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Kirkeblad
for Louns-Alstrup-Strandby sogne

Louns

Gak ud min sjæl, betragt med flid
i denne skønne sommertid
Guds underfulde gaver!
Se, hvor hvert lille blomsterpar
sig yndefuldt nu smykket har
På marker og i haver!
Alstrup

Strandby

Ak, tænker jeg, er der så stor
en skønhed på den faldne jord
forsyndere at finde,
hvor skal vi da vel frydes ved
alglansen af Gud herlighed,
som er i Himlen inde!
Og, Fader når du ejegod
oprykker blomsten med sin rod
for bedre den at gemme,
o, plant mig da, og giv mig læ
ved livets væld, af livets træ
i Paradis derhjemme
Den danske Salmebog 726, v. 1+5+8

At virke som om og at være
I Shakespeares skuespil Hamlet
handler det om den unge prins, hvis
far, kongen, er død. Prins Hamlet bærer sorg, han klæder sig i mørkt tøj,
går med dystre miner og ustandseligt
render tårer fra hans øjne. På et tidspunkt synes dronningen, at det har
varet længe nok. Hvorfor virker du
så trist, spørger hun sønnen, og antyder dermed, at nu må det være på
tide at ryste tungsindigheden af sig.
Virker…? svarer Hamlet forundret,
det er ikke noget, jeg virker; jeg kender ikke til ”virker”, svarer prinsen.
Dermed fortæller han noget vigtigt
om sig selv; han er ikke én, der kan
lade som om. Det, han virker som, er
han. Hvor mange af os, kan sige som
Hamlet – at det vi virker som, det er
også sådan, vi er?
Når jeg nu tager det op, så er det ikke
fordi, jeg møder mange mennesker
her, som virker af en masse, men er
noget helt andet. Tværtimod har jeg
mange gange tænkt: Her er et menneske, der er, hvad det siger, og handler efter sine ord.
Jeg lægger mærke til det, fordi jeg synes, at det har stor værdi. Måske jeg
ligefrem vil mene, at det er grundlaget for alting, for vores liv med hinanden og vores tilfredshed med os selv.
Hvis et rige er kommet i splid med
sig selv, så kan det rige ikke bestå. Og
hvis et hus er kommet i splid med sig
selv, så kan det hus ikke bestå, siger
Jesus et sted til sine disciple. Hvor er
de ord sande, ubønhørligt sande! Her
igen beskriver Jesus erfaringer, vi
kender fra eget liv. Ja, for begynder vi
at se stort på og mere og mere fjerne
os fra det, vi ved, er det rigtige og tillader vi den udadtil måske så harmløse uærlighed at blive en livsstil, så
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vil noget i os uundgåeligt slå revner
og langsomt forgå.
Alligevel – det er også en grundmenneskelig erfaring – kan der være
langt fra gerne at ville noget og så
formå det. Jeg tror her, ligesom ved
andre store dilemmaer, vi i livet kan
stå ved, at vi kan vinde kraft og indsigt ved at se hen på Guds søn, ham,
det var sandhed og kærlighed i ét.
Han fortiede aldrig sin mening, han
påtalte det, der var galt, menneskers
hykleri, umættelige begær og halvhjertethed. Men selvom om han så
så meget af dét, og selv i sine allernærmeste, holdt han ikke op med at
holde af sine venner og disciple. Han
tilgav dem, fordi han elskede dem.
Kan det ikke give os mod til at være
ærlige, når vi møder noget i os selv og
i andre, der ikke er godt? Synet af Jesus på korset, der vidner om en hudløs kompromisløshed mod det onde
og samtidig med den, en kærlighed
og medfølelse så stor, at den også til
os siger: fra mørke til lys skal du med
mig gå.
Sognepræst
Anne Christine Benner

Nyt fra Menighedsrådet
Ekspert besøg ved Strandby Kirke
Vi havde ekspert besøg den 6. april til vejledning og rådgivning i at løse de
udfordringer der er i Strandby Kirke med kulde nedfald og træk i kirkens
kor.
I denne opgave ligger måske også en udfordringen i kirkens gamle gravkrypte. (Gravkrypten ligger lige under koret). Under besøget blev der også
set på de fugtskader der er på kirkens sydvendte mur, inde i kirken og
ligeledes på fugt problemerne i gulvet nederest i kirken.
Rådgiverne i dette projekt er Museumsinspektør/kirkearkæolog Hans
Mikkelsen fra Nationalmuseet og Arkitekt Asger Thomsen fra firmaet
P+P Arkitekt, Thisted.
Derudover deltog formand for Louns, Alstrup
og Strandby menighedsråd Per Schou, intern
kasserer Søren Madsen,
Provst i Vesthimmerland
Hanne Petersen, Graver
ved Strandby Kirke Sanne Nielsen og Kirsten
Schøler som kirkeværge i
Strandby Kirke.

