vagthavende præst i provstiet.

Kirkeværge: Jacob Tougaard,
Fabjergvej 199, Gudum, tlf. 97 85 30 37.

Kirkeværge: Hartvig Bundsgaard
Nielsen, Musvågevej 3, Lemvig,
tlf. 97 82 17 51.

I præstens ferier og friweekends
passes embedet af sognepræst
Leo Toftgaard, Ringvej 79,
Nr. Nissum, 7620 Lemvig,
tlf. 97 89 12 01,
e-mail: lto@km.dk
Henvendelse om fødsel, dåb,
vielse, hjemmealtergang og
begravelse sker til sognepræsten.
Attestudstedelse sammesteds.
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Graver: Træffes bedst tirsdag-fredag
kl. 8.00-16.00, tlf. 23 74 34 74.
Organist: Eva Rahbek, Fabjergvej 176,
Gudum, tlf. 97 86 30 02.
Kirkesangere:
Hans Schwenker, Tangevej 80, Ribe,
tlf. 97 85 45 96.
Hans Stampe Hunskjær,
Thingtoftevej 9, Gudum, tlf. 97 86 34 33.
www.gudumkirke.dk

Graver: Erik Skov Thomsen,
Søbakken 11, 7620 Lemvig
Træffetid: Tirsdag-fredag
kl. 8.00-16.00. Tlf. 24 20 15 21.
Organist: Eva Rahbek, Fabjergvej
176, Gudum, tlf. 97 86 30 02.
Kirkesanger: Johanne Skaaning
Madsen, Emilielystvej 27,
7620 Lemvig, tlf. 97 82 24 07.

NYT FRA SOGNENE
Vi synger julen ind i vore hjerter
I Gudum Kirke vil vi søndag den 5. december kl. 19.00 stemme vore sind til
den store højtid. Vort lokale voksenkor og børn fra skolen vil medvirke, og vi skal
selv synge salmer og sange, som hører advents- og juletiden til.

Alle er velkomne til skolernes juleafslutning i kirken
Alle, ikke bare forældre og bedsteforældre, men virkelig alle er meget velkomne til at være med til
børnehavens og skolernes juleafslutninger. Se i gudstjenestelisten ved 16. og 17. december.

Gospelgudstjeneste i Fabjerg Kirke
Søndag den 12. december kl. 19.30
åbner Fabjerg Kirke op for en gospelgudstjeneste med det svingende Lemvig Gospelkor. Rytmerne og den gribende sang fra Lemvig Gospelkor vil kaste lys og glæde over selv den mørkeste vinteraften. Under ledelse af Lydiah
Wairimu vil Lemvig Gospelkor dele ud af sin sangglæde, som de hver mandag i nu 6 år har nydt sammen. Der vil denne aften være et par fællessalmer,
en kort prædiken og velsignelsen.
Gospelmusik spreder glæde blandt mennesker. Derfor er interessen for gospel-genren også steget i Danmark, hvor mange kor efterhånden er spiret frem. I
Lemvig har koret eksisteret i 6 år, og hver uge mødes
de ca. 50 medlemmer omkring mandagens højdepunkt, der byder på hyggeligt samvær og gospelsang

for fulde lungers kraft. Gospel har
plads til alle, der har lyst til at synge. Det er ikke en skønsangskonkurrence, når den brogede forsamling mødes. Det udfordrer og ﬂytter grænser, hos lemvigerne, når
bevægelser skal kobles på sangen –
men når alt kommer til alt, så er
det et spørgsmål om at samles
om intensiteten af teksterne,
rytmerne, der svinger i kroppen, og glæden, når det hele
lykkes. Gospel handler om det
glade budskab, og teksterne
formidler rigtig meget om,
hvem Gud er, og hvordan vi kan
lære mere om Gud.
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AKTUELT PORTRÆT

Kirkeværge - og hvad det vil
Hvad vil det egentlig sige at
være kirkeværge?
Hvilke opgaver kan jobbet
eksempelvis indebære?
Hartvig B. Nielsen fra Lemvig
fortæller her om sine
erfaringer fra Fabjerg

