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Kirkeblad
for Louns-Alstrup-Strandby sogne

Louns

Alstrup

Strandby

Det ånder himmelsk over støvet,
det vifter hjemligt gennem løvet,
det lufter lifligt under sky
fra Paradis, opladt på ny,
og yndig risler ved vor fod
i engen bæk af livets flod.
Den danske salmebog 290 v. 3

12 gode grunde til at gå i kirke
af Biskop i Århus stift Henrik Wigh-Poulsen:
1. Det Jesus fortæller dig, er ikke
noget du kan sige dig selv. Derfor
glemmer du det let. Og derfor skal
du huskes på det med jævne mellemrum. En gang om ugen er meget passende.
2. Bekymringer og spekulationer
har det med at tårne sig op omkring
os, så vi ikke kan se klart. Når du går
i kirke, føres du op på et højt sted,
hvor du igen kan se langt.
3.
Når du er kørt
fast i daglige rutiner og de sædvanlige
måder at gøre alting
på, kan der pludselig
komme en vej til syne,
som fører dig nye og
overraskende steder
hen.
4. Døden er altings
grænse. Men i kirken
får du at vide, at det
er den så ikke alligevel. Det gør godt
at høre. Især når du synes at tunge
døre er gledet i mellem dig og en du
mistede.
5. Du fylder meget i din egen verden. Alt for meget. I kirken hører du,
at der står en anden lige ved siden
af dig, som har brug for dig. Du hører, som en klog mand har sagt, at du
ikke er hovedpersonen i dit eget liv.
6. En anden klog mand – vist nok
hans bror – har sagt, at når vi går
i kirke er det ikke for at udvikle os,
men for at afvikle os. Godt at vide, at
vi IKKE skal kunne det hele og lidt
til. Godt at vide at det hele ikke afhænger af charme, selvtillid og lækkert hår. Godt at vide, at vi er gode
nok, som vi er.
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7.
Hvor kan du ellers sidde til
bords med Jesus selv? Hos ham – ved
søndagens nadver – er der plads til
alle. Også luderne, landsforræderne
og dem, de andre ikke gider lege med.
Mon så ikke der også er en bette
plads til dig?
8. Du kan bruge dage på at fortælle dig selv, at du er en idiot, der
ikke dur. Om søndagen kan du i en
hel time, eller deromkring, høre en
røst, der kalder på dig.
En røst af en der tror på
dig, vil noget med dig –
ja, ligefrem finder dig
dyrebar.
9. Det går rigtig, rigtigt hurtigt rundt omkring. Mængden af informationer fordobles nu
ca. hver 18. måned. Ret
meget når man tænker
over det. I kirken gør vi
stort set, som vi har gjort de sidste
2000 år. Det giver ro på.
10. Når du nu går og bilder dig
selv ind, at du bliver snydt for både
det ene og det andet, så er det godt og
nyttigt at gå et sted hen, hvor du bliver gjort opmærksom på, alt det du
har fået. Og alt det du dagligt får.
11. I gudstjenesten trænger du
ind i et mysterium. Du får fingrene
ned i nogle dybere lag og bliver en lille smule klogere – eller visere – hver
gang. Det tager selvfølgelig tid. Men
inde i kirkens rum har vi tiden for os.
12. Og så smager søndagsfrokosten bare meget bedre efter en gudstjeneste.

Sammenlægning af
menighedsrådene
fra Louns, Alstrup og Strandby
Siden reformationen har Louns
og Alstrup sogne og siden 2002
også Strandby - haft fælles præst.
Sognene har væres fælles om
præstegården. Strandby har eget
sogne hus, mens Louns og Alstrup
har fælles sogne hus.
Flere af sognene deler kirkesanger og flere af sognene deler organist. Alle 3 sogne udgiver også
fælles kirkeblad - og der arrangeres fælles sogneaftener på tværs
af de 3 sogne. Man holder gode
fælles arrangementer i kirkerne
og samtidig er man gode til at
holde fast i de mange gode traditioner der er i hvert sogn.
For en del år siden begyndte man
at holde fælles menighedsrådsmøder - for mange af de beslutninger man skal træffe skal man
alligevel være fælles om. Fællesmøder gav også færre menighedsrådsmøder for vores præst. Nu er
menighedsrådene klar til at gå et
skridt videre - vi ønsker et fælles pastorat råd.3 menighedsråd
og 3 kasser med budget og regnskab ændres til 1 menighedsråd
og 1 kasse. Menighedsrådene har
nedsat et udvalg med 2 repræsentanter fra hvert af de 3 råd til at