Ny præstetavle i
Alstrup kirke
I Alstrup kirke er der sat en ny præstetavle op, med navnene på alle sognets præster siden reformationen.
Den erstatter den tidligere, da menighedsrådet ønskede en fornyelse af
designet. Den nye tavle er lavet i glas,
og teksten er sort. Det giver et godt
indtryk, og ser flot ud i kirkerummet.
Den gamle tavle er dog gemt, da den
er historisk, og derfor skal gemmes
for eftertiden.
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Vi ønsker her fra
menighedsrådet
og sognepræsten i
Louns-Alstrup-Strandby
Pastorat et stort tillykke
til årets konfirmander,
der blev konfirmeret
i Strandby Kirke
og Louns Kirke
Louns Kirke den 7. maj 2017:
Line Gaardahl
Caroline Olfeldt Høffner
Kristian Krogh Sørensen

Strandby den 30. april 2017 :
Cathrine Rode Harboe Christensen. Mikkel Christiansen. Lasse Bo Roed. Line.
Damgaard Hansen. Natasja Stæhr Heiden. Juliane Mølgaard Kirch. Gustav
Brøgger Kristensen. Josefine Brøgger Kristensen. Lauritz Skaarup Kristensen.
Liva Valnert Mitchell. Mette Hyldgaard Nielsen. Magnus Nørgaard Schou Pedersen. Vilhelm Laub Dencker Sennenvald. Sandra Fink Skjærbæk.
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Kirkelige handlinger siden sidst
Døbte:

Vi mindes:
Louns Kirke
Marinus Poulsen
Birgit Fredberg Holme
Erna Katrine Dalsgaard
Poul Erik Østergaard
Alstrup Kirke
Poul Erik Byrialsen
Hilda Elisabeth Brund Sørensen

D. 25. februar i Strandby kirke:
Vilhelm Laub Dencker Sennenvald
(til venstre) og Tor Laub Dencker
Sennenvald. Forældre: Kamma og
Kasper Laub Sennenvald.

Strandby Kirke
Elna Kathrine Mogensen
Kristensen

D. 4. marts i Louns kirke:
Noah Trend Laursen
Forældre: Mai-Britt Trend & Thomas
Strandby Laursen

Viet 6. maj i Hestbæk,
Alstrup sogn:
Lisbeth Christiansen og Jakob Hørbye Skov.

D. 23. april i Strandby kirke:
Max Emil Koch Adamsen.
Forældre: Mette Adamsen & Ulrich
Koch Nielsen.
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Friluftsgudstjeneste
2. Pinsedag
Det sker
i vore sogne
Mandag den 28. maj 2012

Viborgvej 16
Brug af huset:
Angående brug af huset skal der
rettes henvendelse til Susanne
Nielsen, tlf. 51 20 45 73 eller
Kirsten Schøler, tlf. 51 89 45 61.
Medbring
stole til at sidde
Huset kan
lejes til selv
mindesamvær,
er mulighed for at nyde
såfremtpå.
det Der
er ledigt.
medbragt frokost/kaffekurv
efter gudstjenesten.

Illerisørevej 8
Brug af huset:
Angående brug af huset skal der
rettes henvendelse til Aase og
Bjarne Poulsen, tlf. 22 95 89 26,
email: bipap@privat.dk
Sognehuset kan bruges til mindesamvær, såfremt det er ledigt.

Fælles festgudstjeneste

Akvaral: Helle Nøhr, Galleri Kvisten 98 66 15 25 • Design: Allerup Design 98 66 10 11

Sognehuset
i Strandby:

Vitskøl Kloster
Sognehuset
kl. 11.00
i Hvalpsund:

Vi fejrer genåbningen af Alstrup Kirke og dens nye »hat« med en fælles festgudstjeneste søndag d. 3. september. Efterfølgende byder menighedsrådet på en let
frokost i kirken.
Alle nu
er endnu smukVi glæder os til igen at fejre gudstjeneste i vores smukke kirke,
velkomne!
kere med sit nye tag, og håber, at mange af pastoratets sognebørn har lyst til at
deltage i festligheden.
Vær meget velkommen!

