Juni
Juli - August
2013

Kirkeblad
for Louns-Alstrup-Strandby sogne

Louns

Alstrup

Strandby

Se, blomsterflorets farvepragt
gør alle ord forlegne.
Kong Salomon i kroningsdragt
misundeligt må blegne.
Alt smukt, vi ved,
al kærlighed,
den mindste fugl og lilje
er Gud, din skabervilje.

Henning Bjerrum Jensen
Præsentation af nyt medlem i Louns Menighedsråd
I det foregående kirkeblad blev de tre
menighedsråd præsenteret.
En af de nyvalgte Henning Bjerrum
Jensen fortæller lidt om sig selv og de
opgaver, som han og menighedsrådet
skal løse.
Henning blev opfordret til at stille op
til valget i Louns.
Både hans mor og svigerfar har siddet
i forskellige menighedsråd gennem
mange år. Hustruen Åse er Kirkesanger i Strandby, så han er kendt med
det kirkelige liv.
Der var fredsvalg i de tre sogne og
Henning kom ind. Han er forventningsfuld og indstillet på at gøre et
solidt stykke arbejde i rådet.
Han har fået tildelt nogle udvalgsposter, som specielt har hans interesse.
Han er kontaktperson mellem menighedsrådet og de ansatte i kirken, såsom graver, kirkesanger og organist.
Han er i aktivitetsudvalget, som står
for bl.a. planlægningen af aktiviteterne i Sognehuset, og hvad der ellers
forgår i kirkeligt regi.
Han repræsenterer menighedsrådet i
kirkebladsudvalget. Han er ligeledes
den fra menighedsrådet, som tager sig
af opdateringer på sognenes hjemmesider og så videre.
Menighedsrådet har fået pålagt flere
opgaver, bl.a. skal der holdes mandtal over fremmødte i kirken, og ved
de kirkelige aktiviteter. En gang om
måneden skal disse tal indberettes til
biskoppen. Og så kan man undre sig
over, hvad de tal skal bruges til? Argumenter for kirkeskattens størrelse, argumenter for kirkelukninger ja, der er
nok af muligheder. Det vil tiden vise.
Menighedsrådet mødes 4 gange om
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året eller efter behov. Ligeledes er der
fællesmøder for de tre råd i sognet 4
gange om året. Mange aktiviteter er i
et samarbejde de tre råd imellem.
Henning arbejder som inseminør.
Familien, som også består af tre nu
voksne børn, deltog i mange år i bibelcamping, i de senere år på en mere rolig en af slagsen, nu uden børn.
For knap to år siden fik de solgt en
landejendom i Fragtrup og flyttede til
Hvalpsund i deres drømmehus på Solitudevej. Nu er udsynet til de bølgende kornmarker skiftet ud med udsynet
til de krappe bølger på fjorden.
Fritiden bruges til golf og almindelige
sysler i hus og have.
I.R.

Kirkelige handlinger siden sidst
Døbte i Alstrup Kirke:

Døbte i Strandby Kirke:

Magnus Tinggaard Kralund (Alstrup)
Lea Tinggaard Kralund (Alstrup)

Maria Louise Hansen Lohse
(Strandby)

Vi mindes:
Else Margrethe Laustsen (Alstrup)
Meta Sophie Jacobsen (Strandby)
Jens Arnold Dahlsen (Louns)
Jens Overgaard Kristensen
(Strandby)
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Det sker i Louns/Alstrup
Husflidsaftnerne
Sognehuset
i Hvalpsund:

i Hvalpsund Sognehus
Der er pause i sommermånederne.

Illerisørevej 8
Brug af huset:
Angående brug af huset skal
der rettes henvendelse til Åse og
Henning Jensen, tlf. 23403559
email. aahbj@tiscali.dk
Sognehuset kan bruges til mindesamvær, såfremt det er ledigt.

Fællesspisning
for voksne
i Sognehuset Hvalpsund
Der er ingen fællesspisning i sommermånederne, første gang er onsdag
den 18. september.
Man skal melde sig til senest mandagen før ved Vera Pedersen, på tlf:
98638135 eller på email til
vera.pedersen@dukamail.dk

KIRKENS KORSHÆR
- Hvalpsund
Mødested:
Sognehuset, Illerisørevej nr. 8
den anden torsdag i måneden
klokken 14.
Bemærk. Vi holder pause i sommermånederne.
Alle er velkomne og har man lyst
at være med, kan man henvende
sig til Lis Svendsen på telefon
98 63 80 20.
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Det sker i Strandby sogn

Sognehuset
i Strandby:

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

- mødes hver onsdag kl 13.35
til 15.30 i Sognehuset.

Bibelkredsen:

Den 27. juni:
hos Maja og Eluf Carlsen

Dog lukket i skolernes
sommerferie.

SPIS SAMMEN...
for Seniorer
i Sognehuset kl. 18.00-ca. 20.00.
Tirsdag d. 4. juni.
Tirsdag den 3. september
Pris 50 kr.
Tilmelding mandag inden
til Elva tlf. 35 14 52 72 eller
elvalykkegaard@mail.dk

Strandby kirkes
børneklub ”Spiren”

Børnene hentes på skolen. Det
koster 100 kr. pr. år at være med.

