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PRÆSTENS HJØRNE

Hvad brænder du for?
For nylig var jeg sammen med de andre præster her fra Lemvig Kommune på kursus på
Præstehøjskolen i Løgumkloster. Det var et
godt kursus, som havde opstandelse som sit
tema. Hvordan prædiker vi, så det bliver
nærværende og vedkommende, om opstandelsen i vore begravelsestaler – og i bryllupstalerne for den sags skyld også. Hvad ligger
der egentlig i den kristne tale om kødets
opstandelse? Det fik vi noget at vide om, og
det blev et meget givende kursus.
Vi fik også stillet spørgsmålet: »Hvad brænder du for i
din gerning som præst?« Og jeg vil sige: Det er godt
at standse op og tænke efter. Hvad er det egentlig,
du vil med det, du går og foretager dig?

Jeg svarede, at jeg lægger vægt på
at møde mennesker med evangeliet. Jeg ønsker at lære folk i sognene at kende, at blive fortrolige
med dem og drøfte deres problemer med dem, at snakke med
dem om deres liv. Og jeg ønsker, at
det må ske med evangeliet som
grundlag.
Også med hensyn til konfirmanderne og minikonfirmanderne gælder
det: Vi må lære hinanden at kende, så vi kan snakke
sammen om vor kristne tro. Det er så vigtigt, at det
ikke bliver tør teori, men levet liv.
Ebbe Sunesen

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.

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@privat.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
Præsten kommer gerne på besøg
for samtale og / eller hjemmealtergang. Henvendelse om
kirkelige handlinger og attestudstedelse sker til sognepræsten.
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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.

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

Graver: Ole Sund,
træffes bedst mandag-fredag
kl. 8.00-16.00, tlf. 23 74 34 74.

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.

Organist: Eva Rahbek, Fabjergvej
176, Gudum, tlf. 97 86 30 02.

Kirkesangere / kirketjenere:
Tine Sørensen, tlf. 22 15 44 99.
Merete Trillingsgaard, tlf. 30 13 07 72.

Kirkesanger: Johanne Skaaning
Madsen, Emilielystvej 27,
7620 Lemvig, tlf. 97 82 24 07.

NYT FRA SOGNENE

Bliv i folkekirken!
Der er røre om folkekirken i denne tid. Den nye bestemmelse om, at homoseksuelle kan blive gift i en
kirke, har skabt splittelse. Især har den skabt debat og
splittelse inden for den missionske del af folkekirken.
Mange melder sig ud af folkekirken, men det er dog
ikke tilfældet her i vore sogne.
Jeg vil ikke her kommentere hverken den nye lov eller
den dybe splittelse, som loven har medført. Jeg vil
vende blikket et andet sted hen og pege på nogle
gode grunde til at blive i folkekirken, ja, til at støtte og
værne om den. Der er mange gode grunde til at værne om vor folkekirke. Og det er vi immervæk stadig
4,5 millioner medlemmer, som gør. Med et indlæg i
Politiken af præsterne Jonas Lucas Christy, Andreas
Christensen og Christiane Gammeltoft-Hansen som
forlæg vil jeg sige:

1 Hvis du glæder dig over, at folkekirken bruger
tid, kræfter og penge på at hjælpe hjemløse og
psykisk syge, som falder igennem det offentliges sikkerhedsnet, så bliv.

2 Hvis du vil være med til at støtte, at de mange,
smukke kirkebygninger fortsat kan stå velholdte i landskabet, så bliv.

3 Hvis du tror, at der er mere at sige om tilværelsen end det, videnskaben og fornuften kan levere af forklaringer, så bliv.

5 Hvis du mener, at tro og håb ikke kun er noget,
vi har for os selv, men også er noget, vi er sammen om og skal hjælpe hinanden med at give
videre, så bliv.

6 Hvis du vil have, at der er et sted, hvor alle er
velkomne, også de, der er søgende og som
tvivler, så bliv.

7 Hvis du er glad for, at der er et sted, hvor man
altid kan gå hen og tale med en, uden at det
skal registreres og journalføres, så bliv.

8 Hvis du vil spare dine pårørende for selv at
skulle arrangere din begravelse, når den tid
kommer, så bliv.

9 Hvis du går ind for kirkens budskab om, at Gud
elsker alle mennesker – også de fremmede og
dem, som ingen bryder sig om, så bliv.

10 Hvis du ville savne folkekirken, hvis den ikke
var der, så bliv.
- Og hvis du ikke allerede er medlem, så meld dig ind.