Til en begravelse i Fabjerg kirke for
to år siden, talte jeg efterfølgende
med vores dengang nye præst,
Ebbe Sunesen, og han spurgte ind
til hvem jeg er, og hvilken tilknytning til Fabjerg kirke jeg har. Jeg
kunne med stor fornøjelse fortælle, at selv om jeg bor i Lemvig, og Denne samtale gav Ebbe Sunesen
havde tilhørsforhold til Heldum anledning til at spørge mig, om jeg
kirke, ja så er det, og vil altid være ikke havde tænkt på at løse sogFabjerg kirke der er mit ”hjem- nebånd. Jeg spurgte ind til hvad
det ville betyde.
sted”, idet jeg
har haft mit barn- » Et meget spændende Tre dage senere
havde jeg tilhørsdomshjem i Fafritidsjob
med
forhold til Fabjerg,
bjerg og er vokmange
udfordringer«
og samtidig blev
set op her, ligejeg spurgt om, jeg
som alle kirkelige
handlinger i min familie er blevet havde lyst til at tage en periode
foretaget i Fabjerg Kirke. Endvide- som kirkeværge. Det er min opfatre er begge mine forældre begra- telse, at man er mere eller mindre
vet på kirkegården, hvor jeg også forpligtiget til at yde for at kunne
selv ønsker at blive stedt til hvile, nyde, så derfor var mit svar ja, det
ville jeg gerne prøve i en periode.
når den dag kommer.

Folkekirkeligt TV på Kanal MidtVest
Hvor ﬁnder vi jer? Og hvornår sender I?
Desværre er det ikke alle, der kan se kanalen eller har
fundet den endnu. Men det er samme frekvens som
Mokka, og det kan sikkert hjælpe en del.
Andre ﬁnder den på kanal 21, men frekvensen kan
desværre godt være forskellig rundt i regionen.
På www.kanalmidtvest.dk kan der læses yderligere
om modtageforhold og alle stationerne.
Folkekirkeligt TV sendes efter følgende ugeplan:

4

Mandag
Tirsdag
Onsdsag
Torsdag
Torsdag
Fredag
Lørdag
Søndag

Der er nu snart gået to år, og det
har været både spændende og udfordrende, så tilbage til indledningen (hvad vil det sige at være kirkeværge i hverdagen)! Min største
udfordring var, at få kirkegården i
Fabjerg ført ind i den elektroniske
verden. Det vil sige, at fremover
skal alle gravstedsbreve og herunder legatoprettelser, lægges ind
elektronisk på IT- systemet, og det
således at al kommunikation og
godkendelse fremover køres via IT.
Det har nu kørt med stor tilfredsstillelse i halvandet år, det er med
glæde, at jeg kan konstatere at

21.15-21.30
15.00-15.30
16.30-16.45
15.00-15.30
21.15-21.30
13.15-13.30
15.00-15.30
15.00-15.30

Præstens værksted
Udsendelse 1
Præstens værksted (G)
Udsendelse 2
Præstens værksted (G)
Præstens værksted (G)
Udsendelse 1 (G)
Udsendelse 2 (G)

FK-TV, Herning · 97 21 59 30 / fkg@pc.dk / www.fkg.dk

AKTUELT PORTRÆT

sige i hverdagen
95% af alle gravsteds ejere, ønsker
at modtage materialet elektronisk, hvilket jo er en stort lettelse i
hverdagen. At bestyre dette, giver
også anledning til mange samtaler
med forskellige mennesker gennem et år, hvilket giver både udfordringer og gode oplevelser - gamle
skolekammerrater fra Fabjerg dukker pludseligt op fra et ukendt
sted i landet, og skal have forlænget eller ændret ved deres forældres gravsteder, jo det er til tider
meget spændende.

med til at løse og ikke mindst at se
resultatet, som jeg vurderer, er meget vellykket. Det er dog dejligt, at
den gamle klokke forsat ringer med
til højtiderne og om søndagen. I
mine ører lyder det som noget helt
specielt i Fabjerg, samtidig med er
den automatiske ringning også både en stor lettelse for medarbejderne, og ligesom der på årsbasis
er en betydelig arbejdsbesparelse,
og sidst men ikke mindst kan vi nu
ringe på hvilket tidspunkt vi ønsker
og følge solens op- og nedgang.