Ledere:
Alice Mogensen,
tlf. 41 57 61 85
og Flemming Pedersen.

Kirkes Juniorklub
Kirkerotterne ViStrandby
mødes hver torsdag i Strandby Kirkes
Sognehus fra kl. 19.00-20.30.

Du er altid velkommen til at kontakte en af
lederne på tlf.: Bettina Pedersen - 98 63 66 08,
Henning Jensen - 23 40 35 59,
Christian Mogensen - 28 74 61 85
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Sognehuset i Hvalpsund

bliver igen rammen om lokale talenter
Sognehuset i Hvalpsund bliver igen
rammen om at et hold af lokale talenter, når Samuel Frederiksen torsdag d.
30. maj arrangerer en aften, hvor udkantsDanmark svarer igen.
Søren Skovgaard Madsen har lovet
at være konferencier. Programmet
kommer til at omfatte indslag fra lokale folk, som hver på deres måde vil
bidrage til at vort lokalområde bliver
lidt mere farverigt og nuanceret.
Sognehuset har været fyldt til sidste
plads ved de tidligere arrangementer
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af denne art, og det vil derfor også denne gang være muligt forud at sikre sig
en siddeplads for blot 20,- kr. gennem
en af de medvirkende.

Hvad er vågetjenesten?
Ved du, at der er en afdeling
af Røde Kors Vågetjenesten i
Farsø?
Hvad er vågetjenesten? Den er ikke en
gammel tjeneste i Dansk Røde Kors,
men det at være vågekone er en gammel tradition. Der har været perioder,
hvor vågekoner var meget respekterede, og perioder hvor
de mest var kendt for
det dårlige.
Dansk Røde Kors' vågetjeneste er kommet
til verden gennem et
initiativ af en gruppe
frivillige, der ønskede
at støtte og hjælpe
døende og deres pårørende.
De havde bl.a. gennem
deres arbejde oplevet,
at der ikke altid var
overskud til at imødekomme den døendes
eller eventuelle pårørendes behov i det professionelle regi.
Der var måske ikke tilstrækkeligt
med personale til at sikre, at en døende ikke lå ensom i det øjeblik, døden
indtraf. For mange pårørende var dette ikke nogen rar tanke - og de pårørende kunne ikke altid klare opgaven
med at være til stede for den døende i
døgnets 24 timer.
Dansk Røde Kors vågetjeneste kan og
vil aldrig erstatte de offentlige tilbud
og forpligtelser i forbindelse med terminal pleje og omsorg.

Formålet med vågetjenesten er at give
menneskeligt nærvær til døende i den
sidste periode, før døden indtræffer.
Primært til døende uden eller med et
meget spinkelt netværk.
De frivillige tilbyder løsning af opgaver af samme karakter, som en pårørende kunne være behjælpelig med.
Opgaveløsningen foregår på den døendes præmisser, og hvis muligt i tæt
samarbejde med de pårørende og/eller
personale på den institution, hvor den
døende befinder sig. Vågetjenesten
kan være aktiv både
på lokalcentre og i
private hjem.
Opgaverne
kunne
være berolige, samtale og lytte, være nærværende og opmærksom, vise omsorg og
skabe tryghed, vise
omsorg for de pårørende.
Opgaverne
kan ikke have en professionel karakter.
Frivillige skal have
erfaring med omsorg
for mennesker i den
terminale fase og opfordres til at deltage
i kursus om psykisk
førstehjælp. Frivillige skal være modne, psykisk robuste,
samt være i stand til at udføre arbejdet
i henhold til aktivitetsbeskrivelsen og
”Rammer og regler for frivillige i vågetjenesten”. For at sikre dette udvælges
de frivillige ved personlige samtaler.
Får du lyst til at være med kan du
henvende dig til Mirjam Holtvind mobil 51724218 eller Ruth Nielsen mobil
21238026.
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Konfirmation i Alstrup den 5. maj 2013

David Bak Rolskov, Ditte Holm Pedersen, Emilie Munkholm, Katrine Krog
Sørensen, Malene Terttu Sørensen og Mia Skadhauge Stevn.

Konfirmation i Strandby den 28. april 2013

Anna Christine Markussen, Birgitte Køhler, Isabella Nikoline Nørtoft
Pedersen, Jenny Gammelgaard Madsen, Katcha Josefine Nielsen, Laura
Sahl Stæhr, Maj Cecilie Pedersen, Manon van Lankveld, Mie Amanda
Nørhave Hansen, Niels Henrik Frandsen Carlsbæk Møller, Sigrid Brøgger
Kristensen, Simon Sander Nielsen, Stephanie Hildebrandt Hansen og
Theresa Maja Rasmussen
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Konfirmandgospel i Farsø kirke den 11. april

