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Kirkeblad
for Louns-Alstrup-Strandby sogne

Louns

Alstrup

Strandby

Du, som har dig selv mig givet,
lad i dig mig elske livet,
så for dig kun hjertet banker,
så kun du i mine tanker
er den dybe sammenhæng!
Skønt jeg må som blomsten visne,
skønt min hånd og barm må isne
du, jeg tror, kan det så mage,
at jeg døden ej skal smage,
du betalte syndens sold!
N.F.S. Grundtvig

Kærligheden er tålmodig, kærligheden er mild, den misunder ikke, kærligheden praler ikke, bilder sig ikke noget ind. Den gør intet usømmeligt, søger
ikke sit eget, hidser sig ikke op, bærer ikke nag. Den finder ikke sin glæde i
uretten, men glæder sig ved sandheden.
Det tåler alt, tror alt, håber alt, udholder alt. (1. korinterbrev 13: 4-8)

Kirke i Nutid
Karin Alvtegen er svensk forfatter,
krimiforfatter, og en af de mest læste i Norden, oversat til 30 sprog og
med flere priser og hædersbevisninger bag sig. Som krimiforfatter lanceres hun af forlagene,
men hun er først og fremmest – og sådan opfatter
hun sig selv! – forfatter
til en række psykologiske spændingsromaner,
der alle kredser om moderne mennesker, der kastes ud i en eksistentiel
blindgyde ude af kontrol.
Titlerne på hendes fem
første bøger fra 1998 til
2007 er ”Skyld”, ”Savnet”, ”Bedrag”, ”Skam” og
”Skygge”, titler som umiddelbart peger i retning af
svære menneskelige følelser. Nogle af de følelser
der sjældent tales meget
om, men som ifølge Alvtegen ligger
lige under overfladen hos de fleste.
Romanernes centrale personer er ofte
belastet af en problematisk barndom,
men formår tilsyneladende at fungere
i deres voksenliv - lige indtil en hændelse eller en tilfældighed trækker
tæppet væk under deres tilværelse og
udløser en katastrofe.
Politikens litteraturanmelder Bo Tao
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Michaelis har karakteriseret Karin
Alvtegens bøger som ”protestantiske
kriminalromaner med en eksistentiel tematik.” hvilket er godt set. Er
der noget mennesker med store eksistentielle
problemer
rækker ud efter, er det
tro, håb og kærlighed,
de tre teologiske dyder
som Paulus italesætter i Kærlighedens Højsang. Ovenstående citat
fra Højsangen står som
indledning til ”Bedrag”.
Menneskene rækker ud
i Alvtegens romaner, desperate og nødlidende,
temaet alle romanerne
iklædt thrillerens koncept kredser om. Rystende læsning er det
til tider og i det mindste ikke udpræget hyggelæsning. Som læser
kommer man tæt på de sværeste følelser i livet, og man fornemmer Alvtegens dybt personlige involvering.
Bag om forfatterskabet ligger der i Karin Alvtegens eget liv en sådan skrækindjagende hændelse, hvis katastrofale menneskelige og følelsesmæssige
konsekvenser, hun siden med variationer har gennemspillet i sine romaner.
Karin Alvtegen havde intet skrevet

før 1993 - hun er født i 1965 - hun
havde overhovedet ikke overvejet
at blive forfatter. Da ringer en telefon, og en stemme meddeler hende, at hendes storebror er blevet
dræbt ved et styrt fra en fjeldside.
”Først senere forstod jeg,” skriver
Alvtegen ” at netop i det øjeblik blev
der trukket en tyk rød streg i kalenderen og at intet nogensinde ville blive
som det før havde været. Jeg var i 9.
måned med mit andet barn og som et
rent overlevelsesinstinkt skød jeg sorgen til side.”
Gennem 3 år voksede mørket inden i
Alvtegen med søvnproblemer, brystsmerter og vejrtrækningsproblemer
til følge og til sidst brød hun sammen. Alt det usagte, alt det skrækkelige, de pinagtige tanker og tunge
følelser var ved at tage livet af hende.
Skamfuldt, sådan oplevede hun det.
I romanen ”Skam” fører Alvtegen
cheflægen på en hospitalsklinik i
Stockholm, Monica hedder hun, ud
i en lignende omvæltende livskrise.
Med en cheflæges attitude optræder
Monica udadtil kontrolleret, sikker og