lave et fælles oplæg hertil - og i
december har menighedsrådene i
Louns, Alstrup og Strandby sogne
vedtaget flg.: Fra 1. søndag i advent 2016 sammenlægges menighedsrådene i Louns, Alstrup
og Strandby til et fælles pastorat
råd med 4 valgte medlemmer fra
hvert sogn - i alt 12 medlemmer.
Der skal være 1 kirkeværge for
Strandby Kirke og 1 kirkeværge
for Louns og Alstrup Kirker.
Det er ligeledes bestemt at sammenlægningen foreløbig kører
som en 2-årig prøveperiode, hvorefter det nye menighedsråd ved
afstemning skal beslutte om samarbejdet skal fortsætte.
Hvert enkelt menighedsråd vil
derfor i nær fremtid indkalde til
et menighedsmøde hvor menighedsrådet vil orientere om sammenlægningen og der vil være
drøftelse heraf og endelig afstemning herom - se nærmere annonce
i dagspressen herom senere.
Det gøres opmærksom på, at en
eventuel sammenlægning af menighedsrådene kun vil være administrativ. De 3 sogne vil stadig
være selvstændige enheder.

Prøv selv!
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KIRKE I NUTID
Af Laust Torp Jensen
Hvordan skabte Gud manden og
kvinden? Ud fra en privat undersøgelse blandt venner og bekendte er
der ingen tvivl. Gud skabte manden
ud af agerjordens muld og blæste
livsånde i ham sådan som det står
beskrevet i 1. Mosebog. Gud kunne
snart se, at Adam som manden hed,
havde brug for en medhjælp. Det var
nemlig ikke godt for mennesket at
være ene. Derfor skabte han også alle
dyrene, måske der her kunne findes
en medhjælp. Adam gav dyrene navne, men en medhjælp fandt han ikke.
Derfor tog Gud et af Adams ribben
og byggede af ribbenet den medhjælp
Adam havde brug for. Adam gav hende navnet kvinde - eller mandinde
som kvinde betyder i ordets oprindelige betydning på hebraisk.
Mange mange kvinder senere - sidst
i 1960´erne - blev en amerikansk
kvinde både berømt og berygtet, da
hun med tre pistolskud forsøgte at
tage livet at den kendte amerikanske kunstner Andy Warhold. Valarie
Solanas hed hun. Warhold overlevede, hun fik en dom til psykiatrisk
behandling. På det tidspunkt havde
hun skrevet ”SCUM manifestet”
som udkom efter skuddramaet. En
ekstrem feministisk oprører var Solanas. Hun flygtede hjemmefra som
15-årig efter en forfærdelig barndom,
voldtaget og misbrugt af sin far. Hun
læste psykologi på universitetet, ernærede sig som prostitueret og kom
ind i kunstnerkredsen omkring Andy
Warhold i New York. Et tumultarisk
liv. Hendes bog er ikke for sarte sjæle
og slet ikke for sarte mænd og den
der ikke er minded for kældersort
humor skal ikke læse den! SCUM
manifestet….Society for Cutting Up
Men!
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Overraskende var det - og måske alligevel ikke - i Valerie Solanes´ bog
at blive gjort opmærksom på, at der
i Bibelen ved siden af den ovenstående og velkendte fortælling, findes
yderligere en fortælling om, hvordan
Gud skabte manden og kvinden. Den
kendte står som nævnt at læse i 1.
Mosebog kap. 2, den mindre kendte
i kap. 1.
I år skriver vi 2016 og sidste år blev
100-året for kvinders valgret fejret
og markeret på mange måder. Vi kipper med flaget for ligestillingen mellem kvinder og mænd og er hurtige
på aftrækkeren, når vi ser ulighed
mellem mænd og kvinder i mere patriarkalske kulturer. Fortællingen i 1.
Mosebog kap.
2 er tydeligvis opstået i en sådan
patriarkalsk kultur. Kvinden er
mandens medhjælp, ja hun er endda
skabt ud af ham som en del af ham,
og selv om bibelske tekster ikke skal
måles på hvilket kvindesyn de udtrykker, så er fortællingen i kap. 1 alligevel påfaldende anderledes. Det er
den ved at være helt kort og præcis,
og næsten befriende stærkt udtrykt
i få ord. Her er ikke brug for forklaringer om hvordan og hvoraf. At læse
den er som at smække et vindue op
den første forårsdag: ”Og Gud skabte
mennesket i sit billede; i Guds billede
skabte han det, som mand og kvinde
skabte han dem.” Sådan! Længere er
den ikke. I al sin ubegribelighed står
det sort på hvidt, uforstyrret af al
udenomssnak: Gud skabte manden
og kvinden. ”Lad os gøre mennesket
i vort billede” havde han sagt ”så de
ligner os til at herske over havets
fisk og himmelens fugle, kvæget og
alle vildtlevende dyr på jorden og
alt kryb, der kryber på jorden.” Og

