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Ny gravermedhjælper i Gudum
Jeg hedder Kirsten Skovmose Skaarup, er 56
år, har tre voksne børn, Kristian, Mette og
Mads. Mads bor hjemme, og de to ældste
i København. I min fritid danser jeg folkedans og nyder at bruge tid sammen
med familie og venner.
Oprindeligt kommer jeg fra den anden
ende af kommunen, hvor jeg voksede op
på mine forældres gård i Vandborg.
Sidst i 1970’erne lærte jeg min mand,
Niels Skaarup, at kende, og i 1980
blev vi gift. Jeg flyttede til Gudum,
og vi overtog Niels’ fødegård. I 28
år var der vind i sejlene. Niels og
jeg drev vores landbrug, det var

en spændende tid med en utrolig udvikling.
Men nogle gange går det ikke, som man
regner med.
I 2008 blev Niels alvorlig syg af kræft, og
jeg mistede ham et år efter. Niels efterlader mine børn og mig med et stort
savn, og jeg har på mange måder været
nødt til at lægge min tilværelse om.
Med jobbet som gravermedhjælper
synes jeg, fremtiden tegner lyst.
Jeg ser frem til de nye og
spændende udfordringer,
og jeg glæder mig til et
godt samarbejde med
alle vedrørende kirken.

VEJVISEREN
SOGNEPRÆST

GUDUM SOGN

FABJERG SOGN

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

www.gudumkirke.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.
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.

Menighedsrådsformand:
Christian Futtrup, Klosterhedevej 36,
Gudum, tlf. 96 63 50 00,
e-mail: chr@chr-futtrup.dk
Kirkeværge: Jacob Tougaard,
Fabjergvej 199, Gudum, tlf. 97 85 30 37.
Graver: Ole Sund, træffes bedst mandagfredag kl. 8.00-16.00, tlf. 23 74 34 74.
Organist: Eva Rahbek, Fabjergvej 176,
Gudum, tlf. 97 86 30 02.
Kirkesangere / kirketjenere:
Tine Sørensen, Solhøjvej 30,
7620 Lemvig, tlf. 22 15 44 99.
Hans Stampe Hunskjær, Thingtoftevej 9,
Gudum, tlf. 97 86 34 33.

Kirkeværge: Anna Stokholm
Kristensen, Frejasvej 168, Nørlem,
7620 Lemvig, tlf. 97 89 31 71.
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.

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.
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At have en tro er
en naturlig del af livet
Mange af os rejser til fremmede lande og møder mennesker med en anden kultur. Og vi får ofte et indblik i
deres tro og møder stor åbenhed og interesse for at
drøfte religiøse emner. Hinduer og buddhister vil gerne tale med anderledes troende om det åndelige.
Også muslimer har deres tro og står ved den. Det er
helt naturligt for dem at have en tro.
Den fremherskende holdning her i Danmark er derimod, at der ses med mistro på alle former for religion.
Religiøse oplevelser bliver ikke anerkendt. Religiøse
følelser og oplevelser vil ofte blive afvist og bortforklaret som udslag af psykisk uligevægt eller direkte
psykisk sygdom.
Vi står i en tradition, hvor man ikke accepterer religiøse oplevelser som virkelige. En væsentlig årsag til
dette er sikkert, at den tyske filosof Immanuel Kant
(1724 -1804) fremsatte teorien om, at vi aldrig kan se
og iagttage »tingene«, som de egentlig er. Vi oplever
altså ikke verden, som den egentlig er. Vi ser kun den
enkelte ting, som den tager sig ud »for os«. Vi ser aldrig tingen, som den er »i sig selv«. Ifølge denne teori
kan vi aldrig være sikre på, at det, vi oplever, er sandt
og ægte.
Det er kun i dele af den vestlige kultur, man finder
denne mærkelige teori, som sætter et filter op mellem virkeligheden og os. Men vi må desværre erkende, at Kant har sejret i helt uhyggelig grad i vor kulturkreds. Vi står i en tradition, hvor det regnes for »fint«