ambitiøs, men i sit indre er hendes liv
i opløsning.
”For første gang i sit liv ønskede hun,
at hun havde en tro, bare en lille
smule at støtte sig til. Hun ville med
taknemmelighed bytte alle tingene i
stuen bort mod til gengæld at blive opfyldt af lidt fortrøstning et kort øjeblik.
En følelse af at der var en mening….
Hendes verden var opbygget af videnskab. Hun godtog kun eksakte og
grundigt underbyggede forskningsresultater, som kunne bevise deres gyldighed. Det var her trygheden fandtes. Men nu slog det ikke længere til,
ikke nu hvor der hele var ved at bryde
sammen og skreg efter en mening.”
For de kuldsejlede mennesker i Alvtegens romaner synes tro, håb og happy
endings at være uden for rækkevidde.
Mening i livet fås ikke som en tilbudsvare i Kvickly. Et spinkelt håb i hendes romaner findes kun der, hvor kærligheden formår at åbne menneskene
mod hinanden.
www.karinalvtegen.se
Laust Torp Jensen

Jesus' Korsfæstelse
og Genopstandelse
Jesus' genopstandelse er det grundlæggende i kristendommen. Er der én
ting, alle kristne kan blive enige om, er det, at Jesus af Nazaret er "på tredje
dag opstanden fra de døde, opfaret til Himmels, siddende ved Gud Faders
den almægtiges højre hånd, hvorfra han skal komme at dømme levende og
døde".
Paulus skærer det forbilledligt klart ud i pap i 1 Korintherne kapitel 15:
1 Korinth. 15,17 til 19: men er Kristus ikke opstået, er jeres tro forgæves,
så er I stadig i jeres synder, og så er også de, som er sovet hen i Kristus, gået
fortabt. Har vi alene i dette liv sat vort håb til Kristus, er vi de ynkværdigste
af alle mennesker.
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Kirkelige handlinger siden sidst
Vi mindes:
Begravede
i Louns kirke
Ketty Bruun Schmidt (bisat)
4-12-2014, Hvalpsund
Joan Jensen (bisat)
20-12-2014, Aalborg
Lilly Jensen (begravet)
23-12-2014, Hvalpsund

Begravede i
Strandby kirke:
Tage Henry Mikkelsen,
november 2014.

Lidt om tid!
Tiden går, tiden løber, tiden oprinder og rinder ud.
Tiden er flygtig og uhåndgribelig,
det eneste, vi har givet på jord.
Tiden er det mest værdifulde, vi
kan give hinanden.
Det er tiden vi giver til det udsatte
menneske.
Tiden sammen kan blive til gode
øjeblikke i vort medmenneskes liv.
Jesper Rønn- Simonsen

Døbt i Alstrup Kirke:

Døbt i Alstrup Kirke:

Patrick Riis Ørskov.
Søndag den 30. nov. 2014.
4

Emma Olsen Lausten.
November 2014
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Når jeg er træt og trist, når modet svigter
Mel.: Lasse Lunderskov 1975.
Nu rinder solen op af østerlide
Når jeg er træt og trist, når modet svigter,
når hjertet føles tungt af sorg og pligter,
når det ser ud, som håbet altid taber,
da bøjer jeg mig ned
og søger trøst og fred
hos dig, min skaber.
Jeg ved, du ser på mig med milde øjne.
Du ser mit sande jeg og mine løgne.
Du tyder mine drømme, når jeg sover.
Du lærer mig at se,
mit liv er til at le
og græde over.
Jeg ser, du har, hvad hjertet længes efter.
Du siger, du har brug for mine kræfter.
Min ven, så bliv min Gud og arbejdsgiver.
Lad mig fra dette nu
kun gøre det, som du
mig foreskriver.
Så lægger jeg mit liv i dine hænder,
så ved jeg, uanset hvordan det ender,
når du blir stor i mig, og jeg blir lille,
da er der ingen død
og ingen verdens nød,
der kan os skille.
Hans Anker Jørgensen 1986.
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Det sker i Louns/Alstrup
Husflidsaftnerne

i Hvalpsund Sognehus

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.

Fællesspisning
for voksne

i Sognehuset Hvalpsund
Der er fællesspisning den 4. onsdag i
måneden.
Man skal melde sig senest mandagen
inden til Vera Pedersen,tlf: 98638135
Eller på mail:
vera.pedersen@dukamail.dk.

KIRKENS KORSHÆR
- Hvalpsund
Mødested: Sognehuset, Illerisørevej 8
Vi mødes den anden torsdag i
måneden klokken 14.
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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Den 2. onsdag i måneden er der husflidsaftner mellem kl. 19.00 og 21.00.
Medbring det håndværk/håndarbejde,
du er i gang med, samt brød til kaffen.
Vi hygger os, snakker og laver husflid i
samvær med andre.
Aftnen er både for mænd og kvinder.
Kaffe/The kan købes for 10 kr.