bagefter velsignede han de to med
en påmindelse om at blive frugtbare
og mangfoldige. Grunden til at fortællingen omtales i feministen Solanes´s
bog er selvfølgelig, at kvinden her skabes som mandens ligestillede. Her er
hun ikke hans medhjælp eller skabt
ud af ham eller af ham, men hun er
skabt af Gud sådan som manden er
skabt af Gud og sammen står de ved
siden af hinanden som mennesker.
Det kan ikke overraske at den patriarkalske fortælling om manden og
kvinden fra kap. 2 ikke er blevet anfægtet i tidens løb eftersom Danmark
indtil for ikke så mange år siden var
et udpræget patriarkalsk samfund,
som ingen satte spørgsmålstegn ved
heller ikke kvinderne for sådan var
det jo. Manden først!
Indtil nogle ”bindegale” kvinder som
Valerie Solanas i 1960´erne ”skejede
ud” og ”råbte op” i protest mod den
undertrykkelse de oplevede. Solanas selv blev kun en parentes i det
oprør. Hun blev sat fri i 1971, blev
siden indlagt flere gange på psykia-

triske hospitaler og døde syg og elendig som junkie og misbruger i 1988
på et slumhotel i San Francisco. Men
den kvindebevægelse hun havde været med til at sparke i gang trak i de
følgende årtier tæppet væk under
det patriarkalske samfund. Mænd
og kvinder skulle stilles lige og nu i
2016 tænkes ligestilling ind i enhver
lovgivning. Det kan være svært for
den enkelte i parforhold, på arbejdspladser osv., men ingen slipper idag
godt fra at stigmatisere kvinden som
mandens medhjælp! Derfor vil det
være ganske befriende og i takt med
tiden at få 1. Mosebog kap. 1's fortælling om manden og kvinden frem i
lyset. Her sidder de begge på tronen
for sammen ”at herske over havets
fisk og himmelens fugle, kvæget og
alle vildtlevende dyr på jorden og alt
kryb, der kryber på jorden”.
Lad os sammen gøre det, og lad os
sammen gøre det med større forstand
end vi hidtil har gjort.

Kirkelige handlinger siden sidst
Døbte:
15. november: Strandby kirke
Jamie Johannes Nørtoft Tessemaker.
Søn af Christina Nørtoft Andersen
og Johannes Tessemaker.

Døbte:
17. januar:
Fovlum kirke
Liva Bille
Mortesen,
datter af Trine og Torben
Mortensen,
Hvalpsund.

Vi mindes:
November:
Hans Peter
Kristensen, Louns
Jenny Kristine
Petersen, Louns
December:
Børge Larsen,
Strandby
Erna Poulsen,
Louns
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Det sker i Louns/Alstrup
Fællesspisning
for voksne

Sognehuset
i Hvalpsund:

Illerisørevej 8
Brug af huset:
Angående brug af huset skal
der rettes henvendelse til Åse og
Henning Jensen, tlf. 98 63 22 98,
email: aase.bastholm@gmail.com
Sognehuset kan bruges til mindesamvær, såfremt det er ledigt.