Ebbe Sunesen
4 Hvis du mener, at de åndelige og menneskelige
værdier, kirken står for, er væsentlige, så bliv.
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De nye menighedsråd er udpeget
1. søndag i advent, den 2. december træder de
nye menighedsråd i funktion. Rådene skal virke
de næste fire år. De har i skrivende stund ikke
konstitueret sig med formand, kasserer osv.,
men navnene er:

Glimt af Gud
- fra Pippi
Langstrømpe til
Stephen King
Tirsdag den 26. februar kl. 19.30 indbyder de kirkelige foreninger i sognene til fællesmøde i Gudum
Sognehus.
Denne gang er det sognemedhjælper Kurt Kleon
Jeppesen fra Sinding ved Herning, der taler. Han er
lidt af en multi-kunstner, hvor
det kreative giver sig udslag i
digte, prædikener, andagter og
derudover malerier. Han har evnen til at se tingene fra en anden vinkel eller flere vinkler eller en skæv vinkel. Få et glimt af
Gud.
Velkommen til alle!

Suppleanter:
Kirsten Grysbæk
Hans Peder Krogsgaard
Karin Nørskov Sørensen
FABJERG MENIGHEDSRÅD:
Bente Marie Kirstine Serup
Rita Mikkelsen
Ib Borum Bjerg
Kristian Borum Stokholm
Lis Dam Nørby
Suppleanter:
Peter Johan Herman Andreasen
Anna Stokholm Kristensen
Sognepræst Ebbe Sunesen er født medlem af
begge menighedsråd.

Kurt Kleon
Jeppesen

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 41, 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:
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GUDUM MENIGHEDSRÅD:
Else Margrethe Nielsen
Bente Tang Nielsen
Christian Futtrup
Jacob Tougaard
Anne Mærsk Kragelund

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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Status for byggeriet af ny indgang,
garderobe, handicaptoilet og garage
ved Gudum-Fabjerg Præstegård
Efter en meget lang planlægningsperiode, hvor tegningerne flere
gange blev ændret, blev der opnået enighed om, hvad, hvor og hvordan der skulle bygges. Efter projekteringen tog håndværkerne over,
og siden har det gået slag i slag.
Formålet med byggeriet er flere.
Dels en adskillelse af den private
og den offentlige del af præsteboligen, dels nye garager og endelig, og ikke mindst en velfærdsdel, det vil sige ny indgang, garderobe, et lille køkken og et handicaptoilet. Byggeriet er arkitekttonisk tilpasset den smukke præstebolig fra 1922.

Der udsigt til et kvalitetsbyggeri,
som vi forventer kommer til at
indfri forventningerne. Der har
været lidt problemer med det
meget regnvejr, men tidsplanen
holder – næsten.
Menighedsrådene har fastsat indvielsen til fredag den 30. november 2012, det er kun to dage, før
den nuværende menighedsrådsperiode udløber.
Kl. 14 er der officiel indvielse, og
fra 14 til 17 er der åbent hus for
alle, der har lyst til at hilse på og
se optimeringen af præstegården.

Stof til næste
kirkeblad
Gudum

vedrørende marts,
april og maj 2013
bedes indleveret
i præstegården
senest tirsdag
den 8. januar
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KIRKEBOGEN

Christian Futtrup

Byggeriet nærmer
sig afslutningen

GUDUM SOGN
Døbte:
Rosa Gerlak Brandt Christgaard
Benjamin Juul Jensen
Døde:
Emma Katrine Kjældsen, Snejbjerg
Edith Elisabeth Thomsen, Lemvig

FABJERG SOGN
Døbt:
Mille Mai Holm Thorup
Død:
Elin Annalise Erndorf-Pedersen,
bisat på Gjellerup Kirkegård
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Indsamlinger
24. juni til Kirkens Korshær 1065 kr. i Gudum
og 400 kr. i Fabjerg.
Ved friluftsgudstjenesten 19. august 825 kr.
til spejderne i Gudum og 620 kr. til spejderne i
Fabjerg.
Ved høstgudstjenesten i Gudum
indkom 5112 kr. Af dette beløb var 500
kr. øremærket til KFUM & K. Resten
fordeltes med 768,66 kr. til hver af
følgende organisationer: Børn i sorg,

Lemvig, Møltrup Optagelseshjem, SAT 7, Læger
uden grænser, Dansk Europamission og KFUK’s
sociale Arbejde.
Indsamlingen ved høstgudstjenesten i
Fabjerg Kirke blev på 7.500 kr. inkl. det
beløb, som indkom ved auktion ved den
efterfølgende kirkemiddag. De øremærkede beløb er indsendt. Det øvrige beløb
fordeles af menighedsrådet til forskellige
kirkelige og humanitære organisationer.