Fællesspisning
og samtale
for Alstrup sogn onsdag
d. 18. marts i Hvalpsund
sognehus kl. 18.00.
Vi vil starte med at spise. Man
tager en madret med til det store
fælles bord. Menighedsrådet
sørger for drikkevarer og senere
kaffe/te.
Efterfølgende vil formanden
fortælle, hvordan året har gået i
Alstrup sogn set fra menighedsrådets synsvinkel og desuden
vil han komme ind på tanker
fremadrettet.
Til sidst vil vi gerne have gang i
en debat. Sådan en livsetisk debat har vi før med succes prøvet
ud fra nogle kort udarbejdet af
Grundtvigs Forum.
Vi ser frem til en hyggelig aften
med dem, der har lyst til at
deltage.
Der er ingen tilmeldingsfrist,
man møder bare op med en ret
mad, som alle kan få glæde af.
Vel mødt - Alstrup menighedsråd

Det sker i Strandby sogn
Bibelkredsen:

Den 25. marts:
ved Kirsten og A.C. Andersen
Den 29. april:
ved Vita og Ejvind Nielsen
Den 27. maj:
ved Maja og Eluf Charlsen

Sognehuset
i Strandby:

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

Fællesspisning
for seniorer

Hanne
Nørtoft

I Sognehuset.

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.
Den 3. marts
Den 5. maj.
Begge gange fra kl. 18 til ca. 20.

Sogneaftner:
Den 18, marts kl. 19.30
Hanne Nørtoft Bødtker synger påsken
ind i kirken, derefter kaffe m.m.i kirken.
Sangaften:
Den 24. marts kl 19.30

Kirkes Juniorklub
Kirkerotterne ViStrandby
mødes hver mandag 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,
Christian Mogensen - 28 74 61 85
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Lidt morsomme
udsagn fra børn
Det er typisk Gud at være god.
- Jenny 6 år
Gud kommer egentlig fra
Gudhjem.
- Lars Henrik 5 år
Gud er en blød mand. Han er
næsten gennemsigtig.
- Kate 6 år
Det er Gud der ejer Solen.
Han slår den fra om natten for
at spare på strømmen.
- Nicole 5 år

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.
Ledere:
Alice Mogensen, tlf. 41 57 61 85

Rundvisning
Louns kirke
Torsdag den 16. april kl. 19.00
er der rundvisning i Louns Kirke,
hvor Kulturarvstjenesten tager
endnu en vesthimmerlandsk kirke
under nærmere øjesyn.
Louns kirke ligger smukt i det kuperede vesthimmerlandske terræn
med udsigt over Louns bredning mod syd og sydvest, og mod nord til
den genskabte Louns sø. Af den oprindelige kirke er der i dag kun bevaret den smalle spidsbuede korbue, som kan henføres til tidlig gotisk tid,
og som daterer kirkens opførelse til omkring år 1300.
Sognepræst, Eva Gundersborg Lauridsen, og Kulturarvstjenesten
Vesthimmerland er værter ved rundvisningen, hvor museumsleder,
Broder Berg, fortæller om kirken, dens historie, brug og arkitektur.
Mødestedet er Louns Kirke og arrangementet er gratis.
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SÅDAN GØR DU…
Folketinget har besluttet, at al kontakt
til offentlige myndigheder skal foregå
digitalt. Det gælder også den personregistrering, som folkekirken udfører
for staten, og det sker via www.borger.
dk og ved hjælp af NemID.
Ændringerne i fremgangsmåden trådte i kraft den 1. februar 2014.
Ved Fødsel: Sædvanligvis anmelder
jordemoderen fødslen. Hvis det ikke
er sket, skal forældrene anmelde den
inden 14 dage på www.borger.dk
Dåb og navngivning ved dåb: Forældrene træffer som hidtil aftale med
Kirkekontoret eller sognepræsten.
Navngivning: Forældrene navngiver
barnet via www.borger.dk og med NemID inden seks måneder fra fødslen.

ægtefælles dåbs- eller navneattest.
Herefter anmelder pårørende eller bedemand dødsfaldet via www.borger.dk
Attester: Attester udskrives ikke
længere automatisk, medmindre der
er tale om dåb eller vielse i folkekirken. Får du brug for en fødselsattest
eller attest efter en navne-ændring
eller navngivning af dit barn, kan du
rekvirere den med NemID på www.
borger.dk
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 personregistrering.dk, eller du kan hente en
kopi på dit lokale kirkekontor.