Aftensang
i Alstrup kirke
10/3 kl. 19.30
"Om at være i nuet"
Forårets aftensang i Alstrup kirke,
har temaet "Om at være i nuet"
Der vil blive læst tekster fra Bibelen,
digte, sange og salmer, som omhandler det at være tilstede, hvor man er
lige nu.

KIRKENS KORSHÆR
Hvalpsund
Mødested: Sognehuset, Illerisørevej 8
Vi mødes den anden torsdag i måneden, den 10/3, 14/4 og 12/5.
Alle dage kl. 14-16
Alle er velkomne, og har man lyst til
at være med, kan man henvende sig
til Lis Svendsen på telf. 98 63 80 20.
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i Sognehuset i Hvalpsund:
Der er fællesspisning 16/3 - 27/4
Man skal tilmelde sig til Vera
Pedersen, tlf. 98638135 senest
mandagen før.

Husflidsaftnerne

i Hvalpsund Sognehus
9/3.
Medbring det håndværk/håndarbejde,
du er i gang med, samt brød til kaffen.
Vi hygger os, snakker og laver husflid i
samvær med andre.
Aftenen er både for mænd og kvinder.
Kaffe/the kan købes for 10 kr.
Alle aftnerne er kl. 19 - 21

Tre fælles
gudstjenester
I foråret 2016 vil vi på tre helligdage forsøge med en fælles gudstjeneste for pastoratet. De kan ses
i lyset af planerne om at sammenlægge de tre menighedsråd (se
andetsteds i bladet) og ligeledes
være med til at fremme og gå til
gudstjeneste på tværs af sognegrænserne i pastoratet.
Langfredag kl. 10.30 i Alstrup
Bededag kl. 19.30 i Strandby
Kristi Himmelfart kl. 10.30
i Louns

Det sker i Strandby sogn
Del med verdens fattigste kvinder
Søndag d. 13. marts 2016 vil Strandby Sogn
gerne sende så mange frivillige indsamlere på
gaden, at alle i sognet får mulighed for at give
verdens fattigste kvinder en håndsrækning.
Dele-filosofien har vundet frem de seneste år. Ideen
i deleøkonomien er at udnytte vores egne - og hinandens - ressourcer på en gensidigt fordelagtig måde.
Tankegangen at ’dele med den fattige’ er meget ældre og står som en helt central grundpille i både
kristendommen og vores kultur. Vi finder den i de
bibelske historier og i den gamle høstsang: ’Rev vi
marken let, det er gammel ret, fuglen og den fattige
skal også være mæt.’

Derfor er overskriften for årets sogneindsamling:
”Del med verdens fattigste kvinder”.
”Hvis vi vil se virkelig udvikling her i verden, skal vi investere i kvinderne”,
siger Desmond Tutu, tidligere ærkebiskop i Sydafrika.
Både Verdensbanken og FN giver ham ret:
• Hvis kvinder får egen indtægt, stiger hele familiens uddannelses- og sundhedsniveau
• Hvis kvinder får ret til at eje jord og optage lån på lige fod med mænd, vil
landbruget i udviklingslande kunne producere 20-30 procent mere
• Hvis kvinder får en uddannelse, har deres børn dobbelt så gode chancer for
at overleve
• Hvis flere børn overlever, vælger mange kvinder og familier at få færre
børn.
”Vi er med i Sogneindsamlingen, fordi det altid er en god og hyggelig dag, hvor
vi, på tværs af generationer deler vores søndag med mennesker, der virkelig
har brug for hjælp.
”Når vi hjælper en kvinde, hjælper vi hele hendes familie, så vi synes, det giver
rigtig god mening at samle ind til kvinderne,” siger Ole Smed indsamlingsleder
i Strandby sogn.
Meld dig som indsamler hos Ole Smed på tlf. 28 49 95 50 eller ole-smed@mail.
dk allerede nu og del din søndag med verdens fattigste kvinder.
Det nytter! Ved sidste års Sogneindsamling nåede Strandby sogn et
indsamlingsresultat på 1726 kroner, men året før var vi oppe på hele
4582,50, det må vi kunne nå igen i år.
På landsplan blev der samlet 14 mio. kroner ind til kvinder i verdens
fattigste lande.
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Det sker i Strandby sogn
Sogneaftener kl. 19.30
5. april: Sangaften ved Finn Larsen,
Strandby. Vi synger forårssange.