Ser jeg tilbage på de sidste 2 år, vil
jeg altid med stor glæde huske på,
at jeg har været med til at installere vores nye kirkeklokke, det var en
meget spændende opgave at være

Det har også været en spændende udfordring at få fjernet alle de
gamle udgåede elmetræer på kirkegården uden at ødelægge miljøet, det mener jeg er lykkedes meget godt, der er kommet mere lys
på både kirken, og på gravstederne, og de nye træer gror ﬁnt, så
tilbage er bare at få de gamle kirkegårdsdiger rettet pænt op, hvilket vil ske her i løbet af efteråret.
Ellers er en kirkeværges daglige
forpligtigelser at samarbejde med
medarbejderne ved kirken, og sørge for at kirken og kirkegården
fremstår pænt og ryddeligt. Såfremt der fremkommer klager eller

Helligtrekongersgudstjeneste
Vi samles til fælles gudstjeneste fra de tre sogne Gudum, Fabjerg
og Nr. Nissum i Nr. Nissum Kirke helligtrekongers søndag den 2. januar 2011 kl. 19.30. Prædikant er Lars Mandrup, sognepræst i Risskov nord for Århus. Lars Mandrup vil efter gudstjenesten ved et
møde i Kirkehuset fortælle nyt om Ydre Mission. Han har været
formand for Danmission i 9 år, og han og hans kone Anne Vibeke
var i en årrække missionærer på Madagaskar.

ønsker fra menigheden, så må vi
sammen se på det og ﬁnde en for
alle god løsning, og det mener jeg
lykkes på bedste måde, så til sidst
kan man jo spørge, hvad skal der
så ske fremadrettet? Og der er såmænd to ting, vi kan se frem til:
det ene er jo, at vi står over for at
skal have kirken kalket og repareret indvendigt, og så skal vi have
sorteret i de gamle gravsten, og
have lavet en pæn mindelund syd
for kirken.
Så alt i alt et meget spændende
fritidsjob med mange udfordringer.

KIRKEBOGEN

GUDUM SOGN
Døbt:
Loui Faurby Hald
Viede:
Maria Kiesbye Damborg og
Thomas Fjeldgaard
Døde:
Peder Skaarup
Frank Krøyer Kristensen
Ejner Svendsgaard Graversen

FABJERG SOGN
Døbt:
Erik Josefsen Roost
Døde:
Martha Aleksandra Andersen
Svend Stokholm Kristensen
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NYT FRA SOGNENE
Pyntning af gravsteder
På Fabjerg Kirkegård bliver der ikke pyntet med fyrretop i år, da der ikke kan skaffes fyrretop af tilstrækkelig god kvalitet.

Klaver i Fabjerg Kirke
Der er købt et klaver til Fabjerg Kirke, så vi nu har gode
elektroniske klaverer i begge kirker og i præstegården.

Stof til næste kirkeblad
– vedrørende marts, april og maj bedes indleveret i præstegården senest mandag d. 17. januar.

Sct. Nicolaitjenesten
– nærhed, varme, omsorg
Kirkens Korshærs telefontjeneste for mennesker, som ønsker at tale med andre om deres
problemer, er åben hver nat i tidsrummet kl.
20.00 – 02.00 på telefon 70 120 110. Du bliver ikke spurgt om navn eller adresse, hvis du
ringer ind. Og medarbejderne har tavshedspligt. Der fortælles ikke noget videre.