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:

og dannet at fortrænge religiøse oplevelser og følelser.
Psykoanalysens fader, østrigeren Sigmund Freud
(1856 – 1939), stod i den tradition. Han forsøgte at
bekæmpe al religion. Freud så religiøse oplevelser
som et tegn på sygdom og søgte i sin
in terapi at skaffe patienten af med disse
sse
»vrangforestillinger«. Og han har haft
en enorm betydning for psykoterapi
og psykiatri. Hans tanker har påvirket universiteter og seminarier og
dermed os alle.
onPudsigt nok indrettede Freud det kontor, hvor han modtog sine patienter, med
mange religiøse genstande, for eksempel en miniature-pyramide fra Ægypten. En klient, der kom til konsultation hos Freud, så altså den berømte nervelæge
omgivet af den aura, som de religiøse ting gav ham.
Jeg tror ikke, der er andre kulturer end dele af vor
vestlige kultur, der håner religiøse oplevelser og følelser. Det skulle da lige være totalitære og undertrykkende regimer, som ikke tillader folk at tænke og tale
frit. Men dem ønsker vi jo ikke at sammenligne os
med.
Spørgsmålet er, om det ikke i virkeligheden er dem, vi
ligner.
Ebbe Sunesen

Mandag
Tirsdag
Onsdsag
Torsdag
Torsdag
Fredag
Lørdag
Søndag

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
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Søndag er en anderledes dag
Når jeg går i kirke, kan jeg godt lide
at komme i god tid, så man lige
kan få et par minutter i ro, før
gudstjenesten
begynder.«

Vi har spurgt Else og Mads
Peder, hvad kirke og tro
betyder for dem.
De bor på gården Øster Vium.

De svarer: »Troen har betydet meget for os begge lige fra barnsben af. Vi har været vant til at gå i
kirke.«
Og det bliver de ved med, forklarer
Mads Peder: »Vi har gang i mange
projekter i det daglige, men vi skal
mærke, at søndagen er en anderledes dag. Derfor går vi i kirke.«

Mads Peder nærer ikke den
samme begejstring for kirkegårde, selv om
de altid skal forbi hans familiegravsted, når de er til gudstjeneste.
Her ligger hans forældre, bedsteforældre og oldeforældre begravet.

»Ja,« supplerer Else,
»Når jeg går i kirke, Mads Peder har op»jeg har altid nydt
holdt sig meget i
kan jeg godt lide
at gå i kirke. Der er
udlandet, blandt ansådan en ro, bare at komme i god tid, det to år i Holland,
man træder ind på
så man lige kan få hvor Sømandskirken
kirkegården. Den ro
mange
et par minutter i ro, samlede
har jeg også fundet
mennesker,
også
før gudstjenesten
der i svære tider. Da
mange, som måske
begynder.«
min mand døde, gik
ellers ikke kom i kirjeg på kirkegården
ke. Kirken fungerer
hver eneste dag. Det gav mig en også som et socialt samlingssted i
ro, som gjorde, at jeg fik kraft til at udlandet. Og det er godt. »Vi har
gå den dag igennem. For øvrigt: også været i bl.a. Den Skandinavi-

ske Kirke på Tenerife, når vi har
været på ferie. Det er altid spændende at komme i kirke i udlandet. Det er
noget anderledes, end det er
herhjemme.«
Else synes ikke,
det er det samme at gå i kirke
andre steder
end i sin hjem-kirke. Det er hyggeligt at hilse på nogen, man kender,
og der er altid en del i kirke her i
Gudum.
Mads Peder tilføjer: »Jeg går også i
kirke, for de skal da ikke få det hele
nedlagt i vort sogn.« Else ler hjerteligt: »Det er nu ikke derfor, jeg
går i kirke.«
De synes også, det lyder vældig
godt, når menigheden synger kendte salmer i en fyldt kirke.
Om at gå i kirke med sine børn
Mads Peder har fuld forståelse for,
at forældre med børn ikke har me-

Pinsegudstjeneste i det fri
Måske har du studset over, at der står kl. 04.30 ved gudstjenesten
2. pinsedag. Men det er ingen trykfejl. Vi holder fælles friluftsgudstjeneste sammen med alle sognene i og omkring Lemvig. I år deltager også
Hove, Hygum og Tørring. Det foregår ved musiktribunen ved Strandvejen i Lemvig, og vi begynder vores gudstjeneste, mens det endnu er
dunkelt. Forhåbentlig vil vi som en ekstra sidegevinst få en smuk solopgang at se. Er det dårligt vejr, tager vi bare tøj på efter det.
Efter gudstjenesten er der kirkekaffe i Museet for Religiøs Kunst.
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gen tid til at gå i kirke, men han
finder det forkert, når forældre bare sætter deres børn af ved kirken
og ikke tager sig tid til at følges
med dem, når børnene går til gudstjeneste i forbindelse med konfirmationsforberedelsen.
Else har selv oplevet børnebørn,

som er blevet konfirmeret, og hun
har været rigtig glad for at følge
med i det. Hun kan dog godt sætte sig ind i, at det kan være grænseoverskridende for forældrene at
gå i kirke, hvis de ikke er vant til
det.
Ebbe Sunesen