Sognehuset
i Strandby:

Viborgvej 16
Brug af huset:
Angående brug af huset skal der
rettes henvendelse til Susanne
Nielsen, tlf. 51 20 45 73.

Bibelkredsen:
30. marts kl. 19.30 hos Kirsten &
A.C Andersen
27. april kl. 19.30 hos Vita & Ejvind
Nielsen
25. maj hos Maja & Eluf Charlsen.

Strandby kirkes
børneklub ”Spiren”
- mødes hver onsdag kl 14.05
til 15.45 i Sognehuset.
Dog lukket i skolernes ferie.
Børnene hentes på skolen. Det
koster 100 kr. pr. år at være med.
Leder:
Alice Mogensen, tlf. 41 57 61 85
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13. maj: Sogne- og stiftspræst
Thomas Felter vil med ord og billeder fortælle om, hvordan rummets
indretning har stor betydning for det,
der sker i rummet.

Fællesspisning
for voksne i sognehuset:
16/3 13/4 18/5 kl. 18.00 - ca.
20.00.
Tilmelding mandagen inden til
Elva tlf: 41 56 48 52 eller på
mail til
elvalykkegaard@gmail.com
eller Finn på mobil 24 81 91 71.

Minikonfirmander fra Ullits skole

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.

Vågetjenesten
Har du lyst at være med i Vågekonetjenesten kan du henvende
dig til Mirjam Holtvind, på mobil
51 72 42 18 eller til Ruth Nielsen
på mobil 21 23 80 26. og høre nærmere om betingelserne og opgaverne.
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Adresser og generelle meddelelser
KFUM
KFUM-spejderne i
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
KFUM Spejderne
Fjordgruppen i Strandby
Mødested: Spejderhuset ”Spejderbo”
Løgstørvej i Strandby, se i øvrigt
strandby.wh.spejdernet.dk
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
Ledere:
Grupperådsformand:
Kim Skaarup Kristensen:
tlf. 98636466, mobil 40541643
Gruppeleder:
Peter Nielsen: tlf. 20142214.
Bævere: Stig Steendahl Nielsen,
tlf. 98 63 28 48
Ulve: Diana Nielsen, tlf. 24 92 55 77
Spejdere:
Antonius A.J. M. Lankveld: tlf.
23301749
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Kontaktoplysninger
på formænd
og kirkeværger:

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

Alstrup:
Formand Villy Jørgensen, Lounsvej 87,
9640 Farsø, tlf 98 66 33 37
Kirkeværge Grethe Touborg, Anneksvej
68, 9640 Farsø, tlf 98 63 43 80

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 Peer Thillemann,
tlf. 98 63 11 15.

Stof til kirkebladet
Stof til kirkebladet for juni, juli og
august skal indleveres senest den
20. april 2016.
For Louns sogn:
Henning Bjerrum Jensen
Solitudevej 15, Hvalpsund
Tlf. 23403559
E-mail: aase.bastholm@gmail.com
For Alstrup sogn:
Mette Højgaard, Viborgvej 140,
tlf. 20 45 66 03.
E-mail: kmhojgaard@gmail.com
For Strandby sogn:
Ruth Andersen, Myrhøjvej 13,
tlf. 98 63 60 79
E-mail: ruthja13a@gmail.com
Redaktør:
Aase Bastholm Jensen,
tlf: 98 63 22 98
E-mail aase.bastholm@gmail.com

Konfirmationer
2016
Strandby den 24. april 2016 :
Alexander Skjærbæk
Alexander Nørgaard Schou Pedersen
Emma Witte Buus
Jannik Olsen
Jonas Rask Sørensen
Karoline Pedersen
Kristine Bloch Steendahl Nielsen
Lasse Skadhauge
Lykke Sander Østergaard
Mads Sahl Stæhr
Mathias Spangbo
Mathilde Maja Rasmussen
Pernille Laura Nørtoft Pedersen
Pernille Robben
Louns Kirke den 30. april 2016:
Sune Gaardahl
For at gøre
konfirmationsdagen festlig,
opfordrer vi
til, at hejse
flaget for
konfirmanderne!