Navneændring: Ansøgning udfyldes,
indsendes og betales via www.borger.
dk og NemID. En navneændring koster 500 kr., og betalingen skal være
registreret, før sagsbehandlingen kan
begynde.
Navneændring på bryllupsdagen:
Du kan søge om at ændre dit navn på
bryllups-dagen, så du og din ægtefælle
får navnefællesskab ved vielsen, og
navnet kommer til at fremgå på vielsesattesten. Det sker på www.borger.
dk og er gratis.
Dødsanmeldelse og anmodning
om begravelse/bisættelse: For at
træffe aftale om bisættelse eller begravelse i folkekirken kontaktes den
stedlige præst som hidtil. Dødsanmeldelsen vedlægges afdødes navne- eller
dåbsattest samt evt. vielsesattest med

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. Lanrveld: tlf.
23301749
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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 juni, juli og
august skal indleveres senest den
22. april 2015
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: ruthja@mail.dk
Redaktør:
Aase Bastholm Jensen,
tlf: 98 63 22 98
E-mail aase.bastholm@gmail.com

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:
Susanne Nielsen, 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.

Dette kirkeblad er det sidste
jeg redigerer
I fire år har jeg haft fornøjelsen, men føler nu,
der skal andre kræfter til.
Kirkebladet omdeles til alle husstande i hele
sognet og er dermed en enestående mulighed
for at præsentere Ordet i alle dets afskygninger.
Alle har haft tilbuddet om at komme
med indlæg, få har brugt det.
Vi har haft hyggelige timer i udvalget,
det vil jeg sige tak for.
Jeg har haft stor hjælp af samarbejdet med
Rabøls bogtrykkeri, uden dem havde
kirkebladet været mindre indbydende.
Jeg ønsker det fremover vil være til glæde
og gavn for sognebørnene.
Ina Ravnkilde
Den nye redaktør er vist kendt af de fleste,
det er kirkesanger Åse Bastholm Jensen,
Solitudevej 15 i Hvalpsund.
Hende ønsker jeg alt muligt held.
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Gudstjenester
Dato
Søndag d. 1. marts
Søndag d. 8. marts
Søndag d. 15. marts
Søndag d. 22. marts
Søndag d. 29. marts
palmesøndag
April
Skærtorsdag . 2. april
Langfredag d. 3. april
Påskedag d. 5. april
2. påskedag d. 6. april

Marts - April - Maj 2015

Lovns kl.
10.30
--9.00
9.00
---

Alstrup kl.
--Kl. 9.00
----10.30

Strandby kl.
9.00
--10.30
-------

Præst
Hans-Aage Mink
Troels Laursen
Karsten Jervad
Troels Laursen
Eva G. Lauridsen
kl. 9.00 Svingelbjerg

9.00
--10.30
---

--10.30
--10.30

10.30
--9.00
---

Søndag d. 12. april
Søndag d. 19. april

--10.30

-----

9.00
---

Søndag d. 26. april

-----

-------

Bededag 1. maj
Søndag d. 3. maj

9.00
------

Søndag d. 10. maj
Kr. himmelfartsdag d.
14. maj
Søndag d. 17. maj

10.30
---

10.30
10.00
Konfirmation
--10.30

10.00
Konfirmation
---------

Eva G. Lauridsen
Eva G. Lauridsen
Eva G. Lauridsen
Eva G. Lauridsen
kl. 9.00 Foulum
Troels Laursen
Eva G. Lauridsen
kl. 9.00 Svingelbjerg
Eva G. Lauridsen

10.30

---

Pinsedag d. 24. maj
2. Pinsedag d. 25. maj
Søndag d. 31. maj
Juni
Søndag d. 7. Juni

9.00
-----

Eva G. Lauridsen
Eva G. Lauridsen
Eva G. Lauridsen
Eva G. Lauridsen
Kl. 9.00 Svingelbjerg
Eva G. Lauridsen
kl. 9.00 Foulum
Eva G. Lauridsen

--10.30
9.00
Friluftgudstjeneste Friluftgudstjeneste Friluftgudstjeneste
i Lejrgården
i Lejrgården
i Lejrgården
kl. 14.00
kl. 14.00
kl. 14.00
9.00
Troels Laursen
9.00

10.30

Eva G. Lauridsen

	
  
I Louns/Alstrup er der

I samtlige

kirker er der
kirkekaffe
efter
Og nederst
som vi plejer
gudstjenesterne kl. 9.
Kan ikke fjerne det skema som står her altergang
nedenunder
efter

I Strandby er der kirkekaffe
efter gudstjenesterne kl. 10.30.

højmessen
kl. 10.30

Rabøl A/S Farsø

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