Fælles gudstjeneste
”Lejrgården”
i Dollerup
I lighed med
tidligere
år, er der fælles
kl.
14.00

2. pinsedag 5. juni kl. 14

Gudstjeneste på Lejrgården Dollerup,
Hestbækvej 81 for den sydlige del af Vesthimmerlands provsti.
Præsterne er i år Niels Iver Juul, Farsø og Troels Laursen, Ullits, Foulum &
Svingelbjerg.
Vi håber
at vejret
er godt, så Gudstjenesten
kan foregå udenArr.:
Kirkerne
i Vesthimmerlands
Kommune
dørs. Efter Gudstjenesten er man velkommen til at nyde sin medbragte kaffe
i de skønne omgivelser.
Hvis det bliver nødvendigt p.gra. vejret, rykker vi indenfor.
Medbring noget at sidde på og kaffekurv.
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Det sker i vore sogne
SOMMERSANG
i Strandby kirke

Torsdag d. 15/6 kl. 19.30 er der
Sommersang i Strandby kirke. I
lighed med sidste år, bliver det en
aften med forskellige indslag ud
fra emnet:
”Min bedste sommersang”
Flere lokale personer vil give
deres bud på, hvorfor de synes
særligt godt om netop den sang,
de har valgt vi skal synge. Det
bliver altså en aften med meget
fællessang.
Sidste år blev aftenen holdt i
Alstrup kirke, men da denne er
lukket pga. ny taglægning, er det
oplagt at benytte os af, at vi er ét
pastorat, og gerne vil styrke fællesskabet mellem de 3 sogne.

Fællesspisning
for voksne

i Sognehuset i Hvalpsund:
Vi holder sommerferie.
Vi mødes igen til september

KIRKENS KORSHÆR
Hvalpsund
Mødested: Sognehuset, Illerisørevej 8
Vi mødes den anden torsdag i måneden klokken 14.
Vi mødes igen til september.

Derfor siger vi velkommen i
Strandby kirke.
Aftenen rundes af med kaffe
i sognehuset

Bibelkredsen
i Strandby
Vi mødes igen til september.

Tak til Elva og Finn!

Elva Lykkegaard har gennem flere år stået for fællesspisning i Sognehuset
i Strandby og tak til Finn Larsen for harmonika spil disse aftner. De har
valgt at stoppe med dette, for at bruge kræfterne andre steder.
Fra menighedsrådet skal lyde en stor tak for den flotte indsats I har ydet
gennem årene. Samtidig opfordrer vi til, at man retter henvendelse til en
fra menighedsrådet, hvis du/I har lyst til at tage del i at disse hyggelige
arrangementeter kan fortsætte.
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Side 8 – 9:

Pilgrimsvandring

Pilgrimsvandring	
  
fra	
  Testrup	
  kloster	
  til	
  Skivum	
  lørdag	
  d.	
  24
fra Testrup kloster
til Skivum lørdag d. 24. juni 2017
- ad hærvejen
med Elisabeth Lidell

-‐	
  ad	
  hærvejen	
  med	
  Elisabeth	
  Lidell	
  

9.30	
  gratis	
  morgenkaffe	
  på	
  Testrup	
  gl.	
  skole.	
  
18.00	
  aftensmad	
  i	
  Skivum	
  forsamlingshus	
  
oredrag	
  af	
  Elisabeth	
  L9.30	
  
idell	
  
og	
  Andreas	
  Blinkenberg.	
  
gratis	
  morgenkaffe	
  på	
  Testrup	
  gl.	
  skole.	
  
Kl. 9.30 gratis morgenkaffe på Testrup gl. skole.
andringen	
  Kl.
e18.00
r	
  gratis,	
  
m18.00	
  
ad	
  
og	
  
foredrag	
  
kr.	
  5f0.	
  
aftensmad	
  
i	
  Skivum	
  
orsamlingshus	
  
aftensmad
i Skivum
forsamlingshus

Kl. 19.00 19.00	
  
Foredrag
af Elisabeth
Lidell ogLAndreas
Foredrag	
  
af	
  Elisabeth	
  
idell	
  og	
  Blinkenberg.
Andreas	
  Blinkenberg.	
  