FORENINGSKALENDER
NOVEMBER
Torsdag 29. kl. 19.30
Bibeltime over Lukas 14 i Fabjerg Missionshus.
Fredag 30. kl. 14.00-17.00
Åbent hus i tilbygningen til præstegården. Se omtale.

DECEMBER
Tirsdag 4. kl. 19.30
har KFUM & K temaaften hos Jan og Anja Balleby,
Mejerivejen 15, Fabjerg.
Fredag 7. kl. 18.30
arrangerer Hjem og Kirke adventsfest i Gudum
Sognehus. Vi starter med spisning, og herefter vil
Tina Bjerre Christensen, Lemvig, holde tale.
Efterfølgende er der kaffe og underholdning.
Af hensyn til maden er der tilmelding senest 2.
december til Minna tlf. 97 86 30 36 eller Eva
tlf. 23 93 46 72. Der medbringes tallerken, glas, kop
og bestik. Alle er velkomne.
Fredag 7. kl. 19.30
Adventsfest i Fabjerg Missionshus. Robert Enevoldsen, Thyborøn, taler. Blæksprutten medvirker.
Søndag 9. kl. 16.00
synger vi julen ind i Gudum Kirke. Det bliver med
lokale musikindslag, Gudum-Nissum-koret og
fællessang. Vi håber, mange børn og voksne vil
benytte lejligheden til at komme og få del i den
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stemning, der hører juletiden til. Bemærk, at
tidspunktet er flyttet til kl. 16.00.
Torsdag 13. (Lucia-dagen) kl. 14.30
indbyder vi til senior-eftermiddag i præstegården.
Det er for pensionister og alle andre, som har tid og
lyst til at være med. Gudum-spejderne vil gå i
Lucia-optog for os.
Torsdag 13. kl. 19.30
Julebibeltime over Johs. 1,1-18 hos Ib Bjerg,
Engelundvej 40.
Torsdag 27. kl. 19.30
Julefest i Fabjerg Missionshus. Talere er Kirsten og
Asger Borg. Kl. 19.00 pynter børnene juletræet.
Fredag 28. kl. 19.30
arrangerer KFUM & K julefest i Gudum Sognehus.
Poul Kjær, Resen, taler. Alle er velkomne.

JANUAR
Mandag 7. kl. 19.30
Bedemøde i Fabjerg Missionshus.
Tirsdag 8. kl. 19.30 har KFUM & K »Hit med
sangen« hos Lone og Søren Nygaard, Nyborgvej 12,
Fabjerg. Medbring din yndlingssang!
Onsdag 9. kl. 19.30
Bedemøde hos Minne Pedersen, Fabjergstad 31 C,
stue 2, Fabjerg.

NYT FRA SOGNENE

Babysalmesang
Sa og leg
Sang
le medd babyer
baby i alderen
ld
3-12 måneder
må de er bleb
vet kaldt den største nyskabelse i Folkekirken i mange
år. Det er betagende at se en flok babyer samles til
”babysalmesang”, mens deres forældre for eksempel
står med dem i en rundkreds og synger for dem. Det er
noget, de små kan lide. Det er både rytme, nærhed, ja
kropskontakt og samvær med andre babyer.
Der er babysalmesang ved Lemvig Kirke, men holdet
er ofte overtegnet. Derfor arbejder vi her i østområdet
på at kunne tilbyde babysalmesang. Det skal foregå i
Gudum Kirke, og vi regner med at begynde efter nytår.
Der vil komme nærmere oplysninger senere.

Fangekoret
Vi glæder os til lørdag den 16. marts 2013 kl.
19.00, hvor Fangekoret fra Vridsløselille vil synge i Gudum Kirke. Da koret tidligere på året
sang i Nørre Nissum Kirke, var den fyldt til bristepunktet. Sæt allerede nu kryds i kalenderen.

FORENINGSKALENDER
Fredag 11. kl. 19.30
Bedemøde i Fabjerg Missionshus.
Mandag 14. kl. 19.30
arrangerer Hjem og Kirke møde hos Britta og Ebbe
Sunesen, Præstegårdsvej 12.
Ebbe vil holde aftenen med temaet ud fra teksterne
i pjecen fra Evangelisk Alliance-bedeugen.
Alle er velkomne.
Onsdag 16. kl. 19.30 i Thyborøn Kirke
Lemvig Provstis kirkehøjskole. Emne: Norske salmer.
Oplæg ved sognepræst Bettina Reese Tonnesen,
Nørlem, og fællessalmesang ved sognepræst Robert
Enevoldsen, Thyborøn.