FORENINGSKALENDER
DECEMBER
Fredag 3. kl. 19.30
Adventsfest i Fabjerg Missionshus. Tale ved ungdomsforkynder Jakob Østergaard, Aulum. Pernille
Nørbye kommer med bogbord.
Tirsdag 7. kl. 19.30
har KFUM & K emneaften hos Liesbeth og Hans
Peder Krogsgaard, Krogsgårdvej 16.
Torsdag 9. kl. 14.30
inviteres alle pensionister og efterlønnere til
sammenkomst i præstegården.
Torsdag 9. kl. 19.30
Bibeltime hos Ib Bjerg, Engelundvej 40. 1. Kor. 16.
Fredag 10. kl. 16.45
har Blæksprutten juleafslutning.
Mandag 27. kl. 19.30
Julefest i Fabjerg Missionshus. Tale ved pastor Poul
Lilleør, Lemvig. Børnene pynter juletræ kl. 19.00.
Tirsdag 28. kl. 19.30
Julefest i Gudum Missionshus. Taler er Randi Aillaud.
Alle er velkomne.

JANUAR
Tirsdag 4. kl. 19.30
har KFUM & K Bibeltime hos Lone og Søren Nygaard,
Nyborgvej 12.
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Mandag 10. kl. 19.30
Alliancebedemøde i Fabjerg Missionshus. Tekst 1 og
2. Uden kaffe.
Mandag 10. kl. 19.30
Møde i præstegården med Evangelisk Alliance-bedeugens tekster. Ebbe Sunesen indleder. Arrangeret af
Unge Hjem. Alle er velkomne.
Tirsdag 11. kl. 19.00
Fælles menighedsrådsmøde i præstegården.
Onsdag 12. kl. 19.30
Alliancebedemøde hos Inger Grønne, Vintersgårdvej
12. Tekst 3 og 4.
Fredag 14. kl. 19.30
Alliancebedemøde i Fabjerg Missionshus. Tekst 5 og
6. Uden kaffe.
Mandag 17. kl. 14.00
Alliancebedemøde hos Dora Tang, Fabjergstad 26 A.
Tekst 7 og 8.
Tirsdag 18. kl. 19.30
har Fabjerg Menighedsråd møde hos Anna
Stokholm, Frejasvej 168, Nørlem.
Tirsdag 18. kl. 19.30
har KFUM & K emneaften hos Anja og Jan Balleby,
Mejerivejen 15.
Tirsdag 18. og onsdag 19.
Mandsstævne i Fabjerg Missionshus, begge dage kl.
10.30 og 13.00. Taler er missionær Hans Jørgen

NYT FRA SOGNENE
Indsamlinger
22. august til spejderne i Gudum
952 kr. og til spejderne i Fabjerg 604 kr.
12. september høstoffer i Gudum 7.455 kr., som
fordeltes således: Øremærket var 500 kr. til KFUM &
K i Gudum og 1000 kr. til Mission Afrika. Derudover
ﬁk Børn i sorg, Lemvig, Møltrup Optagelseshjem, SAT
7, Læger uden grænser, Dansk Europamission samt
KFUK´s sociale Arbejde hver 992,50 kr.

KFUM´s sociale Arbejde i Lemvig, KFUM´s Soldatermission samt SAT 7 ﬁk hver 1000 kr. Læger uden
grænser ﬁk 691,50 kr. ud over
det øremærkede
beløb.

19. september høstoffer i Fabjerg 11.913,50 kr.,
som fordeltes således: Øremærket var 1000 kr. til
Menighedsfakultetet, 5000 kr. til Stella Maris og 200
kr. til Læger uden grænser. Resten af høstofferet
fordeltes: Børn i sorg, Lemvig, Kirkens Korshær,

FORENINGSKALENDER
Hedegaard, Rønde. Der serveres rundstykker kl.
10.00. Medbragt madpakke spises kl. 12.00.
Onsdag 19. kl. 14.00
har Aktiv Familie hyggeeftermiddag hos Anna
Kragelund, Fabjergvej 164.
Tirsdag 25. kl. 14.30
inviteres alle pensionister og efterlønnere til
sammenkomst i præstegården.
Torsdag 27. kl. 19.30
Bibeltime hos Henny Thomsen, Vintersgårdvej 14.
Ruths Bog kap. 1.
Fredag 28. kl. 18.30
inviterer aktivitetsgruppen ”Sognefællesskab” til
fællesspisning på Gudum Skole.