Vandringen er gratis, mad og foredrag kr. 50.

er	
  gratis,	
  mad	
  og	
  foredrag	
  kr.	
  50.	
  
ver ro i sindet og tidVandringen	
  
til eftertænksomhed.
Herudover ka
Pilgrimsvandring
giver
ro i sindet og tid
til eftertænksomhed.
r med Pilgrimsvandring
interesse for
vandring,
kirke,
natur
ogHerudover
få masser
a
giver
ro i sindet
og tid til
eftertænksomhed.
Herud
kan du møde gode mennesker med interesse for vandring, kirke, natur og
møde
gode
medadinteresse
for vandring,
kirke,begynnatur
og få
få masser
afmennesker
friskfor
luft. Vi
går
den ”nye”
hærvej
nordi for
Viborg,
ye” hærvej
nord
Viborg,
begynder
Testrup,
over
Gim
der
i
Testrup,
over
Gislum,
Aars
og
Blære
for
at
ankomme
til
Skivum
luft.
Vipågår
ad den ”nye” hærvej nord for Viborg, begynder i Testrup,
sidst
eftermiddagen.
re for at
ankomme
til Skivum
sidsttilpåSkivum
eftermiddagen.
Aars og Blære
for at ankomme
sidst på eftermidda
Tilmelding inden 15. juni med tilkendegivelse af om man ønsker at gå alle
22 km, 16, 10 eller 5 km.
Der sættes bus ind.
Lis Haugaard
24 99 98 92
Leif Holmstrøm 27 23 52 34

Skivumat	
  gå	
  alle
Tilmelding	
  inden	
  15.juni	
  med	
  tilkendegivelse	
  Arr.
af	
  oTestrup
m	
  man	
  ogønsker	
  
beboerforeninger
eller	
  5.	
  km.	
  
er	
  sættes	
  
bus	
  ind.	
  
medDhjælp
fra menighedsrådene
augaard	
  
24	
  99	
  a9t	
  8	
  g9å	
  
2	
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  22	
  km,	
  1
ni	
  med	
  tilkendegivelse	
  af	
  om	
  Lis	
  mHan	
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Leif	
  Holmstrøm	
  27	
  23	
  52	
  34	
  
8 eller	
  5.	
  km.	
  Der	
  sættes	
  bus	
  ind.	
  
Arr.	
  Testrup	
  og	
  Skivum	
  beboerforeninger	
  med	
  hjælp	
  fra	
  menigheds

(jeg har denne tekst/billeder på et separat dokument hvis I hellere vil have det)

Minikonfirmander
Vores præst Anne Christine
Benner og kirkesanger Aase
Jensen har gennemført et forløb
med minikonfirmander i Ullits i
ugerne 6-12.
Denne gang deltog et dejligt hold
på 6 skønne børn. Vi havde nogle
rigtig gode timer sammen de 6
eftermiddage, hvor sulten blev
stillet, vi sang små sange om Gud,
hørte historier fra Bibelen, legede
lege – og meget andet.
På billederne er der gang i at
flyve med drager, som børnene
selv har bygget.
Tak til jer, dejlige børn for den tid
vi havde sammen.
Venlig hilsen
Anne Christine og Aase
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KFUM spejderne
Hvalpsund-Ullits
Mødested: Spejderhuset Lærkely,
for enden af markvænget.
Formand: Niels Sørensen,
tlf. 98 63 42 43
Gruppeleder:
Torben Nøhr, tlf. 28 15 03 26
Bævere: Mødetidspunkt torsdag
kl. 16.30 til 18.00
Ulve: Mødetidspunkt torsdag
kl. 18.30 til 20.00
Spejder: Mødetidspunkt onsdag
kl. 19,00 til 21,00
Seniorer: Mødetidspunkt hver
anden onsdag kl. 19.00 til 21.00

Ledere:
Grupperådsformand:
(Posten ikke besat pt.)
Gruppeleder:
Peter Nielsen, tlf. 20142214.
Bævere: Janni Majgaard
mobil 24235463
Ulve: Diana Nielsen, tlf. 24 92 55 77
Spejdere:
Antonius A.J. M. Lankveld,
tlf. 23301749

KFUM og KFUK - Myren
Hver onsdag kl. 19.30.
Kontaktperson:
Lars Bisgård, tlf. 98 63 36 81

Fjordgruppen i Strandby
Mødested: Spejderhuset ”Spejderbo”
Løgstørvej i Strandby,
se os på facebook.
Bævere (bh.kl. + 1. kl.):
Mandag kl. 18.30 - 20.00
Ulve (2. kl. + 3. kl.):
Mandag kl. 18.30 - 20.00
Spejdere og senior (4. kl. og opad):
Tirsdag kl. 19.00 - 20.30

Følg med i gudstjenester og
arrangementer i de 3 sogne:

• Sogn.dk
• www.lounskirke.dk
• Facebook: Strandby Kirke
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Adresser og generelle meddelelser
Kirkebil
både til Louns og Alstrup kirke
á kr. 10,- v/Bo Pedersen,
tlf. 98 63 81 40
inden kl. 18.00 dagen før.
Strandby - Hvis man har brug for
kirkebil, bedes man
venligst henvende sig
til Søren Madsen, tlf. 22 72 18 34