Torsdag 7. kl. 19.30
Indre Missions generalforsamling i Fabjerg
Missionshus.
Tirsdag 12. kl. 19.30
har KFUM & K bowling for hele familien.
Mandag 18. kl. 19.30
arrangerer Hjem og Kirke møde hos Inge Lis og Jens
Ryttersgaard, Strandgårdparken 29, Bremdal.
Emne fra hæftet ”Gud er ødsel”.
Tirsdag 19. kl. 19.30
Missionsuge i Fabjerg Missionshus. Taler er Søren
Iversen, Lemvig.

Tirsdag 22. kl. 19.30
har KFUM & K temaaften hos Bente Tang,
Gudumbro 16, Gudum.

Torsdag 21. kl. 19.30
Missionsuge i Fabjerg Missionshus. Gideonitterne
gæster os.

Torsdag 24. kl. 19.30
Bibeltime over Lukas 15 i Fabjerg Missionshus.

Fredag 22. kl. 19.30
Missionsuge i Fabjerg Missionshus. Familieaften ved
tidligere missionær Simon Overgaard, Lemvig.

FEBRUAR
Tirsdag 5. kl. 14.30
indbyder vi til senior-træf i præstegården. Alle, som
har tid og lyst er velkomne denne eftermiddag.
Tirsdag 5. kl. 19.30
har KFUM & K generalforsamling hos Liesbeth og
Hans Peder Krogsgaard, Krogsgårdvej 16, Gudum.

Tirsdag 26. kl. 19.30
Fællesmøde i Gudum Sognehus ved Kurt Kleon
Jeppesen. Alle er velkomne. Se omtale.
Tirsdag 26. kl. 19.30 i Ferring Kirke
Lemvig Provstis kirkehøjskole. Emne: B. S. Ingemann.
Oplæg ved tidl. lærer på Seniorhøjskolen Kurt Juul og
fællessalmesang ved sognepræst Gunda Jørgensen,
Vandborg.
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G U D S TJ E N E S T E R
Dato

Kirkeåret

Gudum Kirke

Fabjerg Kirke

Søndag 2. dec.

1. s. i advent

09.00

10.15

Søndag 9. dec.

2. s. i advent

16.00 - Vi synger julen ind
- se omtale

10.15

Søndag 16. dec.

3. s. i advent

09.00 - Leo Toftgaard, u. alterg.

Onsdag 19. dec.

09.30 - Juleafslutning for
Udefriskolen - alle er velkomne

Søndag 23. dec.

4. s. i advent

10.15

09.00

Mandag 24. dec.

Juleaften

14.00

15.30

Tirsdag 25. dec.

Juledag

11.00 - uden altergang

10.00 - uden altergang

Onsdag 26. dec.

2. juledag

Søndag 30. dec.

Julesøndag

10.15

Tirsdag 1. jan.

Nytårsdag

15.30 - Indsamling til
Det Danske Bibelselskab

Søndag 6. jan.

Helligtrekonger

Søndag 13. jan.

1. s. e. h. 3 k.

10.15

Søndag 20. jan.

Sidste s. e. h. 3 k.

09.00 - Leo Toftgaard, u. alterg.

Søndag 27. jan.

Septuagesima

Søndag 3. feb.

Seksagesima

19.30 - Kyndelmissegudstj.
Konfirmanderne medvirker

Søndag 10. feb.

Fastelavn

10.15 - Indsamling til Danmarks 14.00 - Indsamling til
Blæksprutten. Bagefter
Folkekirkelige Søndagsskoler.
tøndeslagning i Spejderdal
Bagefter tøndeslagning i
Gudum Sognehus

Søndag 17. feb.

1. s. i fasten

Søndag 24. feb.

2. s. i fasten

09.00 - Leo Toftgaard, u. alterg.

14.00 - Indsamling til
Det Danske Bibelselskab
10.15
09.00

10.15
09.00 - Leo Toftgaard, u. alterg.

Klik ind på www.gudumkirke.dk
Her kan du læse kirkebladet i sin helhed, og der
vil løbende blive lagt aktuelle meddelelser ind.

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

09.00 - Leo Toftgaard, u. alterg.