FEBRUAR
Tirsdag 1. kl. 19.30
har KFUM & K generalforsamling hos Liesbeth og
Hans Peder Krogsgaard, Krogsgårdvej 16.
Torsdag 3. kl. 19.30
Generalforsamling i Fabjerg Missionshus.
Mandag 7. kl. 19.30
har Unge Hjem Bibeltime hos Ragnhild og Jens Peter
Vestergaard, Viumvej 9.
Fredag 11. kl. 18.30
arrangerer Fabjerg Sogneforening
fællesspisning på Udefriskolen med velkomst til

nye beboere i Fabjerg Sogn.
Tirsdag 15. kl. 19.30
har KFUM & K familiehygge hos Eva og Henrik Skov,
Fabjergvej 155.
Tirsdag 22. kl. 19.30
Møde i missionsuge i Fabjerg Missionshus. Tale ved
missionær Villy Sørensen, Hammel.
Onsdag 23. kl. 19.30
Møde i missionsuge i Fabjerg Missionshus. Tale ved
missionær Villy Sørensen, Hammel.
Torsdag 24. kl. 19.30
har Fabjerg Menighedsråd møde hos Bente Serup,
Tvedvej 79.
Fredag 25. kl. 19.30
Familieaften i missionsuge i Fabjerg Missionshus.
Tale ved René Brorson, forstander på Søndbjerg
Efterskole.
Mandag 28. kl. 19.00
på Gudum Skole har Aktiv Familie generalforsamling
og udstilling fra vinterens kurser.

MARTS
Tirsdag 8. kl. 19.30
Foreningernes fælles forårsmøde, denne gang i
Gudum Missionshus. Ruth Brik Christensen vil
fortælle om sin sine oplevelser som udsendt for
KFUM´s Soldatermission til Irak og Afghanistan.
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G U D S TJ E N E S T E R
Dato

Kirkeåret

Gudum Kirke

Fabjerg Kirke

Søndag 28. nov.

1. s. i advent

09.00 - Kirkekaffe

10.15 - Krybbespil

Søndag 5. dec.

2. s. i advent

19.00 - Kirkekoncert

10.15

Søndag 12. dec.

3. s. i advent

10.15 - Afslutning for
minikonﬁrmanderne

19.30 - Gospelkoncert
med kirkekaffe

Torsdag 16. dec.

10.00 - Juleafslutning for
Børnehuset, dagplejebørn m.m.

Fredag 17. dec.

10.00 - Juleafslutning for
Gudum Skole

08.45 - Juleafslutning for
Udefriskolen

Søndag 19. dec.

4. s. i advent

Ingen

09.00 - Leo Toftgaard
uden altergang

Fredag 24. dec.

Juleaften

14.00

15.30

Lørdag 25. dec.

Juledag

10.00 - uden altergang

11.00 - uden altergang

Søndag 26. dec.

2. juledag

10.15

Ingen

Lørdag 1. jan.

Nytårsdag

14.00 - Kollekt til Bibelselskabet 15.30 - Kollekt til Bibelseskabet

Søndag 2. jan.

Helligtrekonger

Fælles gudstjeneste kl. 19.30 i Nr. Nissum Kirke ved Lars Mandrup

Søndag 9. jan.

1. s. e. h. 3 k.

19.30

Søndag 16. jan.

2. s. e. h. 3 k.

10.15

09.00

Søndag 23. jan.

3. s. e. h. 3 k.

09.00 - Leo Toftgaard
uden altergang

Ingen

Søndag 30. jan.

4. s. e. h. 3 k.

10.15

09.00

Søndag 6. feb.

5. s. e. h. 3 k.

09.00

10.15

Søndag 13. feb.

Sidste s. e. h. 3 k.

09.00 - Leo Toftgaard
uden altergang

Ingen

Søndag 20. feb.

Septuagesima

Ingen

09.00 - Leo Toftgaard
uden altergang

Søndag 27. feb.

Seksagesima

19.30

10.15

KIRKEBIL
kan bestilles til alle gudstjenester
i Gudum og Fabjerg kirker på
tlf. 97 89 11 45 senest
kl. 18.00 dagen før. Pris 20 kr.

Produktion: Team Lynderup - 97 17 34 08

10.15