Strandby:
Formand Hans C. Klejs Hansen,
Risgårdevej 16, 9640 Farsø,
tlf 98 67 45 30
Kirkeværge Ruth Andersen, Myrhøjvej
13a, 9640 Farsø, tlf 98 63 60 79
Louns:
Formand Per Schou, Stistrupvej 48,
9640 Farsø, tlf 60 10 63 55
Kirkeværge Bjarne Poulsen, Tingvej
19, 9640 Farsø, tlf 51 70 41 35

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

Eva Gundersborg Lauridsen
(sygeorlov)
Lounsvej 11, Louns, 9640 Farsø.
Tlf. 98 63 80 22. E-mail: evgl@km.dk
Konstitueret i stillingen under EGL's
orlov: Helge Maagaard. Tlf 22998394
e-mail: HELMA@KM.DK. Træffes i
forbindelse med gudstjenester og efter
aftale. Fridag mandag.
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Kirkebladet - gudstjenester for Louns,
Alstrup
og Strandby
kirker.
Gudstjenester
Marts
- April
- Maj 2016
marts – april – maj + 5. juni

Dato

Louns Kirke – Kl.

Alstrup Kirke – Kl.

06.03

10.30

Midfaste

10.03

Aftensang

13.03

Mariæ bebudelse

24.03

Skærtorsdag

10.04

2.s.e. påske

Troels Laursen
Foulum kl. 10.30

Troels Laursen

Konfirmation

9.00

05.05

10.30
Fælles

10.30

Helge Maagaard

Friluftsgudstjeneste
i Lejrgården

Friluftsgudstjeneste
i Lejrgården

29.05

1.s.e. trinitatis

9.00

Helge Maagaard

Folum kl. 9.00

16.05

Trinitatis søndag

Helge Maagaard

Helge Maagaard

09.00

KL. 14.00

Helge Maagaard

10.30

10.30

22.05

Ullits kl. 9.00

Helge Maagaard

15.05

Anden pinsedag

Helge Maagaard

19.30
Fælles
10.00

01.05

Pinsedag

Helge Maagaard

Helge Maagaard

24.04

6.s.e. påske

Svingelbjerg kl. 9.00

10.30

Bededag

08.05

Helge Maagaard

9.00

22.04

Kristi himmelfart

10.30

9.00

10.30

3.s.e. påske

5.s.e. påske

Helge Maagaard

Helge Maagaard
10.30

17.04

4.s.e. påske

Ullits kl. 19.30

10.30

03.04

1.s.e. påske

Svingelbjerg kl. 10.30

10.30
Fælles
9.00

27.03

Anden påskedag

Troels Laursen

10.30

Langfredag

28.03

Helge Maagaard

09.00

25.03

Påskedag

Sognegården
i Ullits kl. 12.00

Se omtalen

9.00

Tjenestegørende
præst

Helge Maagaard

19.30

20.03

Palmesøndag

Strandby Kirke – Kl.

KL. 14.00

Friluftsgudstjeneste
i Lejrgården

KL. 14.00
9.00

10.30

Fælles
provstigudstjeneste
Troels Laursen

Svingelbjerg kl. 9.00

Helge Maagaard

05.06

10.30

2.s.e. trinitatis

Helge Maagaard

Svingelbjerg kl. 9.00

Kirkernes hjemmeside: www.lounskirke.dk
I Louns/Alstrup er der
kirkekaffe efter
gudstjenesterne kl. 9.
I Strandby er der kirkekaffe
efter gudstjenesterne kl. 10.30.

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

Gudstjeneste plejehjemmet
Hesselvang:
Der afholdes gudstjeneste på
Hesselvang kl. 14.30
den 31/3 - 28/4 - 2/6.