Kære Gud
Jeg må ha` en telefon
når jeg skal ha` fat i mine venner.
Dig kan jeg få fat i blot
ved at folde mine hænder.
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Adresser og generelle meddelelser
KFUM
KFUM-spejderne i
Hvalpsund-Ullits
Mødested: Spejderhuset Lærkely
i Ullits
Formand: Ingrid Kristensen,
tlf. 24 25 34 31.
Gruppeleder i Hvalpsund:
Birgitte Hansen, tlf. 98 63 84 39
Gruppeleder i Ullits:
Poul Møller, tlf. 98 63 40 44
Bævere: Mødetidspunkt onsdag
kl. 17.30-18.45
Ulve: Mødetidspunkt onsdag
kl. 18.45-20.15
Spejder: Mødetidspunkt onsdag
kl. 19.00-21.00
i Ullits spejderhus for enden af
Markvænget.
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):
Onsdag kl. 19.00 - 20.30
Ledere:
Grupperådsformand:
Lone Hansen, tlf. 98 63 28 63
Gruppeleder: Ole Smed,
tlf. 28 49 95 50
Bævere: Stig Steendahl Nielsen,
tlf. 98 63 28 48
Ulve: Diana Nielsen, tlf. 24 92 55 77
Spejdere: Laust Knudsen,
tlf. 23 86 36 95
Senior: Jacob Kortegaard,
tlf. 28 87 53 32
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KFUM og KFUK - Myren
Hver onsdag kl. 19.30.
Kontaktperson:
Lars Bisgård, tlf. 98 63 36 81

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 september,
oktober og november måned bedes
indleveret senest den 29. juli.
For Louns sogn:
Henning Bjerrum Jensen
Solitudevej 15, Hvalpsund
Tlf. 23403559
E-mail: aahbj@tiscali.dk
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: ruthja@mail.dk
Redaktør:
Ina Ravnkilde Pedersen
Illerisørevej 49, Hvalpsund
tlf: 98 39 20 65
E-mail ina@killerbee.dk

Sogneindsamling

I marts måned gav 15 menneskers ihærdige indsats i en sibirisk kulde
7. 600 kr. ved sogneindsamlingen i Louns Alstrup.
Har du noget på hjertet,
som kunne være interessant at læse, diskutere
eller bare få ud til kirkebladets læsere, så
kan du sende det til
redaktøren. Mangler du
hjælp til at formulere, få læst korrektur eller andet, hjælper jeg gerne
med det. Kender du nogen, som det
kunne være spændende at få interviewet, kan det også lade sig gøre.
Du har chancen for at komme ud til
alle sognets beboere.
Det skal selvfølgelig være emner
som vedrører kirkelivet i alle dets
afskygninger.
Kirkebladsudvalget vil så tage stilling til, om det kan bringes.
Vi vil se frem til din mening…

Adresser
Gravere

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

Sognepræst

Eva Gundersborg Lauridsen
Lounsvej 11, Louns, 9640 Farsø.
Tlf. 98 63 80 22. E-mail: evgl@km.dk
Fridag mandag, hvor jeg ikke træffes.

Redaktøren Ina Ravnkilde
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Gudstjenester

11.08. 11. s.e. trinitatis
09.00 Ullits
10.30 Lovns

Juni, Juli
August 2013

18.08. 12. s.e. trinitatis
09.00 Alstrup

09.06. 2. s.e. trinitatis
09.00 Foulum
10.30 Alstrup

25.08. 13. s.e. trinitatis 		
09.00 Strandby
10.30 Alstrup

16.06. 3. s.e. trinitatis 		
09.00 Strandby
01.09. 14. s.e. trinitatis
Troels Laursen
09.00 Lovns
		
23.06 4. s.e. trinitatis
08.09. 15. s.e. trinitatis
09.00 Lovns
09.00 Alstrup
10.30 Strandby
10.30 Strandby, høstgudstj.
30.06. 5. s.e. trinitatis
19.30 Lovns
Troels Laursen
		
07.07. 6. s.e. trinitatis
09.00 Strandby
10.30 Alstrup

15.09. 16. s.e. trinitatis 10.30
10.30 Lovns
19.30 Alstrup
Spillemands-gudstje.
22.09 17. s.e. trinitatis
10.30 Lovns
		
29.09. 18. s.e. trinitatis 		
09.00 Strandby
Troels Laursen

14.07. 7. s.e. trinitatis
09.45 Lovns
Troels Laursen,
Hvalpsund havn

06.10 19. s.e. trinitatis 		
21.08. 8. s.e. trinitatis 		 09.00 Alstrup
9.00 Strandby
10.30 Strandby
Troels Laursen
			
28.07. 9. s.e. trinitatis
10.30 Alstrup
Hans-Aage Mink

I samtlige kirker er der altergang
efter højmessen kl. 10.30.

04.08. 10. s.e. trinitatis			
10.30 Strandby

Hvor intet andet er angivet forrettes gudstjenesten af sognepræst Eva G. Lauridsen.

Der afholdes Gudstjeneste på
Højgården hveranden torsdag i
lige uger kl. 10.30 på skift af lokale
præster. Der er kaffe fra kl. 10.

Rabøl A/S Farsø

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