Friluftsgudstjeneste i Oasen
Søndag den 21. august kl. 10.15 har vi fælles friluftsgudstjeneste
i Oasen i Fabjerg (lige ved Udefriskolen).
Spejderne fra begge sogne kommer med fanerne, og der er indsamling til spejderarbejdet.
Også de kommende konfirmander deltager. De bliver budt velkommen ved denne gudstjeneste, og de får overrakt en Bibel af
menighedsrådene til brug ved konfirmandforberedelsen.
Efter gudstjenesten byder menighedsrådene på en kop kirkekaffe.

KIRKEBOGEN

GUDUM SOGN
Døde:
Gerda Kirk Lauritsen
Aage Holm Kristensen
Peder Tonsberg Christiansen

FABJERG SOGN
Døde:
Martha Nørgaard
Berit Kristin Gudjohnsen
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Fælles udflugt til det midtjyske
Turen går i år til det midtjyske, hvor vi bliver guidet
rundt på en spændende tur, tilrettelagt af tidligere
skoleleder i Gudum, Hans Dahlgaard, som nu bor i
Thorsø.
Der er afgang fra Gudum Kirke søndag
den 14. august kl. 10.00 med bus.
Man bedes selv medbringe frokostkurv, som vi vil
spise efter ankomst til Thorsø. Her findes der også
legeplads, hvor de mindste evt. kan få sig rørt.

Efter en ca. 3 timers rundtur, både i bus og til fods,
vil der blive eftermiddagskaffe, hvorefter turen
igen går hjemad, og vi regner med at være hjemme
igen ca. kl. 18.00. Turen er i år tilrettelagt af Unge
Hjem, men alle er meget velkommen til at deltage.
Tilmelding senest 1. august til enten:
Sonja & Leif Jacobsen, tlf. 97 86 30 73
Minna & Jens Jørgen Vium, tlf. 97 86 30 36
Inge Lis & Jens Ryttersgaard, tlf. 97 89 30 84

»Milde Moses«
I april opførte alle eleverne fra Udefriskolen et brag af en musical: Milde Moses. Det var en flot forestilling med effektfulde virkemidler og
flot korsang.
Musicalen pegede blandt andet på,
at forholdene dengang og nu ikke
er så forskellige endda. Også i dag
er der onde magthavere, som begår overgreb mod deres egen befolkning.

FORENINGSKALENDER
MAJ
Søndag 29. kl. 13.00-17.00
har Det kreative Gudum ved Sognefællesskabet
udstilling på Gudum Skole. Kom og se kirkens stand!

JUNI
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Lørdag 18.
Pilgrimsvandring ved Nissum Fjord.
Se pjece i våbenhus.
Søndag 19.
har Blæksprutten forårsudflugt med unge som gamle.

Onsdag 8. kl. 13.00
Sogneudflugt. Se omtale.

Søndag 19. kl. 10.00-16.00
Åben smedje i det lille smedehus
på Klosterhedevej 35.

Torsdag 9. kl. 19.30
Bibeltime i Fabjerg Missionshus over Titusbrevet 1.

Mandag 20. - søndag 26.
har Indre Mission teltmøder i Langerhuse.

Tirsdag 14. kl. 19.30
har KFUM & K Bibeltime hos Kirsten og Carsten
Grysbæk, Højbjergvej 34, Gudum.

Torsdag 30. kl. 19.30
Bibeltime hos Tove og Jens Thygesen,
Fabjergkirkevej 44, Fabjerg, over Titusbrevet 2.

NYT FRA SOGNENE
Altertavle i
Borbjerg
Kirke

Glasmosaik som
altertavle i
Hogager
Kirke

Sogneudflugt til
Borbjerg og Hogager
Onsdag den 8. juni inviteres alle med på sogneudflugt.
Kl. 13.00 afgang fra Kvik Spar i Fabjerg.
Kl. 13.05 afgang fra Gudum Kirke.
Kl. 13.45 standser vi ved Borbjerg Kirke, hvor Viktor
Hedegaard fortæller om kirken.
Eftermiddagskaffe på Borbjerg Mølle.
Efter kaffen ser vi Hogager kirke, der er forholdsvis nyrestaureret. Her vil Viktor Hedegaard også fortælle.
Derefter går turen hjemad. Forventet hjemkomst kl.
18.00.
Pris for udflugten: 50,- kr. Tilmelding senest den 31. maj
til Bente Serup, tlf. 97 89 31 33 eller sognepræst Ebbe
Sunesen tlf. 97 86 30 08.