Stof til kirkebladet
Stof til næste kirkeblad skal indleveres
senest den 19. juli 2017.
Redaktør:
Aase Bastholm Jensen, tlf: 98 63 22 98
E-mail aase.bastholm@gmail.com

Kontaktoplysninger
Formand:

Per Schou Pedersen,
Louns tlf. 60 10 63 55

Næstformænd:

SÅDAN
GØR DU…
Folketinget har besluttet, at al
kontakt til offentlige myndigheder skal foregå digitalt. Det gælder også den person-registrering,
som folkekirken udfører for staten, og det sker via:
www.borger.dk eller
www.folkekirken.dk
og ved hjælp af NemID.

Har du ikke NemID:

For borgere uden NemID eller borgere, der af en eller anden grund ikke er i stand til at
fremsende digitale anmeldelser,
kan blanketten hentes på siden
www.personregistrering.dk, eller
du kan få en ved henvendelse til
præsten.

Hans Olav Skov, Alstrup tlf. 61 39 23 36
og Lone Primdahl Dolmer, Strandby
tlf. 24 45 62 44

Kirkeværger:

Louns-Alstrup:
Bjarne Poulsen, tlf. 51 70 41 35
Strandby:
Kirsten Schøler: tlf. 51 89 45 61

Gravere

Louns:
Dorthe Nielsen, Lounsvej 7, Louns.
Tlf.
20 95 90 60
		
Alstrup:
Palle Jensen, Illeris 151B, Alstrup.
Tlf. 98 63 80 32
Strandby:
Susanne Nielsen, Farsø.
Tlf. 51 20 45 73

Sognepræst

Anne Christine Benner
Tingvej 5, Hvalpsund, 9640 Farsø
Tlf: 98 63 80 22
Mail: ancb@km.dk
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Gudstjenester
Viborg Stift

Juni
- Juli -forAugust
2017
Indberetning vedr.
gudstjenester
Louns, Alstrup
og Strandby kirker
Juni-juli-august 2017

Dato
4.06
Pinsedag
5.06
Anden
Pinsedag
11.06
Trinitatis
søn.
18.06
1. s. e. trin.

Louns Kirke – Kl.

Lukket pga.
tagarbejde
Udendørsgudstjen. Lukket pga.
på Lejrgården kl. tagarbejde

14
10.30
9
10.30

2.07
3. søn. e.
trin.
9.07
4. s. e. trin.

9
10.30

16.07
5. s. e. trin.

9.00

23.07
6. s. e. trin.

10.30

6.08
8. s. e. trin.
13.08
9. s. e. trin.
20.08
10. s. e. trin.
27.08
11. s. e. trin.

Strandby Kirke – Kl.

10.30
9.00
9.00

Lukket pga.
tagarbejde
Lukket pga.
tagarbejde
Lukket pga.
tagarbejde
Lukket pga.
tagarbejde

Tjenestegørende præst

10.30

Anne Christine Benner

Udendørsgudstj. på
Lejrgården kl. 14

Niels Iver Juul & Troels
Laursen
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Anne Christine Benner
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25.06
2. s. e. trin.

30.07
7. s. e. trin.

Alstrup Kirke – Kl.

Troels Laursen

10.30 Ullits Kirke

9

Anne Christine Benner

10.30

Anne Christine Benner

Lukket pga.
tagarbejde

9.00

Anne Christine Benner

Lukket pga.
tagarbejde
Lukket pga.
tagarbejde
Lukket pga.
tagarbejde
Lukket pga.
tagarbejde
Lukket pga.
tagarbejde

10.30

Anne Christine Benner

Lukket pga.
tagarbejde
Lukket pga.
tagarbejde

I Louns/Alstrup er der
kirkekaffe efter
gudstjenesterne kl. 9.
I Strandby er der kirkekaffe
efter gudstjenesterne kl. 10.30.

9.00

Anne Christine Benner

10.30 i Ullits Kirke

Anne Christine Benner

9.00 Foulum Kirke

9.00

Anne Christine Benner

10.30 Svingelbjerg Kirke

Anne Christine Benner

9.00 Ullits Kirke

10.30

I samtlige
kirker
er der
altergang
under
højmessen
kl. 10.30
Rabøl A/S Farsø

Anne Christine Benner
Troels Laursen

Gudstjeneste
Plejehjemmet Hesselvang:
Hver gang kl. 14.30
Torsdag den 22. juni
Torsdag den 27. juli
Torsdag den 31. august