Åbent hus
Flotte faciliteter forefindes på Gudum Kirkegård. Det
vil menighedsrådet gerne vise frem. Derfor holder vi
åbent hus søndag den 26. juni. Vi begynder kl. 14.00
med en kort gudstjeneste, hvorefter der er åbent hus
i maskinhus, kapel og graverfaciliteterne. Også kirken
og kirketårnet er tilgængeligt i eftermiddagstimerne.
Vi giver også en kop kaffe.
Gudum Menighedsråd

Udflugt til Anker Fjord Hospice
Aktiv Familie har aftentur til Anker Fjord Hospice mandag den 22. august kl. 19.30. Der er først en rundvisning på en time, hvorefter vi drikker kaffe. Tilmelding
til Karen Marie Steffensen på tlf. 97 86 32 02 senest
15. august. Tilmelding er nødvendig, da der max er
plads til 30 personer.

Indsamlinger
6. marts i Gudum til Danmarks Folkekirkelige Søndagsskoler 1260 kr. og i Fabjerg til
Blæksprutten 1346 kr.
20. marts til Folkekirkens
Nødhjælp: Gudum 1400 kr.
og Fabjerg 965 kr.

Fabjerg Menighedsråd

FORENINGSKALENDER
JULI
Ferie, ferie, ferie

AUGUST
Torsdag 11. kl. 19.30
Bibeltime i Fabjerg Missionshus over Titusbrevet 3.
Mandag 22. kl. 19.30
har Aktiv Familie aftentur til Anker Fjord Hospice.
Se omtale.
Tirsdag 23. kl. 19.30
har KFUM & K temaaften hos Søren og Lone
Nygaard, Nyborgvej 12, Fabjerg.

Torsdag 25. kl. 19.30
Bibeltime i Fabjerg Missionshus.
en.
Romerbrevet ved Ebbe Sunesen.
Søndag 28.
ord.
Pilgrimsvandring ved Nissum Fjord.
Se pjece i våbenhus.

Stof til næste kirkeblad
– vedrørende september, oktober og
november bedes indleveret i præstegården senest mandag d. 27. juni.

7

235

G U D S TJ E N E S T E R
Dato

Kirkeåret

Gudum Kirke

Fabjerg Kirke

Torsdag 2. juni

Kristi
himmelfartsdag

10.15 - Indsamling til
Folkekirkens Mission

09.00 - Indsamling til
Folkekirkens Mission

Søndag 5. juni

6. s. e. påske

09.00 - Leo Toftgaard
uden altergang

Søndag 12. juni

Pinsedag

09.00 - Indsamling til Folkekirkens Nødhjælp, Kirkehjælpen

Mandag 13. juni

2. pinsedag

Søndag 19. juni

Trinitatis søndag

10.15

09.00

Søndag 26. juni

1. s. e. trinitatis

14.00 - uden altergang
Derefter åbent hus - se omtale

10.15

Søndag 3. juli

2. s. e. trinitatis

Søndag 10. juli

3. s. e. trinitatis

09.00 - Indsamling til
Kirkens Korshær

Søndag 17. juli

4. s. e. trinitatis

10.15

Søndag 24. juli

5. s. e. trinitatis

Søndag 31. juli

6. s. e. trinitatis

Søndag 7. august

7. s. e. trinitatis

04.30 Fælles friluftsgudstjeneste i Lemvig

09.00 - Leo Toftgaard
uden altergang

10.15
10.15
09.00 - Leo Toftgaard
uden altergang
09.00 - Leo Toftgaard
uden altergang
Derefter udflugt - se omtale

Søndag 21. august 9. s. e. trinitatis

Søndag 28. august 10. s. e. trinitatis

10.15 - Indsamling til
Kirkens Korshær

10.15 - Friluftsgudstjeneste
i Oasen i Fabjerg.
Indsamling til spejderne
i begge sogne - se omtale
10.15

19.30

Klik ind på www.gudumkirke.dk

KIRKEBIL

Vores hjemmeside er blevet fornyet. Her kan du
læse kirkebladet i sin helhed, og der vil løbende
blive lagt aktuelle meddelelser ind.

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

Søndag 14. august 8. s. e. trinitatis

10.15 - Indsamling til Folkekirkens Nødhjælp, Kirkehjælpen

